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MULTİPLE MYELOMA, KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ 
VE KRONİK MİYELOİD LÖSEMİDE VİTAMİN D 
RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİ.  Anıl Tombak1, 
 Mustafa Ertan Ay2,  Mehmet Emin Erdal2,  Gurbet 
Doğru2,  Eyüp Naci Tiftik1,  Fatma Söylemez3,  Emel 
Gürkan4,  Semra Paydaş5. 1Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, 2Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
Anabilim Dalı, Mersin 3Avrasya Üniversitesi, Moleküler 
Biyoloji Bölümü, Trabzon, 4Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, Adaba, 
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 
Onkoloji Bilim Dalı, Adana

Amaç: 1, 25 dihidroksi vitamin D3, kemik metaboliz-
ması, doğal immün yanıt, hücre çoğalması ve farklılaşma-
sı gibi birçok biyolojik olayda rol alır. Kanser gelişiminde 
de tümor ilişkili genlerin ekspresyonunu etkiler veya 
hücre büyümesi, adezyon, migrasyon, metastaz ve anji-
yogenezis inhibisyonuna aracılık eder. Transkripsiyonel 
aktivasyonu ve hedef genlerdeki baskılanmayı, intra-
nükleer vitamin D reseptörüne (VDR) bağlanarak yapar. 
VDR, steroid hormon reseptör ailesine dahildir ve kanser 
hücreleri de dahil tüm dokularda aktiftir. Geni, 12. kro-
mozomdadır (12q12-q14) ve farklı gen polimorfizmleri 
olduğu rapor edilmiştir. En sık saptanan VDR gen poli-
morfizmleri; ApaI, BsmI, FokI ve TaqI’dir. VDR gen poli-
morfizmi, birçok kanserle ilişkili bulunmuştur. Benzer 
vitamin D alımı veya durumu olan bireylerde daha az 
aktif VDR’nin olmasının, kanser riskini arttıracağı ileri 
sürülmüştür. Çalışmamızda Türk toplumunda, ApaI, 
BsmI, FokI ve TaqI VDR gen polimorfizmlerinin, multiple 
myeloma (MM), kronik lenfositik lösemi (KLL) ve kronik 
miyeloid lösemideki (KML) durumunu araştırmayı amaç-
ladık ve hastaların klinik özellikleriyle gen polimorfizmle-
rini kıyasladık.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya, 62 MM (25 kadın/37 
erkek), 69 KLL (22 kadın/47 erkek), 50 KML (27 kadın/24 
erkek) vakası ile kontrol grubu olarak 110 sağlıklı birey 
(50 kadın/60 erkek; ortanca yaş: 50 yıl [33-81 aralığın-
da]) dahil edildi. Vaka ve kontrol bireylerine ait venöz kan 
örneklerinden salting-out yöntemiyle DNA izolasyonu 
yapıldı. TaqMan birincil probları (Metabion) kullanılarak 
ABI Prism 7500 RT-PCR ile genotip analizleri gerçekleş-
tirildi. Allelik ayrım için Applied Biosystem SDS 2.0.6 
yazılımı kullanıldı. Sonuçlar, klinik özelliklerle birlikte 
değerlendirildi.

Bulgular: Vakaların klinik özellikleri tablo 1, 2, 3’te 
özetlenmiştir. Kontrol grubu ile kıyaslandığında, ApaI, 
BsmI, FokI ve TaqI polimorfizmleri ile MM, KLL ve KML 
arasında belirgin bir ilişki saptamadık (p>0,05) (Şekil). 
Hastalıkların klinik özellikleriyle (MM’de yaş, cinsiyet, 
evre, β2-mikroglobulin, sedimentasyon, albümin, krea-
tinin, kalsiyum; KLL’de yaş cinsiyet, evre, B belirtileri; 
KML’de yaş cinsiyet, Sokal risk skoru) VDR gen polimor-
fizmleri arasında da belirgin bir ilişki saptamadık.

Tartışma: Literatürde yer alan bir çalışmada, 
“Kaşmirli MM vakalarında” FokI geni ff polimorfizminin 
artmış hastalık riskiyle ilişkili olduğu bulunmuştur. KLL 
ve KML vakalarında ise VDR gen polimorfizmiyle ilişkili 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla beraber KLL 
hastalarında vitamin D tedavisinin, lenfositozu ve siste-
mik tedavi gereksinimini gerilettiğine dair yayınlar vardır. 
Çalışmamızda Türk toplumunda, VDR polimorfizmleri-
nin MM, KLL ve KML gelişim riskiyle ilişkili olmadığını 
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T(8;14) VE T(11;14) TRANLOKASYONLARININ İLK 
DEFA BİRLİKTE BULUNDUĞU BURKİTT LENFOMALI 
ÇOCUK OLGU.  Sibel Berker Karaüzüm1,  Sezin Yakut1, 
 Bahar Akkaya2,  Koray Yalçın3,  Alphan Küpesiz3, 
 Elif Güler2. 1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 2Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 3Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
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Tüm B hücreli lenfomaların yaklaşık %40’ı rekür-
rent kromozom anomalisine sahip olup, Non- Hodgkin 
Lenfomaların bir alt grubu olan Burkitt lenfomada en 
sık gözlenen kromozom abnormalitesi, C-MYC onkoge-
ninin lokalize olduğu 8q24 bölgesi ile immünglobulinin 
hafif zincirini kodlayan 14q32 bölgesi arasındaki t(8;14) 
translokasyonudur. C-MYC onkogeni ile birlikte; çoklu 
onkogen aktivasyonu “double hit lenfoma” olarak değer-
lendirilmektedir. Bugüne kadar double hit lenfomalarda 
C-MYC onkogenine en çok eşlik eden 18q21’de loka-
lize olan BCL2 genini içeren kromozomal değişiklikler 
olmuştur.

14 yaşında Afganlı erkek hasta son iki aydır boy-
nunun sağ tarafında giderek artan şişlik yakınması ile 
başvurmuştur. Fizik muayenesinde sağ servikal bölgeyi 
dolduran 8X6 cm boyutlarında sert kıvamda kitle, sağ 
periferik fasiyal paralizi, KC MKH’da 3 cm palpable, alt 
ekstremitelerde motor kuvvet 475 olarak saptanmıştır. 
Boyun BT’de sağ mandibula arkasından başlayıp boyun 
sağ yarımını tama yakın dolduran 9X6.5 cm kitle, Toraks 
BT’de sağ üst ve sol alt paravertebral alanda spinal alana 
uzanan kitle, plevral effüzyon, Abdominal BT’de sağ 
adrenal seviyeden başlayıp paravertebral olarak aşağıya 
uzanan, spinal kanala uzanma eğilimi gösteren kitle ve 
sol böbrekte tutulum tespit edilmiştir. Boyundaki kitle-
den alınan biyopsi sonucu Burkitt lenfoma olarak rapor 
edilmiştir. Kemik iliğinde %60 oranında blast ve BOS 
incelemesinde şüpheli blastlar saptanan hasta Evre IV 
Burkittt lenfoma olarak kabul edilmiştir. NHL BFM 95 
Risk grubu 4 kemoterapi protokolü başlanılmıştır. Bir 
kür tedavi sonrası boyundaki kitlede gözle görülür küçül-
me olmuştur. 

Hastanın kemik iliği aspirasyon materyalinden elde 
edilen kromozomların incelenmesi sonucunda olgu-
nun karyotipi 46,XY,t(8;14)(q24;q32)[18]/46,XY,dup(1)
(q23q32), t(8;14)(q24;q32)[12] olarak belirlenmiştir. Aynı 
olguda moleküler sitogenetik yöntemlerle yapılan ince-
lemelerde t(8;14) translokasyonunun yanında erişkin 
mantle cell lenfomada sıklıkla görülen t(11;14)(q13;q32) 
translokasyonu, aynı kemik iliği örneğinden elde edilen 
interfaz hücrelerinde %100 oranla saptanmıştır.

İlk defa Burkitt Lenfoma tanılı bir çocuk hastada, 
hem t(8;14) hem de t(11;14) translokasyonunun birlikte 
bulunması double hit lenfoma olarak değerlendirilmiştir. 
Olgunun klinik ve genetik bulguları literatür bulgularıyla 
tartışılacaktır.
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