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ÖZET 

Altun, E.D. (2012). Köpek Meme Tümörlerinde PTEN Geni Salınımının Belirlenmesi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim 

Dalı, Doktora Tezi, İstanbul. 

Günümüzde Veteriner Hekimlik alanında küçük hayvan kliniğinde çok sık rastlanılan 

problemlerden biri olan köpek meme tümörlerinin oluşum mekanizması, prognozu, 

tedavisine ilişkin birçok çalışma yapılmasına rağmen özellikle oluşum mekanizması tam 

olarak aydınlatılamamıştır. Meme tümörü patogenezinde etkili olan faktörlerin 

bulunması amacıyla moleküler düzeyde yapılan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

amaçla beşeri hekimlikte antionkogenlerin rolü üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. 

Çalışmamızda köpek meme tümörleri üzerine PTEN geninin etkisini saptayarak, tümör 

oluşumunda ve prognozun değerlendirilmesinde yardımcı bir faktör olarak 

kullanılabilirliği araştırıldı. Bu amaçla Anabilim dalımıza gelen total mastektomi 

uygulanmış köpek meme dokusu olgularından histolojik incelemeleri yapılan 32 adet 

tümörlü ve 20 adet kontrol amaçlı normal meme dokusundan alınan örneğin, Real-Time 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) metodu kullanılarak PTEN geni salınımının 

seviyesine bakıldı. PTEN geni salınımı yönünden, tümörlü ve normal meme dokularının 

yanı sıra, tümör grubundaki olgular da tümör tipi, tümör boyutu, derecesi, hayvanın yaş, 

ırk, kısırlaştırma ve doğum yapma durumu bakımından karşılaştırıldı. Elde edilen 

verilere göre tümör grubunda saptanan PTEN geni seviyesinde, kontrol grubuyla 

kıyaslandığında 1,5 kat azalma olduğu ancak bu farkın istatistiki bir anlam taşımadığı 

saptandı (p>0,05). Yine tümör tipi, tümör boyutu, derecesi, hayvanın yaş, ırk, 

kısırlaştırma ve doğum yapma durumu gibi kriterler yönünden karşılaştırıldığında da 

farklılıkların olduğu ancak istatistiki bir anlam taşımadığı saptandı (p>0,05). Bununla 

beraber lenf yumrusu metastazının saptandığı olgularda PTEN geni salınımında belirgin 

bir azalma gözlendi (p<0,05). Bu da bize PTEN geninin salınımındaki azalmanın, 

agresif ve metastatik meme tümörleri üzerine etkisinin önemli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Köpek, Meme tümörü, PTEN, RT-PCR 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 4642 
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ABSTRACT 

Altun, E.D. (2012). Determination of PTEN Gene Expression in Canine Mammary 
Tumours. İstanbul University, Institute of Health Science, Departement of Veterinary 
Pathology. PhD Thesis. Istanbul 

The pathogenesis of canine mammary tumors, which are commonly encountered 

neoplasms in dogs, has not yet been fully elucidated despite numerous studies, 

regarding the pathogenesis, prognosis and the treatment. Molecular level based 

approach has been needed to figure out the impact of some parameters on the 

pathogenesis of these tumors and thus the role of anti-oncogenes have been studied in 

human breast cancer. The objective of the current study was to investigate the effects of 

PTEN gene on canine mammary tumors and to associate them with both pathogenesis 

and the outcome. Therefore, expression levels of PTEN have been identified and 

compared in mammary tumors (n:32) and normal mammary tissues (n:20) by Real- time 

polymerase chain reaction (RT-PCR) and expression levels of tumoral tissues were 

correlated regarding the size, histologic type and grade of the tumors, as well as the age, 

breed and reproductive status of the dogs. PTEN levels in the tumor group were reduced 

1.5 fold when compared to those of the control group, which was not found to be 

statistically significant (p>0.05). Likewise, no statistically significant differences were 

detected in the tumor group between tumor size, type, and grade and the age, breed and 

reproductive status of the dogs (p>0.05) though PTEN levels showed variations.  On the 

other hand expression levels of PTEN were significantly reduced (p<0.05) in the tumors 

in which lymph node involvement was noted. Therefore, it was considered to be 

associated with the effect of PTEN gene status on the metastatic and aggressive 

mammary tumors.   

Key Words: Canine, Mammary tumour, PTEN, RT-PCR 

This study was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 
4642. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde Veteriner Hekimlik alanında küçük hayvan kliniğinde çok sık 

rastlanılan problemlerden biri olan köpek meme tümörlerinin oluşum mekanizması, 

prognoz ve tedavisine ilişkin birçok çalışma yapılmasına rağmen özellikle oluşum 

mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır (Bostock 1975; Hellmen 1996). Meme 

tümörü patogenezinde ve prognozunda etkili olan faktörlerin bulunması amacıyla 

moleküler düzeyde çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 

antionkogenlerin, tümör oluşum mekanizmasındaki rolü yapılan birçok çalışma ile 

ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Li ve ark. 1997; Freihoff ve ark. 1999).  

PTEN, 10q23 kromozomunda bulunan fosfatidylinositol fosfat fosfatazı kodlayan tümör 

baskılayıcı bir gendir (antionkogen) (Li ve ark. 1997). MMAC ve TEP1 olarak da 

bilinen PTEN’in inaktivasyonu; beyin, meme, endometrium, böbrek ve prostat 

kanserlerini içeren birçok tümörde rapor edilmiştir (Li ve Sun 1997; Li ve ark. 1997; 

Steck ve ark. 1997; Kanae ve ark. 2006; Qiu ve ark. 2008 a-b). PTEN; Ras/mitojen-

aktifleşmiş protein kinaz yolağının aktivasyonunu bloke eden SH2-phosphotyrosine–

binding adapter (Shc) proteininin fosforilasyonunu inhibe eder ve bu da tümör 

baskılayıcı özelliğini gösterir (Gu ve ark. 1998). PTEN bunlara ek olarak hücre 

proliferasyonu, göçü ve hayatta kalmasını sağlayan fokal adezyon kinazın (FAK) 

inaktivasyon ve defosforilasyonunu da sağlar. (Cantley ve Neel 1999; Tamura ve ark. 

1999; Di Cristofano ve Pandolfi 2000). Ayrıca PTEN proteininin foshatidylinositol 3, 4, 

5-trifosfat (PIP3) üzerine de etkisi vardır (Maehama ve Dixon 1998.). PIP3; hücrenin 

yaşam süresini uzatan ve hücresel artışı stimule eden birçok önemli protein kinazın 

fosforilasyonla aktivasyonunu sağlayan PDK-1’i aktive eder. Fosfoinositolle bağımlı 

kinazlar 1 (PDK-1)’ in subsratı olan akut transforming retrovirus timoma protein kinaz 

(Akt) ise Bcl-2-associated death promoter (BAD), Forkhead transcription factor 

(FKHR), kaspaz-3 ve kaspaz 9 gibi apoptozla ilişkili proteinleri inaktive ederek 

apoptozu bloke eder (Datta ve ark. 1997; Cardone ve ark. 1998; Brunet ve ark. 1999; 

Schwartzbauer ve Robbins 2001; Yuan ve Wang 2002) PTEN’in PIP3 üzerine negatif 

etkisiyle apoptoz sağlanır.  

Bu çalışmada total mastektomi uygulanmış ve histolojik incelemeyle tanısı 

konulmuş tümörlü ve normal köpek meme bezi dokusu örneklerinde, Real-Time 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) metodu ile PTEN geni salınımının seviyesi 
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saptanarak, tümör ve kontrol gruplarının kendi arasında farklılıklarının karşılaştırılması 

ile malign tümör grubu içerisinde; hayvan yaşı, ırkı, doğum yapma ve kısırlaştırma 

durumu, tümör boyutu, tümör tipi, derecesi ve lenf yumrusu metastazı açısından PTEN 

geni salınımlarının karşılaştırılması planlanmıştır. PTEN geni salınımının, köpek meme 

tümörü oluşum mekanizmasında ve prognozda yardımcı bir tümör belirteci olarak 

kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Köpeklerde Meme Bezleri ve Tümörleri Hakkında Genel Bilgiler 

2.1.1. Köpeklerde Meme Bezleri 
Köpeklerde meme bezleri alt karın duvarında subkutanöz yağ katmanı içinde 

bulunur. Beş çift olan meme bezleri ter bezlerinin modifiye halleridir ve 

kraniotorakalden inguinale doğru simetrik ve bilateral yerleşimli olarak dizilimdedir. 

Salgı yapan asinus ve duktuslardan oluşur (Henson 2001 pp. 277-288). Meme kanalının 

duktus laktiferus’un şekillendiği distal kısmı çok katlı yassı epitel ile örtülmüştür. 

Duktus laktiferustan iki katlı epitelyum ile örtülmüş interlobuler/ekskretor meme 

kanalları gelişirken daha küçük intralobuler/sekretorik kanallar ve alveoller tek katlı 

epitel hücreleri ile örtülüdür. Bu katmanın çevresinde bir kat myoepiteliyal hücre yer 

alır, luminal yüzeyin bazal membranını oluşturur (Aughey ve Frye pp. 194-196, 2001).  

Meme bezleri de endometrium gibi hormon ilişkili bezlerdir. Meme bezlerinin 

fonksiyonu ve gelişimi; östrojen, progesteron, prolaktin, büyüme hormonu, insülin, 

kateşolaminler ve adrenokortikotropik hormon (ACTH) gibi bir takım hormonların 

etkisi altındadır. Meme bezlerinin normal gelişiminde seks hormonlarının önemi uzun 

yıllardır bilinmektedir. Stromal yapıların içinde bulunan östrojen reseptör α, duktusların 

gelişiminde esastır.  

Bu özellikleri ile meme bezi, hipotalamus-hipofiz-gonadal merkezlerin 

fonksiyonel aktivitesinde hassas bir belirteçtir. Meme bezinin histolojik olarak 

değerlendirilmesi; bu fonksiyonu gerçekleştiren bileşenler hakkında önemli bilgiler 

sağlar (Rutteman ve ark. 1988; Hellmen 1996).  

2.1.2. Köpek Meme Tümörleri Hakkında Genel Bilgiler 
Köpeklerde görülen tümörler hayvanın ırk, cins, yaş, sistem, organ ve dokularına 

göre değişmektedir. Ayrıca her yaşta tümör görülmesine rağmen, genç yaşlarda iyi 

huylu, ileri yaşlarda da kötü huylu tümörlerin sıklığı artmaktadır (Scheneider 1978). 

Meme bezlerinde de tümörlere sıklıkla rastlanmaktadır. İnsanlar dahil olmak 

üzere, tüm memeli türleri içinde meme tümörü insidensi en yüksek canlıların köpekler 

olduğu bildirilmiştir (Brodey ve ark. 1983; Gartner ve ark. 1999). Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre meme tümörlerinin köpeklerde görülme 
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sıklığı 198/100.000’dir ve bu rakamın kadınlara göre üç kez fazla olduğu bildirilmiştir 

(Misdorp 2002 pp. 575-607). 

Dorn ve ark. (1968) ’nın yaptıkları çalışmayla meme tümörlerinin dişi 

köpeklerde görülen en yaygın tümör tipi olduğunu belirtmişlerdir. Bazen testisin sertoli 

hücre tümörü gibi östrojen salgılayan tümörlerdeki hormonal anormalliklerde olduğu 

gibi erkek köpeklerde de görülebileceği bildirilmiştir (Misdorp 2002 pp. 575-607). 

2.1.2.1. Görülme Yaşı 
Köpeklerde meme tümörü ortalama 10. yaşta görülmekle birlikte 4 yaşın 

altındaki köpeklerde nadir olarak görülmektedir (Rutteman ve ark. 2000 pp. 184-191).  

Ayrıca 6. yaşta meme tümörü oluşum riski belirgin şekilde artmaktadır (Misdorp 2002 

pp. 575-607).   

Görülme sıklığı açısından ise; 14 yaşından sonra benign meme tümörü görülme 

sıklığı azalırken, malignant tümörlerin görülme sıklığının artmaya devam ettiği 

bilinmektedir (Brodey ve ark. 1983). 

2.1.2.2. Irk Predizpozisyonu 
Safkan köpek ırklarının belli bir grubu meme tümörü riski altında 

bulunmaktadır. Bu köpeklerin çoğunluğu av köpekleri ırklarına dahildir. Yüksek risk 

grubu ırklar içerisinde, Pointer, English setter, German short-hair pointer, Irish setter, 

Britany spaniel, English springer spaniel, Labrador retriever, Great pyrenee, Samoyed, 

Alredale terrier, Miniature toy poodle ve Keeshond’lar; düşük risk grubu içinde ise 

Collie, Beagle, Chihuahua ve melez ırklar bildirilmiştir (Misdorp 2002 pp. 575-607; 

Schafer ve ark. 1998, Theilen ve Madewell 1987). Yine dişi safkan köpeklerde, 

epiteliyal malign tümörlerin ortaya çıkma riskinin melez ırklara göre önemli ölçüde 

yüksek olduğu belirtilmiştir (Misdorp 2002 pp. 575-607). Irk predispozisyonu 

noktasındaki farklılık incelenmesinin yapıldığı ülke ve ya bölge bazındaki köpek 

populasyonunun etkisi büyüktür (Yamagami ve ark. 1996;Yıldız 2004). 
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2.1.2.3. Etiyoloji  
Meme bezi tümörlerinin oluşumu hormonal ilişkilidir. Östrus siklus sayısı 

arttıkça meme tümörü oluşma riski de artar. İlk östrus siklusundan önce kısırlaştırılan 

köpeklerde meme bezi tümörünün oluşma riski % 0,05’ dir. İkinci östrus siklusundan 

önce kısırlaştırılırsa bu oran %8, ikinci östrus siklusundan sonra kısırlaştırıldığında ise 

risk % 26’ya çıkmaktadır (Rutteman ve ark. 2000 pp. 184-191). 

Ovariektominin meme tümörü üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmalarda dişi 

kedi ve köpeklerde meme karsinomlarına karşı erken ovariektominin koruyucu etkiye 

sahip olduğu bildirilmiştir (Schneider ve ark. 1969; Misdorp ve ark. 1991). Yine daha 

sonra uygulanan ovariektomilerde de meme tümörü oluşum riskinin azaltılabildiği 

belirtilmiştir (Misdorp 1988). 

Yapılan birçok çalışmada (Hamilton ve ark. 1977; Mac Ewen ve ark. 1982; 

Cappelletti ve ark. 1988; Sartin ve ark. 1992) insan meme tümörlerine göre daha düşük 

düzeyde olmakla beraber, köpek meme tümörlerinin de % 40-70’ inde östrojen ve 

progesteron reseptörleri bulunduğu saptanmıştır.  

Yine reseptörler ile ilgili yapılan çalışmalarda (Hamilton ve ark. 1976; Rutteman 

ve ark. 1991) östrojen ve progesteron reseptörlerine; malignitesi yüksek undiferensiye 

tümörlerde daha az rastlandığı bildirilmiştir. Kedi meme tümörlerinde ise progesteron 

reseptörlerinin düşük konsantrasyonda olduğu ve tümörlerin yaklaşık %10’ unun 

östrojen reseptörü içerdiği bildirilmiştir.  

Bazı Avrupa ülkelerinde dişi kedi ve köpeklerde östrusu önlemek için enjektabl 

progestinler kullanılmaktadır. Ancak medroxyprogesteron asetat, megoestrol asetat ve 

chlormadinone asetat gibi progestinlerin uygulanmasının, köpeklerde malign olmasa da 

benign meme tümörü oluşum riskini arttırdığı belirtilmiştir (Misdorp 1988; Rutteman ve 

ark. 2000 pp.184-191).  
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2.1.2.4. Prognoz 
Cerrahi eksizyon uygulanan çoğu benign meme tümörünün prognozunun iyi 

olmasına rağmen, nüksler oluşabilir ve bu nükslerin bazıları malign karakter 

gösterebilir. İyi diferensiye karsinomların bazı histolojik tiplerinde, hayatta kalma 

süresinin 2 yıl olduğu bilinmektedir (Bostock 1975). İnvaziv karsinomlarda ise 

prognozun oldukça kötü olduğu bilinmektedir. Çünkü cerrahi olarak alınmasına rağmen 

hızla metastaz yaptıklarından hayatta kalma süreleri kısadır. Bu süre solid karsinomlar 

için 36 hafta, anaplastik karsinomlar için ise 11 hafta olarak belirtilmiştir. Yine 

sarkomlarda da hayatta kalma süresinin yaklaşık 6 ay olduğu bilinmektedir (Rutteman 

ve ark. 2000 pp.184-191).  

Meme tümörü vakalarında en büyük sorun, operasyon sonrası doğru prognozun 

saptanmasıdır.  Prognoz genellikle birçok tümör ve hasta karakterine dayanır ancak en 

önemli faktör tümörün histolojik tipidir (Yamagami ve ark. 1996; Fossum 1997; 

Williams 2003). Yapılan birçok araştırma, tümörün derecesi ve invazyonun derecesinin 

(stage) prognostik öneme sahip olduğunu göstermiştir (Gilbertson ve ark. 1983; 

Misdorp ve ark. 1999 pp.11-14).  

Ancak meme tümörlerinin tek başına histolojik sınıflandırmasının prognozu 

belirleme için yetersiz kalmaktadır ve değişik prognostik faktörlerle ilgili çalışmalar 

sürdürülmektedir (Rutteman ve ark. 1988). Köpek meme tümörlerinde birçok 

prognostik faktör vardır, histolojik tip ve diferansiyasyonun derecesinin yanında diğer 

prognostik faktörler; tümörün boyutu ve hacmi, tümörün evresi (örn. nodal metastaz, alt 

dokulara tutulum, ülserasyon), östrojen reseptör pozitifliği (malignitesi yüksek 

tümörlerde östrojen reseptörleri-ER negatiftir), deoksiribonükleik asit (DNA) ploidy 

(anaploid tümörler kötü prognoza sahiptir), nükleer organizer bölge (AgNOR) sayısıdır 

(yüksek AgNOR sayısı kötü prognozu gösterir). Bu özelliklerin varlığı ve sayıca 

çokluğu ve/veya azlığı prognoz açısından önemli kriterlerdir (Rutteman ve ark. 2000 

pp.184-191). 
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2.1.2.5. Tanı 
Klinik olarak benign-malign ayrımında; hızlı büyüme, ülserasyon, bölgesel lenf 

yumrularında büyüme, aşırı zayıflama ve dispne maligniteyi gösterirken, sınırlı ve 

yavaş büyüme de benign kitleleri, hiperplazileri ya da displazileri gösterir (Misdorp ve 

ark. 1999 pp.11-14). 

İnsizyonel ya da eksizyonel biyopsilerin histolojik olarak değerlendirilmesi 

güvenilir bir diagnostik metoddur. Bu değerlendirme, lezyonun sınıflandırılmasına 

yardımcı olmaya ek olarak; çevre yumuşak doku ve damarlara infiltrasyon, tümörün 

histomorfolojisi hakkında detaylı bilgi (pleomorfizm varlığı ya da yokluğu, 

diferansiyasyonun derecesi, mitotik oran, nekroz varlığı ya da yokluğu) ve eksizyonun 

tam olarak yapılıp yapılmadığının tespiti gibi konularda da ek bilgi sunar. Ancak 

günümüze kadar, histolojik tip ve klinik prognoz arasında bir korelasyon bulunmaya 

çalışılmışsa da henüz güvenilir kriterler saptanamamıştır (Yamagami ve ark. 1996). 

Sitolojinin köpek meme lezyonlarında, benign-malign ayrımı için yetersiz bir metod 

olduğu düşünülmektedir (Misdorp ve ark. 1999 pp.11-14). 

Bu bilgiler ışığında, son yıllarda prognozis ve sınıflandırma için hormonal 

(Rutteman ve ark. 1988), epidermal growth factor (EGF) reseptörleri salınımı 

(Yamagami ve ark. 1996), onkogen salınımı (Schafer ve ark. 1998) ve bazal membran 

proteinleri salınımı (Pena ve ark. 1995) gibi faktörlerle ilgili olarak pek çok araştırma 

yapılmış ve halen yapılmaktadır.  

2.1.2.6. Meme Tümörlerinde Sınıflandırma 
Meme bezi; stromal bağ doku arasına yerleşmiş epitelyal duktuslar ve 

alveollerden oluşur. Duktus ve alveollerin çevresinde myoepitelyal hücreler vardır. 

Epitelyal dokudan oluşan tümörler ya simple (sadece epitelyal element) ya da 

kompleks-mix (epitelyal ve myoepitelyal element) olarak adlandırılırlar. Meme bezinde; 

diğer benign (örn. lipom) ve malign mezenşimal tümörlerde (örn. mast hücre tümörü) 

oluşabilir, ancak bunlar gerçekte meme tümörü değildir. Lokasyon olarak ise meme 

bezlerinde ön loptan arkaya doğru gidildiğinde displazi, benign ve malign tümörlerin 

arttığı bilinmektedir (Warner 1976). 

Meme tümörlerinin sınıflandırılması, bunların histogenezisinden çok histolojik 

görünümlerine göre yapılır. Dişi köpeklerdeki meme tümörlerinin %41-53’ünün malign 

olduğu bildirilmiştir (Rutteman ve ark. 2000 pp.184-191).  
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Meme tümörlerinin gerçek insidansının bulunması ve benign/malign oranını 

belirlemek, özellikle küçük tümörlerin dikkatten kaçması ve cerrahi olarak alınmaması 

sebebiyle çok zordur (Misdorp 2002 pp. 575-607). 

   

WHO Tarafından Yayınlanan Köpek Meme Tümörlerinin histolojik 

Sınıflandırması (Misdorp ve ark. 1999 pp.11-14):   

I. MALİGN MEME TÜMÖRLERİ: 

1.1 Noninfiltratif (in situ) karsinoma 
1.2 Kompleks karsinoma 
1.3 Simple karsinoma 
 1.3.1 Tubulopapiller karsinoma 
 1.3.2 Solid karsinoma 
 1.3.3 Anaplastik karsinoma 
1.4 Karsinomların özel tipleri 
 1.4.1 Spindle cell karsinom 
 1.4.2 Squamous cell karsinom 
 1.4.3 Musinöz karsinom 
 1.4.4 Lipid rich karsinom 
1.5  Sarkomlar 
 1.5.1 Fibrosarkom 
 1.5.2 Osteosarkom 
 1.5.3 Diğer sarkomlar 
1.6 Karsinosarkom 
1.7 Benign tümörde karsinom ya da sarkomlar 
 
II. BENİNG MEME TÜMÖRLERİ 
1. Adenom 
 1.1 Simple adenom 
 1.2 Kompleks adenom 
 1.3 Basaloid adenom 
2. Fibroadeom 
 2.1 Az hücreli fibroadenom 
 2.2 Bol hücreli fibroadenom 
3. Benign miks tümör 
4. Duktal papillom 
III. SINIFLANDIRILAMAYAN MEME TÜMÖRLERİ 
1.1 Duktal hiperplazi 
1.2 Lobuler hiperplazi 
 1.2.1 Epitelyal hiperplazi 
 1.2.2 Adenosis 
1.3 Kist 
1.4 Duktal ektazi 
1.5 Fokal fibrosis (fibrosklerosis) 
1.6 Ginekomasti 
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Histolojik derecelendirme (grade) sistemi; köpek ve kedi meme 

karsinomlarında; anaplazi, tubul formasyonu, mitotik aktivite ve nüklear pleomorfizmin 

niceliğini belirten bir sistem mevcuttur. Bu bireysel değerlerin toplamı, malignitenin 

histolojik derecelendirmesini belirler. Malignite tespitinde, histolojik derece prognostik 

öneme sahiptir ancak anaplazi, mitotik aktivite ve pleomorfizmin bireysel dereceleri 

önem taşımaz (Misdorp 2002 pp. 575-607). Ayrıca histolojik derecelendirme sistemi 

sarkomlar için kullanılmaz. Beagle’lar üzerinde yapılan bir çalışma; meme tümörlerinin 

deri ve yumuşak dokuya infiltrasyonu (%95) ve tümör hücrelerinin damar içi 

invazyonunun (%70) malignitede tayininde en önemli kriter olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca duktuler karsinomanın en çok metastaz yapan ve en çok ölüme yol 

açan tümör tipi olduğunu belirtmişlerdir (Benjamin ve ark. 1999). 

Histolojik derecelendirme sistemi; 

- Tubul formasyonu: Tubul formasyonun belirgin sınırlı olması durumunda bir 

puan verilir, az sayıda ya da hiç tubul formasyonu yoksa üç puan verilir.  

  - Hiperkromatizm ve mitoz: Hiperkromatik hücreler ve mitotik figür az 

sayıdaysa bir puan, iki ya da üç mitotik figür görülüyorsa iki puan ve mitotik figür 

sayısı çok ise üç puan verilir.  

 - Düzensiz çekirdek yapısı: Çekirdeklerin boyanması, şekli ve boyutu uniform 

ise bir puan, pleomorfizm belirgin ise üç puan verilir. 

 

Her bir belirleyici için verilen puanlar toplanarak histolojik derece elde edilir. 

 Toplam sayı   Histolojik Derecelendirme 

        3-5             I 

        6-7             II 

        8-9             III 

(Misdorp 2002 pp. 575-607).   
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Klinik evreleme (stage); köpek meme tümörlerinin komplike histolojik tipleri, 

yerleşimi, tümör yaşı, biyolojik davranışları gibi çeşitli faktörler prognoz açısından 

güçlükler yaratmaktadır (Hampe ve Misdorp pp 111-113, 1974; Bratulic ve ark. 1996). 

Histolojik olarak malign teşhis edilen tümörler arasında bile biyolojik davranışları söz 

konusu olunca farklı düşünceler olabilir. Kedi meme karsinomlarının histolojik olarak 

derecelendirilmesinin prognostik öneme sahip olduğuna işaret eden araştırıcılar, 

köpeklerde klinik derecelendirmenin çok daha önemli olduğunu belirtmişlerdir (Hampe 

ve Misdorp 1974; Owen 1980). 

Bu sistemde, köpek ve kedilerde meme karsinomları için, tümör-nod-metastaz 

(TNM) stage sistemi kullanılmaktadır. Primer tümör, klinik ve cerrahi inceleme 

yapılarak, boyutuna ve alt dokulara tutulumuna göre değerlendirilir. İnguinal ve aksillar 

lenf yumruları eğer büyümüş ya da alt dokulara tutulmuş olarak bulunuyorsa, klinik ve 

cerrahi yönden incelenmelidir. Ayrıca akciğer metastazı bakımından torasik 

radyografisi alınmalıdır (Rutteman ve ark. 2000 pp.184-191).  

 

Köpek Meme Tümörlerinde Klinik Evreleme (TNM) (Owen 1980)  

T  Primer Tümör 
T0  Tümör görülmüyor  
 
T1  Tümör <3cm  
T1a  Tutulum yok 
T1b  Deri tutulumu var 
T1c  Kas tutulumu var 
 
T2  Tümör 3–5cm  
T2a  Tutulum yok 
T2b  Deri tutulumu var 
T2c  Kas tutulumu var 
 
T3  Tümör >5cm  
T3a  Tutulum yok 
T3b  Deri tutulumu var 
T3c  Kas tutulumu var 
 
T4  Tümör değişken boyutta, inflamatuar karsinom 
 
N  Bölgesel lenf yumrusu (RLN) 
(aksillar ya da inguinal; klinik ya da histolojik değerlendirme) 
N0  Lenf yumrusuyla ilişiği yok 
N1 Ipsilateral tutulum 
N1a Tümöre yapışık değil  
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N1b  Yapışık 
N2  Bilateral tutulum 
N2a  Tümöre yapışık değil  
N2b  Yapışık 
 
M  Uzak metastaz 
(klinik, radyografik ya da histolojik değerlendirme) 
M0  Metastaz bulgusu yok 
M1  Uzaktaki lenf yumrularını da içeren metastaz mevcut 

 

Lenfatik sistem, lokal tümör kontrolü ve bununla beraber neoplazmlarda en sık 

görülen metastaz yolu olan tümör hücrelerinin transportunda rol oynayan anatomik bir 

yapıdır (Hartveit 1990; Stewart ve Lyster 1997). 

  Lenfatik drenaj ile ilgili yapılan bir çalışmada; sağlıklı dokuda, torasik bezin 

aksillar lenf yumrusu tarafından süzüldüğü, ancak meme tümörlerinde süperfisyal 

servikal ve ventral torasik lenf yumrularının da süzme işlemine katıldığı görülmüştür. 

Kranial ve kaudal abdominal bezler; aksillar, inguinofemoral ve popliteal lenf yumruları 

tarafından süzülürler. Ancak, sağlıklı kaudal abdominal meme bezi için, popliteal drenaj 

spesifiktir. İnguinal bez, sağlıklı ve neoplastik durumda inguinofemoral ve popliteal 

lenf yumrusu tarafından süzülür.  Memenin lenfatik bağlantılarına ilişkin yapılan bu 

çalışma, neoplastik meme bezlerinde (%40,9),  normal meme bezlerine (%33,33) 

kıyasla daha fazla tipte anastomoz olduğunu ayrıca kontralateral anastomozunda normal 

meme bezleriyle (%33) karşılaştırıldığında neoplastik meme bezlerinde (%50) artmış 

olduğunu kanıtlamıştır (Pereira ve ark. 2003)(Tablo 2-1, 2-2).   

 

Tablo 2-1: Dişi köpeklerde normal meme bezindeki lenfatik drenaj tablosu (Pereira ve 
ark. 2003). 

 

Meme Bezleri 

Lenf Yumrusu 

Aksillar İnguinofemoral Popliteal 

Kranio torakal +   

Kaudo torakal +   

Kranio abdominal + +  

Kaudo abdominal  + + 

İnguinal  + + 
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Tablo 2-2: Dişi köpeklerde neoplastik meme bezindeki lenfatik drenaj tablosu (Pereira ve 
ark. 2003). 

 

Meme Bezleri 

Lenf Yumrusu 

Superfisyal 

Servikal 

 

Aksillar 

Ventral 

Torasik 

İnguino 

Femoral 

 

Popliteal 

Kranio torakal + + +   

Kaudo torakal  +    

Kranio abdominal  +  +  

Kaudo abdominal  +  +  

İnguinal    + + 

 

2.1.2.7. Tedavi  
Çoğu meme tümöründe tedavi, cerrahi eksizyondur. Cerrahi olarak; 

nodülektomi/lumpektomi, etkilenen meme bezinin çıkarılması (mammektomi), 

etkilenen meme bezinin lenf ve kanının drene edildiği diğer bezlerle beraber çıkarılması 

(lokal mastektomi) ve meme bezlerinin tamamen alınması (total/radikal mastektomi) 

gibi yöntemler vardır.  

Ayrıca radyoterapinin, köpek ve kedi meme tümörü tedavisinde etkili olmadığı 

bilinmektedir. Az sayıda köpekte opere edilemeyen tümörlerde radyoterapi uygulanmış 

ancak hayatta kalma süresi uzatılamamıştır (Theilen ve Madewell 1987). Kemoterapotik 

ajanlardan doxorubicinin antitumor etkisi olmasına rağmen daha fazla çalışma 

yapılması gerekmektedir (Rutteman ve ark. 2000 pp.184-191). 
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2.2. Hücre Döngüsü ve Kontrolü 
Tümör patogenezisinin tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle normal 

hücrelerdeki yaşam döngüsünün irdelenmesi gerekmektedir. 

Ökaryotik  hücre bölünmesi, tüm genomu eksiksiz olarak içeren yeni hücre 

nesillerinin oluşmasını sağlamak için hem hücre büyümesi hem de DNA replikasyonu 

ile eş-güdümlü olarak meydana gelmek zorundadır.  

Yine hücre bölünme döngüsü birbiri ile eşzamanlı olarak gerçekleşen 4 

aşamadan oluşur. Bunlar; hücre büyümesi, DNA replikasyonu, kopyalanan genetik 

materyalin yavru hücrelere kromozom şeklinde eşit olarak dağıtılması ve hücrenin ikiye 

bölünmesidir. Hücre döngüsünün en önemli aşamalarından olan DNA sentezi ise hücre 

döngüsünün sadece S (sentez) olarak tanımlanan interfaz evresinde gerçekleşir. 

Kopyalanan kromozomlar, daha sonra bir dizi karmaşık olay ile yavru çekirdeklere 

dağıtılarak hücrenin ikiye bölünmesi gerçekleşir.  

2.2.1. Hücre Döngüsünün Evreleri 
Herhangi bir ökaryotik hücre, hücre döngüsü bakımından incelendiği zaman esas 

olarak mitoz (M) ve interfaz (I) olarak tanımlanan iki temel süreçten oluştuğu görülür. 

Mitoz bölünme evresi, hücre döngüsünün en canlı ve hareketli evresi olup, bu evrede 

yavru kromozomlar birbirinden ayrılır (nükleus bölünmesi) ve genellikle hücrenin ikiye 

bölünmesi (sitokinez) ile sona erer (Şekil 2-1).  

 

Şekil 2-1: Hücre döngüsünün evreleri (Wikipedia) 
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2.2.2. Hücre Döngüsünün Düzenlenmesi ve Kontrol Noktaları 
Hücrelerin bölünme sikluslarını tamamlayarak, faaliyetlerini devam ettirmeleri 

hücre içi sinyaller kadar çevrede yer alan dış uyarılar tarafından da düzenlenir. Hücre 

büyümesi, DNA resplikasyonu, mitoz gibi farklı hücresel olaylar, hücre siklusu olayları 

esnasında koordine edilir. Bütün bu olaylar hücre siklusu esnasında belirli noktalarda 

(kontrol noktaları) düzenlenir.  

Hücre döngüsündeki bazı kontrol noktaları, eksik veya hasarlı kromozomların 

replikasyonunu ve hasarlı genetik bilginin yavru hücrelere geçmesini engellemek üzere 

iş görür. Söz konusu 3 kontrol noktası;  

1) G1/S Kontrol noktası: S evresine girmeden önce oluşmuş veya bir önceki kontrol 

noktası olan mitoz evresinde meydana gelmiş DNA hasarının varlığı, hücrelerin S 

evresinde ilerlemesini yavaşlatır ve döngüyü G1’deki kontrol noktasında durdurur. 

G1’deki bu duraklama, hücrenin S evresine girmeden önce DNA da ki hasarın tamir 

edilmesi amacıyla zaman kazanılmasına olanak sağlar. Böylece S fazında hasarlı 

DNA’nın kopyalanması da önlenmiş olur.  

2) G2/M Kontrol noktası: Bu nokta DNA replikasyonu tamamlanmadıkça mitozun 

başlamasını önler. G2 kontrol noktası, replikasyonu tamamlanmamış DNA’yı tanır ve 

hücre döngüsünü durduran bir sinyal oluşturur. Bu nedenle G2 kontrol noktası işlevinin 

sonucunda S evresi tamamlanmadıkça M evresinin başlaması önlenir.  

3) M Kontrol noktası: Genomun bütünlüğünün korunmasını sağlayan bir başka kontrol 

noktası da mitozun sonuna doğru bulunmaktadır. Bu kontrol noktası kromozomların 

mitoz mekiği üzerinde dizilmesini kontrol eder ve yavru hücrelere kromozom setlerinin 

doğru şekilde dağıtılmasını sağlar. Örneğin bir veya daha fazla kromozomun mekik 

üzerinde uygun şekilde yerleşmemiş olması, mitozun metafazda, yani replike olmuş 

kromozomlar yavru nukleuslara gitmek üzere ayrılmadan önce durdurulmasına neden 

olur. Bu kontrol noktası kromozomlar mekik üzerinde her iki yavru hücreye tam bir 

kromozom seti gidecek şekilde dizilmedikçe kromatidlerin ayrılmasını önler (Güneş 

2006; Lüleyap, 2008 pp.262-289). 

 

 

 



 15

2.3. Kanser Biyolojisi ve Genetiği  
Yaşamın ve canlılığın en temel birimi olan hücrenin, iç ve dış çevreyle 

haberleşmesini sağlayan sinyalleşmeler, normal hücrelerde sınırlı ve kontrollü 

bölünmeyi sağlarken, kanser hücrelerinde kontrolsüz bölünme ve büyüme olarak 

algılanmaktadır. Bu özelliklerle, çok temel olarak açıklanmaya çalışılan kanser olgusu, 

biraz daha detaylandırılırsa; kanser hücrelerinin gelişimi, hızlı bölünme kapasitesi, canlı 

kalma süresi (ölüm sinyallerine duyarsızlık nedeniyle apoptoza girmemesi), istila ve 

metastaz yeteneği ile hücreler için mutasyon ve seleksiyonu içeren çok basamaklı bir 

süreci kapsamakta olduğu görülür.  

Kanserleşme sürecindeki ilk basamak olan hızlı ve kontrolsüz bölünme, aynı 

zamanda kanserin en temel özelliklerinden de birisi olan tümör hücre klonu 

oluşturmaları ile açıklanabilir. Yani progenitör (kanserleşen ilk hücre) olarak 

tanımlanan tek bir hücrenin anormal bölünmesine yol açan genetik bir değişimin sonucu 

olduğu düşünülen ‘tümör başlangıcı (inisiasyon)’dır. Kanserleşme yolunda tetiği çeken 

(inisiasyon yapan) kimyasalların çoğu mutajeniktir. Bu nedenle DNA, kimyasal 

karsinojenler için ana hedeftir. DNA yapısında oluşan hasarlar eğer, tamir enzimleriyle 

onarılırsa veya onarılmadığı durumlarda tümör baskılayıcı genler ile apoptotik genlerin 

işbirliğiyle hücre apoptoza sürüklenirse inisiasyon olmaz ve organizma kanser 

hücrelerinden temizlenir. Tersi durumlarda ise kanser dediğimiz birden fazla gen ve 

çevrenin etkileşimiyle ortaya çıkan multifaktöriyel hastalık ortaya çıkar (Lüleyap 2008 

pp.304-310). 

2.3.1. Kanser Hücrelerinin Özellikleri 
1) Bölünme sinyallerinin üretimi 

Kanser hücreleriyle normal hücreler arasındaki en önemli farklardan birisi, 

normal hücrelerin ortamda bulunan büyüme faktörlerinin belirlediği miktara ulaşana 

kadar bölünüp daha sonra G0 evresine girerek geçici olarak bölünme döngüsünden 

ayrılmalarıdır. Oysa kendi bölünmeleri için gerekli olan büyüme hormonlarını 

sentezleyebilme özelliği kazanmış olan (otokrin uyarım) kanser hücreleri için böyle bir 

sınırlama sözkonusu olmadığından sürekli olarak bölünürler. 

2) Kontakt inhibisyon yokluğu 

Kanser hücrelerinde, hücre yüzey adezyon genlerinin normal hücrelere nazaran 

daha az salınmasından kaynaklanan daha az hücre-hücre ve hücre-matrix etkileşimi 
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bulunur. Kanser hücrelerinin adezyon yapısındaki bu farklılıklar, morfolojik ve hücre-

iskeleti yapısının da bozulmasına neden olarak temas (kontakt) kaybıyla sonuçlanır. 

Bunun sonucu olarak, çoğu tümör hücresi normalden daha yuvarlaktır ve komşu 

hücrelerle daha az temas halindedir. Kültürü yapılan normal hücreler, kültür plağı 

üzerinde komşu hücrelere temas edinceye kadar yayılırken, tersine tümör hücreleri 

komşularına temas ettikten sonra da yayılmaya devam ederek diğer hücrelerin üzerine 

yayılır ve kontrolsüz biçimde çok tabakalı olarak çoğalırlar. Kanser hücrelerinin, diğer 

doku elemanlarıyla ilişkisini etkileyen ve bu şekilde istila ve metastazda önemli rol 

oynayan iki özelliği bulunur. 

I) Malign hücreler genellikle ekstraselüler matriks bileşenlerini sindiren proteaz, 

kollejenaz gibi enzimler salgılayarak kanser hücrelerinin kan damarlarına ulaşmasını ve 

bu yolla vücudun diğer bölgelerine yayılmasına (metastaz) etki eden özellikler taşır. 

II) Kanser hücrelerinin hızlı bölünmelerinden kaynaklanan yüksek metabolik 

aktivitelerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan oksijen ve besin maddelerinin 

karşılanabilmesi amacıyla yeni kan damarları (angiogenezis) oluşturmak için 

anjiogeneze yönelik büyüme faktörlerini salgılamasıdır.  

3) Sınırsız bölünme potansiyeli 

Lösemi konusunda yapılan son çalışmalarda, kanser hücrelerinin genellikle 

farklılaşmasının erken evresinde bloke oldukları ve kendi aktif bölünmelerine istikrarlı 

bir şekilde devam ettikleri anlaşılmıştır. Bu bulgular, farklılaşma programındaki 

bozukluk ile kanserleşme arasındaki ilişkiyi göstermekle birlikte, farklı türdeki lösemi 

hücrelerinin benzer genetik özellikler taşıdığının anlaşılmasıyla kanser kök hücresini 

gündeme getirmiştir. Çünkü hücre bölümesinde çok önemli bir role sahip olan 

telomeraz aktivitesinin, tüm kök hücrelerde ve kanser hücrelerinde bulunduğunun 

saptanması bunda etkili olmuştur.  

4) Apoptozdan kaçış 

Programlı hücre ölümü (apoptozis), kan hücreleri de dahil olmak üzere çoğu 

hücre tipinin farklılaşma programının tamamlayıcı parçasıdır. Kanser hücrelerinin 

apoptoza karşı dirençli olmalarından dolayı da normal hücrelere göre artmış yaşam 

uzunluğu söz konusudur (Lüleyap 2008 pp.304-310). 
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2.3.2. Proto-onkogenler, Onkogenler ve Tümör Baskılayıcı Genler 
Hücre döngüsü evrelerinin birbiri ardına düzenli bir şekilde gerçekleşmesi 

‘düzenleyici moleküller’ tarafından kontrol edildiğinin de dolaylı bir göstergesidir. Bu 

moleküller, sadece döngünün farklı evreleri arasında koordinasyonu sağlamakla kalmaz 

aynı zamanda hücre döngüsünü, hücre çoğalmasını kontrol eden hücre dışı 

(ekstrasellüler) sinyallerle bağlantıların kurulmasını, fren ve gaz pedalı gibi işlevleri ile 

de düzenlenir. 

Proto-onkogenler, önemli hücre regülatör genleri olup, birçok durumda normal 

hücre bölünmesini kontrol eden, sinyal iletim yollarında görev yapan proteinlerin 

şifrelenmesinde görevlidirler. Onkogenler ise proto-onkogenlerin mutant formları olup, 

anormal hücre bölünmesini ve tümör oluşumunu teşvik ederler. Onkogen proteinlerinin 

büyük bir çoğunluğu, hücre bölünmesini ve ölümünü düzenleyen sinyal yollarında 

görev yapar. Bu onkogen proteinleri; polipeptid büyüme faktörleri, büyüme faktör 

reseptörleri, intraselüler sinyal yollarının elemanları ve transkripsiyon faktörleri gibi 

değişik roller üstlenmiştir.  

Tıpkı normal düzenleyici unsurlar gibi, protoonkogenler de çok çeşitli hücresel 

yollarda fonksiyon gösterirler. Hücre büyümesi ve farklılaşmasının düzenlenmesinde 

yer alan adımların herhangi birinde mutasyon oluşabilir. Bu tip mutasyonlar belirli bir 

hücre türünde biriktiklerinde, büyümenin ilerleyen deregülasyonu (düzenlenememe 

hali) en sonunda, soyları tumor oluşturan bir hücre meydana getirir. Protoonkogenler; 

nokta mutasyonları, eklenme mutasyonları ve gen amplifikasyonları gibi sebeplerle 

onkogenlere dönüşebilir (Lüleyap 2008 pp.304-310). 

Tümör baskılayıcı genler (antionkogenler), tümör gelişimini baskılama 

özelliğinden dolayı tümör baskılayıcı protein olarak tanımlanan ürünleri kodlayan 

genlerdir. İlk tümör baskılayıcı gen, bir çocukluk çağı göz tümörü olan retinoblastoma 

(Rb) çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır. İkinci tanımlanmış tümör baskılayıcı gen ise, 53 

kDalton ağırlığında olmasından dolayı protein 53 (p53) olarak tanımlanmış bir gendir. 

Genom gardiyanı olarak da tanımlanan bu tümör baskılayıcı gen tüm kanserlerin 

%50’sinde rol oynayabilmektedir. Bunlara ek olarak Rb proteini gibi p53 de insan 

papillomavirus, adenovirus ve simian vacuolating virus 40 (SV40) ’ın onkogen 

proteinlerinin de hedefi olması nedeniyle ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. p53, hücre 
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döngüsü kontrolü ve apoptozisde oynadığı önemli rolden dolayı, genomun bekçisi 

olarak fonksiyon görür. 

p53 gibi protein 16 (p16) tümör baskılayıcı geni de akciğer kanserini içeren 

birçok yaygın görülen kanserde rol oynar. Diğer iki tümör baskılayıcı gen olan 

Adenomatous Polyposis Coli (APC) ve deleted in colorectal cancer (DCC) kolon 

kanserlerinde sıklıkla delesyona ve mutasyona uğramıştır. 

Meme, ovaryum ve pankreas karsinomlarının gelişiminde olduğu gibi Wilm’s 

tümörü (WT) gibi nadir görülen bazı kalıtsal kanser hastalıklarında da daha başka tümör 

baskılayıcı genlere rastlanmıştır. WT1 proteini, büyüme faktörleri ile uyarılabilen ve 

sayısız genin transkripsiyonunu baskıladığı düşünülen bir represördür. WT1’in 

inaktivasyonu anormal büyüme faktörü ekspresyonuna ve tümör hücresi 

proliferasyonuna sebep olur. Breast cancer (BRCA) 1 ve BRCA 2; meme, over, prostat 

ve kolon kanserlerinde önemlidirler. Fosfat ve tensin homolog (PTEN); glioblastom, 

prostat, meme ve endometrium tümörlerinde rol olan baskılayıcı gendir. Neurofibromin 

2 (NF2) ; nörofibromatozis tip 2 ve akustik schwannom da rol alır  (Lüleyap 2008 

pp.304-310; Chandar ve Viselli 2012 pp 205-206). 

2.3.3. Sinyal iletim mekanizmaları (protein kinazlar) ve kanser 
Karsinogenezin temelinde, hücrelerin yaşaması, büyümenin kontrolü ve 

diferansiyasyon gibi biyolojik olayları etkileyen mutasyonların aşamalı olarak bir araya 

gelmesi yer almaktadır.  Sinyal iletiminde meydana gelen değişimler hücrenin çoğalma 

ve/veya yaşama işlevlerinin kontrolünü ortadan kaldırır.  

 

Sinyal iletim yolları arasında; 

- Mitojen aktive eden protein (MAP) kinaz sinyal iletim yolu 

- Rat sarkoma (Ras) / serin-treonin protein kinaz (Raf) / MAP kinaz / Ekstrasellüler 

sinyal regulasyonlu kinaz (ERK) sinyal iletim yolu 

- Fosfoinozitid-3 (PI-3) kinaz / protein kinaz B (PKB) sinyal iletim yolu 

- Nonreseptör tirozin kinazlar ile sinyal iletim yolu 

- Signal Transducer and Activator of Transcription (STAT) proteinleri ile sinyal iletim 

yolu bulunmaktadır. 
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Protein kinazlar, sinyal iletimi sırasında protein fosforilasyonunu/aktivasyonunu 

sağlarlar. Protein kinazlar membran yerleşimli olanlar ve sitoplazmik tirozin kinazlar 

olarak iki ana gruba ayrılır. 

A) Membranda yerleşim gösteren proteinlere reseptör tirozin kinazlar (RTK) 

denilmektedir. Bu reseptörler arasında insülin reseptörü, büyüme faktörleri reseptörleri 

ve efrin reseptörleri yer almaktadır. RTK aktivasyonu, reseptörün kendi kendini 

fosforile etmesiyle başlar. Aktivasyonun sonlandırılmasından fosfataz grubu proteinler 

sorumludur. Buna göre, fizyolojik koşullarda sinyal iletimi tersinir özellik taşır ve RTK 

aracılı iletim kontrol altında tutulur. Karsinogenez sürecinde ise, sürekli ve kontrolsüz 

RTK aktivitesi söz konusudur.  

B) Sitoplazmik protein kinazlar arasında sarkoma (Src), Abelson murine 

leukemia viral oncogene homolog 1 (Abl), fokal adezyon kinazı (FAK) ve Janus Family 

Kinases (JAK) proteinleri yer almaktadır (Lüleyap 2008 pp.304-310).  

2.3.3.1. PTEN ve PI-3 kinaz/protein kinaz B sinyal iletim yolu 
Farklı stimuluslarla active olmasına rağmen Fosfoinozitid-3 kinaz (PI-3K)/Akt 

yolağı; en iyi büyüme faktörü sinyal iletiminde gözlemlenmiştir. PI-3K ailesi, büyüme 

ve yaşama sinyallerinin iletiminden sorumlu proteinlerdir. Reseptörün uyarılmasından 

sonra PI-3K, hücre membranında inozitol fosfolipidlerinin fosforilasyonunu katalizler. 

Fosfotidilinozitol trifosfat (PIP3), bu yolla oluşan bir lipid mediatörüdür. PIP3, 

fosfoinositolle bağımlı kinazlar (PDK) ve protein kinaz B’ nin aktivasyonundan 

sorumludur. Protein kinaz B, akut transforming retrovirus timoma protein kinaz (Akt) 1 

ve Akt 2 genleri tarafından kodlanan bir proteindir. 

Sitokinler ve büyüme faktörleri PI-3K ve PKB yolunu aktive ederek hücreler 

için yaşama sinyalleri oluştururlar. Tümör baskılayıcı proteinlerden PTEN (fosfat, 

tensin homolog)  ise, PIP3 oluşumunu inhibe ederek düzenleyici rol oynar (Doğan ve 

Güç 2004, Goodman 2011). 

PTEN 10q23 kromozomunda bulunan fosfatidylinositol fosfat fosfatazı kodlayan 

tümör baskılayıcı bir gendir (Li ve ark. 1997). Mutated in multiple advanced cancers 

(MMAC) ve TGF-β-regulated and epitelial cell-enriched phosphatase (TEP1) olarak da 

bilinen PTEN’in inaktivasyonu; beyin, meme, endometrium, böbrek ve prostat 

kanserlerini içeren birçok tümörde rapor edilmiştir (Li ve Sun 1997; Li ve ark. 1997; 

Steck ve ark. 1997; Kanae ve ark. 2006; Qiu ve ark. 2008 a-b). PTEN; Ras/mitojen-
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aktifleşmiş protein kinaz yolağının aktivasyonunu bloke eden Shc proteininin 

fosforilasyonunu inhibe eder ve bu da tümör baskılayıcı özelliğini gösterir (Gu ve ark. 

1998). PTEN bunlara ek olarak hücre proliferasyonu, göçü ve hayatta kalmasını 

sağlayan fokal adezyon kinazın inaktivasyon ve defosforilasyonunu da sağlar (Cantley 

ve Neel 1999; Tamura ve ark. 1999; Di Cristofano ve Pandolfi 2000). Ayrıca PTEN 

proteininin foshatidylinositol 3, 4, 5-trifosfat (PIP3) üzerine de etkisi vardır (Maehama 

ve Dixon 1998). PIP3; hücrenin yaşam süresini uzatan ve hücresel artışı stimule eden 

birçok önemli protein kinazın fosforilasyonla aktivasyonunu sağlayan PDK-1’i aktive 

eder. PDK-1’in subsratı olan Akt ise Bcl-2-associated death promoter (BAD), Forkhead 

transcription factor (FKHR), kaspaz-3 ve kaspaz 9 gibi apoptozla ilişkili proteinleri 

inaktive ederek apoptozu bloke eder (Datta ve ark. 1997; Cardone ve ark. 1998; Brunet 

ve ark. 1999; Schwartzbauer ve Robbins 2001; Yuan ve Wang 2002). (Şekil 2-2) 

                 

    Şekil 2-2: PTEN ve PI-3 kinaz sinyal yolağı (Teresi ve Waite 2008) 

 

İnsanlarda meme karsinomlarında; klinik patolojik parametrelerle 

karşılaştırıldığında, PTEN geni salınımının hastalık tipleriyle, östrojen ve östrojen 

reseptör salınımının yokluğuyla ve lenfatik metastazla yakından ilişkili olduğu birçok 

çalışmada belirtilmiştir (Depowski ve ark. 2001; Waite ve Eng 2002). 

İmmunohistokimya metodunun kullanıldığı bir çalışmada (Yang ve ark. 2008), 95 hasta 

üzerinde PTEN boyanmalarının meme tümörüyle ilgisi araştırılmıştır. Hastaların %33,7 

‘sinde negatif, %52,6’ sında boyanmanın az olduğu ve %13,7’sinde ise pozitiflik 

görülmüştür. Pozitifliğin, tümör grubunda kontrol grubuna göre daha düşük olduğu 
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saptanmıştır. PTEN pozitifliğinin, TNM, derece, lenf nodlarına metastaz ve nüks 

durumları ile negatif ilişkide olduğu ancak hastanın yaşı ve tümör boyutuyla bir 

ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. Yine TNM III ve IV grubunda TNM I ve II’ ye göre 

daha az boyanma olduğu izlenmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan başka bir çalışmada, 

PTEN seviyeleri immunohistokimyasal yöntemle incelenmiştir. PTEN seviyesindeki 

düşüşe sadece lenf nodu metastazı olan vakalarda rastlanmıştır, tümör büyüklüğü, 

histolojik derece ya da nüklear derece ile herhangi bir ilgisinin olmadığı saptanmıştır 

(Chung ve ark. 2004). 

  Köpeklerde yapılan bir çalışmada (Qiu ve ark. 2008b) ise RT-PCR kullanılarak 

50 meme tümörü ve 4 normal meme dokusu PTEN geni salınımı yönünden 

karşılaştırılmıştır. Tümördeki malignite arttıkça PTEN geni seviyelerinin önemli ölçüde 

azaldığı saptanmıştır. Dört normal meme dokusundaki PTEN seviyelerinin, 22 benign 

meme tümöründeki seviyelerle farkının önemsiz olduğunu belirtmiştir. PTEN 

seviyelerinin normal ve benign meme tümörlerine oranla malignant meme tümörlerinde 

belirgin olarak düşük olduğu ayrıca saptanan en düşük PTEN seviyelerinin lenf nodu 

metastazı bulunan 6 köpekte görüldüğü belirtilmiştir. Tüm bu bulgulara göre PTEN 

salınımının seviyelerinin, köpek meme tümörlerinde yardımcı bir prognostik faktör 

olduğunu söylemişlerdir. 

Kanae ve ark. (2006)’ larının köpeklerde yaptığı başka bir çalışmada; 5 benign, 

8 malign meme tümörü ve 2 adet normal meme bezi PTEN geni salınımı yönünden RT-

PCR metodu ile karşılaştırılmıştır. Normal meme bezindeki bulgularla 

karşılaştırıldığında 5 benign meme tümörünün 4’ünde PTEN seviyelerinin yüksek, buna 

karşılık 8 malignant meme tümörünün 4’ünde ise PTEN seviyelerinin fark edilir 

derecede düşmüş olduğu saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; düşük PTEN gen 

salınımının (normal meme bezine oranla) köpek meme tümörlerinde malignite ile 

ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Qiu ve arkadaşlarının köpeklerde yaptığı immunohistokimyasal çalışmada (Qiu 

ve ark. 2008a) ise; PTEN salınımının hayvanın yaşı ve tümör büyüklüğüyle ilgili 

olmadığı ancak lenf nodu metastazı ve tümör tipiyle yakından ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur. Histolojik olarak da normal meme bezi ve benign meme tümörlerine göre 

malign meme tümörlerinde PTEN protein seviyesinin belirgin olarak düştüğü 

saptanmıştır. 
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2.4. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Hakkında Genel Bilgiler  
1985 yılında ilk kez Kary Mullis tarafından tanımlanan ve kendisine 1993 

yılında Nobel ödülünü kazandıran bu yöntem, günümüzde moleküler biyolojinin 

vazgeçilmez araçlarından birini oluşturmaktadır. Polimeraz zincir reaksiyonu belirli bir 

DNA bölgesinin in vitro şartlarda enzimatik olarak çoğaltılmasında kullanılan bir 

tekniktir. Hedef genetik materyalin, oligonükleotit primerler, deoksinükleotit trifosfatlar 

(dNTP’ler), tampon sistemi ve ısıya dayanıklı DNA polimeraz enzimi varlığında farklı 

ısı değişimleri yardımıyla çoğaltılması, PCR’ın temelini oluşturmaktadır.  

 Polimeraz zincir reaksiyonu üç aşamadan meydana gelmektedir.  

1) Denatürasyon (90-95 °C) : Hedef çift iplik DNA yapısının yüksek sıcaklık 

vasıtasıyla tek ipliklere ayrılması, denatürasyon olarak isimlendirilen birinci 

aşamayı oluşturmaktadır. Bu aşama genelde 30-60 saniye arasında 

değişmektedir.   

2) Tutunma (55-65 °C) : İkinci aşamada ise, sıcaklık düşürülerek çoğaltılması 

amaçlanan DNA bölgesinin sınır uçlarına komplementer olan kısa (20-30 bazlık) 

tek zincirli yapılar olan primer çiftlerinin, hedef DNA yapısına tutunması 

sağlanır. Primerlerin, DNA’ya tutunmasını sağlayan sıcaklık, primerin baz 

içeriğiyle ve uzunluğuyla ilişkilidir.  

3) Primerlerin uzaması (70-75 °C): Üçüncü aşamada ise yeni DNA oluşabilmesi 

için hedef bölge sınırlarına tutunmuş olan primerler, ısıya dayanıklı polimeraz 

enzimi yardımıyla ortamda bulunan dNTP’ler hedef DNA’ya uygun olarak 

primerlerin ardısıra eklenerek, primerlerin uzaması sağlanır. 

Kalıbın denatürasyonu, primerin tutunması ve primerin uzamasından oluşan bu üç 

aşama, PCR işleminin bir döngüsünü oluşturmaktadır. Döngü sonunda oluşan yeni 

DNA yapıları, bir sonraki döngü için kalıp işlevi görür. 

Standart PCR işlemlerinde bir DNA kalıbına ihtiyaç duyulur ancak gelişme 

aşamasındaki dokudaki genlerin salınımının incelenmesinde veya nadir mesajlara ait 

tamamlayıcı DNA (cDNA)’ ların klonlanmasında ribonükleik asit (RNA)’ lerin 

çoğaltılması gerekmektedir. PCR teknolojisini RNA çalışmalarında uygularken 

öncelikle RNA’nın DNA polimeraz enzimi tarafından kalıp olarak kullanabilmesi için 

cDNA’ya çevrimi gerekmektedir. Bu işlem, ters transkripsiyon olarak ifade 

edilmektedir (Erdağ ve ark. 2004). 
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Eş zamanlı PCR (RT- PCR), PCR teknolojisinin geliştirilmiş bir biçimidir, son 

yıllardaki gelişimler sayesinde artık gen kopya ürünlerinin düzeylerini sayısal değerlere 

dönüştürerek ölçmek mümkün olmaktadır. Üstelik süregelen PCR reaksiyonunu 

ekranda izleyerek eş zamanlı “Real Time (RT)” olarak reaksiyonun gidişine müdahale 

etmek ve PCR döngülerinin sayısıyla oynayabilmek de mümkündür. Birçok 

adlandırmayla anılan bu teknolojiye floresan okuma yapması nedeniyle başka 

yayınlarda Floresan Sayımsal RT-PCR, Sayımsal-kinetik PCR gibi çeşitli adlar altında 

rastlamak mümkündür. 

Yapılan birçok çalışma gösteriyor ki mRNA salınım düzeylerinin 

saptanmasından DNA kopya numaralarının sayımına, allelik ayrışmalardan viral 

titrasyonların ölçümüne dek genişleyen uygulama alanıyla, bu teknoloji bilimsel 

çalışmalarda ana akımlardan biri haline gelmektedir. (Ginzinger 2002). Fakat bugün 

için en çok uygulanan kullanım alanı gen salınım analizleridir. 

Gen salınımının analizi yaşama ait büyüme, farklılaşma ya da patolojik 

sapmaların saptanması için çok önemlidir. RT-PCR yöntemiyle spesifik genlerin 

transkripsiyon düzeylerinin saptanması gen salınımını ölçme amacıyla kullanılan yeni 

bir yaklaşımdır. Bu sayede tümör hücrelerinin ilaç dirençlerinden kemoterapi 

taramalarına ve tümör evrelerinin moleküler saptanmasına kadar uzanan birçok farklı 

alanda gen salınımını sayısal bir değer olarak ölçmek mümkün olmaktadır 

(Ramachandran ve Melnick 1999; Bustin ve Dorudi 1998). 

Gen salınımını ölçmek amacıyla RNA’dan çevrilen cDNA’nın yani başka bir 

deyişle ‘transkripsiyonun’ sayımı için geçmişte kullanılan çeşitli metotlar vardı. Bugün 

de kullanımda olan bu yöntemler içinde ‘Northern Blotting’ analizleri ayrıca mRNA’nın 

boyutlarıyla ilgili bilgi vermesiyle dikkat çekmektedir. Bir diğer yöntem olan ‘RNA’se 

Protection Assay’ ise özellikle transkripsiyonun başlangıç ve sonlanış noktalarının 

haritalanması için kullanılmaktadır. Çok etkileyici olan ve bilimsel gündemi işgal eden 

“microarray” (mikrodizilim) teknolojisi ise maddi yükünün büyük olmasına karşın, 

gerçek zamanlı olarak binlerce sekansı aynı anda analiz etme avantajı vermektedir. Tüm 

bu tekniklerin getirdiği avantajlarına rağmen RT-PCR’e karşı göreceli olarak düşük 

duyarlılıkta kalmaları transkripsiyon sayımında ilk tercih olarak bu teknolojiyi ön plana 

çıkarmaktadır. Gen salınımını ölçmede son 20 yıldır kullanılan klasik RT-PCR’de 

duyarlılık alanını arttırmak için “iki basamaklı” hatta “üç basamaklı-nested” RT-PCR 
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yaklaşımı da kullanılmakta fakat buna bağlı olarak da reaksiyonun spesifikliğinde 

azalma olduğu saptanmıştır (Funaki ve ark. 1997; Funaki ve ark. 1998). 

Sonuç olarak RT-PCR’nin son yıllarda konvansiyonel ve modern birçok 

yönteme karşı yıldızı giderek parlamaktadır. ‘Gelecek dönem, genetik camiasının RT-

PCR teknolojisinin standardizasyonuyla ve mikroarray teknolojisiyle olan 

koordinasyonuyla uğraşacağı bir dönem olacak’ denilmektedir (Jaeger ve Kainz 2003). 

2.4.1. RT-PCR Sistemleri 
Bugün piyasada yaygın olarak kullanımda olan üç ayrı sistem mevcuttur.  

Bunlardan ilki olan ABI Prism 7700 (Perkin Elmer Applied Biosystems, USA) 

96 delikli bir termal ısıtıcı içerir ve 500 nm-660 nm floresan aralığını ölçebilme 

kapasitesindedir. Genelde 2 saatlik bir ölçüm zamanı içinde sonuç verebilme ve fazla 

sayıda örneği aynı anda analiz edebilme özelliğine karşın tam olarak “RT” yöntemi 

olduğunu söylemek zordur çünkü RT-PCR analizi ancak amplifikasyon süreci sonunda 

yapılabilmektedir. Fakat örneğin Light Cycler (Roche Molecular Biochemicals- 

Mannheim, Germany)’da kullanılan kırılgan cam tüplere göre ince duvarlı plastik tüpler 

kullanılması da bir başka avantajdır. Sistem bu tüplere eklenmiş bir kamera yardımıyla 

floresanı algılamaktadır. 

Piyasada yaygın olarak kullanılan ikinci yöntem Light Cycler, sıcak hava 

akımıyla ısınan bir kapalı sistemdir. Performans olarak hem duyarlılığı hem özgüllüğü 

ABI Prism 7700 sistemine eşit olarak bildirilmiştir (Nitsche ve ark. 1999). Light Cycler 

20 dk.’ya kadar inebilen RT-PCR olanağına karşın yalnızca 32 reaksiyon 

gerçekleştirebilen bir sistemdir. Üç foto saptama ucuyla farklı dalga boylarına 

yayılabilen bir görsellik avantajı vardır ve PCR döngülerinin her biri sonunda ekrana 

bilgi yansımasıyla tam bir “RT” yöntemidir.  

Sisteme daha sonradan katılan BioRad Instruments’ın i-cycler adlı yöntemiyse 

bir ‘thermal-cycler’ cihazını optik bir modüle bağlayan, hem ABI 7700 hem de 

LightCycler’dan daha geniş bir dalga boyunda saptama yapabilme avantajına sahiptir. 

Ayrıca dört ayrı floresan bildiricisiyle alternatif RT-PCR seçeneklerine imkan sağlar. 

Üstelik 96 örneği ABI 7700’deki gibi gerçek zamanlı değil ardışık olarak tarayabilme 

imkanı da sağlamaktadır. Her üç cihaz da kullanıcılarının elinde başarıyla 

uygulanmaktadır. Ayrıca kullanımda SmartCycler, Rotor-gene gibi başka markalarda 

olup her geçen gün bunlara yenileri de eklenmektedir. 
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Kantitasyondaki ana hedef, gen salınımının ölçülmesi olduğunda PCR yöntemi, 

mesajcı RNA (mRNA) üzerinden gerçekleştirilir. RNA, her türlü dokudan elde 

edilebilir. Daha sonra çeşitli kitler yardımıyla total RNA elde edilir. Total RNA elde 

edilirken kullanılan yöntemlerde genellikle DNA bulaşığı saptanır. İki farklı örnek 

arasında gözlenen farklı değerler, örneklerin DNA bulaşıklık seviyeleri arasındaki 

farklılıktan kaynaklanabilir. Bu nedenle elde edilen total RNA örnekleri DNase enzimi 

ile muamele edilerek DNA bulaşımı giderilmelidir. 

DNase enziminin cDNA sentezi öncesi ortamdan uzaklaştırılması da reaksiyon 

özgüllüğü açısından önemlidir. Elde edilen RNA’nın kalitesi agaroz jel elektroforezi ile 

konsantrasyonu ise ultraviyole (UV) spektrofotometresiyle tespit edilebilir. 

Kantitasyonun başarılı olması kullanılan RNA’nın kalitesine bağlıdır. 

Kantitasyon işlemi genellikle DNase enzimi ile işlenmiş total RNA üzerinden 

sentezlenen cDNA ile gerçekleştirilir. cDNA sentezi için Ters Transkriptaz PCR 

yöntemi kullanılır. Bu yöntemde özgün primerler ve ‘Revers Transkriptaz’ enzimi 

kullanılarak total RNA’dan cDNA elde edilir. 

Kantitasyonda salınım miktarı belirlenmek istenen örnekler, içerdiği cDNA 

miktarı bilinen standartlarla PCR sonunda karşılaştırılır. Bu standartlar genellikle 10’lu 

dilüsyonlar halinde hazırlanır ve amplifikasyonları, her dokuda aynı düzeyde salınıma 

girdiği bilinen genlerle (‘housekeeping gen’ler) gerçekleştirilir. Dış kontrol olarak da 

adlandırılan bu standart örneklerin eşik değerine girdikleri döngü PCR aleti tarafından 

saptanır. Bu döngü, ortam kirliliğinden kaynaklanan floresan sinyalinin üstünde bir 

floresan sinyalin alındığı döngüdür. Reaksiyon sonunda, standartların eşik değerleri 

belirlenerek bir eğri oluşturulur. Miktarları bilinmeyen örneklerin bu eğriyi kestiği 

döngüler belirlenerek miktar sayımı yapılabilir. Eğer yapılacak olan göreceli gen sayımı 

ise, çalışılacak her örnek için iki farklı karışım hazırlanır. Karışımlardan ilki “house 

keeping gen” adı verilen salınımı sabit gen primerlerini içerirken, ikincisi anlatımı 

ölçülecek gene ait primerleri içerir. Yani tüm örnekler hem incelenecek genle hem de 

‘housekeeping gen’le çoğaltılır. Bu ikinci örnek iç kontrol olarak da adlandırılmaktadır. 

PCR sonunda araştırılan genin değeri, iç kontrol genin değerine oranlanarak ölçülür ve 

normalize edilir (Savlı ve Hatırnaz 2004). 
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Real-time PCR’ ın avantajları; 

 Spesifik olmayan amplifikasyonlardan etkilenmiyor  

  Reaksiyon boyunca veri toplanarak aynı anda analiz imkanı 

   PCR sonrası ürünlerin ikincil bir işlemi gerekmiyor (yüksek verimlilik,düşük 

kontaminasyon riski)  

  Ultra-rapid siklus (30 dak. - 2 saat) 

 Spesifik erime eğrisi analizleri ile spesifik amplifikasyonların tanımlanması  

  Duyarlılığı, özgüllüğü ve tekrarlanabilirliği yüksek  

  Konvensiyonel PCR’dan daha pahalı değil  

Dezavantajları; 

 Teknik donanım,  alt yapı, beceri ve tecrübe gerektirmektedir 

  Yüksek ekipman ihtiyacı   

  Aynı ve farklı laboratuarlar arasında sonuçlar arası faklılıklar  

  Standardizasyon problemi (Ünlü 2012) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda 2009-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı' na gelen total mastektomi uygulanmış köpek meme 

tümöründen 32 adet materyal olarak kullanıldı. Karşılaştırma amacıyla 20 adet tümör 

saptanmayan meme dokusu kontrol grubu olarak belirlendi. Tümörlü ve normal meme 

dokularının yarısı sıvı azot kullanılarak donduruldu, diğer yarısı ise histolojik inceleme 

için formaldehite konuldu. Tümörlü ve normal meme dokusundan alınan örneklerin 

histolojik tanıları Anabilim dalımızda konuldu. Bu süreçte RT-PCR yöntemi PTEN geni 

salınımındaki değişimler yönünden incelenecek tümörlü ve normal doku örnekleri 

toplanarak analiz zamanına kadar – 80 ºC’ de bekletildi. Tümör grubu ve kontrol 

grubunun RT-PCR analizi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik 

Bakteriyoloji Anabilim Dalı’nda yapıldı (Mart 2011). 

3.1. Doku Takibi ve Parafin Bloklardan Kesit Hazırlanışı 
Histolojik incelemeler için alınan örnekler; %10'luk formaldehit solüsyonunda en az 

bir gün süreyle tespit edildi. Rutin işlemlerden sonra hazırlanan parafin bloklar 3-4 

mikron kalınlığında kesilip hematoksilen eozin (HE) ile boyandı (Luna 1968).  

3.2. Eş Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyon (RT-PCR) Metodu: 
Tümörlü ve normal meme dokularından en az 30 mg olmak koşuluyla alınan 

örnekler DNase-RNase bulundurmayan ependorf tüplere konularak ve sıvı azot 

kullanılarak hızla donduruldu ve analiz zamanına kadar -80 derecede muhafaza edildi. 

3.2.1. RT-PCR Metodunda Kullanılan Malzemeler 
-High Pure RNA Tissue Kit (Katalog No: 12 033 674 001 Roche,Elips Türkiye) 

25 ml Lisis /Binding Buffer 

10 kU DNAse I (Kullanmadan önce 550 µl Elution Buffer’ da çözdürüldü.) 

10 ml Dnase  Incubation buffer 

33 ml Wash Buffer I (Kullanmadan önce 20 ml etanol eklendi) 

10 ml Wash Buffer II (Kullanmadan önce 40 ml etanol eklendi) 

30 ml Elution Buffer 

50 adet filtreli tüp 

50 adet 2 ml’ lik toplama tüpü 
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-Transcriptor High Fidelity cDNA Synthesis Kit (Katalog No: 05 091 284001 Roche, 

Elips Türkiye) 

110 µl Transcriptor High Fidelity Reverse Transcriptase 

1 ml Transcriptor High Fidelity Reaction Buffer 

50 µl Protector RNase Inhibitor 

200 µl Deoxynucleotide Mix 

200 µl Anchored-oligo (dT)18 Primer / 200 µl Random Hexamer 

1 ml DTT (dithiothreitol) 

1 ml Su PCR Grade su (Dnase, Rnase içermeyen)  

 

-LightCycler TaqMan Master Kit (Katalog No:04 535 286 001 Roche, Elips Türkiye) 

3 tane 128 µl’lik Master Mix hazırlayabilmek için;  

1 küçük şişe enzim (Taq DNA Polimeraz) 

3 küçük şişe Reaksiyon Mix  

2 adet 1 ml’lik PCR grade su  

 

-Primer ve Probelar  

PTEN (Hedef gen) 

Sol: gcagaaacaaaaggcgctac 

Sağ: tgggataaatataggtcaagtccaa 

Probe: Katalog numarası: 04689135001 Probe 88 set (Roche, Elips, Türkiye) 

 

β-aktin (Referans gen) 

Sol: gaagtgactgtggcttgtgc 

Sağ: agattccatatttctgttgattcca 

Katalog numarası: 04688015001 Probe42 set (Roche, Elips, Türkiye) 
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3.2.2. Total RNA Elde Edilmesi İşlemi 
Sıvı azot kullanılarak dondurulmuş olan tümörlü ve normal meme dokuları 

soğuk zincir altında (sıvı azot içerisinde) İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji 

ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı’na götürüldü. Dokulardan alınan 30 mg 

örneklerin her biri buz üzerinde bulunan ayrı petri kaplarında bistüri yardımıyla ezilerek 

homojenize hale getirildi.  

1,5 ml’lik mikrosantrifüj tüplerine 400 µl Lysis/Binding Buffer ve homojenize örnek 

kondu. 

2 dakika maksimum hızda (140) santrifüj edildi. 

Her birinin üzerine 200 µl absolut etanol eklenerek karıştırıldı. 

Toplama tüplerine yerleştirilen filtreli tüplere 600 µl’lik karışımın hepsi konuldu. 

30 saniye 13.000 devirde santrifüj edildi. 

Filtreli tüpler, yeni toplama tüplerine yerleştirildi. 

Her bir karışıma 90 µl DNAse Incubation Buffer ve 10 µl DNAse I çalışma solüsyonu 

eklendi, karıştırıldı. 

15 dakika oda sıcaklığında (15-25 ºC) inkubasyona bırakıldı. 

500 µl Wash Buffer I eklenip, 8.000 devirde 15 saniye santrifüj edildi. 

Filtreli tüpler, yeni toplama tüplerine yerleştirildi. 

500 µl Wash Buffer II eklenip 8.000 devirde 15 saniye santrifüj edildi. 

Filtreli tüpler, yeni toplama tüplerine yerleştirildi. 

300 µl Wash Buffer II eklenip 13.000 devirde 2 dakika santrifüj edildi. 

Filtreli tüpler, yeni toplama tüplerine yerleştirildi. 

100 µl Elution Buffer eklenip 1 dakika 8.000 devirde santrifüj edildi. 

Toplama tüpünde izole edilen RNA hazır hale getirildi. 

Analiz zamanına kadar -80 ºC’ de muhafaza edildi. 

  

3.2.3.  cDNA Sentez İşlemi 
Buz üzerinde dizili olan steril, nükleazfree ince duvarlı PCR tüplerine MİX A 

hazırlandı. 

MİX A için; 7 µl Total RNA, 2 µl Primer Random Hexamer ve 2,4 µl su hazırlandı. 

(Her bir örnek için ayrı ayrı hazırlandı.) 

65 ºC’de 10 dakika Thermal Cycler’ a konuldu. 
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Süre sonunda örnekler buz üzerine alınarak 5 dakika inkübe edildi. 

Bu sırada Mix A’ya eklenecek olan Mix B hazırlandı. 

MİX B için; 4 µl Transcriptor High Fidelity Reaction Buffer,  0,5 µl Protector RNase 

Inhibitor,  2µl Deoxynucleotide Mix, 1 µl DTT ve 1,1 µl Transcriptor High Fidelity 

Reverse Transcriptase karıştırıldı. 

Bileşenlerin reaksiyona girmesi için 48 ºC’de 45 dakika Thermal Cycler’ a konuldu. 

Enzim aktivitesini durdurmak için 85 ºC’de 5 dakika Thermal Cycler’ a konuldu. 

Elde edilen cDNA’lar analiz yapılana kadar -20 ºC’ de tutuldu. 

3.2.4. LightCycler 2.0 Sisteminde RT-PCR İşlemi 
Master Mix Hazırlanması  

3 adet olan Reaksiyon Mix’ lerinden birinin ve enzimin buzları çözdürüldü. 

Reaksiyon Mix ve enzim düşük seviyede santrifüj edildi. 

Enzimden 10 µl alınarak Reaksiyon Mix 2’e katıldı. 

Pipet yardımıyla hafifçe karıştırılarak Master Mix hazırlandı. 

 

PCR Mix Hazırlanması 

LightCycler’a özel kapillar tüpler, soğutulmuş olan santrifüj adaptörüne yerleştirildi. 

Primer ve probları içeren solüsyonlar hazırlandı. Primerler final konsantrasyon 0,5 µM, 

problar ise 0,2 µM olacak şekilde sulandırıldı. 

Master Mix buz üzerinde hazır bekletildi. 

Buz üzerine yerleştirilmiş olan 1,5 ml’lik reaksiyon tüplerine 

9 µl PCR grade su 

2 µl Primer/Probe 

4 µl Master Mix koyularak pipet yardımıyla karıştırıldı. 

Hazırlanan 15 µl’ lik PCR Mix, LightCycler’a özel kapillar tüplere koyuldu. 

Üzerine 5 µl cDNA eklendi. 

Kapillar tüplerin kapakları özel kalem kullanılarak kapatıldı. 

5 saniye 700 devirde santrifüj edildi. 

Kapillar tüpler LightCycler cihazına yerleştirildi. 

Cihaza yerleştirilen örneklerde Şekil 3-1’ de verilen program uygulanarak RT-PCR 

uygulaması gerçekleştirildi. 
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a b 

c 

 

 

Şekil 3-1: RT- PCR programı. a. Aktivasyon fazı b. PCR döngüleri c. Son soğutma 

Tümörlü ve normal dokuların her siklusunda bir adet kalibratör doku da 

çalışmaya katıldı. Bu şekilde cihazın ve uygulayıcının manipulasyonundaki hatalar en 

alt seviyeye indirilerek standardize edildi. Tümörlü ve normal meme dokusunda ki 

hedef gen ve internal gen için ilk florasans sinyalin saptandığı siklus sayıları - cycle 

threshold (dCT) belirlendi. İki değer arasındaki fark delta cycle threshold (dCT) olarak 

kaydedildi. Tümörlü ve normal dokuların dCT değerinden kalibratör olarak kullanılan 

dokuların dCT değeri çıkarılarak delta delta cycle threshold (ddCT) elde edildi (Şekil 3-

2)(Livak ve Schmittgen 2001). 
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Şekil 3-2: Tümör dokusuna ait bir örnekte amplifikasyon eğrileri ve dCt hesaplanması  

(b-ACT: Beta aktin) 

3.3. İstatistiksel analizler 
PTEN geni yönünden tümör ve kontrol gruplarının karşılaştırılması amacı ile 

bağımsız örneklem t-testi uygulandı. Tümör tipinin, histolojik derecesinin, boyutun, 

ırkın PTEN geni üzerine etkisini belirlemek amacı ile tek yönlü varyans analizi 

uygulandı. Lenf yumrusuna metastaz durumu, yaş, doğum yapma ve kısırlaştırmanın 

PTEN geni üzerine etkisi de bağımsız örneklem t-testi ile incelendi. 

 Tüm istatistik analizler SPSS 13,0 paket programı kullanılarak yapıldı. 

Önemlilik düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi (Özdamar 1999 pp. 311-319). 
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4. BULGULAR 

4.1. Histopatolojik Bulgular 
Çalışmamızın materyalini oluşturan tümörlü meme dokuları histolojik olarak 

‘WHO (World Health Organization) köpek meme tümörü sınıflandırması’ ve 

‘Histolojik derecelendirme sistemi’ kriterleri ile tanı konuldu. Meme tümörü tanısı 

konulan köpeklerin 13 adeti (% 40) terrier, 6’sı (% 19) cocker, 4’ü (% 12,5) melez ve 4 

adeti (% 12,5) pekinese ırkındandı. Ayrıca birer adet Doberman, kangal, husky, 

labrador retriever ve pincher ırkındandı. Yaş aralığı 6-15 yıl (ort:11) olarak izlendi 

(Tablo 4-1).  

Tablo 4-1: Köpek meme tümörlerinin yaşlara göre dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpeklerin 18’inin (% 56) kısırlaştırıldığı ve 14’ünün (% 44) kısırlaştırılmadığı 

tespit edildi. Yine 8 adetinin (% 25) doğum yaptığı, 24’ ünün (% 75) doğum yapmadığı 

görüldü. Tümör grubunu oluşturan köpeklere herhangi bir hormon preparatının 

uygulanmadığı izlendi. Tümör boyutlarında 10 adet  (% 31) tümörün 3 cm’den küçük 

olduğu, 14 adetin (% 44) 3-5 cm arasında olduğu ve 8 adetin (% 25) 5 cm’den büyük 

olduğu saptandı (Tablo 4-2). 

Alveoler alanlardaki tümör hücrelerinin artarak tubul formasyonu oluşturduğu 

ve stromal fibroblastların belirgin şekilde arttığı 7 vakaya (% 22) tubuler karsinom 
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tanısı konuldu (Şekil 4-1). Tubuler karsinom vakalarından 1’i grade I, 5’i grade II ve 1 

adeti grade III olarak belirlendi. 

Stromal komponentin daha az olduğu ve hücrelerin alveol boşluklarına doğru 

papiller şeklinde uzandığı 7 vakaya (% 22) papiller karsinom tanısı konuldu (Şekil 4-2). 

Papiller karsinom vakalarından 2’si grade I, 3’ü grade II ve 2 adeti de grade III olarak 

belirlendi. Buna ek olarak 7 vakanın 2 adetin de tubuler formun oluştuğu lenf yumrusu 

metastazı saptandı. Bu iki vakanın biri grade I diğeri de grade III olarak belirlendi. 

Tümör hücrelerinin; solid katmanlar, kordonlar ve kümeler oluşturduğu ve 

stroma miktarının azdan orta dereceye doğru değiştiği 10 vakaya da (% 31) solid 

karsinom tanısı konuldu (Şekil 4-3, 4-4). Bu vakaların 1’i grade I, 3’ü grade II ve 6 

adeti de grade III olarak belirlendi. Buna ek olarak 10 vakanın 3 adetinde solid tümör 

kümelerinin bulunduğu lenf yumrusu metastazı saptandı. Bu üç vakanın biri grade II 

diğeri ikisi de grade III olarak belirlendi. Karsinomatöz ve sarkomatöz alanlara sahip 8 

tane vakaya da (% 25) karsinosarkom tanısı konuldu (Şekil 4-5). 

 Karsinom tanısı konulan 24 tane olgunun, 4 tanesi (% 16) Grade I, 11 tanesi (% 

46) Grade II ve 9 tanesi de (% 38) Grade III olarak belirlendi. 5 adet (%16) tümörlü 

dokunun inguinal lenf yumrusu incelemesinde metastaz saptandı (Şekil 4-6, 4-7). 
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Tablo 4-2: Tümör grubunda bulunan olguların genel bilgileri 

Olgu Irk  Yaş Oluşma 
süresi Kısırlaştırma Doğum Hormon 

uygulaması Lokalizasyon Boyut Kıvam Renk Metastaz Tanı 

1 Terrier 15 yaş 6 ay Hayır Hayır Yok Sağ inguinal 3,5x3x2,5cm Sıkı Bej Yok Tubuler karsinom  
Grade II 

2 Melez 13 yaş 2 ay Evet Hayır Yok İnguinal 5 cmden büyük Yumuşak Bej * Tubuler karsinom 
 Grade III 

3 Doberman 12 yaş 3 ay Hayır Hayır Yok Sağ kranio abdominal 2,5 cm çaplı Yumuşak Boz-beyaz Var Papiler karsinom  
Grade III 

4 Terrier 8 yaş 1 ay Hayır Hayır Yok Sağ kranio abdominal 1 cmden küçük Yumuşak Beyaz Yok Tubuler karsinom  
Grade II 

5 Pekinese 13 yaş 1,5 ay Evet  Hayır Yok Sol kaudo abdominal 3,2x3x1,2 cm Yumuşak Beyazımsı Yok Solid karsinom 
 Grade III 

6 Cocker 
Spaniel 14 yaş 4 ay Evet Evet Yok Sol kaudo torakal 4x4x2 cm Yumuşak Bej Yok Tubuler karsinom 

 Grade II 

7 Kangal 10 yaş 2-2,5 ay Evet Evet Yok Sol kauodo abdominal 13x13x9 cm Yumuşak Boz-beyaz Var Solid karsinom 
 Grade II 

8 Pekinese 6 yaş 15 gün Evet (3 yaş) Hayır Yok Sağ inguinal 2x2x1 cm Sıkı Beyaz Yok Papiller karsinom  
Grade III 

9 Terrier 15 yaş 6 ay Hayır Hayır Yok Sol kranio abdominal 1,5x3,5x5,5 cm Sert Bej Yok Karsinosarkom 

10 Terrier 14 yaş 6 ay Evet (12 yaş) Hayır Yok Sol kaudo abdominal 4x4,5x2 cm Sıkı Bej Yok Solid karsinom  
Grade III 

11 Husky 13 yaş 3-4 ay Evet Evet Yok Sol kaudo abdominal 3x3,5x4,5 cm Sıkı Boz-beyaz Yok Papiller karsinom 
Grade II 

12 Spaniel 
Cocker 10 yaş 2 yıl Hayır Hayır Yok Sol kranio abdominal 3 cm çaplı Sıkı Boz-beyaz Yok Solid karsinom 

Grade I 

13 Pekinese 12 yaş 3 hafta Hayır Evet Yok Sağ inguinal 7x7,5x5 cm Yumuşak Beyazımsı Yok Solid karsinom 
Grade III 

14 Labrador 
Retriever 10 yaş 3 hafta Hayır Evet  

(2 kez) Yok Sol kaudo torakal 2x2,5x3,5 cm Yumuşak Beyazımsı Yok Solid karsinom 
Grade II 

15 Terrier 10 yaş 6 yıl 
(Nüks) Hayır Hayır Yok Sağ kaudo abdominal 2,5x2,5x3 cm Sıkı Bej Yok 

Tubuler karsinom 
 Grade I 
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16 Cocker 
Spaniel 9 yaş 1 ay Hayır Hayır Yok Sol kranio abdominal 6,5x3x5 cm Sert Beyazımsı Yok Karsinosarkom 

17 Terrier 13,5 yaş 3 ay Evet Evet Yok Sol kaudo torakal 3x2,5x2 cm Sert Boz-beyaz Yok Karsinosarkom 

18 Pekinese 12 yaş 6 ay Hayır Hayır Yok İnguinal Yaygın Yumuşak  Beyazımsı Yok Solid karsinom 
Grade II 

19 Terrier 14 yaş 1 yıl Evet (8yaş) Hayır Yok Sol inguinal 4x3,5x2,5 cm Sert Beyazımsı Yok Karsinosarkom 

20 Melez 9 yaş 2 ay Evet Hayır Yok Sağ kranio abdominal 2x3,5x1,5 cm Sıkı Kırmızımsı 
beyaz Yok Papiller karsinom  

Grade II 

21 Melez 14 yaş 2-3 yıl Evet Hayır Yok Sol kaudo abdominal-
inguinal 11x5x3,5 cm Yumuşak Beyazımsı Var Solid karsinom  

Grade III 

22 Terrier 11 yaş 1 yıl Evet Hayır Yok Sağ kaudo abdominal 8x6x9 cm Yumusak Kırmızımsı 
beyaz Var Papiler karsinom  

Grade I 

23 Terrier 12 yaş 1 yıl Hayır Hayır Yok Sol kranio abdominal 5x5x3,5 cm Yumusak Boz-beyaz Var Solid karsinom 
Grade III 

24 Cocker 
Spaniel 11 yaş 4 yıl Evet (11 yaş) Hayır Yok İnguinal 4x3,5x2 cm Sert Beyazımsı Yok Karsinosarkom 

25 Terrier 14 yaş 3-4 yıl Hayır Hayır Yok Sağ kaudo abdominal 4x4,5x2,5 cm Sert Boz-beyaz Yok Karsinosarkom 

26 Terrier 9 yaş 6 ay Hayır Hayır Yok Sol kaudo torakal 3,5x2,5x4,5 cm Sıkı Beyazımsı Yok Tubuler karsinom 
 Grade II 

27 Melez 8 yaş 2 ay Hayır Hayır Yok Sağ kaudo abdominal 12x8x4 cm Yumuşak Kırmızımsı 
beyaz Yok Solid karsinom 

Grade III 
28 Terrier 15 yaş 3 yıl Hayır Evet Yok Sol kaudo abdominal 5x5x4,5 cm Sert Boz-beyaz Yok Karsinosarkom 

29 Pincher 10 yaş 1 yıl Hayır Hayır Yok Sol kranio torakal 2x2,5x3,5 cm Yumuşak Beyazımsı Yok Papiller karsinom 
Grade I 

30 Terrier 8 yaş 2 ay Evet Hayır Yok Sağ inguinal 2,5x3x2,5 cm Yumuşak Kırmızımsı 
beyaz Yok Tubuler karsinom  

Grade II 

31 Cocker 
Spaniel 10 yaş 6 ay Hayır Hayır Yok Sağ kaudo abdominal 2,5 cm çaplı Sert Boz-beyaz Yok Karsinosarkom 

32 Cocker 
Spaniel 10 yaş 2-3 ay Hayır Evet Yok Sol kaudo abdominal 2,5 cm çaplı Yumuşak Boz-beyaz Yok Papiller karsinom  

Grade II 

*: Lenf yumrusu ayrılamadı. 
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Şekil 4-1: Olgu 6. Tubuler karsinom, grade II. HE, Bar 50 µm. 

 

Şekil 4-2: Olgu 29. Papiller karsinom, grade I. HE, Bar 100 µm. 
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Şekil 4-3: Olgu 27. Solid karsinom grade III, HE, Bar 50 µm. 

 

Şekil 4-4: Olgu 27 Solid karsinom detay görüntü, çok sayıda mitoz (oklar), grade 
III. HE, Bar 20 µm. 
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Şekil 4-5: Olgu 31. Karsinosarkom. Karsinom alanları (K) ile osseöz ve 
kartilaginöz dokulardan oluşan sarkom (S) birlikteliği. HE, Bar 100 µm. 

 

Şekil 4-6: Olgu 3. Papiller tip adenokarsinomda lenf yumrusu metastazı. HE, Bar 
100 µm. 

S 

K 
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Şekil 4-7: Olgu 3, Detay. Papiller tip adenokarsinomunun lenf yumrusundaki 
tubuler form metastazı. HE, Bar 50 µm. 
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4.2. RT-PCR Bulguları 
Tümörlü 32 adet meme bezi dokusu ve karşılaştırma amaçlı 20 adet tümör 

bulunmayan meme bezi dokusunda PTEN geni salınım düzeyleri RT-PCR yöntemi ile 

saptandı. Elde edilen verilere göre, tümör grubunda; PTEN geni salınım düzeyi -2,05 – 

7,10 (ort. 3,72), kontrol grubunda ise; 3,25 – 6,78 (ort. 4,37) olarak saptandı. Tümör ve 

kontrol grubunun PTEN ve β-Aktin geni değerleri Tablo 4-3’de verilmiştir. 

Tablo 4-3: Tümör ve normal meme dokularındaki değerler 

 

OLGU CALdCT PTEN Aktin dCt ddCt  KONTROL CALdCT PTEN Aktin dCt ddCt 
1 4,11 28,34 36,76 8,42 4,31  1 4,11 26,51 36,41 9,90 5,79 
2 4,11 23,85 35,06 11,21 7,10  2 4,11 27,01 35,26 8,25 4,14 
3 4,11 23,49 28,09 4,60 0,49  3 4,11 27,60 36,27 8,67 4,56 
4 4,11 25,43 35,62 10,19 6,08  4 4,11 26,96 35,97 9,01 4,90 
5 5,81 26,36 35,47 9,11 3,30  5 4,11 28,48 35,91 7,43 3,32 
6 5,81 25,13 34,23 9,10 3,29  6 4,11 28,63 36,39 7,76 3,65 
7 5,91 23,09 34,08 10,99 5,08  7 4,11 27,89 35,96 8,07 3,96 
8 5,81 28,57 35,60 7,03 1,22  8 4,11 25,01 35,55 10,54 6,43 
9 5,81 24,75 34,80 10,05 4,24  9 4,11 23,43 34,32 10,89 6,78 
10 5,81 24,94 34,32 9,38 3,57  10 5,81 26,35 37,11 10,76 4,95 
11 5,81 22,94 33,32 10,38 4,57  11 5,81 28,44 38,20 9,76 3,95 
12 5,81 23,25 34,76 11,51 5,70  12 5,81 26,91 36,53 9,62 3,81 
13 5,91 22,73 34,15 11,42 5,51  13 5,81 26,04 36,06 10,02 4,21 
14 5,91 24,30 34,84 10,54 4,63  14 5,81 26,56 35,62 9,06 3,25 
15 5,91 23,49 33,71 10,22 4,31  15 5,81 25,68 35,33 9,65 3,84 
16 5,91 27,18 34,67 7,49 1,58  16 5,81 27,67 36,92 9,25 3,44 
17 5,91 24,53 34,80 10,27 4,36  17 5,91 26,28 35,51 9,23 3,32 
18 5,91 25,44 35,61 10,17 4,26  18 5,91 27,31 37,16 9,85 3,94 
19 5,91 22,33 33,10 10,77 4,86  19 5,91 23,98 33,43 9,45 3,54 
20 5,91 23,28 32,98 9,70 3,79  20 4,11 25,19 34,82 9,63 5,52 
21 5,91 27,31 33,63 6,32 0,41        
22 5,81 24,08 35,05 10,97 5,16        
23 5,81 32,43 36,19 3,76 -2,05        
24 5,91 25,95 35,71 9,76 3,85        
25 5,27 24,34 34,68 10,34 5,07        
26 5,27 25,58 33,96 8,38 3,11        
27 5,27 23,72 34,78 11,06 5,79        
28 5,27 22,67 28,55 5,88 0,61        
29 5,27 24,25 34,27 10,02 4,75        
30 5,27 24,52 33,20 8,68 3,41        
31 5,27 28,61 35,82 7,21 1,94        
32 5,27 23,14 33,13 9,99 4,72        
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Her iki grubun (Tablo 4-4, 4-5) ddCT yönüyle PTEN geni salınım seviyeleri ve 

ortalama değerler (Tablo 4-6) tablolar şeklinde belirtilmiştir. 

Tablo 4-4: Tümör grubu PTEN geni salınım seviyeleri. 

 

Tablo 4-5: Kontrol grubu PTEN geni salınım seviyeleri. 

 

Tablo 4-4 ve 4-5’ de görüldüğü üzere; kontrol grubundaki PTEN geni salınım düzeyleri 

tümör grubuna göre daha homojen bir dağılım göstermektedir. 
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Tablo 4-6: Tümör ve kontrol gruplarının (en yüksek, en düşük ve ortalama) PTEN geni 
salınım seviyeleri. 

 

 

Tabloda verilen değerlere göre PTEN geni salınım seviyelerinin tümör 

grubunda, kontrol grubuna oranla yaklaşık 1,5 kat oranında azaldığı gözlendi. 
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PTEN geni salınım seviyeleri, tümörlü ve normal meme dokularının yanısıra 

tümör grubundaki olgular da tümör tipi, lenf yumrusu metastazı, tümör boyutu, 

derecesi, hayvanın yaş, ırk, kısırlaştırma ve doğum yapma özellikleri bakımından 

karşılaştırmalı olarak incelendi (Tablo 4-7, 4-8, 4-9, 4-10). 

Tablo 4-7: Tümör ve kontrol gruplarının PTEN geni salınım seviyeleri ve önem kontrolü. 

PTEN (ddCT) 

n ort standart hata  p değeri 

Grup         0,183 

Tümör    32 3,72 0,35 

Kontrol    20 4,37 0,23 

 

Elde edilen verilere göre tümör grubunda saptanan PTEN geni salınım 

seviyesinde, kontrol grubuyla kıyaslandığında 1,5 kat azalma olduğu ancak bu 

azalmanın istatistiki bir anlam taşımadığı saptandı (p>0,05).  

 

Tablo 4-8: Tümör tipi, lenf yumrusu metastazı ve histolojik derece yönünden PTEN geni 
salınım seviyeleri ve önem kontrolü. 

PTEN (ddCT) 

n ort standart hata  p değeri 

Tümör tipi        0,685 

Tubuler karsinom   7 4,52 0,58  

Papiller karsinom   7 3,53 0,71 

Karsinosarkom   8 3,31 0,60 

Solid karsinom   10 3,62 0,80 

Lenf yumrusu metastazı       0,016 

Var    5 1,82 1,42 

Yok    27 4,07 0,29 

Histolojik derece       0,138 

Grade I    4 5 0,30 

Grade II    11 4,3 0,27 

Grade III   9 2,8 1 

 

Tümör tipi ve derece açısından fark gözlenmezken, PTEN geni salınım 

seviyesinin lenf yumrusu metastazı bulunan olgularda anlamlı oranda düştüğü gözlendi 

(p<0,05). 
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Tablo 4-9: Tümör boyutu, yaş ve ırk yönünden PTEN geni salınım seviyeleri ve önem 
kontrolü. 

PTEN (ddCT) 

n ort standart hata  p değeri 

Boyut (cm)        0,582 

<3    10 3,5 0,56 

3-5    14 3,5 2 

>5    8 4,36 0,8 

Yaş         0,473 

10 yaş ve altı   14 4 0,42 

10 yaş üstü   18 3,5 0,53 

Irk         0,945 

Terrier    13 3,62 0,60 

Cocker    6 3,51 0,65 

Melez    4 4,28 1,46 

Pekinese    4 3,58 0,90 

 
 

Tümör boyutu-yaş ve ırk yönünden PTEN geni salınım seviyelerinde fark 

izlenmedi (p>0,05). 

 

Tablo 4-10: Doğum yapma ve kısırlaştırma yönünden PTEN geni salınım seviyeleri ve 
önem kontrolü. 

PTEN (ddCT) 

n ort standart hata  p değeri 

Doğum         0,540 

Doğum yapmamış  24 3,60 0,43 

Doğum yapmış   8 4,09 0,55 

Kısırlaştıma        0,737 

Kısırlaştırılmış   18 3,61 0,52 

Kısırlaştırılmamış  14 3,85 0,44 

 

 Doğum yapma ve kısırlaştırmanın da PTEN geni salınım seviyesi üzerine 

herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü (p>0,05). 
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5. TARTIŞMA 

Günümüzde Veteriner Hekimlik alanında küçük hayvan kliniğinde çok sık 

rastlanılan problemlerden biri olan köpek meme tümörlerinin oluşum mekanizması, 

prognoz ve tedavisine ilişkin birçok çalışma yapılmasına rağmen özellikle oluşum 

mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır (Bostock 1975; Hellmen 1996). Meme 

tümörü patogenezinde ve prognozunda etkili olan faktörlerin bulunması amacıyla 

moleküler düzeyde çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 

antionkogenlerin, tümör oluşum mekanizmasındaki rolü yapılan birçok çalışma ile 

ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Li ve ark. 1997; Freihoff ve ark. 1999).  

Çalışmamızda köpek meme tümörlerinde PTEN geninin düzeyini saptayarak, bu 

genin tümör oluşumunda ve prognozun değerlendirilmesinde yardımcı bir faktör olarak 

kullanılabilirliği araştırıldı. Bu amaçla Anabilim dalımıza gelen ve WHO köpek meme 

tümörü sınıflandırmasına göre tanımlaması yapılan köpek meme dokusu olgularından 

32 adet tümörlü ve 20 adet kontrol amaçlı normal meme dokusunun incelemesi yapıldı. 

Tümör grubunun oluşturulmasında özellikle PTEN geni salınım değerlerinin 

karşılaştırılmasında istatistiki yeterlik açısından teşhisi yapılan tümör tiplerinden 7 adet 

tubuler karsinom, 7 adet papiller karsinom, 10 adet solid karsinom ve 8 adet 

karsinosarkomdan oluşan gruplar oluşturuldu. 

Köpeklerde meme tümörü ortalama 10. yaşta görülmekle birlikte 4 yaşın 

altındaki köpeklerde nadir olarak görülür (Rutteman ve ark. 2000 pp. 184-191). Ayrıca 

6. yaşta meme tümörü oluşum riski belirgin şekilde artmaktadır (Misdorp 2002 pp. 575-

607). Çalışmamızda meme tümörü saptanan köpeklerin yaş aralığı literatürlerde 

bildirilenlerle uyum göstermektedir. Ancak farklı yaş aralığında PTEN seviyesi 

açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). 

Safkan köpek ırklarının belli bir grubu meme tümörü riski altında 

bulunmaktadır. Bu köpeklerin çoğunluğu av köpekleri ırklarına dâhildir. Yüksek risk 

grubu ırklar içerisinde, Pointer, English setter, German short-hair pointer, Irish setter, 

Britany spaniel, English springer spaniel, Labrador retriever, Great pyrenee, Samoyed, 

Alredale terrier, Miniature toy poodle ve Keeshond’lar; düşük risk grubu içinde ise 

Collie, Beagle, Chihuahua ve melez ırklar bildirilmiştir (Theilen ve Madewell 1987; 

Schafer ve ark. 1998; Misdorp 2002 pp. 575-607). Çalışmamızda meme bezlerinde 
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tümör saptanan köpeklerin % 40’ı terrier, % 19’u cocker, % 12,5’ u melez ve % 12,5’u 

da pekinese ırkındandı. Ayrıca birer adet Doberman, kangal, husky, labrador retriever 

ve pincher ırkındandı. Yamagami ve ark. (1996) yaptıkları çalışmada, meme tümörü 

saptadıkları ırklar arasında en fazla maltese, mongrel ve yorkshire terrier olduğunu 

gözlemişlerdir. Buna sebep olarak Tokyo’daki köpek populasyonunun bu cinslerden 

oluştuğunu göstermişlerdir. Aynı şekilde bölgemizdeki diğer çalışmada olduğu gibi 

(Yıldız 2004) bizde çalışmamızda % 40 oranında terrier gözlenmesinin ırk 

duyarlılığının yanında İstanbul’ daki köpek populasyonu ile ilgili olduğunu 

düşünmekteyiz. Ancak ırklar arasında PTEN seviyesi açısından anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Tümör patogenezinin daha iyi anlaşılabilmesi için histolojik tanının yanında yeni 

yöntemler kullanılmaktadır. Meme tümörlerinde de PTEN salınımının belirlenmesi için 

immunohistokimyasal metodlar kullanılmaktadır (Qiu ve ark. 2008a; Yang ve ark. 

2008). İmmunohistokimyasal metod, ucuz olmasına rağmen uygulaması oldukça uzun 

ve zordur. RT-PCR ise duyarlılık ve özgüllüğün yüksek olması, hızlı veri elde etme gibi 

kriterlerle son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Bununla beraber; teknik donanım,  alt 

yapı, beceri ve tecrübe gerektirmektedir. Standardizasyonun iyi yapıldığı çalışmalarda 

tutarlı sonuçlar elde edileceği kanısındayız. 

İnsanlarda meme karsinomlarında; klinik patolojik parametrelerle 

karşılaştırıldığında, PTEN geni salınımının hastalık tipleriyle, östrojen ve östrojen 

reseptör salınımının yokluğuyla ve lenfatik metastaz ile yakından ilişkili olduğu birçok 

çalışmada belirtilmiştir (Depowski ve ark. 2001; Waite ve Eng 2002).  

İmmunohistokimya metodunun kullanıldığı bir çalışmada (Yang ve ark. 2008), 

95 hasta üzerinde PTEN boyanmalarının meme tümörüyle ilgisi araştırılmıştır. 

Hastaların %33,7 ‘sinde negatif, %52,6’ sında boyanmanın az olduğu ve %13,7’sinde 

ise pozitiflik görülmüştür. Pozitifliğin, tümör grubunda kontrol grubuna göre daha 

düşük olduğu saptanmıştır. PTEN pozitifliğinin, TNM, histolojik derecelendirme, lenf 

nodlarına metastaz ve nüks durumları ile negatif ilişkide olduğu ancak hastanın yaşı ve 

tümör boyutuyla bir ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. Yine TNM III ve IV grubunda 

TNM I ve II’ ye göre daha az boyanma olduğu izlenmiştir. Çalışmada karşılaştırılan 

kritelerden histolojik derecelendirme için mitoz, tubul formasyonu ve çekirdek yapısı 

değerlendirilmektedir ancak bu kriterin göreceli olduğu ayrıca TNM evreleme sistemi 

ve lenf metastazı kadar güvenilir sonuçlar sağlayamayacağını düşünmekteyiz. 
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İnsanlarda yapılan başka bir çalışmada, PTEN seviyeleri immunohistokimyasal 

yöntemle incelenmiştir. PTEN seviyesindeki düşüşe sadece lenf nodu metastazı olan 

vakalarda rastlanmıştır, tümör büyüklüğü, histolojik derece ya da nüklear derece ile 

herhangi bir ilgisinin olmadığı saptanmıştır (Chung ve ark. 2004). Yine Tsttsui ve 

arkadaşlarının, invaziv duktal karsinom tanısı konmuş 228 vakada yaptıkları 

araştırmada olguların %29’unda PTEN protein salınımının düştüğü belirlenmiştir 

(Tsttsui ve ark. 2005). 

Köpeklerde yapılan bir çalışmada (Qiu ve ark. 2008b) ise RT-PCR kullanılarak 

50 meme tümörü ve 4 normal meme dokusu PTEN geni salınımı yönünden 

karşılaştırılmıştır. Tümördeki malignite arttıkça PTEN geni seviyelerinin önemli ölçüde 

azaldığı saptanmıştır. Dört normal meme dokusundaki PTEN seviyelerinin, 22 benign 

meme tümöründeki seviyelerle farkının önemsiz olduğunu belirtmiştir. PTEN 

seviyelerinin normal ve benign meme tümörlerine oranla malignant meme tümörlerinde 

belirgin olarak düşük olduğu ayrıca saptanan en düşük PTEN seviyelerinin lenf nodu 

metastazı bulunan 6 köpekte görüldüğü belirtilmiştir. Tüm bu bulgulara göre PTEN 

salınımının seviyelerinin, köpek meme tümörlerinde yardımcı bir prognostik faktör 

olabileceğini belirtmişlerdir. 

Kanae ve ark. (2006) köpeklerde yaptığı başka bir çalışmada; 5 benign, 8 malign 

meme tümörü ve 2 adet normal meme bezi PTEN geni salınımı yönünden RT-PCR 

metodu ile karşılaştırılmıştır. Normal meme bezindeki bulgularla karşılaştırıldığında 5 

benign meme tümörünün 4’ünde PTEN seviyelerinin yüksek, buna karşılık 8 malignant 

meme tümörünün 4’ünde ise PTEN seviyelerinin fark edilir derecede düşmüş olduğu 

saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; düşük PTEN gen salınımının (normal meme 

bezine oranla) köpek meme tümörlerinde malignite ile ilişkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Qiu ve arkadaşlarının köpeklerde yaptığı immunohistokimyasal çalışmada (Qiu 

ve ark. 2008a) ise; 22 benign, 28 malign meme tümöründe PTEN salınımının hayvanın 

yaşı ve tümör büyüklüğüyle ilgili olmadığı ancak lenf nodu metastazı ve tümör tipiyle 

yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Histolojik olarak da normal meme bezi ve 

benign meme tümörlerine göre malign meme tümörlerinde PTEN protein seviyesinin 

belirgin olarak düştüğü saptanmıştır. 
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Çalışmamızda PTEN geni salınım derecesi; tümörlü ve normal meme dokusunda 

karşılaştırmalı olarak incelendi. Elde edilen verilere göre PTEN geni salınımının, 

normal meme dokusuyla karşılaştırıldığında tümörlü dokularda 1,5 kat azaldığı 

görülmekle birlikte çıkan bu farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu görüldü 

(p>0,05). 

Yine tümör grubunda; tümörün histolojik tipi, tümör boyutu, derecesi, hayvanın 

yaş, ırk, doğum yapma ve kısırlaştırma durumu kendi aralarında karşılaştırıldığında da 

PTEN geni salınımı açısından farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu görüldü 

(p>0,05). 

 Ancak lenf yumrusuna metastaz yapan olguların (%16) PTEN geni 

salınımlarında azalma saptandı (p<0,05). Bu da bize PTEN geninin salınımındaki 

azalmanın daha çok agresif ve metastaz yapan olgularla ilişkisinin yüksek olduğunu 

gösterdi.  Çıkan sonuçlar Chung ve ark (2004)’larının bulgularıyla örtüşmektedir.  

PTEN geni salınımı üzerine yapılan yukarıda belirtilen birçok çalışmada farklı 

sonuçlar elde edilmiştir (Depowski ve ark. 2001; Waite ve Eng 2002; Kanae ve ark. 

2006; Qiu ve ark. 2008; Yang ve ark. 2008). Henüz konu tam olarak açıklığa 

kavuşmadığından olgu sayısının fazla olduğu ve hastaların yaş, ırk yönüyle, tümör 

tipiyle standardize edildiği daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yine veteriner 

hekimlik alanında karşılaşılan ekonomik kaygılar sebebiyle uzak metastazın 

saptanamadığı ve buna bağlı olarak da klinik evrelemenin (TNM) belirlenemediği 

durumlar vardır. Bu engel aşılarak, köpek meme tümörlerinde derecelendirme (grade) 

gibi göreceli tahminler yerine TNM’ in belirlenmesinde fayda görmekteyiz.  

İleride yapılacak çalışmalar ile PTEN geninin köpek meme tümörü patogenezine 

katkısının net olarak belirlenmesi ile bu gen ile ilgili mutasyon analizleri yapılarak, 

salınımındaki değişimlerin promoter bölgelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı 

araştırılabilir. Çünkü neoplastik değişimler sırasında, hangi normal hücrelerde genetik 

başkalaşımın olduğu tam olarak bilinmemektedir. Yapılan bazı çalışmalara göre PTEN 

salınımındaki düşüşün; heterozigotluk kaybı (LOH), hipermetilasyon ve mikrosatilat 

değişkenliği gibi (MSI) genetik ya da epigenetik değişimler sonucunda oluşabildiği 

belirtilmiştir (Teng ve ark. 1997; Wang ve ark. 2000; Salvesen ve ark. 2001). İnsanlarda 

103 vakada PTEN geni üzerine mutasyon analizi yapılan başka bir çalışmada ise 

PTEN’in meme tümörü patogenezi üzerinde önemli bir rol oynamadığı saptanmış 

olmasına rağmen (Freihoff ve ark. 1999) mekanizma tam olarak açıklanamamıştır. 
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Sonuçlar;  

Köpeklerde PTEN geni salınım seviyeleri, tümörlü ve normal meme dokularında 

karşılaştırmalı olarak incelendi. Tümör grubundaki olgular ise PTEN geni seviyesi 

bakımından tümör tipi, lenf yumrusu metastazı, tümör boyutu, derecesi, hayvanın yaş, 

ırk, kısırlaştırma ve doğum yapma özellikleri bakımından karşılaştırmalı olarak 

incelendi 

Elde edilen verilere göre;  

- PTEN geni salınımının, normal meme dokusuyla karşılaştırıldığında tümörlü 

dokularda 1,5 kat azaldığı görülmekle birlikte çıkan bu farkın istatistiksel olarak 

önemsiz olduğu görüldü (p>0,05).  

- Yine tümör grubunda; tümörün histolojik tipi, tümör boyutu, derecesi, 

hayvanın yaş, ırk, doğum yapma ve kısırlaştırma durumu kendi aralarında 

karşılaştırıldığında da PTEN geni salınımı açısından farkın istatistiksel olarak önemsiz 

olduğu görüldü (p>0,05). 

- Ancak lenf yumrusuna metastaz yapan olguların (%16) PTEN geni 

salınımlarında belirgin bir azalma saptandı (p<0,05). Bu da bize PTEN geninin 

salınımındaki azalmanın daha çok agresif ve metastaz yapan olgularla ilişkisinin yüksek 

olduğunu gösterdi. 

PTEN geninin köpek meme tümörlerinin patogenezisinde etkisinin tam olarak 

anlaşılması ve yardımcı bir prognostik faktör olup olamayacağının saptanması için 

herbir kopek ırkı bazında farklı histomorfolojik malign tümördeki PTEN gen 

salınımının belirleneceği ve ırklar bazında PTEN gen skalasının ortaya çıkarılacağı 

çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 
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