
 

 

 

 

 

 

 

ENDOJEN KANSEROJENLER 

 

HORMONLAR  
Bu konuda en etkili olanlar östrojen ve androjen hormonlardır.  
  

Östrojen 

Östrojen hormonun meme karsinomunda etkin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

meme karsinomunun tedavisinde ovaryumlar çıkarılır ve androjen hormon verilir.  

Meme kanserlerinin bir bölümünde kanser hücrelerinin yüzeylerinde östrojen 

(daha seyrek olguda progesteron) reseptörleri bulunur. Reseptörlerin varlığı 

immunohistokimyasal yöntemlerle belirlendikten sonra düzenlenen ovaryum 

rezeksiyonu ve östrojeni bloke eden ilaç tedavisi tümörün gerilemesine yol açar. 
  

Kadınlardaki yüksek östrojen düzeyinin endometrium ve meme kanserlerindeki 

etkisi önemlidir. Östrojen üreten bir ovaryum tümörünün (granüloza hücreli tümör) 

varlığı ya da yüksek düzeyde östrojen içeren oral kontraseptifler endometriumda 

hiperplazi oluşturmakta ve kanser riskini arttırmaktadır.  
  

1950lerde abortus riskine önlem olarak sentetik östrojen [Diethylstilbestrol (DES)] 

kullanan gebe annelerin doğurdukları kız çocuklarında (15-30 yaşlarına 

geldiklerinde) vagina mukozasının berrak hücreli karsinomları gözlenmiştir. 

Afrika’daki Bantu’larda diyet karaciğer bozuklukları sıktır ve östrojen inaktive 

edilemez. Bu nedenle Bantu erkeklerinde jinekomasti ve meme karsinomu, 

kadınlarında uterus myomları oldukça sıktır. 
  

Bazı fare soylarında meme karsinomu sıktır. Bunların yavrularının ovaryumları 

çıkarılırsa spontan meme karsinomu oluşması önlenir. Aynı yavrulara östrojen 

hormon verilirse meme karsinomu ya da cervix uteri karsinomu meydana gelir. 
  

Sürrenaller yaşlı kadınların gonadları sayılabilir: menopozdan sonra sürrenallerde 

östrojen yapımı artar, ovaryumlar çıkarılırsa artış daha fazladır. Bu bakımdan yaşlı 

kadınlardaki meme karsinomundan sürrenaller sorumlu tutulabilir. 
  

Gonadlardan ve sürrenallerden seks hormonlarının salgılanmasını hipofiz kontrol 

eder. Hipofizektomiden sonra seks hormonlarının salgılanması azalır; seks 

hormonlarına bağlı tümörlerde hipofizektomi uygulanabilir. 
  

Androjen 

Androjen hormonun prostat karsinomunda etkin olduğu bilinmektedir.  



Prostat karsinomunda da testisler çıkarılır ve östrojen hormon kullanılır. Erkeklere 

östrojen hormon verilmesinden sonra meme karsinomunun oluşabildiği 

görülmüştür. 
  

Hipofiz 

Hormonların karsinojen etkilerinde önemli nokta şudur: endokrin kontrol altındaki 

bir organ işlevsiz konuma girerse, tropik hormonların güçlü baskısı altında kalır ve 

kanserleşebilir. 

Endokrin bezlerden biri iyi çalışmazsa hipofiz daha fazla “tropik hormon” 

salgılayarak o bezi kamçılar. Eğer bu kamçılama uzarsa ilgili endokrin bezde önce 

hiperplazi, sonra selim tümör ve sonunda kanser meydana gelir.  

Örnek: sıçanlar “thiouracil” ile beslenirse tiroidden hormon salgılanması önlenir. Bu 

nedenle hipofizden daha fazla tireotrop hormon salgılanır ve tiroid kamçılanır. 

Tiroidde sırasıyla hiperplazi, selim nodüller ve kanser oluşur. 

İyi diferansiye tiroid karsinomlarında tümör hücrelerini kamçılayan faktör TSH 

(thyroid-stimulating hormone)’dir. Dışarıdan verilen tiroid hormonu hipofizdeki TSH 

üretimini durdurur. 

 

 

 

KALITIM: KANSERLERDE GENETİK FAKTÖRLER 
 

Teorik olarak insan organizmasındaki her hücrede kanserleşme eğilimi vardır. 

Organizmanın direnme gücü kalıtımın öne çıkardığı en önemli faktördür. Kalıtımın 

kansere karşı direnç ya da kanser oluşması için uygun ortam hazırladığı 

söylenebilir. Bu nedenle çoğu tümörlerde kalıtımın önemli rolü vardır. 
  

Knudson kalıtsal kanserlerin patofizyolojisini iki vuruş hipotezi ile açıklamak 

istemiştir. Süpressör gen mutasyonları tümör oluşumunda en etkin faktörlerden 

biridir. Knudson’ın iki vuruş hipotezine göre, sporadik ve kalıtsal kanserlerde 

tümör süpressör geninin her iki kopyası “iki vuruş”la inaktive olmaktadır. Kalıtsal 

olanın farkı, vuruşlardan ilkinin vücudun tüm hücrelerinde doğumsal olarak 

varlığıdır. Bu tür mutasyona germline mutasyon adı verilir. 

Tümör gelişimi için ikinci bir vuruşla öteki kopyanın da yitirilmesi yeterli 

olmaktadır. 

Sporadik kanserlerde ise aynı hücrede doğumdan sonra peş peşe iki vuruş olması 

gerekmektedir. 

 Hetediter tümörlerin çoğu otosomal dominant geçerler. Bu konudaki örnekler 

azdır: insanlarda bazı ailelerde kanser çok sıktır ve yeterli süre yaşayanların hemen 

tümü kanserden ölür.  

Bazı ailelerin bireylerinin aynı tür kanserden etkilenmesinde beslenme 

alışkanlıkları, alkol ve sigara tüketimi, kanserojen kimyasallarla iç içe bir yaşam 

gibi ortak yaşam koşullarının etkisi belirlenmiştir.  

 

 

 



İnsanlarda kalıtımla geçen tümörlerden başlıca örnekleri 

Tümör Yerleşim  Özellikler  Etkilenen 

kromozom/gen 

Retinoblastoma  Retina Çocukluk tümörü 

Olguların %10’u herediter 

Herediter olanlar bilateral  

Spontan regresyonla 

yaşayabilenlerde akciğer ca riski 

13q14 

retinoblastoma 

[Rb1] tümör 

süpressör geni 

Wilms tümörü 

(nefroblastoma) 

Böbrek Çocukluk tümörü (+ aniridia) Herediter olgularda 

11p13; WT-1 

tümör süpressör 

geni 

Nörofibromatozis 

(tip 1 von 

Recklinghausen 

hastalığı) 

Deri Deride nörofibromlar  

Melanin (café-au-lait) pigmentasyonu 

Herediter olgularda 

17q11; NF-1 tümör 

süpressör geni 

MEN   (multipl endokrin neoplazm) 

sendromları 

  

MEN I  

(Wermer sendromu) 

Paratiroid 

Pankreas 

  

  

Hipofiz 

Paratiroid adenomu 

Pankreas adenomu/karsinomu: 

Gastrinoma (Z-E sendromu), 

İnsülinoma, Glukagonoma 

Hipofiz adenomu: Prolaktinoma ve 

GH, ACTH, TSH üreten adenomlar 

- 11 q 13 

MEN IIA  

(Sipple sendromu) 

Tiroid 

Sürrenal 

Paratiroid 

Medüller karsinom 

Feokromositom 

Paratiroid adenomu 

(hiperparatiroidizm) 

10 q 11.2 (RET) 

  

MEN IIB  

(William sendromu) 

Tiroid 

Sürrenal 

Paratiroid 

 

Sinir 

sistemi 
  

Medüller karsinom 

Feokromositom 

Paratiroid adenomu 

(hiperparatiroidizm) 

Nöromalar/Ganglionöromalar 

(multipl mukosal nöroma) 

10 q 11.2 (RET)  

Ailesel polipozis 

koli (APC) 

Gardner sendromu 

  

  
Turcot sendromu 

Kolon 

  

Kolon 

Kemik 
  

 

Kolon 

Sinir sist. 

Kanserleşme eğilimi olan polipler 

 

Kanserleşme eğilimi olan polipler 

Osteomalar ve kistler 
  

 

Kanserleşme eğilimi olan polipler 

Glial tümörler 

 

Kromozom 5 uzun 

kolu; APC tümör 

süpressör geni 

Meme kanseri Meme Li-Fraumeni sendromu 
  

Meme kanseri riskli aileler 

p53 mutasyonu 
  

BRCA-1/BRCA-2 

mutasyonu 

  



Çevre ve yaşam koşulları düzenli olan ikizlerdeki kanserleri inceleyen 

araştırmacılar aynı kanser üründen etkilenme oranı prostat karsinomu için %42, 

kolorektal karsinomlar için %35, meme karsinomu için %27 olarak bulmuşlardır. 

 

Kalıtsal nitelikli kolon kanserlerinde  

moleküler düzeyde çok aşamalı bir süreç izlenir:  

 
 

 

SMEGMA 
  

Erkekler sünnet edilirken preputium kesilerek çıkarılır. Preputium’dan salgılanan 

bir maddenin (smegma) karsinojen etkisi vardır. İnsan smegması kullanılarak 

deney hayvanlarında collum uteri karsinomu yapılmıştır. Bu nedenle sünnetli 

erkeklerde penis karsinomu çok seyrek sünnetsizlerde sıktır. Sünnetsiz erkekler 

koitus (coitus) sırasında smegmayı kadınlara bulaştırdığından sünnetsiz erkeklerle 

cinsel ilişkisi olan kadınlarda collum uteri karsinomu daha sıktır.  

Smegma erkekler için endojen, kadınlar için ekzojen bir karsinojendir. Bazı 

düzenlemelerde “kimyasal kanserojen” olarak nitelenmektedir. 

 

Normal bir kolon epitel hücresinin 
karsinom özelliğini kazanabilmesi ve 
metastaz yapabilme yeteneğini kazanması 
bir dizi mutasyona bağlıdır. Mutasyonlar 
ve değişim yıllarla gerçekleşebilmektedir. 
Ancak DNA onarımıyla görevli genlerdeki 
mutasyon süreci hızlandırabilir.  
 

 


