ONKOLOJ‹K TANIDA GÜNCEL YAKLAfiIM: APOPTOT‹K
MARKERLER‹N POTENS‹YEL ROLÜ
Mine KUCUR *

Apoptozis ve Kanser
Apoptozis veya Programlanm›fl Hücre Ölümü, “genetik hücresel intihar program›n›n aktivasyonu” olup, hücresel ölüm
ile sonuçlan›r. Bu prosesde iki önemli basamak vard›r. Birincisi; membranda kabarc›klar›n olufltu¤u, hücre büzüflmesi ve kromozomal kondensasyonu takiben oluflan kromozomal fragmentasyon gibi belirgin morfolojik de¤iflikliklerin
meydana gelmesidir. ‹kincisi ise s›n›rl› lokal immun cevap
ile sonuçlanan ölü hücre art›klar›n›n fagositozudur.
Organlar›n fonksiyonlar›n›n devaml›l›¤› aç›s›ndan hücre
proliferasyonu ve hücre ölümü aras›ndaki homeostaz kritik
bir rol oynar. Bu denge; immunotolerans, onar›m ve yafllanma prosesleri s›ras›nda fizyolojik olarak de¤iflmektedir.
Hücre proliferasyonu ve ölümü aras›ndaki dengesizlik hücrelerin apoptozis’e karfl› direnç oluflturmas›na ve prolifere
olarak klonal geniflleme sonucu malign oluflumlara yol açmaktad›r. Karsinogenezisde öncelikle hücre ölüm hücre
proliferasyonuna paralel olarak artmaktad›r. Hücre ölüm
mekanizmalar› bozuldu¤unda tümör büyümeye bafllayarak
etraf›ndaki lokal yap›lar› invaze eder. Anjiyogenezis tümör
proliferasyon h›z›n› etkilemektedir.
Malign tümörlü olgularda uygulanan terapötik stratejelerin amac› proliferasyon ve dejenerasyon aras›ndaki dengenin tekrar sa¤lanmas›d›r. Kemoterapötik ajanlar ›n yol açt›¤› hücre hasar›, normal hücre siklusunun durmas›, onarum mekanizmalar›n›n yetersiz olmas› ve aktif apoptotik
hücre ölümünün indüklenmesidir. Hücre ölümü ve proliferasyonu ile ilgili markerlerin tayini karsinogenezis prosesi
ve antitümör tedavisine karfl› verilen cevab›n etkinli¤i ile
ilgili bilgi verir.Normal fizyolojik koflullar alt›nda geliflen
apoptozis sonras› oluflan hücre ölümü ile ortamdaki hücre
art›klar› makrofajlar ve komflu hücreler taraf›ndan uzaklaflt›r›l›r. Malign durumlarda bu denge bozulur ve hücre
art›klar› dolafl›mda birikmeye bafllar. Kanda bu maddelerin tayini tan›, prognoz ve takipte faydal› olabilir.
Apoptotik Markerler
Hücre yüzeyindeki reseptörler “ölüm sinyali”ni alg›lar ve
hücre membran› boyunca geçirir. Bu reseptörlerin ço¤unlu¤u TNF-ailesinin üyesi olup, Fas/Apo1/CD95-reseptör,
THF-reseptör 1, DR3, DR4 ve DR5’dir. Bu reseptörlere
spesifik ligandlar ve uyar›c› antikorlar ba¤lanarak aktive
ederler. Böylece hücreiçi proteinler ölüm domainleri ile
birleflerek “ölümü indükleyen sinyal komppleksi”ni (DISC)
olufltururlar.
* ‹Ü Cerrahpafla T›p Fakültesi, Biokimya Merkez Laboratuvar›

Bafllat›c› prokaspazlardan olan prokaspaz-8 DISC’ye ba¤lanarak otokatalitik olarak aktif forma dönüflür. Di¤er
proteazlar›n proteolitik aktivasyonu sonras›nda sinyal, effektör kaspaslara ulafl›r. Bunlar hücrede önceden tan›mlanm›fl moleküllere sald›rarak biyolojik ve morfolojik
apoptozis de¤iflikliklerine yol açarlar. Bunun yan›s›ra alternatif bir yol olarak hücre ölüm sinyali, kaspaz-8 ve Bid
(BH3- sadece Bcl-2 ailesinden bir molekül) taraf›ndan indüklenen bir mitokondriyal amplifikasyon lupu taraf›ndan
art›r›labilir. Mitokondriden sitokrom c aç›¤a ç›kar. Bu, sitoplazmada Apoptozisi aktive edici faktör (APAF-1), TP
ve prokaspaz-9 ile birlikte apoptozomu oluflturur. Bu
kompleks kaspaz-3 ve -8 gibi baz› proteolitik enzimleri aktive eder (fiekil 1). Kaspazlar; hücre iskeletinde ve nüklear membranda bulunan aktin, sitokeratin ve lamin gibi yap›sal komponentleri parçalarlar. Ayr›ca, genomik ve protein düzeyinde çeflitli biyokimyasal de¤ifliklikleri indükleyerek hücre y›k›m›n› h›zland›r›rlar.
Apoptozis s›ras›nda ölü hücreye ait ürünler dolafl›ma geçer
ve hem serum hem de plazmada saptanabilirler. Kanser olgular›nda en s›k araflt›r›lan markerler aras›nda apoptozis
reseptörlerin çözünebilir formlar›, sFas ve bunun ligand›
olan FasL, çeflitli sitokeratinler ve dolafl›mdaki DNA fragmentleri yer al›r. Bu parametrelerin dolafl›mdaki miktar›
organa veya hücre ölümüne spesifik olmamakla birlikte tayinlerinin kolay olmas› nedeniyle tan›da, prognozda, tedavinin izlenmesinde ve hastal›¤›n nüksünün saptanmas›nda
faydal› olabilece¤i öne sürülmektedir.
Tan›da Apoptotik Markerler
Tümör markerlerinin tarama amaçl› kullan›labilmesi için,
bu parametreler ile spesifik olmayan bulgular gösteren bireyler aras›ndan tümör olgular›n›n saptanabilmesi gerekmektedir. Yalanc› pozitif ve negatif sonuçlar›n azalt›lmas›
için kanser tarama parametrelerinin sensitiviteleri ile organ ve tümöre spesifikliklerinin yüksek olmas› gerekir.
Apoptotik markerler organa veya tümöre spesifik olmad›klar›ndan kandaki konsantrasyonlar› farkl› malign hastal›klarda benzer düzeylerde bulunabilir. Bununla birlikte her
ne kadar baz› markerlerin düzeyleri tümörün safhas›na
ba¤l› olarak anlaml› farkl›l›klar gösterse de bir kanser olgusunun evrelendirilmesinin yap›lmas›nda bu markerlerin
faydas› s›n›rl›d›r.
Yap›lan çeflitli araflt›rmalarda, sa¤l›kl› bireylerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda baz› kanser tiplerinde antiapoptotik fas-resep-
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fiekil 1. Reseptör aktivasyonu, DISC (ölümün indükledi¤i sinyal kompleksi) oluflumu, caspase-8 gibi bafllang›ç kaspaslar›n aktivasyonu
ve kaspas-3 gibi effektör kaspaslar›n inaktivasyonunu özetlendi¤i apoptotik yollar›n flemas›. Do¤rudan kaspas kaskad›na girmeden
alternatif olarak mitokondrial sitokrom c’nin sal›n›m› ve apoptozom’da kaspas-9’un aktivasyonu veya apoptozu indükleyici fakör
AIF’nin sal›n›m› ile oluflan sinyal art›r›labilir.

tör’ün çözünebilir formunun (sfas) ve proapoptotik fas ligand›n›n (FasL) artt›¤› gösterilmifltir. Baz› tümörlerde sFas
ve sFasL’nin tümörün safhas› ve hastal›¤›n ilerlemesiyle korelasyon gösterdi¤i saptanm›flt›r. Sitokeratin fragmanlar
içerisinde CYFRA 21-1 (sitokeratin 19-fragmanlar›) en s›k
kullan›lan molekül olup, bunu s›ras›yla; doku polipeptidine
özgü antijen (TPS, sitokerain 18-fragmanlar›) ve doku polipeptid antijen (TPA, sitokeratin 8-,18-, ve 19-fragmanlar›) izler. Bu moleküller, küçük hücreli akci¤er kanseri, küçük hücreli olmayan akci¤er kanseri, mesane, servikal, nazofarengeal, özofagus, gastrik, kolanjiyoselüler, karaci¤er,
kolorektal, meme ve over kanseri gibi çeflitli kanser türlerinde artmakta ve tümör safhas› ile korelasyon göstermektedir. Yüksek CYFRA 21-1 düzeyleri skuamoz hücre kanserleri için k›smen spesifik olup, flüpheli akci¤er ve mesane
kitlelerinin ayr›c› tan›s›nda faydal› olabilir.
Apoptozis s›ras›nda endonükleotik kromatin y›k›m›n bir
ürünü olan nukleozomal DNA fragmanlar› DNA ve histon
protein içerikleri ile serum ve plazmada daha ileri düzeyde sindirilemezler. Akci¤er, gastrointestinal, kolorektal,
meme, jinekolojik, böbrek, nazofarengeal kanserler ve lenfoma gibi ço¤u malign tümörde dolafl›mdaki DNA fragman
düzeylerinin artt›¤› gösterilmifltir. Buna ra¤men bu fragmanlar›n tan›da de¤eri s›n›rl›d›r. Bunun nedeni hücresel

turnover artfl›na yol açan malign olmayan durumlarda da
dolafl›mda DNA fragmanlar› artar. Karakteristik mutasyonlar›n ve epigenetik de¤iflikliklerin tesbitine yönelik kalitatif araflt›rmalar tümör DNA’s›na spesifikli¤i artt›rarak
kanser tan›s› için önemli bir güç oluflturur.
Prognoz Takibinde Apoptotik Markerler
Apoptotik markerler, tümöre ve organa spesifik olmamakla birlikte kanser olgular›nda prognoz takibinde potensiyel
olarak kullan›labilirler (Tablo 1). Yüksek sFas düzeylerinin, meme kanseri, jinekolojik kanserler, melanom, böbrek
kanseri, non Hodgkin Lenfoma olgular›nda kötü prognoz
ile iliflkili oldu¤u gösterilmifltir. Yüksek sFas de¤erleri meme kanseri, over kanseri, mesane kanseri ve melanomda
PFS (Progression-free survival) ile iliflkilidir. sFasL’nin
mesane kanserinde PFS için prognostik bilgi sa¤lad›¤› gösterilmifltir. sFas meme kanseri, jinekolojik kanserler, melanom, böbrek kanseri, non Hodgkin Lenfoma için ba¤›ms›z bir prognostik faktör olarak kabul edilmektedir.
CYFRA 21-1 küçük hücreli akci¤er kanseri, küçük hücreli olmayan akci¤er kanseri, mezotelyoma, özafagus kanseri ve servikal kanser için ba¤›ms›z bir prognostik faktör oldu¤u gösterilmifltir. Özellikle meme, over ve akci¤er kanserlerinde TPS ve TPA potensiyel progostik faktörler ola-
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Tablo 1. Dolafl›mdaki apoptotik markerler olan sFas (çözülebilir Fas-reseptörü), sFasL (Fas ligand), CYFRA 21-1 (sitokeratin 19-fragmanalr›), TPA (doku polipeptid antijeni), TPS (doku polipeptid-spesifik antijen) ve nukleosomal DNA
fragmanlar›’n›n onkolojik tan›da potensiyel rolleri (- düflük potansiyel; + orta düzeyde potensiyel; ++ iyi potensiyel;
+++ çok iyi potensiyel)

Parametre
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sFasL
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Tarama
Tan›
Ay›r›c› Tan›
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Hastal›¤›n nüksünün saptanmas›

+
+

+
+

+
+
++
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++
++

+
+
+

rak kabul edilmektedir. Dolafl›mdaki DNA fragmanlar› da
akci¤er kanseri, meme kanseri, nazofarengeal kanser ve
lenfoma için prognostik aç›dan anlaml›l›k tafl›maktad›r.
Tedavinin ‹zlenmesi
Marker düzeylerinde h›zl› bir düflüfl terapötik etkinli¤i gösterirken, hafif bir azlma veya art›fl yetersiz cevap ile iliflkilidir. Akci¤er, baflve boyun, servikal kanserli olgularda
CYFRA 21-1, meme, over, akci¤er, kolorektal ve mesane
kanserinde TPS ve TPA markerleri terapötik etkinli¤inin
de¤erlendirilmesinde klinisyene yard›mc› olur. Dolafl›mdaki DNA fragmanlar› da akci¤er, nazofarengeal, kolrektal,
meme, servikal kanserler ve lenfoma’da tedavinin izlenmesinde potensiyel marker olarak kabul edilmektedir.
Tedaviye Cevab›n Erken Dönemde De¤erlendirilmesi
Ço¤u olguda tümör hacminde makroskobik bir küçülme olmadan çok daha ereken dönemde biyokimyasal düzetde tedavinin etkisi gözlenebilir. Bu nedenle baz› parametrelerin
tedainin daha bafllang›ç safhas›nda cevab› de¤erlendirmede
faydal› olabilece¤i öne sürülmektedir. Yap›lan birkaç çal›flmada antitümör tedavinin bafllang›c›ndan k›sa bir süre sonra dolafl›mdaki DNA fragmanlar›n›n düzeyinde art›fl oldu¤u
gösterilmifltir. Bafllang›çta yüksek bir piki takiben DNA
konsantrasyonunda hafif bir azalma tedaviye yetersiz yan›t› gösterirken, ufak bir piki takiben h›zl› ve tam bir düflme
etkin bir tedaviye iflarettir. Pankreas kanserli olgularda
radyokemoterapinin bafllang›ç faz›nda nukleozomal DNA
fragmanlar›n›n konsantrasyonundaki de¤ifliklik, PFS süresinin erken dönemde tesbit edilmesinde önemli bir indikatör
olarak kabul edilmektedir. Yak›n zamanda akci¤erli kanser
olgular›nda yap›lan iki çal›flmada CYFRA 21-1 ikinci tur
kemoterapi bafllamadan önce tedaviye cevab›n de¤erlendirmesinde potensiyel bir marker oldu¤u gösterilmifltir.
Hastal›¤›n Nüksünün Tesbit Edilmesi
Tümörün cerrahi veya sistematik tedavi sonras›nda belirli
aral›klarla onkolojik biyomarkerlere bak›larak varsa has-
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tal›k nüksü tebit edilebilir. Ço¤u olguda biyokimyasal de¤ifliklikler lokal ve sistemik tümör nüksüne ba¤l› makroskobik de¤iflikliklerden önce gözlenir. Kanser olgular›nda
apoptotik markerlerin düzeyindeki art›fl tümör nüksünden
önce tesbit edilebilmektedir. Akci¤er, meme ve over kanserlerinde sitokeratin markerlerden CYFRA 21-1, TPS ve
TPA ile çeitli kanselerde DNA fragman düzeyleri bu marker grubu içerisinde yer almaktad›r.

Sonuç
Dolafl›mdaki apoptotik markerlerin kantitatif tayini tümör
büyümesi ve agresifli¤i ile antitümör terapinin etkinli¤inin
de¤erlendirilmesinde yeni bir bak›fl aç›s›na yol açm›flt›r.
Ço¤u apoptotik marker organ veya tümöre spesifik olmamas› nedeniyle tarama testi ve tan› amaçl› kullan›mlar› s›n›rl›d›r. Benign olgular ekarte edildikten sonra tedavinin
izlenmesinde ve hastal›¤›n nüksünün saptanmas›nda apoptotik markerler faydal› olabilir. Dolafl›mdaki apoptotik
markerlerin konsantrasyonlar›nda erken dönemdeki de¤ifliklikler tedaviye cevab›n önceden saptanmas›nda yarara
sa¤layabilir. Apoptozisin tümör supresyonunun major mekanizmalar›ndan birini oluflturdu¤unun anlafl›lmas› tümör
biyolojisinde dramatik bir yol katedilmesine neden olmufl
ve kanserin önlenmesi ile tan› ve teflhisinde yeni yaklafl›mlara yol açm›flt›r.
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