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SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

APC       : Adenomatozis polipozis coli  

CBF       :  Core binding lösemi  

CpG       :  Ctosine-phosphoguanine 

DKK      : Dickkopf  

DNA      : Deoksiribonükleik asit 

DNMT   : DNA metiltransferaz  

Dsh        : Dishevelled  

Fz           : Frizzled  

GSK3β   : Glikojen sentetaz kinaz 3 beta 

HATs     : Histon asetil transferazlar  

HDAC   : Histon deasetilazlar  

LEF-1    : Lenfoid enhancer faktör-1  

LRP       : Düşük yoğunluklu lipoprotein reseptör ilişkili protein  

m5C        : 5-metilsitozine  

MeCP2   : Metil CpG bağlayan protein 2  

MSP       : Metilasyon Spesifik Polimeraz Zincir Reaksiyonu  

SAH       : Adenozilhomosistein 

SAM      : Adenozilmetionin 

sFRP      : salgılanan frizzled ilişkili proteinler  

TCF       : T-hücre faktör 

WIF-1    : Wnt inhibitör faktör-1  

Wnt       : Wg (wingless) ve Int-1 
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1. GİRİŞ 

Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen maligniteler 

arasındadır. Ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup 2011 Sağlık 

Bakanlığı istatistiklerine göre % 37,6 görülme oranına sahiptir (www.saglik.gov.tr). 

Meme kanserleri, normal epitel hücrelerin malignant transformasyonuna neden olan 

kompleks genetik ve epigenetik olaylar sonucunda oluşur. 

Genetik mutasyonlar, genetik materyaldeki değişime bağlı olarak fonksiyon 

kaybı veya fonksiyon kazanımı ile sonuçlanır. Epigenetik olaylarda ise hücrelerin 

genetik kodlarında değişiklik olmaksızın genlerin transkripsiyonunda değişiklik olur. 

Temel epigenetik mekanizmalar; DNA metilasyonu, histonların modifikasyonları ve 

mikroRNA’lar (miRNAs) ile transkripsiyon sonrası gen regülasyonudur (Ducasse ve 

Brown 2006). DNA metilasyonu, CpG dinükleotidlerinde meydana gelir ve sitozin 

nükleotidinin 5. konumundaki karbonuna metil grubu bağlanması ile 

gerçekleşmektedir. CpG dinükleotidlerin yoğun olarak bulunduğu CpG adaları 

genellikle genlerin promotor bölgelerine yerleşmiştir ve normal hücrelerde bu 

bölgeler metilasyondan korunmuştur (Newell-Price ve ark. 2000). Karsinogenetik 

transformasyon sırasında bu bölgelerin anormal metilasyonu tümör baskılayıcı 

genlerin ve kanser ilişkili genlerin transkripsiyonunu baskılayarak susturulmalarına 

neden olur (Lo ve Sukumar 2008). Meme tümörleri de dahil olmak üzere çoğu tümör 

tipinde bu genlerin hipermetilasyonu karsinogenezin erken aşamalarında meydana 

gelir. Bu genler, hücre döngüsünün kontrolünde, apopitozisde, DNA tamirinde, 

hücresel homeostazda, hücre adezyonu ve invazyonu gibi çok önemli sinyal 

yollarında rol alırlar (Jovanovic ve ark. 2010).  

Meme kanserinin oluşmasında birçok sinyal yolağı etkilidir. Bu sinyal 

yolaklarından birisi de Wnt [Wg (wingless) ve Int-1] sinyal yolağıdır. Wnt sinyal 

yolağı, hücre proliferasyonunun ve farklılaşmasının düzenlenmesinde önemli role 

sahiptir (Luo ve ark. 2007). Wnt proteinleri (sinyal molekülleri), Frizzled (Fz) 

ailesinin transmembran reseptörlerine bağlanan ve salgılanan büyüme faktörleri 

ailesidir. Wnt sinyallerine cevap olarak, bu sinyal yolağının kritik elemanı olan β-

katenin proteini sitoplazmada birikir ve ardından da çekirdeğe taşınır. Çekirdek 

içinde β-katenin, T-hücre faktör (T-cell factor; TCF) / lymphoid enhancing factor-1 

(LEF-1) transkripsiyon faktörlerine bağlanarak spesifik hedef genlerin 
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ekspresyonunu düzenler. Hedef genler hücre tipleri arasında farklılık gösterebilir 

(Polakis 2000). Çok iyi bir şekilde düzenlenmiş ve normal gelişim sürecinde temel 

olan bu sinyal yolağındaki regülasyonun bozulması kanserden iskelet bozukluklarına 

kadar bir çok hastalıktan sorumludur (Luo ve ark. 2007). 

Wnt sinyal yolağının regülasyonu ekstrasellüler antagonistler ile sağlanır. 

Antagonistler sinyalin hücre sitoplazmasına iletimini önlerler. Wnt antogonistleri, 

salgılanan frizzled ilişkili proteinler (secreted frizzled related protein; sFRP) ve 

Dickkopf (DKK) sınıfı olmak üzere iki fonksiyonel sınıfa ayrılır (Kawano ve Kypta 

2003). sFRP sınıfının üyeleri;  sFRP ailesi (sFRP1-5), Wnt inhibitör faktör-1 (WIF-

1) ve Cerberus’u içerir. Bu antagonistler doğrudan Wnt’e bağlanırken DKK sınıfı, 

düşük yoğunluklu lipoprotein reseptör ilişkili protein 5 veya 6 (Low-density 

lipoprotein receptor-related protein 5 or 6; LRP5/LRP6)’ya bağlanarak Wnt sinyalini 

inhibe eder (Rothbächer ve Lemaire 2002).  

Bu mekanizmada görevli DKK sınıfı; DKK1, DKK2, DKK3 ve DKK4 ve 

Soggy olmak üzere beş üyeden oluşur. Ailenin en iyi tanımlanmış üyesi Dickkopf-1 

(DKK1) genidir. DKK1, kromozom 10q11.2 de lokalize olmuştur, 3,07 kb 

uzunluğunda olup 4 ekzona sahiptir. DKK1 geni, 266 aminoasitten oluşan 28.7 kDa 

ağırlığında bir protein kodlar. DKK1 gen ürünü bu protein, Wnt sinyal yolağının 

güçlü inhibitörü olup, Wnt sinyal yolağını inhibe ederek embriyonik gelişime 

yardımcı olur ve memeli merkezi sinir sisteminin morfogenezini düzenler 

(http://www.genatlas.org). DKK1 geni birçok hücresel olayda görev almakla birlikte 

son yıllarda çeşitli kanserlerde yapılan çalışmalar, genin promotor hipermetilasyonu 

ile sıklıkla susturulduğunu göstermiştir. 

Çeşitli kanserlerde aktif olan Wnt sinyal yolağını inhibe eden, DKK1, WIF-1 

ve SFRP gibi genlerin, epigenetik mekanizmalarla susturulduğu bilinmektedir (Lee 

ve ark. 2004). Core binding lösemi (CBF)li hastalarda, DKK1 geninin promotor 

bölgesindeki metilasyonun lökomogenez ve hastalık progresyonu ile ilgili olduğu 

gösterilmiştir (Suziki ve ark. 2007). Sato ve arkadaşlarının gastrik kanser hücre 

hatlarında yaptıkları çalışmada, DKK ailesi (DKK1-4) üyelerinin metillendiklerini 

ayrıca DKK’ların gastrointestinal tümörlerde epigenetik sessizliğin sık hedefi 

olduklarını ve DKK’ların fonksiyon kaybının β-katenin/TCF bağımsız mekanizma 

yoluyla tümörogenezi kolaylaştırdığını göstermişlerdir (Sato ve ark. 2007).  İlerlemiş 
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kolorektal kanserlerde DKK1 geni, hipermetilasyon yoluyla sessizleşmiştir (Aguilera 

ve ark. 2006). Primer kolerektal kanser, mide kanseri (Sato ve ark. 2007), kolon 

kanseri (Maehata ve ark. 2008) ve akut myeloid lösemi (Suziki ve ark. 2007, 

Valencia ve ark. 2009, Griffiths 2010) gibi çeşitli kanserlerde DKK1’in sıklıkla 

metillendiği gösterilmiştir.  Suziki ve ark. (2008) primer meme tümörlerinde 

yaptıkları çalışmada; 78 meme tümörünün 15’inde (% 19) DKK1 geninin epigenetik 

sessizliğini bulmuşlardır. 

İnsan kanserlerinde kanser ilişkili genlerin promotor metilasyonu en yaygın 

moleküler markerlardan birisidir. DNA metilasyon çalışmaları, neoplazmanın 

tanısının konmasında, tümörlerin sınıflandırılmasında, tedaviye yanıtın ve hastalığın 

prognozunun tahmin edilmesinde önemli rol oynamaktadır (Miyamoto ve Ushijima 

2005).  

Meme kanserinde, Wnt sinyal yolağının aktivasyonunun tespitinden sonra 

aktivasyona neden olan genler ve mekanizmalar araştırılmaya başlanmıştır. Bu 

araştırmalar sonucunda, diğer kanserlerde sıklıkla karşımıza çıkan β-katenin, 

adenomatozis polipozis koli (adenomatous polyposis coli; APC) ve Axin gibi 

genlerdeki mutasyonların meme kanserinde nadir bulunduğu gözlenmiştir (Benhaj ve 

ark. 2006). β-kateninin aktivasyonun, Wnt proteinlerinin artmış ekspresyonu ve\veya 

Wnt antagonistlerinin yokluğunda artması üzerine (Huguet ve ark. 1994) son 

yıllardaki genetik ve epigenetik çalışmalar antagonistlerin karsinogenez sürecindeki 

rolünü araştırmaya odaklanmıştır. sFRP sınıfıyla ilgili birçok çalışma yapılmasına 

rağmen DKK1 gen metilasyonunun meme kanserindeki rolünü araştıran yeterince 

çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple, DKK1 geni promotorunun metilasyon 

durumunu ve bununla ilişkili olarak DKK1 geninin protein ekspresyonunu belirlemek 

için bu çalışma planlanmıştır. 

1.1. Meme Kanseri 

Meme kanseri tüm dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerin temel sağlık 

problemidir. Meme kanseri insidansı ülkeden ülkeye farklılık gösterir, örneğin Asya 

ülkelerinde en düşük oranda görülürken Batı ülkelerinde en yüksek oranda görülür 

(Abelof ve ark. 2004). Ülkemizde Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre % 37,6 ile en 

sık görülen kanserdir (www.saglik.gov.tr). 
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Meme kanseri, normal epitel hücrelerin malignant transformasyonuna neden 

olan kompleks genetik ve epigenetik olaylar sonucunda oluşur. Epigenetik 

değişimler meme kanserine yol açan temel mekanizmalardan birisidir ve meme 

kanseri oluşumunu tetikleyen çeşitli tümör baskılayıcı genlerin susturulmasında 

anahtar rol oynar. 

Birçok çalışma yapılmasına rağmen meme kanserinin nedeni tam olarak 

bilinmemekle birlikte genetik, çevresel, hormonal faktörlerin meme kanseri 

oluşumunda rol aldığı bilinmektedir. Meme kanseri oluşumunda pek çok risk 

faktöründen söz edilmektedir. 

1.1.1. Meme Kanseri Risk Faktörleri 

Meme kanserine neden olan risk faktörlerini yaş, cinsiyet, ailede meme 

kanseri hikâyesi, erken menarj ve geç menopoz, doğum öyküsü, alkol tüketimi, 

radyasyon, doğum kontrol haplarının kullanılması, menopoz sonrası hormon tedavisi, 

yağlı diyet ve şişmanlık olmak üzere şöyle özetleyebiliriz. 

Yaş: İleri yaş önemli bir risk faktörüdür. 30 yaşına kadar meme kanseri 

insidansı oldukça düşükken 80 yaşına kadar doğrusal bir şekilde artış gösterir 

(Singletary 2003).  

Cinsiyet: Tüm meme kanserlerinin % 99’u kadınlarda % 1 kadarı da 

erkeklerde görülür (Ying ve ark. 2005).  

Ailede Meme Kanseri Hikâyesi: Aile yakınları arasında meme kanserine 

yakalanmış kadınların, meme kanserine yakalanma riski, diğer kadınlara göre daha 

fazladır. Riski belirleyen ise akrabalık derecesi (birinci veya ikinci), akrabada meme 

kanserinin ortaya çıktığı yaş ve etkilenen akraba sayısıdır. 50 yaş ve üzerinde meme 

kanseri geliştiren birinci derece akrabaya sahip bireyler 1.8 relatif riske sahipken 50 

yaş altında meme kanseri geliştiren birinci derece akrabaya sahip bireyler 3.3 relatif 

riske sahiptir. İkinci derece akrabası meme kanserine yakalanmış olan bireyler 1.5 

relatif riske sahiptir. Anne ve kız kardeş gibi iki tane birinci derece akrabası meme 

kanserli olan bireylerde relatif risk 3.6’dır (Singletary 2003).   
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Erken Menarj ve Geç Menopoz: Meme kanseri riski menarj ve menopoz 

yaşıyla oldukça ilişkilidir. Erken menarj (12 yaştan küçük) meme kanseri riskini % 

10 ila 20 artırken menopozda (55 yaştan büyük) her geciken bir yıl riski yaklaşık % 3 

artırır (Oldenburg ve ark. 2007). 

Doğum Öyküsü: Hiç doğum yapmamış kadınlar ve ilk canlı doğumunu 30 

yaşından sonra yapmış kadınlar artmış meme kanseri riskine sahiptirler (Singletary 

2003). 20 yaşından önce ilk canlı doğum 35 yaşından sonraki ilk doğumdan % 50 

daha düşük meme kanseri riskine sahiptir. İlaveten 3 veya daha fazla doğum yapan 

kadınlar hiç doğum yapmamış kadınlardan daha düşük riske sahiptir (Abeloff ve ark. 

2004). 

Alkol Tüketimi: Birçok çalışma hem alkol miktarının hem de kullanım 

süresinin meme kanseri riskini artırabileceğini öne sürmüştür. Alkol alınması 

estradiol serum seviyesini artırabilir. Buda dolaylı yoldan östrojen hormonuna maruz 

kalmayı artırarak meme kanseri gelişimini sağlayabilir (Martin ve Weber 2000) 

Yağlı Diyet Ve Şişmanlık: Obezite, menopoz sonrası kadınlarda meme 

kanseri riskini artırır. Çünkü adipoz doku önemli bir östrojen kaynağıdır ve obez 

kadınlarda endojen östrojen seviyesi yüksektir (Oldenburg ve ark. 2007). 

Radyasyon: Meme bezinin yüksek doz iyonize radyasyona maruz kalması 

meme kanseri riskini artırır (Oldenburg ve ark. 2007). 

Doğum Kontrol Haplarının Kullanılması: Doğum kontrol haplarının 

kullanımı meme kanseri riskini çok hafif artırır. Bu risk hapların kullanımı kesildiği 

zaman ortadan kaybolur (Abeloff ve ark. 2004). 

 

Menopoz Sonrası Hormon Tedavisi: Menopozal semptomların kontrol 

edilmesi ve osteoporozun önlenmesi için eksik hormonu yerine koyma tedavisi 

yapılır (Singletary 2003). Uzun süreli aralıksız hormon kullanılması durumunda risk 

artmaktadır. Ancak kısa süreli kullanım (<5 yıl) postmenopozal semptomların 

giderilmesi için kullanılabilir. Bir risk artışına sebep olmadığı tespit edilmiştir 

(Abeloff ve ark. 2004). 
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1.1.2. Meme Kanserinin Histopatolojisi ve TNM Sınıflanması   

    Meme karsinomları histolojik olarak in situ ve invaziv olmak üzere iki ana 

gruba ayrılır. İn-situ (invaziv olmayan) tipte tümör duktus bazal membranı 

içindeyken, invaziv durumda tümör hücreleri bazal membranı aşarak stroma içerisine 

yayılmıştır. Meme kanserinin %90’dan fazlası invaziv karsinom özelliğindedir 

(Fabbri ve ark. 2008). 

 

İnvaziv meme karsinomlarının en sık gözlenen formu infiltratif duktal 

karsinomdur ve hastaların yaklaşık % 75’ini oluşturur. Genellikle 50’li yaşlarda 

görülür ve tümör büyüklüğü birkaç mm ile 14 cm arasında değişiklik gösterir. 

Makroskobik olarak daha sık görülen yıldız şeklinde veya iyi sınırlı olabilir. 

Mikroskobik özellikleri ise; tümör sınırları infiltratif veya itilme şeklinde olabilir, 

bazal lamina bulundurmaz (Meisner ve ark. 2008). 

 

Meme kanseri sınıflaması TNM (Tümör-Nod-Metastaz) sınıflamasına göre 

yapılmaktadır (Greene ve ark. 2002). 

 

Çizelge 1.1: Meme kanserinde TNM sınıflaması açıklamaları 

Primer tümör 

Tx: Değerlendirilemeyen primer tümör 

To: Primer tümöre ait bulgu yok 

T1: En büyük çapı < 2,0 cm tümör 

T2: Tümör çapı > 2,0 cm, ancak < 5,0 cm 

T3: Tümör çapı > 5,0 cm 

T4: Göğüs duvarı (GD) (a) veya deri (b) tutulumu 

Bölgesel lenf nodları (N) 

Patolojik sınıflama 

pNX: Değerlendirilemiyor  

pNO: Lenf nodu metastazı yok  
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pN1: 1-3 aksiller lenf nodlarında metastaz  

pN2: 4 - 9 aksiller lenf nodlarında metastaz  

pN3: 10 veya daha çok aksiller lenf nodlarında metastaz  

Uzak metastaz (M) 

MX: Uzak metastaz belirlenemiyor 

M0: Uzak metastaz yok 

M1: Uzak metastaz 

 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla tümörün biyolojisinin TNM sisteminden 

daha karmaşık olduğu ve tümörlerin anatomik yapıları ile biyolojik davranışını 

tahmin etmenin doğru bir yol olmadığı bilinmektedir (Baratelli 2007). Sporadik 

meme kanserleri arasında gen ekspresyon farklılıklarının belirlenmesi üzerine meme 

tümörleri dört ana sınıfa ayrılmıştır (Perou ve ark. 2000). 

 

1. Luminal hücre benzeri: Luminal A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmakla 

birlikte A grubu B grubundan daha fazla östrojen reseptör (estrogen 

receptor; ER) eksprese eder. Her iki grupta düşük düzeyde insan 

epidermal büyüme faktör reseptörü 2 (Human epidermal growth factor 

receptor 2; HER2) eksprese eder. 

2. Bazal hücre benzeri: Bu grup ‘üçlü’ negatif meme kanseri [ER, 

progesteron reseptör (progesterone receptor; PR), HER2 negatif] 

fenotipine sahiptir. 

3. HER2 pozitif grup  

4. Normal epitel benzeri  

 

1.1.3. Meme Kanserinin Moleküler Temeli 

Çok hücreli organizmalarda, hücre bölünmesi ve hücre ölümü arasındaki 

dengenin hücre çoğalması yönünde bozulmasıyla kanser ortaya çıkar.  Son yıllarda 

yapılan araştırmalar hücre bölünmesini ve hücre ölümünü kontrol eden genlerde 

meydana gelen genetik ve epigenetik değişimlerin gen ekspresyonunu düzenlediğini 
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bundan dolayıda bu değişimlerin kanserin başlamasından ve ilerlemesinden sorumlu 

olabileceğini ortaya koymuştur. Karsinogenez sürecinde etkili olan genler, 

onkogenler ve/veya tümör baskılayıcı genler olmak üzere iki temel sınıfa ayrılabilir.  

Onkogenler, normal hücresel genler olan proto-onkogenlerin mutant 

formlarıdır. Fonksiyon ve ekspresyonlarındaki değişim sonucunda anormal hücre 

bölünmesine ve proliferasyona yol açarlar. Hücre çoğalmasını sağlayan büyüme 

faktörleri, bunlara ait reseptörler, hücrede sinyal taşıyan proteinler ve transkripsiyon 

faktörlerini kodlayan genler proto-onkogendir (Croce 2008). Tümör baskılayıcı 

genler ise hücre büyümesini düzenleyerek tümör gelişimini engeller. Bu genlerdeki 

mutasyonlar, bu genlerin kodladığı proteinlerde fonksiyon kaybı oluşturur. Bunun 

sonucunda da kontrolsüz hücre bölünmesi, anormal hücre büyümesi ve kusurlu 

apoptozis meydana gelir (Lodish ve ark. 2004). 

 

Diğer tümörlerde olduğu gibi meme tümörlerinde de onkogenlerin 

aktivasyonu ve tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonu vardır. Meme kanserinin 

oluşumunda;  ER, HER2, c-myc, c-fos, c-jun, c-myb, bcl-1, H-ras, büyüme faktörleri 

ailesi (PDGF, EGF, FGF, Wnt ailesi) gibi birçok onkogen (Roberts 1996, Janocko 

ve ark. 2001) ve BRCA1, BRCA2, p53, FHIT, PTEN, p16, Rb1, ATM, FOXP1, MLH1 

gibi bir dizi tümör baskılayıcı gen rol almaktadır (Negrini ve ark. 1996, Greenblatt ve 

ark. 2001, Lau ve ark. 2001). Bu genlerden özellikle ER ve HER2 reseptörlerinin 

varlığı/yokluğu rutin olarak incelenmekte ve meme kanserinin tanısında, tedavi 

protokolünün seçiminde ve prognozda önemli faktörler olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca BRCA genleri ailesel meme kanserlerinin yaklaşık % 90’nından sorumlu 

oldukları için bireylerin ailesel meme kanserine yakalanma risklerinin 

hesaplanmasında etkili olarak kullanılmaktadır.  

 

Meme kanseri genetik ve klinik olarak heterojen bir hastalıktır ve birçok 

genin ve sinyal yolağının fonksiyon gösterdiği çok aşamalı bir süreçtir. Patogenezden 

sorumlu olası moleküler genetik mekanizmaların, sinyal yolaklarının ve genlerin 

tespiti meme karsinomlarının da daha iyi anlaşılması ve daha etkili tedavi 

yöntemlerinin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. 
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1.2. Meme Kanseri ve Sinyal Yolakları 

  

Meme bezi oldukça rejeneratif bir organdır. Kadınların hayatı boyunca 

memenin şekli, gebelik, emzirme ve menapoz gibi çeşitli fizyolojik faktörlerle 

değişiklik gösterir. Bütün bu dönemlerde memenin mikro ve makro anatomisinde 

faklılıklar gözlenmektedir (Hobmayer ve ark. 2000). Fizyolojik meme gelişimi ve 

homeostazis birçok sinyal yoluyla kontrol edilmektedir. Meme kanserinde aynı 

sinyal yollarının regülasyonunun bozulduğu gözlenmiştir (Ercan ve ark. 2011). 

 Meme bezi; prolaktin, östrojen, progesteron ve büyüme hormonları arasındaki 

kompleks etkileşim sonucu farklılaşır (Vonderhaar 2003). Östrojen; farklılaşma, 

olgunlaşma, çoğalma, apopitosiz,  infilamasyon, matabolizma ve homeostazda 

önemli rol oynar. Ayrıca östrojen, meme kanserinin büyüme ve gelişimini de etkiler 

(Bai ve Gust 2009). Östrojen, PI3K/AkT ve Ras/Raf/MEK/ERK sinyal yolaklarını da 

aktive ederek kanserin gelişmesinde ve prognozunda önemli role sahiptir (Pasqualini 

2008).  Meme kanserlerinin yaklaşık üçte ikisi ER eksprese eder ve östrojen kendi 

reseptörü aracılığıyla tümör büyümesini yönlendirir (Herynk 2009). Primer meme 

kanseri hastalarında ER prognostik bir markırdır. Opere edilebilen lezyona sahip 

meme kanseri hastaları ER durumlarına göre iki prognostik alt gruba ayrılır. ER 

negatif tümöre sahip olan hastalar ER pozitif olanların iki katı oranında nükse 

sahiptir ve ölüm oranları yüksektir. ER pozitif tümörler genellikle ER negatif 

tümörlerden daha iyi diferansiye olur, daha az agresiftir ve hormonal terapiye cevap 

verirler (Hatsell ve ark. 2005). ER pozitifliği olumlu bir prognostik faktör olmasına 

rağmen PR pozitifliği tek başına zayıf olumlu prognostik faktördür.  Genel olarak 

meme tümörlerinin yaklaşık % 58’i ER ve PR pozitiftir.  İkinci en sık kombinasyon 

meme kanserlerinin yaklaşık % 23’ünü oluşturan ER pozitif ve PR negatif 

tümörlerdir. Tüm kanserlerin yaklaşık % 4’ü ER negatif ve PR pozitiftir. Son 

olarakta kanserlerin yaklaşık % 15’i ER ve PR negatiftir. ER pozitif hastaların 10 

yıllık genel sağkalım oranı % 66 iken ER negatif grupta bu oran % 56 bulunmuştur 

(Huston ve Osborne 2005).  
 

Östrojen, hücre çoğalmasını kontrol eden proteinlerin (siklinler, siklin 

bağımlı kinazlar ve siklin bağımlı kinaz inhibitörleri) düzenlenmesinde önemli rol 

oynayan PI3K/AkT sinyal yolağını aktive eder (Chang ve ark. 2003). Bu sinyal 
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yolundaki mutasyonlara invaziv meme kanserinde sıklıkla rastlanmaktadır (Lai ve 

ark. 2008). Apopitozisde görevli olan birçok proteinin aktivitesini düzenleyen 

Ras/Raf/MEK/ERK sinyal yolu hücre yüzeyindeki reseptörlerden aldığı sinyali gen 

ekspresyonunu düzenleyen transkripsiyon faktörlerine iletir (Ligresti ve ark. 2008).  

 

Meme kanserinde prognozu etkileyen bir diğer gen HER2’dir. HER2 geni, 

epidermal büyüme faktörü ailesinin bir üyesidir ve protoonkogendir. HER2 geni, 

tirozin kinaz akivitesine sahip bir transmembran protein kodlar ve normalde hücre 

büyüme ve farklılaşmasına yol açan sinyalleri iletir (Zhang ve Liu 2008). HER2’nin 

aşırı ekspresyonu PI3K ve Ras/Raf/MEK/ERK sinyal yolaklarını aktive edebilir ve 

normal p53 protein ekspresyonunda azalma ile sonuçlanır (Zheng ve ark. 2004). 

PI3K/PTEN/AKT ve Ras/Raf/MEK/ERK sinyal yolları, büyüme faktör 

reseptörlerinden aldıkları sinyalin apopitozisi ve gen ekspresyonunu düzenleyen 

genlere iletiminde önemli rol oynar.  Meme kanserini de içeren diğer kanserlerde bu 

sinyal yollarının üyeleri mutasyonludur ve aşırı eksprese olur. PTEN yokluğu veya 

mutasyonunda tümör hücreleri apopitozisden korunabilir. Meme kanserlerinde PTEN 

ekspresyonunda azalma kötü prognozla ilişkilidir (McCubrey ve ark. 2006). 

 

 
ER ve HER2’nin prognoz üzerindeki etkileri birlikte değerlendirildiğinde, 

meme kanserinin gelişiminde iki farklı temel yolun olduğu düşünülür. Bunlardan biri 

ER ve PR pozitifliği ile birlikte HER2 negatiftir ve düşük grade invaziv 

karsinomadır. İkincisi yüksek grade invaziv karsinomadır ve HER2 aşırı eksprese, 

ER ve PR negatiftir (Pasqualini ve Chetrite 2008). HER2 pozitif meme kanseri tüm 

meme kanserli hastaların yaklaşık % 20-25’ini oluşturur. HER2 pozitif meme 

kanserinde genellikle hormon reseptörleri negatiftir. Bu gruptaki hastalarda tümör 

daha büyük ve lenf bezi pozitifliği mevcuttur. Bunlara bağlı olarak beklenen 

sağkalım süresi de daha kısadır. Yaklaşık primer veya metastatik meme kanserlerinin 

dörtte biri HER2 eksprese eder. Sonuç olarak bazı meme kanserleri HER2 pozitif 

olmakla birlikte ER pozitiftir (Lipton 2005) ve hormon tedavisine cevabı sadece ER 

pozitif olan kanserlerden daha azdır (Wright ve ark. 1992). 

 

Meme tümörogenezi sırasında aşırı şekilde aktive edilen bir başka sinyal 

yolağı Wnt sinyal yolağıdır. Yeni çalışmalar, son zamanlarda tanımlanan meme 
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kanseri alt tipleri (luminal, HER2, bazal, normal hücre benzeri) ile Wnt 

sinyalizasonu arasındaki ilişkiyi incelemiş ve anormal  β-katenin ekspresyonunun 

bazal ve üçlü negatif meme kanseri ve kötü klinik seyir ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir (Khramtsov ve ark. 2010). Wnt sinyal yolağı tümörogenezdeki rolüne 

ilaveten yetişkin dokularda proliferasyon, farklılaşma ve apoptoziste önemli rol 

oynamaktadır (Kawano ve Kypta 2003). Normal gelişimsel süreç için temel olan bu 

sinyal yolağındaki regülasyonun bozulmasına neden olan mekanizmaların 

anlaşılması meme kanseri çalışmaları için oldukça önemlidir. 

 

1.2.1.Meme kanserinde Wnt Sinyal Yolağı ve Antagonistleri 

Wnt sinyal yolu, meme bezinin büyüme ve farklılaşmasının birçok 

aşamasında, emzirme döneminden sonra meme bezinin normal haline dönmesinde ve 

meme epitel hücrelerinin sistemik hormonlara cevabında önemli bir fonksiyon 

göstermektedir. Bu çok önemli sinyal yolu hücre çoğalmasını, hücre morfolojisini, 

hücre göçünü, apopitozisi ve hücre farklılaşmasını düzenler (Turashvili ve ark. 

2006).  

           Wnt sinyal yolağının bileşenleri hücre membranında, sitoplazmada ve 

çekirdekte bulunur. 

 

Hücre membranında bulunan Wnt sinyal yolağının bileşenleri 

a.Wnt sinyal molekülleri: Wnt sinyal molekülleri, büyüme faktörleri 

ailesidir. Sinyalleri gelişimdeki, yetişkindeki ve hastalıktaki birçok süreçle yakından 

ilgilidir (Niehrs 2006). Wnt'ler salgılanan glikoproteinlerdir ve insanda bilinen en az 

19 üyesi vardır (Giles ve ark. 2003, Kawano ve Kypta 2003, Gonzalez-Sancho ve 

ark. 2005).  

Wnt sinyal moleküllerinin bir grubu β-katenini stabilize ederek Wnt/β-katenin 

sinyal yolağını aktive ederler. Diğer Wnt sinyal molekül grubu ise hücre polaritesinin 

sağlanmasında rol oynayan Planar hücre polaritesi (Planar cell polarity; PCP) sinyal 

yolağını ve Wnt/Ca+2 sinyal yolağını aktive ederek β-katenin bağımsız sinyal 

yolağının aktivasyonunu sağlarlar  (Kawano ve Kypta 2003) (Şekil 1.1).   
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Şekil 1.1. a.Wnt/β-katenin sinyal yolağı b. Wnt/β-katenin bağımsız sinyal yolağı 
(http://breast-cancer-research.com/content/7/3/86/figure/F4) 

 
 

b.Reseptör molekülleri: Wnt/β-katenin sinyal yolağını aktive eden Wnt-

reseptör kompleksi, Frizzled (Fz) ailenin üyesi ve LRP5/6 olmak üzere iki bileşenden 

oluşur (Zorn 2001, Kawano ve Kypta 2003). β-katenin bağımsız sinyal yolunun 

aktivasyonu, Fz aile reseptörleri ile sağlanır ve aynı zamanda bu aktivasyon için 

LRP5/6’nın gerekli olup olmadığı açık değildir.  Bir diğer reseptör molekülü Kremen 

1/2 (Krm1/2) dir ve LRP5/6’nın endositozunu indükler (Kawano ve Kypta 2003). 

c.Wnt antagonistleri: Wnt antagonistleri temel olarak sFRP ve DKK olmak 

üzere iki sınıfa ayrılabilir. Görevleri ise ligand-reseptör etkileşimini önlemektir 

(Kawano ve Kypta 2003). 

Sitoplazmada görev alan Wnt sinyal yolağı bileşenleri; Hücre zarından alınan 

sinyalin çekirdeğe taşınmasından sorumlu olan moleküllerdir. Dishevelled (Dsh), 

Axin, Glikojen sentaz kinaz 3β (Glycogen synthase kinase 3β; GSK3β), APC, β-

katenin, Frat1 (frequently rearranged in advanced T-cell lymphoma-1)’dir (Giles ve 

ark. 2003). 

Çekirdekte fonksiyon gösteren Wnt sinyal yolağı bileşenleri; β-katenin, 

TCF/LEF, Groucho (TLE), Legles (lgs/BCL9), Pygopus (PYGO)’dur (Giles ve ark. 

2003). 
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Wnt Sinyal Yolu Aktif Olduğunda Hücrede Gerçekleşen Olaylar  

Kısaca Wnt/β-katenin sinyal yolağının aktivasyonu β-katenin stabilizasyonu, 

sitoplazmada birikimi ve ardından çekirdeğe geçmesi ve TCF/LEF transkripsiyon 

faktörleri ailesi ile ilişkiye girip bir çok Wnt hedef genini uyarması ile sonuçlanır 

(Lee ve ark. 2004) (Şekil 1.2).  Daha detaylı inceleyecek olursak; 

Wnt sinyali, Wnt proteinlerinin LRP5 veya LRP6 ko-reseptörleri ile birlikte 

Fz ailenin transmembran reseptörlerine bağlanmasıyla başlatılır (Giles ve ark. 2003). 

Wnt/β-katenin sinyalinin aktive olması için Wnt'ler hem Fz hemde LRP ile kompleks 

oluşturmalıdır (Zorn 2001, Giles ve ark. 2003). Wnt’nin kendi iki reseptörüne 

bağlanmasıyla Axin membrana doğru yer değiştirerek LRP5'in hücre iç kısmı ile 

etkileşir ve destabilize olur (Giles ve ark. 2003). Böylece Axin’in içinde bulunduğu 

kompleks inaktifleşir (Zorn 2001). Axin, GSK3β, Dsh ve GSK3β inhibe edici protein 

FratI’den oluşan dörtlü yapı uyarılmamış hücrelerde vardır. Dsh, fosforillenir ve 

fosforilasyon FratI aracılığı ile GSK3β'nın Axin ile ilişkisini kesmesini sağlayan 

konfirmasyonel değişikliğe neden olur. Buda GSK3β'nın aktivitesini inhibe eder. 

Wnt sinyal yolunda kavşak protein Dsh’dir. Dsh bağlayan proteinler onun ya β-

katenin bağımlı (casein kinaz I) ya da bağımsız Wnt sinyaline (Naked cuticle, Dsh yi 

fosforile ederse) katılacağına karar verir (Giles ve ark. 2003). Artık GSK3β, Axin’e 

bağlanmadığı için β-kateninin fosforilasyonu olmaz. β-kateninin sitozolik seviyesi 

artar ve çekirdeğe taşınır. β-katenin çekirdekte TCF ailesi transkripsiyon faktörleri ile 

etkileşerek hücre kaderini ve davranışını etkileyen Wnt hedef genlerini aktive eder 

(Zorn 2001).  İnsan TCF/LEF transkripsiyon faktörleri ailesi TCF, LEF1,TCF3 ve 

TCF4 olmak üzere 4 üyeden oluşur. β kateninin TCF/LEF transkripsiyon faktörleri 

için temel kofaktördür ve kendisi DNA’ya bağlanmaz. Asetil transferaz CBP 

(CREB-binding protein)’in spesifik promotorlara katılarak yakındaki histonları 

asetillemesi β-kateninin transaktivasyonuna katkıda bulunur. Çünkü bölgesel 

heterokromatin gevşediği zaman transkripsiyonu sağlayan moleküller promotora 

daha iyi erişir. Çekirdekte β-katenin, BCL9 ve pygo ile etkileşerek TCF hedef genleri 

aktive eder (Giles ve ark. 2003). 

Wnt sinyal yolağının antiapoptotik ve proliferasyon indükleyici etkisinin 

temelinde, Wnt’lerin β-katenini stabilize etmesi ve TCF/LEF transkripsiyon 
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faktörlerinin c-myc ve siklin D1 gibi hedef genlerin transkripsiyonunu aktive etmesi 

yatmaktadır (Lee ve ark. 2004). 

 

 
Şekil 1.2. Wnt sinyal yolağında sinyal iletimi (Giles ve ark. 2003). 

 

Wnt Sinyal Yolu İnaktif Olduğunda Hücrede Gerçekleşen Olaylar:  

Wnt/β-katenin sinyali yokken; Axin proteini içeren büyük hücre içi 

kompleks, anahtar protein β-kateninin yıkılmasına katkıda bulunur (Zorn 2001). β-

katenin yıkıcı kompleksi; GSK3β, Axin ve APC’den oluşur. Axin ve APC, 

GSK3β’nın β-katenini fosforillemesini sağlayan yapısal iskeleti oluşturur (Giles ve 

ark. 2003). Axin, β-kateninin fosforilasyonunu kolaylaştırarak proteozamal yıkım 

için işaretler ve böylece Wnt sinyalini negatif olarak düzenler (Kawano ve Kypta 

2003). GSK3β, β-katenini fosforiller ve fosforillenmeyle β-katenin β-TrCP 

proteininin bağlanması için hedef hale gelir. Ardından da ubiquitinasyon ve 

proteozomlarda yıkılır. Sinyalde yer alan çoğu protein kinazın aksine GSK3β 

uyarılmadığı zaman aktiftir. β-kateninin GSK3β ile fosforilasyonundan önce, kazein 

kinaz I (CKI)  β-katenini ser45 rezidüsünde fosforilleyerek, GSK3β'nın sırasıyla Thr-

41, Ser-37 ve Ser-33 rezidülerinden fosforillenmesi için uygun ortam sağlanmış olur. 

Son zamanlarda Diversin’in CKI’e katılarak β-kateninin fosforilasyonunu 

kolaylaştırdığı gösterilmiştir. β-kateninin çekirdeğe taşınamaz ve hedef genleri 
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eksprese edemez. Wnt sinyalinin yokluğunda TCF/LEF, transkripsiyonel baskılayıcı 

olan Grg veya Groucho proteinlerine bağlanır.  Groucho, kromatinin kondanse 

olmasında rol oynayan histon deasetilazları kullanarak TCF hedef genlerinin 

transkripsiyonunun baskılanmasını sağlar (Giles ve ark. 2003). Benzer şekilde Wnt 

sinyali antagonistler ile regüle edilir. 

Normal gelişimsel süreç için gerekli olan Wnt sinyal yolağı çok iyi bir şekilde 

regüle edilir ve regülasyonundaki hatalar gelişimsel defektler ve tümörogenez ile 

ilgilidir. Wnt sinyalinin regülasyonunda Wnt antagonistleri önemli rol oynar (Zorn 

2001) ve antagonistler Wnt sinyallerini ekstrasellüler olarak kontrol ederler (Lee ve 

ark. 2004). Wnt sinyal yolunun ekstraselüler antagonistleri sFRP ve DKK sınıfı 

olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır (Kawano ve Kypta 2003). 

 

1.2.2.sFRP ve Dickkopf Sınıfı Antagonistler 

sFRP ve DKK sınıfı üyeleri farklı mekanizmalar kullanarak ligand-reseptör 

(Wnt-Fz) etkileşimini önlerler (Kawano ve Kypta 2003). sFRP sınıfının üyeleri sFRP 

ailesi, WIF-1 ve Cerberus’tan oluşur ve direkt olarak Wnt proteinlerine bağlanırlar 

(Lee ve ark. 2004). DKK sınıfının üyeleri DKK ailesi (DKK1-4 ve Soggy) 

proteinlerinden oluşur (Kawano ve Kypta 2003, Lee ve ark. 2004). DKK’lar Wnt 

reseptör kompleksinin LRP5/6 komponentine bağlanırlar ve DKK1, LRP6’nın 

Wnt/Frizled ligand reseptör kompleksine bağlanmasını engelleyerek Wnt sinyalini 

inhibe eder (Brott ve Sokol 2002) (Şekil 1.3).  

 

Bu bilgiler ışığında sFRP sınıf antagonistlerin hem β-katenin bağımlı hem de 

bağımsız sinyal yolunu inhibe edeceğini, DKK sınıfının ise spesifik olarak β-katenin 

bağımlı sinyal yolunu inhibe edeceğini düşünmemize rağmen son yapılan çalışmalar 

antagonist sınıflarının bu kadar basit olmadığını göstermiştir. Bazı durumlarda bir 

antagonist diğerinin fonksiyonunu inhibe edebilir (Kawano ve Kypta 2003). DKK, 

Wnt sinyaline cevap olarak aktive edilen β-kateninin bağımlı ve bağımsız sinyal 

yolundan hangisinin belirleneceğinde önemli rol oynayabilir. DKK, β-kateninin 

sinyalini engelleyerek hücreleri PCP yoluyla cevap verebilmeleri için yönlendirebilir 

(Zorn 2001) (Şekil 1.3).  
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Şekil 1.3. Wnt sinyal yolağının antagonistler ile regülasyonu. a. β-katenin bağımlı 
sinyal yolağının aktivasyonu. b. sFRP sınıfı antagonistler ile sinyalin inhibe edilmesi. 
c. DKK1’in LRP5/6 ve Krm1/2 ile etkileşerek β-katenin bağımlı sinyali inhibe 
etmesi (Kawano ve Kypta 2003) 
 
 

DKK ailesi, DKK1, 2, 3, 4 ve Soggy olmak üzere beş üyeden oluşur. Soggy 

DKK3-ilişkili bir proteinden olduğundan bu sınıfa dâhil edilmiştir (Kawano ve 

Kypta 2003, Niehrs 2006). DKK’lar karakteristik iki sisteince zengin domain 

[DKK_N (amino terminal) ve kolipaz fold (karboksi terminal)] den oluşur (Brott ve 

Sokol 2002, Kawano ve Kypta 2003) (Şekil 1.4). Bu bölgelerin her biri sisteinlerin 

ve diğer korunmuş aminoasitlerin karakteristik yerleşimini gösterir (Niehrs 2006) ve 

DKK ailesinin tüm dört üyesi arasında iyice korunmuştur (Brott ve Sokol 2002). Bu 

da aileyi diğer ailelerden ayırır. Bu iki domain korunmamış bağlayıcı bölge ile 

ayrılır. Bağlayıcı bölge DKK1, DKK2 ve DKK4 de 50-55 aa içerirken DKK3’te 

sadece 12 aa içerir.  Ayrıca DKK’lar küçük dizi benzerliği gösterir (Niehrs 2006). 

DKK1 ve DKK2, DKK_N domainlerinde % 50 benzerlik ve kolipaz fold 

domainlerinde ise % 70 benzerlik göstermektedir (Brott ve Sokol 2002). 

Omurgalılarda 4 ana üyeden oluşan DKK ailesi proteinleri kodlayan genlerin herbiri 

farklı kromozomlar üzerinde lokalizedir. DKK1 kromozom 10q11.2, DKK2 

kromozom 4q25, DKK3 kromozom 11p15.2 ve DKK4 kromozom 8p11.2-p11.1’e 

lokalizedir (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Bu genlerden sentezlenen proteinler 

255-350 aa’lik glikoproteinlerdir. DKK 1,2 ve 4 proteinleri 24 ve 29 kDa arasında, 

DKK3 proteini ise 38 kDa büyüklüğündedir (Niehrs 2006).  
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Şekil 1.4. DKK ailesinin polipeptidlerin oluşturduğu domain yapıları (Niehrs 2006). 

 
 

DKK transkriptleri beyin, kalp, akciğerler, kollar-bacaklar ve epitelyal 

mezenşimal etkileşimin olduğu diğer dokularda bulunur. Buda DKK proteinlerin 

önemli gelişimsel işlemleri modüle ettiğini göstermektedir (Brott ve Sokol 2002). 

 

1.2.3.Dickkopf1 (DKK1) Antagonisti 

DKK1, DKK ailesinin en iyi çalışılan (Brott ve Sokol 2002) ve ilk bulunan 

kurucu üyesidir (Niehrs 2006). DKK1, Wnt/β-katenin sinyal yolunun salgılanan 

inhibitörü olarak tanımlanmıştır. DKK1, LRP5/6 ve Krm1/2 reseptörlerine 

bağlanarak DKK1-Kremen ve LRP5/6 üçlü kompleksi oluşturulur (Mikheev ve ark. 

2008). LRP6’yı plazma membranından uzaklaştırmak için endositoz indüklenir. Bu 

durum esas olarak Axin-β-katenin kompleksinin yıkılmasına neden olur ve böylece 

Wnt sinyali bloke edilir (Rothbächer ve Lemaire 2002) (Şekil 1.5). 
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Şekil 1.5. DKK ve Kremen molekülleri yoluyla Wnt sinyalinin aktivasyonu ve 
inhibisyonu  (Rothbacher ve Lemaire 2002). 
 
 

DKK1, ilk olarak Xenopus’ta Wnt antagonisti ve embriyonik kafa oluşumunu 

indükleyicisi olarak tanımlanmıştır. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar ile insandaki 

fizyolojik rolleri tanımlanmıştır (Niehrs 2006).  

DKK1 proteinin derideki fizyolojik rolü; insan elinin pigmentasyon paterni 

ile ilgilidir. Palmoplantar fibroblastlar melanositlerin büyüme ve farklılaşmasını 

inhibe eden DKK1 proteini salgılarlar. Bu durum elin içinin dışıyla kıyaslandığında 

karakteristik hafif pigmentasyonunu açıklayabilir (Niehrs 2006). DKK1’in 

ekspresyonu, kol bacak gelişimi sırasında programlı hücre ölümünün yerleriyle 

örtüşür ve DKK1 ekspresyonunun kaybı parmakların füzyonu ve ektopik (anormal 

bir yerde) parmakların oluşumuyla sonuçlanır (Kawano ve Kypta 2003). Yetişkin 

insanlarda DKK1 kemik oluşumu ve kemik hastalığı, kanser ve Alzhemier 

hastalığında işe karışırlar. DKK1, Alzhemier nöronlarında apoptozisi yükseltebilir ve 

dolayısıyla indüksüyonu apoptotik sinyal ile yakından ilgili olabilir. Bu görüş 
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DKK1’in p53’ün transkripsiyonel hedefi olduğu ve kol-bacak gelişiminde 

proapoptotik olduğu gözlemiyle desteklenmiştir (Niehrs 2006). DKK1’in 

karsinogenezdeki rolünü incelemek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda DKK1’in ekspresyonun, epitelyal over karsinomada (Shizhuo ve ark. 

2009), gliomlarda (Zhou ve ark. 2010), meme kanserinde (Forget ve ark. 2007, Bu ve 

ark. 2008), hepatoblastoma ve Wilm’s tümöründe (Wirths ve ark. 2003), akciğer ve 

özofagus kanserinde (Yamabuki ve ark. 2007) arttığı tespit edilmiştir.   DKK1’in 

tümör oluşumunda onkojenik rol aldığını gösteren bu çalışmaların yanında Gonzales-

Sancho ve ark. (2005) kolon tümörlerinde DKK1 ekspresyonunun azaldığını ve 

tümör süpressor gen olarak görev yaptığını göstermişlerdir. Ayrıca promotor 

hipermetilasyonun bu azalmaya sebep olabileceğini açıklamışlardır (Gonzales-

Sancho ve ark. 2005). 

Wnt sinyal yolağındaki kontrolün bozulması çeşitli dokularda farklı 

fenotiplere sebep olabilir ve kontrolün bozulmasına sebep olan mekanizmaların 

anlaşılması önemlidir çünkü anti-Wnt terapotiklerinin gelişmesine yardımcı 

olmaktadır. Örneğin; akciğer kanserinde DKK1’e karşı olan antikorların hücre 

büyümesini ve invazyonu önlediğini gösterilmiştir (Sato ve ark. 2010). Ayrıca Wnt 

antagonistleri kanser tedavisi için umut verici gözükmektedir (Valkenburg ve ark. 

2011).  

1.3. Meme Kanseri ve Epigenetik Değişiklikler  

Meme kanserinin başlaması ve ilerlemesi hem genetik hem de epigenetik 

olaylar ile kontrol edilir (Lo ve Sukumar 2008). Epigenetik terimi, DNA sekansında 

değişiklik olmaksızın gen ekspresyonunda meydana gelen değişiklikleri ifade eder 

(Nephew ve Huang 2003). Epigenetik değişiklikler kalıtsal ve geri dönüşümlüdür. 

Normal gelişim için önemli olan bu mekanizmaların bozulması malignant hücresel 

dönüşüme yol açabilir (Ducasse ve Brown 2006). 
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1.3.1. mikroRNA 

mikroRNA’lar genomdan kodlanan, 20-25 nükleotid uzunluğunda ve ürün 

olarak bir polipeptidi şifrelemeyen küçük RNA molekülleridir. miRNA’lar hedef 

mRNA’lara direk bağlanırlar ve mRNA’nın proteine translasyonuna müdahele 

ederek transkripsiyon sonrası gen eksresyonunu düzenlerler (Lu ve ark. 2005).  

miRNA’lar epigenetik mekanizmaları düzenleyebildikleri gibi diğer 

epigenetik mekanizmalar tarafından da düzenlenebilirler (Lopez-Serra ve Esteller 

2011). miRNA’lar normal hücre fizyolojisi için hayati önem taşımalarına rağmen 

yanlış ekspresyonları kanseride içeren birçok hastalık ile ilişkilidir (Kanwal ve Gupta 

2010). Günümüzde insan kanserlerinin sınıflanmasında miRNA profilleri 

kullanılmaktadır (Iorio ve ark. 2010). miRNA’ların protein kodlayan genlerin 

%60’ından fazlasının translasyon oranını düzenlediği tahmin edilmektedir (Friedman 

ve ark. 2009).  

miRNA ve kanser gelişimi arasındaki ilk ilişki 13q14 delesyonu ile 

karekterize edilen Kronik Lenfositik Lösemide (KLL) tanımlanmıştır. 13q14 

bölgesinde miRNA-15 ve miRNA-16’nın sentezlediği, hücre büyümesinde ve hücre 

döngüsünde işe karışan genler bulunur. KLL hastalarında bu iki miRNA’nın ya 

kaybolduğu ya da çok az sentezlendiği bulunmuştur (Calin ve ark. 2002). Meme 

kanserinde ise bazı miRNA’ların miktarları artabilir veya azalabilir ve böylece bu 

miRNA’lar onkogen veya tümör baskılayıcı olarak düşünülebilir. Meme kanserinde, 

miR-372, miR-373, miR-155, miR-146, miR-520, miR-10b, miR-9, miR-125 ve 

miR-126’nın miktarları artarken, miR-218, miR-145, miR-342, miR-101 ve miR-

335’in miktarları azalır (Kanwal ve Gupta 2011). 

İlginç olarak, miRNA’ların histon asetil transferaz (histone acetyltransferase; 

HAT) ve histon metil transferaz (histone methyltransferase; HMT) gibi histon 

modifikasyonlarını düzenleyen enzimlerin ekspresyonlarını kontrol edilebilecekleri 

bulunmuştur (Esteller ve Guil 2009).  
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1.3.2 Histon Modifikasyonu 

Histon modifikasyonları, gen regülasyonu ve karsinogenezde önemli rol 

oynayan kromatinin yapısını etkilerler. Kromatinin temel yapısal birimi 

nükleozomdur. Nükleozom, H2A, H2B, H3 ve H4 histonların her birinden ikişer adet 

içeren molekülün etrafına sarılmış 146 baz çiftlik DNA’dan oluşur. Histonların 

amino-ucu kuyruk bölgeleri nükleozomdan dışarı çıkar ve bu bölgelerin translasyon 

sonrası modifikasyonları yoluyla gen ekspresyonu kontrol edilir.  Histon 

modifikasyonları, DNA’nın çekirdek proteinleri ile etkileşimini değiştirir ve 

transkripsiyon, tamir, replikasyon ve kondansasyonu düzenler (Hinshelwood ve 

Clark 2008). 

Histonlarda translasyon sonrasında meydana gelen modifikasyonlar, lizin 

rezidülerinin amino terminal uç domainlerinin asetilasyonunu ve metilasyonunu 

içerir. Histonların asetilasyonu transkripsiyonel olarak aktif bölgeleri işaretlerken 

histonların hipoasetilasyonu transkripsiyonel olarak inaktif bölgelerde bulunur. 

Histon metilasyonu hem aktif hem de inaktif kromatin için marker olabilir (Egger ve 

ark. 2004).  Bu belirleme hangi amino asit rezidüsünün metillendiğine bağlıdır.  

Histon H3’de lizin 9, 27 ve 36’nın trimetilasyonu (H3-K9, H3-K27, H3-K36) ve 

Histon H4’de lizin 20’nin metilasyonu (H4-K20) de susturulmuş yani kapalı 

kromatin ile ilgili iken Histon H3’de lizin 4 ve 79’un trimetilasyonu (H3-K4, H3-

K79) açık kromatinin, aktif gen transkripsiyonunun göstergesidir  (Grønbæk ve ark. 

2007) (Şekil 1.6). Histon modifikasyonları geri dönüşümlüdür ve HAT, histon 

deasetilaz (histone deacetylase; HDAC), HMT ve histon demetilaz (histone 

demethylase; HDM) enzimleri ile kontrol edilirler (Bannister ve Kouzarides 2011). 
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Şekil 1.6. Aktif ve inaktif promotorlardaki kromatin yapısı. A) Transkripsiyona izin 
veren aktif promotorlarda metillenmemiş sitozinler, asetillenmiş histon uçları ve 
histon H3’te lizin 4’ün trimetilasyonu vardır. B) sitozinler metillenmeye başlayınca 
MBD’lere bağlanırlar. HDAC’ler bağlanır ve histon uçlarından asetil grupları 
uzaklaştırılır. Kapalı kromatin yapısı oluşur ve histon H3’te lizin 9’un trimetilasyonu 
vardır (Grønbæk ve ark. 2007). 
 

Son yıllarda histon modifikasyonları ve DNA metilasyonu arasındaki bağımlı 

ilişki araştırılmaya başlanmıştır ve kanser hücrelerinde genlerin epigenetik 

susturulmasında nükleozomlar ve DNA metilasyonunun birlikte uyum içinde 

çalıştığı gözlenmiştir.  Birlikte ele alındığında DNA metilasyon paterni nükleozom 

yerleşimine ve bileşimine özellikle 5’ bölgesinde CpG adalarının bağlıdır (Phillippa 

ve ark. 2011). 

1.3.3. DNA Metilasyonu 

DNA metilasyonu insanlarda gözlenen temel epigenetik modifikasyondur 

(Nephew ve Huang 2003,  Paluszczak ve Baer-Dubowska 2006). 5’-CpG-3’ 

dinükleotidlerinde DNA sitozin metilasyonu gerçekleşir. CpG dinükleotidleri tüm 

genom boyunca eşit olmayan bir şeklide dağılmıştır, fakat CpG adaları olarak 

adlandırılan bölgelerde yoğun olarak bulunurlar (Paluszczak ve Baer-Dubowska 

2006). CpG adaları 500 bp den daha uzun olan ve G+C içeriği eşit veya % 55’ten 

daha fazla olan CpG kümelerinden oluşur. Tüm genlerin yaklaşık yarısı 

promotorlarında bu CpG dizilerini bulundurur (Grønbæk ve ark. 2007). İnsan 
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genomunun yaklaşık 29,000 CpG adası içerdiği tahmin edilmektedir. Normal insan 

hücrelerinde CpG adası dışındaki CpG dinükleotidlerinin % 70-80’i aşırı derecede 

metile iken CpG adaları içindeki CpG dinükleotidleri metile değildir (Nephew ve 

Huang 2003).  

Normal hücrelerde, DNA metilasyonu çoğunlukla Satellit DNA, LINEs (long 

interspersed transposable elements) ve SINEs (short interspersed transposable 

elements) gibi tekrarlayan genomik bölgelerde meydana gelir. DNA metilasyonu bu 

bölgelerde genomik bütünlüğün sağlanması açısından önemlidir (Jones ve Baylin 

2002).  Normal hücrelerde CpG adası içeren gen promotorları genellikle metile 

değildir ve de novo metilasyona dirençlidir (Bestor ve ark. 1992). Böylece doku 

spesifik ve gelişimsel genlere ilaveten çoğu house-keeping genin ekspresyonu için 

transkripsiyon faktörlerinin ve kromatin ilişkili proteinlerin erişimi sağlanır. DNA 

metilasyonundaki değişiklikler global (genel) hipometilasyon ve bölgesel 

hipermetilasyonu içerir. Kanser gelişimi sırasında CpG adalarındaki sitozinlerin 

metilasyonu kromatin sıkıştırılması yoluyla genlerin susturulmasına sebep olur 

(Paluszczak ve Baer-Dubowska 2006).   

   

CpG metilasyonunda sitozin bazının 5. karbonuna kovalent bağ ile metil 

grubu ilave edilerek sitozin 5-metilsitozine (m5C) dönüştürülür. Metil grubu metil 

dönorü S adenozilmetioninden (SAM) sağlanır. SAM metil grubunu kaybedince S-

adenozilhomosisteine (SAH) dönüşür (Grønbæk ve ark. 2007) (Şekil 1.7). DNA 

metiltransferaz (DNA methyltransferase; DNMT) enzimleri bu işi gerçekleştirir 

(Hinshelwood ve Clark 2008). DNMT’ler tümör süpressor genlerin CpG adalarının 

hipermetilasyonundan direkt olarak sorumlu olan enzimlerdir (Esteler 2007). DNA 

metiltransferazlar enzimlerinin DNMT1, DNMT2, DNMT3a, DNMT3b ve DNMT3l 

olmak üzere beş tipi mevcuttur (Agrawal ve ark. 2007, Lafon-Hughes ve ark. 2008). 

DNMT’lerin hepsi homoloji göstermekte ve farklı fonksiyonlara sahiptirler (Agrawal 

ve ark. 2007). DNA metilasyonu, de novo metilasyon ve metilasyonun sürdürülmesi 

(maintenance methylation) olarak düzenlenir. Her iki mekanizmada DNMT’ler 

görevlidir. DNA’daki de novo metilasyon erken embriyonik gelişim sırasındaki 

metilasyon paternini sağlar (Lafon-Hughes ve ark. 2008). DNMT3a ve DNMT3b 

metillenmemiş DNA’nın metilasyonundan sorumlu asıl metiltransferazlardır ve 

metile olmayan CpG bölgelerine bağlanarak bu bölgelerde metilasyonu başlatırlar 
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(Agrawal ve ark. 2007, Kim ve ark. 2008, Lafon-Hughes ve ark. 2008). DNMT2 

zayıf DNA metiltransferaz aktivitesine sahiptir (Agrawal ve ark. 2007) ve DNMT3l, 

DNMT3a ile etkileşerek de novo DNA metilasyonunu uyarır (Hinshelwood ve Clark 

2008). Erken embriyonik gelişim sırasında de novo DNA metilasyonu ile epigenetik 

yeniden programlanma sağlandıktan sonra DNA metilasyon paterni hücre 

bölünmelerinde stabil olarak aktarılmaktadır. DNMT1, metilasyonun 

sürdürülmesinde temel metiltransferazdır (Kim ve ark. 2008, Lafon-Hughes ve ark. 

2008) ve DNA replikasyonunda metillenmiş atasal zincirdeki metilasyon paternini 

yeni sentezlenen zincire kopyalar (Lafon-Hughes ve ark. 2008) (Şekil 1.8).  

 

Şekil 1.7. Sitozinin metilasyonu (Lafon-Hughes ve ark. 2008) 

 

 

Şekil 1.8. Metilasyon paternleri (Grønbæk ve ark. 2007). 
 

DNA dizisindeki sitozin rezidülerinin C5 pozisyonlarının metilasyonu 

epigenetik susturulma olarak tanımlanır (Egger ve ark. 2004). Promotor bölgede 

gerçekleşen bu metilasyon olayı tek başına epigenetik susturulma için yeterli değildir 

ve aynı zamanda kromatinin yeniden şekillenmesine neden olan moleküler olaylara 

aracılık eder (Grønbæk ve ark. 2007). DNA metilasyonun gen susturulmasını iki 
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şekilde indüklediği düşünülmektedir. İlk olarak, transkripsiyon faktörlerinin DNA’ya 

bağlanmasına engel olurlar. İkinci olarak da DNA’ya-bağlanan proteinlerin 

kromatine ulaşılabilirliğini sınırlayan spesifik proteinlerin (metil CpG bağlayan 

protein 2 (MeCP2) ve HDAC gibi) bağlanmasını sağlarlar (Hinshelwood ve Clark 

2008). Metil-CpG bağlayıcı proteinler (MBDs); MeCP2, MBD1,  MBD2, MBD3 ve 

MBD4 olmak üzere beş üyeden oluşurlar ve DNA metilasyonu ve histon modifiye 

eden genler arasındaki iletişimi sağlarlar. En iyi tanımlanmış MBD ailesi üyesi, 

MeCp2 proteinidir. MeCp2 proteini, MBD domaini ile tümör süpressor genlerin 

promotorlarındaki hipermetile olmuş CpG adalarına bağlanır. Hipermetile olmuş 

promotorların çoğu MBD proteinleri ile doldurulmuştur. MeCp2 proteini ikinci 

fonksiyonel domaini ile de HDAC içeren kompleksi güçlendirerek metillenmiş 

DNA’nın transkripsiyonunu baskılar (Esteller 2007).  Promotor bölgedeki sitozinler 

metillenmeye başlayınca MBD’lere bağlanırlar ve HDAC’lar ile kompleks 

oluştururlar. Ardından histonların N-terminal uçlarındaki (kuyruk kısım) amino 

asitlerden asetil grupları uzaklaştırılır. Bu süreç nükleozomların yoğun paketlenmesi 

yani heterokromatinin ‘kapalı kromatin yapısı’ oluşturması ile ilgilidir. Ve ökromatin 

bölgedeki geçici olarak susturulmuş genlerde hipoasetillenmiş histonlar bulunur. 

Diğer taraftan transkripsiyonel olarak aktif promotorlarda yani metillenmemiş 

sitozinlere sahip bölgelerde histonlar, HAT enzimleri tarafından asetilenmiştir ve 

transkripsiyon aktivator kompleks oluşturur  (Grønbæk ve ark. 2007) (Şekil 1.9). 

Kanser gelişimi sırasında CpG adalarındaki sitozinlerin hipermetilasyonu kromatin 

sıkıştırılması yoluyla genlerin susturulmasına sebep olur ve susturulmuş kromatinde 

deasetillenmiş ve metillenmiş histonlar bol olarak bulunur (Paluszczak ve Baer-

Dubowska 2006).   
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Şekil 1.9. Normal hücrenin kanser hücresine dönüşümü sırasında tümör baskılayıcı 
gende meydana gelen epigenetik modifikasyonlar. a. Normal hücrede promotor 
bölgede bulunan CpG adası metile değildir ve kromatinde histon 3’te lizin 4 
metilasyonu (H3K4) ve histon H3 lizin 9 asetilasyonu (H3K9) vardır. b. Kanser 
hücresinde tümör baskılayıcı gen, promotor bölgesindeki CpG adasının 
hipermetilasyonu yoluyla susturulmuştur. Ayrıca kromatin de HDAC, H3K9’u 
deasetiller ve HMT’ler de H3K9 ve H3K27’i metiller ve MBD’ler ile ilişki kurarlar. 
Böylece kromatin sıkıştırılır yani susturulur (Hinshelwood ve Clark 2008). 
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Epigenetik regülasyonun sağlanmasında DNA hipermetilasyonu, histon 

modifikasyonları ve miRNA’lar oldukça önemlidir. Epigenetik modifikasyonlar, 

kanser gelişiminin erken aşamalarında meydana gelirler ve meme kanseride dâhil 

olmak üzere tüm kanserlerde tümör baskılayıcı genlerin susturulmasına sebep 

olurlar. Tanının erken konmasında ve tedavide önemli role sahip olan bu genler, 

tümör dokularında hipermetile oldukları gibi aynı zamanda tümörün etrafındaki 

normal dokuda da hipermetile olurlar. Alan etkisi (field effect) olarak tanımlanan bu 

değişiklikler hem genetik hem de epigenetik değişimler için gösterilmiştir (Ushijima 

2007). 

Meme kanserinde alan etkisinin nasıl oluştuğuyla ilgili çeşitli teoriler ortaya 

atılmıştır. Bu teorilerden birisi, kendine-metastaz (self-metastasis) modelidir. Kanser 

hücreleri, hem uzaktaki dokulara hem de kendilerine metastaz yapabilme yeteneğine 

sahiptirler. Yani, primer tümör büyüdükçe bu dokuda bulunan kanser hücrelerinin 

bazıları tümörden ayrılıp kan dolaşımı yoluyla benzer bir dokuya gidip orada 

sekonder bir tümör oluşumuna yol açabildiği, uzaktaki dokulara metastaz yapabildiği 

gibi primer tümörden ayrılan bu metastatik hücreler tekrar primer tümöre geri dönüp 

büyümeye devam edebilirler. Böylelikle primer tümör birçok kendine-metastazdan 

oluşur.  Bu modele göre; büyük tümör, küçük tümörlerin kütle yığını oluşturmasıyla 

oluşur. Bu da primer tümör çevresindeki alan etkisini açıklayabilir (Norton 2005). 

Diğer bir teoriye göre ise, primer tümör epigenetik değişikliklerin merkezi 

(epicenter, odak noktası) olarak vazife görür ve metilasyon yoğunluğu primer 

tümörden dışarıya doğru etrafındaki dokulara dereceli olarak yayılır.  Meme 

kanserinde alan etkisini araştıran bir çalışma, metilasyon değişikliklerinin primer 

tümörden 4 cm ye kadar uzanan alanda olduğunu ve premalign epigenetik 

değişikliklerin tümörün merkezinden yayıldığını göstermiştir (Yan ve ark. 2006) 

 

 

Planlanan mevcut çalışma ile, meme kanserinde DKK1 geninin promotor 

bölgesinin metilasyonu Metilasyon Spesifik Polimeraz Zincir Reaksiyonu (MSP) 

kullanılarak araştırılmıştır. MSP, CpG adalarındaki promotor hipermetilasyonunun 

belirlenmesinde kullanılan hızlı ve hassas bir yöntemdir (Derks ve ark. 2004). Ayrıca 

immünohistokimyasal analiz yapılarak DKK1 geninin ekspresyonunu protein 

seviyesinde analiz edilmiştir. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik 

Anabilim Dalı’nda ve Burç Genetik Tanı Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

için Meram Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alınmıştır.  

2.1. Olgular ve Kontroller 

Olgular 2006-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Patoloji Anabilim Dalın’da invaziv meme kanseri (infiltratif duktal karsinom) tanısı 

alan hastalardan seçildi. Toplam 83 vakanın patolojik örnekleri üzerinde çalışıldı. 

Vakaların dokuları histolojik evrelerine göre infiltratif duktal karsinom 1, 2 ve 3 

olmak üzere gruplandı. Kontrol grubu için bu vakaların tümör içermeyen normal 

meme dokuları kullanıldı. Ayrıca meme kanseri hikayesi olmayan kadınlardan alınan 

9 normal meme dokusu da kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların 

klinikopatolojik özellikleri Çizelge 2.1’de gösterilmiştir.       

Çizelge 2.1. Hastaların klinikopatolojik özellikleri 

Özellik    Sayı % 
Yaş ortalaması   54.2    
Tümör durumu       
  pT1 18 21.7 
  pT2 52 62.6 
  pT3 13 15.7 
   pT4 0 0 
Lenf nodu durumu     
  pNo 22 26.5 
  pN1 21 25.3 
  pN2 20 24.1 
  pN3 20 24.1 
Histolojik Evre     
  G1 5 6.0 
  G2 67 80.7 
  G3 11 13.3 
İmmunohistokimyasal boyama     
Östrojen reseptör    
 Negatif 28 33.7 
  Pozitif 55 66.3 
Progesteron reseptör     
  Negatif 35 42.2 
  Pozitif 48 57.8 
HER2     
  Negatif 34 41 
  Pozitif 49 59 
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2.2. Parafin Bloktan DNA İzolasyonu 

Tümör ve normal dokulardan DNA izole edebilmek için klasik yöntemle 

dokular parafinden arındırıldı. Daha sonra proteinaz aşaması İnvitrogen PureLink TM 

Genomic DNA Kit for purification of genomic DNA (Katalog No: K1820-01) kiti ile 

yapıldı. 

 

Protokol 1: Dokuların parafinden arındırılması 

 

§ Mikrotomla alınan (5-10 μm) 3-4 adet parafin kesit doku üzerine parafini 

uzaklaştırmak için 1,5 ml ksilol eklenip, su banyosunda 50 oC’de 1 saat bekletildi.  

§ 13.000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi ve süpernatant pipetle uzaklaştırıldı.  

§ Doku üzerine 1 ml ksilol eklendi ve tekrar su banyosunda 50 oC’de 1 saat 

bekletildi.  

§ 13.000 rpm’de 15 dk santrifüj edilerek süpernatant pipetle uzaklaştırıldı.  

§ Dokular yeni bir ependorf tüpüne aktarıldı ve ksilolden temizlemek için sırasıyla 

alkol serilerinden (% 100, % 80, % 60, % 40) geçirildi.  

§ % 100’lük etil alkolden 1 ml eklendi, 37 oC’de 30 dk tutularak 13.000 rpm’de 10 

dakika santrifüj edildi ve süpernatant dökülerek uzaklaştırıldı.  

§ Bir önceki aşamadaki işlemler % 80’lik, % 60’lık ve % 40’lık etil alkol için ayrı 

ayrı uygulandı.  

§ Dokular üzerine 1 ml steril dH2O eklendi, 37 oC’de 15 dakika bekletildi. 13.000 

rpm’de 15 dakika santrifüj edildi.  

§ Süpernatant pipetle uzaklaştırıldı ve proteinaz aşamasına geçildi. 

 

Protokol 2: Proteinaz aşaması     

§ Parafinden arındırılan dokular üzerine 20 µl proteinaz K eklendikten sonra 180 µl 

digestion solüsyonu eklendi, vortekslendi ve 55 oC’de su banyosunda 15 saat 

inkübasyona bırakıldı.  

§ 13.000 rpm’de 3 dakika santrifüj edildi, süpernatant yeni tüpe aktarıldı.  

§ 20 µl RNase A ilave edilerek iyice karışması sağlandı, 2 dakika oda sıcaklığında 

inkübe edildi.  
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§ 200 µl liziz bağlama solüsyonu eklenerek homojen solüsyon elde edinceye                        

kadar vortekslendi.  

§ 200 µl % 96 etanol eklendi ve tekrar homojen solüsyon elde edinceye kadar iyice 

vortekslendi.  

§ Lizat, spin kolona aktarıldı. 10.000 g’de 1 dakika 25 oC’de santrifüj edildi ve 

toplama tüpü boşaltıldı.  

§ Spin kolona 500 µl yıkama solüsyonu 1 konuldu ve 10.000 g’de 1 dakika 25 
oC’de santrifüj edildi, toplama tüpü boşaltıldı.  

§ Spin kolona 500 µl yıkama solüsyonu 2 eklendi, 13.000 rpm’de 3 dakika 25 oC’de 

santrifüj edildi.  

§ Spin kolon 1.5 ml’lik ependorf tüpüne aktarıldı.  

§ 100 µl elüsyon solüsyonu eklendi ve oda sıcaklığında 1 dakika inkübe edildi.  

§ 13.000 rpm’de 1 dakika 25 oC’de santrifüj edildi ve bisülfit modifikasyonunda 

kullanılmak üzere saf DNA elde edilmiş oldu. 

2.3. Metilasyon Spesifik PZR (MSP) 

DNA metilasyonu, gen ekspresyonunu değiştiren epigenetik değişikliklerden 

en fazla çalışılanıdır (Verma ve ark. 2004) ve CpG dinükleotidlerindeki sitozinlerin 

metilasyonu insan genomundaki temel epigenetik modifikasyondur (Nephew ve 

Huang 2003). Memelilerde promotor hipermetilasyonu CpG adalarındaki 

sitozinlerde gerçekleşir ve MSP’de bu hipermetilasyonun belirlenmesinde kullanılan 

hızlı ve hassas bir tekniktir (Derks ve ark. 2004). Metodun zorluğu ise primerlerin 

seçimi ve PZR koşullarının ayarlanmasıdır (Smirnikhina ve Lavrov 2009). Örnek 

DNA’sının bisülfit modifikasyonu ve metilasyon spesifik primerler ile PZR olmak 

üzere temel iki basamaktan oluşur. PZR amplifikasyonunun arkasından sonuçlar jel 

elektroforezi ile değerlendirildi. Uygun moleküler ağırlıkta bantların gözlenmesi 

metilenmiş ve/veya metillenmemiş bölgeleri gösterir. 
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2.3.1. Bisülfit Modifikasyonu 

Bisülfit modifikasyonu ile sitozinlerin urasile dönüşümü MSP metodunun 

temelini oluşturur. Uygun koşullar altında DNA daki sitozinler urasile dönüşürken, 

metile sitozinler yani 5-metilsitozinler urasile dönüşmezler ve sitozin olarak kalırlar. 

Bisülfit modifikasyonuyla birbirine komplementer olmayan iki zincir oluşur  

(Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.2. Bisülfit modifikasyonundan önce ve sonra DNA dizisindeki 
değişiklikler, C: metillenmiş sitozin (5mC)  C: metillenmemiş sitozin.  

  
Bisülfit modifikasyonundan önceki 

DNA dizisi 

 
Bisülfit modifikasyonundan sonraki 

DNA dizisi 
 

İleri 

zincir 

5’TGCGCAAGCGCATGCCGCT 5’TGCGUAAGCGUATGUCGUT 

Geri 
zincir 
 

3’ACGCGTTCGCGTACGGCGA 3’AUGCGTTUGCGTAUGGCGA 

 

DNA’nın bisülfit iyonlarıyla modifikasyonu BioChain DNA Methylation 

Detection Kit (Katalog No: K5082100) kullanılarak yapıldı. 

 

Protokol 3: Bisülfit modifikasyonu 

 

§ Dönüştürme solüsyonu (Conversion buffer; CVB), dengeleme solüsyonu 

(Equilibration buffer; EQB) ve desülfinasyon solüsyonu (Desulfonation 

buffer; DSB) üretici firmanın önerdiği şekilde hazırlandı.  

§ Tüm santrifüjler oda sıcaklığında 10.000 g’de 1 dakika olacak şekilde yapıldı.  

§ 10 µl genomik DNA üzerine 90 µl CVB eklendi, vortekslendi ve 64 oC’de 2.5 

saat inkübe edildi.  

§ İnkübasyondan sonra 600 µl EQB ilave edildi, iyice karıştırıldı ve kolona 

aktarılarak santrifüj edildi. 

§ Kolona 200 µl EQB konuldu, santrifüj edildi ve 200 µl DSB eklenerek oda 

sıcaklığında 15-20 dakika inkübe edildi. 
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§ 200 µl EQB konuldu, santrifüj edildi. Toplama tüpü boşaltıldı ve tekrar 

santrifüj edildi.  

§ Kolon 2 ml ependorf tüpüne aktarıldı ve 20 µl TE buffer konularak 1 dakika 

oda sıcaklığında inkübe edilip santrifüj edildi.  

§ Artık DNA modifiye edilmiş olup PZR için hazırdır. 

 

2.3.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 

Metile DNA ile unmetile DNA’yı birbirinden ayırmak için ise modifiye 

edilmiş DNA spesifik primerler kullanılarak çoğaltılır.  

Bisülfit modifikasyonundan sonra CpG adaları metile olan DNA dizisi CpG 

adaları metile olmayan (unmetile) DNA dizisinden farklıdır. PZR da kullanılan 

metile CpG adalarına komplementer olan primer seti sadece bu diziye spesifik olup 

metile CpG’lere ait dizi amplifiye edilir. Aynı spesifiklik unmetile primerler içinde 

geçerlidir. 

Primer Listesi; 

Metile Primerler 

İleri primer: 5’ AGGGGTCGGAATGTTTCGGGTTCGC 3’ 

Geri primer: 5’ CCTAAATCCCCACGAAACCGTACCG 3’ 

Unmetile Primerler 

İleri primer: 5’ TTAAGGGGTTGGAATGTTTTGGGTTTGT 3’ 

Geri primer: 5’ AAACCTAAATCCCCACAAAACCATACCA 3’ 

2.3.3. PZR Karışımı ve PZR Tepkime Koşulları 

Metillenmiş ve metillenmemiş DNA’ları ayırt etmek için DKK1 geninin 

metilasyonlu (1.PZR Reaksiyonu) ve metilasyonsuz (2.PZR Reaksiyonu) dizilerine 

spesifik (tanıyan) primerler kullanılarak her bir DNA örneği için iki ayrı PCR 

reaksiyonu yapıldı. Kimyasal modifikasyon sonrasında sistemin güvenilirliğini ve 

doğruluğunu sağlamak için metile kontrol DNA’sı [CpGenome TM Universal 

Methylated DNA (Chemicon) (Katalog No: S7821)] ve unmetile kontrol DNA’sı  
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[CpGenome TM Universal Unmethylated DNA Set (Chemicon) (Katalog No: S7822)] 

kullanıldı. 

1.PZR Reaksiyonu için PZR karışımı (örnek başına toplam 25 µl olacak şekilde) 

 

1.PZR için tepkime koşulları 

Ön denatürasyon 
 95 °C 5 dakika 

 

Denatürasyon 
 94 °C 30 saniye 

 
 
 

35 döngü 
Primer bağlanma 

 60 °C 30 saniye 
Uzama 

 72 °C 1 dakika 
Uzama 

 72 °C 5 dakika 
 

Kullanılan PZR cihazı: Bioer XP cycler 

2.PZR Reaksiyonu için PZR karışımı (örnek başına toplam 25 µl olacak şekilde) 

Solüsyon Miktar (µl) 
10X PZR Tamponu (İnvitrogen) 2.5 
50 mM MgCl2 ( İnvitrogen ) 2 
dNTP (10 mM)  0.5 
Primer F (10 pmol) 1 
Primer R (10 pmol) 1 
Taq Polimeraz Enzimi (İnvitrogen) 0.2 
ddH20 15.8 
DNA (modifiye edilmiş) 2 
TOPLAM 25 

Solüsyon Miktar (µl) 
10X PZR Tamponu (İnvitrogen) 2.5 
50 mM MgCl2 ( İnvitrogen ) 1.25 
dNTP (10 mM)  0.5 
Primer F (10 pmol) 1.5 
Primer R (10 pmol) 1.5 
Taq Polimeraz Enzimi (İnvitrogen) 0.2 
ddH20 15.2 
DNA (modifiye edilmiş) 2 
TOPLAM 25 
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 2.PZR için tepkime koşulları 

 
Ön denatürasyon 

 95 °C 5 dakika 
 

Denatürasyon 
 94 °C 30 saniye 

 
 
 

35 döngü 
Primer bağlanma 

 58 °C 30 saniye 
Uzama 

 72 °C 30 saniye 
Uzama 

 72 °C 7 dakika 
 

Kullanılan PZR cihazı: Bioer XP cycler 

2.3.4. Agaroz Jel Elektroforezi 

Elde edilen PZR ürünlerini değerlendirmek için % 3’ lük agaroz jel 

hazırlandı.  

Protokol 4: TBE tamponu ile agaroz jel hazırlanması  

§ 1XTBE (Tris/ Borik Asit / EDTA) tamponunun içine 3 gr agaroz (İnvitrogen 

kat no: 16500-100g) konuldu. 

§ Agaroz TBE solüsyonu ile mikrodalga fırında eritildi ve 60 ºC’ ye kadar 

soğutuldu. 

§ 3.5 µl Ethidium bromür (Amresco kat no: 1678B053) eklendi ve karıştırıldı.  

§ Jel kalıba dikkatlice dökülerek 30 dakika donmaya bırakıldı.  

§ Elde edilen PZR ürünlerinden 10 µl alınarak yükleme boyası (6XLoading 

dye) ile karıştırılarak kuyucuklara yüklendi. 

§ 85 voltluk elektrik akımında 30 dakika yürütüldü.  

§ Bant uzunluklarını belirlemek amacıyla 50 bç’ lik DNA markırı kullanıldı. 

§ Yürütmeden sonra jel U.V. transliminatörde görüntülendi. Jel’ deki pozitif 

bantlar metile ve unmetile ürün büyüklüklerine göre yorumlandı. 

MSP ürünlerinin büyüklüğü; 

U primer/ DNA: 163 bç   

M primer/ DNA: 157 bç 
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2.4. İmmunohistokimyasal İnceleme  

Olguların tümüne LIFESPAN monoklonal mouse anti-human DKK1 antikoru 

(LS-C105117 / 22705 ) uygulanmıştır.  

 

Protokol 5: İmmunohistokimyasal boyama 

 

§ Parafine gömülen dokulardan 5μm kalınlığında kesitler polilizinli lamlara alındı. 

Preparatlar 60 0C’de etüvde bir gece bekletildikten sonra deparafinizasyon 

aşamasına geçildi.  

§ Bunun için kesitler yarım saat ksilolde inkübe edildi.  

§ 15’er dakika % 100’lük alkol, etil alkol ve distile sudan geçirilerek yıkandı. 

§ Daha sonra immunohistokimyasal boyama protokolüne geçildi.  

§ Antijenin yeniden kazanılması için antikorun uygulanacağı kesitler 1 lt’ye 2.10 gr 

sitrat (sitrik asit monohydrate, Merck, K91267544) konularak hazırlanan sitrat 

solüsyonunda 20 dakika kaynatıldı.  

§ Distile su ile yıkandı, dokuların etrafı kalem ile çizildi ve dokular kurumasın diye 

üzerine su kondu. Phosphate buffered saline (PBS) de 5 dakika bekletildi.  

§ Endojen peroksit aktivitesinin ortadan kaldırılması için Peroksidaz solusyonu 

(İnvitrogen, 00-2015) ile 2 dakika peroksidaz blokajı yapıldı.  

§ Distile su ile kesitler yıkandı. Kesitler PBS de 3 kere 5 dakika yıkandı. 

§ Serum blockıng solution (İnvitrogen, 85-9043)  ile 10 dakika protein blokajı 

yapıldı. Kesitlerin üzerindeki blokaj akıtılarak distile sudan ve PBS den geçirildi.  

§ Kesitler üzerine 1/150 oranında hazırlanan DKK1 antikorundan (LifeSpan, LS-

C105117/22705) 2 damla kondu ve 60 dakika inkübe edildi.  

§ Distile su ile kesitler yıkandı ve PBS de 3 kere 5 dakika yıkandı. 

§ 2 damla Primer antikor ile uyumlu biyotinlenmiş sekonder antikor ile 20 dakika 

inkübe edildi ve distile sudan geçirilerek PBS te 5 dakika yıkandı. 

§ Streptavidin peroksidaz’dan 2 damla damlatıldı ve 10 dakika inkübe edildi.  

§ Kesitler önce distile su ile ve ardından da PBS ile 3 kere 5 dakika yıkandı.   

§ DAB kromojen (İnvitrogen, 00-2020) ile 12 dakika inkübe edildi ve distile suya 

çıkarıldı.  

§ Mayer’in hematoksileni ile 3 dakika inkübe edildi.  
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§ Çeşme suyunda ve distile suda yıkandı, % 2 lik amonyaklı suya batırıldı ve distile 

sudan geçirildi.  

§ Kesitler havada kurutulduktan sonra kapatma medyumu kullanılarak lamel ile 

kapatıldı. 

 

Hazırlanan immunhistokimyasal boyalı kesitler ışık mikroskobu ile incelendi. 

Kahverengi sitoplazmik boyanma pozitif  kabul edildi. % 10’dan az olan boyanma 

negatif, % 10’dan fazla olan boyanma pozitif olacak şekilde kesitler değerlendirildi. 

2.5. İstatistiksel Analiz 

Verilerin istatistik çözümlenmesi SPSS for Windows 16.0 programında Chi-

square ve Fisher’s Exact Test testlerinin yardımıyla yapıldı. 0.05’den küçük olan P 

değerleri istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilmiştir. Uyum analizinde Kappa 

İstatistiği kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Metilasyon Bulguları 

DKK1 gen metilasyonu; 83 primer meme kanserli hastanın tümör 

dokularında, aynı hastaların tümör içermeyen normal meme dokularında ve meme 

kanseri hikâyesi olmayan kadınlara ait 9 normal meme dokusunda MSP metodu ile 

incelendi. 

3.1.1. Tümör dokuları ve tümör içermeyen normal meme dokularındaki DKK1 
gen metilasyonu  

  Hem tümör dokularında hem de normal dokularda DKK1 gen metilasyonun 

varlığı belirlendi. Meme kanserli hastaların tümör dokularının % 70’inde (58/83) ve 

normal dokularının % 61’inde  (51/83) DKK1 promotorunun metillendiği tespit 

edildi (Çizelge 3.1) (Şekil 3.1 ve Şekil 3.2).  

 
Çizelge 3.1. Meme kanserli hastaların tümör dokuları ve normal dokularındaki 
metilasyon oranları (p=0,253) 
 
  METİLE n=83 (%) 
NORMAL DOKU 51/83 (% 61) 
TÜMOR DOKUSU 58/83 (% 70) 

 

Öte yandan meme kanseri hikâyesi olmayan kadınlara ait 9 normal meme 

dokusundaki metilasyon oranı %33 idi. 
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Şekil 3.1. 1.PZR reaksiyonuna ait agoroz jel elektroforez görüntüsü. T: Tümör 

dokusu, N: Aynı hastanın tümör içermeyen normal dokusu, M+K: Metile pozitif 

kontrol, -K: Negatif kontrol (su). 

 

 

 
Şekil 3.2. 2.PZR reaksiyonuna ait agoroz jel elektroforez görüntüsü. T: Tümör 

dokusu, N: Aynı hastanın tümör içermeyen normal dokusu, U+K: Unmetile pozitif 

kontrol, -K: Negatif kontrol (su). 

3.1.2. Meme kanserli hastaların tümör dokuları ve normal dokularının 
metilasyon durumları arasındaki ilişki 

Meme kanserli hastaların tümör dokuları ve normal dokuları arasındaki 

metilasyon uyumu Kappa İstatistiği ile gösterildi (N=83) (Çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.2. Tümör dokusu ve normal dokulardaki metilasyon uyumu 

 

Gen T+   N+ T-   N+ T-   N- T+   N- Kappa P değeri 

DKK1 43 

(%51,8) 

8 

(%9,6) 

17 

(% 20,5) 

15 

(% 18,1) 

0,390 <0.001 
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3.1.3. Tümör dokusunda DKK1 gen metilasyonu ve klinikopatolojik özellikler 
arasındaki ilişki  

 

DKK1 gen metilasyonu ile yaş, tümör büyüklüğü, lenf nodu durumu, 

histolojik evre gibi klinik ve histopatolojik değişkenler ve meme kanserinin 

etyolojisinde yer alan bazı proteinler (östrojen, progesteron ve HER2 reseptörleri) 

arasındaki ilişki incelendi ve istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (Çizelge 

3.3). 

 
Çizelge 3.3. DKK1 gen metilasyonu ve klinikopatolojik özellikler arasındaki ilişki 
 
  DKK1 gen metilasyonu  
Özellik  Negatif   Pozitif  P değeri 
 n=25 (% 30) n=58 (% 70)  
Yaş (ortalama±SD)  53,7±10,2 54,4±14,1  
Tümör durumu      
pT1 6  12  

 
0,413 

pT2 15 37 
pT3 4 9 
pT4 0 0 
Lenf nodu durumu      
pNo 8 14  

 
1,000 

pN1 6 15 
pN2 7 13 
pN3 4 16 
Histolojik Evre      
G1 2 3  

0,415 G2 20 47 
G3 3 8 
İmmunohistokimyasal boyama      
Östrojen reseptör      
Negatif 9 19  

1,000 Pozitif 16 39 
Progesteron reseptör      
Negatif 11 24  

1,000 Pozitif 14 34 
HER2      
Negatif 13 21  

0,272 Pozitif 12 37 
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3.2. Protein Ekspresyonu Bulguları 

3.2.1. Primer meme tümörleri, bunların tümör içermeyen normal dokuları ve 
meme kanseri hikayesi olmayan kadınların normal meme dokularındaki 
DKK1 protein ekspresyonu  

 
Parafine gömülmüş 70 primer tümör doku örneğinde, tümör içermeyen 

normal dokularda (n=70) ve aynı zamanda 9 normal meme dokusunda (meme 

kanseri hikâyesi olmayan) DKK1 protein ekspresyonunu immunohistokimyasal 

yöntemler ile incelendi. Meme tümörlerindeki DKK1 pozitifliği % 31 iken tümör 

içermeyen normal dokularda bu oran % 17 olarak tespit edildi (Çizelge 3.4). Normal 

meme dokuları % 33 oranında pozitif DKK1 ekspresyonu gösterdi. Tümör ve normal 

dokulardaki DKK1 protein ekspresyonu Şekil 3.1, 3.2, 3.3 ve 3.4’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 3.4. Tümör dokusu ve normal dokudaki DKK1 protein ekspresyonu 
 
  DKK1 protein pozitifliği n=70 (%) 

NORMAL DOKU 12/70 (% 17) 

TÜMOR DOKUSU 22/70 (% 31) 
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Şekil 3.3. Sitoplazmik kahverengi boyanma; pozitif tümör hücresi 
(immunhistokimyasal DKK1 boyama, x200). 

 

 
 

Şekil 3.4. DKK1 negatif tümör hücresi (İHK boyama x400). 
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Şekil 3.5. Sitoplazmik kahverengi boyanma; pozitif normal doku  
(immunhistokimyasal DKK1 boyama,x200) 

 
 

 
 

Şekil 3.6. DKK1 negatif normal doku (İHK boyama x200). 
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Çizelge 3.5. Tümör dokusunda DKK1 protein ekspresyonu ve klinikopatolojik 
özellikler arasındaki ilişki 
 
 

  DKK1 Protein Ekspresyonu  

Özellik  
Negatif 

(n=48 % 69) 
Pozitif 

(n=22 % 31) 
P 
değeri 

Yaş (ortalama±SD) 54,3±13,1 53,7±13,6  
Tümör durumu      
pT1 7 5  

 
0,644 

pT2 30 15 
pT3 11 2 
pT4 0 0 
Lenf nodu durumu      
pNo 11 9  

 
0,193 

pN1 13 5 
pN2 12 2 
pN3 12 6 
Histolojik Evre      
G1 2 2  

0,435 G2 41 16 
G3 5 4 
İmmunohistokimyasal boyama      
Östrojen reseptör      
Negatif 16 9 0,813 
Pozitif 32 13 
Progesteron reseptör      
Negatif 19 12 0,327 
Pozitif 29 10 
HER2      
Negatif 23 8 0,567 
Pozitif 25 14 
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4. TARTIŞMA 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignansidir ve genellikle normal 

epitelden kaynaklanıp invaziv kansere ilerleyen çok aşamalı bir süreçtir. Tümör 

gelişimi, onkogenlerin aktivasyonu ve/veya tümör baskılayıcı genlerin 

inaktivasyonunu içeren çeşitli genetik değişimlerin birikmesi sonucunda ortaya çıkar 

(Beckmann ve ark. 1997). Hücre büyümesi, çoğalması ve farklılaşmasında roller 

üstlenen proto-onkogenlerde meydana gelen mutasyonlar bu genlerin fonksiyonunun 

artmasına, tümör baskılayıcı genlerde meydana gelen mutasyonlar ise bu genlerin 

inhibisyonuna yol açarak anormal hücre büyümesine neden olur. Son yıllardaki 

yapılan çalışmalar ile epigenetik mekanizmaların da meme kanserinin oluşumunda 

önemli rol oynadığını ve çok aşamalı karsinogenetik süreçte biriktiği gözlenmiştir 

(Esteller ve ark. 2001, Widschwendter ve Jones 2002). 

 

Epigenetik, DNA sekansında değişiklik olmaksızın gen ekspresyonunda 

meydana gelen kalıtsal değişimler olarak tanımlanır (Nephew ve Huang 2003). 

Temel epigenetik mekanizmalar; DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve 

mikroRNA’lar ile transkripsiyon sonrası gen regülasyonudur. DNA metilasyonu, 

CpG dinükleotidlerindeki sitozin nükleotinde gerçekleşir. CpG dinükleotidleri tüm 

genom boyunca eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. CpG dinükleotidlerinin yoğun 

olarak bulunduğu bölgeler CpG adası olarak adlandırılır. Tüm genlerin yaklaşık 

yarısı promotorlarında bu CpG adalarını içerir. Normal hücrelerde CpG adası içeren 

gen promotorları genellikle metile değildir. Böylece çoğu house-keeping genin ve bir 

takım diğer düzenleyici genlerin ekspresyonu için transkripsiyon faktörlerinin ve 

kromatin ilişkili proteinlerin DNA’ya erişimi sağlanır. Kanser gelişimi sırasında ise 

bu CpG adalarının hipermetilasyonu gözlenir. Meme kanserinin gelişimi sırasında 

hücre döngüsünün kontrolü, farklılaşması ve apoptoziste görevli birçok gen promotor 

hipermetilasyonu ile susturulur (Euhus ve ark. 2008). Tümör ilişkili genlerin CpG 

adalarının metilasyonu meme karsinogenezinin erken aşamalarında sıklıkla gözlenir 

(Van der Auwera ve ark. 2010, Suijkerbuijk ve ark. 2010). 

Meme kanserinde kanser içermeyen dokularla karşılaştırıldığında tümör 

dokularında birçok gen metillenir. Kanser oluşumunda önemli rolleri olan bu genler 

sadece tümör hücrelerinde hipermetile olmazlar aynı zamanda tümör etrafındaki 
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normal dokuda da hipermetile olurlar ve susturulurlar. Bu şekildeki değişiklikler alan 

etkisinin (field effect) varlığını gösterir (Ushijima 2007). Alan etkisi, invaziv 

kanserlerde bulunan genetik değişikliklerin en azından bazılarının aynı zamanda 

morfolojik olarak normal epitelde de bulunmasıyla tanımlanır (Deng ve ark. 1996). 

Bir başka deyişle, kansere sebep olan değişikliklerin bazılarının tümörü çevreleyen 

normal doku görünümündeki dokuda da olmasıdır (Slaughter ve ark. 1953).  

Kromozom 3p22-25 bölgesindeki heterozigosite kaybının invaziv kansere komşu 

histolojik olarak normal görünümdeki meme dokularında bulunduğu gösterilmiştir 

(Deng ve ark. 1996). Metilasyon değişikliklerini inceleyen çalışmalarda, primer 

meme tümörlerinde bulunan hipermetilasyon değişikliklerinin aynı zamanda tümöre 

komşu normal dokuda da var olduğu gösterilmiştir (Van der Auwera ve ark. 2010, 

Bovenzi ve ark. 1999, Yan ve ark. 2006). Bu durum, malignansiyle ilgili 

mikroskobik bulguların olmadığı ancak moleküler değişikliklerin olduğu normal 

meme dokularını tek başına transforme edemez ancak gelecekte diğer genetik ve 

epigenetik değişikliklerin birikimi ile kanserleşmeye yardımcı olabilir (Van der 

Auwera ve ark. 2010).   

 

Bu çalışmada; invaziv duktal meme kanserli hastaların tümör dokularındaki, 

tümör içermeyen normal dokularındaki ve meme kanseri hikâyesi olmayan 

kadınların normal meme dokularındaki DKK1 geni promotorunun metilasyon 

durumunu (metilasyon değişikliklerini) ve bununla ilişkili olarak DKK1 geninin 

protein ekspresyonunu belirlemeyi ve karşılaştırmayı amaçladık.  Bununla birlikte, 

metilasyon değişiklikleri ve bu genin ürünü olan proteinin seviyesi ile hastaların 

klinikopatolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi planladık. 

 

Çalışmamızda meme kanseri olmayan kadınların normal meme dokusunda   

% 33 oranında DKK1 geninin metile olduğunu tespit ettik. Literatürde normal 

özelliklere sahip dokularda gen metilasyonunun varlığını gösterilmiştir. Van der 

Auwera ve ark. (2010) DAPK, TWIST ve RASSF1A genlerinin Lewis ve ark. 

(2005)’da RARB2 (% 9), APC (% 26), H-cadherin (% 17) ve RASSF1A (% 37) 

genlerinin metile olduğunu bildirmiştir.   

 

Çalışmamızdan elde edilen sonuçlarda meme kanserli hastaların tümör 

dokularının % 70 oranında,  normal dokularının % 61 oranında hipermetile olduğu 
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tespit edildi.  DKK1 geni, kanser hastaların tümör dokuları ve normal dokularında 

oldukça yüksek oranda metillenmişti. Hasta grubunun histolojik olarak normal 

görünen meme dokularının DKK1 metilasyon değişikliğinin tümör dokusu ile 

uyumlu olduğunu ve alan etkisinin varlığı tespit edildi.  

 

Literatürdeki bazı çalışmalar da benzer şekilde meme kanserinde alan 

etkisinin varlığını göstermiştir. Yan ve ark. (2006) meme kanserinde metilasyon 

değişikliklerinin primer tümörden 4 cm ye kadar uzanan alanda olduğunu 

göstermişlerdir. Cho ve ark. (2010) RASSF1A, HIN1 ve APC genlerinin normal 

dokuda sırasıyla % 85.2, 70.4, 44.4 tümörlerde ise % 82.5, 75, 52.5 oranında metile 

olduğunu bildirmişlerdir. Hoque ve ark. (2009) APC, CDH1, CTNNB1, ESR1, GSTP 

genlerinin hem normal dokuda hem de tümörde hipermetilasyonunu tespit 

etmişlerdir. APC, CDH1, CTNNB1’in promotor bölgeleri tümör dokusunda normal 

meme dokusundakinden daha yüksek frekansta metille olmasına rağmen TIMP3, 

ESR1, GSTP1 metilasyon frekansı ve seviyeleri iki dokuda da benzer bulunmuştur 

(Hoque ve ark. 2009).  Yeo ve ark. (2005) RASSF1A’nın promotor 

hipermetilasyonunu tümör dokularının % 95’inde, tümör içermeyen komşu dokuların 

% 92,5’uğunda tespit etmişlerdir. Bu şekilde tümöre komşu tümör içermeyen normal 

dokulardaki aşırı metilasyonun varlığı, tümör içermeyen dokuda çok az miktarda 

bulunan ve immunohistokimyasal boyama ile patolojik belirlemeden kaçan tümör 

hücrelerinin varlığı ile izah edilebilir (Yeo ve ark. 2005).   

 

Literatüre bakıldığında birçok kanser türünde DKK1’in sıklıkla hipermetile 

olduğu bulunmuştur.  Primer kolon kanserlerinin % 12’sinde (7/58),  primer mide 

kanserlerinin % 48 inde (15/31) inde DKK1 metilasyonu tespit edilmiştir (Sato ve 

ark. 2007). Maehata ve ark. (2008) özofagus, mide ve kolon kanserlerinde DKK1 

metilasyon oranlarını sırasıyla % 36,4 (4/11), % 25 (2/8) ve % 35 (7/20) olarak 

bulmuşlardır. 54 primer kolon tümörünün 9’unda (% 17) metilasyon gözlenmiştir 

(Aguilera ve ark. 2006). Akut myeloid lösemi hastalarında değişik çalışmalarda % 

16-32 oranında DKK1 promotorunun metillendiği gösterilmiştir (Suzuki ve ark. 

2007, Valencia ve ark. 2009, Griffiths ve ark. 2010).  Belshaw ve ark. (2008) 19 

kolon kanserli hastanın normal mukozaları ve tümörlerinde DKK1 metilasyonunu 

ortalama olarak aynı bulmuşlar ve normal kolon mukozası ve tümörü arasında 

anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Literatürde DKK1 geni promotor metilasyonu ve 
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meme kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen tek çalışma Suzuki ve arkadaşlarının 2008 

yılında yaptığı çalışmadır. Suzuki ve ark. (2008) primer meme tümörlerinin % 

19’unda (15/78) DKK1 hipermetilasyonu tespit etmişlerdir. 

 

Çalışmamızda klinikopatolojik özellikleri (yaş, tümör büyüklüğü, lenf nodu 

durumu, histolojik grade ve östrojen, progesteron ve HER2 reseptör pozitifliği) ile 

metilasyon durumu arasında ilişki gözlenmemiştir. Meme ve gastrointestinal 

tümörlerde de metilasyon ve klinikopatolojik özellikler arasında ilişki bulunmazken 

(Suzuki ve ark. 2008, Sato ve ark. 2007), Suzuki ve ark. (2007) DKK1 

metilasyonunun kor faktör bağlayıcı lösemilerde (CFB) kötü prognoz için risk 

olabileceğini göstermiştir.  

 

DKK1 geninin protein ekspresyonunu belirlemek için yaptığımız 

immünohistokimyasal incelemede, tümör dokularındaki DKK1 protein 

ekspresyonunu % 31, normal dokulardaki protein ekspresyonunu ise % 17 olarak 

tespit edildi. Literatürdeki çalışmalar, DKK1’in ekspresyonunun kanser tipine göre 

değiştiğini ve bazen tümör baskılayıcı gen özelliğine bazen de onkojenik özelliğe 

sahip olduğunu göstermiştir. Gonzales-Sancho ve ark. (2005) kolon tümörlerinde 

DKK1 ekspresyonunun azaldığını ve kolon kanserinde tümör baskılayıcı gen olarak 

görev yaptığını belirtmişlerdir. Bu kanserde, DKK1’in kaybı β-katenin/TCF hedef 

genlerinin ekspresyonunu artırarak kanserin ilerlemesine katkıda bulunabilir. Ancak 

DKK1’in tümörlerde aşırı eksprese olduğu yani onkojenik rol aldığını gösteren 

çalışmalarda mevcuttur. DKK1’in meme kanserinde (Forget ve ark. 2007, Bu ve ark. 

2008), hepatoblastoma ve Wilm’s tümöründe (Wirths ve ark. 2003), akciğer ve 

özofagus kanserinde (Yamabuki ve ark. 2007), epitelyal over karsinomada (Shizhuo 

ve ark. 2009) ve gliomlarda (Zhou ve ark. 2010) ekspresyonunun arttığı tespit 

edilmiştir. Son yıllardaki çalışmalar DKK1’in sadece Wnt/β-katenin sinyal yolunda 

anahtar inhibitör olmadığı ayrıca bu sinyal yolağının downstream hedefi olduğunu 

göstermiştir. DKK1 geninin promotor bölgesinde bulunan β-katenin/TCF4 bağlanma 

bölgesi DKK1’in aktivasyonunu sağlar (Niida ve ark. 2004, Gonzales-Sancho ve ark. 

2005). Meme kanserinde DKK1’in upregülasyonu muhtemelen Wnt/β-katenin sinyal 

yolunun aşırı aktivasyonu sonucudur (Bu ve ark. 2008).  
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DKK1 protein ekspresyonu ile hastaların klinikopatolojik özellikleri (yaş, 

tümör büyüklüğü, lenf nodu durumu, histolojik grade ve östrojen, progesteron ve 

HER2 reseptör pozitifliği) arasında ilişki gözlenmedi. DKK1’in tercihen hormon 

dirençli meme tümörlerinde eksprese olduğu bildirilmiştir (Forget ve ark. 2007, Bu 

ve ark. 2008). DKK1 ekspresyonunun Hepatoselüler karsinomalı (Yu ve ark. 2009) 

ve ESCC’li (Makino ve ark. 2009) hastalarda kötü prognoz ile ilişkili olduğu ve 

Prostat kanser metastazında da yükselmiş DKK1 protein seviyesinin kısa sağkalıma 

sebep olduğu tespit edilmiştir (Hall ve ark. 2008).  

 

Çalışmamızda, meme kanseri hikayesi olmayan kadınların normal meme 

dokusundaki % 33’lük metilasyon oranının tümör dokusunda  % 70 oranına 

yükseldiği tespit edildi. Bu bulgu tümör oluşum sürecinde DKK1 gen 

metilasyonunun rol aldığını düşündürmektedir. Diğer taraftan bu metilasyon oranının 

protein ekspresyonunu baskılayacağı beklenirken meme kanserli hastaların normal 

dokularındaki % 61’lik metilasyon oranına karşılık, protein ekspresyonu %17 olarak 

bulunması, daha fazla olması beklenen protein ekspresyonunun önceden var olan 

muhtemel normal dokudaki metilasyon veya başka sebeplere bağlı olarak DKK1’in 

eksprese olamaması ile açıklanabilir. Buna karşılık tümör dokularındaki % 70 

metilasyonla birlikte protein ekspresyonu % 31 düzeylerinde bulunmuştur. Burada 

meme kanserli hastaların normal dokularındaki DKK1 ekspresyonu referans alınırsa 

daha düşük bir DKK1 ekspresyonu bulunması gerekirken beklentilerden daha yüksek 

bulunmuştur. Bu sonucun sebebi olarak, Bu ve arkadaşlarının (2008) da 

çalışmalarında belirttiği gibi artık kanserleşen dokulardaki başka mekanizmalarla 

DKK1 deki ekspresyon artışının metilasyona bağlı ekspresyon düşmesini sınırlaması 

olarak düşünülebilir. Buda bu genin onkojenik ve tümör baskılayıcı olarak çift 

fonksiyon gösterebileceğini düşündürmektedir. Bu hipotez aynı zamanda normal 

doku ekspresyonundaki düşüşü de açıklamaktadır. Yukarıdaki hipotezimizi açıklığa 

kavuşturabilmek için DKK1 geninin ekspresyonunun artmasında etkili olan sinyal 

yolaklarındaki diğer gen ekspresyonlarının incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca 

DKK1’in hangi aşamada aşırı eksprese olmaya başladığını belirleyebilmek için 

benign meme tümörleri, insitu meme lezyonları ve invaziv karsinom tiplerininde 

dâhil edileceği çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Mevcut çalışmamızda meme kanseri hikâyesi olmayan kadınların normal 

meme dokularından, meme kanserli hastaların tümör ve normal dokularından DNA 

izolasyonu, bisülfit modifikasyonu, PZR ve immunohistokimyasal analiz başarılı bir 

şekilde yapılmıştır. Meme tümörlerinde ve normal dokularda DKK1 geninin 

hipermetile olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu iki doku arasındaki DKK1 gen 

metilasyonun birbiriyle uyumlu olduğu ve alan etkisinin varlığı belirlenmiştir. Meme 

kanserinde DKK1 geninin alan etkisini ortaya koyan ilk çalışma olduğu için bu 

alanda yapılacak diğer çalışmalar için yol gösterici olabilir.  

Metilasyon çalışmalarından elde edilen bulgular ile protein ekspresyonu 

arasındaki ilişki incelemek için yaptığımız immunohistokimyasal analizde DKK1 

geninin tümör dokularında komşu normal dokulardan daha fazla eksprese olduğunu 

tespit edildi.  

 Yaptığımız çalışmada invaziv duktal karsinoma ve normal dokular 

incelenmiş olup, benign meme tümörleri, insitu meme lezyonları ve invaziv 

karsinom tiplerinde yeterli sayıya ulaşılamadığından hariç tutulmuş, ileride bu 

grupların da dâhil edileceği bir araştırma DKK1 geninin meme karsinogenezindeki 

rolünü anlamamızda daha bilgi verici olacaktır. 
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6. ÖZET 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 
 

 
Dickkopf1 (DKK1) Gen Metilasyonu İle Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin 

Araştırılması 

 

Muradiye ACAR 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
 

DOKTORA TEZİ / KONYA-2012 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignansidir ve genellikle normal epitelden 
kaynaklanıp invaziv kansere ilerleyen çok aşamalı bir süreçtir. Bu süreçte genetik değişiklikler gibi 
epigenetik değişiklikler de birikim gösterir ve kanser ilişkili genlerin promotor bölgelerindeki CpG 
adalarının metilasyonu karsinogenezin erken aşamalarında oluşmaktadır. Bu genlerdeki metilasyonun 
analizi neoplazmanın tanısının konmasında, tümörlerin sınıflandırılmasında, tedaviye yanıtın ve 
hastalığın prognozunun tahmin edilmesinde oldukça önemli olduğu gösterilmiştir. Meme bezinin 
büyüme ve farklılaşmasında çok önemli olan Wnt sinyal yolağı Dickkopf ve sFRP antagonistleri 
tarafından regüle edilir. Dickkopf1 (DKK1) geni, Dickkopf sınıfının bir üyesidir ve DKK1 gen ürünü 
Wnt sinyal yolağının güçlü inhibitörüdür. DKK1 geni birçok hücresel olayda görev almakla birlikte 
son yıllarda çeşitli kanserlerde yapılan çalışmalar genin promotor hipermetilasyonu ile sıklıkla 
susturulduğunu göstermiştir. Bu çalışmada meme kanseri hikâyesi olmayan kadınların normal 
dokularında, meme kanserli hastaların tümör ve normal dokularında DKK1 geninin metilasyon 
durumunu ve protein ekspresyonunu araştırdık. 

 
DKK1 metilasyonu MSP tekniğiyle değerlendirildi. 83 meme kanserli hastanın tümör ve 

normal meme dokularında ve meme kanseri hikâyesi olmayan 9 kadının normal meme dokusunda 
metilasyon değişikliklerini inceledik. DKK1 protein ekspresyonu, 70 meme kanserli hastanın tümör 
ve normal dokusunda ve meme kanseri hikâyesi olmayan 9 kadının normal dokusunda 
immunohistokimyasal boyama yöntemiyle araştırıldı. İmmunohistokimyasal sonuç, DKK1 için pozitif 
ve negatif olarak sınıflandırıldı. Meme kanseri hikâyesi olmayan kadınların normal meme dokularının 
% 33’ünde DKK1 gen metilasyonu saptandı. Tümörlerin % 70’inde ve normal dokuların % 61’inde 
DKK1 geni hipermetileydi. Meme kanseri hikâyesi olmayan kadınların normal meme dokularının % 
33’ünde, tümörlerin % 31’inde ve normal dokuların % 17’sinde immunohistokimyasal olarak DKK1 
pozitifti. DKK1 promotor metilasyonu ve protein ekspresyonu yaş, tümör büyüklüğü, lenf nodu 
durumu, histolojik grade ve östrojen reseptör, progesteron reseptör ve HER2 pozitifliği ile ilişkili 
değildi. 

  
Sonuçlarımız meme kanserli hastaların tümör ve normal meme dokuları arasındaki 

metilasyon değişikliklerinin birbiriyle uyumlu olduğunu ve alan etkisinin varlığını gösterdi.  Bu 
durum, normal meme dokularını tek başına transforme edemez ancak gelecekte diğer genetik ve 
epigenetik değişikliklerin birikimi ile kanserleşmeye yardımcı olabilir.  
 

Anahtar Sözcükler: DKK1; meme kanseri; metilasyon 
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7. SUMMARY 

 

Evaluation of relationship between Dickkopf1 (DKK1) gene methylation status 
and breast cancer development and progression 

 
 
Breast cancer is the most common malignancy in women and generally appears by a 

multistep process from normal epithelium to invasive cancer. Epigenetic changes as genetic changes 
accumulate during the multistep carsinogenetic process and methylation in CpG islands of cancer- 
related genes is an early stage in carcinogenesis. Methylation analysis of these genes is important 
diagnosis of neoplasm, tumor classification, prediction of response to treatment and patient prognosis. 
Wnt signal pathway is very important for mammary gland growth and differentiation. And this 
pathway is regulated by Dickkopf and sFRP antagonists.  Dickkopf1 (DKK1) gene is a member of 
Dickkopf family and DKK1 gene product is a potent inhibitor of Wnt pathway. In this study, DKK1 
methylation status and its protein expression were examined in normal tissues of women without a 
history of breast cancer, normal and cancer tissues of breast cancer patients. 

 
DKK1 promoter methylation was assessed by MSP method. We examined methylation 

changes in 83 tumors, normal tissues of breast cancer patients and 9 normal breast tissues from 
women without a history of breast cancer. Immunohistochemical staining was used to investigate 
DKK1 protein expression in 9 normal breast tissues from women without a history of breast cancer, 
70 tumors and normal tissues of breast cancer patients. Immunohistochemical result was categorized 
as positive or negative for DKK1. DKK1 gene methylation was detected in normal breast tissue from 
women without a history of breast cancer (33%). DKK1 gene was highly methylated in tumors (70%) 
and normal tissues (61%). Immunohistochemically, 33% normal breast tissue from women without a 
history of breast cancer, 31% tumors and 17% normal tissues were DKK1 positive. DKK1 promoter 
methylation and protein expression were not associated with age, tumor size, lymph node status, 
histological grade, and oestrogen receptor or progesteron receptor or HER2 positivity. 

 
 
Our results showed that concordance between the methylation status of cancerous and normal 

breast tissues of breast cancer patients and presence of field defect. These changes in the normal 
breast tissues are not enough to transform them however they might permit the future acquisition and 
accumulation of other genetic and epigenetic changes. 

 
 

Key Words: Breast cancer; DKK1; methylation 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

APC       : Adenomatozis polipozis coli  

CBF       :  Core binding lösemi  

CpG       :  Ctosine-phosphoguanine 

DKK      : Dickkopf  

DNA      : Deoksiribonükleik asit 

DNMT   : DNA metiltransferaz  

Dsh        : Dishevelled  

Fz           : Frizzled  

GSK3β   : Glikojen sentetaz kinaz 3 beta 

HATs     : Histon asetil transferazlar  

HDAC   : Histon deasetilazlar  

LEF-1    : Lenfoid enhancer faktör-1  

LRP       : Düşük yoğunluklu lipoprotein reseptör ilişkili protein  

m5C        : 5-metilsitozine  

MeCP2   : Metil CpG bağlayan protein 2  

MSP       : Metilasyon Spesifik Polimeraz Zincir Reaksiyonu  

SAH       : Adenozilhomosistein 

SAM      : Adenozilmetionin 

sFRP      : salgılanan frizzled ilişkili proteinler  

TCF       : T-hücre faktör 

WIF-1    : Wnt inhibitör faktör-1  

Wnt       : Wg (wingless) ve Int-1 
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1. GİRİŞ 

Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen maligniteler 

arasındadır. Ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup 2011 Sağlık 

Bakanlığı istatistiklerine göre % 37,6 görülme oranına sahiptir (www.saglik.gov.tr). 

Meme kanserleri, normal epitel hücrelerin malignant transformasyonuna neden olan 

kompleks genetik ve epigenetik olaylar sonucunda oluşur. 

Genetik mutasyonlar, genetik materyaldeki değişime bağlı olarak fonksiyon 

kaybı veya fonksiyon kazanımı ile sonuçlanır. Epigenetik olaylarda ise hücrelerin 

genetik kodlarında değişiklik olmaksızın genlerin transkripsiyonunda değişiklik olur. 

Temel epigenetik mekanizmalar; DNA metilasyonu, histonların modifikasyonları ve 

mikroRNA’lar (miRNAs) ile transkripsiyon sonrası gen regülasyonudur (Ducasse ve 

Brown 2006). DNA metilasyonu, CpG dinükleotidlerinde meydana gelir ve sitozin 

nükleotidinin 5. konumundaki karbonuna metil grubu bağlanması ile 

gerçekleşmektedir. CpG dinükleotidlerin yoğun olarak bulunduğu CpG adaları 

genellikle genlerin promotor bölgelerine yerleşmiştir ve normal hücrelerde bu 

bölgeler metilasyondan korunmuştur (Newell-Price ve ark. 2000). Karsinogenetik 

transformasyon sırasında bu bölgelerin anormal metilasyonu tümör baskılayıcı 

genlerin ve kanser ilişkili genlerin transkripsiyonunu baskılayarak susturulmalarına 

neden olur (Lo ve Sukumar 2008). Meme tümörleri de dahil olmak üzere çoğu tümör 

tipinde bu genlerin hipermetilasyonu karsinogenezin erken aşamalarında meydana 

gelir. Bu genler, hücre döngüsünün kontrolünde, apopitozisde, DNA tamirinde, 

hücresel homeostazda, hücre adezyonu ve invazyonu gibi çok önemli sinyal 

yollarında rol alırlar (Jovanovic ve ark. 2010).  

Meme kanserinin oluşmasında birçok sinyal yolağı etkilidir. Bu sinyal 

yolaklarından birisi de Wnt [Wg (wingless) ve Int-1] sinyal yolağıdır. Wnt sinyal 

yolağı, hücre proliferasyonunun ve farklılaşmasının düzenlenmesinde önemli role 

sahiptir (Luo ve ark. 2007). Wnt proteinleri (sinyal molekülleri), Frizzled (Fz) 

ailesinin transmembran reseptörlerine bağlanan ve salgılanan büyüme faktörleri 

ailesidir. Wnt sinyallerine cevap olarak, bu sinyal yolağının kritik elemanı olan β-

katenin proteini sitoplazmada birikir ve ardından da çekirdeğe taşınır. Çekirdek 

içinde β-katenin, T-hücre faktör (T-cell factor; TCF) / lymphoid enhancing factor-1 

(LEF-1) transkripsiyon faktörlerine bağlanarak spesifik hedef genlerin 
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ekspresyonunu düzenler. Hedef genler hücre tipleri arasında farklılık gösterebilir 

(Polakis 2000). Çok iyi bir şekilde düzenlenmiş ve normal gelişim sürecinde temel 

olan bu sinyal yolağındaki regülasyonun bozulması kanserden iskelet bozukluklarına 

kadar bir çok hastalıktan sorumludur (Luo ve ark. 2007). 

Wnt sinyal yolağının regülasyonu ekstrasellüler antagonistler ile sağlanır. 

Antagonistler sinyalin hücre sitoplazmasına iletimini önlerler. Wnt antogonistleri, 

salgılanan frizzled ilişkili proteinler (secreted frizzled related protein; sFRP) ve 

Dickkopf (DKK) sınıfı olmak üzere iki fonksiyonel sınıfa ayrılır (Kawano ve Kypta 

2003). sFRP sınıfının üyeleri;  sFRP ailesi (sFRP1-5), Wnt inhibitör faktör-1 (WIF-

1) ve Cerberus’u içerir. Bu antagonistler doğrudan Wnt’e bağlanırken DKK sınıfı, 

düşük yoğunluklu lipoprotein reseptör ilişkili protein 5 veya 6 (Low-density 

lipoprotein receptor-related protein 5 or 6; LRP5/LRP6)’ya bağlanarak Wnt sinyalini 

inhibe eder (Rothbächer ve Lemaire 2002).  

Bu mekanizmada görevli DKK sınıfı; DKK1, DKK2, DKK3 ve DKK4 ve 

Soggy olmak üzere beş üyeden oluşur. Ailenin en iyi tanımlanmış üyesi Dickkopf-1 

(DKK1) genidir. DKK1, kromozom 10q11.2 de lokalize olmuştur, 3,07 kb 

uzunluğunda olup 4 ekzona sahiptir. DKK1 geni, 266 aminoasitten oluşan 28.7 kDa 

ağırlığında bir protein kodlar. DKK1 gen ürünü bu protein, Wnt sinyal yolağının 

güçlü inhibitörü olup, Wnt sinyal yolağını inhibe ederek embriyonik gelişime 

yardımcı olur ve memeli merkezi sinir sisteminin morfogenezini düzenler 

(http://www.genatlas.org). DKK1 geni birçok hücresel olayda görev almakla birlikte 

son yıllarda çeşitli kanserlerde yapılan çalışmalar, genin promotor hipermetilasyonu 

ile sıklıkla susturulduğunu göstermiştir. 

Çeşitli kanserlerde aktif olan Wnt sinyal yolağını inhibe eden, DKK1, WIF-1 

ve SFRP gibi genlerin, epigenetik mekanizmalarla susturulduğu bilinmektedir (Lee 

ve ark. 2004). Core binding lösemi (CBF)li hastalarda, DKK1 geninin promotor 

bölgesindeki metilasyonun lökomogenez ve hastalık progresyonu ile ilgili olduğu 

gösterilmiştir (Suziki ve ark. 2007). Sato ve arkadaşlarının gastrik kanser hücre 

hatlarında yaptıkları çalışmada, DKK ailesi (DKK1-4) üyelerinin metillendiklerini 

ayrıca DKK’ların gastrointestinal tümörlerde epigenetik sessizliğin sık hedefi 

olduklarını ve DKK’ların fonksiyon kaybının β-katenin/TCF bağımsız mekanizma 

yoluyla tümörogenezi kolaylaştırdığını göstermişlerdir (Sato ve ark. 2007).  İlerlemiş 
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kolorektal kanserlerde DKK1 geni, hipermetilasyon yoluyla sessizleşmiştir (Aguilera 

ve ark. 2006). Primer kolerektal kanser, mide kanseri (Sato ve ark. 2007), kolon 

kanseri (Maehata ve ark. 2008) ve akut myeloid lösemi (Suziki ve ark. 2007, 

Valencia ve ark. 2009, Griffiths 2010) gibi çeşitli kanserlerde DKK1’in sıklıkla 

metillendiği gösterilmiştir.  Suziki ve ark. (2008) primer meme tümörlerinde 

yaptıkları çalışmada; 78 meme tümörünün 15’inde (% 19) DKK1 geninin epigenetik 

sessizliğini bulmuşlardır. 

İnsan kanserlerinde kanser ilişkili genlerin promotor metilasyonu en yaygın 

moleküler markerlardan birisidir. DNA metilasyon çalışmaları, neoplazmanın 

tanısının konmasında, tümörlerin sınıflandırılmasında, tedaviye yanıtın ve hastalığın 

prognozunun tahmin edilmesinde önemli rol oynamaktadır (Miyamoto ve Ushijima 

2005).  

Meme kanserinde, Wnt sinyal yolağının aktivasyonunun tespitinden sonra 

aktivasyona neden olan genler ve mekanizmalar araştırılmaya başlanmıştır. Bu 

araştırmalar sonucunda, diğer kanserlerde sıklıkla karşımıza çıkan β-katenin, 

adenomatozis polipozis koli (adenomatous polyposis coli; APC) ve Axin gibi 

genlerdeki mutasyonların meme kanserinde nadir bulunduğu gözlenmiştir (Benhaj ve 

ark. 2006). β-kateninin aktivasyonun, Wnt proteinlerinin artmış ekspresyonu ve\veya 

Wnt antagonistlerinin yokluğunda artması üzerine (Huguet ve ark. 1994) son 

yıllardaki genetik ve epigenetik çalışmalar antagonistlerin karsinogenez sürecindeki 

rolünü araştırmaya odaklanmıştır. sFRP sınıfıyla ilgili birçok çalışma yapılmasına 

rağmen DKK1 gen metilasyonunun meme kanserindeki rolünü araştıran yeterince 

çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple, DKK1 geni promotorunun metilasyon 

durumunu ve bununla ilişkili olarak DKK1 geninin protein ekspresyonunu belirlemek 

için bu çalışma planlanmıştır. 

1.1. Meme Kanseri 

Meme kanseri tüm dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerin temel sağlık 

problemidir. Meme kanseri insidansı ülkeden ülkeye farklılık gösterir, örneğin Asya 

ülkelerinde en düşük oranda görülürken Batı ülkelerinde en yüksek oranda görülür 

(Abelof ve ark. 2004). Ülkemizde Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre % 37,6 ile en 

sık görülen kanserdir (www.saglik.gov.tr). 
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Meme kanseri, normal epitel hücrelerin malignant transformasyonuna neden 

olan kompleks genetik ve epigenetik olaylar sonucunda oluşur. Epigenetik 

değişimler meme kanserine yol açan temel mekanizmalardan birisidir ve meme 

kanseri oluşumunu tetikleyen çeşitli tümör baskılayıcı genlerin susturulmasında 

anahtar rol oynar. 

Birçok çalışma yapılmasına rağmen meme kanserinin nedeni tam olarak 

bilinmemekle birlikte genetik, çevresel, hormonal faktörlerin meme kanseri 

oluşumunda rol aldığı bilinmektedir. Meme kanseri oluşumunda pek çok risk 

faktöründen söz edilmektedir. 

1.1.1. Meme Kanseri Risk Faktörleri 

Meme kanserine neden olan risk faktörlerini yaş, cinsiyet, ailede meme 

kanseri hikâyesi, erken menarj ve geç menopoz, doğum öyküsü, alkol tüketimi, 

radyasyon, doğum kontrol haplarının kullanılması, menopoz sonrası hormon tedavisi, 

yağlı diyet ve şişmanlık olmak üzere şöyle özetleyebiliriz. 

Yaş: İleri yaş önemli bir risk faktörüdür. 30 yaşına kadar meme kanseri 

insidansı oldukça düşükken 80 yaşına kadar doğrusal bir şekilde artış gösterir 

(Singletary 2003).  

Cinsiyet: Tüm meme kanserlerinin % 99’u kadınlarda % 1 kadarı da 

erkeklerde görülür (Ying ve ark. 2005).  

Ailede Meme Kanseri Hikâyesi: Aile yakınları arasında meme kanserine 

yakalanmış kadınların, meme kanserine yakalanma riski, diğer kadınlara göre daha 

fazladır. Riski belirleyen ise akrabalık derecesi (birinci veya ikinci), akrabada meme 

kanserinin ortaya çıktığı yaş ve etkilenen akraba sayısıdır. 50 yaş ve üzerinde meme 

kanseri geliştiren birinci derece akrabaya sahip bireyler 1.8 relatif riske sahipken 50 

yaş altında meme kanseri geliştiren birinci derece akrabaya sahip bireyler 3.3 relatif 

riske sahiptir. İkinci derece akrabası meme kanserine yakalanmış olan bireyler 1.5 

relatif riske sahiptir. Anne ve kız kardeş gibi iki tane birinci derece akrabası meme 

kanserli olan bireylerde relatif risk 3.6’dır (Singletary 2003).   
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Erken Menarj ve Geç Menopoz: Meme kanseri riski menarj ve menopoz 

yaşıyla oldukça ilişkilidir. Erken menarj (12 yaştan küçük) meme kanseri riskini % 

10 ila 20 artırken menopozda (55 yaştan büyük) her geciken bir yıl riski yaklaşık % 3 

artırır (Oldenburg ve ark. 2007). 

Doğum Öyküsü: Hiç doğum yapmamış kadınlar ve ilk canlı doğumunu 30 

yaşından sonra yapmış kadınlar artmış meme kanseri riskine sahiptirler (Singletary 

2003). 20 yaşından önce ilk canlı doğum 35 yaşından sonraki ilk doğumdan % 50 

daha düşük meme kanseri riskine sahiptir. İlaveten 3 veya daha fazla doğum yapan 

kadınlar hiç doğum yapmamış kadınlardan daha düşük riske sahiptir (Abeloff ve ark. 

2004). 

Alkol Tüketimi: Birçok çalışma hem alkol miktarının hem de kullanım 

süresinin meme kanseri riskini artırabileceğini öne sürmüştür. Alkol alınması 

estradiol serum seviyesini artırabilir. Buda dolaylı yoldan östrojen hormonuna maruz 

kalmayı artırarak meme kanseri gelişimini sağlayabilir (Martin ve Weber 2000) 

Yağlı Diyet Ve Şişmanlık: Obezite, menopoz sonrası kadınlarda meme 

kanseri riskini artırır. Çünkü adipoz doku önemli bir östrojen kaynağıdır ve obez 

kadınlarda endojen östrojen seviyesi yüksektir (Oldenburg ve ark. 2007). 

Radyasyon: Meme bezinin yüksek doz iyonize radyasyona maruz kalması 

meme kanseri riskini artırır (Oldenburg ve ark. 2007). 

Doğum Kontrol Haplarının Kullanılması: Doğum kontrol haplarının 

kullanımı meme kanseri riskini çok hafif artırır. Bu risk hapların kullanımı kesildiği 

zaman ortadan kaybolur (Abeloff ve ark. 2004). 

 

Menopoz Sonrası Hormon Tedavisi: Menopozal semptomların kontrol 

edilmesi ve osteoporozun önlenmesi için eksik hormonu yerine koyma tedavisi 

yapılır (Singletary 2003). Uzun süreli aralıksız hormon kullanılması durumunda risk 

artmaktadır. Ancak kısa süreli kullanım (<5 yıl) postmenopozal semptomların 

giderilmesi için kullanılabilir. Bir risk artışına sebep olmadığı tespit edilmiştir 

(Abeloff ve ark. 2004). 
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1.1.2. Meme Kanserinin Histopatolojisi ve TNM Sınıflanması   

    Meme karsinomları histolojik olarak in situ ve invaziv olmak üzere iki ana 

gruba ayrılır. İn-situ (invaziv olmayan) tipte tümör duktus bazal membranı 

içindeyken, invaziv durumda tümör hücreleri bazal membranı aşarak stroma içerisine 

yayılmıştır. Meme kanserinin %90’dan fazlası invaziv karsinom özelliğindedir 

(Fabbri ve ark. 2008). 

 

İnvaziv meme karsinomlarının en sık gözlenen formu infiltratif duktal 

karsinomdur ve hastaların yaklaşık % 75’ini oluşturur. Genellikle 50’li yaşlarda 

görülür ve tümör büyüklüğü birkaç mm ile 14 cm arasında değişiklik gösterir. 

Makroskobik olarak daha sık görülen yıldız şeklinde veya iyi sınırlı olabilir. 

Mikroskobik özellikleri ise; tümör sınırları infiltratif veya itilme şeklinde olabilir, 

bazal lamina bulundurmaz (Meisner ve ark. 2008). 

 

Meme kanseri sınıflaması TNM (Tümör-Nod-Metastaz) sınıflamasına göre 

yapılmaktadır (Greene ve ark. 2002). 

 

Çizelge 1.1: Meme kanserinde TNM sınıflaması açıklamaları 

Primer tümör 

Tx: Değerlendirilemeyen primer tümör 

To: Primer tümöre ait bulgu yok 

T1: En büyük çapı < 2,0 cm tümör 

T2: Tümör çapı > 2,0 cm, ancak < 5,0 cm 

T3: Tümör çapı > 5,0 cm 

T4: Göğüs duvarı (GD) (a) veya deri (b) tutulumu 

Bölgesel lenf nodları (N) 

Patolojik sınıflama 

pNX: Değerlendirilemiyor  

pNO: Lenf nodu metastazı yok  
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pN1: 1-3 aksiller lenf nodlarında metastaz  

pN2: 4 - 9 aksiller lenf nodlarında metastaz  

pN3: 10 veya daha çok aksiller lenf nodlarında metastaz  

Uzak metastaz (M) 

MX: Uzak metastaz belirlenemiyor 

M0: Uzak metastaz yok 

M1: Uzak metastaz 

 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla tümörün biyolojisinin TNM sisteminden 

daha karmaşık olduğu ve tümörlerin anatomik yapıları ile biyolojik davranışını 

tahmin etmenin doğru bir yol olmadığı bilinmektedir (Baratelli 2007). Sporadik 

meme kanserleri arasında gen ekspresyon farklılıklarının belirlenmesi üzerine meme 

tümörleri dört ana sınıfa ayrılmıştır (Perou ve ark. 2000). 

 

1. Luminal hücre benzeri: Luminal A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmakla 

birlikte A grubu B grubundan daha fazla östrojen reseptör (estrogen 

receptor; ER) eksprese eder. Her iki grupta düşük düzeyde insan 

epidermal büyüme faktör reseptörü 2 (Human epidermal growth factor 

receptor 2; HER2) eksprese eder. 

2. Bazal hücre benzeri: Bu grup ‘üçlü’ negatif meme kanseri [ER, 

progesteron reseptör (progesterone receptor; PR), HER2 negatif] 

fenotipine sahiptir. 

3. HER2 pozitif grup  

4. Normal epitel benzeri  

 

1.1.3. Meme Kanserinin Moleküler Temeli 

Çok hücreli organizmalarda, hücre bölünmesi ve hücre ölümü arasındaki 

dengenin hücre çoğalması yönünde bozulmasıyla kanser ortaya çıkar.  Son yıllarda 

yapılan araştırmalar hücre bölünmesini ve hücre ölümünü kontrol eden genlerde 

meydana gelen genetik ve epigenetik değişimlerin gen ekspresyonunu düzenlediğini 
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bundan dolayıda bu değişimlerin kanserin başlamasından ve ilerlemesinden sorumlu 

olabileceğini ortaya koymuştur. Karsinogenez sürecinde etkili olan genler, 

onkogenler ve/veya tümör baskılayıcı genler olmak üzere iki temel sınıfa ayrılabilir.  

Onkogenler, normal hücresel genler olan proto-onkogenlerin mutant 

formlarıdır. Fonksiyon ve ekspresyonlarındaki değişim sonucunda anormal hücre 

bölünmesine ve proliferasyona yol açarlar. Hücre çoğalmasını sağlayan büyüme 

faktörleri, bunlara ait reseptörler, hücrede sinyal taşıyan proteinler ve transkripsiyon 

faktörlerini kodlayan genler proto-onkogendir (Croce 2008). Tümör baskılayıcı 

genler ise hücre büyümesini düzenleyerek tümör gelişimini engeller. Bu genlerdeki 

mutasyonlar, bu genlerin kodladığı proteinlerde fonksiyon kaybı oluşturur. Bunun 

sonucunda da kontrolsüz hücre bölünmesi, anormal hücre büyümesi ve kusurlu 

apoptozis meydana gelir (Lodish ve ark. 2004). 

 

Diğer tümörlerde olduğu gibi meme tümörlerinde de onkogenlerin 

aktivasyonu ve tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonu vardır. Meme kanserinin 

oluşumunda;  ER, HER2, c-myc, c-fos, c-jun, c-myb, bcl-1, H-ras, büyüme faktörleri 

ailesi (PDGF, EGF, FGF, Wnt ailesi) gibi birçok onkogen (Roberts 1996, Janocko 

ve ark. 2001) ve BRCA1, BRCA2, p53, FHIT, PTEN, p16, Rb1, ATM, FOXP1, MLH1 

gibi bir dizi tümör baskılayıcı gen rol almaktadır (Negrini ve ark. 1996, Greenblatt ve 

ark. 2001, Lau ve ark. 2001). Bu genlerden özellikle ER ve HER2 reseptörlerinin 

varlığı/yokluğu rutin olarak incelenmekte ve meme kanserinin tanısında, tedavi 

protokolünün seçiminde ve prognozda önemli faktörler olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca BRCA genleri ailesel meme kanserlerinin yaklaşık % 90’nından sorumlu 

oldukları için bireylerin ailesel meme kanserine yakalanma risklerinin 

hesaplanmasında etkili olarak kullanılmaktadır.  

 

Meme kanseri genetik ve klinik olarak heterojen bir hastalıktır ve birçok 

genin ve sinyal yolağının fonksiyon gösterdiği çok aşamalı bir süreçtir. Patogenezden 

sorumlu olası moleküler genetik mekanizmaların, sinyal yolaklarının ve genlerin 

tespiti meme karsinomlarının da daha iyi anlaşılması ve daha etkili tedavi 

yöntemlerinin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


15 
 

1.2. Meme Kanseri ve Sinyal Yolakları 

  

Meme bezi oldukça rejeneratif bir organdır. Kadınların hayatı boyunca 

memenin şekli, gebelik, emzirme ve menapoz gibi çeşitli fizyolojik faktörlerle 

değişiklik gösterir. Bütün bu dönemlerde memenin mikro ve makro anatomisinde 

faklılıklar gözlenmektedir (Hobmayer ve ark. 2000). Fizyolojik meme gelişimi ve 

homeostazis birçok sinyal yoluyla kontrol edilmektedir. Meme kanserinde aynı 

sinyal yollarının regülasyonunun bozulduğu gözlenmiştir (Ercan ve ark. 2011). 

 Meme bezi; prolaktin, östrojen, progesteron ve büyüme hormonları arasındaki 

kompleks etkileşim sonucu farklılaşır (Vonderhaar 2003). Östrojen; farklılaşma, 

olgunlaşma, çoğalma, apopitosiz,  infilamasyon, matabolizma ve homeostazda 

önemli rol oynar. Ayrıca östrojen, meme kanserinin büyüme ve gelişimini de etkiler 

(Bai ve Gust 2009). Östrojen, PI3K/AkT ve Ras/Raf/MEK/ERK sinyal yolaklarını da 

aktive ederek kanserin gelişmesinde ve prognozunda önemli role sahiptir (Pasqualini 

2008).  Meme kanserlerinin yaklaşık üçte ikisi ER eksprese eder ve östrojen kendi 

reseptörü aracılığıyla tümör büyümesini yönlendirir (Herynk 2009). Primer meme 

kanseri hastalarında ER prognostik bir markırdır. Opere edilebilen lezyona sahip 

meme kanseri hastaları ER durumlarına göre iki prognostik alt gruba ayrılır. ER 

negatif tümöre sahip olan hastalar ER pozitif olanların iki katı oranında nükse 

sahiptir ve ölüm oranları yüksektir. ER pozitif tümörler genellikle ER negatif 

tümörlerden daha iyi diferansiye olur, daha az agresiftir ve hormonal terapiye cevap 

verirler (Hatsell ve ark. 2005). ER pozitifliği olumlu bir prognostik faktör olmasına 

rağmen PR pozitifliği tek başına zayıf olumlu prognostik faktördür.  Genel olarak 

meme tümörlerinin yaklaşık % 58’i ER ve PR pozitiftir.  İkinci en sık kombinasyon 

meme kanserlerinin yaklaşık % 23’ünü oluşturan ER pozitif ve PR negatif 

tümörlerdir. Tüm kanserlerin yaklaşık % 4’ü ER negatif ve PR pozitiftir. Son 

olarakta kanserlerin yaklaşık % 15’i ER ve PR negatiftir. ER pozitif hastaların 10 

yıllık genel sağkalım oranı % 66 iken ER negatif grupta bu oran % 56 bulunmuştur 

(Huston ve Osborne 2005).  
 

Östrojen, hücre çoğalmasını kontrol eden proteinlerin (siklinler, siklin 

bağımlı kinazlar ve siklin bağımlı kinaz inhibitörleri) düzenlenmesinde önemli rol 

oynayan PI3K/AkT sinyal yolağını aktive eder (Chang ve ark. 2003). Bu sinyal 
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yolundaki mutasyonlara invaziv meme kanserinde sıklıkla rastlanmaktadır (Lai ve 

ark. 2008). Apopitozisde görevli olan birçok proteinin aktivitesini düzenleyen 

Ras/Raf/MEK/ERK sinyal yolu hücre yüzeyindeki reseptörlerden aldığı sinyali gen 

ekspresyonunu düzenleyen transkripsiyon faktörlerine iletir (Ligresti ve ark. 2008).  

 

Meme kanserinde prognozu etkileyen bir diğer gen HER2’dir. HER2 geni, 

epidermal büyüme faktörü ailesinin bir üyesidir ve protoonkogendir. HER2 geni, 

tirozin kinaz akivitesine sahip bir transmembran protein kodlar ve normalde hücre 

büyüme ve farklılaşmasına yol açan sinyalleri iletir (Zhang ve Liu 2008). HER2’nin 

aşırı ekspresyonu PI3K ve Ras/Raf/MEK/ERK sinyal yolaklarını aktive edebilir ve 

normal p53 protein ekspresyonunda azalma ile sonuçlanır (Zheng ve ark. 2004). 

PI3K/PTEN/AKT ve Ras/Raf/MEK/ERK sinyal yolları, büyüme faktör 

reseptörlerinden aldıkları sinyalin apopitozisi ve gen ekspresyonunu düzenleyen 

genlere iletiminde önemli rol oynar.  Meme kanserini de içeren diğer kanserlerde bu 

sinyal yollarının üyeleri mutasyonludur ve aşırı eksprese olur. PTEN yokluğu veya 

mutasyonunda tümör hücreleri apopitozisden korunabilir. Meme kanserlerinde PTEN 

ekspresyonunda azalma kötü prognozla ilişkilidir (McCubrey ve ark. 2006). 

 

 
ER ve HER2’nin prognoz üzerindeki etkileri birlikte değerlendirildiğinde, 

meme kanserinin gelişiminde iki farklı temel yolun olduğu düşünülür. Bunlardan biri 

ER ve PR pozitifliği ile birlikte HER2 negatiftir ve düşük grade invaziv 

karsinomadır. İkincisi yüksek grade invaziv karsinomadır ve HER2 aşırı eksprese, 

ER ve PR negatiftir (Pasqualini ve Chetrite 2008). HER2 pozitif meme kanseri tüm 

meme kanserli hastaların yaklaşık % 20-25’ini oluşturur. HER2 pozitif meme 

kanserinde genellikle hormon reseptörleri negatiftir. Bu gruptaki hastalarda tümör 

daha büyük ve lenf bezi pozitifliği mevcuttur. Bunlara bağlı olarak beklenen 

sağkalım süresi de daha kısadır. Yaklaşık primer veya metastatik meme kanserlerinin 

dörtte biri HER2 eksprese eder. Sonuç olarak bazı meme kanserleri HER2 pozitif 

olmakla birlikte ER pozitiftir (Lipton 2005) ve hormon tedavisine cevabı sadece ER 

pozitif olan kanserlerden daha azdır (Wright ve ark. 1992). 

 

Meme tümörogenezi sırasında aşırı şekilde aktive edilen bir başka sinyal 

yolağı Wnt sinyal yolağıdır. Yeni çalışmalar, son zamanlarda tanımlanan meme 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


17 
 

kanseri alt tipleri (luminal, HER2, bazal, normal hücre benzeri) ile Wnt 

sinyalizasonu arasındaki ilişkiyi incelemiş ve anormal  β-katenin ekspresyonunun 

bazal ve üçlü negatif meme kanseri ve kötü klinik seyir ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir (Khramtsov ve ark. 2010). Wnt sinyal yolağı tümörogenezdeki rolüne 

ilaveten yetişkin dokularda proliferasyon, farklılaşma ve apoptoziste önemli rol 

oynamaktadır (Kawano ve Kypta 2003). Normal gelişimsel süreç için temel olan bu 

sinyal yolağındaki regülasyonun bozulmasına neden olan mekanizmaların 

anlaşılması meme kanseri çalışmaları için oldukça önemlidir. 

 

1.2.1.Meme kanserinde Wnt Sinyal Yolağı ve Antagonistleri 

Wnt sinyal yolu, meme bezinin büyüme ve farklılaşmasının birçok 

aşamasında, emzirme döneminden sonra meme bezinin normal haline dönmesinde ve 

meme epitel hücrelerinin sistemik hormonlara cevabında önemli bir fonksiyon 

göstermektedir. Bu çok önemli sinyal yolu hücre çoğalmasını, hücre morfolojisini, 

hücre göçünü, apopitozisi ve hücre farklılaşmasını düzenler (Turashvili ve ark. 

2006).  

           Wnt sinyal yolağının bileşenleri hücre membranında, sitoplazmada ve 

çekirdekte bulunur. 

 

Hücre membranında bulunan Wnt sinyal yolağının bileşenleri 

a.Wnt sinyal molekülleri: Wnt sinyal molekülleri, büyüme faktörleri 

ailesidir. Sinyalleri gelişimdeki, yetişkindeki ve hastalıktaki birçok süreçle yakından 

ilgilidir (Niehrs 2006). Wnt'ler salgılanan glikoproteinlerdir ve insanda bilinen en az 

19 üyesi vardır (Giles ve ark. 2003, Kawano ve Kypta 2003, Gonzalez-Sancho ve 

ark. 2005).  

Wnt sinyal moleküllerinin bir grubu β-katenini stabilize ederek Wnt/β-katenin 

sinyal yolağını aktive ederler. Diğer Wnt sinyal molekül grubu ise hücre polaritesinin 

sağlanmasında rol oynayan Planar hücre polaritesi (Planar cell polarity; PCP) sinyal 

yolağını ve Wnt/Ca+2 sinyal yolağını aktive ederek β-katenin bağımsız sinyal 

yolağının aktivasyonunu sağlarlar  (Kawano ve Kypta 2003) (Şekil 1.1).   
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Şekil 1.1. a.Wnt/β-katenin sinyal yolağı b. Wnt/β-katenin bağımsız sinyal yolağı 
(http://breast-cancer-research.com/content/7/3/86/figure/F4) 

 
 

b.Reseptör molekülleri: Wnt/β-katenin sinyal yolağını aktive eden Wnt-

reseptör kompleksi, Frizzled (Fz) ailenin üyesi ve LRP5/6 olmak üzere iki bileşenden 

oluşur (Zorn 2001, Kawano ve Kypta 2003). β-katenin bağımsız sinyal yolunun 

aktivasyonu, Fz aile reseptörleri ile sağlanır ve aynı zamanda bu aktivasyon için 

LRP5/6’nın gerekli olup olmadığı açık değildir.  Bir diğer reseptör molekülü Kremen 

1/2 (Krm1/2) dir ve LRP5/6’nın endositozunu indükler (Kawano ve Kypta 2003). 

c.Wnt antagonistleri: Wnt antagonistleri temel olarak sFRP ve DKK olmak 

üzere iki sınıfa ayrılabilir. Görevleri ise ligand-reseptör etkileşimini önlemektir 

(Kawano ve Kypta 2003). 

Sitoplazmada görev alan Wnt sinyal yolağı bileşenleri; Hücre zarından alınan 

sinyalin çekirdeğe taşınmasından sorumlu olan moleküllerdir. Dishevelled (Dsh), 

Axin, Glikojen sentaz kinaz 3β (Glycogen synthase kinase 3β; GSK3β), APC, β-

katenin, Frat1 (frequently rearranged in advanced T-cell lymphoma-1)’dir (Giles ve 

ark. 2003). 

Çekirdekte fonksiyon gösteren Wnt sinyal yolağı bileşenleri; β-katenin, 

TCF/LEF, Groucho (TLE), Legles (lgs/BCL9), Pygopus (PYGO)’dur (Giles ve ark. 

2003). 
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Wnt Sinyal Yolu Aktif Olduğunda Hücrede Gerçekleşen Olaylar  

Kısaca Wnt/β-katenin sinyal yolağının aktivasyonu β-katenin stabilizasyonu, 

sitoplazmada birikimi ve ardından çekirdeğe geçmesi ve TCF/LEF transkripsiyon 

faktörleri ailesi ile ilişkiye girip bir çok Wnt hedef genini uyarması ile sonuçlanır 

(Lee ve ark. 2004) (Şekil 1.2).  Daha detaylı inceleyecek olursak; 

Wnt sinyali, Wnt proteinlerinin LRP5 veya LRP6 ko-reseptörleri ile birlikte 

Fz ailenin transmembran reseptörlerine bağlanmasıyla başlatılır (Giles ve ark. 2003). 

Wnt/β-katenin sinyalinin aktive olması için Wnt'ler hem Fz hemde LRP ile kompleks 

oluşturmalıdır (Zorn 2001, Giles ve ark. 2003). Wnt’nin kendi iki reseptörüne 

bağlanmasıyla Axin membrana doğru yer değiştirerek LRP5'in hücre iç kısmı ile 

etkileşir ve destabilize olur (Giles ve ark. 2003). Böylece Axin’in içinde bulunduğu 

kompleks inaktifleşir (Zorn 2001). Axin, GSK3β, Dsh ve GSK3β inhibe edici protein 

FratI’den oluşan dörtlü yapı uyarılmamış hücrelerde vardır. Dsh, fosforillenir ve 

fosforilasyon FratI aracılığı ile GSK3β'nın Axin ile ilişkisini kesmesini sağlayan 

konfirmasyonel değişikliğe neden olur. Buda GSK3β'nın aktivitesini inhibe eder. 

Wnt sinyal yolunda kavşak protein Dsh’dir. Dsh bağlayan proteinler onun ya β-

katenin bağımlı (casein kinaz I) ya da bağımsız Wnt sinyaline (Naked cuticle, Dsh yi 

fosforile ederse) katılacağına karar verir (Giles ve ark. 2003). Artık GSK3β, Axin’e 

bağlanmadığı için β-kateninin fosforilasyonu olmaz. β-kateninin sitozolik seviyesi 

artar ve çekirdeğe taşınır. β-katenin çekirdekte TCF ailesi transkripsiyon faktörleri ile 

etkileşerek hücre kaderini ve davranışını etkileyen Wnt hedef genlerini aktive eder 

(Zorn 2001).  İnsan TCF/LEF transkripsiyon faktörleri ailesi TCF, LEF1,TCF3 ve 

TCF4 olmak üzere 4 üyeden oluşur. β kateninin TCF/LEF transkripsiyon faktörleri 

için temel kofaktördür ve kendisi DNA’ya bağlanmaz. Asetil transferaz CBP 

(CREB-binding protein)’in spesifik promotorlara katılarak yakındaki histonları 

asetillemesi β-kateninin transaktivasyonuna katkıda bulunur. Çünkü bölgesel 

heterokromatin gevşediği zaman transkripsiyonu sağlayan moleküller promotora 

daha iyi erişir. Çekirdekte β-katenin, BCL9 ve pygo ile etkileşerek TCF hedef genleri 

aktive eder (Giles ve ark. 2003). 

Wnt sinyal yolağının antiapoptotik ve proliferasyon indükleyici etkisinin 

temelinde, Wnt’lerin β-katenini stabilize etmesi ve TCF/LEF transkripsiyon 
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faktörlerinin c-myc ve siklin D1 gibi hedef genlerin transkripsiyonunu aktive etmesi 

yatmaktadır (Lee ve ark. 2004). 

 

 
Şekil 1.2. Wnt sinyal yolağında sinyal iletimi (Giles ve ark. 2003). 

 

Wnt Sinyal Yolu İnaktif Olduğunda Hücrede Gerçekleşen Olaylar:  

Wnt/β-katenin sinyali yokken; Axin proteini içeren büyük hücre içi 

kompleks, anahtar protein β-kateninin yıkılmasına katkıda bulunur (Zorn 2001). β-

katenin yıkıcı kompleksi; GSK3β, Axin ve APC’den oluşur. Axin ve APC, 

GSK3β’nın β-katenini fosforillemesini sağlayan yapısal iskeleti oluşturur (Giles ve 

ark. 2003). Axin, β-kateninin fosforilasyonunu kolaylaştırarak proteozamal yıkım 

için işaretler ve böylece Wnt sinyalini negatif olarak düzenler (Kawano ve Kypta 

2003). GSK3β, β-katenini fosforiller ve fosforillenmeyle β-katenin β-TrCP 

proteininin bağlanması için hedef hale gelir. Ardından da ubiquitinasyon ve 

proteozomlarda yıkılır. Sinyalde yer alan çoğu protein kinazın aksine GSK3β 

uyarılmadığı zaman aktiftir. β-kateninin GSK3β ile fosforilasyonundan önce, kazein 

kinaz I (CKI)  β-katenini ser45 rezidüsünde fosforilleyerek, GSK3β'nın sırasıyla Thr-

41, Ser-37 ve Ser-33 rezidülerinden fosforillenmesi için uygun ortam sağlanmış olur. 

Son zamanlarda Diversin’in CKI’e katılarak β-kateninin fosforilasyonunu 

kolaylaştırdığı gösterilmiştir. β-kateninin çekirdeğe taşınamaz ve hedef genleri 
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eksprese edemez. Wnt sinyalinin yokluğunda TCF/LEF, transkripsiyonel baskılayıcı 

olan Grg veya Groucho proteinlerine bağlanır.  Groucho, kromatinin kondanse 

olmasında rol oynayan histon deasetilazları kullanarak TCF hedef genlerinin 

transkripsiyonunun baskılanmasını sağlar (Giles ve ark. 2003). Benzer şekilde Wnt 

sinyali antagonistler ile regüle edilir. 

Normal gelişimsel süreç için gerekli olan Wnt sinyal yolağı çok iyi bir şekilde 

regüle edilir ve regülasyonundaki hatalar gelişimsel defektler ve tümörogenez ile 

ilgilidir. Wnt sinyalinin regülasyonunda Wnt antagonistleri önemli rol oynar (Zorn 

2001) ve antagonistler Wnt sinyallerini ekstrasellüler olarak kontrol ederler (Lee ve 

ark. 2004). Wnt sinyal yolunun ekstraselüler antagonistleri sFRP ve DKK sınıfı 

olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır (Kawano ve Kypta 2003). 

 

1.2.2.sFRP ve Dickkopf Sınıfı Antagonistler 

sFRP ve DKK sınıfı üyeleri farklı mekanizmalar kullanarak ligand-reseptör 

(Wnt-Fz) etkileşimini önlerler (Kawano ve Kypta 2003). sFRP sınıfının üyeleri sFRP 

ailesi, WIF-1 ve Cerberus’tan oluşur ve direkt olarak Wnt proteinlerine bağlanırlar 

(Lee ve ark. 2004). DKK sınıfının üyeleri DKK ailesi (DKK1-4 ve Soggy) 

proteinlerinden oluşur (Kawano ve Kypta 2003, Lee ve ark. 2004). DKK’lar Wnt 

reseptör kompleksinin LRP5/6 komponentine bağlanırlar ve DKK1, LRP6’nın 

Wnt/Frizled ligand reseptör kompleksine bağlanmasını engelleyerek Wnt sinyalini 

inhibe eder (Brott ve Sokol 2002) (Şekil 1.3).  

 

Bu bilgiler ışığında sFRP sınıf antagonistlerin hem β-katenin bağımlı hem de 

bağımsız sinyal yolunu inhibe edeceğini, DKK sınıfının ise spesifik olarak β-katenin 

bağımlı sinyal yolunu inhibe edeceğini düşünmemize rağmen son yapılan çalışmalar 

antagonist sınıflarının bu kadar basit olmadığını göstermiştir. Bazı durumlarda bir 

antagonist diğerinin fonksiyonunu inhibe edebilir (Kawano ve Kypta 2003). DKK, 

Wnt sinyaline cevap olarak aktive edilen β-kateninin bağımlı ve bağımsız sinyal 

yolundan hangisinin belirleneceğinde önemli rol oynayabilir. DKK, β-kateninin 

sinyalini engelleyerek hücreleri PCP yoluyla cevap verebilmeleri için yönlendirebilir 

(Zorn 2001) (Şekil 1.3).  
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Şekil 1.3. Wnt sinyal yolağının antagonistler ile regülasyonu. a. β-katenin bağımlı 
sinyal yolağının aktivasyonu. b. sFRP sınıfı antagonistler ile sinyalin inhibe edilmesi. 
c. DKK1’in LRP5/6 ve Krm1/2 ile etkileşerek β-katenin bağımlı sinyali inhibe 
etmesi (Kawano ve Kypta 2003) 
 
 

DKK ailesi, DKK1, 2, 3, 4 ve Soggy olmak üzere beş üyeden oluşur. Soggy 

DKK3-ilişkili bir proteinden olduğundan bu sınıfa dâhil edilmiştir (Kawano ve 

Kypta 2003, Niehrs 2006). DKK’lar karakteristik iki sisteince zengin domain 

[DKK_N (amino terminal) ve kolipaz fold (karboksi terminal)] den oluşur (Brott ve 

Sokol 2002, Kawano ve Kypta 2003) (Şekil 1.4). Bu bölgelerin her biri sisteinlerin 

ve diğer korunmuş aminoasitlerin karakteristik yerleşimini gösterir (Niehrs 2006) ve 

DKK ailesinin tüm dört üyesi arasında iyice korunmuştur (Brott ve Sokol 2002). Bu 

da aileyi diğer ailelerden ayırır. Bu iki domain korunmamış bağlayıcı bölge ile 

ayrılır. Bağlayıcı bölge DKK1, DKK2 ve DKK4 de 50-55 aa içerirken DKK3’te 

sadece 12 aa içerir.  Ayrıca DKK’lar küçük dizi benzerliği gösterir (Niehrs 2006). 

DKK1 ve DKK2, DKK_N domainlerinde % 50 benzerlik ve kolipaz fold 

domainlerinde ise % 70 benzerlik göstermektedir (Brott ve Sokol 2002). 

Omurgalılarda 4 ana üyeden oluşan DKK ailesi proteinleri kodlayan genlerin herbiri 

farklı kromozomlar üzerinde lokalizedir. DKK1 kromozom 10q11.2, DKK2 

kromozom 4q25, DKK3 kromozom 11p15.2 ve DKK4 kromozom 8p11.2-p11.1’e 

lokalizedir (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Bu genlerden sentezlenen proteinler 

255-350 aa’lik glikoproteinlerdir. DKK 1,2 ve 4 proteinleri 24 ve 29 kDa arasında, 

DKK3 proteini ise 38 kDa büyüklüğündedir (Niehrs 2006).  
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Şekil 1.4. DKK ailesinin polipeptidlerin oluşturduğu domain yapıları (Niehrs 2006). 

 
 

DKK transkriptleri beyin, kalp, akciğerler, kollar-bacaklar ve epitelyal 

mezenşimal etkileşimin olduğu diğer dokularda bulunur. Buda DKK proteinlerin 

önemli gelişimsel işlemleri modüle ettiğini göstermektedir (Brott ve Sokol 2002). 

 

1.2.3.Dickkopf1 (DKK1) Antagonisti 

DKK1, DKK ailesinin en iyi çalışılan (Brott ve Sokol 2002) ve ilk bulunan 

kurucu üyesidir (Niehrs 2006). DKK1, Wnt/β-katenin sinyal yolunun salgılanan 

inhibitörü olarak tanımlanmıştır. DKK1, LRP5/6 ve Krm1/2 reseptörlerine 

bağlanarak DKK1-Kremen ve LRP5/6 üçlü kompleksi oluşturulur (Mikheev ve ark. 

2008). LRP6’yı plazma membranından uzaklaştırmak için endositoz indüklenir. Bu 

durum esas olarak Axin-β-katenin kompleksinin yıkılmasına neden olur ve böylece 

Wnt sinyali bloke edilir (Rothbächer ve Lemaire 2002) (Şekil 1.5). 
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Şekil 1.5. DKK ve Kremen molekülleri yoluyla Wnt sinyalinin aktivasyonu ve 
inhibisyonu  (Rothbacher ve Lemaire 2002). 
 
 

DKK1, ilk olarak Xenopus’ta Wnt antagonisti ve embriyonik kafa oluşumunu 

indükleyicisi olarak tanımlanmıştır. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar ile insandaki 

fizyolojik rolleri tanımlanmıştır (Niehrs 2006).  

DKK1 proteinin derideki fizyolojik rolü; insan elinin pigmentasyon paterni 

ile ilgilidir. Palmoplantar fibroblastlar melanositlerin büyüme ve farklılaşmasını 

inhibe eden DKK1 proteini salgılarlar. Bu durum elin içinin dışıyla kıyaslandığında 

karakteristik hafif pigmentasyonunu açıklayabilir (Niehrs 2006). DKK1’in 

ekspresyonu, kol bacak gelişimi sırasında programlı hücre ölümünün yerleriyle 

örtüşür ve DKK1 ekspresyonunun kaybı parmakların füzyonu ve ektopik (anormal 

bir yerde) parmakların oluşumuyla sonuçlanır (Kawano ve Kypta 2003). Yetişkin 

insanlarda DKK1 kemik oluşumu ve kemik hastalığı, kanser ve Alzhemier 

hastalığında işe karışırlar. DKK1, Alzhemier nöronlarında apoptozisi yükseltebilir ve 

dolayısıyla indüksüyonu apoptotik sinyal ile yakından ilgili olabilir. Bu görüş 
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DKK1’in p53’ün transkripsiyonel hedefi olduğu ve kol-bacak gelişiminde 

proapoptotik olduğu gözlemiyle desteklenmiştir (Niehrs 2006). DKK1’in 

karsinogenezdeki rolünü incelemek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda DKK1’in ekspresyonun, epitelyal over karsinomada (Shizhuo ve ark. 

2009), gliomlarda (Zhou ve ark. 2010), meme kanserinde (Forget ve ark. 2007, Bu ve 

ark. 2008), hepatoblastoma ve Wilm’s tümöründe (Wirths ve ark. 2003), akciğer ve 

özofagus kanserinde (Yamabuki ve ark. 2007) arttığı tespit edilmiştir.   DKK1’in 

tümör oluşumunda onkojenik rol aldığını gösteren bu çalışmaların yanında Gonzales-

Sancho ve ark. (2005) kolon tümörlerinde DKK1 ekspresyonunun azaldığını ve 

tümör süpressor gen olarak görev yaptığını göstermişlerdir. Ayrıca promotor 

hipermetilasyonun bu azalmaya sebep olabileceğini açıklamışlardır (Gonzales-

Sancho ve ark. 2005). 

Wnt sinyal yolağındaki kontrolün bozulması çeşitli dokularda farklı 

fenotiplere sebep olabilir ve kontrolün bozulmasına sebep olan mekanizmaların 

anlaşılması önemlidir çünkü anti-Wnt terapotiklerinin gelişmesine yardımcı 

olmaktadır. Örneğin; akciğer kanserinde DKK1’e karşı olan antikorların hücre 

büyümesini ve invazyonu önlediğini gösterilmiştir (Sato ve ark. 2010). Ayrıca Wnt 

antagonistleri kanser tedavisi için umut verici gözükmektedir (Valkenburg ve ark. 

2011).  

1.3. Meme Kanseri ve Epigenetik Değişiklikler  

Meme kanserinin başlaması ve ilerlemesi hem genetik hem de epigenetik 

olaylar ile kontrol edilir (Lo ve Sukumar 2008). Epigenetik terimi, DNA sekansında 

değişiklik olmaksızın gen ekspresyonunda meydana gelen değişiklikleri ifade eder 

(Nephew ve Huang 2003). Epigenetik değişiklikler kalıtsal ve geri dönüşümlüdür. 

Normal gelişim için önemli olan bu mekanizmaların bozulması malignant hücresel 

dönüşüme yol açabilir (Ducasse ve Brown 2006). 
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1.3.1. mikroRNA 

mikroRNA’lar genomdan kodlanan, 20-25 nükleotid uzunluğunda ve ürün 

olarak bir polipeptidi şifrelemeyen küçük RNA molekülleridir. miRNA’lar hedef 

mRNA’lara direk bağlanırlar ve mRNA’nın proteine translasyonuna müdahele 

ederek transkripsiyon sonrası gen eksresyonunu düzenlerler (Lu ve ark. 2005).  

miRNA’lar epigenetik mekanizmaları düzenleyebildikleri gibi diğer 

epigenetik mekanizmalar tarafından da düzenlenebilirler (Lopez-Serra ve Esteller 

2011). miRNA’lar normal hücre fizyolojisi için hayati önem taşımalarına rağmen 

yanlış ekspresyonları kanseride içeren birçok hastalık ile ilişkilidir (Kanwal ve Gupta 

2010). Günümüzde insan kanserlerinin sınıflanmasında miRNA profilleri 

kullanılmaktadır (Iorio ve ark. 2010). miRNA’ların protein kodlayan genlerin 

%60’ından fazlasının translasyon oranını düzenlediği tahmin edilmektedir (Friedman 

ve ark. 2009).  

miRNA ve kanser gelişimi arasındaki ilk ilişki 13q14 delesyonu ile 

karekterize edilen Kronik Lenfositik Lösemide (KLL) tanımlanmıştır. 13q14 

bölgesinde miRNA-15 ve miRNA-16’nın sentezlediği, hücre büyümesinde ve hücre 

döngüsünde işe karışan genler bulunur. KLL hastalarında bu iki miRNA’nın ya 

kaybolduğu ya da çok az sentezlendiği bulunmuştur (Calin ve ark. 2002). Meme 

kanserinde ise bazı miRNA’ların miktarları artabilir veya azalabilir ve böylece bu 

miRNA’lar onkogen veya tümör baskılayıcı olarak düşünülebilir. Meme kanserinde, 

miR-372, miR-373, miR-155, miR-146, miR-520, miR-10b, miR-9, miR-125 ve 

miR-126’nın miktarları artarken, miR-218, miR-145, miR-342, miR-101 ve miR-

335’in miktarları azalır (Kanwal ve Gupta 2011). 

İlginç olarak, miRNA’ların histon asetil transferaz (histone acetyltransferase; 

HAT) ve histon metil transferaz (histone methyltransferase; HMT) gibi histon 

modifikasyonlarını düzenleyen enzimlerin ekspresyonlarını kontrol edilebilecekleri 

bulunmuştur (Esteller ve Guil 2009).  
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1.3.2 Histon Modifikasyonu 

Histon modifikasyonları, gen regülasyonu ve karsinogenezde önemli rol 

oynayan kromatinin yapısını etkilerler. Kromatinin temel yapısal birimi 

nükleozomdur. Nükleozom, H2A, H2B, H3 ve H4 histonların her birinden ikişer adet 

içeren molekülün etrafına sarılmış 146 baz çiftlik DNA’dan oluşur. Histonların 

amino-ucu kuyruk bölgeleri nükleozomdan dışarı çıkar ve bu bölgelerin translasyon 

sonrası modifikasyonları yoluyla gen ekspresyonu kontrol edilir.  Histon 

modifikasyonları, DNA’nın çekirdek proteinleri ile etkileşimini değiştirir ve 

transkripsiyon, tamir, replikasyon ve kondansasyonu düzenler (Hinshelwood ve 

Clark 2008). 

Histonlarda translasyon sonrasında meydana gelen modifikasyonlar, lizin 

rezidülerinin amino terminal uç domainlerinin asetilasyonunu ve metilasyonunu 

içerir. Histonların asetilasyonu transkripsiyonel olarak aktif bölgeleri işaretlerken 

histonların hipoasetilasyonu transkripsiyonel olarak inaktif bölgelerde bulunur. 

Histon metilasyonu hem aktif hem de inaktif kromatin için marker olabilir (Egger ve 

ark. 2004).  Bu belirleme hangi amino asit rezidüsünün metillendiğine bağlıdır.  

Histon H3’de lizin 9, 27 ve 36’nın trimetilasyonu (H3-K9, H3-K27, H3-K36) ve 

Histon H4’de lizin 20’nin metilasyonu (H4-K20) de susturulmuş yani kapalı 

kromatin ile ilgili iken Histon H3’de lizin 4 ve 79’un trimetilasyonu (H3-K4, H3-

K79) açık kromatinin, aktif gen transkripsiyonunun göstergesidir  (Grønbæk ve ark. 

2007) (Şekil 1.6). Histon modifikasyonları geri dönüşümlüdür ve HAT, histon 

deasetilaz (histone deacetylase; HDAC), HMT ve histon demetilaz (histone 

demethylase; HDM) enzimleri ile kontrol edilirler (Bannister ve Kouzarides 2011). 
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Şekil 1.6. Aktif ve inaktif promotorlardaki kromatin yapısı. A) Transkripsiyona izin 
veren aktif promotorlarda metillenmemiş sitozinler, asetillenmiş histon uçları ve 
histon H3’te lizin 4’ün trimetilasyonu vardır. B) sitozinler metillenmeye başlayınca 
MBD’lere bağlanırlar. HDAC’ler bağlanır ve histon uçlarından asetil grupları 
uzaklaştırılır. Kapalı kromatin yapısı oluşur ve histon H3’te lizin 9’un trimetilasyonu 
vardır (Grønbæk ve ark. 2007). 
 

Son yıllarda histon modifikasyonları ve DNA metilasyonu arasındaki bağımlı 

ilişki araştırılmaya başlanmıştır ve kanser hücrelerinde genlerin epigenetik 

susturulmasında nükleozomlar ve DNA metilasyonunun birlikte uyum içinde 

çalıştığı gözlenmiştir.  Birlikte ele alındığında DNA metilasyon paterni nükleozom 

yerleşimine ve bileşimine özellikle 5’ bölgesinde CpG adalarının bağlıdır (Phillippa 

ve ark. 2011). 

1.3.3. DNA Metilasyonu 

DNA metilasyonu insanlarda gözlenen temel epigenetik modifikasyondur 

(Nephew ve Huang 2003,  Paluszczak ve Baer-Dubowska 2006). 5’-CpG-3’ 

dinükleotidlerinde DNA sitozin metilasyonu gerçekleşir. CpG dinükleotidleri tüm 

genom boyunca eşit olmayan bir şeklide dağılmıştır, fakat CpG adaları olarak 

adlandırılan bölgelerde yoğun olarak bulunurlar (Paluszczak ve Baer-Dubowska 

2006). CpG adaları 500 bp den daha uzun olan ve G+C içeriği eşit veya % 55’ten 

daha fazla olan CpG kümelerinden oluşur. Tüm genlerin yaklaşık yarısı 

promotorlarında bu CpG dizilerini bulundurur (Grønbæk ve ark. 2007). İnsan 
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genomunun yaklaşık 29,000 CpG adası içerdiği tahmin edilmektedir. Normal insan 

hücrelerinde CpG adası dışındaki CpG dinükleotidlerinin % 70-80’i aşırı derecede 

metile iken CpG adaları içindeki CpG dinükleotidleri metile değildir (Nephew ve 

Huang 2003).  

Normal hücrelerde, DNA metilasyonu çoğunlukla Satellit DNA, LINEs (long 

interspersed transposable elements) ve SINEs (short interspersed transposable 

elements) gibi tekrarlayan genomik bölgelerde meydana gelir. DNA metilasyonu bu 

bölgelerde genomik bütünlüğün sağlanması açısından önemlidir (Jones ve Baylin 

2002).  Normal hücrelerde CpG adası içeren gen promotorları genellikle metile 

değildir ve de novo metilasyona dirençlidir (Bestor ve ark. 1992). Böylece doku 

spesifik ve gelişimsel genlere ilaveten çoğu house-keeping genin ekspresyonu için 

transkripsiyon faktörlerinin ve kromatin ilişkili proteinlerin erişimi sağlanır. DNA 

metilasyonundaki değişiklikler global (genel) hipometilasyon ve bölgesel 

hipermetilasyonu içerir. Kanser gelişimi sırasında CpG adalarındaki sitozinlerin 

metilasyonu kromatin sıkıştırılması yoluyla genlerin susturulmasına sebep olur 

(Paluszczak ve Baer-Dubowska 2006).   

   

CpG metilasyonunda sitozin bazının 5. karbonuna kovalent bağ ile metil 

grubu ilave edilerek sitozin 5-metilsitozine (m5C) dönüştürülür. Metil grubu metil 

dönorü S adenozilmetioninden (SAM) sağlanır. SAM metil grubunu kaybedince S-

adenozilhomosisteine (SAH) dönüşür (Grønbæk ve ark. 2007) (Şekil 1.7). DNA 

metiltransferaz (DNA methyltransferase; DNMT) enzimleri bu işi gerçekleştirir 

(Hinshelwood ve Clark 2008). DNMT’ler tümör süpressor genlerin CpG adalarının 

hipermetilasyonundan direkt olarak sorumlu olan enzimlerdir (Esteler 2007). DNA 

metiltransferazlar enzimlerinin DNMT1, DNMT2, DNMT3a, DNMT3b ve DNMT3l 

olmak üzere beş tipi mevcuttur (Agrawal ve ark. 2007, Lafon-Hughes ve ark. 2008). 

DNMT’lerin hepsi homoloji göstermekte ve farklı fonksiyonlara sahiptirler (Agrawal 

ve ark. 2007). DNA metilasyonu, de novo metilasyon ve metilasyonun sürdürülmesi 

(maintenance methylation) olarak düzenlenir. Her iki mekanizmada DNMT’ler 

görevlidir. DNA’daki de novo metilasyon erken embriyonik gelişim sırasındaki 

metilasyon paternini sağlar (Lafon-Hughes ve ark. 2008). DNMT3a ve DNMT3b 

metillenmemiş DNA’nın metilasyonundan sorumlu asıl metiltransferazlardır ve 

metile olmayan CpG bölgelerine bağlanarak bu bölgelerde metilasyonu başlatırlar 
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(Agrawal ve ark. 2007, Kim ve ark. 2008, Lafon-Hughes ve ark. 2008). DNMT2 

zayıf DNA metiltransferaz aktivitesine sahiptir (Agrawal ve ark. 2007) ve DNMT3l, 

DNMT3a ile etkileşerek de novo DNA metilasyonunu uyarır (Hinshelwood ve Clark 

2008). Erken embriyonik gelişim sırasında de novo DNA metilasyonu ile epigenetik 

yeniden programlanma sağlandıktan sonra DNA metilasyon paterni hücre 

bölünmelerinde stabil olarak aktarılmaktadır. DNMT1, metilasyonun 

sürdürülmesinde temel metiltransferazdır (Kim ve ark. 2008, Lafon-Hughes ve ark. 

2008) ve DNA replikasyonunda metillenmiş atasal zincirdeki metilasyon paternini 

yeni sentezlenen zincire kopyalar (Lafon-Hughes ve ark. 2008) (Şekil 1.8).  

 

Şekil 1.7. Sitozinin metilasyonu (Lafon-Hughes ve ark. 2008) 

 

 

Şekil 1.8. Metilasyon paternleri (Grønbæk ve ark. 2007). 
 

DNA dizisindeki sitozin rezidülerinin C5 pozisyonlarının metilasyonu 

epigenetik susturulma olarak tanımlanır (Egger ve ark. 2004). Promotor bölgede 

gerçekleşen bu metilasyon olayı tek başına epigenetik susturulma için yeterli değildir 

ve aynı zamanda kromatinin yeniden şekillenmesine neden olan moleküler olaylara 

aracılık eder (Grønbæk ve ark. 2007). DNA metilasyonun gen susturulmasını iki 
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şekilde indüklediği düşünülmektedir. İlk olarak, transkripsiyon faktörlerinin DNA’ya 

bağlanmasına engel olurlar. İkinci olarak da DNA’ya-bağlanan proteinlerin 

kromatine ulaşılabilirliğini sınırlayan spesifik proteinlerin (metil CpG bağlayan 

protein 2 (MeCP2) ve HDAC gibi) bağlanmasını sağlarlar (Hinshelwood ve Clark 

2008). Metil-CpG bağlayıcı proteinler (MBDs); MeCP2, MBD1,  MBD2, MBD3 ve 

MBD4 olmak üzere beş üyeden oluşurlar ve DNA metilasyonu ve histon modifiye 

eden genler arasındaki iletişimi sağlarlar. En iyi tanımlanmış MBD ailesi üyesi, 

MeCp2 proteinidir. MeCp2 proteini, MBD domaini ile tümör süpressor genlerin 

promotorlarındaki hipermetile olmuş CpG adalarına bağlanır. Hipermetile olmuş 

promotorların çoğu MBD proteinleri ile doldurulmuştur. MeCp2 proteini ikinci 

fonksiyonel domaini ile de HDAC içeren kompleksi güçlendirerek metillenmiş 

DNA’nın transkripsiyonunu baskılar (Esteller 2007).  Promotor bölgedeki sitozinler 

metillenmeye başlayınca MBD’lere bağlanırlar ve HDAC’lar ile kompleks 

oluştururlar. Ardından histonların N-terminal uçlarındaki (kuyruk kısım) amino 

asitlerden asetil grupları uzaklaştırılır. Bu süreç nükleozomların yoğun paketlenmesi 

yani heterokromatinin ‘kapalı kromatin yapısı’ oluşturması ile ilgilidir. Ve ökromatin 

bölgedeki geçici olarak susturulmuş genlerde hipoasetillenmiş histonlar bulunur. 

Diğer taraftan transkripsiyonel olarak aktif promotorlarda yani metillenmemiş 

sitozinlere sahip bölgelerde histonlar, HAT enzimleri tarafından asetilenmiştir ve 

transkripsiyon aktivator kompleks oluşturur  (Grønbæk ve ark. 2007) (Şekil 1.9). 

Kanser gelişimi sırasında CpG adalarındaki sitozinlerin hipermetilasyonu kromatin 

sıkıştırılması yoluyla genlerin susturulmasına sebep olur ve susturulmuş kromatinde 

deasetillenmiş ve metillenmiş histonlar bol olarak bulunur (Paluszczak ve Baer-

Dubowska 2006).   
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Şekil 1.9. Normal hücrenin kanser hücresine dönüşümü sırasında tümör baskılayıcı 
gende meydana gelen epigenetik modifikasyonlar. a. Normal hücrede promotor 
bölgede bulunan CpG adası metile değildir ve kromatinde histon 3’te lizin 4 
metilasyonu (H3K4) ve histon H3 lizin 9 asetilasyonu (H3K9) vardır. b. Kanser 
hücresinde tümör baskılayıcı gen, promotor bölgesindeki CpG adasının 
hipermetilasyonu yoluyla susturulmuştur. Ayrıca kromatin de HDAC, H3K9’u 
deasetiller ve HMT’ler de H3K9 ve H3K27’i metiller ve MBD’ler ile ilişki kurarlar. 
Böylece kromatin sıkıştırılır yani susturulur (Hinshelwood ve Clark 2008). 
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Epigenetik regülasyonun sağlanmasında DNA hipermetilasyonu, histon 

modifikasyonları ve miRNA’lar oldukça önemlidir. Epigenetik modifikasyonlar, 

kanser gelişiminin erken aşamalarında meydana gelirler ve meme kanseride dâhil 

olmak üzere tüm kanserlerde tümör baskılayıcı genlerin susturulmasına sebep 

olurlar. Tanının erken konmasında ve tedavide önemli role sahip olan bu genler, 

tümör dokularında hipermetile oldukları gibi aynı zamanda tümörün etrafındaki 

normal dokuda da hipermetile olurlar. Alan etkisi (field effect) olarak tanımlanan bu 

değişiklikler hem genetik hem de epigenetik değişimler için gösterilmiştir (Ushijima 

2007). 

Meme kanserinde alan etkisinin nasıl oluştuğuyla ilgili çeşitli teoriler ortaya 

atılmıştır. Bu teorilerden birisi, kendine-metastaz (self-metastasis) modelidir. Kanser 

hücreleri, hem uzaktaki dokulara hem de kendilerine metastaz yapabilme yeteneğine 

sahiptirler. Yani, primer tümör büyüdükçe bu dokuda bulunan kanser hücrelerinin 

bazıları tümörden ayrılıp kan dolaşımı yoluyla benzer bir dokuya gidip orada 

sekonder bir tümör oluşumuna yol açabildiği, uzaktaki dokulara metastaz yapabildiği 

gibi primer tümörden ayrılan bu metastatik hücreler tekrar primer tümöre geri dönüp 

büyümeye devam edebilirler. Böylelikle primer tümör birçok kendine-metastazdan 

oluşur.  Bu modele göre; büyük tümör, küçük tümörlerin kütle yığını oluşturmasıyla 

oluşur. Bu da primer tümör çevresindeki alan etkisini açıklayabilir (Norton 2005). 

Diğer bir teoriye göre ise, primer tümör epigenetik değişikliklerin merkezi 

(epicenter, odak noktası) olarak vazife görür ve metilasyon yoğunluğu primer 

tümörden dışarıya doğru etrafındaki dokulara dereceli olarak yayılır.  Meme 

kanserinde alan etkisini araştıran bir çalışma, metilasyon değişikliklerinin primer 

tümörden 4 cm ye kadar uzanan alanda olduğunu ve premalign epigenetik 

değişikliklerin tümörün merkezinden yayıldığını göstermiştir (Yan ve ark. 2006) 

 

 

Planlanan mevcut çalışma ile, meme kanserinde DKK1 geninin promotor 

bölgesinin metilasyonu Metilasyon Spesifik Polimeraz Zincir Reaksiyonu (MSP) 

kullanılarak araştırılmıştır. MSP, CpG adalarındaki promotor hipermetilasyonunun 

belirlenmesinde kullanılan hızlı ve hassas bir yöntemdir (Derks ve ark. 2004). Ayrıca 

immünohistokimyasal analiz yapılarak DKK1 geninin ekspresyonunu protein 

seviyesinde analiz edilmiştir. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik 

Anabilim Dalı’nda ve Burç Genetik Tanı Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

için Meram Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alınmıştır.  

2.1. Olgular ve Kontroller 

Olgular 2006-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Patoloji Anabilim Dalın’da invaziv meme kanseri (infiltratif duktal karsinom) tanısı 

alan hastalardan seçildi. Toplam 83 vakanın patolojik örnekleri üzerinde çalışıldı. 

Vakaların dokuları histolojik evrelerine göre infiltratif duktal karsinom 1, 2 ve 3 

olmak üzere gruplandı. Kontrol grubu için bu vakaların tümör içermeyen normal 

meme dokuları kullanıldı. Ayrıca meme kanseri hikayesi olmayan kadınlardan alınan 

9 normal meme dokusu da kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların 

klinikopatolojik özellikleri Çizelge 2.1’de gösterilmiştir.       

Çizelge 2.1. Hastaların klinikopatolojik özellikleri 

Özellik    Sayı % 
Yaş ortalaması   54.2    
Tümör durumu       
  pT1 18 21.7 
  pT2 52 62.6 
  pT3 13 15.7 
   pT4 0 0 
Lenf nodu durumu     
  pNo 22 26.5 
  pN1 21 25.3 
  pN2 20 24.1 
  pN3 20 24.1 
Histolojik Evre     
  G1 5 6.0 
  G2 67 80.7 
  G3 11 13.3 
İmmunohistokimyasal boyama     
Östrojen reseptör    
 Negatif 28 33.7 
  Pozitif 55 66.3 
Progesteron reseptör     
  Negatif 35 42.2 
  Pozitif 48 57.8 
HER2     
  Negatif 34 41 
  Pozitif 49 59 
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2.2. Parafin Bloktan DNA İzolasyonu 

Tümör ve normal dokulardan DNA izole edebilmek için klasik yöntemle 

dokular parafinden arındırıldı. Daha sonra proteinaz aşaması İnvitrogen PureLink TM 

Genomic DNA Kit for purification of genomic DNA (Katalog No: K1820-01) kiti ile 

yapıldı. 

 

Protokol 1: Dokuların parafinden arındırılması 

 

§ Mikrotomla alınan (5-10 μm) 3-4 adet parafin kesit doku üzerine parafini 

uzaklaştırmak için 1,5 ml ksilol eklenip, su banyosunda 50 oC’de 1 saat bekletildi.  

§ 13.000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi ve süpernatant pipetle uzaklaştırıldı.  

§ Doku üzerine 1 ml ksilol eklendi ve tekrar su banyosunda 50 oC’de 1 saat 

bekletildi.  

§ 13.000 rpm’de 15 dk santrifüj edilerek süpernatant pipetle uzaklaştırıldı.  

§ Dokular yeni bir ependorf tüpüne aktarıldı ve ksilolden temizlemek için sırasıyla 

alkol serilerinden (% 100, % 80, % 60, % 40) geçirildi.  

§ % 100’lük etil alkolden 1 ml eklendi, 37 oC’de 30 dk tutularak 13.000 rpm’de 10 

dakika santrifüj edildi ve süpernatant dökülerek uzaklaştırıldı.  

§ Bir önceki aşamadaki işlemler % 80’lik, % 60’lık ve % 40’lık etil alkol için ayrı 

ayrı uygulandı.  

§ Dokular üzerine 1 ml steril dH2O eklendi, 37 oC’de 15 dakika bekletildi. 13.000 

rpm’de 15 dakika santrifüj edildi.  

§ Süpernatant pipetle uzaklaştırıldı ve proteinaz aşamasına geçildi. 

 

Protokol 2: Proteinaz aşaması     

§ Parafinden arındırılan dokular üzerine 20 µl proteinaz K eklendikten sonra 180 µl 

digestion solüsyonu eklendi, vortekslendi ve 55 oC’de su banyosunda 15 saat 

inkübasyona bırakıldı.  

§ 13.000 rpm’de 3 dakika santrifüj edildi, süpernatant yeni tüpe aktarıldı.  

§ 20 µl RNase A ilave edilerek iyice karışması sağlandı, 2 dakika oda sıcaklığında 

inkübe edildi.  
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§ 200 µl liziz bağlama solüsyonu eklenerek homojen solüsyon elde edinceye                        

kadar vortekslendi.  

§ 200 µl % 96 etanol eklendi ve tekrar homojen solüsyon elde edinceye kadar iyice 

vortekslendi.  

§ Lizat, spin kolona aktarıldı. 10.000 g’de 1 dakika 25 oC’de santrifüj edildi ve 

toplama tüpü boşaltıldı.  

§ Spin kolona 500 µl yıkama solüsyonu 1 konuldu ve 10.000 g’de 1 dakika 25 
oC’de santrifüj edildi, toplama tüpü boşaltıldı.  

§ Spin kolona 500 µl yıkama solüsyonu 2 eklendi, 13.000 rpm’de 3 dakika 25 oC’de 

santrifüj edildi.  

§ Spin kolon 1.5 ml’lik ependorf tüpüne aktarıldı.  

§ 100 µl elüsyon solüsyonu eklendi ve oda sıcaklığında 1 dakika inkübe edildi.  

§ 13.000 rpm’de 1 dakika 25 oC’de santrifüj edildi ve bisülfit modifikasyonunda 

kullanılmak üzere saf DNA elde edilmiş oldu. 

2.3. Metilasyon Spesifik PZR (MSP) 

DNA metilasyonu, gen ekspresyonunu değiştiren epigenetik değişikliklerden 

en fazla çalışılanıdır (Verma ve ark. 2004) ve CpG dinükleotidlerindeki sitozinlerin 

metilasyonu insan genomundaki temel epigenetik modifikasyondur (Nephew ve 

Huang 2003). Memelilerde promotor hipermetilasyonu CpG adalarındaki 

sitozinlerde gerçekleşir ve MSP’de bu hipermetilasyonun belirlenmesinde kullanılan 

hızlı ve hassas bir tekniktir (Derks ve ark. 2004). Metodun zorluğu ise primerlerin 

seçimi ve PZR koşullarının ayarlanmasıdır (Smirnikhina ve Lavrov 2009). Örnek 

DNA’sının bisülfit modifikasyonu ve metilasyon spesifik primerler ile PZR olmak 

üzere temel iki basamaktan oluşur. PZR amplifikasyonunun arkasından sonuçlar jel 

elektroforezi ile değerlendirildi. Uygun moleküler ağırlıkta bantların gözlenmesi 

metilenmiş ve/veya metillenmemiş bölgeleri gösterir. 
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2.3.1. Bisülfit Modifikasyonu 

Bisülfit modifikasyonu ile sitozinlerin urasile dönüşümü MSP metodunun 

temelini oluşturur. Uygun koşullar altında DNA daki sitozinler urasile dönüşürken, 

metile sitozinler yani 5-metilsitozinler urasile dönüşmezler ve sitozin olarak kalırlar. 

Bisülfit modifikasyonuyla birbirine komplementer olmayan iki zincir oluşur  

(Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.2. Bisülfit modifikasyonundan önce ve sonra DNA dizisindeki 
değişiklikler, C: metillenmiş sitozin (5mC)  C: metillenmemiş sitozin.  

  
Bisülfit modifikasyonundan önceki 

DNA dizisi 

 
Bisülfit modifikasyonundan sonraki 

DNA dizisi 
 

İleri 

zincir 

5’TGCGCAAGCGCATGCCGCT 5’TGCGUAAGCGUATGUCGUT 

Geri 
zincir 
 

3’ACGCGTTCGCGTACGGCGA 3’AUGCGTTUGCGTAUGGCGA 

 

DNA’nın bisülfit iyonlarıyla modifikasyonu BioChain DNA Methylation 

Detection Kit (Katalog No: K5082100) kullanılarak yapıldı. 

 

Protokol 3: Bisülfit modifikasyonu 

 

§ Dönüştürme solüsyonu (Conversion buffer; CVB), dengeleme solüsyonu 

(Equilibration buffer; EQB) ve desülfinasyon solüsyonu (Desulfonation 

buffer; DSB) üretici firmanın önerdiği şekilde hazırlandı.  

§ Tüm santrifüjler oda sıcaklığında 10.000 g’de 1 dakika olacak şekilde yapıldı.  

§ 10 µl genomik DNA üzerine 90 µl CVB eklendi, vortekslendi ve 64 oC’de 2.5 

saat inkübe edildi.  

§ İnkübasyondan sonra 600 µl EQB ilave edildi, iyice karıştırıldı ve kolona 

aktarılarak santrifüj edildi. 

§ Kolona 200 µl EQB konuldu, santrifüj edildi ve 200 µl DSB eklenerek oda 

sıcaklığında 15-20 dakika inkübe edildi. 
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§ 200 µl EQB konuldu, santrifüj edildi. Toplama tüpü boşaltıldı ve tekrar 

santrifüj edildi.  

§ Kolon 2 ml ependorf tüpüne aktarıldı ve 20 µl TE buffer konularak 1 dakika 

oda sıcaklığında inkübe edilip santrifüj edildi.  

§ Artık DNA modifiye edilmiş olup PZR için hazırdır. 

 

2.3.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 

Metile DNA ile unmetile DNA’yı birbirinden ayırmak için ise modifiye 

edilmiş DNA spesifik primerler kullanılarak çoğaltılır.  

Bisülfit modifikasyonundan sonra CpG adaları metile olan DNA dizisi CpG 

adaları metile olmayan (unmetile) DNA dizisinden farklıdır. PZR da kullanılan 

metile CpG adalarına komplementer olan primer seti sadece bu diziye spesifik olup 

metile CpG’lere ait dizi amplifiye edilir. Aynı spesifiklik unmetile primerler içinde 

geçerlidir. 

Primer Listesi; 

Metile Primerler 

İleri primer: 5’ AGGGGTCGGAATGTTTCGGGTTCGC 3’ 

Geri primer: 5’ CCTAAATCCCCACGAAACCGTACCG 3’ 

Unmetile Primerler 

İleri primer: 5’ TTAAGGGGTTGGAATGTTTTGGGTTTGT 3’ 

Geri primer: 5’ AAACCTAAATCCCCACAAAACCATACCA 3’ 

2.3.3. PZR Karışımı ve PZR Tepkime Koşulları 

Metillenmiş ve metillenmemiş DNA’ları ayırt etmek için DKK1 geninin 

metilasyonlu (1.PZR Reaksiyonu) ve metilasyonsuz (2.PZR Reaksiyonu) dizilerine 

spesifik (tanıyan) primerler kullanılarak her bir DNA örneği için iki ayrı PCR 

reaksiyonu yapıldı. Kimyasal modifikasyon sonrasında sistemin güvenilirliğini ve 

doğruluğunu sağlamak için metile kontrol DNA’sı [CpGenome TM Universal 

Methylated DNA (Chemicon) (Katalog No: S7821)] ve unmetile kontrol DNA’sı  
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[CpGenome TM Universal Unmethylated DNA Set (Chemicon) (Katalog No: S7822)] 

kullanıldı. 

1.PZR Reaksiyonu için PZR karışımı (örnek başına toplam 25 µl olacak şekilde) 

 

1.PZR için tepkime koşulları 

Ön denatürasyon 
 95 °C 5 dakika 

 

Denatürasyon 
 94 °C 30 saniye 

 
 
 

35 döngü 
Primer bağlanma 

 60 °C 30 saniye 
Uzama 

 72 °C 1 dakika 
Uzama 

 72 °C 5 dakika 
 

Kullanılan PZR cihazı: Bioer XP cycler 

2.PZR Reaksiyonu için PZR karışımı (örnek başına toplam 25 µl olacak şekilde) 

Solüsyon Miktar (µl) 
10X PZR Tamponu (İnvitrogen) 2.5 
50 mM MgCl2 ( İnvitrogen ) 2 
dNTP (10 mM)  0.5 
Primer F (10 pmol) 1 
Primer R (10 pmol) 1 
Taq Polimeraz Enzimi (İnvitrogen) 0.2 
ddH20 15.8 
DNA (modifiye edilmiş) 2 
TOPLAM 25 

Solüsyon Miktar (µl) 
10X PZR Tamponu (İnvitrogen) 2.5 
50 mM MgCl2 ( İnvitrogen ) 1.25 
dNTP (10 mM)  0.5 
Primer F (10 pmol) 1.5 
Primer R (10 pmol) 1.5 
Taq Polimeraz Enzimi (İnvitrogen) 0.2 
ddH20 15.2 
DNA (modifiye edilmiş) 2 
TOPLAM 25 
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 2.PZR için tepkime koşulları 

 
Ön denatürasyon 

 95 °C 5 dakika 
 

Denatürasyon 
 94 °C 30 saniye 

 
 
 

35 döngü 
Primer bağlanma 

 58 °C 30 saniye 
Uzama 

 72 °C 30 saniye 
Uzama 

 72 °C 7 dakika 
 

Kullanılan PZR cihazı: Bioer XP cycler 

2.3.4. Agaroz Jel Elektroforezi 

Elde edilen PZR ürünlerini değerlendirmek için % 3’ lük agaroz jel 

hazırlandı.  

Protokol 4: TBE tamponu ile agaroz jel hazırlanması  

§ 1XTBE (Tris/ Borik Asit / EDTA) tamponunun içine 3 gr agaroz (İnvitrogen 

kat no: 16500-100g) konuldu. 

§ Agaroz TBE solüsyonu ile mikrodalga fırında eritildi ve 60 ºC’ ye kadar 

soğutuldu. 

§ 3.5 µl Ethidium bromür (Amresco kat no: 1678B053) eklendi ve karıştırıldı.  

§ Jel kalıba dikkatlice dökülerek 30 dakika donmaya bırakıldı.  

§ Elde edilen PZR ürünlerinden 10 µl alınarak yükleme boyası (6XLoading 

dye) ile karıştırılarak kuyucuklara yüklendi. 

§ 85 voltluk elektrik akımında 30 dakika yürütüldü.  

§ Bant uzunluklarını belirlemek amacıyla 50 bç’ lik DNA markırı kullanıldı. 

§ Yürütmeden sonra jel U.V. transliminatörde görüntülendi. Jel’ deki pozitif 

bantlar metile ve unmetile ürün büyüklüklerine göre yorumlandı. 

MSP ürünlerinin büyüklüğü; 

U primer/ DNA: 163 bç   

M primer/ DNA: 157 bç 
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2.4. İmmunohistokimyasal İnceleme  

Olguların tümüne LIFESPAN monoklonal mouse anti-human DKK1 antikoru 

(LS-C105117 / 22705 ) uygulanmıştır.  

 

Protokol 5: İmmunohistokimyasal boyama 

 

§ Parafine gömülen dokulardan 5μm kalınlığında kesitler polilizinli lamlara alındı. 

Preparatlar 60 0C’de etüvde bir gece bekletildikten sonra deparafinizasyon 

aşamasına geçildi.  

§ Bunun için kesitler yarım saat ksilolde inkübe edildi.  

§ 15’er dakika % 100’lük alkol, etil alkol ve distile sudan geçirilerek yıkandı. 

§ Daha sonra immunohistokimyasal boyama protokolüne geçildi.  

§ Antijenin yeniden kazanılması için antikorun uygulanacağı kesitler 1 lt’ye 2.10 gr 

sitrat (sitrik asit monohydrate, Merck, K91267544) konularak hazırlanan sitrat 

solüsyonunda 20 dakika kaynatıldı.  

§ Distile su ile yıkandı, dokuların etrafı kalem ile çizildi ve dokular kurumasın diye 

üzerine su kondu. Phosphate buffered saline (PBS) de 5 dakika bekletildi.  

§ Endojen peroksit aktivitesinin ortadan kaldırılması için Peroksidaz solusyonu 

(İnvitrogen, 00-2015) ile 2 dakika peroksidaz blokajı yapıldı.  

§ Distile su ile kesitler yıkandı. Kesitler PBS de 3 kere 5 dakika yıkandı. 

§ Serum blockıng solution (İnvitrogen, 85-9043)  ile 10 dakika protein blokajı 

yapıldı. Kesitlerin üzerindeki blokaj akıtılarak distile sudan ve PBS den geçirildi.  

§ Kesitler üzerine 1/150 oranında hazırlanan DKK1 antikorundan (LifeSpan, LS-

C105117/22705) 2 damla kondu ve 60 dakika inkübe edildi.  

§ Distile su ile kesitler yıkandı ve PBS de 3 kere 5 dakika yıkandı. 

§ 2 damla Primer antikor ile uyumlu biyotinlenmiş sekonder antikor ile 20 dakika 

inkübe edildi ve distile sudan geçirilerek PBS te 5 dakika yıkandı. 

§ Streptavidin peroksidaz’dan 2 damla damlatıldı ve 10 dakika inkübe edildi.  

§ Kesitler önce distile su ile ve ardından da PBS ile 3 kere 5 dakika yıkandı.   

§ DAB kromojen (İnvitrogen, 00-2020) ile 12 dakika inkübe edildi ve distile suya 

çıkarıldı.  

§ Mayer’in hematoksileni ile 3 dakika inkübe edildi.  
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§ Çeşme suyunda ve distile suda yıkandı, % 2 lik amonyaklı suya batırıldı ve distile 

sudan geçirildi.  

§ Kesitler havada kurutulduktan sonra kapatma medyumu kullanılarak lamel ile 

kapatıldı. 

 

Hazırlanan immunhistokimyasal boyalı kesitler ışık mikroskobu ile incelendi. 

Kahverengi sitoplazmik boyanma pozitif  kabul edildi. % 10’dan az olan boyanma 

negatif, % 10’dan fazla olan boyanma pozitif olacak şekilde kesitler değerlendirildi. 

2.5. İstatistiksel Analiz 

Verilerin istatistik çözümlenmesi SPSS for Windows 16.0 programında Chi-

square ve Fisher’s Exact Test testlerinin yardımıyla yapıldı. 0.05’den küçük olan P 

değerleri istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilmiştir. Uyum analizinde Kappa 

İstatistiği kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Metilasyon Bulguları 

DKK1 gen metilasyonu; 83 primer meme kanserli hastanın tümör 

dokularında, aynı hastaların tümör içermeyen normal meme dokularında ve meme 

kanseri hikâyesi olmayan kadınlara ait 9 normal meme dokusunda MSP metodu ile 

incelendi. 

3.1.1. Tümör dokuları ve tümör içermeyen normal meme dokularındaki DKK1 
gen metilasyonu  

  Hem tümör dokularında hem de normal dokularda DKK1 gen metilasyonun 

varlığı belirlendi. Meme kanserli hastaların tümör dokularının % 70’inde (58/83) ve 

normal dokularının % 61’inde  (51/83) DKK1 promotorunun metillendiği tespit 

edildi (Çizelge 3.1) (Şekil 3.1 ve Şekil 3.2).  

 
Çizelge 3.1. Meme kanserli hastaların tümör dokuları ve normal dokularındaki 
metilasyon oranları (p=0,253) 
 
  METİLE n=83 (%) 
NORMAL DOKU 51/83 (% 61) 
TÜMOR DOKUSU 58/83 (% 70) 

 

Öte yandan meme kanseri hikâyesi olmayan kadınlara ait 9 normal meme 

dokusundaki metilasyon oranı %33 idi. 
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Şekil 3.1. 1.PZR reaksiyonuna ait agoroz jel elektroforez görüntüsü. T: Tümör 

dokusu, N: Aynı hastanın tümör içermeyen normal dokusu, M+K: Metile pozitif 

kontrol, -K: Negatif kontrol (su). 

 

 

 
Şekil 3.2. 2.PZR reaksiyonuna ait agoroz jel elektroforez görüntüsü. T: Tümör 

dokusu, N: Aynı hastanın tümör içermeyen normal dokusu, U+K: Unmetile pozitif 

kontrol, -K: Negatif kontrol (su). 

3.1.2. Meme kanserli hastaların tümör dokuları ve normal dokularının 
metilasyon durumları arasındaki ilişki 

Meme kanserli hastaların tümör dokuları ve normal dokuları arasındaki 

metilasyon uyumu Kappa İstatistiği ile gösterildi (N=83) (Çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.2. Tümör dokusu ve normal dokulardaki metilasyon uyumu 

 

Gen T+   N+ T-   N+ T-   N- T+   N- Kappa P değeri 

DKK1 43 

(%51,8) 

8 

(%9,6) 

17 

(% 20,5) 

15 

(% 18,1) 

0,390 <0.001 
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3.1.3. Tümör dokusunda DKK1 gen metilasyonu ve klinikopatolojik özellikler 
arasındaki ilişki  

 

DKK1 gen metilasyonu ile yaş, tümör büyüklüğü, lenf nodu durumu, 

histolojik evre gibi klinik ve histopatolojik değişkenler ve meme kanserinin 

etyolojisinde yer alan bazı proteinler (östrojen, progesteron ve HER2 reseptörleri) 

arasındaki ilişki incelendi ve istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (Çizelge 

3.3). 

 
Çizelge 3.3. DKK1 gen metilasyonu ve klinikopatolojik özellikler arasındaki ilişki 
 
  DKK1 gen metilasyonu  
Özellik  Negatif   Pozitif  P değeri 
 n=25 (% 30) n=58 (% 70)  
Yaş (ortalama±SD)  53,7±10,2 54,4±14,1  
Tümör durumu      
pT1 6  12  

 
0,413 

pT2 15 37 
pT3 4 9 
pT4 0 0 
Lenf nodu durumu      
pNo 8 14  

 
1,000 

pN1 6 15 
pN2 7 13 
pN3 4 16 
Histolojik Evre      
G1 2 3  

0,415 G2 20 47 
G3 3 8 
İmmunohistokimyasal boyama      
Östrojen reseptör      
Negatif 9 19  

1,000 Pozitif 16 39 
Progesteron reseptör      
Negatif 11 24  

1,000 Pozitif 14 34 
HER2      
Negatif 13 21  

0,272 Pozitif 12 37 
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3.2. Protein Ekspresyonu Bulguları 

3.2.1. Primer meme tümörleri, bunların tümör içermeyen normal dokuları ve 
meme kanseri hikayesi olmayan kadınların normal meme dokularındaki 
DKK1 protein ekspresyonu  

 
Parafine gömülmüş 70 primer tümör doku örneğinde, tümör içermeyen 

normal dokularda (n=70) ve aynı zamanda 9 normal meme dokusunda (meme 

kanseri hikâyesi olmayan) DKK1 protein ekspresyonunu immunohistokimyasal 

yöntemler ile incelendi. Meme tümörlerindeki DKK1 pozitifliği % 31 iken tümör 

içermeyen normal dokularda bu oran % 17 olarak tespit edildi (Çizelge 3.4). Normal 

meme dokuları % 33 oranında pozitif DKK1 ekspresyonu gösterdi. Tümör ve normal 

dokulardaki DKK1 protein ekspresyonu Şekil 3.1, 3.2, 3.3 ve 3.4’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 3.4. Tümör dokusu ve normal dokudaki DKK1 protein ekspresyonu 
 
  DKK1 protein pozitifliği n=70 (%) 

NORMAL DOKU 12/70 (% 17) 

TÜMOR DOKUSU 22/70 (% 31) 
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Şekil 3.3. Sitoplazmik kahverengi boyanma; pozitif tümör hücresi 
(immunhistokimyasal DKK1 boyama, x200). 

 

 
 

Şekil 3.4. DKK1 negatif tümör hücresi (İHK boyama x400). 
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Şekil 3.5. Sitoplazmik kahverengi boyanma; pozitif normal doku  
(immunhistokimyasal DKK1 boyama,x200) 

 
 

 
 

Şekil 3.6. DKK1 negatif normal doku (İHK boyama x200). 
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Çizelge 3.5. Tümör dokusunda DKK1 protein ekspresyonu ve klinikopatolojik 
özellikler arasındaki ilişki 
 
 

  DKK1 Protein Ekspresyonu  

Özellik  
Negatif 

(n=48 % 69) 
Pozitif 

(n=22 % 31) 
P 
değeri 

Yaş (ortalama±SD) 54,3±13,1 53,7±13,6  
Tümör durumu      
pT1 7 5  

 
0,644 

pT2 30 15 
pT3 11 2 
pT4 0 0 
Lenf nodu durumu      
pNo 11 9  

 
0,193 

pN1 13 5 
pN2 12 2 
pN3 12 6 
Histolojik Evre      
G1 2 2  

0,435 G2 41 16 
G3 5 4 
İmmunohistokimyasal boyama      
Östrojen reseptör      
Negatif 16 9 0,813 
Pozitif 32 13 
Progesteron reseptör      
Negatif 19 12 0,327 
Pozitif 29 10 
HER2      
Negatif 23 8 0,567 
Pozitif 25 14 
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4. TARTIŞMA 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignansidir ve genellikle normal 

epitelden kaynaklanıp invaziv kansere ilerleyen çok aşamalı bir süreçtir. Tümör 

gelişimi, onkogenlerin aktivasyonu ve/veya tümör baskılayıcı genlerin 

inaktivasyonunu içeren çeşitli genetik değişimlerin birikmesi sonucunda ortaya çıkar 

(Beckmann ve ark. 1997). Hücre büyümesi, çoğalması ve farklılaşmasında roller 

üstlenen proto-onkogenlerde meydana gelen mutasyonlar bu genlerin fonksiyonunun 

artmasına, tümör baskılayıcı genlerde meydana gelen mutasyonlar ise bu genlerin 

inhibisyonuna yol açarak anormal hücre büyümesine neden olur. Son yıllardaki 

yapılan çalışmalar ile epigenetik mekanizmaların da meme kanserinin oluşumunda 

önemli rol oynadığını ve çok aşamalı karsinogenetik süreçte biriktiği gözlenmiştir 

(Esteller ve ark. 2001, Widschwendter ve Jones 2002). 

 

Epigenetik, DNA sekansında değişiklik olmaksızın gen ekspresyonunda 

meydana gelen kalıtsal değişimler olarak tanımlanır (Nephew ve Huang 2003). 

Temel epigenetik mekanizmalar; DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve 

mikroRNA’lar ile transkripsiyon sonrası gen regülasyonudur. DNA metilasyonu, 

CpG dinükleotidlerindeki sitozin nükleotinde gerçekleşir. CpG dinükleotidleri tüm 

genom boyunca eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. CpG dinükleotidlerinin yoğun 

olarak bulunduğu bölgeler CpG adası olarak adlandırılır. Tüm genlerin yaklaşık 

yarısı promotorlarında bu CpG adalarını içerir. Normal hücrelerde CpG adası içeren 

gen promotorları genellikle metile değildir. Böylece çoğu house-keeping genin ve bir 

takım diğer düzenleyici genlerin ekspresyonu için transkripsiyon faktörlerinin ve 

kromatin ilişkili proteinlerin DNA’ya erişimi sağlanır. Kanser gelişimi sırasında ise 

bu CpG adalarının hipermetilasyonu gözlenir. Meme kanserinin gelişimi sırasında 

hücre döngüsünün kontrolü, farklılaşması ve apoptoziste görevli birçok gen promotor 

hipermetilasyonu ile susturulur (Euhus ve ark. 2008). Tümör ilişkili genlerin CpG 

adalarının metilasyonu meme karsinogenezinin erken aşamalarında sıklıkla gözlenir 

(Van der Auwera ve ark. 2010, Suijkerbuijk ve ark. 2010). 

Meme kanserinde kanser içermeyen dokularla karşılaştırıldığında tümör 

dokularında birçok gen metillenir. Kanser oluşumunda önemli rolleri olan bu genler 

sadece tümör hücrelerinde hipermetile olmazlar aynı zamanda tümör etrafındaki 
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normal dokuda da hipermetile olurlar ve susturulurlar. Bu şekildeki değişiklikler alan 

etkisinin (field effect) varlığını gösterir (Ushijima 2007). Alan etkisi, invaziv 

kanserlerde bulunan genetik değişikliklerin en azından bazılarının aynı zamanda 

morfolojik olarak normal epitelde de bulunmasıyla tanımlanır (Deng ve ark. 1996). 

Bir başka deyişle, kansere sebep olan değişikliklerin bazılarının tümörü çevreleyen 

normal doku görünümündeki dokuda da olmasıdır (Slaughter ve ark. 1953).  

Kromozom 3p22-25 bölgesindeki heterozigosite kaybının invaziv kansere komşu 

histolojik olarak normal görünümdeki meme dokularında bulunduğu gösterilmiştir 

(Deng ve ark. 1996). Metilasyon değişikliklerini inceleyen çalışmalarda, primer 

meme tümörlerinde bulunan hipermetilasyon değişikliklerinin aynı zamanda tümöre 

komşu normal dokuda da var olduğu gösterilmiştir (Van der Auwera ve ark. 2010, 

Bovenzi ve ark. 1999, Yan ve ark. 2006). Bu durum, malignansiyle ilgili 

mikroskobik bulguların olmadığı ancak moleküler değişikliklerin olduğu normal 

meme dokularını tek başına transforme edemez ancak gelecekte diğer genetik ve 

epigenetik değişikliklerin birikimi ile kanserleşmeye yardımcı olabilir (Van der 

Auwera ve ark. 2010).   

 

Bu çalışmada; invaziv duktal meme kanserli hastaların tümör dokularındaki, 

tümör içermeyen normal dokularındaki ve meme kanseri hikâyesi olmayan 

kadınların normal meme dokularındaki DKK1 geni promotorunun metilasyon 

durumunu (metilasyon değişikliklerini) ve bununla ilişkili olarak DKK1 geninin 

protein ekspresyonunu belirlemeyi ve karşılaştırmayı amaçladık.  Bununla birlikte, 

metilasyon değişiklikleri ve bu genin ürünü olan proteinin seviyesi ile hastaların 

klinikopatolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi planladık. 

 

Çalışmamızda meme kanseri olmayan kadınların normal meme dokusunda   

% 33 oranında DKK1 geninin metile olduğunu tespit ettik. Literatürde normal 

özelliklere sahip dokularda gen metilasyonunun varlığını gösterilmiştir. Van der 

Auwera ve ark. (2010) DAPK, TWIST ve RASSF1A genlerinin Lewis ve ark. 

(2005)’da RARB2 (% 9), APC (% 26), H-cadherin (% 17) ve RASSF1A (% 37) 

genlerinin metile olduğunu bildirmiştir.   

 

Çalışmamızdan elde edilen sonuçlarda meme kanserli hastaların tümör 

dokularının % 70 oranında,  normal dokularının % 61 oranında hipermetile olduğu 
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tespit edildi.  DKK1 geni, kanser hastaların tümör dokuları ve normal dokularında 

oldukça yüksek oranda metillenmişti. Hasta grubunun histolojik olarak normal 

görünen meme dokularının DKK1 metilasyon değişikliğinin tümör dokusu ile 

uyumlu olduğunu ve alan etkisinin varlığı tespit edildi.  

 

Literatürdeki bazı çalışmalar da benzer şekilde meme kanserinde alan 

etkisinin varlığını göstermiştir. Yan ve ark. (2006) meme kanserinde metilasyon 

değişikliklerinin primer tümörden 4 cm ye kadar uzanan alanda olduğunu 

göstermişlerdir. Cho ve ark. (2010) RASSF1A, HIN1 ve APC genlerinin normal 

dokuda sırasıyla % 85.2, 70.4, 44.4 tümörlerde ise % 82.5, 75, 52.5 oranında metile 

olduğunu bildirmişlerdir. Hoque ve ark. (2009) APC, CDH1, CTNNB1, ESR1, GSTP 

genlerinin hem normal dokuda hem de tümörde hipermetilasyonunu tespit 

etmişlerdir. APC, CDH1, CTNNB1’in promotor bölgeleri tümör dokusunda normal 

meme dokusundakinden daha yüksek frekansta metille olmasına rağmen TIMP3, 

ESR1, GSTP1 metilasyon frekansı ve seviyeleri iki dokuda da benzer bulunmuştur 

(Hoque ve ark. 2009).  Yeo ve ark. (2005) RASSF1A’nın promotor 

hipermetilasyonunu tümör dokularının % 95’inde, tümör içermeyen komşu dokuların 

% 92,5’uğunda tespit etmişlerdir. Bu şekilde tümöre komşu tümör içermeyen normal 

dokulardaki aşırı metilasyonun varlığı, tümör içermeyen dokuda çok az miktarda 

bulunan ve immunohistokimyasal boyama ile patolojik belirlemeden kaçan tümör 

hücrelerinin varlığı ile izah edilebilir (Yeo ve ark. 2005).   

 

Literatüre bakıldığında birçok kanser türünde DKK1’in sıklıkla hipermetile 

olduğu bulunmuştur.  Primer kolon kanserlerinin % 12’sinde (7/58),  primer mide 

kanserlerinin % 48 inde (15/31) inde DKK1 metilasyonu tespit edilmiştir (Sato ve 

ark. 2007). Maehata ve ark. (2008) özofagus, mide ve kolon kanserlerinde DKK1 

metilasyon oranlarını sırasıyla % 36,4 (4/11), % 25 (2/8) ve % 35 (7/20) olarak 

bulmuşlardır. 54 primer kolon tümörünün 9’unda (% 17) metilasyon gözlenmiştir 

(Aguilera ve ark. 2006). Akut myeloid lösemi hastalarında değişik çalışmalarda % 

16-32 oranında DKK1 promotorunun metillendiği gösterilmiştir (Suzuki ve ark. 

2007, Valencia ve ark. 2009, Griffiths ve ark. 2010).  Belshaw ve ark. (2008) 19 

kolon kanserli hastanın normal mukozaları ve tümörlerinde DKK1 metilasyonunu 

ortalama olarak aynı bulmuşlar ve normal kolon mukozası ve tümörü arasında 

anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Literatürde DKK1 geni promotor metilasyonu ve 
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meme kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen tek çalışma Suzuki ve arkadaşlarının 2008 

yılında yaptığı çalışmadır. Suzuki ve ark. (2008) primer meme tümörlerinin % 

19’unda (15/78) DKK1 hipermetilasyonu tespit etmişlerdir. 

 

Çalışmamızda klinikopatolojik özellikleri (yaş, tümör büyüklüğü, lenf nodu 

durumu, histolojik grade ve östrojen, progesteron ve HER2 reseptör pozitifliği) ile 

metilasyon durumu arasında ilişki gözlenmemiştir. Meme ve gastrointestinal 

tümörlerde de metilasyon ve klinikopatolojik özellikler arasında ilişki bulunmazken 

(Suzuki ve ark. 2008, Sato ve ark. 2007), Suzuki ve ark. (2007) DKK1 

metilasyonunun kor faktör bağlayıcı lösemilerde (CFB) kötü prognoz için risk 

olabileceğini göstermiştir.  

 

DKK1 geninin protein ekspresyonunu belirlemek için yaptığımız 

immünohistokimyasal incelemede, tümör dokularındaki DKK1 protein 

ekspresyonunu % 31, normal dokulardaki protein ekspresyonunu ise % 17 olarak 

tespit edildi. Literatürdeki çalışmalar, DKK1’in ekspresyonunun kanser tipine göre 

değiştiğini ve bazen tümör baskılayıcı gen özelliğine bazen de onkojenik özelliğe 

sahip olduğunu göstermiştir. Gonzales-Sancho ve ark. (2005) kolon tümörlerinde 

DKK1 ekspresyonunun azaldığını ve kolon kanserinde tümör baskılayıcı gen olarak 

görev yaptığını belirtmişlerdir. Bu kanserde, DKK1’in kaybı β-katenin/TCF hedef 

genlerinin ekspresyonunu artırarak kanserin ilerlemesine katkıda bulunabilir. Ancak 

DKK1’in tümörlerde aşırı eksprese olduğu yani onkojenik rol aldığını gösteren 

çalışmalarda mevcuttur. DKK1’in meme kanserinde (Forget ve ark. 2007, Bu ve ark. 

2008), hepatoblastoma ve Wilm’s tümöründe (Wirths ve ark. 2003), akciğer ve 

özofagus kanserinde (Yamabuki ve ark. 2007), epitelyal over karsinomada (Shizhuo 

ve ark. 2009) ve gliomlarda (Zhou ve ark. 2010) ekspresyonunun arttığı tespit 

edilmiştir. Son yıllardaki çalışmalar DKK1’in sadece Wnt/β-katenin sinyal yolunda 

anahtar inhibitör olmadığı ayrıca bu sinyal yolağının downstream hedefi olduğunu 

göstermiştir. DKK1 geninin promotor bölgesinde bulunan β-katenin/TCF4 bağlanma 

bölgesi DKK1’in aktivasyonunu sağlar (Niida ve ark. 2004, Gonzales-Sancho ve ark. 

2005). Meme kanserinde DKK1’in upregülasyonu muhtemelen Wnt/β-katenin sinyal 

yolunun aşırı aktivasyonu sonucudur (Bu ve ark. 2008).  
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DKK1 protein ekspresyonu ile hastaların klinikopatolojik özellikleri (yaş, 

tümör büyüklüğü, lenf nodu durumu, histolojik grade ve östrojen, progesteron ve 

HER2 reseptör pozitifliği) arasında ilişki gözlenmedi. DKK1’in tercihen hormon 

dirençli meme tümörlerinde eksprese olduğu bildirilmiştir (Forget ve ark. 2007, Bu 

ve ark. 2008). DKK1 ekspresyonunun Hepatoselüler karsinomalı (Yu ve ark. 2009) 

ve ESCC’li (Makino ve ark. 2009) hastalarda kötü prognoz ile ilişkili olduğu ve 

Prostat kanser metastazında da yükselmiş DKK1 protein seviyesinin kısa sağkalıma 

sebep olduğu tespit edilmiştir (Hall ve ark. 2008).  

 

Çalışmamızda, meme kanseri hikayesi olmayan kadınların normal meme 

dokusundaki % 33’lük metilasyon oranının tümör dokusunda  % 70 oranına 

yükseldiği tespit edildi. Bu bulgu tümör oluşum sürecinde DKK1 gen 

metilasyonunun rol aldığını düşündürmektedir. Diğer taraftan bu metilasyon oranının 

protein ekspresyonunu baskılayacağı beklenirken meme kanserli hastaların normal 

dokularındaki % 61’lik metilasyon oranına karşılık, protein ekspresyonu %17 olarak 

bulunması, daha fazla olması beklenen protein ekspresyonunun önceden var olan 

muhtemel normal dokudaki metilasyon veya başka sebeplere bağlı olarak DKK1’in 

eksprese olamaması ile açıklanabilir. Buna karşılık tümör dokularındaki % 70 

metilasyonla birlikte protein ekspresyonu % 31 düzeylerinde bulunmuştur. Burada 

meme kanserli hastaların normal dokularındaki DKK1 ekspresyonu referans alınırsa 

daha düşük bir DKK1 ekspresyonu bulunması gerekirken beklentilerden daha yüksek 

bulunmuştur. Bu sonucun sebebi olarak, Bu ve arkadaşlarının (2008) da 

çalışmalarında belirttiği gibi artık kanserleşen dokulardaki başka mekanizmalarla 

DKK1 deki ekspresyon artışının metilasyona bağlı ekspresyon düşmesini sınırlaması 

olarak düşünülebilir. Buda bu genin onkojenik ve tümör baskılayıcı olarak çift 

fonksiyon gösterebileceğini düşündürmektedir. Bu hipotez aynı zamanda normal 

doku ekspresyonundaki düşüşü de açıklamaktadır. Yukarıdaki hipotezimizi açıklığa 

kavuşturabilmek için DKK1 geninin ekspresyonunun artmasında etkili olan sinyal 

yolaklarındaki diğer gen ekspresyonlarının incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca 

DKK1’in hangi aşamada aşırı eksprese olmaya başladığını belirleyebilmek için 

benign meme tümörleri, insitu meme lezyonları ve invaziv karsinom tiplerininde 

dâhil edileceği çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Mevcut çalışmamızda meme kanseri hikâyesi olmayan kadınların normal 

meme dokularından, meme kanserli hastaların tümör ve normal dokularından DNA 

izolasyonu, bisülfit modifikasyonu, PZR ve immunohistokimyasal analiz başarılı bir 

şekilde yapılmıştır. Meme tümörlerinde ve normal dokularda DKK1 geninin 

hipermetile olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu iki doku arasındaki DKK1 gen 

metilasyonun birbiriyle uyumlu olduğu ve alan etkisinin varlığı belirlenmiştir. Meme 

kanserinde DKK1 geninin alan etkisini ortaya koyan ilk çalışma olduğu için bu 

alanda yapılacak diğer çalışmalar için yol gösterici olabilir.  

Metilasyon çalışmalarından elde edilen bulgular ile protein ekspresyonu 

arasındaki ilişki incelemek için yaptığımız immunohistokimyasal analizde DKK1 

geninin tümör dokularında komşu normal dokulardan daha fazla eksprese olduğunu 

tespit edildi.  

 Yaptığımız çalışmada invaziv duktal karsinoma ve normal dokular 

incelenmiş olup, benign meme tümörleri, insitu meme lezyonları ve invaziv 

karsinom tiplerinde yeterli sayıya ulaşılamadığından hariç tutulmuş, ileride bu 

grupların da dâhil edileceği bir araştırma DKK1 geninin meme karsinogenezindeki 

rolünü anlamamızda daha bilgi verici olacaktır. 
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6. ÖZET 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 
 

 
Dickkopf1 (DKK1) Gen Metilasyonu İle Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin 

Araştırılması 

 

Muradiye ACAR 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
 

DOKTORA TEZİ / KONYA-2012 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignansidir ve genellikle normal epitelden 
kaynaklanıp invaziv kansere ilerleyen çok aşamalı bir süreçtir. Bu süreçte genetik değişiklikler gibi 
epigenetik değişiklikler de birikim gösterir ve kanser ilişkili genlerin promotor bölgelerindeki CpG 
adalarının metilasyonu karsinogenezin erken aşamalarında oluşmaktadır. Bu genlerdeki metilasyonun 
analizi neoplazmanın tanısının konmasında, tümörlerin sınıflandırılmasında, tedaviye yanıtın ve 
hastalığın prognozunun tahmin edilmesinde oldukça önemli olduğu gösterilmiştir. Meme bezinin 
büyüme ve farklılaşmasında çok önemli olan Wnt sinyal yolağı Dickkopf ve sFRP antagonistleri 
tarafından regüle edilir. Dickkopf1 (DKK1) geni, Dickkopf sınıfının bir üyesidir ve DKK1 gen ürünü 
Wnt sinyal yolağının güçlü inhibitörüdür. DKK1 geni birçok hücresel olayda görev almakla birlikte 
son yıllarda çeşitli kanserlerde yapılan çalışmalar genin promotor hipermetilasyonu ile sıklıkla 
susturulduğunu göstermiştir. Bu çalışmada meme kanseri hikâyesi olmayan kadınların normal 
dokularında, meme kanserli hastaların tümör ve normal dokularında DKK1 geninin metilasyon 
durumunu ve protein ekspresyonunu araştırdık. 

 
DKK1 metilasyonu MSP tekniğiyle değerlendirildi. 83 meme kanserli hastanın tümör ve 

normal meme dokularında ve meme kanseri hikâyesi olmayan 9 kadının normal meme dokusunda 
metilasyon değişikliklerini inceledik. DKK1 protein ekspresyonu, 70 meme kanserli hastanın tümör 
ve normal dokusunda ve meme kanseri hikâyesi olmayan 9 kadının normal dokusunda 
immunohistokimyasal boyama yöntemiyle araştırıldı. İmmunohistokimyasal sonuç, DKK1 için pozitif 
ve negatif olarak sınıflandırıldı. Meme kanseri hikâyesi olmayan kadınların normal meme dokularının 
% 33’ünde DKK1 gen metilasyonu saptandı. Tümörlerin % 70’inde ve normal dokuların % 61’inde 
DKK1 geni hipermetileydi. Meme kanseri hikâyesi olmayan kadınların normal meme dokularının % 
33’ünde, tümörlerin % 31’inde ve normal dokuların % 17’sinde immunohistokimyasal olarak DKK1 
pozitifti. DKK1 promotor metilasyonu ve protein ekspresyonu yaş, tümör büyüklüğü, lenf nodu 
durumu, histolojik grade ve östrojen reseptör, progesteron reseptör ve HER2 pozitifliği ile ilişkili 
değildi. 

  
Sonuçlarımız meme kanserli hastaların tümör ve normal meme dokuları arasındaki 

metilasyon değişikliklerinin birbiriyle uyumlu olduğunu ve alan etkisinin varlığını gösterdi.  Bu 
durum, normal meme dokularını tek başına transforme edemez ancak gelecekte diğer genetik ve 
epigenetik değişikliklerin birikimi ile kanserleşmeye yardımcı olabilir.  
 

Anahtar Sözcükler: DKK1; meme kanseri; metilasyon 
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7. SUMMARY 

 

Evaluation of relationship between Dickkopf1 (DKK1) gene methylation status 
and breast cancer development and progression 

 
 
Breast cancer is the most common malignancy in women and generally appears by a 

multistep process from normal epithelium to invasive cancer. Epigenetic changes as genetic changes 
accumulate during the multistep carsinogenetic process and methylation in CpG islands of cancer- 
related genes is an early stage in carcinogenesis. Methylation analysis of these genes is important 
diagnosis of neoplasm, tumor classification, prediction of response to treatment and patient prognosis. 
Wnt signal pathway is very important for mammary gland growth and differentiation. And this 
pathway is regulated by Dickkopf and sFRP antagonists.  Dickkopf1 (DKK1) gene is a member of 
Dickkopf family and DKK1 gene product is a potent inhibitor of Wnt pathway. In this study, DKK1 
methylation status and its protein expression were examined in normal tissues of women without a 
history of breast cancer, normal and cancer tissues of breast cancer patients. 

 
DKK1 promoter methylation was assessed by MSP method. We examined methylation 

changes in 83 tumors, normal tissues of breast cancer patients and 9 normal breast tissues from 
women without a history of breast cancer. Immunohistochemical staining was used to investigate 
DKK1 protein expression in 9 normal breast tissues from women without a history of breast cancer, 
70 tumors and normal tissues of breast cancer patients. Immunohistochemical result was categorized 
as positive or negative for DKK1. DKK1 gene methylation was detected in normal breast tissue from 
women without a history of breast cancer (33%). DKK1 gene was highly methylated in tumors (70%) 
and normal tissues (61%). Immunohistochemically, 33% normal breast tissue from women without a 
history of breast cancer, 31% tumors and 17% normal tissues were DKK1 positive. DKK1 promoter 
methylation and protein expression were not associated with age, tumor size, lymph node status, 
histological grade, and oestrogen receptor or progesteron receptor or HER2 positivity. 

 
 
Our results showed that concordance between the methylation status of cancerous and normal 

breast tissues of breast cancer patients and presence of field defect. These changes in the normal 
breast tissues are not enough to transform them however they might permit the future acquisition and 
accumulation of other genetic and epigenetic changes. 

 
 

Key Words: Breast cancer; DKK1; methylation 
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