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GİRİŞ VE AMAÇ: 

Meme kanseri kadınlarda en fazla görülen ve en fazla ölüme neden olan kanserdir. Meme 

kanseri oluşumunda bir çok tümör supresör genler, onkogenler ve DNA tamir genleri rol 

oynar. Tümör supresör genlerden p53, ATM, PTEN, BRCA1 ve BRCA2 genlerinin meme 

kanserine yol açtığı bilinen genlerdir. Ülkemizde BRCA1-2 genlerinde mutasyon saptama 

açısından çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada ülkemizde başka bölgelerde yapılmış olan 

BRCA1-2 genlerinde ki polimorfizm mutasyonların kendi bölgemizdeki sıklığı araştırıldı. 

Araştırmamızda Dicle Üniversitesi  Onkoloji Bilim Dalında genç yaş (44 yaş altı) grubu 

kadınlarda meme kanseri tanısı almış 96 hastanın tümör dokusundan çalışıldı. BRCA 1 

(rs16942, rs1799966) ve BRCA 2 (rs144848, rs1799944) genlerine ait polimorfik 

mutasyonları PCR özgül belirleme grubundan Hibridizasyon Prob Yöntemiyle “LightCycler” 

PCR cihazı kullanılarak belirlemeyi amaçladık. 

BULGULAR: Çalışma hastalarının BRCA 1 genine ait rs16942’ de 14 (% 14.5) adet 

homozigot(GG), 55 (% 57.3) adet heterozigot (AG) ; rs1799966’ da 18 (% 18.7) adet 

homozigot (GG), 46 (%  47.9) adet heterozigot (AG); BRCA 2 genine ait rs144848’ de 9 (% 

9.37) adet homozigot (TT), 25 (% 26.04) adet heterozigot (GT); rs1799944’ de de 2 (% 2.08) 

adet homozigot (GG), 3 (% 3.12 ) adet heterozigot (AG) hastada polimorfik gen mutasyonları 

saptadık. Bu mutasyonların Evre ile, ER pozitifliği ile, Grade ile, yaş ile ve HER 2 pozitifliği 

ile ilişkili olmadığını saptadık. Yaş ile mutasyon sıklığı bakıldığında 35 yaşında artmakta 

ancak p değeri anlamlı değildi. Evre ile mutasyon sıklığı bakıldığında evre 2 ve evre 3 te 

mutasyon oranları artmakla beraber p değerinin klinik olarak değeri yoktu. Benzer şekilde 

grade ile mutasyon oranı arasındaki ilişkiye baktığımızda grade 2 ve grade 3 te mutasyon 

sıklığı daha çok görülmekle birlikte klinik bir anlamlılık yoktu. 

SONUÇ: Bölgemiz açısından bu polimorfizm mutasyonları önemli oranda görülmüştür. 

BRCA1/BRCA2 deki bu polimorfizm mutasyonlarının yaş, evre, grade, ER durumu, HER 

durumu ile ilişkisinin olmadığını saptadık. 

 


