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ÖZET
Malign melanoma gelişiminde diğer birçok kanser türlerinde 
okluğu gibi çevresel ve genetik faktörlerin birlikle rol oynadığı 
düşünülmektedir. Malign melanoma oluşumundan sorumlu 
tutulan iki gen grubunda (onkogen ve tümör baskılayıcı genler) 
mutasyonlar tanımlanmıştır. Ailesel melanomalarda aynı 
tümör baskılayıcı sinyal yolunun İh üyesi olan, p  i 6 (CDKN2A) 
ve CDK4 genlerinde çeşitli mutasyonlar gösterilmiştir. Son 
yıllarda RAF genlerinin de tümör patogenezisinde rolleri 
olduğu ve özellikle B-RAF onkogeninin sporadık malign 
melanoma vakalarının yaklaşık %65 'inde mutasyona uğradığı 
gösterilmiştir. B-RAF geninde mutasyon analizi, mutasyona 
uğramış dokudan (nevus veya malign melanoma) alınan 
Örnekler İle rutin moleküller genetik tam yöntemleri ile 
yapılmaktadır. Günümüzde hastalıkların molekülerpatogenezi 
hakkında bilgilerimiz gittikçe artmakta ve bunun sonucu 
olarak hastalıklarla mücadele konusunda daha spesifik daha 
etkin  ve yan etkileri daha az tedavi yöntem leri 
geliştirilmekledir. Yakın bir gelecekte, sporadik malign 
melanoma vakalarının teşhis ve tedavisinde, BRAF veya RA S 
gen mutasyonlar t sonucu RAS-RAF-MEK-ERK-MAP fdnaz 
yolu aktivasyonunıın tespitinde kullanılan moleküller genetik 
metodların hekimlerin vazgeçilmez silahlan olacağına kesin 
gözü ile bakılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: B-RAF, malign melanoma, sporadik 
kanser

GİRİŞ
Malign melanoma (MM), diğer deri kanserleri 

arasında en nadir görüleni olmakla birlikte kötü 
prognozu, görülme sıklığı ve bu kanserden ölüm 
hızındaki artış ile günümüzün en çok araştırılan kanser 
türlerinden biridir l. MM gelişiminde diğer birçok kanser 
türlerinde olduğu gibi çevresel ve genetik faktörlerin 
birlikte rol oynadığı düşünülmektedir. MM için birçok 
risk faktörü belirlenmiş olup, bunlardan en önemlisi MM 
pozitif aile hikayesidir (melanoma hastalarının yaklaşık

SUMMÂRY
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Possible a Medical Treatment?
As in other cancers, envıromenial andgenel İcat factors lake 
part o f in malignant melanoma. Responsible mutations have 
been described in two groups ofgen.es (oncogenes and tumour 
suppressor genes). în JamiHal malign melanoma, varioııs 
mutations have been published in two genes p î 6 (CDKN2A) 
and CDK4, which are the members ofsame tumour suppressor 
pathway. In recent years, it has been reported that, RAF genes 
are responsible from tumour pathogenesis and especially, B- 
RAF gene İs mutated in 65% o f sporadic malignant melanoma 
cases. Mutatlan detection far B-RAF gene is employed from a 
tissue vvhich has (he mutation (lession or nevus) with rutin 
molecular genetics analysis techniques. Today, vur knımledge 
o f molecular pathogenesis of diseases is gelilng improved and 
more effective, more specific new treatments with and less 
complication are getting emerged. In nearfature, far diagnosis 
and treatment o f sporadic malignant melanoma, molecular 
genetic methods are going to be a dtagnosal weapon 
establishing RAS-RAF-MEK-ERK-MAP kinase patinvay 
activation because o f  B-RAF veya RAS gene mutations 
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% 10’udur). D iğer yandan MM lu hastaların 
pigmentasyon (deri tipi, saç ve göz rengi, deride 
çillenme) gibi fenotip özellikleri ve yaşanılan coğrafya 
(enlem ve yükseklik) ile olan yakın ilişkisinden ötürü
UV ışınlarına maruz kalmasıyla yakın ilişki bulunmuştur
2,1

MM oluşumundan sorumlu tutulan iki gen grubunda 
(onkogen ve tümör baskılayıcı genler) mutasyonlar 
tanımlanmıştır. Ailesel melanomalarda aynı tümör 
baskılayıcı sinyal yolunun iki üyesi olan, pl 6 (CDKN2A)
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Şekil 1:

ve CDK4 genlerinde çeşitli mutasyonlar gösterilmiştir 
4 5. Söz konusu mutasyonlardan daha az etki gösteren ve 
pigmentasyonda rol oynayan MC1R (Melanokortin 1 
Reseptörü) geni polimorfizmlerinin de melanoma 
gelişiminde yatkınlığa yol açtığı bildirilmiştirö.

Sporadik Melanoma ve B-RAF Geni:
Kanser gelişmesinden sorumlu tutulan en önemli 

yollardan birisi” dizi halindeki RA S -RAF-MEK-ERK- 
MAP kinaz yoludur (Şekil 1) 1. Normal fonksiyonunda, 
bu kinaz yolu hücrenin bölünme sinyallerinin 
düzenlenmesinde önemli role sahiptir ve bu sinyal ileti 
yolunun RAS gendeki mutasyonlar sonucu aktive 
edildiği gösterilmiştir. Aynı kinaz zincir yolunda bulunan 
RAF genleri (özellikle B-RAE), negatif feed back 
yoluyla RAS geni üzerinden hücre bölünmesini kontrol 
etmektedir Son yıllarda RAF genlerinin de tümör 
patogenezisinde rolleri olduğu ve Özellikle B-RAF 
onkogeninin sporadik malign melanomada (MM) 
vakalarının yaklaşık %65’inde mutasyona uğradığı 
gösterilmiştir9,19.

B-RAF geninde bulunan mutasyonlar, RAS geninde 
de olduğu gibi insanda bilinen çoğu kanser türlerinde 
benzer oranlarda gösterilmiştir. Bu kanserler içerisinde 
B-RAF mutasyonlarınm en sile bulunduğu kanser türü 
MM dır. MM kanser türlerine ait hücre dizileri 
kullanılarak yapılan hücre kültürleri ve daha sonrasındaki 
mutasyon analizi sonuçlarına göre 58 farklı hücre 
dizisinden 38’inde B-RAF geninde mutasyon varlığı 
gösterilmiştir 9. RAS-RAF-MEK-ERK-MAP kinaz 
yolundaki B-RAF geni hücre içi serin / treonin kinaz 
yolu ile RAS proteini ile MEK proteini arasında 
düzenleyici rol oynar. Bu yoldaki mutasyon sonucu

oluşan aktivasyon hem tirozin kinaz reseptörleri hem de 
G proteine bağlı reseptörleri etkileyerek melanosit 
proliferasyonuna yol açar 11. B-RAE geninde tanımlanan 
hemen hemen tüm mutasyonlar, genin kinaz köprüsü 
üzerinde olup, bu mutasyonların yaklaşık %80’i gende 
V599E amino asit değişikliğine yol açan 1796T>A 
missense (nokta) mutasyonudur9.

B-RAF mutasyonlarınm MM vakalannda daha fazla 
görülmesi ve sporadik melanomalann büyük bir 
bölümünden sorumlu tutulm asının en önemli 
nedenlerinden biri, melanosit yapısı ve fizyolojisi 
üzerinde yaptığı değişikliğe bağlıdır. Bilindiği üzere, ?- 
m elanosit stimüle edici hormon ve diğer 
proopiomelanokortinden türemiş peptidler melanosit için 
önemli regülatörlerdir. Bu hormonlar, UV ışınlarına 
maruz kalan deride, melanokortin 1 reseptörüne 
bağlanarak cAMP salınımı arttırırlar ve proliferasyona 
(melanogenezis) sebep olurlar11. Bu cAMP’ye bağımlı 
sinyalizasyon B-RAF’m ve o yolla da ERK'nm aktive 
olmasını sağlar 12. Melanosile bağımlı sinyal yolu 
üzerindeki proliferasyon ve diferensiasyon ile B-RAF 
geninin aktivasyonunun yakın ilişkide olması, sporadik 
melanoma vakalarında, belirtilen gendeki mutasyon 
sıklığındaki artışın sebebi olarak gösterilmektedir.

B-RAF geninde en sık karşılaşılan 4 mutasyonun 
(G463V, G468A, L596Vve V599E), RAS’tanbağımsız 
bir şekilde B-RAF (normal aktivİtesinden 2.7 ile 5 kat 
arasında) aktivasyonuna yol açtığı gösterilmiştir9.

BRAF geninde mutasyon analizi, mutasyona 
uğramış dokudan (nevus veya MM dokusu) alman 
örnekler ile rutin moleküler genetik tam yöntemleri ile 
yapılmaktadır. Gerekli bölgenin polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) ile anıp lifikasy on unun yanı sıra 
spesifik enzimlerle gerekli bölgenin kesimi yada ayni 
bölgenin DNA zincir sırasının çıkarılması ile moleküler 
hatanın tanısı konulabilmektedir l3-14.

B-RAF geni sporadik meianomalarda bu güne dek 
bilinen en önemli genetik hedef olsa da ailesel vakalarda 
B-RAF geni mutasyonlarma rastlanmamış ve bu genin 
ailesel melanoma yatkınlığında rol oynamadığı 
gösterilmiştir K Sporadik MM da rastlanan genetik 
değişiklikler ailesel formdan farklı olup, % 10-15 vakada 
NRAS, %5-15 vakada da PTEN genlerinin mutasyonlar! 
gösterilmiştir 15. Yapılan bir çalışmada ise RAS ile aynı 
sinyal ileti yolunda bulunan B-RAF geninin 
meianomalarda mutasyon al hedef olduğuna ve bu genin 
mutasyonlarınm meianomalarda görülen en sık genetik 
değişiklik olduğuna işaret etmektedir9.

B-RAF geni üzerine yapılan çalışmalar bu genin 
benign ve displastiknevüsleıde de mutasyona uğradığını 
göstermiştir. Bu sonuçlar B-RAF' geninin melanoma 
gelişiminde erken dönemde rol oynadığını ancak tek 
başına kanserleşme süreci için yeterli olmadığını ve 
başka genetik bozuklukların B-RAF geni mutasyonu
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taşıyan hücrelerde birikm esi gerektiğini 
düşündürmektedir lfi.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Günümüzde hastalıkların moleküler patogenezi 

hakkında bilgilerimiz gittikçe artmakta ve bunun sonucu 
olarak hastalıklarla mücadele konusunda daha spesifik 
daha etkin ve yan etkileri daha az tedavi araçları 
geliştirilmektedir. Buna en iyi Örnek son yıllarda kronik 
myelositik lösemi vakalarının tedavisinde kullanılan bcr- 
abl kin az yolu inhibitörü olan ST1571 (Gleevec®) dir. 
Kronik myelositik lösemi vakalarında en sık görülen 
genetik anormallik bcr-abl translokasyonu olup bu 
anormallik söz konusu tirozin kinaz yolunun sürekli 
aktivasyonuna sebep olmaktadır. STİ571 spesifik olarak 
bu kinaz yolunu inhibe etmekte ve bcr-abl 
translokasyonu bulunan kronik miyelösiter lösemi 
vakalarının tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Bu 
inlıibitörlerin sayısı da gittikçe artmakta ve zaman içinde 
gelişen direnç fenomeninin tedavisine alternatif 
moleküller eklenmektedir l4.

Benzer bir yaklaşımla melanomada yüksek oranda 
görülen, BRAF ve RAS mutasyonları sonucu aktif hale 
gelen, RAS-RAF-MEK-ERK-MAP kinaz yolunu inhibe 
etmek içinde özgün moleküllerin bulunması gerçek dışı 
görünmemektedir. Yakın bir gelecekte, sporadik malign 
m elanom a vakalarında, BRAF veya RAS gen 
mutasyonları sonucu RA S-RAF-MEK-ERK-MAP kinaz 
yolu aktivasyonunun tespitinde kullanılan moleküler 
genetik metodlarm hekimlerin vazgeçilmez silahları 
olacağına kesin gözü ile bakılmaktadır.
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