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KULLANILAN KISALTMALAR
WHO

: World Health Organisation

ISGP

: International Society of Gynecological Pathologists

F GO

: International Federation of Gynecology and Obstetrics

EIN

: Endometrial intraepitelyal neoplazi

p53

: PTümor supresör geni

PTEN

: Fosfotaz ve tensin homolo u

PIP3

: Fosfotidil inozitol 4,5,6 trifosfatı

Ki67

: Sellüler proliferasyon antijeni

TLR

: Toll-like reseptör

NLR

: Nucleotide binding oligomerization domain receptor

RIG-1-like receptor: Retinoic acid-inducible gene 1 like receptor
DAMP

: Damage-associated molecular patterns

PAMP

: Pathogen-associated molecular patterns

TIRAP

: Toll-interleukin 1 receptor domain containing adaptor protein

TRIF

: Toll- interleukin 1 receptor domain containing adapter-inducing
interferon- (TRIF)

TRAM

: Translocation associated membrane protein

myd 88

: Myeloid differentiation primary response gene 88

NF-KB

: nuclear factor kapa-beta

STAT

: Signal transducers and activators of transcription

AP1

: Activator protein 1

TNF-

: Tumor necrosis factor alpha

IL

: interlökin

Bcl-2

: B-cell lymphoma 2

c-IAP-1

: c-inhibitor of apoptosis protein-1

c-IAP-2

: c-inhibitor of apoptosis protein-2
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HPV

: Human papillomavirüs

HBV

: Hepatitis B virüs

HCV

: Hepatitis C virüs

EBV

: Epstein–Barr virüs

NK

: Naturel killer

EK

: Endometrium Kanseri
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1. G R
Endometrium kanseri, 2008 yılı Türkiye Kanser statistikleri verilerine göre
kadınlarda meme, tiroid ve kolorektal kanserlerin ardından dördüncü en sık rastlanan
kanser olup kansere ba lı ölümlerin sekizinci en sık nedenidir. Amerika Birle ik
Devletleri istatistiklerine göre 2012 yılında 47130 yeni endometrium kanseri tanısı
konmu ve 8010 kadın endometrium kanserine ba lı hayatını kaybetmi tir (Siegel ve
ark 2012).
1970’lerin ba ında hormon replasman tedavisinin kullanımı ile görülme
sıklı ında belirgin artı

görülen endometrium kanseri 1980’li yıllarda önceki

yıllardaki görülme sıklı ı seviyesine gerilemi tir. 1980’li yılların ortalarından
itibaren ya am süresinin uzaması, postmenapozal östrojen replasman tedavisinin
uygulanması, düzenli muayene alı kanlı ının olu ması, erken tanı yöntemlerinin
geli mesi ve serviks kanserinin tarama programları ile erken tanısının yapılabilmesi
nedenleriyle endometrium kanseri insidansı giderek artmaktadır. Bir kadının ya am
boyu endometrium kanserine yakalanma oranı % 2-3 olarak bilinmektedir (Siegel ve
ark 2012).
Endometrium

kanseri

insidansı

ülkeler

arasında

geni

farklılıklar

göstermektedir. Endometrium kanseri; Avrupa, Kanada, Yeni Zelanda, ngiltere,
Avustralya ve Amerika’da yüksek; Afrika, Asya, Orta ve Güney Amerika’da dü ük
insidansa sahiptir (Parkin ve ark 1997). Endometrium kanseri Amerika’da ya ayan
Asyalı ve Afrikalılarda kendi ırklarına göre daha fazladır. Bu co rafi ve ırksal
farklılık endometrium kanser geli imini etkileyen genetik ve çevresel faktörlerin
önemini ortaya koymaktadır.
Endometrium kanserinde en önemli prognostik faktör hastalı ın evresidir.
Bunun

yanında

histopatolojik

tip,

grade,

myometrial

invazyon

derinli i,

lenfovasküler invazyon durumu, lenf nodu tutulumu, tümör büyüklü ü, hastanın ya ı,
uterin dı ı yayılımın klinik ve cerrahi bulguları, hormon reseptör durumu, DNA
ploidisi de prognoz üzerine etkili faktörlerdir (Ayhan ve ark 1996).
Endometrium kanserinin iki patogenetik tipi vardır. Tip I karsinomlar
(olguların %75- 85’ni olu turur) hiperöstrojenizm zemininde endometrial hiperplazi
yoluyla geli en karsinomlardır. Bu grup hastalar daha genç ya tadır ve daha iyi
1

prognozludur. Endometroid ve müsinöz karsinomlar tip I olarak kabul edilirler
(Bokhman 1983, Azueta ve ark 2010). Tip II karsinomlar ise östrojenden ba ımsız
olarak atrofik endometrium zemininden geli irler. Bu grup hastalar daha ya lıdır ve
hastaların prognozları daha kötüdür (Ayhan ve ark 2009, Bokhman 1983). Seröz ve
effaf hücreli karsinomlar tip II karsinomlardır (Bokhman 1983, Azueta ve ark
2010).
Endometrial

hiperplazi;

Tip

I

endometrium

kanserinin

prekanseröz

lezyonudur ve endometriyal kanser ile benzer risk faktörlerine sahiptir.
Hiperplaziden kansere ilerleyi riskini gösteren en önemli faktör hiperplazide atipinin
varlı ıdır. Basit hiperplazilerin kansere ilerleme oranı %1 iken atipili hiperplazilerde
bu oran %29’dur (Kurman ve ark 1985).
leri evre endometrium kanserinde sa

kalımı belirlemek ve erken evre

endometrium kanserinde açıklanamayan nüksleri aydınlatmak için yeni prognostik
faktörlere ihtiyaç vardır. Bu sebeple, prognozu belirlenmek ve hiperplaziden kansere
ilerleyi i göstermek için immünohistokimyasal çalı malara a ırlık verilmi tir.

1.1. ANATOM
Uterus, pelvis bo lu unda mesane ile rektum arasında yer alan ve ço unlu u
kas dokusundan olu an bir iç genital organıdır (Ronnett ve ark 2002). Uterusun
boyutları ya ve hormonal duruma göre farklılık gösterir. Yeti kin, do um yapmamı
genç kadınlarda boyutları 8x5x2.5 cm, a ırlı ı 40-50 gr kadardır. Uterus, yapı ve
fonksiyon bakımından korpus uteri ve serviks uteri olmak üzere iki bölümde
incelenir. Bu iki bölüm arasında isthmus uteri adı verilen bölüm yer alır.
Korpus uteri, uterusun esas parçası olup tuba uterinaların uterusa açıldıkları
seviyeden isthmusa kadar uzanır. sthmus 0,5 cm uzunluktadır ve serviks ile korpus
arasında kalan bölümdür. Serviks, vagina ön duvarında sonlanan uterusun 1/3 alt
parçasını olu turan 2 cm uzunlu undaki bölümdür. Serviks, vagina duvarının altında
kalan portio vaginalis servicis ve vagina duvarının üzerinde kalan portio
supravaginalis servicis olarak iki bölüme ayrılır (Gray 1973).
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Uterus içindeki bo luk kavum uteri adını alır. Kavum uteri yukarıda tuba
uterinalar aracılı ıyla periton bo lu una, a a ıda servikal kanal aracılı ıyla da
vaginaya açılır. Servikal kanalın uterus kavitesine açılan kısmı internal os, vaginaya
açılan kısmı ise eksternal os adını alır. Uterus, önde uterovesikal çıkmaz ile
mesaneyle, arkada ise rektouterin çıkmaz (Douglas çıkmazı) ile rektum ile kom uluk
gösterir. Yanlarda ligamentum latum uteri (Broad ligamanı), uterin arter, uterin ven
ve üreterler ile kom udur. Uterusu ba lıca, levator ani kası ve pelvik fasyanın
kalınla masından olu an üç önemli ba ta ır. Levator ani kası; pelvis dö emesinin en
büyük ve en önemli kasıdır. Bu kas pelvis dö emesinin üzerindeki fasya diafragmatis
superior ile birlikte pelvis organlarını ta ır. Ligamentum latum uteri, uterusu
çepeçevre saran peritondan olu ur; uterusu pelvis yan duvarlarına ba layarak
paryetal periton ile devam eder. Ligamentum latum uterinin uterusa yakın olan
bölümüne mesometrium, tuba uterinaya yakın olan bölümüne mesosalfinks ve
ovaryuma yakın olan bölümüne mesoovaryum denilir. Ligamentum latum uterinin
tabanında uterin arter, üreteri çaprazlar. Ligamentum latum uterinin iki yapra ı
arasında bulunan ba dokusuna parametriyum adı verilir.
Ligamentum transversus servicis (Ligamentum kardinale-Mackenrodt ba ı);
serviks ve vaginanın üst kısmını pelvis lateral duvarlarına ba layan pelvik fasyanın
parçasıdır ve fibromüsküler dokudan yo undur. Ligamentum sakrouterina; serviks
uteri ve vajinanın üst kısmından ba layan ve sakrum alt ucunda sonlanan ba dır.
Ligamentum puboservikale, pubik kemiklerin arka yüzünü serviks uteriye
ba layan sa lı sollu erit eklinde iki ba dır. Ligamentum rotundum (teres uteriRound ligamenti), embriyolojik hayattaki gubernakulum artı ı olan bir ba dır;
uterusun yan kö elerinden ba layıp inguinal kanal yolu ile labium majusun ve mons
pubisin cilt altı dokusunda sonlanır.
Uterus iki taraflı internal iliyak arterlerin dalı olan uterin arterlerle beslenir.
Uterin ven, arterleri takip ederek internal iliyak vene dökülür. Fundusun lenfatikleri
ovaryan arter boyunca paraaortik lenfatiklere, korpus ve serviksin lenfatikleri ise
internal ve eksternal iliyak lenf nodüllerine dökülür. Bazı lenf damarları, lig.
rotundum boyunca ilerleyerek yüzeyel inguinal lenf nodüllerine dökülür. Serviks
uterinin lenf damarları da internal iliyak ve sakral lenf nodüllerine dökülür. Uterusun
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sempatik lifleri Torakal 12 ve Lumbal 1. sinirden, parasempatik lifleri de Sakral 2, 3
ve 4. sinirden gelir (Gray 1973).

1.2. UTERUS H STOLOJ S
Endometrium üç tabakadan olu ur.
Tunica seroza (perimetriyum): En dı tabaka olan tunica seroza, ince bir
ba dokusu tarafından desteklenen peritondan olu mu tur.
Tunica muskularis (myometriyum): Kan ve lenf damarlarının ana dalları ve
uterusa gelen sinirlerin bulundu u düz kas liflerinden olu an orta tabakadır.
Tunica mucosa (endometrium): Tuba uterinaların da iç yüzünü dö eyen ve
fimbria ovaricada periton ile birle en en iç tabakadır.
Endometrium morfolojik olarak iki kısma ayrılır. 2/3 üst kısım fonksiyonel
tabaka, 1/3’lük alt kısım bazal tabaka olarak adlandırılır. Fonksiyonel tabakanın
amacı blastokistin endometriuma implantasyonudur. Bu tabaka proliferasyon,
sekresyon ve dejenerasyonun gerçekle ti i bölümdür. Bazal tabaka ise menstruasyon
sonrası kaybolan fonksiyonel tabakanın yenilenmesini sa lar. Ovulatuar siklus
sırasındaki endometrial de i iklikler Noyes tarafından 5 ayrı faza ayrılmı tır (Noyes
1950, Christiaens et al 1982).
1. Menstrual endometrium: Endometrium ince fakat yo undur. Bu fazda
bezlerde yıkılma, damar ve stromada parçalanma olur.
2. Proliferatif faz: Bu fazda ovaryan folikül geli imi ve östrojen salını ında
artı olur. Öncelikle bezler ince ve tübüler haldedir. Mitoz belirginle ir ve bezlerde
psödostratifikasyon izlenir. Proliferasyon döneminde spiral damarlar stroma içinde
gev ek kapiller bir a olu turur.
3. Sekresyon fazı: Ovulasyondan sonra endometrium östrojen ve
progesterona kar ı reaksiyon gösterir. Stromal elemanlar büyümeye devam ederken
yüksekli in sabit kalmasıyla bezlerde ve spiral damarlarda kıvrılma ortaya çıkar.
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4. mplantasyon fazı: Bu fazın en belirgin özelli i endometrial stromal
ödemdir. Bu de i iklik östrojen ve progesteron aracılı ıyla olu turulmu
prostoglandin üretimine ba lı ortaya çıkar.
5. Endometrial yıkım fazı: Östrojen ve progesteron çekilmesiyle vazomotor
reaksiyonlar, apoptoz, doku kaybı ve sonunda menstruasyon olu ur. Hormonal
çekilmeye ba lı olarak spiral arteriolerde ritmik vazokonstriksiyon ve relaksasyon
meydana gelir. Bu reaksiyonlar sonucunda endometrial iskemi ve staza ba lı
endometrial yıkım ortaya çıkar. Bu döngü son mestruasyona kadar devam eder.
Postmenapozal dönemde fonksiyonel tabaka kaybolur, ince bir bazal tabaka izlenir.
Serviks uteri; tek katlı silyalı kolumnar epitelden olu an endoserviks; çok
katlı non-keratinize, glikojen içeren skuamöz epitel ile dö eli ektoserviks; fibröz ve
müsküler komponentleri olan servikal stromadan olu ur (Buckley and Fox 2001).

1.3. ENDOMETR AL H PERPLAZ LER
Endometrium; hormonal, vasküler ve stromal de i ikliklerle embriyo
implantasyonu ve gebelik geli imi için destek sa layan dinamik bir dokudur.
Endometrial büyüme ve proliferasyon, östrojen uyarımı ile ili kilidir. Ovulasyondan
sonra korpus luteumdan salınan progesteron, –östrojenin aksine- stromada
predesidual de i ikliklere neden olarak endometrial proliferasyonu inhibe eder.
Konsepsiyon olu maz ve insan koryonik gonadotropin üretimi olmaz ise korpus
luteum tarafından progesteron üretimi olmaz ve hormonal çekilme kanaması ortaya
çıkar. Endometriumun sürekli östrojene maruz kalması ile bu döngü bozulur.
Endometrial hiperplazi, progesteron yoklu unda uzun süre östrojen uyarımı ile
geli ebilece i gibi normal hormonal uyarıya a ırı yanıt durumunda da ortaya
çıkabilir.

Endometriumda

kar ılanmamı

östrojen,

proliferatif endometrium,

endometrial hiperplazi ve endometrium kanseri gibi birbirinden çok farklı klinik
tablolara sebep olabilir. Endometrial hiperplazi endometriumdaki glandüler dokunun
stromal dokuya oranının 1’den fazla olmasıdır. Endometrial hiperplaziler; östrojen
üreten tümörlerle ili kili olabilmeleri, hormonal tedavi sonucunda olu abilmeleri ve
endometrial kanser ile birlikte veya endometrial kanser öncesinde bulunabilmeleri
açısından klinik olarak önemlidir.
5

Hiperplazilerin en sık nedeni, anovulatuar sikluslardır. Hiperplazi geli imde
etkili risk faktörleri artmı östrojen ve azalmı progesteron uyarısıdır. Hiperplazi
olu umuna yol açan di er risk faktörleri; obezite, nulliparite, polikistik over
sendromu, erken menar , geç menapoz, ekzojen östrojen kullanımı (hormon
replasman tedavisi, tamoksifen kullanımı), östrojen salgılayan tümörler (granüloza
hücreli tümör, tekoma), adrenal androjen salgılayan tümörleri (adrenal androjenlerin
periferal dönü ümü) içerir.
Endometriyal hiperplaziler postmenapozal ve premenapozal kadınları
etkileyebilir. Endometriyal hiperplaziler ço u zaman asemptomatik olmakla birlikte
en sık görülen belirtisi anormal uterin kanamadır. Genellikle rutin muayene sırasında
pelvik ultrasonografide endometrial kalınla ma olarak tespit edilir. Endometrial
hiperplaziler postmenapozal kanamaların % 15’inden sorumludur (Lidor et al 1986).
Peri ve postmenapozal dönemdeki düzensiz, uzamı , sık veya a ır uterin kanama
ikayeti olan kadınlarda mutlaka endometriyal hiperplazi akılda bulundurulmalıdır.
Endometrial hiperplazi tanısı histopatolojik olarak nükleer, yapısal ve
sitolojik anormalliklerin de erlendirilmesi ile konulur. Hiperplaziler hormon ba ımlı,
geri dönü ümlü, preneoplastik ve neoplastik de i iklikler olarak sınıflandırılmı tır.
2003’te hiperplazi sınıflaması Dünya Sa lık Örgütü (WHO) sınıflaması, Uluslararası
Jinekopatologlar Birli i (International Society of Gynecological Pathologists, ISGP)
ve Jinekoloji Onkoloji Grubunun (Gynecologic Oncology Group) sınıflamaları temel
alınarak yeniden düzenlenmi tir. Bu sınıflamaya göre hiperplaziler 4’e ayrılır.
1- Basit atipisiz hiperplazi: ekil ve boyut olarak farklılık gösteren ve bir
kısmında kistik geni leme olan bezler vardır. Nükleuslarda psödostratifikasyon
vardır ancak atipi yoktur.
2- Basit atipili hiperplazi: Basit atipisiz hiperplaziye sitolojik atipinin
eklenmi halidir.
3- Kompleks atipisiz hiperplazi: Bezler birbiriyle yakınla mı ancak stroma
ile ili kisi seyrekle mi tir. Nükleuslar proliferatif endometriumdaki gibi uniform,
oval ve psödostratifiyedir. Nükleoluslar belirsizdir.
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4- Kompleks atipili hiperplazi: Glandlar düzensiz, sıkıca sıralanmı ve sırt
sırta vermi tir. Glandlarda papiller intraluminal tomurcuklanmalar vardır. Glandların
stroma ile ili kisi çok azalmı tır. Nükleer membran boyunca kromatin kümelenmenin
oldu u, büyük, veziküler nükleuslar vardır. Nükleoluslar belirginle mi tir.
WHO sınıflamasındaki tanı kriterleri ele alındı ında, gözlemciler arasında ve
sınıflandırmada farklılıklar oldu undan 2000 yılında Endometrial Collaborative Grup
tarafından EIN (Endometrial intraepitelyal neoplazi) sınıflandırması ortaya çıkmı tır.
Bu sınıflamada endometrial lezyonlar; benign hiperplazi, endometrial intraepitelyal
neoplazi ve endometrial karsinom olmak üzere üçe ayrılır. EIN sınıflamasında atipili
endometrial hiperplazi, endometrioid tip adenokanserin prekürsör lezyonu olarak
kabul edilmi ve endometriyal intraepitelyal neoplazi olarak adlandırılmı tır. EIN
tanısında a a ıdaki 4 özellik mutlaka bulunmalıdır.
1. Sitolojik hattın varlı ı,
2. Glandüler artı ,
3. Minimum 1 mm.lik lezyon boyutu,
4. Benign taklit eden lezyonlar ve kanser dı lanmalıdır.
2003 yılında WHO sınıflamasında EIN; genetik, histomorfolojik ve klinik
sonuçlar birle tirilerek endometriumun premalign lezyonu olarak kabul edilmi tir.
Endometriyal hiperplaziler, endometrium kanserine ilerleme gösterebilirler.
Kansere ilerleme riski atipinin varlı ına ve a ırlı ına ba lıdır (Montgomory ve ark
2004). Ayrıca hastanın ya ı, endokrinopati, obezite ve ekzojen hormon maruziyeti
progresyonu etkilemektedir (Tavassoli and Kraus 1978, Trimble ve ark 1994).
Kansere ilerleme riski basit hiperplazilerde en azdır. Basit hiperplazilerin ço u
spontan geriler, yakla ık % 18’ i persiste eder, % 3’ ü kompleks atipili hiperplaziye
ve % 1’i endometriyal adenokarsinoma ilerler. Bu oranlar atipisiz kompleks
hiperplazilerde % 3, basit atipili hiperplazilerde % 8, kompleks atipili hiperplazilerde
% 29’dur (Çizelge 1.1) (Kurman ve ark 1985). Endometriyal doku örneklemesinde
atipili hiperplazi saptanan hastalara histerektomi yapılırsa yakla ık % 25-43 oranında
genellikle iyi differansiye endometrial karsinomun e lik etti i görülmektedir (Steven
and Sirverberg 2000).
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Çizelge 1.1: Endometrial hiperplazilerde kansere ilerleme oranları
Histoloji

Progresyon oranı

Atipisiz Basit Hiperplazi

%1

Atipisiz Kompleks Hiperplazi

%3

Atipili Basit Hiperplazi

%8

Atipili Kompleks hiperplazi

%29

Hiperplazilerde tedaviyi belirlerken hiperplazinin tipi, malignite potansiyeli,
e lik

eden

risk

faktörleri,

hastanın

ya ı,

fertilite

arzusu

göz

önünde

bulundurulmalıdır. Tedavide gestagenler kullanılmakla birlikte atipinin mevcut
oldu u ve fertilite arzusunun olmadı ı hastalarda histerektomi uygun tedavi
olabilmektedir (Hammond and Johnson 2004).

1.4. ENDOMETR UM KANSER
Bokhman iki tip endometrium kanseri tanımlamı tır (Bokhman 1983). Tip I
karsinomlar hiperöstrojenizm zemininde endometrial hiperplazi yoluyla geli en
karsinomlardır. Bu grup hastalar daha genç ya tadır. yi diferansiye endometroid ve
müsinöz karsinomlar Tip II karsinomlardır ve daha iyi prognozlu kanserlerdir
(Ayhan ve ark 2009). Tip II karsinomlar östrojenden ba ımsız olup atrofik
endometrium zemininden geli irler. Bu grup hastalar daha ya lıdır ve prognozları
daha kötüdür (Parkin ve ark 1997). Seröz ve effaf hücreli karsinomlar tip II
karsinomlardır (Ayhan ve ark 2009). Tip II kanserlerde p-53 mutasyonu pozitif, Ki67 proliferasyon indeksi yüksek ve östrojen, progesteron reseptörleri negatiftir.
Endometrial kanserli hastaların %90’nında ba vuru ikayeti vajinal kanama
veya akıntıdır. Uterus dı ı yayılım veya uterin büyümenin oldu u vakalarda pelvik
baskı ve rahatsızlık hissi, servikal kanalın tıkalı oldu u ileri ya taki hastalarda ise
hematometra, pyometraya ba lı olarak pürülan vajinal akıntı ikayetleri görülebilir.
Asemptomatik hastalar ise; anormal pap smear testi sırasında veya ba ka bir nedenle
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histerektomi sonrasında veya pelvik ultrasonografi ve pelvik bilgisayarlı tomografi
incelemesi sırasında rastlantısal olarak tespit edilebilir.
Anormal uterin kanama veya üpheli endomertial patoloji varlı ında tanıda
kabul edilen ilk yakla ım endometrial aspirasyon biyopsisidir (Chambers and
Chambers 1992). Endometrial aspirasyon biyopsi sonuçları dilatasyon küretaj ve
histerektomi sonuçlarıyla kar ıla tırıldı ında % 90-98 do rulu u bulunmaktadır
(Dijkuizen ve ark 2000). Transvajinal ultrasonografi anormal uterin kanamayı
de erlendirmede endometrial biyopsiye yardımcı bir yöntemdir. Histeroskopi ve
dilatasyon-küretaj; servikal stenozu olan ve aspirasyon biyopsiyi tolere edemeyen
hastalarda, aspirasyon biyopside anormal kanamayı açıklayacak uygunsuz sonuç
varlı ında veya negatif aspirasyon biyopsi sonucu sonrası devam eden kanaması olan
hastalarda uygulanır.
Endometrium kanseri geli iminde pek çok faktör etkili olsa da bu faktörlerin
ço u uzamı

ve kar ılanmamı

östrojen stimülasyonuna ba lıdır. Bilinen risk

faktörleri; nulliparite, anovulatura sikluslar, erken menar , geç menapoz, nulliparite,
obezite, diabetes mellitus, tamoksifen tedavisi, atipik endometrial hiperplazi, Lynch
2 sendromu, progesteron ile kar ılanmamı östrojen tedavisidir.

Endometrial Kanserin Histopatolojik Sınıflaması
Endometrium kanserinde uygun tanı ve tedavinin yapılabilmesi için
histerektomi materyali patolog tarafından dikkatlice incelenmelidir. Makroskopik
de erlendirme ve histopatolojik inceleme eksiksiz yapılmalıdır. Lezyonun boyutu,
yerle imi (Ör; fundus, alt uterin segment, serviks), myometrial invazyonun derinli i,
kom u organ yayılımı mutlaka de erlendirilmelidir.
Endometrium kanserinin histopatolojik sınıflaması öyledir;
1. Endometrioid adenokarsinom
• Skuamöz diferansiasyon gösteren varyant
• Villoglandüler varyant
• Sekretuar varyant
• Silyalı hücreli varyant
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2. Müsinöz adenokarsinom
3. Seröz papiller adenokarsinom
4.

effaf hücreli adenokarsinom

5. Skuamöz karsinom
6. Diferansiye olmamı karsinom
7. Mikst tip adenokarsinom
1. Endometrioid adenokarsinom: Endometrial karsinomun en sık görülen
tipidir (% 80). Bu tümörler normal endometrial bezlere benzeyen ve nükleusları
bazale yönelmi , kolumnar hücreleri olan bezlerden olu mu tur. Sitoplazma içi
müsin yok veya çok azdır. Tümör diferansiyasyonu azaldıkça solid alan artar, bezler
azalır ve sitolojik atipi artar. Endometrioid tip kanserlerin % 15- 25’i skuamöz, %
2’si villoglandüler ve % 1’i sekretuar diferansiyasyonlu alanlar içerir.
2. Müsinöz karsinom: Endoserviksin müsinöz karsinomuna benzeyen bol
miktarda müsin içeren hücrelerden olu an iyi diferansiye ve iyi prognozlu
endometrial kanser tiptir. Endometrial karsinomların % 5’ini olu turur. Vimentin ile
pozitif boyanması ile endoservikal adenokarsinomdan ayrılır.
3. Papiller seröz adenokarsinom: Over ve tubanın seröz karsinomuna
benzeyen, endometrial karsinomların yakla ık % 3- 4’ünü olu turan tiptir. Seröz
adenokarsinom, genellikle ya lı kadınlarda atrofik endometrium zemininden geli en
tip II endometrial karsinomdur (Burkley and Fox 2002). Seröz karsinomlar sıklıkla, over kanserleri gibi- abdomen içine yayılma, lenfovasküler ve derin myometrial
invazyon yapma e ilimindedir.
4. effaf hücreli karsinom: Tip II endometrial karsinom olan effaf hücreli
karsinom, tüm endometrial kanserlerin % 5’inden azını olu turur.

effaf hücreli

karsinomlar; papiller, tubülokistik, glandüler ve solid alanlar içeren, lenfovasküler ve
derin myometrial invazyon içeren agresif gidi li endometrial kanser türüdür.
5. Skuamöz hücreli karsinom: Ender görülen bu karsinom türü, tanı
konuldu unda kronik inflamasyon ve piyometra ile ili kilidir. Skuamöz hücreli
karsinomun tanısını do rulamak için endometriumda adenokanser olmamalı,
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endometriumdaki kanserin servikal skuamöz epitel ile ili kisi olmamalı ve servikal
yayılım olmamalıdır (Anderson ve ark 2002).
6. Diferansiye olmamı

karsinom: Bu tip karsinomda glandüler veya

skuamöz diferansiasyon izlenmez. Büyük ve küçük hücreli olmak üzere ikiye ayrılır.
7. Mikst tip adenokarsinom: Tip 1 ve tip 2 karsinomun karı ımından olu an
nadir görülen tiptir.
FIGO ve WHO’nun uterus karsinomu histopatolojik sınıflamasında, tümör
derecelendirmesi hem yapısal hem de nükleer özelliklere göre yapılmaktadır.
1. Yapısal derecelendirme (grade): Yapısal büyüme paterni ve nükleer
özelliklere göre solid alanların tüm tümör içinde kapladı ı alana bakılarak belirlenir
ve ‘%’ olarak ifade edilir. Buna göre solid alan % 5’ten az ise grade 1, % 6-50
arasında ise grade 2, % 50’den fazla ise grade 3 olarak derecelendirilir. Yapısal
derecelendirme ile uyumsuz belirgin nükleer atipi, tümörün grade de erini bir derece
arttırır (Hendricson and Kempson 1992).
2. Nükleer derecelendirme: Nükleer ekil ve boyut, kromatin da ılımı ve
nükleolusun boyutu de erlendirilir.
Grade 1 karsinomlarda kromatin da ılımı düzenli, nükleolus belirgin de il,
nükleus ise yuvarlaktır. Grade 2 karsinomda, düzensiz oval nükleus ve kromatin
kümelenmesi, orta büyüklükte nükleolus vardır. Grade 3 karsinom, iri pleomorfik
nükleus, kaba kromatin ve iri, düzensiz nükleolus içerir. Grade 1 tümörler iyi
diferansiye, östrojen ile ili kili ve iyi prognozlu olup grade 3 tümörler ise
undiferansiye ve kötü prognozludur. Bir tümörde nükleer ve yapısal grade
uyumsuzlu u varsa bu tümör ileri grade olarak kabul edilir. Seröz karsinom, berrak
hücreli karsinom klinik olarak agresif tümörlerdir ve ileri grade (grade 3) kabul
edilirler (Hendricson and Kempson 1992).
Karsinom tanısı koymada kullanılan ve invazyon varlı ına i aret eden
kriterler vardır. Bu kriterler;
1. Desmoplastik stroma
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2. Arada stromanın bulunmadı ı sırt sırta vermi bezler
3. Yo un papiller patern
4. Yassı epitel diferansiasyonu
Desmoplastik stroma dı ındaki kriterler bir küçük büyütme alanına (LPF) e it
veya daha fazla alan tutulumu gerektirir ( > 1 LPF; 4.2 mm çapında).
Endometrial Karsinomda Evreleme
Endometrium kanserini evreleme için 1988 yılına kadar klinik evreleme
kullanılmı tır. Ancak, cerrahi yapılan hastalardan ölenlerin ço unun klinik evre 1
hastalar olması, klinik evrelemenin do ru sonuçlar yansıtmadı ını ortaya koymu ve
cerrahi evreleme gereklili ini göstermi tir. Bu nedenle günümüzde tüm hastalara
2009 FIGO evrelemesine göre cerrahi evreleme yapılmaktadır (Amant ve ark 2005)
(Çizelge 1.2). Bu evrelemede; tümörün uterustaki tutulumu (endometrium, yüzeyel
veya derin myometrium), kom u organ ve uzak organ yayılımı, lenf nodu tutulumu
de erlendirilmektedir. Cerrahi evrelemede; histerektomi, bilateral salfingooferektomi
ve pelvik-paraaortik lenf nodu disseksiyonu yapılmaktadır. Bu genel yakla ıma
ra men lenfadenektomi, tüm hastalara rutin olarak önerilmemekte ve uterus dı ı
yayılım riski olan hastalara yapılmaktadır (Creutzberg ve ark 2000, Mariani ve ark
2000, Morrow ve ark 1991).

Çizelge 1.2: Endometrium kanserinde cerrahi evreleme
EVRE 1
(Uterusa sınırlı tümör)
EVRE 2

EVRE 3
(Lokal veya bölgesel yayılım)

EVRE 4
(Mesane ve/veya barsak mukozası
invazyonu ve/veya uzak metastaz)

A: Myometrial invazyon yok veya %50’den
az
B: %50 veya daha fazla myometrial invazyon
Servikal stromal invazyon (uterus dı ına
çıkmamı tümör)
A: Uterus seroza tutulumu veya adneksiyel
tutulum
B: Vajinal ve/veya parametrial tutulum
C: Pelvik ve/veya paraaortik tutulum
C1: Pozitif pelvik lenf nodu tutulumu
C2: Pozitif paraaortik lenf nodu tutulumu
(ve/veya pelvik lenf nodu tutulumu)
A: Mesane ve/veya barsak mukoza
invazyonu
B: Uzak metastaz (intraabdominal uzak
metastaz, inguinal lenf nodu metastazı)
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Erken evre hastalarda lenfadenektomi gereklili i halen tartı ılmaktadır.
2008’de yapılan ASTEC çalı ması ve talyan çalı ması bu konuda çeli kilere neden
olmu tur (Benedetti ve ark 2008, Kitchener ve ark 2009). ASTEC çalı masında
dı lanma kriterlerine bakılmaksızın tüm evre 1 hastalar,

talyan çalı masında

endometrioid tip evre 1A – 1B hastalar prospektif olarak incelenmi tir. ASTEC
çalı masında sadece pelvik lenfadenektomi yapılmı ve pelvik lenfadenektominin
evre 1 hastalarda terapötik etkisi olmadı ı sonucuna varılmı tır. talyan çalı masında
da lenfadenektominin hastalıksız ya am süresine ve sa

kalıma katkısı olmadı ı

sonucuna varılmı tır.
Lenfadenektomi hastaların ameliyat sonrası adjuvan tedavi ihtiyacını
belirlemede ve uterus dı ı yayılımı de erlendirmede faydalıdır. Lenf nodu tutulumu;
2 cm’den büyük tümörlerde, derin myometrial invazyon varlı ında, lenfovasküler
invazyon varlı ında, grade 3 veya undiferansiye histolojik tiplerde sıklıkla saptanır.
Sonuç olarak cerrahi evreleme; yüksek rekürrens oranına sahip olan ileri evre
hastaları tanımlamaya, lenfatik yayılımı ve postoperatif tedavi ihtiyacı azaltmaya
veya postoperatif tedavi ihtiyacı belirlemeye yardımcı olur.

1.5. ENDOMETR UM KANSER NDE PROGNOST K FAKTÖRLER
Endometrium kanserinde en önemli prognostik faktör evre olsa da ya am
süresini belirleyen ve rekürrensi öngören çe itli prognostik faktörler vardır.
1- Ya : Genç hastalarda endometrium kanseri prognozu ya lı hastalara göre
daha iyidir; bunun nedeni ya lı hastalarda grade 3 ve kötü histolojik tümörlerin daha
sık görülmesidir.
2- Histolojik tip: Endometrium kanserinin en sık görülen tipi endometrioid
adenokarsinomdur (%85). Bu hastalarda 5 yıllık sa kalım %80-90’dır. Endometrioid
tip dı ı kanserler ise olguların %10’nu olu turur ve kötü prognozludur (Wilson ve ark
1990). Seröz adenokanser,

effaf hücreli kanser ve papiller kanserler kötü

prognozludur.
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3- Histolojik grade: Endometrium kanseri prognozu histolojik grade ile
yakından ili kilidir (Kadar ve ark 1992). Grade 3 tümörlü hastalarda rekürrens %36.1
iken grade 2 tümörlü hastalarda %10.5, grade 1 tümörlü hastalarda ise rekürrens
%7.7’dir. 5 yıllık hastalıksız sa kalım grade 1 tümörde % 92 iken grade 3 tümörlü
hastalarda % 64’tür (Lurain ve ark 1991, Kadar ve ark 1992). Tümör anaplazisi
arttıkça derin myometrial invazyon, servikal tutulum, lenf nodu metastazı, lokal
rekürrens ve uzak metastaz riski artmaktadır.
4- Tümör boyutu: Endometrium kanserli hastalarda tümör boyutu, lenf nodu
metastazı ve ya am süresini öngörmede önemli bir prognostik faktördür ( Schink ve
ark 1991). Tümör boyutu, orta risk grubunda bulunan hastalarda, lenf nodu metastaz
riskini öngörmede faydalıdır. Tümör boyutu 2 cm ve altında olan hastalar, tümör
boyutu 2 cm üzeri olan hastalara kıyasla lenf nodu metastazı daha az, 5 yıllık sa
kalım daha uzundur (Schink ve ark 1991).
5- Myometrial invazyon: Myometrial invazyon 1988 FIGO evreleme
sisteminde yüzeyel, orta, derin olarak de erlendirilmekteydi. 2009 FIGO evreleme
sisteminde ise myometrial invazyonun olmadı ı veya % 50’den az oldu u olgularda
evre 1A; myometrial invazyonun % 50’den fazla oldu u olgularda evre 1B olarak
de erlendirilmi tir. Myometriumun dı

yarısındaki tutulum lenfatik sistem

yayılımına neden oldu undan bu durum uterus dı ı yayılım ve rekürrens ile ili kilidir
(Kadar ve ark 1992). Myometrial tutulumun olmadı ı ve yüzeyel myometrial
tutulumun oldu u hastalarda 5 yıllık sa
invazyonun oldu u hastalarda 5 yıllık sa

kalım % 80-90 iken derin myometrial
kalım % 60’dır. Tümör-myometrium

sınırının uterin serozaya olan uzaklı ı 5 mm’den daha az ise rekürrens ve ölüm riski
fazladır (Kaku ve ark 1994).
6- Hormon reseptör durumu: Östrojen ve progesteron reseptör seviyeleri
endometrium kanserinde ‘grade’ sınıflamasından ba ımsız prognostik faktördür. Bir
ya da her iki reseptörün pozitif oldu u hastalarda sa

kalım, reseptörün negatif

oldu u hastalara göre daha uzundur (Liao ve ark 1986). Progesteron reseptör
pozitifli i östrojen reseptör pozitifli ine göre sa kalımı belirlemede daha etkilidir
(Liao ve ark 1986).
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7- DNA ploidisi: Endometrium kanserinin yakla ık üçte ikisinde DNA içeri i
diploiddir (Zaino ve ark 1996). Diploid olmayan tümör oranı myometrial invazyon
derinli i arttıkça ve tümör diferansiasyonu azaldıkça artmaktadır.
8- Lenfovasküler invazyon: Lenfovasküler invazyon, tüm endometrial
kanser tiplerinde ekürrens ve ölüm riskini göstermede ba ımsız risk faktörüdür
(Kaku ve ark 1994). Erken evre endometrium kanserinde lenfovasküler invazyon
%15, grade 3 tümörlerde %42, derin myometrial invazyonun oldu u tümörlerde
%70’dir (Hanson ve ark 1985). Tümörün myometrial invazyon derinli i ve grade
sınıflaması arttıkça lenfovasküler invazyon da artmaktadır.
9- stmik ve servikal tutulum: Endometrium kanserinde tümörün uterustaki
yerle imi prognoz açısından önemlidir.

stmus, serviks veya ikisinin birlikte

tutulumu uterus dı ı yayılım, rekürrens, lenf nodu metastazı ile ili kilidir. Serviks
tutulumu olan hastalarda tümörün boyutu büyük, grade sınıflaması ileri, myometrial
invazyon derindir ve hastalı ın rekürrens yapma ihtimali fazladır.
10- Lenf nodu metastazı: Endometrium kanserinde lenf nodu metastazı
önemli bir prognostk faktördür. Lenf nodu metastazı olan hastalarda lenf nodu
metastazı olmayan hastalara göre nüks geli me riski altı kat fazladır. Lenf nodu
metastazı olmayan hastalarda 5 yıllık sa kalım oranı %90 iken lenf nodu tutulumu
olanlarda bu oran %54’tür (Zaino ve ark 1996). Jinekolojik Onkoloji Grubu,
endometrium kanserinde paraaortik lenf nodu metastazının prognozu belirlemede en
önemli faktör oldu unu bildirmi tir (Morrow ve ark 1991).

11- mmunohistokimyasal belirteçler:
Kanser; büyüme sinyalleri ve büyüme kar ıtı sinyallerin arasındaki
dengesizli e ba lı doku invazyonu ve metastaz, sınırsız hücre yenilenmesi,
anjiogenezis ve apoptozis kaybı gibi çoklu bir sürecin genel adıdır. Jinekolojik
kanserlerdeki farklı evre, grade ve histolojik tiplerdeki klinik de i iklikler moleküler
farklılıklara ba lı olabilir. Endometrium kanserinin prognozunu belirlemede önemli
prognostik

faktörler

vardır.

Günümüzde

immunohistokimyasal

çalı maların

ilerlemesiyle birlikte farklı kanserlerde yeni prognostik belirteçlerin rolü
ara tırılmaktadır.

Yeni

immünohistokimyasal

yöntemler

ile

endometrium
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karsinogenezisin olu umu ve nedenleri tespit edilerek erken tanı ve tedavi ve de
kanser geli imini engelleyici müdahaleler geli tirilebilir.
Özellikle ileri evre olgularda sa kalımı öngörmede, nüksleri ve rekürrensi
önlemek için adjuvan tedavi ihtiyacını belirlemede yeni prognostik faktörlere olan
gereksinim artmı tır. Günümüzde endometrium kanser görülme sıklı ının giderek
artması ve kansere ba lı ölümlerin üst sıralara yükselmesi nedeniyle, erken evre
hastalarda açıklanamayan nüks ve rekürrenslerin görülmesi sebebiyle endometrium
kanserinde yeni prognostik faktörler ara tırılmaktadır.
P53 ekspresyonu: P53 fizyolojik ko ullarda ubiquitin aracılı proteoliz nedeni
ile 20 dakikada kaybolur ve bu nedenle sa lıklı hücrelerde yüksek oranda bulunmaz.
Çe itli çevresel etkenler ile (radyasyon, ultraviyole ı ınlar, kimyasal mutasyonlar,
viral enfeksiyonlar vb.) p53 geni mutasyona u rar ve anormal p53 proteini üretmeye
ba lar. Anormal ve yarılanma ömrü uzun olan p53 proteini hücre çekirde inde
birikir. Yapılan çalı malarda endometrial karsinomlarda p53 ekspresyonu kötü
prognozlu olan seröz ve berrak hücreli kanserlerde, endometrioid tip endometrium
kanserine göre daha yüksek oranda bulunmu tur (Mariani ve ark 2002).
PTEN gen mutasyonu: PTEN geni, 10. kromozomda yer alan ve fosfotidil
inozitol 3 kinaz aktivitesini baskılayan fosfatazı kodlar. Bu gen, endometrium
kanseri ve prekanseröz lezyonlarında tespit edilmi en sık mutasyona u rayan gendir
(Lacey ve ark 2008). PTEN mutasyonuna ba lı PIP-3 a ırı aktivasyonu onkojeneze
katkıda bulunur. Bu tümör supresör gende olu an delesyon, insersiyon ve sessiz
mutasyon gibi de i iklikler, erken evre ve iyi klinik gidi ile ili kilidir.

1.6. TOLL-LIKE RESEPTÖR
Organizmalar yabancı uyarılara (Ör; yiyecekler, mikroorganizmalar, hücresel
metabolitler) devamlı maruz kalmakta ve bunun sonucunda meydana gelen zararlı
etkilerden immun yanıt ile kendini korumaktadır. Do al ve kazanılmı olmak üzere
iki çe it immun yanıt vardır. Do al immun yanıt hücrelerin ilk savunma bariyeridir.
Fiziksel bariyerler (mukoza, cilt) ve inflamatuar cevap (granülosit ve makrofajlar
tarafından tetiklenen, dendritik ve natürel killer hücrelerin aktivasyonuna neden olan
inflamatuar yanıt) do al immün yanıtı olu turur.
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Do al immünitenin görevleri patojenleri fagosite etmek ve tahrip etmek,
proinflamatuar yanıtı tetiklemek, antijenleri sunmaya yardım etmek, kazanılmı
immun yanıtı hazırlamak, organizmanın kendinden olan ve organizmaya yabancı
olan molekülleri ayırmaktadır. mmun yanıt bu görevleri TLR reseptörlerinin de
dahil oldu u PRRs (pattern recognition receptors), NLRs (NOD-like receptors) ve
yeni tanımlanan RIG-I-like reseptörleri aracılı ı ile gerçekle tirmektedir.
Meyve sineklerinde yapılan konak defans sistem çalı maları do al immün
sistem mekanizmaları konusunda ilk fikirlerin ça rı masını sa lamı tır (Oral 2005).
Drosofila’da Toll reseptörlerinin bir ailesinin patojenlerin invazyonuyla sava ta
önemli bir rol oynadı ı gösterilmi tir. Drosofila, adaptif immün mekanizmalara sahip
olmamasına ra men mikropların invazyonuna kar ı anti-mikrobiyal peptitleri
sentezleyerek etkin bir konak defans yanıtı gösterir (Oral 2005). Anti-fungal
peptitlerin

de

Toll-aracılı

sinyal

yollarının

aktivasyonuyla

indüklendi i

gösterilmi tir.
Drosofila Toll’unun homologları memelilerde saptanmı ve bu reseptörlere
Toll-benzeri reseptör adı verilmi tir. Ancak 1997 yılında insan homolo u tariflenmi
ve a ırtıcı bir ekilde do al immün sistemin parçası oldu u görülmü tür. TLR’ler
hücre yüzeyi veya hücre sitoplazmasında bulunur ve farklı DAMPs (damageassociated molecular patterns) ve PAMPs (pathogen-associated molecular patterns)
bölgelerini tanır.
PAMPs, gram pozitif ve gram negatif bakteri, mantar ve virüs gibi
patojenlerden türemi ürünleri tanıyan bölgedir. DAMPs ise doku hasarı veya ölümü
ile salınan endojen molekülleri tanır. PAMPs ve DAMPs bölgelerinin her ikisi de
TLR sinyal aracılı ı ile immün yanıtı ba latır (Ellerman ve ark 2007). PAMPs ile
mikrobiyal içerik tanındıktan sonra PRR spesifik sinyal yolakları aktive olur (Cook
ve ark 2004). Bu do al yanıtı takiben kazanılmı -antijene spesifik- immun yanıt
devreye girer. Do al immunitenin; mikroplara kar ı birincil koruyucu etkisi
haricinde otoimmun hastalıklar, kronik inflamasyon ile ili kili olarak ateroskleroz,
astma gibi inflamatuar hastalıklar ve kanser geli imi ve ilerlemesi ile ili kisi
bulunmaktadır (Cook ve ark 2004).
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nflamasyon; doku hasarı, kanser veya mikrobiyal patojenlere kar ı kona ın
verdi i yanıttır. Tümör mikroçevresindeki tümör hücreleri, stres altındaki normal
hücreler,

stromal

doku

ve

ekstrasellüler

yayılmasındaki majör faktördür.

matriks

kanserin

ilerlemesi

ve

mmün hücrelerin antitümör aktivitelerinin

baskılanması kanser progresyonu, anjiogenezis ve metastaz ili kilidir (Li ve ark
2009, Strauss ve ark 2009). Kanser hücrelerindeki aktive TLR’ler immün hücrelerin
tümör kar ıtı fonksiyonunu baskılayarak kanser ilerlemesine neden olur (Goto ve ark
2008, He ve ark 2007, Kelly ve ark 2006).
TLR, integral transmembran glikoproteindir ( ekil 1.1). Hücre dı ı kısmı
lökinden zengin tekrar kısmıdır (leucine rich repeat domain). Sitoplazmik sinyal
kısmı IL-1 reseptörünün homolo u olan Toll/IL-1R (TIR)’dir ( ekil 1.2). TLR ligand ba lanması, doku hasarı veya enfeksiyonlara kar ı ortaya çıkan do al immün
yanıt ve takip eden kazanılmı yanıtta anahtar rol oynar (Gribar ve ark 2008, Lotze
ve ark 2007). nsanlarda 11 çe it TLR bulunmaktadır (Takeda ve ark 2004). TLR’ler
genetik yapılarına göre alt ailelere ayrılırlar. TLR 1-2-6 lipoproteinleri, TLR 3-7-8-9
nükleik asitleri, TLR 4 lipopolisakkaritleri, TLR 5 bakteriyel flajellini, TLR 11 ise
toxoplazma gondiideki profilin benzeri molekülü tanır. TLR 1-2 ve TLR 2-6
heterodimer yapıda oldu undan monomerik TLR’lerden daha fazla ligand ile
etkile ime girer.

ekil 1.1: TLR’nin yapısı
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TLR’lerin PAMPs’lar ile aktive olması ile TIRAP, TRIF, TRAM, myd 88
adaptör proteinleri aracılı ı ile NF-KB, mitoz aktive edici protein kinaz ve STAT ve
AP1 aktive olur (Kumagai ve ark 2008). Bu sinyal kaskatlarının aktive olması ile
interferon, tümör nekroz faktör alfa (TNF- ), interlökin (IL 4-8-12) gibi çe itli
proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokinler salınır. Böylece Bcl-x, c-IAP-1 (cinhibitor of apoptosis protein-1) ve c-IAP-2 gibi antiapoptotik proteinler salınır.

ekil 1.2: TLR ve sinyal yola ı

TLR’ler; immün hücrelerden (makrofaj, dendritik hücre, granülosit, NK
hücre)

oldu u

gibi

epitelyal

hücrelerden

(gastrointestinal

sistem

epiteli,

keratinositler, alveolar ve bron epitel hücreleri, kadın genital yol epiteli) ve de
kanser hücrelerinden eksprese edilir.
Mikroorganizmaların invazyonunda ilk savunma bariyeri olan adı geçen
epitel hücreleri hücre proliferasyonu ve apoptozisin düzenlenmesinde kritik rol
alırlar. Epitel hücrelerinde anormal upregüle TLR sinyalleri karsinojenik
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de i ikliklere neden olur (Mantovani ve ark 2008). Kronik otoimmün hastalıklar ve
enfeksiyöz hastalıklardaki kronik inflamasyon ile kanser arasındaki ili ki kolorektal
kanser (inflamatuar barsak hastalıkları), mide kanseri (H.pylori), serviks kanseri
(HPV), hepatosellüler karsinom (HBV, HCV), hematolojik malignitelerde (EBV)
gösterilmi tir. Bu açıdan bakıldı ında inflamasyon ile ili kili olarak dünya
genelindeki kanserlerin %15’i do rudan enfeksiyöz kaynaklı gibi görünmektedir
(Kuper ve ark 2000).
Kronik inflamasyon, akut inflamasyondan immünolojik olarak farklıdır.
nflamasyonun akut fazında CD-8 pozitif T hücreleri (sitotoksik T hücreleri) ve
natürel killer (NK) hücreleri rol alır. Sitotoksik T hücreleri, tümör ili kili antijenTAA

(tumor

associated

antigen)

spesifik

olan

immünitede

ve

tümörün

eliminasyonunda merkezi rol alır. Aktive NK hücreleri dendritik hücre
olgunla masını uyarır ve kazanılmı tümör kar ıtı immüniteyi kolayla tırır. Kronik
inflamasyonda bu fonksiyonların kaybı tümör mikroçevresinin geli imine neden
olarak karsinogenezisi ba latır. Kronik inflamasyonda onkojen aktivasyonu, tümör
supresör inhibisyonu ve immünsüpresyon nedeniyle malign dönü üm olur.
TLR’ler kanser hücrelerinde NF-KB kaskadını uyararak karsinogenezis ve
kanser hücre ço almasına neden olan antiapoptotik protein üretimine yol açar
(Takeda ve ark 2003, Cairo ve ark 2000, Palsson and O'Neill 2004). TLR’ler aynı
zamanda

kanser

hücrelerinden

sitokin

ve

kemokin

salınımı

ile

tümör

mikroçevresindeki immun yanıtı arttırır. Artmı immün yanıt proinflamatuar sitokin,
proanjiojenik faktör ve büyüme faktörü salını ını ile antijen sunucu hücrelerin ve
sitotoksik T hücrelerinin tümör kar ıtı fonksiyonunu bozarak kanser geli imine
neden olur. TLR ekspresyonu ve kanser arasındaki ili ki prostat kanseri (Sun ve ark
2005), mide kanseri (Schmausser ve ark 2005), akci er kanseri (Droemann ve ark
2005), meme kanseri (Xie ve ark 2009), serviks kanserinde (Kim ve ark 2008)
gösterilmi tir (Chen ve ark 2007) (Çizelge 1.3).
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Çizelge 1.3: Çe itli Kanserlerde TLR ekspresyonu ve TLR’nin fonksiyonu
TLR

Eksprese oldu u kanser hücresi

TLR’nin fonksiyonu

TLR2/TLR9

Mide kanseri

Kanser ilerlemesi

TLR 4

Meme kanseri

Kanser ilerlemesi

TLR9

Glioma

Tümör hücre apoptozisi

TLR7,TLR9

Kronik lenfositik lösemi

KLL’de hücre ölümü

TLR2, TLR3, TLR4

Larinks kanseri

Bilinmiyor

1.7. TLR ve ENDOMETR UM KANSER
Endometrium, implantasyonun gerçekle ti i ve gebeli in devam etti i
hormonal de i ikliklere yanıt veren ve patojenlere kar ı savunma yapan aktif bir
dokudur. Endometriumda mukozal yüzeydeki epitel hücreleri ilk savunma
bariyeridir. Enfeksiyonda fiziksel bariyerin önemi bilindi i gibi epitel hücreleri do al
antimikrobiyal yanıtı ba latarak ve kazanılmı

immün sistem aktivitesini

ayarlamaktadır. mmün yanıt sonucunda endometrial epitelyum hücreleri patojenlere
kar ı sekretuar lökosit proteaz inhibitör ve b-defansin sekrete ederler (King ve ark
2000, Fleming ve ark 2003, King ve ark 2003). Kadın genital yolundaki ilk savunma
bariyeri olan endometrium, TLR aracılı ı ile sitokin salınmasna neden olarak
karsinogenezise katkıda bulunur.
Kadın genital yolunun farklı bölgelerinden farklı TLR’ler eksprese olur. lk
kez Fazeli ve ark. kadın genital yolundan TLR ekspresyonunu ve TLR’ lerin kadın
genital yolundaki da ılımını göstermi tir (Fazeli ve ark 2005). TLR 2, TLR 3, TLR
4,TLR5, TLR 6 kadın genital yolunun farklı yerlerinden eksprese olmaktadır.
TLR 2 - TLR 6
TLR 2 bakteri, mantar, virüs ve parazitlerin lipopolisakkaritlerini tanıyan
majör memeli TLR’sidir. TLR 1 veya 6 ile heterodimer eklindedir. Lipopeptid
PAMP’ların özgün tanımlanması, aynı aileden olan TLR1, TLR2, TLR6 ve TLR10
ile olmaktadır (Ozinsky ve ark 2000). TLR 2 en fazla fallop tüpü, serviks ve
endometriumdan eksprese olur.
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TLR 4
TLR 4 lipopolisakkaritleri tanır. Lipopolisakkaritler proinflamatuar yanıtı
uyararak sepsise yol açan majör etkendir. TLR 4 enfeksiyöz hastalıklarda koruyucu
immün yanıtta rol alırken patolojik TLR yanıtı kronik inflamatuar hastalıklara neden
olmaktadır. TLR 4, üst genital yoldan alt genital yola do ru azalarak eksprese olur.
TLR 5
TLR 5 ço u bakterinin flajellasında bulunan flajellini tanımaktadır. TLR 5,
akci er ve barsak epitelinde eksprese edilir. TLR 5 immün algılayıcı ve flajellin
tutucu reseptör görevi yapar.
Özetle TLR ile (özellikle de geçmi

çalı malarda karsinogenez en sık

ili kilendirilen TLR 2, 4, 5 ve 6 ile) anormal hücre ço alması ve kanser olu umu
arasında bir ili ki gösterilmi tir. Biz de, bu çalı mamızda proinflamatuar sitokin
salınımına neden olan TLR 2, TLR 4, TLR 5, TLR 6’nın sa lıklı ve kanserli
endometrium dokusundaki ekspresyonunu ve karsinogenezis ile olan ili kisini
immunohistokimyasal olarak incelemeyi amaçladık.
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2. GEREÇ VE YÖNTEMLER
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um Anabilim
Dalı Jinekolojik Onkoloji Bölümünde prospektif olarak yürütülen bu çalı maya
endometrium kanseri nedeniyle histerektomi uygulanan 66 hasta (Grup 1),
endometrial hiperplazi nedeniyle histerektomi yapılan 14 hasta (Grup 2) ve benign
nedenlerle (Ör: myoma uteri, adenomyozis) histerektomi yapılan 20 hasta (Grup 3)
dahil edildi. Çalı ma için Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Ara tırmalar Etik
Kurulu izni (Ek A) alındı ve tüm hastalarda yazılı onam (Ek C) temin edildi.
Grup 1 (endometrium kanserli hastalar), Grup 2 (endometrial hiperplazili
hastalar) ve Grup 3 (Kontrol grubu)’te bulunan hasta da ılımı çizelge 2.1 ve çizelge
2.2‘de özetlenmi tir. Grup 1’deki tüm hastalara total abdominal histerektomi,
bilateral salpingooferektomi, total omentektomi ve pelvik-paraaortik lenf nodu
disseksiyonu yapıldı. Evre 1A, 1B ve Evre 2 tümörler erken evre; Evre 3 ve Evre 4
tümörler ise ileri evre tümörler olarak sınıflandırıldı (Rankins ve ark 2007 ). Grup
1’deki hastaların evrelere ve histolojik tiplere göre da ılımı Çizelge 2.1’de
özetlenmi tir.

Çizelge 2.1: Grup 1’deki hastaların histolojik tip ve evreye göre da ılımı

Grup 1 (EK)

Hasta Sayısı (%)

Endometroid Tip EK

57 (86.4)

Seröz Tip EK.

9 (13.6)

Erken Evre EK

49 (74.2)

leri Evre EK

17 (25.8)

EK: Endometrium Kanseri
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Çizelge 2.2: Endometrial hiperplazi ve kontrol grubundaki hastaların histolojik
özelliklerine göre da ılımı
Grup 2 (EH)

Hasta Sayısı (%)

Basit atipisiz EH

8 (%57.1)

Kompleks atipili EH

6 (%42.9)

Grup 3 (Kontrol Grubu) Hasta Sayısı (%)
Atrofik Tip End.

10 (%50)

Sekretuar Tip End.

5 (%25)

Proliferatif Tip End.

5 (%25)

EH: Endometrial hiperplazi; End: Endometrium

Çalı maya dahil edilen tüm hastaların ya ve menopozal durum bilgileri,
Grup 1’deki olguların tümör çapı ve tümörün histolojik grade’i kaydedildi. Tümör
boyutları 2 cm’den büyük ve 2 cm’den küçük olarak sınıflandırıldı(Aalders ve ark
1980). Grup 1’deki olgular, aynı zamanda tümörün histolojik özelliklerine göre grade
1, 2 veya 3 olarak sınıflandırıldı (Zaino 1995). Grup 1, Grup 2 ve Grup 3’teki tüm
endometrium doku örneklerinde TLR 2, TLR 4, TLR 5 ve TLR 6 ekspresyonu
immunohistokimyasal olarak de erlendirildi ve bu belirteçlerin klinik ve patolojik
prognostik faktörler ile arasındaki ili ki ara tırıldı.
mmunohistokimyasal Çalı ma
Formalin fikse, parafin gömülü benign, hiperplazi ve karsinom içeren blok
halindeki histerektomi materyallerinden 3 mikronluk seri kesitler alındı ve bir tanesi
histopatolojik tanının do rulanması için hematoksilen eozin ile boyandı. Alınan
kesitler IHC ve ISH immünohistokimya boyama cihazında (Leica marka BONDMAX™ fully automates,New Castle Ltd, UK ) kit (Bond Polymer Refine Detection
Kit;

Leica

Microsystems,New

Castle

Ltd,UK)

kit

kullanılarak

etüv

ve

deparafinizasyonu yapılı EDTA’da 20 dakika kaynatıldı. mmünohistokimyasal
analiz için birbirini izleyen kesitler i leme tabi tutuldu. Hücre sitoplazma ve
çekirde inde mevcut TLR 2 proteinini tespit edebilen Anti-TLR2 antibody (AntiTLR2 antibody ab24192, ABCAM, Cambridge, MA, USA) 1:200 dilüsyonda 1 saat
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inkübe edildi, post polimer 8 dk, polimer 8 dk, dab 7 dk, hematoksilen 5 dk dehidre
edilip entellanla kapatıldı. Pozitif kontrol olu turmak amacıyla hepatosellüler
karsinom dokusu üzerinde deneme yapıldı. Hücre sitoplazma ve çekirde inde
mevcut TLR 4, TLR 5 ve TLR 6 proteinini tespit edebilen TLR4 antibody (AntiTLR4 antibody [76B357.1] ab22048, ABCAM,Cambridge, MA, USA), TLR5
antibody (Anti-TLR5 antibody [19D759.2] ab13876, ABCAM, Cambridge, MA,
USA), TLR6 antibody (Anti-TLR6 antibody ab59920, ABCAM Cambridge, MA,
USA) 1:200 dilusyonda 1 saat inkübe edildi; post polimer 6 dk, polimer 6 dk, dab 6
dk, hematoksilen 5 dk, dehidre edilip entellanla kapatıldı. Pozitif kontrol olu turmak
amacıyla TLR 4 için desidua dokusu, TLR 5 için prostat kanseri, TLR 6 için meme
kanseri dokusu üzerinde deneme yapıldı.

TLR 2, TLR 4, TLR 5, TLR 6 Antikoru ile Boyanmanın Yorumlanması
mmünohistokimyasal bulgular, tek bir patolog (PK) tarafından semikantitatif
olarak de erlendirildi. Boyanan hücrelerin boyanma yo unlu u ve da ılımı
de erlendirildi. 5 büyük büyütme sahasındaki tüm tümör hücreleri içinde TLR 2-4-56 eksprese eden tümör hücreleri kıyaslanarak boyanma

iddetleri ile birlikte

de erlendirildi. Nükleer ve/veya sitoplazmik boyanma pozitif reaksiyon olarak kabul
edildi. TLR antikoru ile hücre sitoplazma ve çekirde inde boyanma olmayanlar
negatif kabul edildi. Boyanma izlenen olgular, 5 büyük büyütme alanındaki tümör
hücrelerinin boyanma yo unlu una ve yaygınlı ına göre 3 gruba subjektif olarak
ayrıldı: Boyanma olmayanlara 0, zayıf iddetli boyanma olanlara 1, orta iddetli 2,
kuvvetli iddetli boyanma görülenlere 3 de eri verildi.
Veriler ortalama ± standart deviasyon olarak kaydedildi. Dokulardaki TLR 2,
TLR 4, TLR 5, TLR 6 ekspresyonunda tekli kar ıla tırma için ba ımlı olmayan
student t test, grup 1, grup2 ve grup 3’ün çoklu kar ıla tırma ve prognostik faktör,
evre, grade ve boyanma iddeti gibi grup kar ıla tırmalarında tek yönlü ANOVA
testi kullanıldı. Gruplar arası kar ıla tırmada Pearson ki-kare testi kullanıldı.
statistiksel analiz için SPSS 16.0 (Chicago, IL) paket programı kullanıldı. P < 0.05
anlamlı kabul edildi.
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3. BULGULAR
Grup 1’deki hastaların ya ortalaması 59.8 yıl (33-83 ya ) , Grup 2 hastaların
ya ortalaması 48.3 yıl (40-59 ya ) ve Grup 3’deki hastaların ya ortalaması 53.4 yıl
(38-84 ya ) idi. Üç grubun ya

ortalaması kar ıla tırıldı ında anlamlı fark

saptanmadı (p=0.172). Grup 1’de 17 (%25.7) hasta, Grup 2‘de 6 (%42.8) hasta, Grup
3’te ise 11 (%55) hasta preemenopozal dönemde idi.
Tüm grup doku örneklerinin TLR 2, TLR 4, TLR 5, TLR 6 antikoru ile
immunohistokimyasal boyama sonuçlarının klinikopatolojik de i kenlere (Histolojik
tip, kanser evresi, tümör grade, tümör boyutu) göre da ılımı çizelge 3.1 (hasta sayısı
ve boyanma skoruna göre da ılımı) ve çizelge 3.2 (boyanma yüzdelerine göre
da ılımı)’de

özetlenmi tir.

Çizelge

3.2’de

ise

tüm

gruptaki

hastaların

klinikopatolojik de i kenler ve boyanma yüzdelerine göre TLR boyanma oranları
izlenmektedir.
Endometrium kanserinden (grup 1: %87,9) alınan doku örneklerinde tüm
TLR türleri kontrol grubuna(grup 3:%35,p:0.000) göre yüksek oranda boyanmı tır.
Ancak TLR2, grup 1’deki vakaların (endometrium kanseri) % 87.9’da pozitif
boyanırken, grup 2’de %100, grup 3’te % 35 oranında boyanmı tır. Bu üç grubun
TLR 2 ekspresyonu açısından istatiksel kar ıla tırmalarında anlamlı bir fark saptandı
(p=0.000, Çizelge 3.3).

TLR2 ekspresyonu açısından gruplar kendi aralarında

kar ıla tırıldı ında; Grup 1 ila 3 arasında (p=0.000) ve Grup 2 ile 3 arasında
(p=0.000) anlamlı farklar saptandı. Grup 1 ila Grup 2 arasında ise anlamlı fark
saptanmadı. (p=0.170)

26

Çizelge 3.1: Hastaların klinik özellikleri ile TLR boyama özelliklerinin

Endometriod

Erken

Tip

Evre

Endometrium
Kanseri
Seröz Tip
Endometrium

Skoru

Skoru

Skoru

Skoru

3

7

16

14

3

10

6

0

4

Evre

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

16

18

6

5

10

22

3

6

18

8

8

40

5

9

2

9

5

2

8

6

2

16

1

3

3

1

1

4

1

4

1

1

1

3

1

2

1

2

3

1

6

14

11

2

13

16

4

2

10

19

2

2

1

9

6

1

7

7

3

3

8

5

3

1

8

7

3

11

2

1

6

4

20

13

1

11

19

8

4

4

12

10

2

12

15

1

Basit atipisiz EH

4

2

2

4

2

2

Kompleks atipili EH

1

5

1

1

4

4

2

7

8

4

Grup 1

Grade

2
Tümör

cm

boyutu

>2
cm

Grup 2

TLR6 Boyanma

2

Erken

Evre

Grup 3

TLR5 Boyanma

1

leri

leri

TLR4 Boyanma

0

Evre

Kanseri

TLR2 Boyanma

Hasta sayısı

sınıflandırıldı ı hasta da ılımı (n: Hasta sayısı )

1

3

3

6

61

10

9

1

2

1

14

7

2

4

6

3

3

16

13

17

4

7

19

7

5

38

2

11

13

2

6

10

7

5

28

4

1

2

1

3

4

1

8

2

1

3

1

1

4

3

12

3

12

6

1

8

33

17

6

Atrofik End.
Sekretuar End.

13

1

1

2

Proliferatif End.

Benzer ekilde TLR 6, Grup 1 olgularda %87.9 oranla ve Grup 2‘de %92.9
oranla pozitif boyanma varken Grup 3 olgularında bu oran, %40’a dü mektedir. Bu
üç grubun kendi aralarında TLR6 ekspresyonu açısından kar ıla tırıldı ında
istatistiki farklılık saptandı (p=0.000, Çizelge 3.3). TLR6 ekspresyonu açısından 3
grup kendi aralarında kar ıla tırıldı ında; Grup 1 ila 3 arasında (p=0.000) ve Grup 2
ila 3 arasında (p=0.002) anlamlı farklar saptandı. TLR4 ve TLR5 ekspresyonu
açısından gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.133, p=0.120).
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1

20

Çizelge 3.2: Endometrium kanseri ili kili parametrelerde ve grup 2 ve 3’te TLR
boyanma oranları. (1= p: 0.000; 2= p: 0.000; 3=p:0.033)
TLR2 (+)

TLR4 (+)

TLR5 (+)

TLR6 (+)

Endometrium Kanseri

%87.91

%100

%90.9

%87.92

Erken
Evre

%84.1

%100

%86.6

%81.83

leri Evre

%95.4

%100

%95.4

%1003

1

%81.8

%100

%93.9

%81.8

2

%94.1

%100

%82.3

%88.2

3

%93.7

%100

%93.7

%81.2

2 cm

%89.5

%100

%89.5

%81.6

> 2 cm

%85.7

%100

%92.8

%78.6

%1001

%100

%71.4

%92.92

%351

%95

%90

%402

Grup 1

Evre

Grade

Grup 3

Grup 2

Tümör boyutu

Basit atipisiz EH
Kompleks atipili EH
Atrofik End.
Sekretuar End.
Proliferatif End.
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Çizelge 3.3: Üç gruptaki boyanma oranları ve istatistiki kar ıla tırması.

Grup
1

Endometrium Kanseri

Grup

Basit atipisiz EH

2

Kompleks atipili EH

TLR2 (+)

TLR4 (+)

TLR5 (+)

TLR6 (+)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

58 (87.9)

66 (100)

60 (90.9)

58 (87.9)

14 (100)

14 (100)

10 (71.4)

13 ( 92.9)

7 (35)

19 (95)

18 (90)

8 (40)

p: 0.000*

p=0.133

p=0.120

p: 0.000*

Atrofik End.
Grup
3

Sekretuar End.
Proliferatif End.
P de er

Endometrium kanserli olgularda, kontrol grubuna göre istatiksel olarak
anlamlı düzeyde pozitif boyanan TLR2 ve TLR 6 reseptör boyanma skorları ayrıca
kendi aralarında boyanma iddetlerine göre de erlendirildi. Buna göre TLR2 ile
pozitif boyanan kanserli hastaların sadece %4.5’inde iddetli boyanma gözlenirken,
TLR6 ile pozitif boyanan kanserli hastaların %16.6’sında iddetli boyanma izlendi.
ekil 3.1-6’da çalı maya dahil olan olguların histolojik kesitlerinden pozitif
boyanma, negatif boyanma ve hafif, orta,

iddetli boyanmaya ait örnekler

gösterilmektedir.

ekil 3.1: Atrofik endometriumda TLR 2 ile negatif boyanma (x10 ve x20)
29

ekil 3.2: Basit atipisiz endometrial hiperplazide orta iddette sitoplazmik ve
glandüler pozitif boyanma (x20 ve x10)

ekil 3.3: Evre1B grade 1 endometrioid adenokanserde orta iddette sitoplazmik ve
glandüler pozitif boyanma (x10 ve x20)

ekil 3.4: Sekretuar endometriumda TLR 6 ile negatif boyanma (x10 ve x20)
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ekil 3.5: Basit atipisiz endometrial hiperplazide orta iddette sitoplazmik ve
glandüler boyanma (x10 ve x20)

ekil 3.6: Evre1A grade 1 endometrioid adenokanserde iddetli sitoplazmik ve
glandüler boyanma (x10 ve x20)
Farklı tip TLR ile endometrium kanseri prognostik faktörleri arasındaki ili ki
ara tırıldı ında; erken evre ve ileri evre endometrium kanseri ile TLR 2 arasında
anlamlı bir ili ki bulunmazken (p=0.128), ileri evre endometrium kanserinde TLR6
boyanmasının anlamlı olarak fazla oldu u görüldü (p=0.033 < 0.05, Çizelge 3.2).
Çalı mada ara tırılan TLR tipleri ile histolojik grade ve tümör büyüklü ü
arasında ili kiler de erlendirildi inde; her iki TLR2 ve TLR6 ile histolojik grade
arasında anlamlı bir ili ki saptanmadı (sırasıyla p=0.320, p=0.616). Benzer ekilde
her iki TLR2 ve TLR6 ile tümör büyüklü ü arasında da anlamlı bir ili ki saptanmadı
(sırasıyla p=0.644, p=0.761)
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4. TARTI MA
Endometrium kanseri, 2008 yılı Türkiye Kanser statistikleri (T.C. Sa lık
statistikleri Yıllı ı) verilerine göre kadınlarda meme, tiroid ve kolorektal kanserlerin
ardından dördüncü en sık rastlanan kanser olup kansere ba lı ölümlerin sekizinci en
sık nedenidir (T.C Sa lık statistikleri Yıllı ı,2008). Amerika Birle ik Devletleri
istatistiklerine göre 2012 yılında 47130 yeni endometrium kanseri tanısı konmu ve
8010 kadın endometrium kanserine ba lı hayatını kaybetmi tir (Siegel et al 2012).
Ülkemizde de kansere ba lı ölüm nedenlerinde üst sıralarda yer alan endometrium
kanseri jinekolojik maligniteler içinde erken tanı ve erken tedavi ile yüz güldürücü
sonuçları olabilen kanser türüdür. Bu nedenle, çalı maya Selçuk Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde de en sık görülen jinekolojik kanser olan endometrium kanserili
olgular, endometrium kanser geli iminde risk faktörü olan endometrial hiperplazili
olgular ve kontrol grubunda ise benign endometriuma sahip olgular dahil edildi.
ntegral transmembran glikoprotein yapısında olan ve insanda 10 çe idi olan
TLR

do al

immun

yanıtın

bir

üyesidir.

TLR’ler;

immun

hücrelerden,

mikroorganizma invazyonunda ilk savunma bariyeri olan epitelyal hücrelerden
(alveol, bron , gastrointestinal sistem, kadın genital yol epiteli) ve aynı zamanda
kanser hücrelerinden de eksprese edilir. TLR’lerin aktive olması ile adaptör
proteinler (TIRAP, TRIF, TRAM, myd 88 ) aracılı ı ile NF-KB, mitoz aktive edici
protein kinaz ve STAT ve AP1 sinyal kaskatları uyarılarak interferon, TNF- , IL4-68-12 gibi proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokinler salınır.
nflamatuar hücrelerden salınan TLR ligandları, prekanseröz hücrelerdeki
TLR sinyal yolunu aktive ederek sitokinlerin, büyüme faktörlerinin, anjiogenik
faktörlerin ve ekstrasellüler matriksi yıkan proteazların açı a çıkmasına neden olarak
(Fukata ve ark 2007) kanser geli imi ve ilerlemesini destekleyen mikro çevresel
artları sa lar. TLR’nin NF-kB’ı uyarması sonucu antiapoptotik protein düzeylerinde
artma, proapoptotik protein düzeylerinde azalma TLR’lerin karsinogenezisdeki
önemini ortaya koymaktadır (King ve ark 2000, Fleming ve ark 2003).
Kronik inflamasyonun kanser geli imindeki yeri kolorektal kanserinflamatuar barsak hastalıkları, mide kanseri-H.pylori, serviks kanseri-HPV,
hepatosellüler karsinom-HBV geli im sürecinde açıkça ortaya konmu tur. Modugno
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ve ark (2005) endometrium kanser geli iminde de inflamasyonun etkili olabilece ini
dü ünmü lerdir. Bu hipotezlerini menstrual siklusun inflamatuar bir süreç oldu unu,
EK geli iminde risk faktörü olan kar ılanmamı östrojen, erken menar ve geç
menapozun

inlamatuar

olayları

arttırarak,

gebelik

ve

sigaranın

östrojen

metabolizması aracılı ı ile inflamasyonu azaltarak kanser geli imine katkıda
bulunaca ını ileri sürmü lerdir. Bu açıdan bakıldı ında TLR’ler de inflamatuar
yolakların aktive olması ile kanser geli im ve progresyonuna katkıda bulunabilir. Bu
ili ki TLR’nin kanser olgularında ön tanı ve prognoz tayin edici bir metod olarak
kullanılması fikrini ortaya çıkarmaktadır.
Young ve ark. (2004) yaptı ı hücre kültür ve PCR analiz çalı masında TLR
1-6’nın vajina, serviks, endometrium, fallop tüp epitelinde bulundu unu göstermi tir.
Farklı bir çalı mada ise Schaefer ve ark.(2004) endometriumda TLR1-6’a ek olarak
TLR 7-8-9’un ekspresyonunu ortaya koymu lardır. Buradan anla ılan tüm kadın
genital yolu do al immun sistemin parçasıdır, inflamasyona kar ı temel ve ilk
savunucu mekanizmadır. Çalı mada endometrial mikroçevrede kemokin ve sitokin
salınımına neden olan TLR 2, TLR 4, TLR 5 ve TLR 6 de erlendirildi.
Literatürde farklı tip TLR’lerin karsinogenezis ile ili kisi ara tırılmı tır.
Farklı TLR ekspresyonu ile kanser arasındaki ili ki; prostat kanseri (Sun ve ark
2005), mide kanseri (Schmausser ve ark 2005), akci er kanseri (Droemann ve ark
2005), meme kanseri (Xie ve ark 2009), oral yassı hücreli kanser (Ng ve ark 2011),
serviks kanserinde (Kim ve ark 2008) gösterilmesine (Chen ve ark 2007) ra men
endometrial hiperplazi ve endometrial kanseri aynı anda inceleyen kapsamlı bir
çalı ma bulunmamaktadır.
TLR ekspresyonu farklı kanserlerde çalı ılmı olmasına ra men kadın genital
sistem kanserlerinde yapılan çalı malar; over kanseri (Zhou ve ark 2009), serviksin
preeinvaziv lezyonları ve serviks kanseri (Kim ve ark 2008), endometrium kanseri
(Ashton ve ark 2010, Alhorn ve ark 2008) ile sınırlıdır. Literatürde endometrium
kanseri ve endometrial hiperplazi ile postmenapozal sa lıklı endometrium dokusunda
TLR 3,4 ekspresyonunu immunuhistokimyasal olarak de erlendiren ve PCR ile doku
örneklerinde de do rulayan bir çalı mada kanserli ve hiperplazili ednometriumda
normal dokuya göre daha az bulundu unu gösterilmi tir(Allhorn ve ark 2008).
Kanser geli im sürecinde servikal preinvaziv invaziv lezyon progresyonunda (C N 133

2-3, serviks kanser geli imi) artmı

TLR 5 ve TLR 9 ekspresyonu gösteren

çalı malar bulunmasına ra men endometrial hiperplazi ve endometrium kanser
progresyonunu 4 farklı TLR tipi ile aynı anda kar ıla tıran çalı ma bulunmamaktadır.
Bu çalı mada endometrium kanser grubu, EK için prekanseröz lezyon olan
endometrial hiperplazi grubu ve sa lıklı endometriuma sahip olan kontrol grubu
olu turuldu. Endometrium kanser geli iminde inflamatuar olayların etkisini
göstermek amacıyla immunohistokimyasal olarak TLR üç grupta da çalı ıldı. Kadın
genital yolunda eksprese olan ve kemokin-sitokin salınımına neden olan TLR 2-4-56 alt tipleri üç grupta immunohistokimyasal olarak boyandı. Çalı maya dahil edilen
endometrium kanserinden alınan doku örneklerinde tüm TLR türlerinin yüksek
oranda boyandı ı saptandı. Ayrıca TLR 2 ve TLR 6 ekspresyonunun normal
endometriuma kıyasla endometrial hiperplazi ve endometrium kanserindeki
mikroçevrede daha fazla oldu u bulundu. Endometrium kanseri ve endometrial
hiperplazi grubunda yüksek oranda TLR 2-6 boyanması, inflamatuar sitokin aracılı
tümör progresyonu, hücre ömrünün uzaması ve karsinogenezis ile ili kisini
dü ündürmektedir.
TLR2’nin, endometrium kanserli olgularda % 87.9, endometrial hiperplazi
olgularda %100, kontrol grubunda ise % 35 oranında pozitif boyandı ı görüldü. Üç
grubun TLR2 ekspresyonu arasında anlamlı fark bulundu (p=0.000). Kanserli ve
hiperplazili olgular kendi aralarında kıyaslanı ında TLR2’nin her iki gruptada
yüksek oranda açı a çıkı ı görüldü ve iki grubun arasında anlamlı fark olmadı ı
saptandı. Gruplar kontrol grubu ile kıyaslandı ında Grup 1 ila 3 arasında (p=0.000)
ve Grup 2 ila 3 arasında (p=0.000) anlamlı farklar saptandı. TLR2’nin kanserli ve
hiperplazili olgularda yüksek düzeyde açı a çıktı ı saptandı. Bu sonuçlar TLR2’nin
tanı konulmamı kanser olgularında bir tarama metodu veya hiperplazi olgularında
prognoz tayinine yardımcı bir metod olarak kullanımı tezini desteklemektedir.
Ng ve ark.(2011) oral mukozal lezyonları; prekanseröz (epitelyal displazi),
kanseröz (oral yassı hücreli kanser) ve benign (oral mukozal hiperplastik lezyon)
olguları olmak üzere üç farklı grupa sınıflandırarak oral yassı hücreli kanser geli imi
ile TLR 2 arasındaki ili kiyi incelemi tir. TLR2 ekspresyonunu tümör hücrelerine
kom u inflamatuar hücrelerde anlamlı olarak fazla bulmu lardır. Bu mikroçevrede
TLR’ler tümör geli imini inhibe eden ve antijen sunucu hücre matürasyonunu
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sa layan yolakları uyararak kona a kanser geli imini önlemede yardımcı olurlar
(Apetoh ve ark,2007). Bizim çalı mamızda oldu u gibi oral yassı hücreli kanserde de
inflamasyona maruz kalan epitelyum hücrelerinde TLR 2 ekspresyonu artmı tır. Bu
artı inflamasyona sonucunda epitel hücrelerindeki kromozomal ve protein yapı
de i ikliklerinden kaynaklanmaktadır.
Guo ve ark. (2013) kolorektal kanser serisinde TLR 2 reseptörlerinin
invazyon ve migrasyonda etkili oldu unu, TLR 2’nin onkojenler gibi etki etti ini
göstermi lerdir. Pandey ve ark (2009) periferik kan DNA ekstrasyonu ile yaptıkları
çalı mada serviks kanseri ile TLR 2,4 ekspresyonu arasında anlamlı fark
bulmu lardır. Oral yassı hücreli kanser, serviks kanseri ve kolorektal kanserde
oldu u gibi biz de TLR 2 ekspresyonunu EK ve EH’li grupta kontrol grubuna göre
fazla oldu unu bulduk. Bu da kanser geli iminde preinvaziv lezyondan invaziv
lezyona geçi sürecinin benzer olabilece ini göstermektedir.
Çlı mada, TLR 2 ve 6’daki anlamlı artı a kar ın her üç grup ile TLR 4 ve 5
arasında anlamlı bir fark saptanmadı.

Fukata ve arkada ları (2007) inflamatuar

barsak hastalı ı olan ki ilerde kolit ile ili kili adenokarsinom geli imini TLR 4 a ırı
ekspresyonuna ba lamı ve TLR 4’ün tümor geli imi için risk faktörü oldu unu
tesbit etmi lerdir. TLR 4’ün sporadik kolorektal kanserde kolit ili kili kansere
kıyasla daha az bulunması sporadik kanser geli iminde di er faktörlerin önemini
ortaya koymaktadır (Fukata ve ark 2007). Ayrıca mide kanseri ve prekürsör
lezyonlarında (intestinal metaplazi ve intestinal displazi) yapılan bir çalı mada
oldu u gibi 3 grupta da TLR 4 ve TLR 5 ekspresyonunun bulunması TLR’lerin
kanser proçesinde muhafaza edildi ini göstermektedir (Schmauesser ve ark 2005).
Allhorn ve ark. (2010) TLR3 ve TLR 4 ekspresyonunun, endometriumun
patolojik de i imlerinde rol oynadı ını öne sürmü tür. Aynı çalı mada, normal
endometrium artıklarında yüksek oranda TLR3 ve TLR4 proteinleri saptanmı tır.
Yazarlar bu yüksekli i, yukarı yönelen mikroorganizmalar nedeniyle artan
infeksiyon riski e li indeki menstrual siklusta, uterusun kullandı ı TLR defans
mekanizmasına ba lamı lardır. Buna kar ın aynı çalı ma, postmenapozal kontrol
grubuna

nazaran

hem

endometrial

hiperplazide

hem

de

endometrial

adenokarsinomda reseptör seviyesini dü ük bulunmu tur. En dü ük TLR
ekspresyonu, kötü differansiye endometrium karsinomunda elde ettiklerini
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bildirmi lerdir. Ashton ve ark. (2010) Avustralyalı endometrium kanserli olgularda
yaptıkları bir çalı mada, TLR9 polimorfizmin de i ik allelerinin (rs5743836 (C
allele) ve rs187084 (C allele) kombine) endometrium kanser geli imini azalttı ını
göstermi tir. Papez ve ark. (2010) yaptıkları çalı mada azalmı TLR 4 ekspresyonun
endometrial kanserde ileri evre ve grade ile ili ki oldu unu saptamı lardır. Bizim
çalı mamızda ise TLR 4 ve 5 ile karsinom arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ili ki saptamadık.
Benzer ekilde TLR 6, Grup 1 ve 2 olgularıda daha yüksek oranda açı a
çıktı ı saptandı. Ayrıca Grup 1 ve grup 2 arasında TLR6 ekspresyonu açısından
anlamlı fark bulunmadı. Bu sonuçlar TLR2 gibi TLR6’nın da endometrium kanseri
ve hipeplazilerinde bir marker olarak kullanılabilece ini göstermektedir.
Çalı mamızda ileri evre endometirum kanserli olgulara -erken evreli olgulara
göre- istatistiksel olarak anlamlı oranda daha fazla TLR 6 açı a çıktı ı görüldü
(sırasıyla p=0.033). Bu sonuç, TLR6 ekspresyonun kanser evrelemesinde
kullanılabilece i tezini destekler niteliktedir. Çalı mada ara tırılan TLR tipleri ile
histolojik grade ve tümör büyüklü ü arasında ili kiler de erlendirildi inde; her iki
faktör ile TLR ekspresyonu arasında anlamlı bir ili ki saptanmadı. Literatürde TLR
5’nin servikal neoplazide tümör progresyonunu göstermeye yardımcı bir ö e
oldu unu gösteren yayınlar bulunsa da TLR ile endometrium kanserinde prognoz ve
progresyon arasında net bir ili ki ara tırılmamı tır. Çalı mamızdaki sonuçlarda biri
olan TLR 2’nin erken ve ileri evre prognostik faktör ile ili kisinin olmayı ı, Yanagi
ve ark (2012)’nın normal ve kolorektal kanserli dokudaki çalı masındaki sonuçlar ile
benzerlik göstermektedir.
Endometrium kanserli olgularda, kontrol grubana göre istatiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek açı a çıkan TLR2 ve TLR 6 reseptör boyanma skorları
ayrıca kendi aralarında boyanma iddetlerine göre de erlendirildi. Buna göre kanserli
hastalarda açı a çıkan TLR2, olguların %4.5’inde iddetli boyanma gösterirken,
olguların %16.6 oranında TLR6 iddetli boyanma göstermekteydi. Bu sonuç, TLR 2
ve 6’nın kanserli ve hiperplazili olgularda boyanma skorlamasından ba ımsız olarak
kulanılabilece ini göstermektedir.
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Bu çalı ma; endometrium kanser geli iminde inflamatuar olayların ve
TLR’lerin aracılık etti i sinyal yolaklarının etkili oldu unu göstermektedir. Ayrıca
çalı mamız

TLR’lerin

kanser

progresyonunda

ve

prognozunu

öngörmede

kullanılabilece i fikrini desteklemektedir. Endometrium kanser prognozunda önemli
olan di er prognostik faktörlerin (myometiral invazyon, lenfnodu tutulumu,
lenfovasküler invazyon, servikal tutulum) de dahil oldu u büyük serili prospektif,
randomize, çift kör çalı malara ihtiyaç oldu u a ikardır.
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5. SONUÇ ve ÖNER LER
Elde etti imiz bu veriler ı ı ında endometrium kanserinde TLR2 ve TLR
6’nın immünohistokimyasal olarak boyanması istatistiki olarak anlamlı çıkmı tır.
Farklı TLR tiplerinin farklı dokularda anlamlı boyanması da literatürdeki di er
çalı malarda oldu u gibi TLR’lerin dokuya olan spesifitesini göstermektedir. Bizim
çalı mamız endometrium kanserinde tümör mikroçevresinde TLR 2 ve TLR 6’nın
ekspresyonunun fazla bulunması TLR 2 ve TLR 6’nın karsinogenezisdeki önemini
göstermektedir
Özellikle ileri evre tutulumu olan gruptaki pozitiflik TLR 6’nın endometrium
kanserinde önemli bir prognostik faktör olan kanser evrelemesi ile olan uyumunu
göstermektedir. Bu çalı madan alınan veriler neticesinde TLR 6’nın ileri evre
endometrium kanseri için bir ön tanı metodu olabilece i görü ü ortaya çıkmaktadır.
Tüm bunlar TLR 2 ve TLR 6’nın endometrium kanser geli imindeki önemini
ortaya koymaktadır. Ancak, sonuçlarımız endometrium kanserinde prognoz ve
progresyon ile TLR arasındaki ili kiyi kantitatif olarak ortaya koyan çalı malar ile
desteklenmelidir.
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Amaç: Toll-like reseptör (TLR) ile anormal hücre ço alması ve kanser
olu umu arasında bir ili ki gösterilmi tir. Bu çalı mamızda TLR 2, TLR 4, TLR 5,
TLR 6’nın sa lıklı ve kanserli endometrium dokusundaki ekspresyonunu ve
karsinogenezis ile olan ili kisini immunohistokimyasal olarak incelemeyi amaçladık.
Metod: Bu çalı maya endometrium kanseri (66 hasta, grup 1) ve endometrial
hiperplazi (14 hasta, grup 2) nedeniyle histerektomi uygulanan ve endometrium
kanseri dı ı nedenler ile histerektomi yapılan 20 hasta (Grup 3) dahil edildi. Birinci
gruptaki olgular; histolojik özellikler, kanser evresi, grade ve tümör çapı açısından
sınıflandırıldı. Tüm endometrium doku örneklerinde TLR 2, TLR 4, TLR 5 ve TLR 6
ekspresyonu de erlendirildi ve bu belirteçlerin klinik ve patolojik prognostik
faktörler ile arasındaki ili ki ara tırıldı. mmünohistokimyasal boyanma için nükleer
ve/veya sitoplazmik boyanma pozitif reaksiyon olarak kabul edildi. Gruplar arası
de erlendirmede ki-kare testi kullanıldı. p < 0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Grup 1’deki hastaların ya ortalaması 59.8 yıl (33-83 ya ) , Grup
2 hastaların ya ortalaması 48.3 yıl (40-59 ya ) ve 3’deki hastaların ya ortalaması
53.4 yıl (38-84 ya ) idi. Tüm TLR türleri, endometrium kanserinden alınan doku
örneklerinde yüksek oranda açı a çıkmaktadır. Ancak TLR2, grup 1’de % 87.9 açı a
çıkarken, grup 2’de %100, grup 3’te % 35 oranında açı a çıkmaktadır. Bu üç grubun
TLR 2 ekspresyonu açısından istatiksel kar ıla tırmalarında anlamlı bir fark saptandı
(p=0.000). Endometrium kanseri ve endometrial hiperplazili olgularda TLR6
ekspresyonu, kontrol grubuna göre istatiksel olarak yüksek saptandı (sırasıyla,
p=0.000, p=0.000). Ayrıca ileri evre endometrium kanserinde TLR6 ekspresyonunun
anlamlı olarak fazla oldu u görüldü (p=0.033). Hem TLR2 ve hem de TLR6 ile
histolojik grade ve tümör boyutu arasında anlamlı bir ili ki saptanmadı.
Sonuç: TLR 2 ve TLR 6 reseptörleri, endometrium kanserli ve hiperplazili
olgularda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek oranda açı a çıkmaktadır.
Ayrıca TLR 6 ekspresyonun mevcudiyeti, kanserin ileri evresini i aret edebilir.
Anahtar kelimeler: Toll like reseptör, Tümör çevresi, Endometrium,
Endometrium kanseri.
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SUMMARY
Assessment of Toll-Like receptor expression with clinicopathologic
variables in endometrium cancer
Aim: Clinical evidence supports the association of Toll-like receptor (TLR)
with abnormal cell proliferation and cancer. In this study, we aimed to investigate the
expression of TLR 2, TLR4, TLR5, and TLR 6 in healthy endometrium and
endometrium cancer, and to study the relation of these receptors’’ expression with
carcinogenesis immunohistochemically.
Method: Patients who had been performed hysterectomy due to endometrium
cancer (Group 1, 66 patients), endometrail hyperplasia (Group 2, 14 patients), and some
reasons except endometrium cancer (Group 3, 20 patients) were included. Cases in the
first group classified by histological type of the cancer, stage, grade and size of tumor. In
all cases in the study, expression of TLR 2, TLR 4, TLR 5, and TLR 6 were assessed and
the relations of these receptors with clinicopathologic signs were analyzed. For
immunohistochemical staining, nuclear and cytoplasmic staining were considered as
positive staining. Chi-squared test was used to assess the correlation of groups. P < 0.05
was considered as significant.
Results: The mean age of Group 1,2 and 3 were 59.8 (33-83 years), 48.3 (40-59
years), and 53.4 (38-84 years), respectively. All types of TLR were highly expressed in
both types of endometrium cancer. TLR expression was seen with a ratio of 87.9% in
group 1, 100% in group 2, and 35% in group 3. There was statistically significant
association in TLR2 receptor between three groups (p=0.000). TLR 6 expression in both
group 1 and 2 were significantly higher than control group (p=0.000, p=0.000,
respectively). In addition, TLR 6 was expressed higher in cases with late stage of cancer
(p=0.033). No association was found with TLR2 and 6 regarding tumor grade and the
size of the tumor.
Conclusion: TLR 2 and TLR 6 were significantly more expressed in cases with
endometrium cancer and endometrial hyperplasia. Presence of TLR 6 may indicate late
stage of endometrial cancer.
Keywords: Toll like receptor, Tumor microenvironment, Endometrium,
Endometrial cancer.
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AYDINLATILMI ONAM FORMU
I.B LG LEND RME
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um Anabilim
Dalı bünyesinde yapılan “Endometrium kanserinde artmı Toll Like Reseptör
ekspresyonu” isimli çalı mada ki isel bir takım bilgilerin kadınlarda endometriyumrahim kanseri geli imine etkisi arastırılmaktadır.
Bu çalımaya dahil olmayı kabul eden hastalara poliklini e ba vuru
nedenlerinin gerektirdi inin haricinde hiçbir ek muayene uygulanmayacaktır.
Çalısmada de erlendirilecek materyal operasyonda alınan patoloji spesmenleri ve
yine hastalar normal basvuru sebeplerinin gerektirdi i kan tetkiklerini verecek;
çalısma için ek kan örne i alınmayacak, arastırma rutin verilen kan örneklerinden
artan materyallerden veya rutin de erlendirme tamamlandıktan sonra incelenecektir.
Bu incelemeler için hastalarımız hiçbir parasal yük altına girmeyeceklerdir.
E er bu arastırmaya katılırsanız size ait bilgilerin gizlili ine bu arastırma sırasında
büyük özen ve saygı ile yaklasılacaktır. Arastırma sonuçlarının e itim ve bilimsel
amaçlarla kullanımı sırasında kisisel bilgileriniz ihtimamla korunacaktır.
Çalısmaya dahil olmayı kabul eden ve etmeyen tüm hastalar mevcut sa lık
problemleri ve basvuru nedenleri ile ilgili tüm sa lık hizmetlerinden faydalanacaklar
ve tanı-tetkik ve tedavi süreçleri aksamayacaktır.
II. GÖNÜLLÜ BEYANI:
Sayın Dr........................................ tarafından Selçuk Üniversitesi Selçuklu
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um Anabilim Dalın’da tıbbi bir arastırma
yapılaca ı belirtilerek bu arastırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu
bilgilerden sonra böyle bir arastırmaya “katılımcı” olarak davet edildim.
E er bu arastırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait
bilgilerin gizlili ine bu arastırma sırasında da büyük özen ve saygı ile
yaklasılaca ına inanıyorum. Arastırma sonuçlarının e itim ve bilimsel amaçlarla
kullanımı sırasında kisisel bilgilerimin ihtimamla korunaca ı konusunda bana yeterli
güven verildi. Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden
arastırmadan çekilebilirim. (Ancak arastırmacıları zor durumda bırakmamak için
arastırmadan çekilece imi önceden bildirmemim uygun olaca ının bilincindeyim)
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Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar verilmemesi kosuluyla arastırmacı
tarafından arastırma dısı da tutulabilirim.
Arastırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk
altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. ster do rudan, ister dolaylı
olsun arastırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek
herhangi bir sa lık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahalenin
sa lanaca ı konusunda gerekli güvence verildi. Arastırma sırasında bir sa lık sorunu
ile karsılastı ımda; bu sa lık kurulusuna her zaman basvurabilece imi biliyorum.
Bu arastırmaya katılmak zorunda de ilim ve katılmayabilirim. Arastırmaya
katılmam konusunda zorlayıcı bir davranısla karsılasmıs de ilim. E er katılmayı
reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan iliskime herhangi bir
zarar getirmeyece ini de biliyorum.
Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıs bulunmaktayım. Kendi
basıma belli bir düsünme süresi sonunda adı geçen bu arastırma projesinde
“katılımcı” olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir
memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.
mzalı bu form ka ıdının bir kopyası bana verilecektir.
Katılımcı*
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
mza
Görüsme tanı ı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
mza:
Katılımcı ile görü en hekim
Adı soyadı, unvanı:
Adres:
Tel.
mza:
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