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kabuğu yağının iki alkilleyici ajana karşı 
genotoksisiteyi önemli oranda azalttığı 
gözlenmiştir.   
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Tiroit kanserleri habis endokrin 
tümörlerdir. Tüm kötü huylu tümörler içerisinde 
%1 gibi oldukça düşük bir oranda görülebilmelerine 
rağmen over kanserlerinden sonra endokrin 
sistemin en sık görülen kanserleridir. Türkiye’de 
yüz binde 2,7 kişi tiroit kanseri hastası olup bu 
hastaların yüz binde 0,6’sı erkek, yüz binde 2,1’i 
kadındır. Tiroit kanseri gelişimi açısından risk 
grubunda bulunanlar, baş-boyun bölgesine 
radyasyon uygulanmış kişilerdir. Tiroit bezi, kemik 
iliği ile birlikte radyasyon hassasiyeti en yüksek 
organ ve dokulardır. Tiroit folliküler hücrelerinden 
köken alan, iyot tutma yeteneği olan, TSH ile 
uyarılabilen, tiroit hormonu ve tiroglobulin 
sentezleyen kanserlere diferansiye kanserler denir. 
Diferansiye kanserler tiroit kanserlerinin %80-
90’nını oluşturur. Papiller ve folliküler kanserler en 
sık karşılaşılan diferansiye tiroit kanseri tipleridir. 
Papiller tiroit kanseri, tiroidin en yavaş seyirli ve en 
sık rastlanan kanseri olup tüm tiroit kanserlerinin % 
75-80’ini oluşturur. Son yıllarda yapılan çalışmalar 
tiroit kanserlerinde pek çok onkogenin rol aldığını 
göstermiştir. Papiller tiroit kanseri gelişiminde 
görev alan onkogenlerden biri, RET 
(REarrangement during Transfection) onkogenidir. 
Normal RET proteini hücre membranında yer alır. 
Kimerik molekülün hücre dışında kalan bölümü, 
epidermal büyüme faktörüdür ve reseptör 
kökenlidir. RET proto-onkogeninin ifade ettiği 

protein, hücre membranında yer alan 480 kD’luk 
reseptör tirozin kinaz proteinidir. 

Bu çalışma kapsamında 24 tiroit kanserli, 9 
guatr, 1 hipertiroidi hastası ve 77 kontrol grubuna 
ait olmak üzere 111 periferik kan örneği 
incelenmiştir. Bu amaçla, periferik kan 
örneklerinden DNA izole edilmiştir. RET genine ait 
ekzon 10 ve 11 bölgeleri Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu (PZR) yöntemi ile çoğaltılmıştır. PZR 
ürünlerinin nükleotid dizi analizi yapılmış ve 
BLAST araştırması ile mutasyonlar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Sonuç olarak, papiller tiroit kanserine 
sahip 2 hastada RET genine ait ekzon 11 bölgesinde 
mutasyon tespit edilmiştir. Tespit edilen 
mutasyonlardan biri ekzon 11’in 657. kodonunda 
CTG (leu) → ATG (met) ve diğeri 639. kodonda 
GCA (ala) → ACA (thr) anlamlı mutasyonlarıdır. 
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Miyelodisplastik sendrom, hematopoietik 

hücrelerin farklılaşmasındaki bozuklukla 
karekterize bir kök hücre hastalığıdır. DR-nm23 
geni, metastatik baskılayıcı olarak bilinen nm23 
gen ailesinin bir üyesidir ve miyeloid hücrelerin 
farklılaşmasında inhibisyon rolü oynamaktadır. Bu 
çalışmada MDS hastalarında kısa süreli yüksek doz 
metilprednizolon öncesi ve sonrası DRnm23 gen 
ekspresyonları RT-PCR yöntemi ile araştırıldı. 

Yükek doz metil prednizolonun MDS’li 
hastalardaki DR-nm23 gen ekspresyonu üzerindeki 
etkilerini değerlendirilmesi amaçlandı. 

Bu çalışmada MDS’li 3 hastanın kemik 
iliği aspirasyon materyalinden  Histopaque metodu 
kullanılarak lenfosit izolasyonu gerçekleştirildi. 
EZ-RNA kiti ile total RNA izolasyonu yapıldı. 
Total RNA’nın 1µg’ı kullanılarak AMV-RT kiti ile 
cDNA sentezi gerçekleştirildi. DRnm23 genine 
özgül primerler kullanılarak amplifikasyon yapıldı. 
Eksternal kontrol olarak gliseraldehit 3 -fosfat 
dehidrogenaz (GAPDH) geni seçildi. 

YDMP alan MDS hastalarının kemik iliği 
materyalinden elde edilen total RNA’larından 
sentezlenen cDNA örneklerinde DR-nm23 ve 


