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Likit biyopsi (LB) nedir?

• Plazma ve serumda tümörden 
kaynaklanan moleküler yapıların eldesi

• Bunlar arasında; dolaşan tümör DNAları 
(ctDNA), dolaşan tümör hücreleri(CTC), 
ekzozomlar, plateletler ve mikroRNAlar 
sayılabilir

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129
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ctDNA

• ctDNA, apoptotik ve nekrotik hücrelerin 
lizisi, tümör hücrelerin makrofaj ile 
sindirilmesi veya tümör hücrelerinin DNA 
salgılaması ile ortaya çıkar

• ctDNA, total hücre dışı DNA’nın içindedir,  
ve oranı %0.01-90 arasında değişir
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ctDNA

• Bu oran tümör evresine, 
vaskülarizasyonuna, tümör yüküne, 
apoptoz oranı ve kanser hücrelerinin 
metastaz potansiyeline göre değişiklik 
gösterir

• ctDNA’nın kan dolaşımında yarılanma 
ömrü 16 dk ile 2.5 saat arasında değişir

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129



ctDNA

• Skuamoz hücreli kanserde preoperatif 
ctDNA oranı %97 iken adenokanserde ise 
%19 olarak bulunmuştur
– Tümör boyutu ve histolojik tipi de likid biyopsi 

doğruluk oranlarında önemlidir
• NSLC hastalarında postop ctDNA eldesi   

-radyolojik konfirmasyondan ortalama 60 
gün önce- %93 oranında elde edilir ve 
relapsı gösterir

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129
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CTC

• CTCler, tümör dokusundan dolaşıma 
karışan hücrelerdir

• Kanser hücrelerinin primer tümör 
kitlesinden ayrılıp göç kapasitesi 
kazanması için epitelyal mezenkimal 
transisyona uğraması gereklidir

• CTC’ler aynı zamanda metastazda da yer 
alır

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129



miRNA

• Endojen tek iplikli kodlanmayan ortalama 
22 nükleotid uzunluğunda ufak RNAlar
– Post transkripsiyonel olarak antisense RNA 

olarak görev görür ve hedef genlerini negatif 
düzenler

• Kan ve akciğer tümör dokusunda yüksek 
oranda saptanmış miRNAlar;
– miR17-3p, miR21, miR106a, miR146, 

miR155, miR199, miR203, miR192, miR205, 
miR210, miR212 ve miR214

J Clin Med. 2019 Mar 26;8(3). 



miRNA

• İlk bakılan miRNA panelinde NSCLC 
hastalarında BAL ile miR-21, miR-143, 
miR-155, miR-210, miR372 
değerlendirilmiş ve tanısal sensitivite 
%85.7 ve spesifite % 100 olarak 
saptanmıştır

• Son çalışmalarda ise NSCLC hastalarda, 
miR-7, miR-126 ve miR145, % 90 
sensitivite ve spesifite göstermiştir

J Clin Med. 2019 Mar 26;8(3). 



Eksozomlar

• Çapları 30-100 nm olan hücre kaynaklı 
veziküllerdir ve plazma, serum gibi vücut 
sıvılarında saptanabilir

• Kesin bir yöntemi olmamakla beraber 
akciğer kanserinde tanı, prognoz ve 
takipte önemli olacaktır

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129
Oncotarget. 2017 Sep 8;8(56):95466-95480. 



Eksozomlar

• Konvensiyonal yöntemlerde 
saptanamayan biomarkerlar bu yöntem ile 
saptanabilir

• Tümör boyutu hakkında bilgi verebilirler
• Adenokarsinoma da mass spektrometre 

ile SRGN, TPM3, THBS1 ve HUWE1
proteinleri elde edilmiştir

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129
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Platelet

• Erken evre akciğer kanseri tanısında 
kullanılabilir

• Tumor-educated plateletler (TEP) 
tümörlerin ilerleme ve yayılımında rol 
alırlar

• «Eğitim bağlamında» kanserde platelet 
içinde RNA splicing hangi mekanizmalar 
ile ortaya çıktığı araştırılmalıdır

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129
Cancer Res. 2018 Jul 1;78(13):3407-3412.



Platelet

• TEP’ler kanserin varlığı, yerleşimi ve 
moleküler karakterizasyonunda önemli 
olabilir

• Akciğer, beyin ve meme kanserinde TEP 
örnekleri incelendiğinde inflamasyon ve 
kanser dışı olgulardan farklı olduğu 
bulunmuştur

• TEP RNA erken evre tümör 
saptanmasında kullanılabilecektir

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129
Cancer Res 2018 Jul 1;78(13):3407 3412



• Plasma Cell-free/circulating tumor DNA 
testing (Likid biyopsi)

• Doku tanısı yerine kullanılamaz!
• %30 false-negatif oran
• Eğer hastaya doku biyopsi uygulanamıyor 

ise
• Alınan doku moleküler tanı için yeterli 

değilse

NCCN Kılavuzu

www.nccn.org



www.nccn.org

• T790M
– Takip için kullanılır
– Eğer negatif ise doku biyopsisi önerilir!

• Biyopsi yetersiz ise likid biyopsi tercih 
edilmelidir X

NCCN Kılavuzu

www.nccn.org



LB

• LB’de en çok ctDNA ve CTC çalışılmaktadır
• Ayrıca, tükürük ve idrar gibi diğer vücut 

sıvılarından da çalışmalar yapılmaktadır

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129
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LB

• Akciğer kanser hastalarının <%20’sinde 
cerrahi uygulanmaktadır
– Bu şekilde likid biyopsinin rolü önemli hale 

gelmektedir
• Ancak, işlemin sensitivitesi en az %0.01 

olmalıdır
– Çoğu bilinen genetik değişiklik <%0.25 allelik 

frekansta saptanmaktadır

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129



LB

• Örnek toplama özel çözelti veya EDTA’lı 
tüplerde olmalıdır

• Kullanılan yöntemler ile SNV, InDel, 
delesyon, CNV ve yeniden düzenlenimler 
%0.01–2 sensitivetede yakalanmaktadır

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129



Kısıtlılıkları

• Yaygın değil
• Pahalı
• Doku biyopsi ve LB arasında sensitivite ve 

güvenirlik değişken
• Bazı çalışmalarda EGFR mutasyon 

saptanmasında yüksek oranda 
konkordans saptanırken, bazılarında ise 
dokuda saptanan mutasyonların %66’sının 
NGS ile gösterilebildiği bildirilmiştir

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129



Kısıtlılıkları

• Farklı LB metodları karşılaştırıldığında  
T790M sonuçlarında yanlış negatif 
sonuçlar elde edilmiştir

• Yönteme bağlı kısıtlılık, malignitenin tipine 
bağlı olarak da değişmektedir.

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129



Kısıtlılıkları

• ctDNA miktarı hastalığın evresine bağlı 
olarak değişmektedir
– Erken evrelerde ctDNA saptanmayabilir, driver 

mutasyonlarda ise DNA saptanması daha 
olasıdır

• Pozitif ctDNA sonuçları gerçek pozitif kabul 
edilebilir

• Negatif ctDNA sonuçları ise tamamen doğru 
olmayabilir onun için analiz tekrarlanmalı ya 
da doku biyopsi uygulanmalıdır

Front Oncol. 2019 Mar 5;9:129



Yöntemler

• Next-generation sequencing (NGS), 
• Cobas EGFR mutation test, 
• Therascreen EGFR amplification 

refractory mutation system (ARMS), 
• Droplet digital polymerase chain reaction 

(ddPCR)
• Bead, emulsion, amplification and 

magnetics (BEAMing)

Clin Transl Oncol. 2019 Mar 12
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LB

• Dolaşımda hücre-dışı dolaşan tümör DNA-cell-free 
circulating tumor DNA (ctDNA) [ctDNA/wtDNA=1/10,000]

• 640 hastada yapılan çalışmada 
– (metastatik) pankreatik, over, kolo-rektal, mesane, 

gastroözefagiyal, meme, melanom, hepatoselüler, baş-
boyun kanserlerinde >%75

– primer beyin, renal, prostat, tirod ca <%50



• (lokalize) tümörlerde:
– Kolo-rektal ca %73
– gastroözefagiyal ca %57
– pankreas ca %48
– meme adeno ca %50

• Lokal tümör %49-78
• Metastatik tümör %86-100
• Evre I %47 Evre II %55 Evre III %69 Evre IV %82

LB



LB

• metastatik kolon ca 206 hastada
– ctDNA ile KRAS mutasyon saptama

• sensitivite %87.2 
• spesifite %99.2

• EGFR tedaviye cevap vermiş ve relaps eden 24 
hastanın 23’ünde %96 oranında reseptor
blokajına ait genetik mutasyon saptandı

• KRAS wt olan panitumumab tedavisi alan 
24 hasta

• 9/24 hastada KRAS mutasyonu saptandı



LB

• Metastatik kanserlerde hasta takibi
– Non invasif (görüntüleme yöntemlerine göre)

• Metastaz öncesi erken tanı
– Test + ama görüntüleme – ise (?)
– TP53 + ise (non selektif)

• Diğer tip biyopsileri yapmanın imkansız 
olduğu durumlar

• Tedaviye direnç oluşması durumunda

Liquid BiopsySci Transl Med. 2014 Feb 19; 6(224): 224ra24.
Nature. 2012 Jun 28; 486(7404): 537–540.



Dijital PCR

• Dijital PCR yöntemi ile ng altındaki DNA 
miktarlarında bile kaliteli dizileme verisi 
elde edilebilir 

• Diğer yöntemlere göre daha hassastır 
• Plazmada dolaşan nükleik asitlerin 

amplifikasyonunda en güçlü tekniktir: 
– En geçerli kullanım alanı hastada bilinen 

mutasyonun takip edilmesidir

BMC Genomics. 2009;10:116

Clinical Biochemistry 2015;48:948–956



Dijital PCR

• Hasta takibinde Dijital PCR kullanılması 
amacı 
– cfDNA (hücre dışı DNA) veya ctDNA 

(dolaşımdaki tümör DNA’sı) saptanmasında, 
– optimal uygulama alanları tümör dokusu olan,

• Sanger sekanslama (>%10), 
• pyrosekanslama (%10), 
• yeni nesil dizileme (%2), 
• kantitatif PCR (%1) ve ARMS (%0,1) gibi 

yöntemlerden açık ara hassas olmasıdır (%0,001 
veya daha düşük) 

J Clin Oncol. 2014;32(6):579-86



Dijital PCR
• Kanser hastalarının mönitörizasyonda kullanılması ile  

– hastalığın erken tanısını, 
– hastalığın moleküler heterojenitesinin 

değerlendirilebilmesini, 
– tümör dinamiklerinin izlenmesini, 
– hedefsel terapide genetik determinantların belirlenmesini, 
– erken tedaviye cevabın değerlendirilmesini, minimal 

rezidual hastalığın takibini, 
– tedaviye direncin gerçek zamanlı olarak 

değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır 

Clinical Biochemistry 2015;48:948–956



Dijital PCR

• ctDNA’lar diğer protein biyomarkırlara 
göre tanı değeri daha yüksektir

• Pankreas kanserinde dijital PCR ile KRAS
gen mutasyonları doku ve plazmada 
birbirlerine yakın oranda olarak 
saptanmıştır 

Cancer. 2015;121(13):2271-80



Dijital PCR

• Tedavi sırasında ortaya çıkan çoklu direncin 
izlenmesinde etkili olarak kullanılabilir

• NSCLC’de, EGFR gen mutasyonlarının NGS ile 
taranması sonrası takip aşamasında dijital PCR 
kullanılarak tedaviye dirençli hastalarda gen 
mutasyonları takip edilebilir

Nat Med. 2015; 21(6): 560–562.



Dijital PCR

• NSCLC’de EGFR mutasyonlarının 
monitörize edilmesi ile 
– tedaviye cevap ve direncin non-invasif olarak 

takip edilebir
– aynı zamanda ilgili mutasyonların kitlenin 

görüntüleme yöntemleri ile gözlenmesinden 
16 hafta önce bu dirence yol açan 
mutasyonların yakalanmasına olanak sağlar 

Clin Cancer Res. 2014;20(6):1698-1705



Dijital PCR

• ctDNA’nın miktarsal olarak çok düşük 
olduğu durumlarda (hastalığın erken 
döneminde veya minimal reziduel 
hastalıkta) dijital PCR bazlı yöntemler ile 
dolaşımdaki 100.000 hücreden sadece bir 
tespit edebilmektedir 

• Meme kanserinde dijital PCR ile HER2
gen amplifikasyonu da saptanabilmektedir 

Bone Marrow Transplantation 2016;51: 872–873
Clin Cancer Res. 2013;19(12):3276-84



Küçük hücreli olmayan Akciğer Kanseri

 EGFR gen mutasyonları
 Ekson 18 mutasyonları (G719X,G719)
 Ekson 19 delesyonları

 Erlotinib hydrochloride
 Ekson 21 mutasyonları (L858R,L861Q) 

 TKİ tedavisine duyarlı

 EGFR
 T790M

Osimertinib 
 ALK gen yeniden düzenlenimleri

 TKİ tedavisi uygulanır 



Yeni Nesil Dizileme



• İlk insan genomunun Sanger dizileme ile
olan maliyeti yaklaşık 3 Milyar $ iken
günümüzde bu maliyet WGS ile 1000 $ 
kadar düşmüştür. 



• HUGO 2003 yılında tamamlandı
• 1000 Genom Projesi (1092 ve 2504 ) kişi 

inceledi
• Precision Medicine Initiative Cohort ile 1 

milyon sağlıklı kişi üzerinde analiz 
planlanmaktadır



NGS Analizi

• Ham veri kalite değerlendirme
• Referans genom ile okuma dizilerinin 

karşılaştırılması
• Varyant belirleme
• Varyant anotasyonu
• Veri görüntüleme





• Varyantların filtrasyon ve 
önceliklendirmesi için çeşitli veritabanları 
bulunmaktadır

• Veritabanlarında yetersizlik, eksiklikler  
olabilir bu nedenle en uygun 
veritabanı/verisetini seçmek gerekir





BRCA2 c.1813delA/NGS



BRCA2 c.1813delA/Sanger



BRCA2 c.3847_3848delGT/NGS



BRCA2 c.3847_3848delGT/Sanger



Klinikten LB sonuçları
Gen(ler) n

EGFR 21
ALK 7
KRAS 25
NRAS 2
TP53 42
PIK3CA 19
BRAF 5
MET 10
MAP2K1 11
Mutasyon olmayan 19
Toplam olgu sayısı 94



Klinikten LB sonuçları

EGFR 21/94

T790M 7

Exon 19 delesyonu 10

Exon 21 L858R 3

Exon 18 mutasyonu G719 2



• Kan taze gelmeli
• 15-20 mL olmalı
• EDTA’lı tüp/özel saklama tüplerine 

alınmalı



LB Akciğer kanser paneli

• Gen paneli
– ALK, KRAS, PIK3CA, BRAF, MAP2K1, 

ROS1, EGFR, MET, TP53, ERBB2 ve NRAS

• Veritabanları
– Oncomine, FDA, NCCN, EMA, ESMO, 

PubMed



Rapor



Rapor



Rapor



Rapor



Rapor





LB Avantaj/Dezavantaj

Avantajları Dezavantajları
Kanser heterojenitesini anlamak için Standardizasyonu tamamlanmış değil
Kan miktarı 10-20 mL Doku biyopsisinin yerini alamaz
Minimal invaziv yöntemdir Tetkikler pahalı
Erken kanser tanısı imkanı vardır Negatif sonucun doğrulanması gerekir
Tedaviye direnç takibi ve 
monitörizasyonu
Hızlı sonuç

J Clin Med. 2019 Mar 18;8(3)



npj Precision Oncology 1, 36 (2017) 
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