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Özet
Amaç: BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar, kalýtýmsal meme kanserlerinde predispozan faktördür.
Sporadik meme kanserlerinde de BRCA proteini ekpresyonunda kayýp olduðu görülmektedir. Bu çalýþmada
amacýmýz, Ispartada meme kanserlerinde BRCA ekspresyonunu deðerlendirmek ve prognostik faktörlerle
korelasyonunu araþtýrmaktýr. Materyal ve metod: 82 seçilmemiþ meme kanserinden, formalinde fiske edilmiþ
ve parafine gömülmüþ doku kesitlerine BRCA1 ve BRCA2 immunohistokimyasal boyamasý yapýldý. Sonuç:
82 meme kanserli hastada 39(%47.57) BRCA1 ve 42(%50.12) BRCA2 ekspresyonunu pozitif bulduk. 40(%
48.77) karsinomda BRCA ekspresyonu kayýp idi. Bu çalýþmanýn sonucunda BRCA proteinleri ekpresyonlarýnýn
immunhistokimyasal olarak tespiti ile familyal olan ve olmayan meme kanserlerinin birbirinden ayrýlamayacaðý,
ancak histolojik ve nükleer grade yükseldikçe BRCA protein ekpresyonlarýnýn da azalmasý, BRCA nýn
diferansiyasyon belirleyici bir marker olarak kullanýlabileceðini düþündürdü.
Anahtar kelimeler: meme karsinomu, BRCA1, BRCA2
Abstract
BRCA1 and BRCA2 expression in breast cancer patients in ýsparta
Aim: Mutations in BRCA1 and BRCA2 genes predispose to hereditary breast cancer. Loss of expression of
BRCA proteins have been seen in sporadic breast carcinomas. Our aim in this study, was to evaluate,
expression of BRCA and its correlation with prognostic factors. Material and method: Immunohistochemical
staining for BRCA1 and BRCA2 was performed on sections formalin- fixed and parafin-embedded tissue
from 82 unselected invazive breast carcinoma. Result: We found 39 (47.57%) BRCA1 and 42 (50.12%) BRCA2
positive in 82 breast carcinomas. Expression of BRCA was lost in 40(48.77 %) carcinomas. At the end of this
study, with immunohistochemical evaluation of expression of BRCA proteins can not differantiate familial
and nonfamilial breast carcinomas. As histological and nuclear grades are increased, expression of BRCA
protein is decreased, therefore expression of BRCA can be used as a differentiation parameter.
Key words: Breast carcinoma, BRCA1, BRCA2
Giriþ
Kadýnlarda, kansere baðlý ölüm sebepleri içinde meme
kanseri ilk sýralarda yer alýr. Bu nedenle meme kanserleri
ile ilgili etyolojik ve prognostik çalýþmalar önem
taþýmaktadýr. Prognoz, tedavi sonrasý nükse kadar geçen
hastalýksýz süre ve hastalýksýz + hastalýklý toplam saðkalým
süresi ile deðerlendirilir. Prognozu belirleyen pek çok
neden vardýr. Bunlarýn içinde en önemli olanlardan biri
hastalýðýn yakalandýðý dönemdeki evresi yani vucutta
yayýlým derecesidir. Diðer prognostik faktörler ise, tümörün
kendi özellikleridir. Meme kanserinde prognozu belirleyen
pek çok özellik, patolog tarafýndan kolayca saptanabilir.
Meme kanserinin erken evrede
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yakalanabilmesi için, meme kanseri riski taþýyan kiþilerin
tespiti çok önemlidir. Mamografinin yaygýn tarama amaçlý
kullanýmý hastalýðýn erken dönemde yakalanmasýný
saðlamakta ise de, meme kanseri için riskli gruplarýn tespiti
ve bunlarýn düzenli kontrolleri hayat koruyucu bir
tedbirdir(1).
Karsinogenezin temelinde hücreyi öldürmeyen genetik
hasar vardýr. Genetik hasar hücrenin düzenleyici genlerinde
oluþtuðu zaman, hücre kontrolsüzce çoðalarak kanseri
oluþturur(1).
Hücrenin düzenleyici genleri üç grupta toplanýr.
1-Büyümeyi saðlayan protoonkogenler
2-Büyümeyi inhibe eden tümör baskýlayýcý genler
3- Apoptozisi kontrol eden genler.
Karsinogenez, çok basamaklý bir olaydýr. Bu üç gen
grubundan bir çok gende oluþan mutasyonlarýn birikimi
sonucunda ortaya çýkmaktadýr(1).
BRCA1 17. kromozomun uzun kolunda (17q21) lokalize
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tümör baskýlayýcý bir gendir. Babadan veya anneden geçen
bir BRCA1 allelinde mutasyonu olan bir kadýn, meme ve
over kanserine predispozedir ve bu kadýnýn normal yaþam
süresi içinde meme kanserine yakalanma riski % 80
civarýnda olduðu bildirilmektedir(2).
BRCA2 geni, 13. kromozomun uzun kolunda (13q12)
lokalizedir. BRCA2 mutasyonu taþýyan kadýnlarda da
meme kanseri riski artmýþtýr(3).
Biz bu çalýþmada, meme kanserlerinde BRCA
ekspresyonunun immunohistokimyasal tespitinin, lobuler
ve duktal karsinomlardaki daðýlýmýný, histolojik ve nükleer
grade ile iliþkisini deðerlendirmeyi amaçladýk.

Gereç ve Yöntem
Ocak 1998- Aralýk 2001 tarihleri arasýnda Süleyman
Demirel Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalý
Laboratuvarýnda meme kanseri tanýsý almýþ 82 hasta
çalýþmaya alýndý. Bütün olgular, histolojik olarak
Bloom Richardsonun(4), nükleer açýdan Lash ve
arkadaþlarýnýn(5) önerdiði sistemlere göre derecelenip,
Grade I ve II olgular düþük dereceli, Grade III olgular
yüksek dereceli olarak ele alýndý.
%10 luk formalinde fiske edilmiþ ve parafine
gömülmüþ dokulardan hazýrlanan 5 mikron
kalýnlýðýndaki kesitlere immunohistokimyasal BRCA1
ve BRCA2 boyamalarý yapýldý.
BRCA1 için primer antikor olarak SG11(Zymed Lab
Inc., USA) ve D-20 (Santa Cruz Biotechnology, Inc.,
USA) kullanýldý. Bu iki antikor saf Mouse ve rabbit
poliklonal olup, sýrasý ile BRCA1 in karboksi ve
aminouçlarýndaki aminoasitlere baðlanmaktadýr.
BRCA2 için primer antikor olarak Ab-2(Oncogene
Res Pro.,UK) ve C-15 (Santa Cruz Biotechnology,
Inc.,USA) kullanýldý. Her iki antikor saf rabbit
poliklonal olup, sýrasý ile amino ve karboksi
uçlarýndaki aminoasitlere baðlanmaktadýr. Sekonder
antikor olarak Ultra-V-block (Labvision, USA)
kullanýldý. Primer antikorlar PBS ile 1/100 oranýnda
dilüe edildi. Kromojen olarak diaminobenzidine tetrahidrochloride (DAB) (Zymed Lab Inc.,USA) ve zýt
boyama için Mayers hematoksilen kullanýldý.
Pozitif kontrol için 10 adet normal meme dokusu
kesitlerine de tümörlere yapýlan boyama yapýldý.
Negatif kontroller için her hastanýn eþ kesitine primer
antikor uygulanmasý yapýlmadan diðer prosedürler
ayný olacak þekilde boyama yapýldý.
Antikor reaktivitesinin þiddeti, her doku kesitinde iki
ayrý gözlemci tarafýndan deðerlendirildi. Reaktivite
0 dan 2+ liðe kadar skorlandý. Hiç boyanmayanlara
0, normal epitelle ayný þiddette boyananlara 2+,
normal epitele göre daha zayýf boyanma gösterenlere
1+ verildi. Sonuçlar Fisherin ki kare testi ile
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deðerlendirildi.
Bulgular
82 meme kanserli hastanýn yaþlarý 23 ile 80 arasýnda
idi. 26 hasta lobuler karsinom, 56 hasta duktal
karsinom tanýsý almýþtý. Lobuler karsinomlarýn biri
insitu diðerleri infiltratif tipte, duktal karsinomlarýn
ikisi insitu, diðerleri infiltratif tipte idi. Ýnfiltratif
lobuler karsinomlarýn subgruplarýna göre
daðýlýmýnda,birinin tubululobuler, birinin alveoler,
23ünün klasik tipte lobuler karsinom olduklarý tespit
edildi. Duktal karsinomlarýn subgruplara göre
daðýlýmýnda, birinin kribriform, birinin histiositoid,
ikisinin papiller, ikisinin tubuler, üçünün müsinöz,
yedisinin medüller, 39 unun NOS patern gösterdiði
saptandý. Lobuler karsinomlu olgularda yaþ ortalamasý,
54,84 ve duktal karsinomlu olgularda yaþ ortalamasý
52,95 idi.
Olgularýn 32 sinde histolojik grade (HG) yüksek(grade
III), 50sinde düþük (grade I,II), ve nükleer grade
(NG), 20 olguda yüksek (grade III) ve 62 olguda
düþük (grade I,II) idi.ü

Þekil 1: Normal meme asini ve duktus epitel hücrelerinde
nükleer ve sitoplazmik BRCA1 expresyonu (BRCA1X40)

Immunohistokimyasal boyama sonuçlarýnda, pozitif
kontrol amacý ile kullanýlan normal meme dokusu
asini ve duktus epitellerinde BRCA1 ve BRCA2
ekspresyonu 2+ þiddette saptandý (resim 1 ve 2). 39
(%47,57) hastada BRCA1 ve 42 hastada BRCA2
pozitifliði görüldü. Hastalarýn 3 ünde sadece BRCA1,
6 sýnda sadece BRCA2 ve 36 hastada hem BRCA1,
hem de BRCA2 pozitifliði bulunduðu görüldü (resim
5 ve 6). 40 (%48,77) hastada BRCA ekspresyonu hiç
görülmedi (resim 7 ve 8). BRCA1 ve BRCA2 nin
2+ olarak izlendiði 3 olgunun ikisi müsinöz karsinom
(resim 3 ve 4) ve birisi papiller karsinom idi. BRCA1
protein ekspresyonuna göre, düþük histolojik grade
gösteren meme kanserli hasta grubu (HG I-II) ile
yüksek histolojik grade gösteren meme kanserli hasta
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grubu (HG III) arasýnda anlamlý fark bulundu (x²=
6.68 olup, p<0,05). BRCA2 protein ekspresyonuna
göre HG I-II ve HG III grubu arasýnda anlamlý fark
bulunmadý (p>0.05). BRCA1 proteinine göre düþük
nükleer grade (NG I-II) gösteren hasta grubu ile
yüksek nükleer grade gösteren (NG III) hasta grubu
arasýnda istatistiksel açýdan anlamlý fark bulundu
(x²= 14,95, p< 0.05). BRCA2 protein ekspresyonuna
göre NG I-II hasta grubu ile NG III hasta grubu
arasýnda istatistiksel açýdan anlamlý fark bulundu
(x²= 7.40, p<0.05). Bulgular Tablo 1 de özetlendi.

Familyal geçiþ gösteren BRCA1 mutasyonu tespit
edilmiþ bir kadýnda normal yaþam süresi içinde meme
kanseri geliþme riski %80 dir. Bu riskin oraný sporadik
meme karsinomlarýnda þu sýrada bilinmemektedir ve
çalýþma konusudur. Bu nedenle familyal BRCA
mutasyonlarýnýn hastalýðýn ortaya çýkýþýndan önce
tespiti, hayat kurtarýcý tedbirlerin alýnmasý bakýmýndan
çok önem taþýmaktadýr. Belki de, BRCA mutasyonlarý
sporadik meme karsinomlarý açýsýndan da benzer bir
anlam taþýyabilir.
Çeþitli mutasyon tespit modelleri geliþtirilmiþtir.

Tablo 1: Histolojik ve nükleer gradelerine göre BRCA1 ve BRCA2 ekspresyonu
-

BRCA1
+

++

-

BRCA2
+

++

HG I ve II
(50 olgu)

18

29

3

17

30

3

HG III
(32 olgu)

25

7

0

23

9

0

NG I ve II
(62 olgu)

25

37

0

23

39

0

NG III

18

2

0

17

3

0

HG: Histolojik grade, NG: Nükleer grade
HG I-II, HG III ve BRCA1 için x²= 6.68, p< 0.05, HG I-II, HG III ve BRCA2 için p< 0.05
NG I-II, NG III ve BRCA1 için x²= 14.95, p< 0.05, NG I-II, NG III ve BRCA2 için x²= 7.40, p< 0.05

Ancak bu modellerin tümü genetik mutasyon analiz
çalýþmalarý olup, oldukça pahalý ve tarama testi olarak
kullanýlamayacak modellerdir. Byrne ve arkadaþlarý
(8), bu çalýþmada kullandýðýmýz yöntemleri kullanarak
önceden DNA analizi yapýlmýþ mutasyon olup
olmadýðý belirlenmiþ iki grupta bu yöntemle de ayný
mutasyonlarý belirlediklerini bildirmektedirler. Bizim
çalýþma grubumuzda önceden mutasyon tespiti
yapýlmamýþ 82 hasta bulunuyordu. 82 hastanýn
40(%48,77) ýnda BRCA ekspresyonu görülmedi.
Þekil 2: Normal meme asini epitel hücrelerinde nükleer ve sitoplazmik
BRCA2 expresyonu (BRCA2X400)

Tartýþma ve Sonuç
BRCA proteinleri normal meme epitel hücrelerinin
nukleuslarýnda eksprese edilirler. Hücre siklusunda
negatif regülatör etkileri vardýr. BRCA mutasyonlarý
familyal meme karsinomlarý ile birlikte görülürler.
Sporadik meme karsinomlarýnda somatik mutasyon
gösterilememiþtir. Ancak yapýlan çalýþmalar BRCA
ekspresyonunun meme kanserlerinde kaybolduðunu
bildirmektedir(2,6,7). Biz 82 hastanýn meme
karsinomunda yaptýðýmýz immunhistokimyasal
boyamalarda BRCA ekspresyonunu 3 hastada normal
doku ile ayný þiddette, 47 hastada deðiþen derecelerde
azamýþ ve 32 hastada tam kaybolmuþ olarak tespit
ettik.

Þekil 3: HG I ve NG I müsinöz karsinomda 2+
nükleer ve sitoplazmik BRCA1 expresyonu (BRCA1X40)

Familyal meme kanserlerinin tüm meme kanserlerinin
%5-10 unu oluþturduðu düþünülürse bu çalýþmada
familyal olanlar yaný sýra familyal olmayan meme
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Þekil 4: HG I ve NG I müsinöz karsinomda 2+
nükleer ve sitoplazmik BRCA2 expresyonu (BRCA2X100)

kanserlerinin de BRCA ekspresyonunda kayýp
gösterdiði anlaþýlmaktadýr. Sun ve arkadaþlarý 26
hastalýk serilerinde tüm karsinomlarda, normal meme
epiteli ile kýyaslandýðýnda BRCA ekspresyonunda
azalma tespit etmiþlerdir. Biz düþük dereceli üç olguda
BRCA ekspresyonunu normal epitel ile ayný bulduk.
Ancak yüksek dereceli tümörlerde ekspresyon þiddeti
azalmakta idi ve çoðunda ise tam kayýp görüldü.
Histolojik derecesi yüksek tümörlerde düþük dereceli
tümörlere göre belirgin kayýp vardý. Sonuçlarýmýz
yüksek histolojik ve nükleer grade gösteren tümörlerde
BRCA ekspresyonunun anlamlý olarak azaldýðýný
gösterdi.
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Þekil 6: HG III ve NG II infiltratif duktal karsinomda 1+
BRCA2 expresyonu (BRCA2X400)
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