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S01-HEPATOSELÜLER KARSİNOMADA LİKİT BİYOPSİ: YENİ NESİL DİZİLEME ARACILI
GENOMİK PROFİLLEME
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Amaç: Karaciğer kanseri vakalarının %83’ünü oluşturan hepatoselüler karsinoma (HCC) oldukça agresif bir tümör olup
genomik profillemeye yönelik çalışmaların sınırlı olduğu ancak gün geçtikçe biyolojik temellerinin daha fazla aydınlatıldığı
bir kanser türüdür. Bu nedenle çalışmamızda Yeni Nesil Dizileme (YND) ile HCC tanısı almış hastalara yönelik dizayn edilen
multi-gen paneli aracılı genomik profilleme gerçekleştirilmiştir.
Materyal-Metod: HCC tanılı 6 hastada, Çukurova Üniversitesi AGENTEM bünyesinde dizaynı yapılan multi-gen paneli aracılı
YND yapılmıştır. Multi-gen paneli içeriği meta-analizler neticesinde belirlenmiş olup ALB, AMPH, APC, ARID1A, ARID2, ATM,
AXIN1, BAZ2B, BRAF, CCDC178, CDKN2A, CSMD3, CTNNB1, DSE, ELMO1, ERBB2, ERRFI, GXYLT1, HNF1A, IGF2R, IGSF10,
KEAP1, KRAS, MET, OTOP1, PIK3CA, SAMD9L, TP53, UBR3, USP25, WWP1, ZIC3, ZNF226 genlerini içermektedir. 6 hastadan
likit biyopsi örnekleri YND ile (GeneReader NGS Sistemi) çalışılmıştır. Yapılan YND sonucunda biyoinformatik analizler,
gerekli yazılımlar ve ilgili veri bankaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar: Likit biyopsi materyalinden yapılan YND sonucunda 33 genin 20’sinde (%60,1) toplam 60 somatik varyant tespit
edilmiş olup, en sık varyant tespit edilen üç gen sırasıyla AXIN1 (%15,8), BRAF (%15,1) ve HNF1A (%7,9) genleridir. Yapılan
in-siliko analizler sonucunda tespit edilen varyantların %26,6’sı (n=16) yüksek olasılıkla patojenik, 36 (%60)’sı klinik önemi
bilinmeyen, 2 (%3,3)’si yüksek olasılıkla benign ve 6 (%10)’sı benign olarak sınıflandırılmıştır. Tüm materyal ve varyant listesi
ACMG (American College of Medical Genetics) kriterlerine göre sınıflandırılarak Şekil 1’de verilmiştir.
Tartışma: Çalışmamız, HCC hastalarının tanı ve tedavisine yön verebilecek genomik profillemenin öneminin yanı sıra likit
biyopsi uygulamalarının YND teknolojileri ile de entegrasyonunun olası klinik etkileri bakımından literatüre yeni bir bakış
açısı kazandırmıştır.
Anahtar Kelimeler : Hepatoselüler Karsinoma, Yeni Nesil Dizileme, Likit Biyopsi, Genomik Profilleme
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Resim Açıklaması: Şekil 1

S02-HEPATOSELÜLER KARSİNOMDA FAM134B’NİN MEZENKİMAL FENOTİP BELİRTECİ
OLARAK BELİRLENMESİ
Umur Keleş1, Evin İşcan1, Erhan Bal2, Mehmet Öztürk2
1İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye; Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp Ve
Genom Enstitüsü, İzmir, Türkiye
2İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye
dana, Türkiye
3Altınbaş Üniversitesi Medikal Park Bahçelievler Hastanesi Onkoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Günümüzde hepatoselüler karsinomun (HSK) gelişiminde rol oynayan etiyolojik faktörler büyük ölçüde
bilinmesine karşın, hepatositlerin değişim göstererek malignant karakter kazanmasının ardında yatan
moleküler ve genetik mekanizmalar hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu dönüşümü tetikleyen
etiyolojik faktörler çeşitli olsa da kronik inflamasyon sonucunda karaciğer hasarı gelişimi, hepatositlerin
bölünme yeteneklerini kaybederek hücresel yaşlanmaya girmesi ve karaciğerin bağ doku tarafından işgal
edilerek fibrotik ve sirotik karakter kazanması çoğunlukla benzerlik gösterir. Fibrotik zeminde
fonksiyonlarını kısmen veya tamamen kaybederek hücre yaşlanmasına giren bazı hücreler, yaşlanmadan
kaçarak malignant bir dönüşüm geçirir ve ölümsüzlük kazanır. Grubumuz daha önce seri pasajlamayla
hücre yaşlanmasına sokulan (replikatif senesens) ve yaşlanmadan kaçarak tekrar ölümsüzlük kazanan
(senesensten kaçış) HSK hücrelerinden mikrodizin analizi gerçekleştirmiştir. Analiz sonuçları hasta siroz
ve kanser dokularından yapılan mikrodizin sonuçlarıyla entegre edilmiştir. Bu bütünleşik analiz
sonucunda 15 genin ifadesinin ölümsüzleşmede anlamlı olarak değiştiği gösterilmiştir ve FAM134B
kanserleşme esnasında ifadesi azalan bir gen olarak dikkat çekmiştir. HSK hücre hatlarından yapılan
western blot sonucunda FAM134B’nin epitel-benzeri karakter gösteren Hep3B, Huh7, HepG2 ve PLC gibi
hücrelerde ifade edilmemesine karşın, mezenkimal-benzeri karakter taşıyan SNU387, SNU423, SNU475,
Mahlavu ve FOCUS hücrelerinde yüksek seviyede ifade edilmektedir. Hücre yaşlanmasında yüksek olan
FAM134B seviyesinin kanserleşme esnasında azalması, ancak mezenkimal karakterdeki hücre hatlarında
yüksek seviyede bulunması özellikle dikkat çekmiştir. Her ne kadar hücresel yaşlanma ve kanser
hücrelerinin mezenkimal karakter kazanması birbirine zıt iki mekanizma gibi görünse de, tümör
hücrelerinde senesens indüklendiğinde, bazı hücreler EMT (epitelden mezenkimal fenotipe değişim) yolu
ile senesensten kaçarak sürekli çoğalabilme özelliği kazanabilmektedir. Bulgularımız FAM134B’nin HSK
hücrelerinde böyle bir mekanizmada yer aldığını işaret etmektedir. Sonuçlarımız aynı zamanda
FAM134B’nin HSK’da EMT biyobelirteci olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Hepatoselüler Karsinoma, EMT, mezenkimal geçiş, hücresel yaşlanma, senesens,
ölümsüzleşme,
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Amaç:Son 5 yılda patoloji bölümümüze gönderilen karaciğer biyopsilerinin değerlendirilmesi, hepatoselüler karsinom(HCC)
ve metastaz analizi.
Gereç ve Yöntem:
01 Ocak 2014 ile 01 Ocak 2019 yılları arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji bölümüne gelen 1524
hastaya ait tru-cut biyopsiler çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar yaş, cinsiyet, hepatit, HCC ve metastaz durumlarına göre
gruplandırılmıştır. Primer karaciğer HCC olguları grade 1,2,3,4 olarak, metastaz olguları histopatolojik görünümleri ile
immünhistokimyasal bulgularına göre akciğer, meme, pankreatikobilier-üst gastrointestinal sistem, alt gastrointestinal
sistem, nöroendokrin tümör ve diğer karsinom metastazlarına göre gruplara ayrılmış ve retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular:
Karaciğerden biyopsi yapılan 1524 olgunun 1320’si başta hepatit virüsleri olmak üzere karaciğer parankim hastalıkları
nedeniyle biyopsi yapılan hastalardı. Malign karaciğer tümörü olan 204 olgunun 66’sında (%32,4) HCC, 138’inde (%67,6)
metastaz saptanmıştır. HCC tanılı olguların yaş ortalaması 68,4 iken, metastaz olanlarda 64 bulunmuştur. HCC tanılı
olguların 4’ü (%6,1) kadın ve tümü grade 1’dir. Erkekler 62 (%93,9) adet olup %51,6’sı grade 1, %38,7’si grade 2, %9,7’si
grade 3 bulunmuştur. Kadınlarda karaciğer malign tümörlerinin %93,9’u metastaz iken erkeklerde metastaz oranı %51,1
olarak saptandı. Kadınlarda malign karaciğer tümörleri karşılaştırıldığında %36,4 üst gastrointestinal-pankreatikobilier
sistem, %33,3 meme, %12,1 alt gastrointestinal sistem, %9,1 diğer sistemler, %6,1 HCC, %3 nöroendokrin sistem tümörleri
görülürken, bizim çalışmamızda akciğer metastazı yoktu. Erkeklerde malign karaciğer tümörleri karşılaştırıldığında %44,9
HCC, %20,3 üst gastrointestinal-pankreatikobilier sistem, %11,6 nöroendokrin sistem, %8,7 akciğer, %7,2 diğer sistemler,
%5,8 alt gastrointestinal sistem, %1,4 meme tümörü bulunmuştur.
Sonuç:
Karaciğerde kitle biyopsisi yapılan hastalarda kadınlarda büyük oranda matastaz saptanırken, erkeklerde metastaz HCC’den
biraz yüksek bulunmuştur. Kadınlarda karaciğer malign tümörlerinden en sık üst gastrointestinal-pankreatikobilier sistem ile
meme tümörleri görülürken, erkeklerde en sık tümör HCC olarak saptanmıştır. Son yıllarda patolojide imünhistokimyasal
belirteçlerin yaygın olarak kullanılması sonucu malign karaciğer tümörlerinin primer yada metastatik ayrıcı tanısı
yapılabilmekte, klinik ve radyolojik bulguların korelasyonu ile metastaz odağı konusunda klinisyene yön gösterici önemli
bilgiler verilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Karaciğer, HCC, metastaz
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HCC mortalite oranı oldukça yüksek bir kanserdir ve bunun sebeplerinden biri tümörün konvansiyonel ilaç tedavilerine
cevap vermeyişidir. Heterojen yapıdaki bu tümörler, ilaç direnci yüksek ve tümör başlatma kapasiteleri olan kanser kök
hücre (KKH) özellikli hücrelerden ve tümör hacminin daha büyük bir kısmını oluşturan kök hücre özellikli olmayan
hücrelerden meydana gelir. Bu hücre grupları arasındaki plastisitenin, farklı kanser modellerinde, tedavi sonrası bir çok
hastada görülen daha agresif nükslere neden olduğu düşünülmektedir. İlginç olarak, ön çalışmalarımızda, bir HCC hücre
hattı olan HuH-7'den ayrımlanan EpCAM+/CD133+ KKH'lerde, EpCAM-/CD133- KKH olmayanlara göre, kök hücreye yeniden
programlanmadaki ana düzenleyicilerden, KLF4, Oct-3/4 ve Sox2 genlerinin ekspresyonunun anlamlı olarak daha fazla
olduğunu belirledik ve bu bize HCC'de bu genlerin kök hücre fenotipine farklılaşmada anahtar role sahip olabileceği
hipotezini kurdurdu. EpCAM-/CD133- hücrelerde KLF4 genini lentiviral bir sistem ile ektopik olarak aşırı eksprese
ettiğimizde, CK19, EpCAM, LGR5, ABCG2 gibi hepatik kök hücre belirteci genlerin ekspresyonlarında ve buna paralel olarak,
akım sitometrisi ile EpCAM+ hücre oranında anlamlı artışa neden olduğunu tespit ettik. Ek olarak, HCC hasta örneklerinde
yapılan boyamalarda, benzer şekilde KLF4 ve EpCAM ekspresyonları arasında pozitif korelasyon gözlemledik. KLF4 ve
EpCAM gen ekspresyonlarındaki paralel artışın, bu iki gen ve gen ürünü arasında direkt bir interaksiyona bağlı olup
olmadığını kromatin imunopresipitasyon (CHIP) yöntemi ile araştırdığımızda, KLF4 proteininin EpCAM promoter bölgesi
üzerine bağlandığı ve dolayısıyla EpCAM transkipsiyonunun KLF4'e direkt bağlı olduğunu tespit ettik. Ayrıca, kök hücreye
dedifferensiye olma sürecini açıklar şekilde, KLF4 aşırı ekspresyonunun E-cadherin geninde anlamlı artışa, N-cadherin, Slug,
Zeb1 and Zeb2 gen ekspresyonlarında ve motilite/ invasyonda anlamlı azalmaya sebep olduğunu, başka bir deyişle
mezenkimal epitelyal geçiş (MET) fenotipine benzeyen bir değişimi tetiklediğini gösterdik. Yine, EpCAM-/CD133- hücrelerde
KLF4 aşırı ekspresyonunun, NSG farelerde gerçekleştirilen xenograft modelinde, kontrole göre daha büyük tümörler
oluşturduğunu gösterdik. HCC'de KKH popülasyonunun devamlılığı veya oluşması konusunda KLF4'ün rolünün
belirlenmesine yönelik olan bu çalışma, ileride KKH'leri hedefleyen tedavilerin geliştirilmesine öncülük etme potansiyeli
bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Hepatoselüler Karsinoma, KLF4, HCC, EPCAM, Kanser Kök Hücre
Resimler :
Resim Açıklaması: Huh7 KKH olan ve KKH olmayan hücre popülasyonlarının akım sitometresi ile gösterimi; KKH olan ve
olmayan popülasyonlarda matür hepatosit ve karaciğer kök hücre-benzeri belirteç genlerin relatif ekspresyonları

Huh7 KKH olan ve KKH olmayan hücre popülasyonlarının akım sitometresi ile gösterimi; KKH olan ve olmayan
popülasyonlarda matür hepatosit ve karaciğer kök hücre-benzeri belirteç genlerin relatif ekspresyonları

KKH olmayan popülasyonda KLF4 aşırı
ekpresyonu sonrası motilite ve invazyon
deneyleri; MET, matür hepatosit ve
karaciğer kök hücre-benzeri belirteç
genlerin relatif ekspresyonları

Resim Açıklaması: Xenograft modelinde
KKH, KKH olmayan ve KKH olmayan
popülasyonda KLF4 aşırı ekspresyonu ile
elde
edilen
popülasyonun
tümör
oluşturma kapasiteleri, bu tümörlerin IHC
boyamaları; HCC hastalarından elde edilen
tümör örneklerinde IHC boyamaları
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Hepatosellüler karsinoma (HCC), kansere bağımlı ölümler irdelendiğinde ilk sıralarda yer alan, ölümcül bir kanser türü
olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde HCC tanı ve tedavisi için yeni gelişmeler söz konusu olsada, hasta sağkalımı ve
mortalite oranlarında elde edilen başarı oldukça sınırlıdır.
Karaciğer enflamasyonu ile ilgili olarak gelişen bu kanserin patogenezinde tümör ile çevre doku (stroma) arasındaki
ilişkinin önemi son birkaç yıldır idrak edilmeye başlanmıştır. Özellikle tümör mikroçevre bileşenleri ve tümör-çevre doku
hücreleri ile olan ilişkilerin kanser yayılma ve göçünde oldukça önemli olduğu gösterilmiştir. Tümör çevre dokusunun ana
hücresel bileşenlerinden biri fibroblastlardır ve görevleri kolojen ve çeşitli salgı faktörleri temin ederek hücre dışı matrisin
düzenlenmesini sağlamaktır. Literatürde, HCC ile fibroblastlar arasında iletişim ve koordinasyon sağlayan moleküller
hakkında çok sınırlı düzeyde bilgi bulunmaktadır. Bu bağlamda tümör-stroma ilişkisinin irdelenmesinin HCC tanı ve
tedavisinde yeni gelişmeler için oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır.
Çalışmamızda Çukurova Üniversitesi Hastanesinden HCC örnekleri temin edilerek uygun şartlar altında laboratuvarımıza
ulaştırılması sağlanmış ve elde edilen dokulardan doku fibroblastı (NF) ve tümör-ilişkili fibroblastların (CAF) izolasyonu
gerçekleştirilerek doku kültürüne alınmıştır. NF ve CAF’ların HCC büyümesi, yayılımı ve göçü gibi hücresel fenomenlere
etkisi irdelenmiştir. CAF’ların normal doku fibroblastlarına kıyasla moleküler olarak oldukça farklı bir karakter gösterdiği
bulunmuştur. Normal doku fibroblastları ve CAF’lar HCC kanser hücre hatları ile birlikte kültür edildiklerinde özellikle
CAF’ların HCC büyümesini arttırıcı yönde etki ettiği gözlenmiştir. HCC ile çevre doku arasında iletişim kurulmasını sağlayan
ve HCC büyümesini etkileyen sitokin, protein mediatör ve mikroRNA'lar geniş taramalar kullanılarak araştırılmıştır. Buna ek
olarak laboratuvarımızın temel odak konusu olan otofaji ve otofajik düzenlenmenin HCC-stroma ilişkisine etkisi de
irdelenmiştir. Elde edilen moleküllerin HCC'de tümöre özgü bir şekilde değiştiği insan tümör/non-tümör doku çiftlerinde
teyit edilmiştir.
Sonuç olarak HCC büyümesini etkileyen sitokin, protein mediatör ve mikroRNA'ların keşfi gerçekleştirilmiş ve bu
faktörlerin HCC tanı ve tedavisi amacıyla kullanıma uygun olabileceği gözlemlenmiştir.
*Bu çalışma Çukurova Üniversitesi BAP projesi tarafından desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : HCC, Tümör-stroma, CAF, sitokin, miRNA.

S06-ZEB2 HEDEFİ EMT-İLİŞKİLİ SIX1 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜNÜN HEPATOSELÜLER
KARSİNOMADAKİ ROLÜNÜN TANIMLANMASI
Pelin Balçık Erçin1, Tamer Yağcı1
1Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

Metastaz kansere bağlı ölümlerin temel sebebidir. Normal embriyo gelişiminde rol oynayan epitel-mezenkim geçişinin
(EMT), kanser hücrelerinde yeniden aktive olarak epitelyal tümörlerin invazyon ve metastazında rol oynadığı bilinmektedir.
Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla, farklı EMT transkripsiyon faktörlerinin kanser hücrelerindeki invazyon sürecinin
farklı basamaklarında aktive oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, EMT düzenleyici transkripsiyon faktörlerinin birbirlerinin
ifadelerini düzenledikleri tespit edilmiştir. EMT düzenleyici transkripsiyon faktörlerinden olan ZEB2’nin hücre döngüsü,
hücre yaşlanması ve kanser kök hücre fenotipinde rol oynadığı bilinmektedir. Genomda “CACCTG” E-box dizilerine
bağlanan ZEB2’nin bugüne kadar sınırlı sayıda hedef geni saptanmıştır. SNU398 hepatosellüler karsinoma (HCC)
hücrelerinde gerçekleştirdiğimiz ChIP-dizileme ve ChIP-validasyon deneyleri EMT ile ilişkili SIX1 transkripsiyon faktörünün,
ZEB2’nin hedefi olduğunu gösterdi. ZEB2-bağımlı SIX1 anlatımı, ZEB2 anlatımının baskılandığı SNU398 ve ZEB2’nin
indüklendiği oral skuamöz A431 hücre klonlarında transkript ve protein düzeyinde incelendi. Bu hücrelerde, ZEB2 ile SIX1
anlatımı ters korelasyon gösterdi. SIX1’in anlatım profilinin in-vivo biyoinformatik ve cDNA dizin çalışmalarında meme,
over, kolon, karaciğer, böbrek ve akciğer kanserlerinde normal dokulara göre belirgin şekilde arttığını tespit ettik. Bu
nedenle yüksek SIX1 anlatımı bulunan mezenkimal karakterli SNU398 HCC hücre hattında SIX1 anlatımının baskılandığı
shSIX1-SNU398 ve pLKO.1-SNU398 kontrol klonlarını geliştirdik. İlginç olarak, SIX1 anlatımının baskılandığı koşullarda ZEB1
ve ZEB2 EMT transkripsiyon faktörlerinin anlatımında azalma tespit edildi. Buna bağlı olarak, shSIX1-SNU398 hücre
klonunda kontrol hücrelerine göre mezenkim belirteci vimentin azalırken, epitel belirteci sitokeratin 19’un protein
seviyesinin arttığını gösterdik. SIX1’in baskılanmasının hücre proliferasyonu ve ilaç direncinin azalmasına yol açtığını
belirledik. Kanser kök hücre fenotipinin düzenlenmesini test etmek amacıyla yapılan Küre Oluşum Analizinde (Sphere
Formation Assay) SIX1 ifadesi baskılanan hücrelerin koloni sayısı anlamlı olarak azaldı. Sonuç olarak, EMT transkripsiyon
faktörü ZEB2’nin, EMT-ilişkili SIX1 transkripsiyon faktörünün anlatımını baskıladığı ve SIX1’in HCC hücrelerinin ilaç direnci,
proliferasyon ve koloni oluşturma potansiyellerini düzenleyerek sadece EMT’de değil karsinogenez ile ilişkili çok sayıda
hücresel süreçte rol oynadığı belirlendi.
Anahtar Kelimeler : HCC, EMT, ZEB2, SIX1

S07-PERKÜTAN BİYOPSİ İLE DOĞRULANAN HASTALADA LIRADS: YARDIMCI BULGULAR NE
KADAR YARDIMCI?
Demet Ünal1, Zekai Emre Sevgilioğlu1
1Sdü Tıp Fakültesi Radyoloji A.d.

Giriş ve Amaç: Hepatosellüler kanserin(HCC) tanısında kullanılan LIRADS sınıflaması rutin radyoloji pratiğinde
kullanılmaya başlandığından beri iyileştirmek için ek çalışmaların yapıldığı konu olmuştur. Bu çalışmadaki amacımız
bölümümüze HCC şüphesiyle yönlendirilerek biyopsi yapılan hastaların patolojik tanılarından ve görüntüleme
bulgularından yararlanarak LIRADS sınıflaması majör bulguları ve destekleyici bulgularının tanıya katkısı araştırmaktır.
Materyal Metod: 2013-2018 yılları arasında merkezimizde yapılan HCC ön tanılı hastaların tıbbi kayıtları ve görüntüleme
bulguları değerlendirildi. Lezyonlar HCC, HCC dışı diğer maligniteler ve benign lezyonlar olarak 3 gruba ayrıldı. Her bir
grup için LIRADS 2018 versiyonundaki destekleyici bulgular(HCC’i destekleyen bulgular, HCC dışı maligniteleri destekleyen
bulgular ve benigniteyi destekleyen bulgular) not edildi. Patoloji ile korelasyonlarına bakıldı.
Bulgular: Onsekiz olgunun 11 i erkek, 7 si kadındı. Yaş ortalamaları 72 (54-86) idi. LIRADS kategorisi destekleyici bulguları
ile değişen hasta sayısı 4 olup bir hastanın kategorisi LIRADS 4 ten 3 e düşerken diğer üç hastanın kategorisi LIRADS 3 ten
4 e yükseldi.
Sonuç: LIRADS ile HCC ön tanılı hastaların büyük çoğunluğunda ön tanı-tanı uyumu bulunmaktadır. 2018 versiyondaki
destekleyici bulgular kullanılarak bu uyum arttırılabilir.
Anahtar Kelimeler : Hepatoselüler karsinom, LIRADS 2018, Perkütan biyopsi

S08-SAFRA YOLU TÜMÖRLERİNDE POSTOPERATİF KEMORADYOTERAPİ YANITININ
İRDELENMESİ
Hasan Suat Arslantaş1
1Çukurova Tıp Fakültesi

Amaç; Safra yolu tümörlerinde küratif amaçla cerrahi yapılan olgularda adjuvan tedavi olarak kemoradyoterapi (KRT)
veya radyoterapi (RT)uygulanabilinir. Bu çalışmamız da postoperatif KRT /RT uygulanan safra yolu tümör tanılı
olgularımız da tedavi sonuçları ve prognostik faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem;Haziran 2009- Ocak 2019 tarihleri arasında kliniğimizde safra yolu tümör tanısı ile postoperatif KRT/RT
uygulanan 41 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların 21 'ine safra kesesi tümörü nedeniyle kolesistektomi+ lenf
nodu disseksiyonu ± karaciğer wedge rezeksiyonu yapılmıştı. Lenf nodu disseksiyonu yapılan olguların yanlızca 2'si N2
bölgesi lenf disseksiyonu uygulanmıştı. Safra kesesi tümörlü 19 olguya KRT, 2 olguya da yanlızca RT uygulanmıştı Diğer
olguların 16 ‘sı ampulla vateri tümörü tanılı idi. Ampulla Vateri tanılı bu olgular da Whiplle +/- karaciğer wedge
rezeksiyonu yapılmıştı. İntrahepatik safra yolu tümörlü 2 olgu da sağ hepatektomi ve Klatskin tümörlü 2 olguda
da ekstrahepatik safra yolları rezeksiyonu + portoenterestomi operasyonu uygulanmıştı. Ampulla vateri tümörlü
olguların 15’i KRT ve 1’ide sadece RT almıştı. İntrahepatik- ekstrahepatik tümörlü 4 olguya da KRT uygulanmıştı. RT
hedef hacmi 37 olgu da tümör yatağı ve bölgesel lenf nodlarını, 4 olgudla da ek olarak paraaortik lenf nodlarını
içermekteydi.
Uygulanan
RT
dozu
45-60
Gy
arasında
değişmekteydi
(ortanca
45Gy).
Safra kesesi kanserli 1 olgu da lokal nüks nedeniyle II. seri RT nedeniyle total 60Gy RT uygulandı.
Bulgular; Safra kesesi kanserli olguların 7'si erkek ve 14'ü kadındı. Olguların ortanca yaşı 59 ( 40-81) ve ortanca izlem
süresi 18 ( 6- 108) aydı. Ampulla Vateri kanserli olguların 9’u erkek ve 7’si kadındı. Ampulla Vateri kanserli olguların
ortanca
yaşı
60
(34-80)
ve
ortanca
izlem
süresi
12
ay
(
3-70)
dı.
AJCC evrelemesine göre; Safra kesesi tümörlü olguların % 9.5 E-II, % 33 E- IIIA, % 43 E-IIIB, % 14.5 E-IVB idi. Ayrıca 2 olgu
da (%9.5) cerrahi sınır pozitif (R1) ve 3 olguda da (%14.5) makroskobik tümör mevcuttu(R2). Rezidiv tümörlü 3 olgu da
(R2) KRT yanıtı %66 stabil ve %33 de kısmi yanıt şeklindeydi. Ampulla Vateri tümörlü olguların ; %12.5 E -IB , %12.5 E-IIA
,%25 E-IIB ,%37.5 E-III , %12.5 E-IV idi. Olguların 1 ‘sinde cerrahi sınır pozitif (R 1) ,2 ‘sinde de makroskobik tümör
mevcuttu.(R2)
Bu
olguları
KRT
yanıtları
stabil
(S)
di.
Safra kesesi tümörlü olguların 14'ü ( %66) ortanca 9 ay (3-23 ay) hastalıkları nedeniyle kaybedildi. 1 olgu da hastalığın
dışındaki
komorbiditeye
bağlı
kaybedildi.
21 olgunun 9 'ında (%42.8) ortanca 6 ay (3 – 52) da hastalığında ilerleme gözlendi. 2 yıllık genel sağkalım (GSK) %49.3 ve
5 yıllık GSK % 14.2 idi. Ampulla Vateri tümörlü olguların 8’i (%50) tedavilerinin ortanca 6 ayında (3-18) ayında
kaybedildi. Olguların 5 ‘inde (%33) ortanca 13 ay (6-54 ) da hastalığında ilerleme gözlendi. 2 yıllık GSK %50 ve 5 yıllık GSK
%
20
idi.
Sonuç;Çalışmamızdaki 2 ve 5 yıllık GSK ve lokal nüks değerleri literatür değerleri ile uyumludur. . Özellikle; T3,
perinöralinvazyon (PNİ)- lenfovasküler invazyon (LVİ) olan tümörlerde,ve N2 lenf bölgesi disseksiyonu- parsiyel karaciğer
rezeksiyonu yapılamayan olgularda adjuvan KRT etkinliğinin l artırılması için yeni tedavi yöntemlerine gereksinim
vardır. Cerrahi ile yeterli verinin sağlanamadığı olgularda RT hedef hacmin yetersizliği ve doz kısıtlaması lokal başarısızlığı
artırmaktadır
Anahtar Kelimeler : safra yolu tümörleri , radyoterapi , kemoterapi

S09-HCV ERADİKASYONUNDAN SONRA HCC AÇISINDAN TAKİP GEREKİR Mİ ? GERÇEK
YAŞAM VERİLERİ
Osman Özdoğan1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi /gastroenteroloji

AMAÇ; Doğrudan etkili antivirallere (DAA) yapılan önceki çalışmalarda kalıcı sürekli virolojik yanıt (SVR) elde edilen sirotik
hastalarda HCC riskinin devam ettiği bildirilmekle birlikte nonsirotik hastalarda HCC gelişimi ilgili ifadeler çelişkilidir.
Ülkemizde bu yönde net bir çalışma yoktur. Amacımız kendi ülkemizde DAA ile tedavi edilip SVR yanıtı elde edilen
hastalarda HCC gelişir mi ?, gelişir ise hangi hasta grubunda olduğunu tespit etmektir.
GEREÇ-YÖNTEM; Çalışmaya mayıs 2016 ile temmuz 2018 arasında tedavi verilen 230 hasta retrospektif olarak
değerlendirildi. Tedavi sonrası gelmeyen 44 hasta, tedavi öncesinde HCC’si olan 6 hasta, tedavi sırasında HCC gelişen 2
hasta (biri kompanse diğeri dekompanse), hepatit B’si olan 1 hasta, karaciğer nakilli 3 hasta, tedavi sonrası nüks gelişen 3
hasta, tedavi sırasında ex olan dekompanse sirozlu 2 hasta, tedavi sonrası 5. ayda ex olan dekompanse sirozlu 1 hasta,
multiple myelomu olan 1 hasta çalışmadan çıkartıldı. Toplam 167 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalardan 16 sı hemodiyaliz
programında idi. 32 hastada diyabet mevcut idi. HCC taraması genellikle 6 ay aralıklarla alfa feto protein (AFP) düzeyleri
ve ultrasonografi ile yapıldı. Şüpheli hastalar dinamik MR veya trifazik batın BT ile görüntülendi.
BULGULAR; Ortalama yaş 62.9±13.4 ( 24-88 yıl ), 64 hasta erkek, 103 hasta kadın idi. 39 hastada kompanse, 12 hastada
dekompanse sirozu mevcut idi. 162 hasta genotip 1, 3 hasta genotip 2, 2 hastada genotip 4 idi. Ortalama HCV RNA
düzeyleri 3.01x106±8.15x106 IU/mL idi. Hastalar ortalama 20.2±3.9 ay (12-26 ay) takip edildi. Toplam 3 hastada tedavi
sonrası takipte HCC gelişti. 3 hastada kompanse sirozlu hasta idi. 1. hastada(76 yaş kadın) tedavi sonrası 18. ayda yaklaşık
2 cm çapında (AFP;2.9→456), 2. hastada(73 yaş erkek) tedavi sonrası 3 ayda 3 cm çapında (AFP; 8.9→8966), 3. hastada
(68 yaş kadın) ise tedavi sonrası 6. ayda 5 cm çapında (AFP; 10.8→107) gelişti. Diğer 164 hasta stabil seyretti. Bu 164
hastanın tedavi öncesi AFP 6.01±5.03 ve tedavi sonrası AFP 3.44±2.21 idi. Nonsirotik hiçbir hastada HCC gelişmemiştir.
SONUÇ; HCV eradikasyonundan sonra sirotik olan 3 hastamızda HCC gelişirken sirotik olmayan 116 hastada HCC
gelişmemiştir. Kısa dönem sonuçlar için nonsirotik hastaların HCC taramaya gereksinimi yok demekle birlikte uzun dönem
ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler : hepatit C, HCC, Doğrudan etkili antiviraller

S10-HEPATOKARSİNOGENEZDE HÜCRELERİN AGRESİF FENOTİP KAZANMASINDA MİRNA181A-5P ARACILIKLI C-MET AKTİVASYONUN ROLÜ
Peyda Korhan1, Yasemin Öztemur Islakoğlu1, Ayşim Güneş1, Deniz Nart2, Funda Yılmaz2, Neşe Atabey1
1İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye,

Hepatoselüler karsinoma (HCC) en sık gözlenen altıncı kanser tipi olmasına karşın, ikinci en ölümcül kanser tipidir.
HCC’deki kötü prognoz nedenleri arasında hastaların çoğunlukla ileri safhada tanı alması, agresif biyolojik doğası, yüksek
metastatik potansiyeli ve var olan tedavi seçeneklerine karşı direnç geliştirmesi yer almaktadır.
HCC progresyonunun moleküler mekanizmasını anlamaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda HGF/c-Met yolağının
rolünü HCC hücre hatlarında ve normal, sirotik ve HCC primer doku örneklerinde mekanizmaları ile inceledik. c-Met bir
tirozin kinaz reseptörü olup, ligandı olan hepatosit büyüme faktörü (HGF) ile aktifleşerek hepatosit proliferasyonunu ve
karaciğer gelişimi ve rejenerasyonunu uyarmaktadır. Hasta dokularıyla yaptığımız immünhistokimya analizlerinde cMet’in normal karaciğer dokusunda eksprese olmadığını, buna karşın siroz ve HCC’ye ilerleyen süreçte kademeli ve
istatistiksel olarak anlamlı derecede artarak eksprese ve aktive olduğunu, c-Met’in ekspresyon ve aktivasyonunun iyi
diferansiye dokularda daha az, orta ve kötü diferansiye dokularda ise daha çok eksprese ve aktive olduğunu belirledik.
Uyumlu şekilde, ondört HCC hücre hattı ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda kötü diferansiye motilite ve invazyon
kapasitesi yüksek hücrelerde c-Met ekspresyonun ve aktivasyonun yüksek, buna karşın iyi diferansiye, daha az motil ve
invazif hücrelerde c-Met ekspresyonunun ve aktivasyonun daha düşük olduğunu belirledik. Daha sonra c-Met ekspresyon
ve aktivasyon artışının ligand bağımlı olup olmadığını inceledik. Overekspresyon ve sessizleştirme çalışmaları ile HCC’deki
c-Met aktivasyonunun HGF’den bağımsız düzenlendiğini belirledik. Bu süreçten sorumlu mikro-RNA’ları belirlemek için cMet sinyal yolağının daha aktif olduğu klon ile atasal klon kullanılarak mikro-RNA mikrodizin çalışması gerçekleştirdik.
Biyoinformatik analizler ve in-vitro doğrulama çalışmalarıyla c-Met’in miR-181a-5p’nin hedefi olduğunu belirledik. Hasta
dokuları ile yaptığımız çalışmalarda hepatokarsinogenez sürecinde c-Met’in artışına paralel olarak miR-181a-5p’nin
ekspresyonunun azaldığını belirledik. miR-181a-5p’nin c-Met sinyal yolağını hedefleyerek HCC hücrelerinin motilite,
invazyon ve tübül oluşturma yeteneklerinin düzenlenmesinde rol oynadığı gösterdik.
Bu bulgular, HCC’de c-Met’in düzenlenmesinden sorumlu yeni bir moleküler mekanizma ortaya koyarak, miR-181a-5p
seviyesini artırmaya yönelik yaklaşımların c-Met inhibitörlerinin etkisini artırmak için alternatif tedavi seçenekleri
olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler : hepatoselüler karsinoma, c-Met, agresif fenotip, motilite, invazyon
Resimler
:
Resim Açıklaması: sekil1

S11-HEPATOKARSİNOGENEZDE HÜCRELERİN AGRESİF FENOTİP KAZANMASINDA MİRNA181A-5P ARACILIKLI C-MET AKTİVASYONUN ROLÜ
Hande Topel1, Ezgi Bağırsakçı3, Dehan Çömez3, Neşe Atabey1
1İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi (ibg)
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik
3Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Enstitüsü

Son yıllarda lncRNA HOTAIR ekspresyon düzeyinin hepatokarsinogenez sürecinde değiştiği ve özellikle invazyon ve
metastaz sürecinde rol oynayabileceğini göstermiştir. Ancak lncRNA HOTAIR’in hangi biyolojik işlevleri ve mekanizmaları
etkilediğine yönelik çalışmalar sınırlı sayıdadır. lncRNA HOTAIR’in hepatokarsinogenezdeki rolünü ve olası mekanizmaları
belirlemeye yönelik Lnc2ATLAS veritabanı kullanılarak gerçekleştirdiğimiz biyoinformatik analizler, HOTAIR ile HCC’de
aktive olan bir reseptör tirozin klinaz olan c-Met arasında bir etkileşim olabileceğini göstermiştir. Bu veriden yola çıkarak,
çalışmamızda c-Met ile lncRNA HOTAIR’in arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
İlk olarak insan HCC hücre hatlarında c-Met ekspresyon ve aktivasyon düzeyleri ile HOTAIR ekspresyon seviyeleri qPCR,
WB, IF-işaretleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiş ve HOTAIR ekspresyonu ile c-Met ekspresyonu ve aktivasyonu
arasındaki ters korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bu ters korelasyonun HCC tümör örneklerinde de bulunduğu qRT-PCR
ile ve Oncomine ve cBio veritabanlarında bulunan örneklerin biyoinformatik analizi ile gösterilmiştir. Daha sonra c-Met
aktivasyonu, c-Met tirozin kinaz aktivitesi inhibisyonu yapılarak ve HOTAIR aşırı ekspresyonu/siRNA ile sessizleştirmesi
yapılarak HOTAIR ile c-Met arasında bir ilişki olup olmadığı değerlendirilmiştir c-Met aktivasyonunun HOTAIR
ekspresyonunu baskıladığı; c-Met tirozin kinaz aktivitesinin engellenmesinin HOTAIR ekspresyonunu geri kazandırdığı
görülmüştür. HOTAIR’in aşırı ekspresyonunun c-Met ekspresyonunu azalttığı ve c-Met sinyal yolağını baskılandığı
belirlenmiştir. lncRNA HOTAIR-c-Met etkileşimin biyolojik önemi akış sitometrisi, konfokal mikroskopi, gerçek zamanlı
adezyon, proliferasyon, motilite ve invazyon analizleri kullanılarak incelenmiştir. Ekzojen HOTAIR aşırı ekspresyonunun cMet tarafından uyarılan adhezyon, proliferasyon, EMT, motilite ve invazyonu baskıladığı belirlenmiştir. HOTAIR aşırı
ekspresyonunun özellikle adhezyon bağımsız hücre sağkalımını etkilediği saptanmış, bu etkinin hangi moleküler
mekanizma ile gerçekleştiği incelendiğinde, HOTAIR aşırı ekspresyonunun Caveolin-1’in ekspresyon ve aktivasyonunu
baskılanmasına ve hücre membranındaki organizasyonun bozulmasına neden olduğu gözlenmiştir.
HOTAIR
ekspresyonunun siRNA ile baskılanması sonucunda c-Met ve Caveolin-1 ekspresyonunu arttırmıştır.
Bu çalışma
ile literatürde ilk kez c-Met/Caveolin-1/HOTAIR arasındaki bir ilişki olduğu belirlenmiş ve HOTAIR ekspresyonundaki
azalmanın c-Met ve Caveolin-1 düzeyinde artışa neden olarak, HCC hücrelerinin adhezyon bağımsız sağkalım,
proliferasyon, motilite ve invazyonunu artırdığı tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : HCC, lncRNA, HOTAIR, c-Met, Caveolin-1
Resimler :
Resim Açıklaması: HOTAIR aşırı-ekspresyonu koşullarında HOTAIR, c-Met, Caveolin-1 ekspresyonu, c-Met ve downstream
aktivasyonu

S12-P73’ÜN HEPATOSELÜLER KARSİNOMA HÜCRELERİNDE EMT İLE METASTATİK ETKİSİ
Evin İşcan1, Umut Ekin1, Gökhan Yıldız2, Gülçin Çakan Akdoğan3, Güneş Özhan Baykan1, Mehmet Öztürk3
1İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye; Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Enstitüsü, İzmir, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Trabzon, Türkiye
3İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye

Hepatoselüler Karsinoma (HSK), dünyada en sık görülen ve ölüme yol açma sıklığı bakımından ilk sırada yer alan karaciğer
kanser tiplerindendir. HSK’da yeni tedavi hedeflerinin geliştirilmesi hastaların sağkalımı açısından önem taşımaktadır. Bir
transkripsiyon faktörü olan p73, p53 ailesinin bir üyesidir. p73’ün, P1 promotorundan TAp73, P2 promotorundan ise
transkripsiyonel olarak inaktif olan DNp73 izoformları ifade olmaktadır. TAp73 ve DNp73’ün C ucunda meydana gelen
alternatif kırpılma sonucunda farklı izoformlar oluşmaktadır. TAp73 izoformlarının p53 gibi görev yaptıkları, hücre
döngüsünde inhhibisyona ve apoptoza yol açtıkları gösterilmiştir. Buna karşın DNp73 izoformlarının dominant negatif etki
göstererek TAp73 ve p53’ün aktivasyonunu baskıladıkları gösterilmiştir. Birçok kanserde p53 mutasyonlarına sık
rastlanmasına karşın, TAp73 mutasyonları çok nadirdir veya hiç yoktur. HSK da dahil birçok kanser tipinde TAp73
izoformlarının ifadesinde artış söz konusudur. Çalışmamızda, TAp73’ün HSK’nın gelişimindeki rolünü incelemeyi
amaçladık. TAp73 izoformlarının, HSK hücre dizilerinde yüksek ifade olduğunu ve TAp73 ifadesinin hücrelerde ilaç
direnci, hücre proliferasyonu ve apoptotik yanıt ile ilişkili olmadığını gösterdik. Bu sonuçlar bize HSK
hücrelerinde TAp73’ün tümör baskılayıcı rolünün ötesinde başka işlevleri olabileceğini göstermektedir. HSK hücre
dizilerinde, TAp73ß izoformunu ektopik olarak indüklenebilir sistem ile ifade ettirdiğimizde,
hücrelerin
proliferasyonlarında azalma, hücre döngüsünün ilerlemesinde baskılanma, hücrelerin in vivo tümör oluşturabilme
kapasitelerinde azalma olduğunu gösterdik. Ancak beklenmedik bir şekilde TAp73ß ifadesinin hücrelerde migrasyon ve
metastazı artırdığını in vitro ve in vivo çalışmalarımızda gösterdik. TAp73ß aracılıklı olarak gerçekleşen bu biyolojik
yanıtların moleküler mekanizmasını incelemek için yaptığımız mikro-array çalışmasında; TAp73ß ektopik ifadesinin HSK
hücrelerinde EMT (epiteliyal mezenkimal geçiş)’de rol oynayan sinyal yolaklarını aktive ettiğini ve EMT için kritik rol
oynayan AXL proteininin ifadesini artırdığını gösterdik. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda, TAp73’ün tümör baskılayıcı
olduğu, hücre proliferasyonunu inhibe edip apoptozu uyardığı gösterilmiştir. Çalışmamızda ise ilk kez TAp73ß’nın EMT
aracılıklı olarak HSK’da hücre migrasyonunu ve metastazı aktive ettiğini gösterdik. HSK’da TAp73’ün rolünün belirlenmesi
ve hedef genlerinin tanımlanması yeni tedavi stratejilerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : p73, EMT, metastaz

S13-C-MET AKTİVASYONUNUN HEPATOSELÜLER KARSİNOMA HÜCRELERİNİN SIVI
TEĞETSEL GERİLME STRESİNİN SAĞKALIM VE METASTAZA ETKİSİ
Dehan Çömez1, Gülsün Bağcı1, Hande Topel1, Ezgi Bağırsakçı1, Yeliz Yılmaz1, Ayşim Güneş1
1İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Enstitüsü-izmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Tümör metastazı kanser ilişkili ölümlerin en yaygın nedenidir. Bir tümörün metastaz yapabilmesi için primer tümörden
ayrılarak dolaşıma geçmesi, dolaşımda sağ kalması, hedef organda yerleşerek çoğalması gerekmektedir. Solid tümörlerde
kan akımı, doku ve lenf sıvılarına bağlı ortaya çıkan mekanik stres-sıvı teğetsel gerilme stresi (fluid shear stress :FSS)tümör hücrelerinin proliferasyonunda, apoptoz, otafaji, invazyon ve metastaz gelişiminde önemlidir. Birçok
klinikopatolojik çalışma, hepatoselüler karsinomada (HCC) intravasküler yayılımın kötü prognostik faktör olduğuna ve
metastaz oluşumundaki önemine dikkati çekmektedir. Tümör hücreleri sinüzoidlere veya kan dolaşımına geçerek FSS ile
karşılaştığında genelde anoikis veya mekanik travma nedeniyle ölmektedir. HCC’de intrahepatik metastazın yaygın
olduğu, metastazın genelde invazyon bağımsız olarak gerçekleştiği, gerek intrahepatik gerekse ekstrahepatik metastaz
için FSS’de sağkalımın kritik bir basamak olduğu bildirilmiştir. Ancak bu sürecin mekanizmaları ile açıklandığı yeterince
çalışma bulunmamaktadır.
Daha önceki çalışmalarımız Hepatosit Büyüme Faktörü /c-Met yolağının HCC’de hücre sağkalımı, invazyon ve metastazı
düzenlediğini göstermiştir. Bu çalışmada, HGF/c-Met yolağının, FSS varlığında HCC hücrelerinin sağkalımındaki rolünü
araştırdık. Bu amaçla mikroakışkan bir sistem kullanarak c-Met ekspresyonu yüksek ve düşük olan HCC hücre hatlarında,
c-Met’in aktive ve inhibe edildiği koşullarda, düşük (0.5dyn/cm2) ve yüksek (3dyn/cm2) seviyede FSS uyguladık. c-Met
ekspresyon ve aktivasyonu qRT-PCR ve WB, sağkalım ve proliferasyonu tripan mavisi, PI/kalsein, SRB, MTT ve xCelligence
analizleri ile zaman bağımlı olarak inceledik. Ayrıca FSS’nin koloni oluşumu ve epitelyal mezenşimal dönüşüme (EMT),
motilite ve invazyonuna etkisini belirledik.
Verilerimiz FSS koşullarının HCC hücrelerinde EMT fenotipini uyardığını; c-Met ekspresyon ve aktivasyon düzeyinin
yüksek olduğu FSS varlığında sağkalımın, adhezyon ve proliferasyon kapasitesinin daha yüksek olduğunu; c-Met
aktivasyonunun bu etkiyi artırdığını, buna karşın spesifik olarak c-Met yolağını inhibe eden küçük molekül inhibitör
(SU11274) uygulamasının ise bu etkiyi tersine çevirdiği gösterilmiştir.
Çalışmamız, HGF-Met sinyal yolağının insan HCC hücrelerinin FSS varlığında sağkalımında ve daha agresif karakter
kazanmasında kritik bir role sahip olduğunu, c-Met’i bloklayan inhibitörlerinin, dolaşımdaki tümör hücrelerinin
sağkalımının veya HCC de metastazın engellenmesinde kullanılabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler : Hepatoselüler Karsinoma, Sıvı Teğetsel Gerilme Stresi, Shear stress, Metastaz, Hücre Sağkalımı, EMT
Resimler
:
Resim Açıklaması:

S14-FARELERDE DEN İLE OLUŞTURULMUŞ KARACİĞER KANSERİNDE CURCUMİNİN
GSH,MDA,AOPP DÜZEYİNE, SOD ,CAT AKTİVİTELERİNE ETKİLERİ
Ramazan Seriner1, Ramazan Bilgin1
1Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çalışmamızda Swiss albino cinsi farelerde Dietilnitrozamin ( DEN ) ile oluşturulmuş deneysel karaciğer kanserinde
curcuminin , glutatyon (GSH), malondialdehit (MDA) düzeyleri , ileri protein oksidasyonu ürünleri (AOPP), süperoksit
dismütaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri üzerindeki etkileri araştırıldı.
Denekler (n=9) Tümör kontrol 1, Tümör kontrol 2, curcumin koruyucu ve tedavi ile sağlıklı kontrol grubu olarak 5’e
ayrıldı. Koruyucu gruba Dietilnitrözamin uygulamasından 5 gün önce, tedavi grubuna ise Dietilnitrözamin uygulamasından
24 saat sonra olmak üzere 19 gün boyunca curcumin oral gavaj (150mg/kg etil alkol içerisinde) verildi. Sağlıklı gruba 19
gün boyunca 100 µl etil alkol oral gavaj verildi.
Curcumin koruyucu grubunda MDA düzeyleri anlamlı olarak azalırken (p<0.05) (p=0.002) tedavi gruplarında azalma
anlamlı bulunmadı. ( p > 0.05) ( p = 0.128 ).
AOPP düzeyleri curcumin koruyucu grupta anlamlı bir şekilde azaldığı (p<0.05) (p=0.009) ancak tedavi
grubundaki azalma anlamlı ( p > 0.05) ( p = 0.073 ) bulunmadı.
SOD aktiviteleri her iki grupta da anlamlı bir şekilde artış göstermiştir. Sırasıyla (p<0.05) (p=0.001) ve (p<0.05) (p=0.002)
olarak bulunmuştur.
GSH düzeyleri azalmış ancak bu azalmalar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Her iki grupta da CAT aktiviteleri anlamlı bir şekilde artış göstermiştir. Her iki grup için (p<0.05) (p=0.001) olarak tespit
edilmiştir.
Sonuç olarak curcumin koruyucu grup uygulaması MDA ve AOPP düzeylerini azaltmış, SOD ve CAT aktivitelerini anlamlı
bir şekilde arttırmıştır. GSH düzeylerini ise anlamlı bir şekilde etkilememiştir.
Curcumin tedavi grup uygulaması ise SOD ve CAT aktiviteleri üzerinde anlamlı bir artış gösterirken, GSH, MDA ve AOPP
düzeylerini anlamlı olarak etkilememiştir.
Anahtar Kelimeler : Curcumin,DEN,Karaciğer Kanseri,
Resimler :
Resim Açıklaması: Elektron Mikroskobu Bulgular Grup 1

Resim Açıklaması: Işk Mikroskobu Bulgular Grup 1

Tables : Tüm Gruplara Ait İstatistiksel Bulgular

Gruplar

MDA
doku

nmol/g AOPP nmol/g SOD
protein
protein

ü/mg GSH
doku

1

47,45 +-9,58

207,84 +-16,49 8,33 +- 1,12

0,010+-0,003

12,05+-3,09

2

44,91 +- 6,95

214,67 +-18,99 7,42+-1,66

0,008+-0,003

10,2+-0,79

3

32,04 +-4,92

184,57 +-12,12 17,29 +-1,96

0,009+-0,002

20,75+-2,57

4

37,99 +-7,65

189,91 +-19,01 11,75+- 1,26

0,009+-0,002

22,1+-2,12

5

41,94 +-6,77

190,66 +-14,7

0,013+-0,006

17,03+-2,92

10,29+-1,54

nmol/g CAT
*10^4

U/gHb

S15-HEPATOSELÜLER KARSİNOMADA POTANSİYEL İLAÇ HEDEFİ OLARAK AXL RESEPTÖRÜ
Tuğçe Batur1, Umur Keleş1, Evin İşcan1, Umut Ekin1, Zeynep Mutlu2, Şerif Şentürk1, Mehmet Öztürk2
1İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi Ve Deü İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Enstitüsü
2İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi

TAM (TYRO3, AXL, MER) ailesinin bir üyesi olan AXL bir tirozin kinaz aktiviteli bir reseptördür. Birçok kanser çeşidinde
yüksek ifade gösteren AXL çoğu kez düşük prognoz belirteci gibi davranmaktadır. Karaciğer kanseri hücrelerinde p73
tarafından indüklenen EMT (Epitelyal-mezenkimal geçiş) sırasında AXL ifadesi artmaktadır. Buna dayalı olarak
hepatoselüler karsinoma(HSK) hücrelerinde ifadesi incelendiğinde, AXL mezenkimal benzeri özelliğe sahip HSK
hücrelerinde artmış olarak görünmektedir. Daha önceki çalışmalarda farklı kanser türlerinde AXL’ın hücre çoğalması,
hücre sağkalımı, TGFbyanıtı, EMT, ilaç direnci gibi farklı süreçlerde rol oynayabileceği gösterilmiştir. Laboratuvarımızda,
ektopik expresyon, siRNA ve CRISPR-Cas9 ile gen susturma deneyleri kullanılarak AXL’ın HSK’daki rolü incelenmektedir.
Bu bağlamda, AXL’ı yüksek ifade ettirdiğimiz Hep3B hücrelerinde AXL’ın migrasyon , koloni oluşturma ve
proliferasyonda etkili olduğunu saptadık. Ayrıca, sorafenib ile indüklenmiş ilaç direnci modelinde AXL’in HSK
hücrelerinde ifade artışını gözlemledik. Buna paralel olarak, agaroz kaplamalı özel plaklarda geliştirilen tümör küresi
(spheroid) modelinde AXL ifade eden hücrelerin daha büyük kürecikler oluşturduğunu gördük. Mevcut çalışmalarımız
AXL’ın HSK hücrelerinde tümör büyümesini hızlandırdığını düşündürmektedir. Dolayısı ile doğrudan AXL reseptörünü
hedef alan ilaçların HSK’nın tedavisinde etkili olabileceği sonucuna vardık . Araştırmalarımız bu yönde devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler : AXL, HSK, İlaç hedefi

S16-KARACİĞER KANSERİNDE TERAPİ İLE İNDÜKLENEN SENESENSİN KANSER KÖK HÜCRE
FENOTİPİNE ETKİSİ
Mustafa Karabiçici1, Esra Erdal Bağrıyanık1, Esra Erdal Bağrıyanık2, Sena Alptekin2
1İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi, Balçova/izmir/türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balçova/izmir/türkiye

Tüm kanserler içerisinde, sıklık bakımından 5. ve ölüm oranları bakımından 2. sırada olan Karaciğer kanserinin, en çok
karşılaşılan formu Hepatosellüler karsinom (HCC)' dur. Konvensiyonal terapilerin çoğu zaman kür sağlayamadığı HCC
hastalarında başarısızlığın en büyük nedenleri olarak, kanser kök hücreler (KKH)' in çoğunlukla sorumlu olduğu
heterojenite ve ilaç dirençliliği görülmektedir. Hücresel senesens bir hücre ölümü olmayıp irreversibl olarak hücre
döngüsünün durmasıdır. Senesens hücreleri kendilerine özgün düzleşmiş ve genişlemiş bir morfolojiye bürünürler ve yine
senesense özgü p16, p21 gibi siklin-bağımlı kinaz inhibitörlerinin artışıyla karakterize edilmişlerdir.
Son zamanlarda yapılan birçok çalışmada senesens hücrelerin başta lenfomalar olmak üzere farklı kanser modellerinde,
terapi ile indüklenen senesens hücrelerinde, yeniden programlanma ve kök hücre genlerinin arttığı ve bunun sonucunda
hücrelerin daha agresif forma geçtikleri gösterilmiştir. Ancak HCC'de ilaç sonrası oluşan senesent hücrelerin varlığı ve kök
hücre fenotipinin oluşmasına katkısı konusunda bir literatür bilgisi bulunmamaktadır.
Biz çalışmamızda bir HCC hücre hattı olan HuH7’den, FACS yöntemi ile kanser kök hücre özeliiği gösteren
EpCAM+/CD133+ ve bu özelliği göstermeyen EpCAM-/CD133- populasyonları ayrımladıktan sonra, bu iki farklı grubun, bir
kemateröpatik ilaç olan Doxorubisin (Dox)'a karşı senesens yanıtlarını inceledik. İki grubun da senesense morfolojisine
girdiğini ve p53, p16, p21, TGFB-1, IL-6 gibi senesense ilintili gen ekspresyonlarında beklenen şekilde anlamlı artışın
olduğunu gözlemlendik. Buna ek olarak, Dox ile indüklenen senesensin, her iki hücre grubunda da KLF4, C-MYC, SOX2 gibi
yeniden programlanma genlerinde, AXIN2, LGR5 ve CTNNB1 gibi Wnt sinyal yolağı ile ilintili genlerinde ve NANOG,
EpCAM, CK19, ANXA3 gibi karaciğer kanser kök hücre genlerinde anlamlı artışa neden olduğunu bulduk. Ayrıca, kanser
kök hücre olan EpCAM+/CD133+ grupta Dox sonrası EpCAM+ hücre oranları toplamda değişmediği halde, senesense
giren yada başka bir deyişle prolifere olmayan Ki67(-) hücre grubunda anlamlı şekilde arttğını belirledik. Buna karşın,
kanser kök hücre olmayan EpCAM-/CD133- grupta Dox sonrası EpCAM+ oranları hem toplam hücre grubunda hem
senesense giren grupta anlamlı artış gösterdiğini bulduk.
Sonuç olarak, çalışmamızda, ilk kez HCC'de kemoterapi sonrası senesent hücrelerin kanser kök hücre fenotipine
dönüşebildiklerini gösterdik. İleride çalışmamızın, HCC kanser hastalarında senesens hücrelerinin hedeflenerek kanser
rekürrenslerinin önlenmesi adına büyük önem taşıyacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler : Terapi ile İndüklenen Senesens, Kanser Kök Hücre, Hepatosellüler karsinom(HCC)

Resim Açıklaması: Şekil 1: HuH-7'dan ayrımlanan karaciğer kanseri kök hücre olan EpCAM+/CD133+ ve olmayan EpCAM/CD133- popülasyonlarında Doxoribusin indüklü senesens.

Resim Açıklaması: Şekil 2: EpCAM+/CD133+ ve EpCAM-/CD133- populasyonlarının 100nM Doxorubicin indüklemesi
sonrası 6. günde apoptoz yanıtları ve gen ekspresyon değişimi.

Resim Açıklaması: Şekil 3: Karaciğer
kanseri
kök
hücre
olan
EpCAM+/CD133+ ve olmayan EpCAM/CD133popülasyonlarında
Dox
uygulaması sonrası roliferasyon (Ki67)
ve kök hücre özelliğinde olan (EpCAM+)
hücre oranlarının değişimi.

S17-HEPATOSELÜLER KARSİNOMADA ADGRD1'İN OLASI İLAÇ HEDEFİ OLARAK IN-SLICO
YÖNTEMLE BELİRLENMESİ
Umut Ekin1, Gökhan Yıldız2, Mehmet Öztürk3
1İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Merkezi İzmir, Türkiye;izmir Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Biyotıp Ve Genom Enstitüsü İzmir,
Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi Trabzon, Türkiye
3İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Merkezi İzmir, Türkiye

Hepatoselüler Karsinoma (HSK) karaciğerin en sık görülen malign primer tümörü olup dünya genelindeki kanser
ölümlerinde ilk sıralardadır. Tedaviye yönelik yaklaşımlar tümörün evresine ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterip;
cerrahi rezeksiyon, karaciğer nakli ve ilaç tedavisi yaklaşımlarına başvurulur. İlaç tedavisinde bir multikinaz inhibitörü
olan Sorafenib kullanılmaktadır. Ancak hastalar ilaca karşı direnç göstermektedir ve hastaların sağkalım süreleri kısadır.
Hepatoselüler karsinogenez, farklı genetik anormallikler ve sinyal yolaklarındaki değişimlere bağlı olarak gelişmekte
fakat henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu amaçla hepatoselüler karsinogenezin aydınlatılması ve yeni moleküler
hedeflerin bulunması yeni ilaç tedavilerine öncülük edecektir.
Önceki çalışmamızda (Öztürk N. ve ark. 2005) hepatoselüler karsinoma kökenli hücre hattı olan Huh7, düşük yoğunlukta
uzun süreli kültüre edildiğinde farklı klonal bölünme sayıları göstermiştir. Bu klonal hücreler gösterdikleri telomeraz
aktivitesi, senesense bağlı betagalaktosidaz boyaması ve morfolojik değişikliklere göre senesens öncesi, senesens ve
immortal olarak 3 guruba ayrılmıştır. Bu gruplardan elde edilen mRNA'lar microArray yöntemi ile karşılaştırıldı.
Karaciğer kanserinde yeni potansiyel ilaç hedefleri bulmayı amaçlayan yeni çalışmamızda, senesens öncesi ile immortal
gruba ait microArray verileri kıyaslanarak immortal grupta 2 kat ve fazlası artış gösteren 508 adet gen belirlendi. Bu
listede ençok ifade olan ilk 200 gen listelenerek genlerin hasta sağkalımında etkisi incelendi. Bu genler 5 farklı hasta
gurubuna ait veri tabanlarında incelendi. Listedeki genlerden 63 tanesi en az bir veri tabanında anlamlı değişiklik
gösterdi. Belirlenen genlerin ilaç hedefi olabilme potansiyellerinin anlaşılabilmesi için hücre lokasyonları, dokulardaki
ifade miktarı ve litaretür bilgileri göz önüne alınarak GPR133 (ADGRD1) aday gen olarak seçildi. GPR133, G proteinkenetli reseptörler ailesinin bir üyesidir. Piyasada bulunan onaylanmış ilaçların %30’dan fazlasının bu reseptör ailesini
hedeflediği bilinmektedir. Bu yüzey reseptörünün ligandı bilinmediği gibi henüz fonksiyonu da bilinmemektedir.
Çalışmamızda GPR133 ifadesindeki değişimi başta HSK hücre hatlarında olmak üzere normal, sirotik ve HSK doku
örneklerinde transkript seviyesinde farklılıklar gösterdiğini bulduk. HSK hücre hatlarında geni susturma ve aşırı
ifadeleme yöntemleriyle genin fonksiyonunu anlama yönünde araştırmalarımız sürmektedir.
Anahtar Kelimeler : Hepatoselüler Karsinoma, Senesens, Sağkalım, ADGRD1

POSTER
BİLDİRİLER

P01-PNPLA3 GENİ RS738409 POLİMORFİZMİNİN OTOFAJİ VE ALKOLİK OLMAYAN
STEATOHEPATİT (NASH) İLE İLİŞKİSİ
Ebru Özer1, Hümeyra Nur Kaleli1, Emre Taşkın2, Özlem Kutlu3
1Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik Ve Biyomühendsilik Programı
2Karabük Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Karabük, Türkiye
3Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (sunum)

Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) basit steatozdan karaciğer hasarına kadar geniş bir spektrumu içerir.
NAFLD’nin agresif formu alkolik olmayan steatohepatit (NASH) olarak tanımlanır. NASH, kronik karaciğer hastalıklarının
temel sebebi olup, bu hastalarda görülen PNPLA3 geni polimorfizmi hepatoselüler karsinoma gelişimi için önemli bir risk
faktörüdür. Makrootofaji ya da kısaca otofaji, hücre içindeki stoplazma parçaları ve organellerin, otofajik vezikül denilen
kesecik benzeri yapılar içinde hapsedilmek suretiyle lizozomlara taşınması ve burada sindirilmesidir. Bir yıkım
mekanizması olan otofajinin hücre içi lipid metabolizması ve enflamasyonda önemli rol oynadığı gösterilmiş olsa da bu
mekanizmanın PNPLA3 gen mutasyonları ve NASH hastalığı ile ilişkisi konusunda bilinenler oldukça sınırlıdır. Bu
çalışmada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başvurmuş 162 hasta ve 39 sağlıklı bireyden alınan
örneklerde, PNPLA3 geni rs738409 polimorfizmi ile bu polimorfizmin otofaji ve NASH hastalığı ilişkisi, moleküler genetik
yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasındaki genotip ve allel frekansı farkları ki-kare analizi
ile incelenmiş; p = 0.05’in altında olan değerler istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Kontrol ve hasta gruplarında
Hardy-Weinberg eşitliği test edilmiş; polimorfizmin ve grupların yaş, cinsiyet ve klinik parametreler ile ilişkisi t-testi veya
ANOVA yöntemi ile araştırılmıştır. Polimorfik genotiplerin NASH üzerindeki etkisi ise lojistik regresyon analizi ile
gösterilmiştir. Kontrol ve hasta gruplarında otofaji mekanizması, bu mekanizmada anahtar rol
oynayan ATG5, ATG7 ve BECN1 genleri mRNA ifadesi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ATG5 gen ifadesinin,
yağlanma miktarı ile uyumlu olarak arttığını göstermekte olup bu gen ifadesinin NASH patogenezinde önemli rol
oynayabileceğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : NASH, polimorfizm, yağlı karaciğer, steatohepatit, PNPLA3

P02-HEPATOSELLÜLER KARSİNOMA-STROMA İLİŞKİSİNDE SİTOKİNLERİN ROLÜ
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Tümörün gelişmesi tümör mikroçevresiyle yakından ilişkili bir olaydır. Günümüzde kanser tedavilerinin çoğu, kötü huylu
hücreleri öldürmeye ya da immün sistemin aktivitesini artırmaya yönelik olsa da tümörün çevresiyle ilişkisini anlamak
yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Tümör stroması; fibroblastlar, kanserle-ilişkili
fibroblastlar, ekstrasellüler matriks bileşenleri gibi birçok hücresel ve hücre dışı bileşenlerden oluşan heterojen bir yapı
olarak tanımlanmıştır.Yapılan araştırmalar hücrelerden salınan bazı sitokinlerin tümör ile stroma iletişiminde ve
dolayısıyla tümörün gelişmesinde rol oynadığını göstermektedir. Dahası, tümör hücreleri stromal hücreleri uyararak
stromal hücre davranışlarını kanserin gelişmesine olumlu katkıda bulunacak şekilde değiştirebildiği gösterilmiştir. Stromal
hücrelerden özellikle kanserle-ilişkili fibroblastların (CAF) çoğalma, hareket kabiliyeti ve salgılama fenotipleri açısından
normal aktif fibroblastlardan farklı olduğu ve tümör büyüme ve gelişmesine etki edebileceği öne sürülmüştür.
Çalışmamızda CAF’ların salgılayıcı fenotipine yönelik bulgular elde etmek amacıyla salgılanan faktörlerin
incelenebileceği bir antikor tabanlı tarama sistemi kullanılmıştır. Taramamızda ana hedeflerimizden biri hepatosellüler
karsinoma (HCC) ve CAF ile ilişkili, birlikte kültür edilme koşulunda değişim gösteren faktörlerin bulunması ve bulunan bu
faktörlerin HCC-stroma ilişkisine olan etkisinin araştırılmasıdır. HCC hücre modeli olarak HepG2 ve Huh-7 hücre hatları
kullanılmıştır. Bu bağlamda; öncelikle birlikte kültür edilme deneylerinde arttığı belirlenen bu sitokinler memeli hücre
hatında ürettirilmiş ve faktörce zenginleştirilmiş medya konsantre edilerek ileri deneylerde kullanılmak üzere
hazırlanmıştır. Bu faktörlerin HCC hücre büyümesini anlamlı olarak arttırdığı Lusiferaz ve FACS (Akım sitometresi)
yöntemleriyle kanıtlanmıştır. HCC hasta dokularında da bu faktörlerin ifadelerinde kontrol dokulara göre değişikliklerin
olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu faktörlerin bloklanmasının HCC hücre büyümesini özellikle birlikte kültür deneylerinde
nasıl etkileyeceği irdelenmiştir.
Sonuç olarak sitokinlerin, tümör hücrelerinin çevresiyle özellikle CAF’lar ile iletişimlerinde önemli bir etken olduğu ve bu
etkileşimin hedeflenerek yeni kanser tedavi yaklaşımlarının geliştirebileceği düşünülmektedir.
*Bu

çalışma Çukurova Üniversitesi BAP projesi tarafından desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : HCC, Sitokin, Tümör-stroma, CAF

P03-KANSER ERKEN TANISINDA YENİ MİKRORNA'LARIN KEŞFİ
Deniz Gülfem Öztürk1, Muhammed Koçak1, Yunus Akkoç1, Ümit Karaoğullarından2, Abdullah Ülkü2, Figen Doran2, Orçun Yalav3, Ahmet
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Otofaji, hücre içi dengenin korunması amacıyla uzun ömürlü proteinlerin, protein birikmelerinin ve işlevsiz/zarar görmüş
organellerin yıkımından sorumlu hücresel stres mekanizmasıdır. Otofaji başta kanser olmak üzere birçok hastalık
sırasında kritik bir rol oynamaktadır. Otofaji kanser oluşumunun ilk aşamalarında tümör baskılayıcı bir görev yapmaktadır.
Fakat yerleşik tümörlerde durum farklıdır; tümör dokusuna besin ulaşımı yetersizdir, metabolizma yüksektir ve hipoksik
koşullar mevcuttur. Bu koşullar altında otofaji, bir stres yanıtı olarak tümör hücrelerinin hayatta kalmasını destekleyen,
yayılmasını arttıran ve tedavi direnci oluşturan bir rol oynayabilir. Bu nedenle, otofajinin kanser ile ilişkisinin araştırılması
oldukça önem arz etmektedir.
Otofajinin mikroRNA’lar tarafından kontrolü konusunda yapılan yayınlar son 10 yılda artmaktadır. MikroRNA’lar kodlama
yapmayan,gen ifadesinde transkripsiyon sonrasında rol alarak gen ifadesini düzenleyen küçük RNA’lardır. Hücre içinde
büyüme, gelişim, hücre ölümü gibi bir çok mekanizmayı kontrol eden mikroRNAlar keşfedilmiştir. mikroRNA düzeylerinin
çeşitli hastalıkların patofizyolojisinde önemli bir role sahip olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, dokularda ve dolaşımda
tespit edilen mikroRNA’ların düzeylerindeki değişikliklerin başta kanser olmak üzere diyabet, kardiyovasküler sistem
hastalıkları, ve merkezi sinir sistemi hastalıkları için bir biyobelirteç olarak kullanılabileceği öne sürülmüştür.
Araştırma ekibimizce gerçekleştirdiğimiz yüksek verimli taramalarımız ile hücresel stresle ilişkili yeni mikroRNAlar
keşfettik. Stres koşulu olarak aç bırakılmış ve dolayısıyla otofajisi artmış kanser hücre hatlarında yapılan küçük RNAsekanslama analizi sonucu ifadeleri arttığını gördüğümüz bu iki mikroRNA’nın ifade seviyeleri qRT-PCR yöntemi ile de
kanıtlandı. Açlık koşulunda en yüksek artış gösteren mikroRNA’ların kanser için belirteç olabilme potansiyelleri araştırıldı.
Tümör ve sağlıklı dokularda yapılan taramalar sonucu; miR-A ve miR-B mikroRNA’larının kolorektal ve hepatoselüler
kanserleri tanısında belirteç olabilme özelliği saptanmıştır. miRNA’ların dokudan kana geçebildiği ve kan içinde korunarak
vücüt içinde dolaşabildikleri bilinmektedir. Bu bilgi doğrultusunda, sağlıklı gönüllülerden ve kolorektal kanseri
hastalarından pre-op alınan kan örneklerinden serum ayrılmış ve serumda qRT-PCR yöntemiyle miR-A ve miR-B’nin
seviyesi analiz edildi. Kolorektal kanseri hastalarının serumunda sağlıklı gönüllülere göre daha fazla miR-A ve miR-B ifade
edildiği görüldü.
*Bu çalışma TÜBİTAK 1001-114Z982 kodlu projesi, Sabancı Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi tarafından
desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Otofaji, kanser, miRNA, tanı

P04-HEPATOSELÜLER KARSİNOM’DA TGF-β DİRENCİNİN HÜCRESEL MEKANİZMALARININ
ARAŞTIRILMASI
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Dünyada kansere bağlı ölümlerin üçüncü önde gelen nedeni olan Hepatoselüler Karsinom (HSK) halen çok etkili
tedavilerden yoksundur. Geri dönüşü olmayan bir hücre döngüsü durması hali olan senesans, tümör gelişimine karşı bir
engel olarak kabul edilmektedir. Transforme edici büyüme faktörü beta (TGF-β), hücre içi Smad proteinlerinin kompleks
oluşturup transkripsiyon faktörü gibi görev yaptığı ve birçok hücresel süreçte rol aldığı yolağı regüle eden bir sitokindir.
Önceki çalışmalarımızda, iyi diferansiye HSK hücrelerinin, TGF-β ile kısa süre muamele edilmesi sonucunda doğrudan bir
senesans yanıtı oluşmuş ve TGF-β yolağı potansiyel bir terapötik olarak öne çıkmıştır. Ancak uzun süreli in vitro TGF-β
muamelesinin etkileri henüz bilinmemektedir. Bu çalışmada, uzun süreli TGF-β muamelesinin Huh7 hücrelerinde
senesansa dirençli bir fenotip (Huh7-TR) oluşturduğu gözlenmiştir. Öncü verilerimiz Huh7-TR hücrelerinde alt akış TGF-β
yolağının dinamiklerinde bazı değişikliklerin olduğunu ve bunun dirençte rol oynadığını göstermektedir. Öyle ki, Smad3
ifadesi ektopik olarak artırıldığında, dirençli hücrelerde senesans yanıtının geri dönmesi, bu yanıtta Smad3’ün rolünü
vurgulamaktadır. Bununla birlikte, Huh7-TR hücreleri Vimentin artışı ile seyreden parsiyel mezenkimal özellikler
taşımaktadır. Huh7-TR hücrelerin doğası ve dirence neden olan moleküler mekanizmaların ayrıntıları henüz bilinmezliğini
korumakla birlikte yakın zamanda elde ettiğimiz karşılaştırmalı RNA dizileme analizleri sonucunda, dirençli hücrelerde;
TGF-β yolağını modüle ettiği bilinen VEPH1 ve PLA2G4A genlerinin yüksek ifadesi, AGR2 ve TMSB4X genlerinin ise düşük
ifadesi belirlenmiştir. Bunun yanında ifadesi istatistiksel olarak anlamlı değişen birçok başka aday genin senesans
direncinde rol oynama potansiyeli olduğu belirlenmiştir. Halen, bu aday genlerin, TGF-β tarafından indüklenen senesansa
direnç geliştirme mekanizmasındaki olası etkileri CRISPR-Cas9 gen düzenleme metodu ile araştırılmaya devam
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Hepatoselüler karsinom, senesans, TGF-β, CRISPR

P05-HCC HÜCRELERİNDE ORGAN SPESİFİK METASTAZDA C-MET YOLAĞI ROLÜNÜN YONGAÜSTÜ-LABORATUVAR CİHAZI KULLANILARAK İNCELENMESİ
Gülsün Bağcı2, Dehan Çömez2, Ezgi Bağırsakçı2, Hande Topel1, Yeliz Yılmaz1, Ayşim Güneş1, Gizem Batı Ayaz4, Devrim Pesen Okvur5, Neşe
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Hepatoselüler karsinoma (HCC) dünyada kanser kaynaklı ölümlerin ikinci en sık gözlenen nedenidir. Bunun en önemli
sebebi yüksek rekürrens ve metastaz riskidir. HCC’de rekürrens ve metastaz riski öngörüsü tedavi planlama açısından
kritik öneme sahiptir, ancak bu süreçlerin çok basamaklı olması ve sürece birçok mikroçevre elemanının dahil olması
nedeniyle, bu alandaki çalışmalar klinik incelemeler ile sınırlı kalmaktadır. Son yıllarda geliştirilen Yonga-Üstü-Laboratuvar
(Lab-on-a-chip, LOC) sistemlerinin kullanımı ile, farklı hücrelerin birarada üç boyutlu (3D) olarak kültüre edilebileceği,
hücre-hücre / hücre-ekstraselüler matriks etkileşimlerinin sağlandığı, hedef dokudan salgılanan faktörlerin bulunduğu
koşullarda çalışılması mümkün olmuştur. Bu çalışma kapsamında Hepatosit Büyüme Faktörü/c-Met sinyal yolağının HCC
hücrelerinin organ spesifik metastaz kapasitelerini belirlemedeki rolü 3D LOC sisteminde incelenmiştir.
Projemiz kapsamında geliştirilen LOC sisteminde, damar endotelini temsil etmek için HUVEC hücreleri, normal karaciğeri,
akciğeri ve kemiği temsil etmek için sırasıyla THLE-2, BEAS-2B ve HS-27A hücreleri, dolaşımdaki tümör hücrelerini temsil
etmek için ise SNU-449 HCC hücreleri kullanıldı. c-Met aktivasyonu olan ve c-Met inhibitörü SU11274 ile muamele
edilen HCC hücreleri akış kanalına verildi. LOC sistemi 2., 5. ve 7. günde incelendi. Endotel hücrelerini geçerek normal
dokuya geçen HCC hücreleri konfokal ve floresan mikroskobik analizler ile belirlendi.
Toplamda 54 LOC ve 149 post analiz edildi. SNU-449 hücrelerinin hedef organ tercihlerinin, öncelikle THLE-2 karaciğer
epitel hücreleri olduğu (%50), bunu HS-27A kemik iliği stroma hücrelerinin (%30) ve BEAS-2B akciğer epitel hücrelerinin
(%20) izlediği belirlendi. Bu veri HCC’de en çok intrahepatik metastaz gözlenmesi ile uyumlu bulundu. c-Met yolağının
aktif olduğu koşullarda ekstravazasyon ve organ tercihi oranlarının azaldığı, c-Met inhibisyonun karaciğer ve kemik
hücrelerinin bulunduğu alana göç eden hücre oranını azalttığı (sırasıyla % 77 ve %86 azalma) , akciğere yayılmayı ise
etkilemediği belirlendi.
LOC sistemi ile yaptığımız çalışmalar HGF/c-Met yolağı aktivasyonunun özellikle intrahepatik metastazda ve kemik
metastazında rol oynayabileceğini, LOC sistemlerinin dolaşımdaki tümör hücrelerinin organ tercihini ve antimetastatik
ilaç adaylarının denenmesi için belirlemek için kullanılabilme potansiyeli olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler : HCC, c-Met, LOC, metastaz, ekstravazasyon
Resimler :

Resim Açıklaması: c-Met tirozin kinaz inhibitörünün homing hücrelerine göre ekstravazasyon kapasitesine etkisinin
belirlenmesi

Resim Açıklaması: c-Met tirozin kinaz inhibitörünün total ekstravazasyon kapasitesine etkisinin belirlenmesi

P06-PRİMER KARACİĞER KİTLELERİNİN METABOLİK AYRIMINDA FDG PET/BT’NİN ROLÜ
Ulku Korkmaz1, Gülay Drumuş-altun1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ: Karaciğer kanseri, beşinci en yaygın kanser ve dünyada kansere bağlı ölümlerin ikinci en sık nedendir (1). Kronik karaciğer
hastalığı olan hastalarda kesitsel görüntüleme yöntemlerinin (BT, MR) yaygın kullanımı nedeniyle, tesadüfi karaciğer kitleleri bu
hasta grubunda sık bir klinik bulgudur (2). Temel klinik sorun, iyi huylu bir karaciğer kitlesi ile kötü huylu bir karaciğer kitlesinin
ayrımını, non invazif bir şekilde yapmaktır. Flor-18 florodeoksiglukoz positron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (18FDG
PET/BT), hücresel glikoz metabolizmasını değerlendiren, non-invaziv bir görüntüleme yöntemidir ve karaciğer tümörlerinin
ayırıcı tanısında kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, karaciğerde kitle nedeniyle PET/BT görüntülemesi yapılan ve HCC tanısı alan
hastalarda PET/BT verilerinin tanısal değerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM VE GEREÇLER: 01.01.2010 ile 31.12.2018 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD’na,
“Karaciğerde Kitle” nedeni ile FDG PET/BT için gönderilen ve daha sonra HCC tanısı almış hastaların görüntülerine ve eşzamanlı
kan değerlerine arşivden ulaşıldı. PET/BT görüntüleri üzerinden primer tümör ve normal karaciğer için standardize tutulum
değeri (SUVmax) hesaplandı. Lezyon örneklerine ait FDG PET/BT görüntüleri ve aynı lezyonun BT/MR görüntüleri Şekil 1 ve şekil
2’de sunulmuştur. Sayısal PET/BT verileri, eş zamanlı kan değerleri, ekstrahepatik yayılım ve hastaların demografik özellikleri ile
birlikte istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak p>0,5 alındı.
BULGULAR: Çekim yapılan hastalar içerisinden 16 erkek ve 4 kadın olmak üzere 20 hasta HCC tanısı almıştı. Primer tümör için
ortalama SUVmax değeri 4,0±2, (%95 CI: 0,82-7,18) ve tümör dışı karaciğer dokusu için ortalama SUVmax değeri 2,75 ±0,5 (%95
CI: 1,95-3,5) olarak bulundu (Bknz:Tablo 1). >3,5 cut-off ve p>0,5 anlamlılık değeri için (X2=11.2), HCC saptamada tümör SUVmax
değerinin duyarlılığı %80 ve özgüllüğü % 90 olarak hesaplandı. Veriler Tablo2’de sunulmuştur.
TARTIŞMA: PET/BT, pek çok tümör tipinde ayırıcı tanı için faydalı olduğu kanıtlanmış bir görüntüleme yöntemidir. 18F-FDG,
tümör dokusunda, normal dokuya göre daha fazla hücre içi birikimi esasına dayanarak görüntüleme yapılır (2). Tümörlerin FDG
tutulum oranlarının kişisel farklardan bağımsız değerlendirilebilmesi için, SUV değeri ortaya atılmıştır. SUV, hedef dokudaki
radyofarmasötik tutulum miktarının, hasta ağırlığı ve enjekte edilen radyoaktivite dozuna göre düzeltilmiş yarı kantitatif bir
ölçüsüdür. Primer karaciğer tümörlerinde, FDG afinitesinin değişkendir (3, 4). Düşük grade ve iyi diferansiye HCC’ler düşük FDG
tutulumu gösterirken, yüksek grade ve kötü diferansiye tümörler yüksek oranda FDG tutumaktadır (2).
SUVmax değerinin tümör evresi ve agresifliği ile doğru orantılı olduğu gösterilmiş olsa da, HCC için tanı koydurucu, genel kabul
gören bir eşik değer belirlenmemiştir. Bizim sonuçlarımız, primer tümör SUVmax değerinin 3,5’tan fazla olduğunda, FDG
PET/BT’nin, HCC tanısını % 80 duyarlılık ve % 90 özgüllükle koyduğunu göstermektedir. Daha önceki çalışmalarda HCC’ye özel bir
SUVmax eşik değeri bildirilmese de, Delbeke ve ark.nın metastatik karaciğer tümörlerinde bildirdiği eşik değer, bizim
bulgularımızla benzerlik göstermektedir (5).
SONUÇ: F18 FDG PET/BT, HCC’lerin metabolik karakterizasyonunda kullanılabilir. 3,5 ve üzeri suvmax değeri, karaciğer
kitlelerinin başarılı biçimde ayırt edilmesine yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler : Hepatosellüler kanser, PET, FDG, SUVmax
Resimler
:

Resim Açıklaması: Şekil 1: Küçük lezyon boyutlu bir hastaya ait FDG PET/BT ve MR kesiti.

Resim Açıklaması: Şekil 2: Büyük lezyon boyutlu bir hastaya ait FDG PET/BT ve senkron BT kesitleri

Tables :
Tablo 1: primer tümör ve tümör dışı karaciğere ait ortalama SUVmax değerleri ve CI aralıkları

Oralama SUVmax

CI (%95)

p

Primer tümör

4,0±2

0,82-7,18

>0,5

Tümör Dışı Karaciğer

2,75 ±0,5

1,95-3,5

>0,5

Tablo 2: 3,5 cut-off değeri için veri dağılımını gösterir tablo

SUVmax

HCC

Normal

Toplam

>3,5

16

2

18

≤3,5

4

18

24

Toplam

40

40

40

P07-MALT1 PARAKASPAZIN HEPATOSELÜLER KARSİNOM HÜCRE SAĞKALIMI ÜZERINDEKI
ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Aslı Kurden Pekmezci1, Özlem Şilan Coşkun1, Ece Çakıroğlu1, Şerif Şentürk1
1İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi, Balçova, İzmir 35340; Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Enstitüsü, Balçova, İzmir
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Karaciğer kanserinin en yaygın tipi olan Hepatoselüler Karsinom (HSK), sınırlı tedavi seçenekleri ile karakterize edilen çok
aşamalı bir hastalıktır. Hepatokarsinogenez sırasında çeşitli genetik değişikliklerin meydana gelmesinin yanında NF-κB
sinyal yolağının farklı etmenler tarafından aktive edildiği bilinmektedir. Malt, NF-κB sinyal yolağının negatif regülatörlerini
kesip fonksiyonlarını ortadan kaldıran ve böylece bu yolağın aktivasyonunu ve düzenlenmesini kontrol eden önemli bir
parakaspazdır. The Cancer Genome Atlas (TCGA) verilerine göre, HSK’de yüksek Malt1 ifadesi düşük sağkalım oranıyla
ilişkilidir. Aynı zamanda, Malt1 ifadesi HSK’de evre artışı ile paralel korelasyon göstermektedir. Bununla birlikte, Malt1’in
HSK’deki rolü net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, öncelikle, Malt1 inhibisyonunun 8 farklı HSK hücre hattındaki
sağkalım etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. Lentivirüs-bazlı shRNA aracılı gen susturma veya küçük kimyasal
moleküler MI-2 ile farmakolojik inhibisyon, in vitro ortamda hücre sağkalımını azaltmıştır. Buna göre, ön verilerimiz
Malt1'in HSK çoğalmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Şu anda Malt1'in çoğalma düzenleyici bu etkilerinin
altında yatan moleküler mekanizmaları incelemekteyiz. Öte yandan, yakın zamanda elde ettiğimiz verilerimiz Malt1
ifadesinin TGF-β tarafından pozitif regüle edildiğini göstermektedir. Dahası, Malt1 ifadesi shRNA ile susturulmuş ve
normal doğasında TGF-β duyarlılığı olmayan kötü diferansiye HSK hücrelerinde, TGF-β muamelesi, kontrol hücrelerinin
aksine, hücre döngüsünde azalma ve hücre ölümünde ciddi bir artış ortaya koymuştur. Tümüyle ele alındığında, Malt1'in
HSK'de farmakolojik inhibisyonunun umut verici olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde, TGF-β yolağı ile birlikte
kombinasyon etkisinin pre-klinik yönüyle araştırılmaya değer bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler : Hepatoselüler Karsinom, NF-κB, Malt1, TGF-β, RNAi

P08-İĞNE BİOPSİ İLE TANI ALAN KARACİĞER HASTALIKLARININ HİSTOPATOLOJİK VE
KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 5 YILLIK SONUÇLAR
Hilal Erinanc1, Gülhan Kanat Ünler1
1Başkent Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı

Giriş:
Karaciğer iğne biopsisi uygun tedavi yaklaşmının planlanması, karaciğer harabiyeti ve etyolojinin belirlenmesinde halen
altın standart olarak kabul edilmektedir.
Amaç:
Çalışmamızda kesin tanı için iğne biopsi yöntemine başvurulan karaciğer hastalıklarının histopatolojik, klinik ve
immunhistokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve retrospektif olarak 5 yıllık sonuçların değerlendirilmesi planlandı.
Gereç ve Yöntem: 2013 -2018 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji laboratuvarı arşiv kayıtları
taranmış, histopatolojik tanı için gönderilen karaciğer iğne biopsi materyalleri tespit edilmiştir. Olgular patoloji rapor
sonuçları incelenerek histopatolojik tanılarına göre gruplandırılmış, immunhistokimyasal sonuçlar ayrıca
kaydedilmiştir. Radyolojik bulgular, hastanın klinik öyküsü, yaş,cinsiyet bilgilerine hasta dosyalarından ulaşılmıştır.
Bulgular: 5 yıllık süreçde patoloji laboratuarına histopatolojik tanı için gönderilen toplam 157 iğne biopsi materyali tespit
edilmiştir. Olguların % 49,68 (n:78) kronik viral hepatit olup evreleme amacıyla gönderilirken , %48,41 ‘ini (n:76) primeri
bilinmeyen veya metastik karaciğer tümörleri oluşturmaktadır. % 1 kadarı ise kist hidatik ile uyumlu
bulunmuştur. Primeri bilinmeyen veya metastatik tümörlerin % 46 (n: 35) pankreatikobilier sistem tümörleri
, %14,47 (n: 11) hepatoselüler karsinoma, %9,21 (n: 7) kolon, %6,57 (n: 5) mide , %6,57 (n:5) meme ,%5,26 (n:4 ) akciğer
karsinomunun oluşturduğu görülmüştür. Özellikle pankreatikobilier tümörlerin %62,85 kadarında (n:22) tanı anında eş
zamanlı metastaz saptanmıştır. Radyolojik bulgularla metastatik tümörlerin çoğunda multiple (3-8 cm’ kadar) odak tespit
edilmiş, HCC ve kolanjioselüler karsinomlarda genellikle tek odak saptanmıştır. Ayırıcı tanıda ensık uygulanan
immunhistokimyasal antikorların CK7, CK20, CK19, cdx2, Hepar, Glipikan 3 antikorları olduğu izlenmiştir.
Sonuç: İğne biopsi materyali sonuçlarına göre literatürle uyumlu olarak karaciğerin metastatik tümörlerinin, primer
karaciğer kanserlerinden daha fazla görülmüş ve özellikle pankreatikobilier tümörlerinin ilk sıklıkla metastaz yaptığı
ve %60 kadarının tanı anında eş zamanlı olarak görüldüğü saptanmıştır. Primeri bilinmeyen tümörlerde tanı güçlüğünün
en sık adenokarsinomlarda ve GIS tümörlerinde yaşandığı anlaşılmıştır. Ayrıntılı immunhistokimyasal incelemelerde
özellikle CK7, CK19 ,CK20 ve cdx2 immunhistokimyasının adenokarsinomada üst GIS ve kolon tümörlerinin ayırımında yol
gösterici olduğu belirlenmiştir. Sonuçlarımız literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Karaciğer, metastaz, pankreatikobiliyer

P09-RNA DİZİLEME YÖNTEMİ VE HESAPLAMALI YAKLAŞIMLARLA SOMATİK VARYANT KEŞFİ
Hamdiye Uzuner1, Gökhan Karakülah2
1İzmir Uluslarası Biyotip Ve Genom Enstitüsü
2İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi

Farklı biyolojik durumlar altında hücrenin transkriptom dinamikleri ve içeriğinin belirlenmesinde rutin olarak kullanılan
RNA dizileme yöntemi, yeni hesaplamalı yöntemlerin gelişimine paralel olarak anatosyonu yapılmamış transkriptlerin
keşfi ve alternatif RNA uç birleştirme örüntülerinin tanımlanmasına da olanak sağlamaktadır. Farklı kanser türlerinde tüm
genom veya ekzom dizileme gibi yüksek çıktılı yöntemlerle somatik varyantların belirlenmesi ve mutasyon örüntülerinin
tanımlanması, kanser tiplerinin karakterize edilerek yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Son yıllarda, RNA dizileme yaklaşımı ile elde edilen transkriptom verilerinden somatik varyantların keşfine
yönelik hesaplamalı yöntemler geliştirilmiştir. Burada, RNA dizileme verilerinden somatik varyantların belirlenmesine
yönelik olarak kullanılan biyoenformatik yaklaşımlar ve bunların diğer yöntemlere göre üstün ve zayıf yönleri
tartışılmıştır. Bununla beraber, genel kullanıma açık dizileme veri bankalarından veri eldesi, bunların ön işlemesinde
kullanılan stratejiler ile somatik varyantların tanımlamasına yönelik işlem basamakları ve bu basamaklarda kullanılan veri
türleri irdelenmiştir. Sonuç olarak, RNA dizileme verilerinden elde edilebilen gen ifadesi ve somatik varyant bilgisinin
entegrasyonunun karaciğer kanserinin izlem ve tedavi süreçleri adına yeni gelişmelere ışık tutması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Biyoenformatik, hesaplamalı biyoloji, varyant keşfi, RNA dizileme

P10-HEPATOSELÜLER KARSİNOMDA PARANEOPLASTİK HİPERKALSEMİ OLGUSU
Yakup Ülger1
1Seyhan Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, Adana

Giriş: Kronik hepatit B (HBV) bağlı son dönem karaciğer hastalığı siroz ve HCC gelişimine yol açmaktadır. HCC kansere
bağlı ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır. HCC artmış ya da normal AFP düzeyi ile birlikte sirotik veya normal
karaciğerden gelişebilmekte dir. HCC ilişkili paraneoplastik sendrom (PNS), primer tümörün kendisine veya
metastazlarına ait fiziksel etkilerinden kaynaklanmayan ancak tümörün varlığına bağlı ve paralel olarak gelişen klinik tablo
olarak bilinmektedir. PNS bulguları hiperkolestrolemi, hipoglisemi, eritrositoz, hiperkalsemi, trombositoz, demiyelizan
hastalıklar, pemphigus, poliartrit, ensefalomiyelit olarak rapor edilmiştir. En sık görülen PNS bulguları olarak
hiperkolestrolemi, hiperkalsemi, hipoglisemi ve eritrositoz olarak bildirilmektedir.
Vaka Sunumu
Tedavi naif kronik HBV’li 68 yaşında erkek hasta karında şişkinlik, kilo kaybı, halsizlik yakınmaları ile başvurdu. Hastanın
fizik muayenesinde dekompanse siroz bulguları mevcut iken kemik metastazı yoktu. Hastanın serum kalsiyum düzeyi 12,5
ve düzeltilmiş Ca düzeyi: 13,38 mg/dl’ dir. Kalsiyum seviyesini düşürmek için IV hidrasyon, kalsitonin ve bifosfonat
tedavisi uygulandı.
Laboratuvar parametreleri:
Glukoz: 54 mg/dl, Üre 89 mg/dl, Kreat: 0,7 mg/dl, T. Protein: 6,1g/dl, Alb: 2,9 g/dl, T.bil: 4,8 mg/dl, D.Bil: 2,26 mg/dl, AST:
414 U/L, ALT: 55 U/L, T.Kolestrol: 173mg/dl, Trigliserid:108 mg/dl, HDL: 6 mg/dl, LDL: 146 mg/dl, ALP: 137, Na: 141
mmol/l, K: 3,7 mmol/l, PT: 17,9, INR: 1,51, WBC: 5.79 Hgb: 9,48 gr/dl, HCT: 25,9 PLT: 136.000, TSH: 2,31, AFP: 482 ng/mL
Hepatit markerları: HBsAg (+), AntiHBs(-), AntiHCV (-) idi.
USG ve Dinamik Üst Batın CT: Karaciğer orta ve sol kesimde düzensiz konturlu, ileri derecede heterojen, postkontrast
erken evrede santral ağırlıklı kontrastlanan ve geç serilerde karaciğer dokusuna göre hipodens hale gelen (washout) net
sınır oluşturmayan yaklaşık 13x11 cm çapında noduler heterojenite (HCC) mevcuttu. Portal ven konfluens düzeyinden
itibaren tromboze idi. Dalak normalden büyük izlendi. Batında yaygın asit izlendi.
Sonuç: HCC vakalarında genellikle terminal dönemde atipik semptomlar olarak gelişen PNS bulguları hastaların kötü
prognozuna ve daha kısa yaşam sürelerine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler : PNS, HCC, HBV, Hiperkalsemi, Hiperkolestrolemi, Hipoglisemi
Resim Açıklaması: Üst Batın CT, KC kitlesi

P11-HEPATOSELÜLER KARSİNOMA HÜCRELERİNDE ROR1 İFADESİNİN EPİTEL-MEZENKİM
GEÇİŞİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Metin Çetin1, Görkem Odabaş1, Tamer Yağcı1
1Gebze Teknik Üniversitesi

ROR1 (Receptor Tyrosine Kinase-like Orphan Receptor 1) onkofetal bir protein olarak tanımlanmaktadır. ROR1 ifadesi,
embriyogenez ve fetal gelişimin farklı süreçlerinde bulunmakta ancak yetişkin dokularda ya azalmakta ya da
kaybolmaktadır. Beyin, kalp, akciğer ve karaciğer gibi sağlıklı dokularda ROR1’in ifadesine rastlanmamasına karşın hem
hemotolojik maligniteler hem de solid tümörlerde artmış ifadesi farklı çalışmalar ile gösterilmiştir. Ancak literatürde
ROR1’in hepatoselüler karsinomadaki (HCC) ifadesi ve rolüne karşı bir çalışma bulunamamıştır. Çalışmamamızda,
HepG2, PLC/PRF/5, HuH7, SNU387, SNU423 ve SKHEP-1 HCC hücre hatları gen ifadesi açısından değerlendirildiğinde
farklı ROR1 seviyeleri görüldü. Ticari olarak satılmakta olan ROR1 antikorlarının yetersizliğinden dolayı, ROR1 proteinin
hücre-dışı kısmına (aa120-400) karşı özgül monoklonal antikorlar geliştirildi. Protein ifadesi açısından incelendiğinde,
hem mezenkimal hem de epitelyal karakterdeki HCC hücrelerinde gen ifadesi çalışmasına uygun olarak farklı seviyelerde
ROR1 ifadesi saptandı. Epitelyal karakterdeki PLC/PRF/5 hücrelerinin TGF-β ile indüksiyonu ROR1 ifadesinin azalmasına
yol açtı. Bu nedenle, HCC hücre hatlarında ROR1 ifadesinin Epitel-Mezenkim Geçişi’ndeki (EMT) rolünün incelenmesi
planlandı. Lentiviral temelli shRNA tekniği ile PLC/PRF/5 hücre hattında ROR1 ifadesi baskılandığında, E-kaderin ve CK19
ifadelerinin azaldığı, buna karşılık Vimentin ifadesinin arttığı görüldü. Ortaya çıkan bu mezenkimal fenotip ile ilişkili
olarak, ROR1-baskılanmış hücrelerde hücre proliferasyonunun azaldığı ve anoikise karşı direnç kazanıldığı belirlendi.
Ancak ilginç olarak, PLC-shROR1 hücrelerinde hücre göçünün önemli ölçüde azaldığı saptandı. Bu bulgular, HCC
hücrelerinde farklı ifade düzeylerinde ROR1 ifadesinin bulunduğunu ve ROR1’in EMT ile ilişkili olabileceğini ortaya
koymaktadır. Sonuç olarak, HCC’de ROR1 ifadesinin prognostik ve diagnostik amaçlı kullanımının daha ileri çalışmalar ile
detaylı bir şekilde araştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : ROR1, EMT, Anoikis, Monoklonal Antikor

Resim Açıklaması: CT Görüntüsü karaciğer sağ lobunu dolduran kist lezyon

Resim Açıklaması: Kİstin MRİ görüntüsü karaciğer sağ lobu tamamen doldoran multioküle kistik kitle

Resim Açıklaması: Hepatobiliyer kistadenom,Hemotoksilen-Eozinle boyama

