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Editörden

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisinin ikinci yılında Nisan 2019 sayısı ile 
karşınızdayız. Bu sayımızda özellikle kadın genital sistem kanserleri ile ilgili bir derleme ve biri 
retrospektif bir çalışma olan iki özgün makale kadın hastalıkları, radyoterapi, medikal onkoloji ve 
genetik gibi farklı disiplinlerin odağında olan konulardan seçilmiştir. Bunun yanında bateristlerde 
yaratıcılığın nöroelektriksel temelini açıklamayı hedefleyen fizyoloji alanında özgün bir çalışma ve 
iki nadir görülen vakanın genetik analizlerle ilişkilendirildiği olgu sunumu yer almaktadır. 

Dergimizde Türkiye’nin çeşitli üniversite ve hastanelerinden değerli araştırmacıların çalışmalarına 
yer vermiş olmak bizi hem mutlu hem de motive etmiştir. Bundan sonraki sayılarımızda da bilgi 
birikiminizi yansıtacak desteklerinizi bekliyoruz. 

        Dr. Y. M. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Endometrial Kanserde Metformin Kullanımı

Zeliha KARADENİZ

Öz
Endometrial kanser (EK) gelişmiş ülkelerde kadın genital sisteminin en sık görülen kanseridir. 
Önemli risk faktörleri olan obezite, Tip 2 Diabetes Mellitus ve insülin direncinin artışı ile 
birlikte tüm dünyada EK insidensi ve etkilenen genç hasta sayısı giderek artmaktadır. EK’de 
temel tedavi seçeneği olan cerrahi, fertiliteyi sonlandırması nedeni ile genç hastaları olumsuz 
olarak etkilemektedir. Ayrıca mevcut tedavi seçenekleri ileri evre ve rekürren EK’li hastalarda 
yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle EK’li hastalar için yeni, etkili, cerrahi olmayan ve konservatif 
tedavi seçenekleri geliştirilmesi zorunlu görünmektedir. Bu açıdan antidiyabetik bir ilaç olan 
metformin EK tedavisi için güçlü bir aday olarak düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endometrial kanser, Obezite, İnsülin direnci, Tip 2 Diabetes Mellitus, 
Metformin

Metformin Use in Endometrial Cancer

Abstract
Endometrial cancer (EC) is the most common cancer of the female genital tract in developed 
countries. Globally, the incidence of EC and the number of affected young patients is ever-
increasing, especially with increasing obesity, Diabetes Mellitus type 2 and insülin resistance, 
all of which are important risk factors. Surgery, which is the main treatment option in EC, 
negatively affects young patients due to the termination of fertility. In addition, current treatment 
options are inadequate in patients with advanced stage and recurrent EC. Therefore it seems 
imperative to develop new, effective, non-surgical and conservative treatments strategies for 
with EC patients.In this respect, metformin, an antidiabetic drug, is considered to be a strong 
candidate for the management of EC.

Keywords: Endometrial cancer, Obesity, Insülin resistance, Diabetes Mellitus type 2, Metformin
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Giriş
Endometrial kanser (EK) gelişmiş ülkelerde kadın 
genital sisteminin en sık görülen kanseridir (1,2). 
Günümüzde obezite, insülin rezistansı ve tip 2 
Diabetes Mellitus’un (T2DM) artışı ile birlikte, tüm 
dünyada EK insidensi ve bu hastalıktan etkilenen 
genç kadınların sayısı giderek artmaktadır. Gelecek 
20 yıl içinde bu artışın %50-100’lere ulaşacağı 
öngörülmektedir (3-6).

Mevcut tedavi seçeneklerinin kısıtlılığı nedeni ile 
erken aşamadaki EK’lerde bile mevcut en etkili 
ilk basamak tedavi, cerrahi işlemlerdir. Cerrahi 
tedavi maliyeti, komplikasyonları ve fertiliteyi 
sonlandırması nedeniyle bazı dezavantajlara 
sahiptir. EK’in giderek daha genç yaşlarda 
görülmesi fertiliteyi koruyan, konservatif yeni 
tedavi seçenekleri arayışını zorunlu kılmaktadır 
(7,8). Ayrıca ileri evre ve rekürrensi olan hastalar 
kötü prognoza sahiptir. Bu hastaların cerrahi, 
konvansiyonel kemoterapi, radyoterapi veya bu 
tedavi seçeneklerinin kombinasyonu ile tedavisi 
güçtür, bu grup hastalarda da yeni tedavi stratejileri 
geliştirilmesi acil bir ihtiyaç olarak gündeme 
gelmektedir.

Uzun yıllardır antidiyabetik bir ilaç olarak kullanılan 
metformin, son dönemlerde EK tedavisinde yeni ve 
güçlü bir aday olarak dikkatleri çekmektedir.

Endometrial kanser
EK, kadınlarda morbidite ve mortalitenin en önemli 
sebeplerinden biridir. Kadın üreme sisteminin en sık 
görülen malign tümörü olan EK, uterus boşluğunu 
kaplayan endometriumdan kaynaklanmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde EK insidensi gelişmekte olan 
ülkelere göre daha yüksektir. Ancak gelişmekte 
olan ülkelerde kötü prognoz ve mortalite daha 
yüksektir (9).

Biyolojik, moleküler ve klinik parametreler 
baz alınarak EK’ler tip 1 ve tip 2 olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Tip 1 EK (endometrioid, 
östrojen-dependent tip) en yaygın tiptir ve tüm 
EK vakalarının %80’nini oluşturmaktadır. Bunlar 
düşük gradelidir, çoğunlukla perimenopozal 
kadınlarda oluşur ve genellikle öncesinde veya 

beraberinde endometrial hiperplazi eşlik etmektedir. 
Tip 2 EK (nonendometrioid, östrojen-independent 
tip) genellikle daha yaşlı kadınlarda görülür, 
agresif tümörlerdir ve östrojen stimülasyonu 
ile bağlantılıları yoktur. Tip 2 EK’ler atrofik 
endometriumdaki prekanseröz lezyonlardan veya 
endometrial poliplerden kaynaklanabilmektedirler. 
Ayrıca tip 1 EK ve tip 2 EK vakaları farklı 
gen ekspresyon profillerine sahiptir. Tip 1 EK 
vakalarında mikrosatellit instabilite ve fosfataz ve 
tensin homoloğu (PTEN) mutasyonları yaygındır. 
Oysa tip 2 vakalarında sıklıkla p53 mutasyonları 
ve çeşitli kromozomlarda heterozigosite kaybı 
görülmektedir (10). Tip 1 EK vakalarında somatik 
PTEN mutasyonları görülme oranı %80’lere 
ulaşabilmektedir. PTEN, fosfatidilinozitol 3-kinaz/
protein kinaz B/ rapamisin protein kompleksinin 
memeli hedefi (PI3K/AKT/mTOR) sinyal yolağını 
negatif olarak regüle eden bir tümör supressör 
proteindir ve pek çok değişik kanser tipinde 
mutasyonları olduğu saptanmıştır (8,10). Gerçek 
mekanizma tam olarak bilinmemesine rağmen, 
insülin/insülin büyüme faktör1(IGF1)/PI3K/AKT/
mTOR ve mitojenle aktive edilmiş protein kinaz 
(MAPK) sinyal yolaklarının aktivasyonunun EK 
oluşumunda önemli rol oynadığı düşünülmektedir. 
Bu iki sinyal yolağı hücre proliferasyonunu ve 
hücre sağ kalımını artırarak kanser gelişmesinde ve 
kemorezistansta etkili olmaktadır (3,6,8,11).

Son yıllarda EK’de nükleer faktör kappa B 
(NFκB), sinyal transdüseri ve transkripsiyon 
aktivatörü (STAT3) yolaklarının aktivasyonunun 
ve midkin ekspresyonunun arttığı ve E-kaderin 
ekspresyonunun da azalmış olduğu bildirilmiştir 
(10,12,13).

EK’de en belirgin semptomlar menstruasyon 
dışında düzensiz kanamalar ve kanlı akıntıdır. 
Obezite, diyabet, insülin rezistansı, progesteronla 
dengelenmemiş devamlı östrojen maruziyeti, aile 
hikayesi, nulliparite, tamoksifen kullanımı ve 
polikistik over sendromu (PCOS) risk faktörleri 
olarak tanımlanmakla birlikte insülin ve östrojen 
EK oluşumunda en önemli rolü üstlenmektedirler 
(3,8,14,15).
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Östrojenlerin endometrial dokuda proliferatif 
faktörler olarak fonksiyon göstererek endometrial 
hiperplaziye yol açmaları nedeni ile endometriumun 
östrojene sürekli maruziyeti EK’in primer sebebi 
olarak kabul edilmektedir. Endojen östrojen 
seviyelerinin tip 1 EK’li kadınlarda sağlıklı kadınlara 
göre 3 kat daha yüksek olduğu gösterilmiştir 
(8,9,16). Progesteron ve analogları EK hücrelerinin 
proliferasyonunu ve sağ kalımını suprese eder. 
Progesteron endometriumda östrojenin oluşturduğu 
büyüme ve hiperplaziyi antagonize ettiğinden 
dolayı, yetersiz progesteron aktivitesi EK riskini 
bariz olarak arttırmaktadır (8,17). Uzun süre devam 
eden östrojen fazlalığı veya progesteron eksikliğinin 
EK’in öncü lezyonu olan atipik endometrial 
hiperplaziye sebep olduğu kabul edilmektedir. 
Atipik endometrial hiperplazili kadınlarda EK 
gelişme oranı %40’ları bulabilmektedir. Östrojen 
ve progesteron biyolojik etkilerini sırası ile östrojen 
ve progesteron reseptörleri (ER, PR) aracılığı ile 
gerçekleştirirler (8,18,19).

Sistemik insülin ve endometrial IGF-1’in 
yüksek seviyelerinin EK agresivitesini arttırdığı 
gösterilmiştir. Üstelik insülin endometriumda 
insülin benzeri büyüme faktörü bağlanma 
proteini 1 (IGFBP-1) sentezini azaltarak IGF-1’in 
biyoaktivitesini arttırmaktadır. İnsülin, IGF-1 ve 
onların reseptörleri arasındaki interaksiyonlar 
sonucu PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağının aktive 
olarak hücre proliferasyonuna sebep olduğu 
bilinmektedir. İnsülin ve IGF-1’in mitojenik olduğu 
ve kanser hücrelerinin büyümesini ve metastazı 
stimüle ettiği gösterilmiştir. İnsülin ve IGF-1 
reseptörlerinin aşırı ekspresyonunun da PI3K/
AKT/mTOR sinyal yolağı aktivasyonu yoluyla 
endometrial hiperplazi ve tip1 EK gelişimine yol 
açtığı bildirilmiştir (8,11,20,21). T2DM ve insülin 
rezistansı EK’in önemli risk faktörleri olarak 
tanımlanmıştır. EK’li hastaların yaklaşık %30 unda 
T2DM ve % 36’sında henüz teşhis edilmemiş insülin 
rezistansı olduğu rapor edilmiştir. 16 çalışmalık 
geniş bir metaanalize göre T2DM’li kadınlarda, 
diyabetik olmayan kontrol grubuna kıyasla EK riski 
2 kat daha yüksek bulunmuştur (9,20).

EK diğer kanserler arasında obezite ile en güçlü 
ilişkisi olan kanserdir (22). Obezite, östrojen ve 
insülin sinyal disregulasyonu ile EK gelişimini 
arttırmaktadır. Aşırı vücut yağının EK riskini doza 
bağlı olarak arttırdığı ve vücut kitle indeksinde 
(BMI) her 5 kg/m2 lık artış ile birlikte, EK riskinin 
1.6 kat yükseldiği saptanmıştır. BMI’i 42 olan bir 
kadında tip 1 EK riskinin normal kilolu olanlardan 
(BMI: 20-25 kg/m2) yaklaşık 10 kat daha yüksek 
olduğu bildirilmiştir (20). Obezite EK için majör 
bir risk faktörüdür. Obezite ve EK arasındaki bu 
ilişki obez kadınlarda genellikle östrojen ve insülin 
seviyelerinin yüksek olması ile açıklanmaktadır. 
İnsülin sinyal yolağının, obezite ile bağlantılı olan 
inflamatuar mekanizmalarla biyolojik interaksiyonu 
mevcuttur ve yüksek adipokin seviyeleri insülin 
rezistansına yol açabilmektedir (3,6).

PCOS’un, tip1 EK gelişimi ve progresyonunda 
önemli bir risk faktörü olduğu kabul edilmektedir 
(8,23,24). Kronik anovulasyon sonucunda 
progesteronla dengelenmemiş östrojen artışı 
endometrial hiperplazi ve EK oluşmasına zemin 
hazırlamaktadır. Endometrium steroid hormonlara 
duyarlıdır. Epitelyal ve stromal hücrelerin 
proliferasyon, sekresyon ve apoptozisinin kontrollü 
bir şekilde devam etmesi için östrojen ve progesteron 
arasında dengeli bir karşılıklı ilişki gereklidir. 
Östrojen endometrial epitelyal hücrelerin hipertrofi 
ve hiperplazisine yol açar. Progesteron ise östrojenin 
oluşturduğu bu proliferasyonu inhibe eder. PCOS’lu 
kadınların endometriumu, normal endometriumun 
aksine sürekli olarak östrojen stimulasyonuna 
maruz kalır, progesteron stimulasyonu minimaldir 
veya tamamen yoktur (8,17,25). İn-vitro çalışmalar 
proliferatif östrojenin endometrial IGF-1 sentezini 
arttırdığını göstermektedir. IGF-1, endometriumun 
epitelyal ve stromal hücrelerinde eksprese edilen 
IGF-1 reseptörlerine (IGF-1R) bağlanarak direkt 
olarak hücre proliferasyonunu stimüle edebilir 
ve apoptozisi inhibe edebilir. Dengesiz olarak 
eksprese edilen IGFBP-1 ve IGF-1R endometrial 
patolojilere sebep olabilir. Bu nedenle IGF-1, 
PCOS’lu kadınlarda endometrial hiperplazinin 
oluşmasında ve EK’e progresyonunda önemli bir 
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rol oynayabilir. Sonuçta PCOS’da progesteronla 
dengelenmemiş östrojen fazlalığı ve insülin 
rezistansı EK oluşumunda önemli risk faktörleridir 
(26). Çalışmalar PCOS ve EK arasında yakın ilişki 
olduğunu göstermiştir. PCOS’lu kadınlarda tip1 EK 
riski, PCOS’u olmayan kadınlara göre 3 kez daha 
yüksek saptanmıştır. Endometrial hiperplazi ve 
PCOS bir arada olduğunda ise tip1 EK riski 4 kez 
daha yüksek bulunmuştur (20,26). PCOS’lu hastalar 
genç kadınlardır, bu kadınlarda EK oluştuğunda 
genellikle potansiyel fertilitelerini korumayı 
arzu ederler ve cerrahi tedaviyi kabullenmek 
istemezler. Bu hastaların fertilitelerini korumak 
amacıyla cerrahi olmayan, yeni medikal tedavilerin 
geliştirilmesi önemlidir.

EK’in tedavisinden sonra total 5 yıllık sağ kalım 
oranı %21-56’dır. EK’li hastalar erken aşamada 
saptanırsa prognoz iyidir, 5 yıllık sağ kalım stage 1 
ve stage 2 de sırası ile %87 ve %76’dır. Stage 3 ve 
stage 4’lü hastalardaki sağ kalım oranları ise sırası 
ile %59 ve %18’dir. Rekürren EK’li hastalarda 
prognoz kötüdür ve total sağ kalım oranı sadece % 
7.7 dir (1,27).

EK tedavisinde seçenekler kısıtlıdır. Erken dönem 
EK’de progesteron ve analogları kullanılabiliyor 
olsa da, hastaların %30 unda progesteron rezistansı 
görülmektedir. Bu nedenle erken aşamadaki 
EK’de bile günümüzde ilk basamak tedavi olarak 
genellikle total abdominal histerektomi ve bilateral 
salpingo-ooferektomi uygulanır (7,8,23,24,28-30).

Obezite, diyabet ve insülin rezistansı gibi risk 
faktörlerinin artması nedeni ile EK giderek daha genç 
kadınların problemi olarak gündeme gelmektedir. 
Bu sebeple fertiliteyi koruyan, konservatif yeni 
medikal tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi zorunlu 
görünmektedir. Ayrıca ileri evrede teşhis edilmiş 
ve rekürren EK’lerinin cerrahi de dahil olmak 
üzere mevcut tedavi seçeneklerinden yararlanması 
güçtür. Bu grup hastalarda da yeni tedavi stratejileri 
geliştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır (1,7,26,).

Bu açıdan son yıllarda metformin yeni bir 
anti-endometrial kanser ajan olarak dikkatleri 
çekmektedir.

Metformin
Son yıllarda, pek çok çalışma metforminin EK dahil 
çeşitli insan kanserlerinde güçlü bir terapötik ajan 
olarak kullanılabileceğini göstermektedir (31-34).

Metformin, keçi sedefi (Galega officinalis) 
bitkisinden elde edilen bir biguanid türevidir. Elli 
yılı aşkın süredir T2DM tedavisinde birinci basamak 
oral antidiyabetik ajan olarak kullanılmaktadır. 
Genellikle iyi tolere edilir. Yaklaşık %10 vakada 
bulantı, kusma, diyare, şişkinlik hissi gibi hafif ve 
genellikle geçici gastrointestinal sistem belirtileri 
görülebilir. En ciddi yan etki olan laktik asidoz 
oldukça nadirdir (100.000 hastada 3) ve genellikle 
karaciğer, böbrek yetmezliği olanlarda ve 80 yaş 
üzeri hastalarda görülmektedir.

Metformin karsinogenezisi tetikleyen 
hiperproliferatif süreçleri inhibe ederek antikanser 
etkiler gösterebilmektedir. Obezite ve insülin 
rezistansı ile birlikte olan kanserlerde daha etkin 
olduğu ileri sürülmüştür (20,35). Çeşitli deneysel 
ve preklinik çalışmalarda metforminin hücre 
proliferasyonunu, hücre sağ kalımını, invazyonu 
ve metastazı inhibe ettiği, buna karşılık apoptozis 
ve otofajiyi arttırdığı, ilave olarak progesteron 
rezistansı ve kemorezistansı azalttığı gösterilmiştir 
(14,36-38).

Metforminin potansiyel antikanser etkilerinin 
altında yatan gerçek mekanizma tam olarak 
anlaşılamamasına rağmen, insüline bağımlı ve 
insülinden bağımsız etkiler dahil pek çok değişik 
mekanizmanın geçerli olduğu ileri sürülmüştür 
(31,32). Metformin güçlü mitojenik olan insülin 
ve IGF-1 seviyelerini düşürerek ve böylece 
P13K/AKT/mTOR yolağının aktivasyonunu 
başlatan substratları azaltarak antikanser etki 
gösterebilmektedir (11,20,21,39). Ayrıca AMPK’ya 
(AMP ile aktifleşen protein kinaz) bağımlı ve 
AMPK’den bağımsız yollarla PI3K/AKT/mTOR/ 
ve MAPK/mTOR sinyal yolaklarının aktivasyonunu 
inhibe ederek hücre proliferasyonunu ve protein 
sentezini azaltır, otofaji ve apoptozisi arttırır 
(18,25). Metforminin PI3K/AKT/mTOR sinyal 
yolağını inhibe ederek insan EK hücrelerinde 
proliferasyonu azalttığı gösterilmiştir (20,27,39). 
Metformin mitokondride solunum zinciri kompleks 
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1’i inhibe ederek, ATP üretimini azaltır. AMP/ATP 
oranının artması ile hücrenin enerji sensörü olarak 
kabul edilen AMPK aktive olur. AMPK aktivasyonu 
çok sayıda hücre içi sinyalizasyon yolaklarını 
harekete geçirerek etkisini gösterir. Aktive olan 
AMPK karaciğerde glikoneojenezi inhibe ederek 
glikoz üretimini azaltır, glikoz transporter (GLUT4) 
mRNA ekspresyonunu arttırarak, glikozun hedef 
periferik dokulara (adipoz doku ve iskelet kası) 
alımını ve kullanımını arttırır. Hedef dokularda 
insülin hassasiyeti artar. Sonuçta plazma glikoz 
ve insülin düzeyi azalmış olur. Metformin ayrıca 
bağırsaktan glikoz emilimini azaltır. Lipid sentezini 
azaltır, yağ asidi oksidasyonunu arttırır. Ayrıca 
AMPK aktivasyonu PI3K/AKT/mTOR yolağını 
inhibe ederek protein sentezini azaltır, hücre 
büyümesini engeller, hücre siklusunu durdurur, 
apoptozis ve otofajiyi artırır (8,20).

Metforminin antiinflamatuar, antianjiogenik ve 
obeziteyi antagonize edici etkileri de varsayılan 
antikanser etkilerinin ortaya çıkmasında etkili 
olabilmektedir. Ayrıca metformin NFκB ve STAT3 
yolaklarının aktivasyonunu inhibe ederek ve tümör 
nekroz faktörü (TNF) üretimini azaltarak antikanser 
etkiler gösterebilmektedir (13,20,35,36,39-41). 
Endometrial karsinogeneziste metforminin bir 
diğer antikanser etkisi anti-aromataz aktivitesi 
ile açıklanmaktadır. Bu etki obez kadınlarda 
sistemik insülin seviyelerinin azalmasına yol açar. 
Metformin, insan EK hücrelerinde östrojenin 
oluşturduğu proliferasyonu inhibe eder ve östrojen 
reseptörlerini regüle eder (20,42,43). İlave olarak 
metforminin tümör hücrelerinin kanser kök 
hücrelerine dönüşümünü ve kök hücre yenilenmesini 
inhibe edebildiği rapor edilmiştir (31,44). EK 
hücrelerinde E-kaderin düzeyini arttırdığı ve 
epitelyal-mezenkimal transisyonu (EMT) azalttığı, 
EMT ve kanserde rol oynayan dönüştürücü büyüme 
faktörünü (TGF) suprese ettiği de bildirilmiştir 
(9,31,45,46). Ayrıca hücre içi DNA hasar cevap 
kontrol noktalarını aktive ederek kansere karşı 
doğal bariyer olarak fonksiyon gösterebilmektedir 
(31,47,48). Reaktif oksijen ürünlerini, oksidatif 
stresi, DNA hasarını ve böylelikle mutagenez 
riskini azalttığı da saptanmıştır. Metformin ayrıca 
microRNA ((mi)RNA) sentezinde rol alan bir 

enzim olan DİCER ekpresyonunu indükleyerek, 
microRNA grubuna dahil olan let-7 ve miR-
200 ekspresyonunu arttırarak antikanser etkiler 
gösterebilmektedir (19,20,31,49). Metformin 
tedavisi ile paclitaxel ve cisplatin kemorezistansının 
azaldığı ve ilaç etkinliğinin arttığı bildirilmiştir 
(19,37).

Tüm bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde 
metforminin kansere karşı çok yönlü koruma 
sağlayabildiği görülmektedir (31).

Atipili endometrial hiperplazinin metformin 
tedavisi ile endometrial kansere progresyonunun 
engellendiği, hiperplazik endometriumun yeniden 
normal endometriuma dönüştüğü gösterilmiştir. 
Böylelikle endometrial kanser insidensi azalmış 
olur ve gebelik arzusu olan genç kadınlarda 
fertilitenin devamına olanak sağlanmış olur. İnsülin 
rezistansı, morbid obezite, PCOS ve endometrial 
hiperplazi gibi EK risk gruplarında metforminin 
koruyucu olarak kullanılabileceği ileri sürülmüştür. 
Klinik çalışmalarda EK’li hastalarda adjuvan 
olarak metformin kullanılması ile total sağ kalımın 
arttığı ve rekürrens riskinin azaldığı bulunmuştur 
(1,8,9,18).

Tüm bu ümit oluşturan gelişmelere rağmen, 
metforminin klinik uygulamada EK’li kadınlarda 
tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılabilmesi 
için çok merkezli, geniş hasta gruplu, iyi dizayn 
edilmiş, prospektif klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Radyoterapi Uygulanan Serviks Kanserli Hastalarda Tedavi 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Prognostik Faktörlerin 

İncelenmesi

Cenk Ahmet ŞEN1, Melek Gamze AKSU2, Aylin Fidan KORCUM2

Öz
Amaç: Radyoterapi (RT) serviks kanserinde kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu 
çalışmanın amacı RT uygulanmış serviks kanserli hastaların tedavi sonuçları ve prognostik 
faktörler açısından değerlendirilmesidir.
Gereç ve yöntem: Kliniğimizde adjuvan ve definitif RT uygulanmış evre IB-IVA serviks 
karsinomlu toplam 142 hasta retrospektif olarak incelendi. Ortalama izlem süresi 30 ay olup, 
tedaviye bağlı yan etkiler, sağkalım oranları ve prognostik faktörler değerlendirildi. 
Bulgular: Bu çalışmada, RT alan tüm hastalarda evre, tedavi öncesi hemoglobin değeri, toplam 
RT süresi, eş zamanlı kemoterapi (KT) uygulanması, lenfovasküler invazyon durumu, tümör 
çapı ve RT sonrası rezidü tümör varlığı sağkalımda etkili prognostik faktörler olarak saptandı. 
Adjuvan ve definitif RT uygulanan hastalar arasında RT yan etkileri açısından anlamlı fark 
görülmedi. 
Sonuç: RT serviks kanseri tedavisinde kabul edilebilir komplikasyon oranları ile tolere edilebilir 
ve etkili bir tedavi yöntemidir. Yan etkilerin değerlendirilmesinde geniş hasta sayılarını içeren 
prospektif çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, Radyoterapi, Prognostik faktörler

Evaluation of Treatment Results and Prognostic Factors in Cervix Cancer 
Patients Treated with Radiotherapy

Abstract
Objective: Radiotherapy (RT) is an effective treatment for cervical cancer. The aim of this study 
is to survey the results of RT of cervical cancer patients in terms of prognostic factors. 
Material and Methods: In our clinic, a total of 142 adjuvant and definitive RT implemented, 
stage IB-IVA cervical carcinoma patients were retrospectively analyzed. Mean follow-up time 
was 30 months. Treatment-related side effects, survival and prognostic factors were evaluated. 
Results: In this study, for the evaluation of all patients for RT, age, stage, pretreatment 
hemoglobin levels, total irradiation time, concomitant chemotherapy, lymphovascular invasion 
status, diameter of the tumor and post-radiotherapy residual tumor were determined as effective 
prognostic factors for survival. There were no significant difference between patients treated 
with adjuvant and definitive RT in terms of side effects of RT. 
Conclusion: In the treatment of cervical cancer, RT can be tolerated with acceptable rate of 
complications and is an effective treatment. There is a need for prospective studies involving 
large number of patients in the evaluation of side effects.
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Giriş
Serviks kanseri dünyada kadınlarda dördüncü, 
ülkemizde ise onikinci en sık görülen kanser 
türüdür (1). Erken evrelerde tek başına cerrahi ya 
da radyoterapi (RT) ile tedavi yapılabilmekte iken, 
yüksek riskli hastalarda postoperatif olarak RT 
gerekebilmektedir. Lokal-bölgesel ileri evre serviks 
karsinomlarında ise başlıca tedavi yöntemi RT ve 
eş zamanlı kemoterapidir (2). İleri evre serviks 
karsinomu tedavisinde RT’nin başlıca amacı, düşük 
yan etki ve artmış yaşam kalitesi ile birlikte yüksek 
tümör kontrol oranı sağlayabilmektir. RT dozlarının 
yükseltilmesi ile tedavi başarısı artmaktadır. 
Tek başına eksternal RT ile yüksek dozlara 
çıkılamazken, brakiterapinin eksternal RT’ye 
eklenmesiyle daha az yan etkiyle daha yüksek 
tümör dozlarına ulaşılabilmesi mümkün olmaktadır 
(3). Radyoterapi ile tedavi edilen lokal-bölgesel ileri 
evre serviks karsinomunun prognozunu etkileyen 
pek çok faktör bildirilmektedir. Klinik evre, tümör 
volümü, histoloji, lenf bezi yayılımı gibi tümöre ait 
faktörlerin yanında, hemoglobin değeri, komorbid 
hastalıklar gibi hastaya ait faktörler de prognozda 
önem taşımaktadır (4,5,6). 

Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda serviks 
karsinomu tanısıyla definitif ve adjuvan RT 
uygulanmış olan serviks karsinomlu hastalar 
retrospektif olarak değerlendirildi. Tedaviye bağlı 
yan etkiler ile lokal kontrol ve sağkalımda etkili 
prognostik faktörler incelendi.

Gereç ve Yöntem

Hasta Özellikleri
1999-2007 yılları arasında, Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim 
Dalı’nda, serviks karsinomu tanısıyla definitif 
ve adjuvan radyoterapi uygulanan 142 hasta 
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların genel 
özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Hastaların ortalama yaşı 53 olup 29-78 arasında 
değişmekteydi. Histopatolojik değerlendirmede 
114’ü (%80) epidermoid karsinom, 25’i (%18) 
adenokarsinom, 3’ü ise (%2) diğer histolojilere 
sahipti. Evrelere göre dağılımlarında; hastaların 
31’inin (%21.8) Evre IB, 15’inin (%10.6) Evre IIA, 
68’inin (%47.9) Evre IIB, 9’unun (%6.3) Evre IIIA, 
11’inin (%7.7) Evre IIIB, 8’inin (%5.6) Evre IVA 
olduğu tespit edildi. 

Tedavi öncesi tüm hastalara; anamnez, fizik 
muayene (gerekli hastalarda genel anestezi 
altında), akciğer grafisi, üst batın ultrasonografi, 
pelvik bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans 
görüntüleme, rektoskopi ve/veya sistoskopi (gerekli 
hastalarda), tam kan sayımı, rutin kan biyokimyası 
ve tam idrar tetkiki yapılarak evreleme tamamlandı.

Hastaların 55’i (%38.7) premenopozal, 87’si 
(%61.3) postmenopozal dönemdeydi ve 55 (%38.7) 
hastada komorbidite vardı. Hastaların %52’sinde 5 
ve üzerinde gebelik öyküsü mevcuttu. 

Radyoterapi, hastaların 74 (%52.1)’ünde adjuvan 
amaçla, 68 (%47.9)’inde ise definitif amaçla 
uygulandı. 
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Tablo 1: Serviks karsinomu tanısıyla adjuvan ve definitif RT uygulanan tüm hastaların genel özellikleri

Hasta Özellikleri Hasta Sayısı %

Yaş Medyan 53 (29-78)

Histoloji

Epidermoid karsinom 114 80

Adenokarsinom 25 18

Diğer 3 2

Klinik evre

IB 31 21.8

IIA 15 10.6

IIB 68 47.9

IIIA 9 6.3

IIIB 11 7.7

IVA 8 5.6

Radyoterapi amacı
Postoperatif 74 52.1

Definitif 68 47.9

Eşzamanlı 
kemoterapi

Var 114 80

Yok 25 18

Hemoglobin değeri
< 10.6 73 51.4

> 10.6 69 48.6

Tümör çapı
< 4 cm 92 64.8

> 4 cm 50 35.2

Lenfovasküler 
invazyon

Var 50 35.2

Yok 92 64.8

Menopozal durum
Premenopozal 55 38.7

Postmenopozal 87 61.3

Sigara öyküsü
Var 28 19.7

Yok 114 80.1

Doğum sayısı
<5 68 47.9

>5 74 52.1

Komorbid hastalık
Var 55 38.7

Yok 87 61.3
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Tedavi Özellikleri
Hastaların 131’ine eksternal pelvik radyoterapi ve 
intrakaviter brakiterapi yapılırken 11 hastaya sadece 
eksternal pelvik radyoterapi uygulandı. Toplam 
95 hastada radyoterapi ile eş zamanlı kemoterapi 
kullanıldı. 

Hastalara Philips SLS–23 Sim-CT cihazı ile 
simülasyon yapılarak tedavi alanları belirlendi. 
Simülasyon sırasında hastalar supin pozisyonda 
yatırılmış ve immobilizasyon gereci kullanılmamıştır. 
AP, PA, sağ ve sol lateral olmak üzere 4 alandan 
box tekniği ile tedavi planlandı. Alt 1/3 vajinal 
tutulum varlığında, sahalar tüm vajinayı ve inguinal 
lenf bezlerini içerecek şekilde modifiye edildi. 
Tümör yerleşimine göre gerekli hastalarda lateral 
alan sınırları genişletildi. Paraaortik lenf nodu veya 
kommon iliak lenf nodu metastazı olan hastalarda 
paraaortik bölge de tedavi alanına dahil edildi. 

Eksternal radyoterapi günlük 180-200 cGy’lik 
fraksiyonlarla, haftada 5 gün uygulandı. Toplam 
doz evre IB2-IIB hastalarda 4600-4680 cGy 
(parametriyum invazyon bulgusu devam ediyorsa 
5040 cGy), evre III ve daha ileri evrelerde ise 
5000-5040 cGy idi. RT ile eş zamanlı kemoterapi 
uygulanan hastalarda, haftalık 35-40 mg/m² 
sisplatin kullanıldı.

İntrakaviter brakiterapi uygulamaları Ir192 
MicroSelectron yüksek doz oranlı HDR brakiterapi 
cihazı ile yapıldı. Fletcher Suit aplikatörleri 
kullanılarak ovoid + tandem yerleştirildi. Ayrıca 
rektum lokalizasyonunun tanımlanması için rektal 
marker kullanıldı. Mesane boynunu görüntülemek 
için foley sondanın balonu 8 cc radyoopak madde 
ile dolduruldu. Her brakiterapi uygulamasında 
simülatör cihazında ortogonal anteroposterior ve 
lateral grafiler alındı ve Nucletron Plato Tedavi 
Planlama Sistemi’nde her brakiterapi uygulamasında 
tedavi planı gerçekleştirildi. İntrakaviter brakiterapi 
dozu, adjuvan tedavi uygulanan hastalarda 500 
cGy fraksiyon dozuyla toplam 1500 cGy, definitif 
tedavi uygulanan hastalarda ise 600 cGy fraksiyon 
dozuyla toplam 3000 cGy idi. 

İzlem
Tedavinin tamamlanmasını takiben ilk kontrol 
birinci ay içinde, daha sonraki kontrollar ilk iki yıl 
boyunca üçer ayda bir, beşinci yıla kadar altı ayda bir, 
bundan sonra da yıllık olarak yapılmıştır. Hastalar 
kontrollerinde, ayrıntılı jinekolojik muayeneyi 
içeren fizik bakı, vajinal smear, tam kan analizi, 
kan biyokimyası, tam idrar tetkiki, akciğer grafisi, 
batın pelvik ultrasonografi ve gereken hastalarda 
bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmiştir. 
Pelvik muayenede servikal veya vajinal bölgede 
yineleme, ısrarlı ya da ilerleyen parametrial tutulum 
saptanması ya da tedavi sonrası gelişen hidronefroz 
lokal progresyon olarak kabul edilmiştir. Tedavi 
sonrası paraaortik lenfadenopati gelişimi de dahil 
olmak üzere, pelvis dışı hastalık gelişimi uzak 
yayılım olarak kabul edilmiştir.

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel değerlendirmede SPSS 13.0 (Statistical 
Package for the Social Sciences, Version 13.0) 
kullanıldı. Bu çalışmada lokal-bölgesel kontrol 
oranları, sağkalım süreleri incelenmiş, lokal 
kontrol ve sağkalımı etkileyen prognostik faktörler 
değerlendirilmiştir. Sağkalım süre ve oranları 
Kaplan-Meier yöntemi ile hesaplanmış, gruplar 
arası sağkalım süre ve oran farkları log rank testi 
ile karşılaştırılmıştır. Bağımsız grup oranlarının 
karşılaştırılmasında c² Testi kullanılmıştır. Çok 
değişkenli analizler Cox regresyon modeli 
kullanılarak yapılmış, istatistiksel anlamlılık için 
p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular
Serviks karsinomu tanısıyla definitif ve adjuvan 
amaçla tedavi edilen tüm hastaların ortalama 30 
ay izlem süresi sonunda %66.3’ü hayatta, %.33.8’i 
ise kaybedilmişti. Toplam RT süresi medyan 55 
gün olarak hesaplandı. Eksternal RT ve brakiterapi 
sonrası mesane ve rektum için hesaplanan medyan 
RT dozları Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Definitif ve adjuvan RT uygulanan tüm 
hastalarda uygulanan eksternal RT dozu ve mesane ve 
rektum için toplam RT dozları

Medyan Aralık
Eksternal radyoterapi 
dozu (cGy)

5040 4000-5040

Toplam mesane dozu 
(cGy)

5927 4594-7753

Toplam rektum dozu 
(cGy)

6529 4680-8834

Definitif ve Adjuvan RT Uygulanan Tüm 
Hastalar İçin Lokal Progresyonsuz Sağkalım
Definitif ve adjuvan RT uygulanan 142 hastanın 
birlikte değerlendirmesinde; 2 yıllık lokal 
progresyonsuz sağkalım %20 olarak hesaplanmıştır 
(Şekil 1). Tedavi sonrası 38 hastada (%27) lokal 
progresyon saptanmış, lokal progresyon süresi 
ortalama (3 – 60) 13,5 ay olarak bulunmuştur. 
Lokal progresyonların %40’ının ilk 24 ay içinde, 
%67’sinin ise ilk 36 ay içinde geliştiği saptanmıştır.

Log rank testi ile yapılan tek değişkenli analizler 
sonucu lokal progresyonsuz sağkalıma etki eden kötü 
prognostik faktör RT sonrası rezidü tümör varlığı 
(p=0.003) olarak tespit edilmişken, Cox regresyon 
modeli uygulanarak yapılan çok değişkenli analizlerde 
lokal progresyonsuz sağkalımı etkileyen anlamlı 
prognostik faktör tespit edilmemiştir (Tablo 3).

Prognostik faktör Hasta 
Sayısı

2 Yıllık Lokal 
Progresyonsuz Sağkalım

Tek Değişkenli 
Analiz “p”

Çok Değişkenli 
Analiz “p”

Yaş < 53 73 % 67 0.043 0,070> 53 69 % 90

Histoloji Epidermoid ca 114 % 62 0.098 0.189Adenokarsinom 25 % 90

Klinik evre

IB 31 % 90

0.172 0.380II 83 % 100
III 20 % 100
IV 8 % 50

Hemoglobin 
değeri

< 10.6 gr/dl 73 % 75
0.672 0.404> 10.6 gr/dl 69 % 100

Toplam tedavi 
süresi

< 55 gün 65 % 67 0.172 0.187> 55 gün 77 % 100
Eşzamanlı 
kemoterapi 

Var 114 % 80
0.147 0.724Yok 25 % 90

Lenfovasküler 
invazyon

Var 50 % 50 0.965 0.671
Yok 92 % 100

Tümör çapı < 5 cm 92 % 100 0.844 0.820> 5 cm 50 %75

RT sonrası 
rezidü tümör

Maksimum 45 % 0
0.030 0.227Minimum 13 % 25

Bulgu yok 84 % 0

Tablo 3: Tüm hastalarda 2 yıllık lokal progresyonsuz sağkalım oranları

Şekil 1: Tüm hastalar için lokal progresyonsuz
sağkalım eğrisi
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Definitif ve Adjuvan RT Uygulanan Hastalar 
İçin Hastalıksız Sağkalım

Definitif ve adjuvan RT uygulanan 142 hastanın 
birlikte değerlendirilmesinde; 2 yıllık hastalıksız 
sağkalım %58 olarak hesaplandı (Şekil 2). 
Hastaların 2 yıllık hastalıksız sağkalım oranları ve 
hastalıksız sağkalımda etkisi araştırılan prognostik 
faktörler Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4: Tüm hastalarda 2 yıllık hastalıksız sağkalım oranları

Prognostik faktör Hasta Sayısı
2 Yıllık 

Hastalıksız 
Sağkalım

Tek Değişkenli 
Analiz “p”

Çok 
Değişkenli 
Analiz “p”

Yaş
< 53 73 % 51

0.918 0.729
> 53 69 % 55

Histoloji
Epidermoid ca 114 % 53

0.846 0.812
Adenokarsinom 25 % 56

Klinik evre

IB 31 % 61

0.376 0.499
II 83 % 49
III 20 % 56
IV 8 % 39

Hemoglobin 
değeri

< 10.6 gr/dl 73 % 58
0.483 0.472

> 10.6 gr/dl 69 % 48

Toplam tedavi 
süresi

< 55 gün 65 % 57
0.183 0.446

> 55 gün 77 % 46

Eş zamanlı 
kemoterapi 

Var 114 % 48
0.385 0.858

Yok 25 % 65

Lenfovasküler 
invazyon

Var 50 % 48
0.091 0.272

Yok 92 % 56

Tümör Çapı
< 5 cm 92 % 39

0.020 0.911
> 5 cm 50 % 57

RT sonrası 
rezidü tümör

Maksimum 45 % 58
0.276 0.004Minimum 13 % 89

Bulgu yok 84 % 49

Şekil 2: Tüm hastalar için hastalıksız sağkalım eğrisi
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Log rank testi ile yapılan tek değişkenli analizler 
sonucunda hastalıksız sağkalımı kötü yönde 
etkileyen prognostik faktörün tümör çapı olduğu 
saptandı (p=0.020). 

Tümör çapının değerlendirilmesinde operasyon ya 
da RT öncesi MR görüntüleme ya da genel anestezi 
altındaki jinekolojik muayene bulguları esas 
alınmıştır (Şekil 3). 

 

Şekil 3: Tümör çapına göre hastalıksız sağkalım (p=0.020)

Cox regresyon modeli kullanılarak yapılan çok 
değişkenli analizde hastalıksız sağkalımı kötü 
yönde etkileyen prognostik faktörün RT sonrası 
rezidü tümör varlığı olduğu gözlendi. (p=0.004). 

RT sonrası tümör varlığına göre hastalıksız sağkalım 
değerlendirildiğinde RT sonrası yüksek tümör yükü 
bulunan hastaların (maksimum tümör varlığı), 
tümör yanıtı izlenmeyen hastalara göre (bulgu 
yok) hastalıksız sağkalım oranı negatif yönde 6 kat 
daha düşük olarak değerlendirilmiştir (Odds Ratio 
(OR):6.14) (Şekil 4).

Definif ve Adjuvan RT Uygulanan Tüm Hastalar 
İçin Genel Sağkalım 
Definitif ve adjuvan RT uygulanan 142 hastanın 
birlikte değerlendirilmesinde; 2 yıllık genel 
sağkalım %88’dir (Şekil 5). Tek değişkenli 
analizlerde genel sağkalım üzerine etkisi araştırılan 
faktörlerden; klinik evre (p=0.001) (Şekil 6), RT 
başlangıcındaki hemoglobin değeri (p=0.015) 
(Şekil 7), toplam tedavi süresi (p=0.008) (Şekil 
8), RT eş zamanlı kemoterapi (KT) uygulanması 
(p=0.023), lenfovasküler invazyon (p=0.032), tümör 
çapı (p=0.053) ve RT sonrası rezidü durumunun 
(p=0.001) genel sağkalımda etkili olduğu saptandı. 
Çok değişkenli analizlerde ise klinik evre (p=0.001) 
(OR=13.5), RT başlangıcındaki hemoglobin 
değeri (p=0.002) (OR=2.68), toplam tedavi süresi 
(p=0.027) (OR=1.99), lenfovasküler invazyon 
(p=0.050) (OR=2.73) ve RT sonrası rezidü 
tümörün (p=0.003) (OR=12.65) genel sağkalımı 
etkileyen prognostik faktörler olduğu görüldü. 
Genel sağkalım üzerine etkisi araştırılan prognostik 
faktörler Tablo 5’de gösterilmiştir.

Şekil 4: RT sonrası rezidü tümör varlığına göre hastalıksız 
sağkalım eğrisi (p=0.004)
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Şekil 5: Tüm hastalar için genel sağkalım eğrisi
Şekil 6: Evreye göre genel sağkalım eğrileri (p=0.001)

Tablo 5: Tüm hastalarda 2 yıllık genel sağkalım oranları

Prognostik faktör Hasta
Sayısı

2 Yıllık 
Genel 

Sağkalım

Tek 
Değişkenli 
Analiz “p”

Çok 
Değişkenli 
Analiz “p”

Yaş
< 53 73 % 56

0.013 0.005
> 53 69 % 73

Histoloji
Epidermoid ca 114 % 87

0.409 0.309
Adenokarsinom 25 % 92

Klinik evre

IB 31 % 93

0.001 0.001
II 83 % 63

III 20 % 37

IV 8 % 45

Hemoglobin değeri
< 10.6 gr/dl 73 % 54

0.015 0.002
> 10.6 gr/dl 69 % 77

Toplam tedavi süresi
< 55 gün 65 % 77

0.008 0.027
> 55 gün 77 % 52

Eşzamanlı kemoterapi 
Var 114 % 72

0.023 0.065
Yok 25 % 50

Lenfovasküler invazyon
Var 50 % 67

0.032 0.050
Yok 92 % 83

Tümör Çapı
< 5 cm 92 % 85

0.053 0.837
> 5 cm 50 % 60

RT sonrası rezidü tümör 

Maksimum 45 % 27

0.001 0.003Minimum 13 % 45

Bulgu yok 84 % 87
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Şekil 8: Toplam tedavi süresine göre genel sağkalım 
(p=0.027)

Yan Etki Değerlendirmesi
Hastaların %97’sinde akut gastrointestinal sistem 
yan etkisi görülmüş olup hastaların %73.9’unda 
grade 1, %18.3’ünde ise grade 2 derecesindeydi. 
grade 3 akut gastrointestinal sistem yan etki hiçbir 
hastada görülmedi. Genitoüriner sistem yan etkileri 
ise %83.1 hastada grade 1, %13.4 hastada grade 
2 derecesinde olmak üzere toplam 138 hastada 
gelişti. RT ile eşzamanlı KT alan hastalarda akut 
toksisite oranı %68, sadece RT alanlarda ise 
%52.4 olarak bulunmş ve aralarında istatistiksel 
anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p=0.144). 
Grade 3 ve 4 geç komplikasyonlar gözlenmiş olup, 
intestinal komplikasyon oranı tüm hastalar arasında 
%3.5, üriner komplikasyon oranı da %3.5 olarak 
bulunmuştur (Tablo 6). Geç komplikasyonlar; 2 
hastada vezikovajinal fistül, 2 hastada mesane 
kapasitesinde azalma, ciddi idrar sıklığı ve disüri, 1 
hastada mesane içi ciddi telenjiektazi ve hemorajik 
sistit, 5 hastada ince barsaklarda operasyon 
gerektirecek sineşi ve/veya ileus tablosu olarak 
gözlenmiştir. Yine tedavi sırasında görülen akut 
toksisite ile geç komplikasyonlar arasında da bir 
ilişki bulunamamıştır.

Adjuvan ve definitif RT uygulanan hastaların 
karşılaştırmasında akut ve kronik yan etkiler 
açısından istatistiksel anlamlı fark izlenmemiştir.

Tablo 6: RTOG akut ve geç yan etkiler

Grade 0 
(%)

Grade 1 
(%)

Grade 2 
(%)

Grade 3 
(%)

Grade 4 
(%)

Akut gastrointestinal 7.7 73.9 18.3 - -

Kronik gastrointestinal 43.6 42.2 10.6 3.5 -

Akut genitoüriner sistem 2.8 83.1 13.4 0.7 -

Kronik genitoüriner 
sistem 36.6 43.6 16.2 2.1 1.4

Akut hematolojik 27.5 50.7 21.8 - -

Şekil 7: Hemoglobin değerine göre genel sağkalım 
eğrileri  (p=0.002)
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Uzak Metastaz Değerlendirmesi
İzlem süresince 43 hastada (%30.3) uzak metastaz 
gelişmiş olup, uzak yayılım yeri en sık akciğer 
(%10.1) ve ikinci sıklıkta kemik (%6.3) idi. Uzak 
yayılım oranının, lokal progresyon saptanmayan 
grupta %25.5, lokal progresyonlu grupta ise %18.8 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca klinik evre ilerledikçe 
uzak yayılım oranının da arttığı gözlenmiştir (uzak 
yayılım oranları evre II, III ve IVA için sırasıyla; 
%18.9, %25.4 ve %47.3, p=0.021). Adjuvan RT 
uygulanan hastalarda uzak metastaz oranı %19’dur. 
definitif RT uygulanan hastalarda ise %41‘dir. İki 
grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

Tartışma
Serviks karsinomu erken evrelerde, radikal cerrahi 
ya da radikal radyoterapi ile tedavi edilebilmekte 
ve her iki tedavi yöntemi ile de yüksek tümör 
kontrol ve sağkalım oranları sağlanabilmektedir. 
Pelvik yineleme ve uzak yayılım riskinin yüksek 
olduğu lokal ileri evrelerde ise cerrahinin yeri 
bulunmamakta, radyoterapi standart bir tedavi 
yöntemi olarak kullanılmaktadır (7,8). 

Klinik evrenin radikal radyoterapi ile tedavi 
edilen hastalarda önemli bir prognostik faktör 
olduğunu gösteren pek çok çalışma vardır. Perez 
ve arkadaşları (9), radikal radyoterapi ile tedavi 
ettikleri 1499 hastada, lokal yineleme oranlarını 
evre IB, II, III ve IVA için sırasıyla %12, %20, %41 
ve %72 olarak bildirirken, Takeshi ve arkadaşlarının 
(10) intrakaviter brakiterapi ile kombine eksternal 
radyoterapi uyguladıkları evre III 265 hasta için 
bildirdikleri lokal yineleme oranı ise %19.6’dır. 
Yine Perez ve arkadaşları (11) başarısızlık şekillerini 
değerlendirdikleri 849 hastalık başka bir çalışmada, 
lokal yineleme oranlarını evre IB, IIA, IIB ve 
III için sırasıyla %6.4, %12.5, %17.4 ve %35.8 
olarak bildirmişlerdir. Montana ve arkadaşlarının 
(12) evre III epidermoid karsinomlu 203 hastalık 
retrospektif serisinde ise, lokal/ bölgesel yineleme 
oranı evre IIIA için %65 ve evre IIIB için %49 
olarak bulunmuştur. Kim ve Trotti (13), erken evre 
hastalıkta (evre IA, IB ve IIA) pelvik başarısızlık 
oranını %4.6 – 8.2, ileri evre hastalıkta (evre IIB, 
III, IVA) %30.1 – 69.2 aralığında saptamışlardır. 
Eifel ve arkadaşlarının (14) çalışmalarında lokal 
nükslerin yaklaşık %80’inin ilk iki yıl içinde 

görüldüğü bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da 
definitif RT uygulanan hastalarda lokal yineleme 
oranı evrelere göre incelendiğinde, evre IB, II, III 
ve IVA için sırasıyla; %15, %27.6, %42.8 ve %57.8 
olarak bulunmuştur. Lokal yinelemelerin %40’ının 
ilk 24 ay, %67’sinin de 36 ay içinde geliştiği 
saptanmıştır.

Histolojinin serviks karsinomunda önemli bir 
prognostik faktör olduğu ve adenokarsinomların 
epidermoid karsinomlara oranla daha kötü bir 
prognoz gösterdiği birçok çalışmada bildirilmektedir 
(15,16,17,18). Berek ve arkadaşlarının (19) 
adenokarsinomlu 118 hastayı değerlendirdikleri 
çalışmalarında, 5 yıllık sağkalım oranları epidermoid 
karsinoma oranla düşük bulunmuş ancak yineleme 
için geçen sürenin epidermoid karsinomdan daha 
uzun olduğu saptanmıştır. Kliniğimizde tedavi 
hastaların %80’ini oluşturan epidermoid karsinom 
için 2 yıllık lokal progresyonsuz sağkalım ve 
hastalıksız sağkalım oranları sırasıyla %62 ve 
%53 iken, adenokarsinomlu hastalarda bu oranlar 
%90 ve %56 idi. Tek ve çok değişkenli analizler 
sonucunda adjuvan veya definitif RT uygulanan 
hastalarda histopatolojinin sağkalımda bir etkisi 
bulunamamıştır. Adenokarsinom histolojinin daha 
farklı tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç gösterdiği 
hissedilebilse de her histoloji için özel önerilerde 
bulunmak için yeterli veri bulunmamaktadır. 
Adenokarsinom histoloji için optimal tedavi 
yaklaşımlarını daha iyi tanımlayabilmek için ek 
araştırmalara ihtiyaç vardır (20).

Radyoterapi sırasındaki anemi serviks kanserli 
hastalarda prognozu kötüleştiren faktörlerden 
birisidir. Grinsky ve arkadaşlarının (21) 
çalışmasında hemoglobin değerinin 10 gr/dl altında 
olduğu hastalarda, lokal/bölgesel başarısızlık 
riskinin yüksek olduğu görülmüştür. Güncel pek 
çok çalışma ile benzer sonuçlar ile hemoglobin 
değerinin önemini ifade etmektedir (22,23,24). 
Hastalarımızın tamamında radyoterapi öncesi ve 
RT sırasında hemoglobin düzeyleri incelenmiş ve 
düşük hemoglobin değerine sahip hastalarda genel 
sağkalım oranının daha düşük olduğu görülmüştür.

Tümör kontrol oranını etkileyen en önemli 
faktörlerden biri, toplam tedavi süresidir. Tedavi 
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aralarında klonojenik tümör hücrelerinin akselere 
repopülasyonunun lokal kontrol oranlarını 
düşürdüğü düşünülmektedir. Lanciano ve 
arkadaşları (25), 65.9 Gy ya da üzeri dozlarla tedavi 
edilen epidermoid serviks karsinomlu 837 hastanın 
analizi sonucunda, tedavi süresinin uzaması ile 
sağkalım ve pelvik tümör kontrolünun düştüğünü 
saptamıştır. Perez ve arkadaşları (26), tedavi 
süresinin 9 haftadan uzun olmasının evre I ve II’de 
nedene spesifik sağkalım oranını düşürdüğünü 
saptarlarken, evre III için anlamlı bir ilişki 
bulamamışlardır. Fyles ve arkadaşları (27) ise tedavi 
süresinin 36 günden uzun olmasının hastalıksız 
sağkalımda belirgin azalmaya neden olduğunu 
bildirmişlerdir. Delaloye ve arkadaşları (28), radikal 
radyoterapi ile tedavi edilmiş evre IB – IIIB hasta 
gruplarında 60 günün altındaki tedavi süresinin 
hastalıksız sağkalım oranlarını azalttığını tespit 
etmişlerdir. Bizim değerlendirmemizde 8 haftanın 
üzerindeki tedavi sürelerinin tek ve çok değişkenli 
analizde 2 yıllık genel sağkalım oranlarını belirgin 
derecede düşürdüğü izlenirken (p<0.008, p<0.027), 
lokal progresyonsuz ve hastalıksız sağkalıma 
etkisi gösterilememiştir. Adjuvan ve definitif RT 
uygulanan hastalar ayrı ayrı değerlendirildiğinde 
ise toplam tedavi süresinin sağkalıma etkisi 
bulunmamıştır. Son dönem çalışmalara ait güncel 
literatürde tarihsel veriler desteklenmektedir 
(29,30,31).

Çeşitli yayınlarda, uzak yayılım sıklığının evre ile 
ilişkili olduğu, pelvik/paraaortik lenfadenopati ve / 
veya adenokarsinom histolojideki hastalarda daha 
yüksek oranda uzak yayılım gözlendiği ve en sık 
uzak yayılımın akciğere olduğu bildirilmektedir 
(32,33). Agresif lokal tedavi metodları ile sağlanan 
yüksek lokal kontrol oranlarına rağmen uzak 
yayılım sıklığının özellikle lokal ileri evrelerde 
%56 gibi yüksek oranlara çıkması, radyoterapiye ek 
olarak sistemik tedavi gerekliliğinin tartışılmasına 
yol açmıştır. Çalışmamızda, tüm hastalar için 
uzak yayılım oranı %30.3 olup, evre arttıkça uzak 
yayılım sıklığının da arttığı saptanmıştır. Lokal 
yinelemeli hastaların %18.8’inde uzak yayılım 
görülürken, lokal yinelemesi olmayan hastaların 
%25.5’inde uzak yayılım gelişmiştir. En sık uzak 
yayılım yerinin, çalışmamızda da literatürle uyumlu 
olarak akciğer (%10.1) olduğu belirlenmiştir. 

Serviks karsinomunda eksternal radyoterapi ve 
intrakaviter brakiterapi ile birlikte yüksek dozlara 
çıkılıp lokal kontrol oranı arttırılırken, yüksek 
dozlarda akut ve geç yan etkiler de artmaktadır. 
Takeshi ve arkadaşları (10) evre III 265 hastalık 
serilerinde, geç komplikasyonlar üzerine yalnızca 
radyoterapi dozunun etkili olduğunu göstermişler 
ve radyoterapi dozunun, rektal komplikasyonlu 
grupta rektal komplikasyonu olmayanlara göre 
daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir (65.9 Gy’e 
karşı 63 Gy, p=0.012). Lanciano ve arkadaşları 
(34) 1558 hasta için majör komplikasyon oranını 
%9.8 olarak bildirmişler ve toplam tümör dozunun 
yüksek oluşunun majör komplikasyon oranlarını 
arttırdığını saptamışlardır. Pollack ve ark.’nın 
çalışmasında (35) 70 Gy alan rektum volümünün 
%25 ve üzerinde olduğu durumlarda geç rektal 
komplikasyon riski %46; %25’in altında ise bu 
riskin %16 olduğu izlenmiştir. Lee ve ark.’nın 
çalışmasında (36) eksternal RT ve brakiterapi 
uygulanan hastalarda 80 Gy altında ciddi proktit 
insidansı %4, 80-95 Gy arasında %7-8 ve 95 Gy 
üzerindeki dozlarda %13 olarak değerlendirilmiştir. 
Perez ve arkadaşlarının (11) sadece radyoterapi 
uygulanmış 811 hastayı değerlendirdikleri 
çalışmalarında, derece II – III komplikasyon oranı 
%18 olarak bildirilmiş, aynı çalışmada 80 Gy’in 
üzerindeki dozlarla komplikasyon oranı daha 
yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda, ciddi (grade 
3 ve 4) geç komplikasyon hastaların %7’sinde 
gelişmiştir. Rektal komplikasyon oranı %3.5 ve 
üriner komplikasyon oranı %3.5 olup literatürde 
bildirilen oranlara göre kısmen daha düşüktür. 
Toplam tümör dozu, radyoterapiye kemoterapi 
ilavesi, brakiterapi uygulaması ve klinik evre 
ile geç komplikasyon oranları arasında c² testi 
ile yapılan karşılaştırmada anlamlı bir bağlantı 
gösterilememiştir. Yine tedavi sırasında görülen 
akut toksisite ile geç komplikasyonlar arasında da 
bir ilişki bulunamamıştır. 

Sonuç
RT serviks karsinomunun tedavisinde etkili bir 
tedavi yöntemidir. Evreye göre değişmekle beraber 
RT, postoperatif veya küratif tedavi seçeneği olarak 
tek başına uygulanabilir.
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Bu çalışmada: adjuvan veya definitif RT alan 
tüm hastalar ele alındığında evre, tedavi öncesi 
hemoglobin değeri, toplam RT süresi, eşzamanlı 
KT uygulanması, lenfovasküler invazyon durumu, 
tümör çapı ve RT sonrası rezidü tümör varlığının 
sağkalımda etkili prognostik faktörler olduğu 
bulunmuştur. 

Adjuvan RT uygulanan hastalarda klinik evre ve 
tümör çapı hastalıksız sağkalımı, toplam tedavi 
süresi ve cerrahi sınır durumu da genel sağkalımı 
etkileyen faktörler olarak tespit edilmiştir. 
Postoperatif RT uygulanan hastalarda toplam 
RT süresinin uzaması sağkalımı kötü yönde 
etkilemektedir.

Definitif RT uygulanan hastalarda eş zamanlı 
KT uygulanması sağkalımda anlamlı katkı 
sağlamaktadır. Erken ve geç RT yan etkileri literatür 
ile uyumludur. Adjuvan ve definitif RT uygulanan 
hastalar arasında RT yan etkileri açısından anlamlı 
fark görülmemiştir. RT serviks karsinomunun 
tedavisinde kabul edilebilir komplikasyon oranları 
ile etkili bir tedavi yöntemidir.

Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur. Finansal 
destek yoktur.
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Evaluation of the Relationship between eNOS and Breast 
Cancer
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Nilgun ISIKSACAN3, Sacide PEHLIVAN4

Abstract
Objective: The aim of this study was to determine the relationship between polymorphisms of 
endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gen and development of breast cancer. 
Material and methods: Thirty-seven cases with breast cancer and seventy healthy controls 
were enrolled in the present study. The study focused on three functional variants; a variant in 
a variable number of 27 bp tandem repeats in intron 4 (VNTR) of eNOS gene. We genotyped 
these variants using the polymerase chain reaction (PCR) and/or PCR-restriction fragment 
length polymorphism (RFLP) method. The distribution of allele and genotype in eNOS was 
compared between cases with breast cancer and healthy controls using chi-square test. 
Results: With regard to the eNOS (VNTR) variant, significantly decreased breast cancer risk 
was found for eNOS BB polymorphism (OR=0.56; 95%CI:0.463-0.676; p=0.001). No statistical 
association were found between the eNOS AA and AB polymorphisms and breast cancer risk 
(p=0.223 and 0.487). 
Conclusion: In the current study, eNOS BB, was found to be associated with breast cancer. In 
contrast, eNOS AA genotype was not associated with breast cancer. Further studies are needed 
to determine whether these gene polymorphisms have a place in diagnosis or determining the 
risk of disease.
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Introduction
Breast cancer is the most common cancer type in 
females. Although survival rates have increased 
within the last decade due to early diagnosis and 
advanced treatment methods, breast cancer still 
remains the leading cause of death for females (1,2).

The mechanism of the development of breast cancer 
is not clearly understood, although environmental 
factors and complex genetic changes have been 
proposed (3). Oxidative stress-related data have 
recently come onto the agenda regarding the 
relationship between genes and breast cancer. One 
of the most important mechanisms leading to tissue 
damage is oxidative stress, which is defined as 
excessive production of reactive oxygen species 
(ROS) (4).

The increase in ROS is considered to be mutagenic 
and carcinogenic. ROS contributes to the 
development of cancer as a result of changes in cell 
proliferation and inhibited apoptosis (5).In contrast, 
nitric oxide (NO) plays an important role in many 
metabolic processes such as vasodilation, immune 
response, platelet and leukocyte adhesion, yet, high 
concentrations of NO are thought to be effective 
in carcinogenesis. The catalyst in endothelial 
NO synthesis is endothelial nitric oxide synthase 
(eNOS). A variable number of tandem repeats 
(VNTR, 27 nt) in intron 4 is a functional variant 
which accounts for >25% of basal plasma NO 
production (6).

Material and Methods

Study Population
The study group included 37 breast cancer patients 
subjects and 70 healthy controls. All of the healthy 
controls were systemically healthy and non-smokers. 
The patients and controls were informed of the 
study’s purpose and method and they all agreed to 
participate. The exclusion criteria were malignancy 
history, intake of antibiotics or anti-inflammatory 
drugs in the previous 6 months. A detailed medical 
history was taken, followed by a complete whole 
body examination. The patients and controls were 
from the same geographic areas. We genotyped the 
eNOS (intron 4 VNTR) polymorphism. Informed 
consent was obtained from each participant before 
blood sampling, and the study was approved by 
the local Ethical Committee with 2015/12/01, 
(13.07.2015) protocol number in terms of the study 
methods and protocols.

Genotyping analysis
The DNA of the participants was isolated from 
peripheral blood mononuclear cells using the 
Plus Blood Genomic DNA Purification Kit 
(GeneMark,). eNOS (intron 4 VNTR) gene variants 
was genotyped by polymerase chain reaction (PCR) 
restriction fragment length polymorphism (RFLP) 
analysis. For the internal quality control, twenty 
percent of the samples were duplicated in order to 
prevent sample or reading errors.

Öz
Amaç: Çalışmanın amacı, endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) gen polimorfizmleri ile meme kanseri 
gelişimi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 
Gereç ve yöntem: Çalışmaya meme kanseri olan 37 olgu ve 70 sağlıklı kontrol dahil edildi. Çalışmada; 
eNOS geninin intron 4’ünde (VNTR) tekrar eden 27 bp tandem değişken sayısındaki bir varyant araştırıldı. 
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve/veya PCR-kısıtlama fragman uzunluğu polimorfizmi (RFLP) 
metodunu kullanarak bu varyantları genotiplendirdik. eNOS’ta allel ve genotip dağılımı meme kanserli 
olgular ile ki-kare testi kullanılarak sağlıklı kontroller arasında karşılaştırıldı. 
Bulgular: eNOS (VNTR) varyantı ile ilgili olarak, eNOS BB polimorfizmi için önemli ölçüde azalmış 
meme kanseri riski bulundu (OR = 0.56; %95CI:0.463-0.676; p=0.001). eNOS AA ve AB polimorfizmleri 
ile meme kanseri riski arasında istatistiksel bir ilişki bulunmadı (p=0.223 ve 0.487). 
Sonuç: Bu çalışmada, eNOS BB’nin meme kanseri ile ilişkili olduğu bulundu. Buna karşılık, eNOS AA 
genotipi meme kanseri ile ilişkili değildi. Bu gen polimorfizmlerinin tanı veya hastalık riskini belirlemede 
bir yeri olup olmadığını belirlemek için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.
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eNOS (VNTR) variant genotyping: eNOS intron 
4 variant was analyzed by PCR using following 
primer: F:5’-AGGCCCTATGGTAGTGCCTTT-3’, 
and R:5’-TCTCTTAGTGCTGTGGTCAC-3’. 
The PCR product (393 bp and/or 420 bp) was 
obtained. The products were then separated on 
4% NuSieve GTG agarose gel. The experimental 
process was repeated twice for each sample (12). 
The amplified products of 363 bp were digested 
with MluI restriction enzyme (MBI Fermentas, St 
Leon-Rot, Germany) at 65°C producing fragments 
of 291 and 72 bp for the A Allele or fragments 
of 363 bp for the G allele. The insertion variant 
contains a duplication of a fragment shown in 
upper case as follows: 5ʹ -CCCTCTTTCCCCACC
TCTTCCTTCCGCTCCTTTACCTACCACCTT-3ʹ 
.The polymorphic region was amplified with PCR, 
yielding products of 457 and 502 bp for the deletion 
and insertion, respectively (7). All PCR and/or 
digested products were separated on 2% ethidium 
bromide-stained agarose gels and visualized under 
ultraviolet transilluminator.

Statistical analysis
Data were analyzed using the computer software 
SPSS for Windows (version 13.0; SPSS, Inc., 
Chicago, IL, USA). The statistical significance 
of the differences between the patient and control 
groups was estimated by logistic regression analysis. 
Adjusted odds ratios (ORs) were calculated with a 
logistic regression model that controlled for gender 
and age and were reported to be at 95% confidence 
intervals (CI). Differences in allele frequencies 
between the control group and patients were 
compared with a chisquare test and when needed, 
Fisher’s exact test was used. The Hardy-Weinberg 
equation was used to calculate estimated genotype 
frequency and experienced genotype frequency. For 
statistical comparisons between groups, a Mann-
Whitney U-test was used. A p value less than 0.05 
was considered statistically significant.

Results
The study group included 37 patients with breast 
cancer and 70 healthy volunteers. The patients and 
controls were from the same geographical areas. 
Demographic and clinical data of patients with 
breast cancer are given in Table 1.

Table 1: Clinical feature of breast cancer patients

Age Median 59 (32-103)
Gender Female 37

Family History
No 25
Yes 12

Menopause
No 12
Yes 25

Molecular 
subtypes

Luminal A 21
Luminal B 8
Her 2 positive 1
Triple 
Negative 7

Grade
I 4
II 22
III 11

Metastasis
Yes 31
No 6

The genotype distributions of the eNOS (VNTR) 
variants were presented in Table 2. 

eNOS (VNTR) variant: The distribution of 
AA, AB and BB genotypes for eNOS3 (VNTR) 
variant were observed in 47.2%, 21.4% and 
31.4% of healthy controls and in 70.1%, 29.9% 
and 0% of cases with breast cancer, respectively. 
Significantly decreased breast cancer risk was 
found for eNOS BB polymorphism (OR=0.56; 
95%CI:0.463-0.676; p=0.001). No statistical 
association were found between the eNOS AA 
and AB polymorphisms and breast cancer risk 
(p=0.223 and 0.487).
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Table 2: Comparison of frequencies of antioxidan gene variants between patients with breast cancer and healthy controls.

Genotype Breast cancer
n (%)

Healthy Control
n (%) OR 95% CI p

eNOS VNTR

AA 26 (70.1) 33 (47.2) 1.739 0.771-3.922 0.223

AB 11 (29.9) 15 (21.4) 1.428 0.581-3.509 0.487

BB 0 (0) 22 (31.4) 0.560 0.463-0.676 0.001

Discussion
It is well known that oxygen free radicals in oxidative 
stress have an important role in the pathogenesis 
of cancer although studies on genes related to 
oxidative stress have yielded conflicting results. 
In the present study, it was aimed to determine the 
relationship between the risk of breast cancer and 
the variants of eNOS (VNTR) gene variants. 

There are studies in literature about the relationship 
between eNOS polymorphism and the risk of cancer 
development. The relationship between eNOS-
786T>C, 894 G>T and intron 4A/B polymorphisms 
was investigated in a meta-analysis. eNOS intron 
4A/B polymorphism was found to have a significant 
association with all cancers and the relationship 
was found to be stronger in prostate cancer patients. 
eNOS 786T>C polymorphism was significantly 
associated with all cancer types and subgroup 
analyses showed a stronger association with 
prostate cancer, bladder cancer, and breast cancer. 

No significant association was found in respect 
of eNOS 894 G>T polymorphism regardless of 
cancer type but there was a significant relationship 
with breast cancer when the subgroup analyses 
were performed. In the evaluation of pathological 
subtypes, it was found that eNOS 786T>C 
polymorphisms were associated with infiltrating 
ductal carcinomas and other carcinomas whereas 
eNOS 894G>T polymorphisms were associated 
with invasive ductal carcinomas only (8). A case-
control study of 873 patients with breast cancer 
and 1034 healthy subjects showed an association 
between eNOS786T>C or 894G>T polymorphism 
and breast cancer (8). In another meta-analysis 

evaluating the relationship between eNOS and 
cancer, the polymorphisms of eNOS E298D and 
786T>C were investigated. In that study, it was 
found that eNOS e298 and 786T>C polymorphisms 
were associated with a decrease in the risk of breast 
cancer development (9). In the current study, eNOS 
VNTR polymorphism was investigated. The BB 
genotype was found to be associated with decreased 
risk of breast cancer and genotypes AA and AB 
were not significantly associated with breast cancer. 

In conclusion, the role of oxygen free radicals 
in tumor development is well known. However, 
previous studies which have focused on genes 
that have roles in the formation and metabolism 
of oxygen free radicals have revealed different 
findings and the majority of the studies have been 
preclinical studies. In the current study eNOS BB 
genotype was not associated with breast cancer. 
Further studies are needed to determine whether 
these gene polymorphisms have a place in diagnosis 
or determining the risk of disease.
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Bateristlerde Elektrodermal Aktivite

Onur BAYAZIT1,2, Osman AÇIKGÖZ2

Öz
Amaç: Bateristlerin dinlenim, performans sırasında ve sonrasında elde edilen periferik sinir 
sistemi elektrodermal deri aktivitelerinin (EDA) kendi içinde ve dinlenim sırasındaki aktivitenin 
ise müzisyen olmayanlarla karşılaştırılması, sinir sisteminin üstün özelliklerinden biri olan 
sanatçı yaratıcılığının nöroelektriksel temelinin psikofizyolojik yaklaşımla incelenmesi ve ilgili 
nöral aktivitelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve yöntem: Araştırmaya 15 baterist ve 15 müzisyen olmayan erkek birey katıldı. 
Katılımcıların EDA’sı ise serçe ve yüzük parmağına bağlanan disk elektrotlarla alındı. 
Elektrofizyolojik veriler bateristlerde dinlenim (bazal), bateri performansı, performans 
dinletilirken; müzisyen olmayanlarda ise sadece dinlenimde kaydedildi. 
Bulgular: Bateristlerin bazal EDA’sı, müzisyen olmayanlardan düşüktü. Bateristler en yüksek 
EDA’ya performansta sahipti. 
Sonuçlar: EDA’nın bateristlerde, müzisyen olmayanlardan düşük olması, sahne ve gösteriye 
hazırlıklı olan bateristlerin bazal durumda daha düşük heyecan ve emosyonel uyarılmışlığa 
sahip olduğunun bir göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Baterist, Elektrodermal aktivite, Müzisyen, Yaratıcılık

Electrodermal Activity in Drummers

Abstract
Objective: The peripheral nervous system activity (EDA) obtained during the resting (basal), 
performance and listening sessions in drummers were compared in within-subject design was 
the aim of this study. Also, it was aimed that comparison between drummers and non-musicians’ 
neuroelectrical activity during the basal session to investigate the neuroelectrical basis of the 
artist’s creativity with a psychophysiological approach and to determine the neural activities. 
Material and methods: Fifteen drummers and 15 non-musicians participated in this study. The 
EDA obtained via disc electrodes that placed to the little and ring finger. Electrophysiological 
recording was made during the basal, performance of drumming and listening sessions in 
drummers; only in the basal session in non-musicians. 
Results: The basal EDA of the drummers was lower than the non-musicians. The drummers had 
the highest EDA during the performance. 
Conclusion: Having lower EDA in drummers may be an indication that drummers who are 
prepared for the stage and show have lower excitement and emotional excitability in the basal.

Keywords: Drummer, Electrodermal activity, Musician, Creativity
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Giriş
Sahip olduğu pek çok karmaşık fonksiyonun yanında 
insan beyninin ilginç özelliklerinden biri müzik 
yapmak gibi yaratıcı performans sergilenebilmesine 
olanak sağlamasıdır. Sadece kendi sesini 
kullanarak müzik yapılabileceği gibi, farklı 
müzikal enstrümanlarının tek başına ya da birlikte 
kullanılarak ahenkli bir ses bütünü oluşturulması 
insan sinir sisteminin üstün özelliklerinden biri 
olmalıdır. Hatta öyle ki bir müzisyen, iyi bir sanatsal 
sonuç elde etmek amacıyla sergilediği enstrümantal 
müzik performansı sırasında, ses perdesi ve ses 
ritmindeki minimal değişiklikleri bile duyularıyla 
yakalayıp analiz edebilmelidir. Bundan dolayı 
performansı beğeni toplayan ve üstün yeteneği olan 
müzisyenler, sinir sisteminin özel fonksiyonlarının 
bilimsel olarak araştırılmasında ideal bir çalışma 
modeli oluşturmaktadırlar (1,2).

Müzisyen grubunda yer alan profesyonel bateristler, 
çaldıkları bazı müzik parçalarında; ellerindeki 
bagetlerle yaptıkları tekli ve çiftli vuruş yanında, 
pedala basarak sağ ve sol ayak kombinasyonlarını 
da kullanmaktadırlar. Bateristin bu performansı 
sırasında beynin farklı bölgelerinin aktive olması 
ve birbirleriyle iletişimi gerçekleşmelidir (3,4).

Derideki ekrin ter bezlerinin primer fonksiyonu 
termoregülasyondur. Otonom sinir sisteminin 
sempatik kısmıyla aktive olan bu ter bezlerinin 
plantar ve palmar bölgede olanları psikolojik 
olarak önemli uyaranlara karşı termal uyarandan 
daha fazla yanıt vermektedir (5,6). Elektrodermal 
aktivite (EDA) olarak adlandırılan bu aktivite, deri 
üzerine yerleştirilen bir çift elektrot arasında küçük 
bir akım uygulanması ile ölçülebilir. EDA sayesinde 
sinir sisteminin sempatik aktivitesi, periferden 
monitörize edilebilir (6).

Literatürde çok az sayıda araştırmada bateristler yer 
almaktadır. Ayrıca bateristlerin periferik sinir sistemi 
(elektrodermal aktivite) elektriksel aktivitesinin 
bazal, performans ve dinleme aşamalarında 
incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır.

Bu araştırmada, bateristlerin dinlenim (bazal), 
müzikal performans sırası ve sonrasında çalınan 
performans dinletilirken elde edilen periferik sinir 
sistemi elektrodermal aktivitelerinin kendi grupları 
içinde ve bazal aktivitesinin müzisyen olmayan 
kontrollerle karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bu 
hedefle elde edilen bulgular ışığında, periferal sinir 
sisteminin psikofizyolojik yaklaşımla incelenmesi 
ve ilgili elektriksel aktivitelerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Bu araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’nun 21 
Aralık 2017 tarih ve 2017/29-04 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 
gönüllülere Helsinki Bildirgesi’ne uygun olarak 
araştırma hakkında bilgi verildi, varsa soruları 
yanıtlandı ve gönüllü onam formu okunarak ve 
okutularak imzalatıldı.

Katılımcılar: Bateri çalabilen 15 erkek birey ile 15 
erkek bireyden oluşan müzisyen olmayan (kontrol) 
grubu yer aldı. Bateristlerden dokuzu ülkemiz ve 
uluslararası alanda sahne alan (tanınmış), altısı ise 
yerel müzik gruplarında bateri çalan (tanınmayan) 
sanatçılardan oluşuyordu. Katılımcılara araştırmaya 
katılımlarından dolayı herhangi bir ödeme 
yapılmadı, katılımcıların kariyerini veya eğitim 
hayatını olumlu ya da olumsuz etkileyecek 
telkinlerde bulunulmadı. Katılımcıların seçimi 
gönüllülük esasına göre ve rastgele olarak yapıldı.

Davranışsal ve Elektrofizyolojik Veri Eldesi: 
Davranışsal verilerin eldesi için gönüllülerin 
yaş ve cinsiyet, bilgisinin elde edileceği kişisel 
bilgi formları dolduruldu. Müzisyen katılımcılara 
müzikle ilgilenme yılı, haftada kaç saat bateri 
çaldığı, başka enstrüman çalma durumu, haftada 
kaç saat müzik dinlediği ve genel müzik bilgisinin 
sorgulandığı demografik müzik anketi uygulandı. 
Bu anket ile genel müzik bilgisi 5 dereceli bir 
ölçekle değerlendirildi. Bu ölçekte: 1: Müzik bilgisi 
hiç yok veya uygun değil, 2: Sınırlı, 3: Ortalama, 
4: Ortalama üstü, 5: Kapsamlı veya çok yetkin 
dereceleri yer alıyordu (7).



Onur B. ve ark. 

Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 2 • Sayı 2 • Nisan 2019 (65-70) 67

Elektrofizyolojik veri eldesi için, girişimsel 
olmayan yöntemlerle elde edilen elektrodermal 
aktivite verileri kullanıldı. Bunun için 10 
kanallı biyopotansiyel amplifikatör (Nexus 10, 
MindMedia, Hollanda) ve verilerin toplanması için 
uygun elektrotlar kullanıldı. Veriler bilgisayara 
amplifikatörün orjinal yazılımı olan Biotrace+ 
yazılımıyla kaydedildi. Daha sonra aynı yazılımla 
gürültü (artefakt) ayıklaması yapılarak, her 
bir oturum için ortalamalar hesaplandı (8). 
Elektrofizyolojik veri kaydı öncelikle dinlenim 
aşamasında (bazal) gözler açık olmak üzere yapıldı. 
Bunu takiben katılımcıların bateri performansı 
sırasında ve bu performanstan on beş dakika sonra 
kendi performansları dinletilirken kayıt yapıldı. 
Performans yaklaşık beş dakika boyunca fazla el ve 
ayak hareketi içermeyen bir müzikal parçanın (örn. 
Kenny Wheeler, Onmo) çalınması olarak belirlendi. 
Kontrol grubunun ise sadece bazal kayıtları alındı.

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin analizinde 
SPSS 15.00 (Leadtools, Amerika Birleşik Devletleri) 
programı kullanıldı. Elde edilen davranışsal ve 
elektrofizyolojik veriler için normallik testi yapıldı 
(9). Yaş, müzikle ilgilenme yılı, haftada kaç saat 
bateri çaldığı, başka enstrüman çalma durumu, el 
tercihi katsayısı, haftada kaç saat müzik dinlediği, 
müzik bilgisi, bateri çalma yılı ve elektrofizyolojik 
verilerin tanımlayıcı istatistik merkezi eğilim 
ölçütlerinden ortalaması, yayılım ölçütlerinden 
standart sapması ve standart hatası belirlendi (9,10).

Periferal nöroelektriksel veri analizinde, tekrarlayan 
ölçümlerle ANOVA testi uygulandı. Modelleme, 
TİP (2 seviye: Baterist; Müzisyen olmayan) 
x DURUM (1 seviye: Bazal) x PERİFERAL 
AKTİVİTE (1 seviye: EDA) şeklinde tasarlandı. 
Tekrarlayan ölçümlerde analizlerde Greenhouse–

Geisser düzeltmesi kullanıldı. Tekrarlı ölçüm 
sonucunda bateristlerde istatistiksel anlamlı etkiler 
görülen verilere, bazal, performans ve dinleme 
aşamalarının değerlendirilmesi için eşleştirilmiş 
T testi uygulandı. Bateristler ve müzisyen 
olmayanların bazal durumdaki verileri bağımsız 
örnekler T testi ile analiz edildi.

Tanınmış ve tanınmamış bateristlerin demografik 
müzik anketinden elde edilen verileri (yaş, müzikle 
ilgilenme yılı, haftada kaç saat bateri çaldığı, 
başka enstrüman çalma durumu, haftada kaç saat 
müzik dinlediği, müzik bilgisi, bateri çalma yılı) 
ve nöroelektriksel verileri (EDA, δ, θ, α1, α2, β1, 
β2, γ) bağımsız örnekler T testi ile analiz edildi. p 
değeri 0.05’den küçük olan sonuçlar anlamlı olarak 
kabul edildi.

Bulgular

Davranışsal veriler: Tümü erkek bireylerden 
oluşan baterist ve müzisyen olmayan grubun 
yaş ortalaması 31.50 ± 6.28 (ortalama ± standart 
sapma) olarak hesaplandı. Demografik müzik 
anketine göre, müzisyenlerin ortalama bateri çalma 
süresi 15.86 ± 4.35 yıl olarak belirlendi. Haftada 
21.53 ± 6.51 saat bateri çalarak prova yapıyorlardı. 
Müzisyenler haftada 24.87 ± 15.90 saat müzik 
dinliyordu. Müzisyenlerin genel müzik bilgisi 4.42 
± 0.75 olarak belirlendi. İki baterist aynı zamanda 
gitar çaldığını belirtti.

Ülkemiz ve uluslararası alanda sahne alan (tanınmış) 
bateristlerin müzik bilgisi, yerel müzik gruplarında 
bateri çalan (tanınmayan) bateristlerin müzik 
bilgisinden yüksekti (t(6.6)=3.14, p<0.05). Diğer 
değişkenler için bu iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo 1).
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Periferal Nöroelektriksel Aktivite: Müzisyen 
olmayanlar ile bateristlerin verilerinin istatistiksel 
değerlendirmesinde tekrarlayan ölçümlerle ANOVA 
testi, TİP (F(1, 10) = 8.79, p<0.05) için anlamlı etki 
olduğunu gösterdi. Bazal durumunda bateristlerin 
periferal nöroelektriksel aktivitenin EDA değerleri 
ortalaması, müzisyen olmayanlardan yüksek olarak 
bulundu (t(16)=3.56, p<0.01) (Şekil 1).

Şekil 1: Müzisyen olmayanlar ile bateristlerin periferal 
nöroelektriksel aktivitelerinin (EDA) karşılaştırılması. 
Standart sapmalar sütunlar üzerindeki T, istatistiksel 
anlamlılık p ile gösterilmiştir.

Bateristlerin durumlar arası verilerinin istatistiksel 
değerlendirmesinde tekrarlayan ölçümlerle ANOVA 
testi, DURUM (F(1.79, 19.71) = 19.30, p<0.001) 
için anlamlı etki olduğunu gösterdi. Bateristlerin 
bazal EDA değerinin, performans ve dinleme 
sırasındaki değerlerden daha az olduğu bulundu 
(F(35,2)=2.58, p<0.01) (Şekil 2).

Şekil 2: Bateristlerin bazal, performans ve dinleme 
sırasındaki periferal nöroelektriksel aktivitesinin (EDA) 
karşılaştırılması. Standart sapmalar sütunlar üzerindeki T, 
istatistiksel anlamlılık p ile gösterilmiştir.

Tanınmış bateristler ile tanınmayan bateristlerin 
bazal, performans ve dinleme sırasındaki EDA 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı.

Tartışma

Davranışsal Veriler
Araştırmada yer alan müzisyenlerin ortalama 
yaşları, farklı enstrüman çalan müzisyenlerin 
verilerini içeren çalışmalardaki yaş ortalamasından 
büyüktü (7,11).

Tanınmış bateristlerin ortalama enstrüman çalma 
süresi, Anatürk ve Jentzsch’in (12.10 yıl) ve Jentzsch 
ve arkadaşlarının (14.5 yıl) yapmış oldukları 
çalışma verilerinden biraz daha fazlaydı. Bu durum 

Tablo 1: Ülkemiz ve uluslararası alanda sahne alan (tanınmış) ve yerel müzik gruplarında bateri çalan (tanınmayan) 
bateristlerin demografik müzik anketi sonuçları (ortalama ± standart sapma)

Tanınmış bateristler
(n=9)

Tanınmayan bateristler
(n=6)

p

Yaş 33.25 ± 5.94 29.66 ± 6.40  > 0.05
Bateri çalma süresi (yıl) 17.44 ± 3.60 13.5 ± 4.59  > 0.05
Prova zamanı (saat/hafta) 19.44 ± 1.66 24.66 ± 9.72  > 0.05
Müzik dinleme zamanı (saat/hafta) 12.50 ± 3.53 29.00 ± 16.40  > 0.05
Genel müzik bilgisi* 4.87 ± 0.35 3.83 ± 0.75 < 0.05
Başka enstrüman çalan (kişi) 1 1 -
* 1: Müzik bilgisi hiç yok veya uygun değil, 2: Sınırlı, 3: Ortalama, 4: Ortalama üstü, 5: Kapsamlı veya çok yetkin (7).
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araştırmada yer alan bateristlerin yaş ortalamasının 
daha yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
Tanınmayan bateristlerin ortalama enstrüman çalma 
süresi Anatürk ve Jentzsch’in verilerinden biraz 
yüksek, Jentzsch ve arkadaşlarının verilerinden ise 
küçüktü (7,11).

Bateristlerin haftalık prova saati, Anatürk ve 
Jentzsch’in verilerine yakındı. Ancak Jentzsch 
ve arkadaşlarının verilerindeki değerlerden azdı. 
Literatüre göre oluşan bu farklılık bahsedilen 
çalışmalarda sanatçıların vurmalı çalgı olan 
bateriden farklı olarak tuşlu (piyano ve org) ve 
üflemeli (klarnet) enstrümanlar çalması ve bu 
müzikal enstrümanların prova sürelerinin farklı 
olmasından kaynaklanıyor olabilir (7,11).

Tanınmış bateristlerin genel müzik bilgisi, 
bu anketin sonuçlarının yer aldığı literatür 
verisinden biraz daha yüksekti. Literatürde 
yer alan müzisyenlerin, ortalama üstü müzik 
bilgisine sahip olması, bu çalışmada yer alan 
tanınmış müzisyenlerin genel müzik bilgisi ile 
uyumludur. Tanınmamış bateristlerin müzik bilgisi 
ise literatürdeki verilerden biraz daha düşüktü. 
Avrupa ve ülkemiz toplumunda yer alan müzisyen 
verilerindeki bu farklılığın sebepleri, kültürel, 
eğitimsel ve genel müzik bilgisine olan kişisel ilgi 
miktarıyla açıklanabilir (7).

Tanınmış bateristlerin haftalık müzik dinleme saati, 
Anatürk ve Jentzsch’in verilerinden az, tanınmamış 
bateristlerinki ise fazlaydı. Kişisel zevk, imkanlar, 
ayrılan zaman, müzik dinleme süreleri arasındaki 
farkı açıklayabilir (7,11).

Periferal nöroelektriksel aktivite
Müzik, insan deneyimleriyle sıkı bir şekilde 
entegredir (12). Literatürde, müziğin sadece işitsel 
kortekste değil, kompleks nöral ağları aktive ederek, 
emosyon ve kognisyonun düzenlenmesinde de etkili 
olduğu bildirilmektedir (13). Müzik ile emosyonun 
birlikte incelenmesinde kalp hızı ve/veya EDA 
sıklıkla kullanılan parametrelerdendir (14). Bu 
araştırma verilerinde bazal durumda bateristlerin 
EDA değerleri ortalaması, müzisyen olmayanlardan 
düşük olarak bulundu. Bu durum sahne ve gösteriye 

hazırlıklı olan bateristlerin bazal durumda daha 
düşük heyecan ve emosyonel uyarılmışlığa sahip 
olduğunun bir göstergesi olabilir. Buna ilave 
olarak, sahne tecrübesi olmayan kontrollerin, 
araştırmada yer almaktan dolayı heyecanlanmaları 
bazal durumdaki yüksek EDA değerlerini açıklıyor 
olabilir. Tanınmış ve tanınmamış bateristlerin EDA 
değerleri ile kontrol grubu arasında istatistiksel 
açıdan farklılık olmaması, her bir baterist grubuna 
düşen kişi sayısının kontrollere göre azalmasından 
kaynaklanabilir.

Bateristler grup içi incelendiğinde, bazal EDA 
değerlerinin, performans ve dinleme sırasındaki 
değerlerinden daha az olduğu bulundu. Dinleme 
sırasında bazalden yüksek EDA bulgusu, Lynar ve 
arkadaşlarının jazz türünde müzik dinleme sırasında 
ölçtüğü elektrodermal aktivite değerlerine yakındır. 
Aynı çalışma ayrıca seçkisiz dinletilen müziklere 
göre katılımcının kendi seçtiği müziği dinlenmesi 
sırasında en yüksek elektrodermal aktivite 
oluştuğunu bildirmekte ve bu durumun emosyonel 
uyarılmışlıktan kaynaklandığını belirtmektedir 
(13). En yüksek EDA değerinin performans 
sırasında olması bateristlerin diğer durumlara göre 
performans sırasında en yüksek uyarılmışlığa sahip 
olduğunu göstermektedir. Tanınmış ve tanınmamış 
bateristlerin bazal, performans ve dinleme sırasında 
EDA değerleri yukarıdaki paragraflardaki bulgulara 
paralellik göstermektedir. Bu iki grup arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmaması 
yakın uyarılmışlığa sahip olmaları veya her 
bir baterist grubundaki kişi sayısının yetersiz 
olmasından kaynaklanabilir.

Sonuç
Bu çalışma sonuçlarının alanında yapılan ilk 
bilimsel araştırma olması ile ulusal ve uluslararası 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Bateristlerin nöral sistemlerinin kontrollerden 
farklı olması sanatçıların sahne deneyiminin bir 
göstergesi olabilir. Bateristlerin performans ve 
dinleme sırasında bazale göre daha yüksek EDA’ya 
sahip olmaları hem performansın gerçekleştirilmesi 
hem de burada oluşturulan müziğin dinlenmesi 
süreçlerinin emosyonel uyarılmışlığı arttırdığını 
gösteriyor olabilir.
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A Rare Variant Translocation (t(5;9;22)(q13;q34;q11.2)) 
In A Case With Chronic Myeloid Leukemia

Haluk ERKAL1, Şükrü ÖZTÜRK1, Serap YÜCEL2, Kıvanç ÇEFLE1, 
Gülçin BAGATIR1, Ayşegül BAYRAK1, Birsen KARAMAN3, 

Seher BASARAN3, Demet AYDIN2, Şükrü PALANDUZ1

Abstract
Chronic myeloid leukemia is a severe hematologic disorder with blastic transformation following 
a chronic phase. The specific cytogenetic findings of the disorder is t (9; 22) or Philadelphia 
(Ph1) chromosome. Ph1 is detected in most cases (95%). However, when a different chromosome 
other than 9 and 22 chromosomes are involved in translocation, the typical appearance of Ph1 
chromosome does not occur and can be missed. In this case, the anomaly which is not detected 
in conventional cytogenetic analysis can be determined by molecular cytogenetics (FISH) 
analysis. In this paper we describe a unique clonal abnormality, t(5;9;22)(q13;q34;q11.2)- as a 
rare variant translocation in a case with chronic myeloid leukemia.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, Variant translocation, t(5;9;22)(q13;q11.2)

Kronik Miyeloid Lösemili Bir Olguda Nadir Bir Varyant Translokasyonu (t(5; 9; 
22) (q13; q34; q11.2))

Öz
Kronik miyeloid lösemi, kronik bir seyri takiben akut blastik dönüşüm görülen ciddi bir 
hematolojik hastalıktır. Özgün sitogenetik bulgusu t(9;22) veya orijinal ismi ile Philadelphia 
(Ph1) kromozomudur. Olguların çoğunda Ph1 saptanır. Ancak 9 ve 22. kromozomlar dışında 
başka bir üçüncü kromozomun translokasyona katılması halinde sitogenetik olarak Ph1 
kromozomunun tipik görünümü oluşmaz ve gözden kaçabilir. Bu durumda konvansiyonel 
sitogenetik analizde saptanmayan anomali moleküler sitogenetik (FISH) analizle saptanabilir. 
Yazıda, Kronik Miyeloid Lösemili olguda Ph1 kromozomunu baskılayan varyant t(5;9;22) (q13; 
q34; q11.2) klonal anomalisi tanımlanmıştır. 
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Introduction
Chronic myeloid leukemia (CML) is a 
haematological malignancy with a relatively 
favorable course. It is characterized with a chronic 
phase followed by an accelerated phase and blastic 
transformation occurs eventually (1). The most 
frequent (90-95%) cytogenetic finding in patients 
with CML is translocation between chromosome 9 
and chromosome 22 [t(9;22)(q34;q11.2)]. Variant 
or complex translocations can be observed in the 
remaining (1,2,3).

Herein we describe a variant translocation, t(5;9;22)
(q13;q34;q11.2) in a patient with chronic phase of 
CML who was refractory to treatment with respect 
to cytogenetic responce; to our knowledge this 
chromosomal abnormality has not been reported 
before. 

Case
The patient, a 56-year old male, had splenomegaly 
on physical examination. On routine blood count, the 
hemoglobin level was 11.7 g/dL, hematocrite: 34%, 
leukocyte: 100.000/mm3 and platelets 432.000/
mm3. Bone marrow biopsy was hypercellular 
marrow with erythroid line dominance that showed 
megaloblastic changes. These findings were in 
agreement with the diagnosis of CML.

Cytogenetic analyses were performed on bone 
marrow by high-resolution banding technique 
(4,5). t(5;22)(q13;q11.2) was observed in all the 
metaphase figures analysed (Figure 1-2). To exclude 
the possibility of a constitutional chromosomal 
abnormality, cytogenetic analysis with PHA-M on 
peripheral lymphocytes was carried out and the 
karyotype was found to be 46, XY. 

The identification of the breakpoints of the 
translocated chromosomes was achieved by FISH 
analysis. Cytocell DiGeorge/VCFS N25 (D22S75) 
region dual color and wcp5 probes were used 
and all procedures were applied according to 
the manufacturer’s protocols. The wcp 5 probed 
chromosomes 5 and 22 (Figure 3). D22S75 probe 
revealed that the 22q11.2 signal was located on the 
derivative chromosome 22 while the control region of 
chromosome 22 moved to chromosome 5 (Figure 4).

Figure 1: A sample metaphase figure showing t(5;22)

Figure 2: Karyogram showing t(5;22)(q13;q11)
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Discussion
It has been reported that in patients with a variant 
translocation, complete major cytogenetic response 
can be achieved in 74% of the cases in the chronic 
phase, which is not different from patients having 
the t(9;22) translocation (6,7,8). In the present 
case, a 3-month treatment with Imatinib mesylate 
400 mg/d resulted in haematological remission 
(as assessed by bone marrow examination) where 
as the t(5;22) translocation persisted in all the 
metaphase figures analysed. After 600 mg/day 
Imatinib mesylate treatment for 16 months, the 
haematological responce was complete while the 
cytogenetic response was partial (8). The clonal 
abnormality persisted with a ratio of 50% in bone 
marrow cells. 

Interphase FISH analysis with dual color dual fusion 
bcr/abl Cytocel probe showed a t(9;22) translocation 
(Figure 5). Fusion gene transcript analysis of 
t(9;22)-bcr-abl cDNA was accomplished by reverse 
–transcriptase PCR technique which gave a positive 
result with a rate of 5.3x10 fussion –gene.

Figure 3: Three chromosomes were stained green with wcp 5.

Figure 4: Chromosome 22 control region moved to 
derivative chromosome 5.

Figure 5: Fusion gene signal detected in the interphase 
by FISH
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This finding implies that the t(5;22)(q13;q11.2) 
translocation may be conferring resistance to 
Imatinib mesylate treatment. However, it may 
be more appropriate to interpret the persistance 
of cells carrying the variant chromosome and 
haematological response separately with respect to 
patient’s outcome after treatment.

In Ph (-) cases in where there is high clinical 
suspicion of CML and presence of additional 
translocations, FISH and / or molecular analysis 
should be performed to detect the existence of bcr/
abl fusion gene (2,3,7,9). Because conventional 
cytogenetic analysis may not be able to detect 
Ph1 chromosome in the presence of variant 
translocations involving chromosome 22 (8,10,11).
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De Novo İnv(8)(p21q24.1) Taşıyan İnfertil Bir Olgu 

Murat KAYA

Öz
İnversiyon, kromozomun iki farklı noktasından kırılması ve sonrasında kırılan kromozomal 
parçanın 180° dönerek kırık bölgeye tekrar yapışması ile oluşur. İnversiyonlar, perisentrik 
ve parasentrik olmak üzere iki alt grupta incelenir. Perisentrik inversiyonlar genelde dengeli 
kromozom anomalisi şeklinde karşımıza çıkar. Bu nedenle, perisentrik inversiyon taşıyan 
bireylerin fenotipinin etkilenme ihtimali düşüktür. Buna rağmen perisentrik inversiyon 
taşıyıcıları, kromozomal dengesiz gamet üretebilirler. Bu durumda, infertil olabilir veya 
anomalisi olan çocuk sahibi olabilirler. Bu olgu sunumunda, bilim dalımıza infertilite şikayetiyle 
başvuran bir olguda saptanan inv(8)(p21q24.1) kromozom anomalisi üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Perisentrik inversiyon, Kromozom anomalisi

An Infertile Case with De Novo Inv(8)(p21q24.1)

Abstract
An inversion occurs when a chromosome breaks at two chromosomal points and the fragment 
bounded by the breakpoints is reinserted after a 180° rotation. Inversions are examined in two 
subgroups as perisentric and paracentric. Pericentric inversions generally appear as balanced 
chromosomal abnormalities. Therefore, the phenotype of individuals with inversion is unlikely 
to be affected. However, pericentric inversion carriers may produce chromosomal unbalanced 
gamete. In this instance, they may be infertile or have children with anomalies. In this case 
report, inv (8) (p21q24.1) chromosomal abnormality detected in a patient who applied to our 
department with infertility complaint is emphasized.

Keywords: Infertility, Pericentric inversion, Chromosome abnormality
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Giriş
İnfertilite, bir yıl boyunca düzenli korunmasız 
cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmamasına 
denilmektedir (1). İnfertilite dünya genelinde 
çiftlerin %15’ ini etkileyen çok önemli bir sağlık 
sorunudur (2). İnversiyon, kromozomun p ve q 
kollarının ikisini de içeriyorsa ve kromozomun 
sentromeri inversiyon olan bölgeye dahil ise 
perisentrik inversiyon olarak isimlendirilir. Eğer 
inversiyon kromozomun sadece p veya q kolunda 
ise ve sentromer inversiyon olan bölgeye dahil 
değilse parasentrik olarak adlandırılır. Perisentrik 
inversiyon taşıyıcıları genellikle fenotipik olarak 
normaldir. Bunun nedeni, perisentrik inversiyonun 
çoğunlukla dengeli kromozom anomalisi 
şeklinde oluşması ve genomik kayıp veya artış 
oluşturmamasıdır. Bununla birlikte taşıyıcı kişilerin, 
dengesiz gamet oluşturma ihtimalinin artmış olması 
nedeniyle, bu bireylerin anomalili çocuğa sahip 
olma riski de artmaktadır (3). 

Bu olgu sunumunda, bilim dalımıza infertilite sebebi 
ile yönlendirilen olguda tespit ettiğimiz inv(8)
(p21q24.1) kromozom anomalisinin, infertilite ile 
ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla 
olgumuzda tespit ettiğimiz inv(8)(p21q24.1)’in, 
infertilite ile ilişkisini gösteren başka bir çalışma 
daha önce literatürde bildirilmemiştir.

Olgu sunumu
8 yıllık evli olan 31 yaşındaki erkek ve 27 
yaşındaki sağlıklı kadın infertilite nedeniyle 
sitogenetik değerlendirme için bilim dalımıza 
yönlendirilmiştir. 3 erkek kardeşi olan probandın 
ebeveynlerinin tekrarlayan düşük öyküsü veya 
anomalili çocuk öyküsü bulunmamaktadır. 
Olgunun erkek kardeşlerinin ikisinin henüz çocuk 
sahibi olmadığı, birinin ise 2 sağlıklı çocuğa sahip 
olduğu öğrenilmiştir. Olgunun ailesinin, infertilite 
açısından dikkat çekecek bir aile öyküsünün 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Dış merkezde yapılan 
semen analizi sonucunda, olgunun oligospermi 

olduğu anlaşılmıştır. Probandın, prolaktin (11 ng/
mL), LH (4,58 IU/mL), testesteron (2,61 ng/mL) 
ve FSH (2,27 mIU/mL) hormon seviyelerinin 
normal değerlerde olduğu görülmüştür. Probandın 
Y mikrodelesyon analizi, bilim dalımızda yapılmış 
ve Y kromozomunun AZFa, AZFb, AZFc, AZFd 
bölgelerinde delesyon saptanmamıştır. Aralarında 
akrabalık ilişkisi olmayan olgu ve eşinin periferik 
kan lenfositlerinden karyotip analizi yapılmıştır. 
Yapılan klasik sitogenetik yöntemde, olgu ve eşinden 
alınan periferik kan lenfositleri, fitohemaglutinin 
(PHA) ile indüklenip 72 saatlik kültürde 
bekletilmiştir. Sonrasında yayma işlemi yapılmış 
ve metafaz kromozomlarını içeren lamlar GTG 
bantlama ile boyanmıştır. Kromozomların sayısal 
ve yapısal değerlendirilmesi için 25 metafaz plağı 
analiz edilmiştir. Olgunun 46,XY, inv(8)(p21q24.1) 
perisentrik inversiyon taşıyıcısı olduğu eşinin ise 
normal karyotip yapısına (46,XX) sahip olduğu 
belirlenmiştir. Probanda ait karyotip görüntüsü ve 
homolog 8. kromozomlara özel parsiyel karyotip 
görüntüsü elde edilmiştir (Resim 1, 2). Saptanan 
inversiyonun ailesel olup olmadığının anlaşılması 
için olgunun anne ve babasına da karyotip analizi 
yapılmış ve her ikisinin de normal karyotip düzenine 
sahip olduğu anlaşılmıştır.

 

 

Resim 1: Olgunun periferik kan lenfositlerinden elde 
edilen kromozom görüntüsü. Olgunun karyotip görüntüsü. 
Ok ile gösterilen inversiyonlu 8. kromozomdur. 
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Resim 2: Olgunun 8. kromozomlarından yapılmış 
parsiyel karyotip görüntüsü. Kromozomun kırık noktaları, 
ideogram üzerinde gösterilmiştir. Ok ile gösterilen 
inversiyon içeren 8. kromozomdur.

Tartışma
Kromozom analizi, inversiyonları da içine alan 
dengeli kromozom anomalilerinin tespitinde 
uzun yıllardır başarılı şekilde uygulanmaktadır. 
Kromozom analizi genomun genel yapısı hakkında 
bizlere önemli bilgiler verse de yaklaşık 5 Mb’ 
dan daha küçük kromozomal değişiklikleri tespit 
edememektedir (4). Sitogenetik açıdan dengeli gibi 
gözüken bazı kromozomal değişimler moleküler 
düzeyde dengesiz olabilirler. Örneğin kromozomların 
kırılan bölgesinde fenotipi etkileyebilecek genler 
veya spermatogenez ile ilişkili genler yer alabilir ve 
bu genlerin yapısı, oluşan kırılmalar ile bozulabilir. 
Bu nedenle karyotip analizi sonucuna göre dengeli 
kromozomal translokasyon veya inversiyon 
taşıyan bazı bireylerde infertilite oluşabilir veya 
fenotipik olarak farklı şekilde etkilenebilirler 
(5). Hatta bazen ailesel olarak saptanan dengeli 
kromozom anomalileri aynı kromozomu taşıyan 
aile bireylerinde farklı fenotipik sonuçlara yol 
açabilmektedir (6). Teknolojik gelişmelerin hız 
kazanmasıyla birlikte çeşitli yapısal genomik 

değişikliklerin ortaya çıkarılması da hızlanmıştır. 
Bununla birlikte inversiyonların moleküler 
detayları konusunda bilgimiz hala çok sınırlıdır. 
Kopya sayısı değişimleri gibi dengesiz değişimlerin 
tespitinde efektif şekilde kullanılabilen dizi tabanlı 
yaklaşımlar, inversiyonların aydınlatılmasında 
yetersiz kalabilmektedir (7). İnversiyonlar ve diğer 
dengeli kromozomal translokasyonlar, infertiliteye 
sebep olan genomik değişiklikler arasında önemli 
sayılabilecek yere sahiptir. Son yıllarda, sitogenetik 
olarak dengeli görülen ve fenotipi etkileyen 
kromozom anomalilerinin moleküler düzeyde 
araştırılmasını amaçlayan çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır (8,9). Buna rağmen dengeli 
kromozom anomalileri ve infertilite arasındaki 
ilişkinin moleküler düzeyde aydınlatılması ile ilgili 
yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Gelecekte 
bu çalışmaların sayısının artması ve tekniklerin 
daha da gelişmesiyle birlikte hem perisentrik hem 
de parasentrik inversiyonların infertilite ile olan 
ilişkisi daha iyi aydınlatılabilecektir.

Perisentrik inversiyonlar infertiliteye ve tekrarlayan 
düşüklere yol açabilmektedir. Bu kromozom 
anomalisini taşıyan kişilerin, dengesiz kromozom 
anomalili çocuk sahibi olma riski yaklaşık %5-
10 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Perisentrik 
inversiyonlarda, inversiyon olan bölge büyük 
olursa krosing over değişimine bağlı olarak küçük 
delesyonlar veya duplikasyonlar oluşabilmektedir. 
Bu durum, dengesiz kromozom anomalisi taşıyan 
fetüsün, canlı doğum ihtimalini artırmaktadır (3). 
Olgumuzda tespit edilen perisentrik inversiyon, 
8. kromozomun oldukça büyük bir kısmını 
içermektedir. Bu bilgiler ışığında, oligospermik olan 
olgumuzun dengesiz kromozom anomalili çocuk 
sahibi olma ihtimali mevcuttur. Bu yüzden olgu ve 
eşi olası bir hamilelik durumunda gerekli olabilecek 
prenatal tanı testleri konusunda bilgilendirilmiştir.

KAYNAKLAR

1. Lindsay TJ, Vitrikas KR. Evaluation and treatment 
of infertility. Am Fam Physician 2015;91(5):308-
314.



De Novo İnv(8)(p21q24.1) Taşıyan İnfertil Bir Olgu

78

2. Kaya M, Suer İ, Öztürk Ş et al. Case Report: 
a novel chromosomal insertion, 46, XY, inv 
ins(18;2)(q11.2;q13q22), in a patient with 
infertility and mild intellectual disability [version 
1]. F1000Research 2019;8:281.

3. Morin SJ, Eccles J, Iturriaga A et al. Translocations, 
inversions and other chromosome rearrangements. 
Fertil Steril 2017;107(1):19-26.

4. Utami KH, Hillmer AM, Aksoy I et al. Detection 
of chromosomal breakpoints in patients with 
developmental delay and speech disorders. PLoS 
ONE 2014;9(3):e90852. 

5. Zhang H, Wang R, Li L et al. Clinical feature 
of infertile men carrying balanced translocations 
involving chromosome 10: Case series and a 
review of the literature. Medicine(Baltimore) 
2018;97(15):e0452.

6. Aristidou C, Koufaris C, Theodosiou A et al. 
Accurate breakpoint mapping in apparently balanced 
translocation families with discordant phenotypes 
using whole genome mate-pair sequencing. PLoS 
One 2017;10;12(1).

7. Feuk L. Inversion variants in the human genome: 
role in disease and genome architecture. Genome 
Med 2010;2(2):11. 

8. Lango Allen H, Caswell R, Xie W et al. 
Next generation sequencing of chromosomal 
rearrangements in patients with split-hand/split-
foot malformation provides evidence for DYNC1I1 
exonic enhancers of DLX5/6 expression in humans. 
J Med Genet 2014;51(4):264-267.

9. Dong Z, Wang H, Chen H et al. Identification of 
balanced chromosomal rearrangements previously 
unknown among participants in the 1000 Genomes 
Project: implications for interpretation of structural 
variation in genomes and the future of clinical 
cytogenetics. Genet Med 2017;20(7):697-707.



YAZAR KILAVUZU

1. Kapsam ve Amaç
Tıp Fakültesi Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinin bilimsel içerikli, resmi 
yayınıdır. Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Tıp Fakültesi Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel bilim orijinal araştırma makaleleri, 
derlemeler, editör görüşleri ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” hakemlik (peer-review) 
ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için 
herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün 
çalışma, derleme, olgu bildirimleri yayımlamayı hedeflemektedir.

2. Yayın Değerlendirme Politikası
Dergiye gönderilen yazıların, ulusal ya da uluslararası bir dergide yayımlanmamış, yayına kabul edilmemiş 
ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Bu gereklilik bilimsel toplantılarda bildiri 
olarak sunulmuş ve özeti yayınlanmış yazıları kapsamaz ancak bu durumda bildirinin sunulduğu toplantı 
adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut 
ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek 
zorundadır.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nin uluslararası indekslerde ve veritabanında, İngilizce adı “Medical Faculty 
Clinics”dir ve kaynaklarda belirtilirken “Med F Clinics” kısaltması ile belirtilmelidir.

Makalelerin formatı “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing 
and Editing for Biomedical Publications (www.icjme.org) kurallarına göre düzenlenmelidir.

Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise İstanbul Aydın Üniversitesi’ne aittir. 
Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın haklarının 
devredildiğini belirten onay belgesini (Yazarlık Katkıları, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkür-
Kabul İzin Formu) uygun biçimde doldurarak dergi editörlüğüne göndermelidir. Bu forma dergi web 
adresinden (http://www.iautipklinikleri.com) ulaşılabilir. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak 
dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/
veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını 
beyan etmiş sayılırlar. Bu aşamadan sonra makaleye yeni yazar eklenemez veya yazar isim sıralamasında 
değişiklik yapılamaz.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nde yayınlanmak amacıyla gönderilen ve Etik Kurul onayı alınması zorunluluğu 
olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Helsinki Bildirisi’ne uygun Etik Kurul Onay Raporu 
gereklidir https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf

Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar, “Guide for the care and use of laboratory animals” (http://
oacu.od.nih.gov/regs/guide/guide.pdf) yönergesi kapsamında hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve 
kurumlarından Etik Kurul Onay Raporu almalıdır. Etik Kurul onayı ve “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam 
Formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde mutlaka (etik onay numarası ile birlikte) 
belirtilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Değerlendirme sürecinde gerek görülürse editör tarafından Etik Kurul onayının bir örneği yazarlardan 
istenebilir.



Yazılar değerlendirme sürecinde aşırma, yanıltma ve kopya yayın açısından denetlenecek ve etik dışı 
durumların tespit edilmesi halinde yaptırım uygulanacaktır. Yaptırımlar Committee on Publication Ethics 
(COPE) kuralları kapsamında belirlenecektir. Bunun yanı sıra, intihali önlemek için yayın öncesinde tüm 
yazıların intihal araştırma programları ile taraması yapılmaktadır.

3. Makale Başvurusu
Yazarlar makale gönderimlerini derginin online makale kabul sistemi üzerinden yaparlar (http://www.
iautipklinikleri.com). Bütün başvurularda Yazarlık Katkıları, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkür-
Kabul İzin Formu doldurularak gönderilmelidir. Yazarlar onay formunu doldurarak, makalelerinin telif 
hakkını Tıp Fakültesi Klinikleri’’ne bıraktıklarını, bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışmasına 
yol açabilecek mali ya da diğer ilişkilerini açıklamalıdır. Gönderilen yazıda yazışma yapılacak yazar 
elektronik posta adresi ve yazının tipi (araştırma, derleme, olgu sunumu vs.) belirtilmelidir.

Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına 
katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da aynı yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-
araç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir. Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlara 
geriye yollanmaz.

4. Hakem Değerlendirmesi
Tıp Fakültesi Klinikleri bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan süreli 
bir yayın organıdır. Editör yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, 
biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, editör ve editör yardımcıları ile en 
az iki hakem incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan 
sonra yayımlanır.

Hakem belirleme yetkisi tamamen editör ve yayın kuruluna aittir. Hakemler belirlenirken derginin ulusal 
veya uluslararası yayın danışma kurulundan isimler seçilebileceği gibi yazının konusuna göre ihtiyaç 
duyulduğunda, yurtiçi veya yurtdışından bağımsız hakemler de belirlenebilir. Yazarlar, yayına kabul edilen 
yazılarda, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile editör, editör yardımcıları, düzeltme yapmalarını 
kabul etmiş sayılır.

5. Yazım Kuralları
Yazar Sorumluluğu  
Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm yazarların gönderilen 
makalede akademik veya bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar(lar) olarak belirlenen isim 
aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

(1) Makaledeki çalışmanın, planlama, fikir, yöntem aşamalarında veya çalışmanın yürütülmesinde görev 
almalı.

(2) Makalenin yazım aşamasında herhangi bir düzeyde katkısı olmalıdır.

(3) Makalenin son halini kabul etmelidir.

Yayın, direkt ya da indirekt ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş 
varsa, yazarlar kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ya da var ise nasıl 
bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmek zorundadır.

İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, bu 
dergi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu 
dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya 
hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.



Kısaltmalar
Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul görmüş şekilleriyle kullanılmalı, ilk kullanıldıkları 
yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. İlaç adları kullanımında 
ilaçların jenerik adları Türkçe okunuşlarıyla yazılır. Laboratuvar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; 
Systéme International: SI) birimleri ile bildirilmelidir.

İstatistik Değerlendirme
Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm retrospektif, 
prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz 
ve raporlama ile belirtilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir.

Yazım Dili
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü 
veya Yazım Kılavuzuna uygun yazım (www.tdk.gov.tr) geçerlidir.

İngilizce makalelerin ve özetlerin, dergiye gönderilmeden önce gerek duyulduğunda, gramer kuralları 
yönünden profesyonelce gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım 
ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.

Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

6. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri ve Özellikleri
Tıp Fakültesi Klinikleri “Vancouver stili” diye anılan kurallara göre düzenlenmiş yazıları yayınlar 
(International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals. New England Journal of Medicine, 1997; 336:309-315).

Yazılar sayfanın üst kenarından 3cm, iç ve alt kenardan 2,5 cm, dış kenardan 3,5 cm kenar boşluğu 
bırakılarak ve çift satır aralıklı “Arial veya Times new roman” yazı formatlarından biri ile Microsoft Word 
ile yazılmalıdır. Yazıların formatı şu şekildedir:

1) Makale Başlığı: Makale başlığı metnin içeriğini yansıtmalı, kelimelerin sadece baş harfi büyük olacak 
şekilde yazılmalı, 14 punto, ortalanmış ve koyu yazılmalı, başlık sonrası 2 satır boşluk konmalı.

2) Türkçe-İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler: Makalenin özeti, konunun amacını, yöntemini ve 
kapsamını net olarak 150-200 kelime ile ifade edecek şekilde 10 punto olarak yazılmalı.

3) Metin: A4 boyutunda üst kenarından 3 cm, iç ve alt kenardan 2,5 cm, dış kenardan 3,5 cm kenar boşluğu 
bırakılarak ve çift satır aralıklı “Arial veya Times new roman” yazı formatlarından biri ile Microsoft Word 
ile yazılmalıdır.

4) Kaynaklar ve Dipnotlar: Kaynaklar metin içerisinde cümle sonunda parantez içi numaralandırma 
yöntemi ile verilmeli ve Kaynaklar bölümünde numaralandırılarak yazılmalıdır. 

5) Tablo ve/veya Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, ayrı ayrı sıra sayısı verilerek 
numaralandırılmalıdır. Tablo numarası kalın, tablo adı ise normal yazılmalıdır. 

A. Araştırma Makaleleri
Bu yazılar daha önce yayınlanmamış, özgün araştırma yazılardır.
Araştırma yazıları;
- Türkçe ve İngilizce başlık,
- Türkçe ve İngilizce 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde



Öz

Türkçe öz biçimi:
Amaç
Gereç ve yöntem
Bulgular
Sonuç

İngilizce özet biçimi:
Objective
Materials and methods
Results
Conclusion

- Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler,
- Giriş,
- Gereç ve Yöntem,
- Bulgular,
- Tartışma,
- Sonuç
- Kaynaklar (en fazla 30 kaynak gösterilebilir.)
bölümlerinden oluşmalıdır.

B. Olgu Sunumları
Bir ya da daha fazla olgunun klinik değerlendirme açısından bilimsel önemini belirten yazılardır.

Olgu sunumları;
- Türkçe ve İngilizce başlık,
- Türkçe ve İngilizce özetler,
- Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler
- Ana metin (Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümlerini içermelidir),
- Kaynaklar (En fazla 15 kaynak gösterilebilir),
- Tablo/şekil/resim bölümlerinden oluşur.

Olgu sunumlarının özeti bölümlere ayrılmış olmayıp 200 kelimeyle, yazının ana metni de 1500 kelimeyle 
sınırlıdır.

C. Derleme
Tıp Fakültesi Klinikleri’’nde doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanan bilimsel yazılardır. 
Uzmanlık derneklerinin hazırladıkları ve derlemelerden oluşan sayılarda “Konuk Editör” sistemi vardır.

Derlemeler Türkçe başlık, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce 
anahtar bölümlerinden oluşur ve yazar sayısı en fazla üç, metin dosyası en fazla 4000, kaynak sayısı da 40 
ile sınırlıdır.

D. Editöre Mektup
Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını 
içeren en fazla 500 kelimelik yazılar olup kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. 
Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi 
bulunmalıdır. Mektuba cevap verildiği takdirde, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide 
yayımlanarak verilir.



E. Kaynaklar
1. Tüm kaynaklar yazı içinde sıralı olarak belirtilmelidir.
2. Dörtten fazla yazarı olan yazılarda ilk üç isimden sonra “et al.” ibaresi kullanılmalıdır.
3. Dergi isimleri İndex Medicus’da kullanılan biçimde kısaltılmalıdır.
Dergi: Yazar A, Yazar B, Yazar C. Makalenin başlığı. Dergi adının kısaltılması Yıl; Cilt: Sayfa(lar).
Kitap: Yazar A, Yazar B, Yazar C. Bölüm başlığı. In: Editör A, Editör B, Editör C, eds. Kitabın adı. Kaçıncı 
baskı olduğu. Yayınlanma yeri: Yayınevi; Yıl. Sayfa(lar).

Örnekler:

Dergi Yazıları
Dergi: Knyazev GG, Bocharov AV, Levin EA, Savostyanov AN, Slobodskoj-Plusnin JY. Anxiety and 
oscillatory responses to emotional facial expressions. Brain Res 2008 28;1227:174-88. doi: 10.1016/j.
brainres.2008.06.108.

Kitaplar
Kitap bölümü: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management içinde. 2nd Ed. New York: Raven Press; 
1995. p. 465-478.

Kitap: Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, 
and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2002. p.768.

Web Örneği
Hunzeker CM, Fangman W, Latkowski JM. Folliculotropic mycosis fungoides. Dermatology Online 
Journal. Available at:http://dermatology.cdlib.org/131/.

7. Yazının Yayına Gönderilmesi
Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına uygunluğu mutlaka son bir 
kez kontrol edilmelidir. Yazılar http://www.iautipklinikleri.com web sayfasından temin edilebilecek 
olan “yazar kontrol listesi” tamamlanarak gönderilmelidir. Yazılar, Tıp Fakültesi Klinikleri’ web sayfası 
üzerinden çevrimiçi olarak veya aşağıda belirtilen elektronik posta adresine konu bölümüne ATK YAZI 
ibaresi yazılarak gönderilmelidir. Bu yolların dışındaki vasıtalarla gönderilen yazılar değerlendirmeye 
alınmayacaktır.
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In case of a possible scientific error and suspicion or allegation of ethics violation, this journal herein 
reserves its right of submitting the related manuscript to the investigation of the supporting institutions or 
other authorities. This journal herein accepts the responsibility of properly following the problem, however 
it does not undertake the authority to investigate or make a decision regarding the errors.
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Examples:

Journals
Journal: Knyazev GG, Bocharov AV, Levin EA, Savostyanov AN, Slobodskoj-Plusnin JY. Anxiety and 
oscillatory responses to emotional facial expressions. Brain Res 2008 28; 1227:174-88. doi: 10.1016/j.
brainres.2008.06.108.

Books
Section from a book: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, 
editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management içinde. 2nd Ed. New York: Raven 
Press; 1995. p. 465-478.

Book: Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, 
and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2002. p.768.

Online Sources
Hunzeker CM, Fangman W, Latkowski JM. Folliculotropic mycosis fungoides. Dermatology Online 
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