
 

 

 

 

 

 

 

CANLI ETKENLER 
 

Patojen canlı etkenlerin çok büyük bölümü infeksiyon hastalıklarına neden olur. 

İnfeksiyon nedeni olanlardan bir bölümünün tümör oluşumunu 

tetikleyebildiklerini görürüz. Tümör etyolojisinde canlı etkenlerin en önemlisi 

virüslerdir.  
  

Canlı etkenler tümör oluşumundaki etkilerini 3 biçimde gösterirler:  

(a) Hücrelerin DNA yapısını bozarak (virüs kökenli papillomalar), 

(b) Kronik iritasyon ve yangı oluşturarak (Helicobacter pylori kökenli mide ca, 

Schistosoma haematobium kökenli mesane ca), 

(c) Bağışıklık sistemini bozarak (HIV infeksiyonundaki tümörler). 
  

Kanser oluşumunda virüsleri suçlayan teoriye (virüs teorisi) göre karsinojen 

virüsleri radyasyon, kimyasal karsinojenler, vb faktörler aktive eder. Bu görüş bazı 

kanserler için doğru olabilir ancak kanserlerin tümü için geçerli değildir. 

Karsinojen virüsler RNA ya da DNA tipindedir. 
  

Tarihsel açıdan bakıldığında virüslerin tümör etiyolojisindeki rolüne ilk kez Borrel 

(1903) değinmiştir.  
 

1908’de Ellerman ve Bang lösemili kümes hayvanlarından aldıkları hücresiz 

filtratları başka tavuklara vererek lösemiyi bulaştırmaları önemli bir başlangıç 

oldu. 
 

1911’de Rous bir tavuğun göğsündeki fusiform hücreli sarkomu çıkarıp hücresiz 

ekstresini ve ekstreyi aynı cins başka bir tavuğun göğsüne injekte etti. Burada 

gelişen tümör akciğerlere metastaz yaptı. Aynı araştırma dizisinde filtrabl virüsle 

meydana gelmiş osteosarkom ve angiosarkom da vardır. 
 

1932’de Shope “pamuk kuyruklu yaban tavşanlarında” rastladığı papillomun 

hücresiz ekstreleriyle başka tavşanlarda papillomlar meydana getirdi. Bu papillom 

aynı zamanda kendiliğinden bulaşarak yaban tavşanlarında salgın gibi yayılmıştı. 

Yaban tavşanlarındaki tümörün ekstresi evcil tavşana injekte edildiğinde kanser 

ortaya çıkabildiği belirlendi. 
 

1936’da Bittner bazı fare ailelerinde meme karsinomunun sık olduğunu görmüş ve 

nedenini araştırmıştır. Eğer bu ailenin yavruları kansersiz aileden gelen bir süt-

anneden süt emerlerse kanser oranı çok düşmekteydi. Bunun tersi olarak 

kansersiz ailenin yavruları eğer kanserli aileden gelen süt-anneden süt emerlerse 



bu yavrular büyüyüp erişkin çağa gelince karsinom ortaya çıkmaktaydı. Bittner 

sütle geçen ve kanser yapan bu etkene süt faktörü adını vermiştir. Daha sonra 

gerek sütte ve gerekse meme karsinomunda virüs bulundu (mouse mammary tumor 

virus-MMTV). Ancak bu tür bir kanserin oluşmasında virüs varlığının yanı sıra iki 

faktörün daha etkisi saptandı: immun sistemde virüse karşı kalıtsal güçsüzlük, 

hormonal faktör. Hormonal faktörün etkisini göstermek için yapılan deneylerde 

ovaryumları çıkarılan dişi farelerde tümör oluşmadığı, östrojen verilen erkek 

farelerde meme karsinomu oluştuğu gözlendi. 
 

1951’de Gross spontan lösemisi olan farelerin hücresiz ekstrelerini yeni doğan 

farelere injekte etti. Birkaç ay sonra lösemi meydana geldi. Yedi yıl sonra (1958), 

Stewart ve Eddy, aynı lösemik etkeni doku kültüründe ürettiler ve yenidoğan 

farelere injekte ettiler. Bir düzineden fazla değişik tipte tümör ortaya çıktı. Bundan 

dolayı etkene PY virüs (polyoma virus) ve SE virüs (Stewart-Eddy virus) adları 

verildi.  

Virüslerin neden olduğu tümörleri araştıran bilimciler dört önemli kuralı gördüler: 

(a) tümör başladıktan bir hafta sonra virüs saptanamaz, (b) hayvanlardan izole 

edilen bazı onkogen virüsler insanlarda da tümör yapabilir, (c) onkogen virüsler 

vertikal, infeksiyöz virüsler horizontal yayılır, (d) insan vücudunda yıllarca latent 

kalabilen virüsler günün birinde aktifleşebilirler.  
  

VİRÜS İNFEKSİYONU ve TÜMÖRLER 
  

Yukarıdaki deneysel çalışmaların yeni tekniklerle yinelenmesi ve yeni yöntemlerin 

geliştirilmesiyle virüs ve infekte ettiği dokular arasında 2 tür etkileşim 

belirlenmiştir: 

a. İnfekte olan hücreler virüsün çoğalmasına izin verir: virüse özgü DNA 

replikasyonları oluşur ve infekte hücrenin parçalanmasıyla açığa çıkan yeni 

virionlar başka hücreleri infekte eder. 

b. İnfekte olan hücreler virüsün çoğalmasına izin vermez: virüse özgü DNA 

replikasyonları gerçekleşemez, ancak virüs infekte hücrede değişime ve tümör 

hücresine dönüşmesine yol açar. 
  

Virüsle infekte olan hücreler iki tür protein üretir; virüsün kodladığı proteinler ve 

infekte hücre genomunun kodladığı proteinler. Bu iki garip protein türü infekte 

hücrelerin tümör hücrelerine dönüşmesini sağladığı gibi tümör hücrelerine de 

ölümsüzlük yetisini kazandırır. Virüslerin kodladığı proteinler hücre yüzeyine 

ulaştığında antijen olarak algılanarak immun sistemi uyarır. 
  

Tümör oluşturan bu tür virüslerin vertikal yayılmaları fetüste ve yenidoğanda 

immun mekanizmaların henüz gelişmemiş olmasına bağlıdır (Tahsinoğlu). Bu 

durumda virüslere karşı koyulamaz. Virüs ileri yaşlarda alınırsa vücut buna güçlü 

bir tepki göstermekte ve tümör meydana getirebilme gücü azalmaktadır. Ancak 

bağışıklık sisteminin kırıldığı ya da çok sayıda güçlü virüslerin alındığı durumlarda 

tümör oluşabilmektedir. 
  

Doğadaki onkogen virüsler her canlı türünde tümör oluşturmaz. Bir virüs kuşlarda 

lösemi oluştururken insanlarda zararsızdır. Bir başka virüs maymun türleri 



arasında bile farklı etki gösterir; sincap maymununda (Saimiri sciureus) yalnızca 

infeksiyon yapabilen bir herpesvirüs örümcek maymununa (Ateles geoffroyi) injekte 

edildiğinde malign lenfomalara yol açar. Bu tür tümörlerden alınan biyopsilerde 

virüslerden çok onların ayakizlerini (inklüzyonlar, cisimcikler, virüs antijenleri) 

görebiliriz. 
  

İnsanlarda tümör oluşumuna neden olan virüslerin çoğu etkiledikleri dokular için 

seçici davranırlar.  
  

VİRAL ONKOGENLER 
  

Kanser oluşumuna neden olan virüslerin etkinlik mekanizmalarını gösteren ilk 

çalışmalar aynı dönemde ancak farklı laboratuvarlarda yapılmış ve araştırmacılara 

Nobel ödülünü kazandırmıştır (Temin ve Baltimore -1975). Bu araştırmalarla 

başlayan verilere göre karsinojen virüsler RNA ya da DNA tipindedir. Temin, 

“onkogen” (kanser doğuran gen) kavramını bu dönemde kullanmaya başlamıştır.  
  

Onkogen virüslerin 7 türü vardır; bunların 6’sı DNA, 1’i RNA virüsleri ailesindendir.  

RNA virüslerinin çoğu proto-onkogenlere eklendiğinde viral DNA üretimine yol açan 

bir dizi nükleik asid içerirler. RNA virüsleri ve proto-onkogenlerden oluşan 

komplekse viral onkogen (v-onc) adı verilir. Viral onkogenlerin (v-onc) ele geçirdiği 

normal hücrelerin denetimi viral genoma geçer. 
 

RNA virüsleri, önce “RNA-directed DNA polymerase (reverse transcriptase)” enzimi 

yardımıyla DNA kopyalarını (provirüsleri) oluştururlar. Sonra da bu kopyaları insan 

genomuna sokarlar ve böylece çoğalırlar. RNA virüslerinin bir bölümü yapısal 

olarak doğrudan onkogen etki gösterir, bazıları da endojen bir onkogene 

bağlanarak onu aktive eder. 
  

DNA virüsleri onkogenik etkilerini tümör baskılayıcı genlerin tetiklediği proteinlerin 

üretimini engelleyerek gösterirler. DNA virüslerinin normal hücrelerin 

çekirdeklerine ulaşma sürecine “transfeksiyon” nitelemesi yapılır. 

Normal DNA virüsleri nükleik asid içeriklerini doğrudan insan dokusu hücrelerine 

sokarak replikasyonla çoğalırlar. Onkogen DNA virüslerinde ise replikasyon yoktur, 

etkilerini ürettikleri maddelerin 2 önemli etkisiyle gösterirler; (1) tümör baskılayıcı 

gen (p53, Rb) proteinlerini inaktive ederler, (2) onkogenlerin etkisini güçlendirirler. 
  

İnsan hücrelerindeki viral genomların varlığı birkaç yöntemle belirlenebilir; 

a. Virüse özgü nükleik asid dizilerinin belirlenmesi: DNA ve RNA hibridizasyonu 

yöntemi, 

b. İnfekte hücreler üzerinde virüse özgü antijenlerin belirlenmesi, 

c. Virüse özgü mRNA aranması. 

  



 
  

  

 

Onkogen RNA virüsleri 

Onkogen RNA virüsleri (retrovirüsler) ile yapılan çok sayıdaki deneysel araştırmada 

farklı deney hayvanlarında lösemi, lenfoma, çeşitli sarkomlar üretilmiştir (bkz 

Etiyoloji-Canlı etkenler). İnsanlarda tümör oluşumuna neden olabilen retrovirüs 

sayısı çok fazla değildir. Bu tür virüslerin başlıcaları şunlardır: 
  

Human Immunodeficiency Virus (HIV): HIV infeksiyonuna neden olan bir 

retrovirüstür. Özellikle "klasik AIDS" tipi infeksiyonla sonlanan olgularda bağışıklık 

sisteminin çökmesi sonucu oluşan çok sayıda tümör saptanır.  
  

HIV hastalarında saptanan tümörler 

Epitelyal tümörler 

Serviks karsinomu 

Konjunktiva karsinomu 

Anorektal karsinom 

Non-epitelyal tümörler 

Kaposi sarkomu 

Lenfomalar (Serebral lenfoma, Non-Hodgkin 

lenfoma, T-cell lenfoma, Hodgkin lenfoması) 

 



Erişkin T-lenfosit lösemisi virüsü [human T lymphocyte virus type I (HTLV-I)]: 

lenfositik lösemili erişkin hastalardan alınan tümör hücrelerinden kültürü 

yapılabilen bir retrovirüstür. Bir başka türü olan “human T lymphocyte virus type 

II HTLV-II)” hairy cell leukemia etkenidir. 
  

Meme kanseri virüsü [mouse mammary tumor virus (MMTV)]: farelerde meme 

kanserine neden olan bir retrovirüstür. İnsan meme kanseri olgularının bir 

bölümünde tümör hücreleri ile süt sıvısında MMTV partiküllerini anımsatan 

oluşumlara ve antijene rastlanabilmektedir.  
  

Onkogen RNA virüsleri 

Virüs ailesi Virüs Konakçılar Kanser  

Oncovirus Fare meme tümörü 

virüsü (MMTV) 

Hayvan  

(fare) 

Meme ca 

Lösemi  

Lenfoma  

Oncovirus Lösemi-sarkom 

kompleksi virüsü 

Hayvanlar  

(memeliler, kemirgenler, balıklar) 

? 

Oncovirus HTLV 

HTLV 

İnsan 

İnsan  

Lenfoma 

Lösemi  

Lentivirus HIV İnsan  AIDS lenfomaları 

  

Onkogen DNA virüsleri 

DNA virüslerinin bir bölümü insanlarda tümör oluşmasına yol açabilmektedir. 
  

Papilloma virüsü [human papilloma virus (HPV)]: skuamöz epitelle döşeli deri ve 

mukozalarda oluşan tümörlerin (papillom, karsinom) en önemli nedenlerinden 

biridir.  

Siğil grubu oluşumlarda (verruca vulgaris, condyloma acuminatum) HPV6 ve HPV11 

belirlenir. Uterus serviksi karsinomunda ise HPV’nin 16, 18, 31, 33 tipleri etkindir. 

Anüs ve penis karsinomlarının çoğunda HPV saptanır.  

Tümör süpressör genlerini (p53, Rb) inhibe ettikleri saptanmıştır. 
  

Molluscum contagiosum: bir poxvirus olan Molluscum contagiosum deride 

papilloma benzeyen ancak tümörden çok hiperplazi niteliğindeki oluşumlara yol 

açar.  
  

HHV ailesi – Epstein-Barr virus (EBV): HHV ailesinin tümör oluşumunda en etkin 

olan üyesi Epstein-Barr virüsüdür. İnfeksiyöz mononükleozis akut bir EBV 

infeksiyonudur. Virüs özellikle B lenfositlerini etkiler ve tümöral proliferasyonlarına 

yol açabilir. Afrika’da sıtma kuşağında görülen Burkitt lenfomasında, uzakdoğuda 

görece sık rastlanan nazofarinks karsinomlarında ve bazı lenfoma türlerinde EBV 

genomu bulunabilmektedir. 
  

HHV ailesi – Kaposi sarcoma herpesvirus (KSHV): HHV ailesinin Kaposi 

sarkomu oluşumuna neden olan üyesidir. 
  



Hepatit virüsleri: Hepatit B virüsü (HBV) akut hepatit, Hepatit C virüsü (HCV) 

kronik hepatit nedeni olan virüslerdir. Her iki virüsün hepatosellüler karsinom 

riskini arttırdığı bilinmektedir.  
 

Bazı araştırmacılar insanlarda ve deney hayvanlarında karsinogenez için duyarlı 

genlerin bulunduğunu düşünmektedirler. Bunlar özellikle herediter neoplastik 

sendromlarda, ailesel kanserlerde ve etnik varyasyonlarda rol oynar. Duyarlı 

genlerinin çevreden gelen karsinojen etkilere ne tür mekanizmayla yanıt verdiği 

kesin olarak bilinmemektedir. Bir bölüm araştırmacı her hücrede latent olarak 

bulunan C tipi RNA virüslerinin çevresel karsinojenlerle ya da yaşlanmayla aktif 

duruma geçtiğini savunurlar. Bu görüşe göre kanser predispozisyonundan sorumlu 

tutulan duyarlı genler gerçekte virüslere bağlıdır. 
 

Onkogen DNA virüsleri 

Virüs ailesi Virüs ve Konakçılar Kanser  

Hepadnavirus 

[Hepa(tik)DNA] 

Hepatitis B (insan) 

Hepatit C, Hepatitis B, 

Squirrelvirus (ördek, sincap) 

  

Tüm konakçılarda 

Hepatosellüler karsinom 

Papova A virus 

[PA(pilloma)PO(lyoma) 

VA(cuolating)] 

HPV (insan) 

HPV (insan-kadın) 

 

Papova A (tavşan, at, köpek) 

Papilloma  

Serviks ca 

 

Papilloma  

Papilloma virus Shope papillomavirus (tavşan) Papilloma  

Herpesvirus EBV (insan) 

EBV (insan) 

 

KSHV (insan) 

 

Herpesvirus (tavuk, sığır) 

Herpesvirus (domuz) 

Nazofarinks ca 

Burkitt lenfoması 

 

Kaposi sa 
 

 

Lenfoma 

Lösemi  

Poxvirus Molluscum contagiosum (insan) 
 

Fibromavirus (tavşan) 

Yaba (maymun 

M. contagiosum 
 

Fibroma  

Histiositoma  

Papova B virus Papovavirus (insan) 

Polioma, SV40 (tavşan, maymun) 

? 

?  

 


