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KISALTMALAR 
 

EK :  Endometrium Kanseri 

ABD :  Amerika Birleşik Devletleri 

AJCC :  American Joint Committee on Cancer 

UICC :  International Union against Cancer 

FIGO :  International Federation of Gynecology and Obstetrics (Uluslar arası   

Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu) 

GOLPH3 :  Golgi fosfoprotein 3 

PCR :  Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

PTEN :  Phosphatase and tensin homolog 

MİS :  Müllerian İnhibitör Madde 

MSI :  Mikrosatellit instabilite 

CTNNB1 :  Beta katenin geni 

PIK3CA : Fosfatidil inositol 3 kinaz katalitik alfa 

DSÖ :  Dünya Sağlık Örgütü 

EEK :  Endometrioid Endometrial Karsinom  

MK :  Müsinöz Karsinom 

CEA :  Karsinoembriyonik Antijen 

SK :  Seröz Karsinom 

Bİ :  Bağlanma İndeksi 

BHK :  Berrak Hücreli Karsinom 

ER :  Östrojen Reseptörü 

PR :  Progesteron Reseptörü 

NET :  Nöroendokrin Tümör 

NEK : Nöroendokrin Karsinom 

CK :  Sitokeratin 

H&E :  Hematoksilen-Eozin 

İHK :  İmmunohistokimya 

EMA :  Epitelyal Membran Antijen 

AFIP :  Armed Forces Institute of Pathology  

TAH :  Total Abdominal Histerektomi  

BSO :  Bilateral Salpingooferektomi 

GOG :  Gynecologic Oncology Group (Jinekolojik Onkoloji Grubu) 
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PCNA :  Prolifere Hücre Nükleer Antijeni 

AgNOR :  Nükleol Organize Eden Bölge 

TGN :  Trans Golgi Network 

PtdIns : Fosfotidilinozitol 

mTOR :  Rapamisin protein kompleksinin memeli hedefi 

PKC :  Protein Kinaz C Ailesi  

MAPK :  Mitojenle Aktive olan Protein Kinaz 

mTORC:  Rapamisin protein kompleksinin memeli hedefi kompleksi 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ:  

 

Endometrium Kanseri (EK) gelişmiş ülkelerde kadın genital sisteminin en sık görülen 

malign tümörlerinden olup, meme, akciğer ve kolorektal kanserden sonra dördüncü, tüm 

dünyada ise kadınlarda beşinci sık görülen kanserdir (Ferlay ve ark., 2012).  

 

2012’de Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 50.000’den fazla yeni EK tanısı 

konmuş ve bu hastalıktan 8600 ölüm tespit edilmiştir (Siegel ve ark., 2014). Tüm dünyada yılda 

yaklaşık 280.000 yeni EK tanısı konulmaktadır (World cancer research fund international, 

2013). Bu nedenle EK mortaliteden ziyade ortaya çıkan yeni vaka sayısı ile önem kazanmıştır. 

 

Klinikopatolojik çalışmalar ve moleküler analizler ışığında EK Tip I ve Tip II olmak 

üzere iki ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır (Bokhman ve ark., 1983). Vakaların yaklaşık 

%80’ini oluşturan Tip I Endometrial Karsinomlar derece 1 ve 2 endometrioid histolojide olup 

tipik olarak endometrial hiperplazi zemininde gelişirler. Tip II Endometrial Karsinomlar ise 

vakaların yaklaşık %20’sini oluşturan ve genellikle hayatın ileri evrelerinde ortaya çıkan  

derece 3 ve non-endometrioid histolojideki karsinomlardır. 

 

Tanı anında tümörün yayılımını gösteren en önemli prognostik belirteç evredir. 

Evrelemede, American Joint Committee on Cancer (AJCC)  ve International Union against 

Cancer (UICC) tarafından onaylanan TNM sınıflandırılması ve 2009 yılında yeniden 

düzenlenmiş  paralel bir sistem olan “International Federation of Gynecology and Obstetrics 

(Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu)” (FIGO) evreleme sistemi kullanılmaktadır 

(CAP, 2016, Zaino ve ark., 2014). 

 

EK’de en önemli prognostik faktör evre olmasına rağmen yaşam süresini belirlemede 

ve nüks ihtimalini öngören çok sayıda prognostik faktörler bulunmaktadır. Yaş, histolojik tip, 

histolojik derece, tümör boyutu, myometrial invazyon, serviks tutulumu, periton sitolojisi, 
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lenfovasküler invazyon, hormon reseptör durumu, Phosphataz ve Tensin homolog (PTEN), 

Bcl-2 gibi onkogenler bu prognostik faktörlerden birkaçıdır.  

 

Golgi Fosfoprotein 3 (GOLPH3), aynı zamanda GPP34/GMx33/MIDAS olarak bilinen, 

veziküler taşınmayı sağlayan onkoproteinlerin heyecan uyandıran yeni bir sınıfıdır. İlk olarak 

Golgi ağının trans (Trans Golgi Network) kısmında lokalize, fosforile bir periferal membran 

proteini olarak bulunmuştur (Wu ve ark., 2000, Bell ve ark., 2001). 5p13’de yer alan gen 

tarafından kodlanır. Overekspresyonunun birçok solid tümörde klinik progresyonla ilişkili; 

kemoterapiye cevap ve sağkalım açısından bağımsız bir kötü progrostik faktör olduğu 

görülmüştür.  

 

Yakın zamandaki fonksiyonel, biyolojik ve biyokimyasal analizler GOLPH3’ün 

promotör hücre transformasyonu ve tümorogeneziste rol aldığını ortaya koymaktadır. 

Endometrium karsinomlarında yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

Çalışmamızda, EK’de prognostik klinikopatolojik faktörlerin GOLPH3 ekspresyonu ile 

ilişkisini, PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile korelasyonunu ve kemoterapi ve/veya 

radyoterapi alan hastalarda sağkalıma etkisini değerlendirerek hedefe yönelik yeni kanser 

tedavi stratejilerine katkıda bulunabilmeyi amaçladık. 
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1.1.Uterus Embriyolojisi: 

  

1.1.1 Genital Duktusların Gelişimi: 

Dişi ve erkek embriyolarının her ikisi de iki çift genital duktusa sahiptir. Mezonefrik 

duktus (Wolffian Duktusu) erkek üreme sisteminin gelişiminde, paramezonefrik duktus 

(Müllerien Duktus) ise dişi üreme sisteminin gelişiminde rol almaktadır. 5-6. Haftalarda genital 

duktusların her iki çifti de bulunur (Moore ve Persaud, 2002). 

 

Paramezonefrik duktuslar gonadların ve mezonefrik duktusların lateralinde gelişirler. 

Dişi üreme sisteminin gelişiminde esas role sahiptirler. Bu duktuslar mezonefrozların lateral 

kısımlarında, mezotelin longitudinal invajinasyonlarının kenarlarının birbiriyle kaynaşmasıyla 

meydana gelirler (Moore ve Persaud, 2002). 

 

Paramezonefrik duktusların kranial uçları huni şekillidir ve periton boşluğuna açılırlar. 

Embriyonun son evredeki pelvik bölgesine ulaşana kadar mezonefrik duktuslara paralel olarak 

kaudale doğru birlikte uzanım gösterirler. Pelvik bölgeye ulaştıkları zaman 8. Haftada 

mezonefrik duktusları ventralde çaprazlayıp orta hatta birbirleriyle birleşip kaynaşırlar. Sonuç 

olarak Y şeklindeki uterovajinal primordiumu meydana getirirler. Ürogenital sinüsün dorsal 

duvarının içine uzanan bu tübüler yapı burada bir kabarıklık oluşturur. 9. Haftada oluşan bu 

kabarıklığa (yükseltiye) “sinüs (müllerian) tüberkül” adı verilir (Gray ve ark., 1973, Jones SW 

ve ark., 1981). 

 

 

1.1.2 Dişi Genital Duktus ve Bezlerinin Gelişimi: 

 
Dişi embriyolarında testesteron olmadığı için mezonefrik kanallar geriler. Müllerian 

İnhitör Madde (MIS) yokluğundan dolayı da paramezonefrik duktuslar gelişirler. Duktusların 

kaudalde birleşmesiyle oluşan uterovajinal pirimordium adından da anlaşılacağı gibi uterus ve 

vajina (vajinanın süperior kısmı)’yı oluşturur (Moore ve Persaud, 2002). 

 

Endometrial stroma ve myometrium, komşu splanik mezenşimden gelişmektedir. 
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Paramezonefrik duktusların birleşmesi (füzyonu) ile aynı anda iki peritoneal katlantı da birleşir. 

Bu şekilde sağ ve sol kalın (broad) ligamentler meydana gelir. Uterus uzunluğu boyunca 

lateralde, kalın (broad) ligamentlerin arasında mezenşim prolifere olur ve farklılaşarak düz kas 

ve gevşek bağ dokusundan meydana gelen perimetriumu oluşturur (Moore ve Persaud, 2002). 

Bir hafta sonra, yaklaşık 10. haftada endometriumda glandlar oluşmaya başlar. Doğuma kadar 

endometrium ve myometrium gelişmeyi sürdürür. Doğumda anneden kaynaklanan hormonal 

etkiyle sekretuar veya proliferatif aktivite gösterebilse de yaklaşık bir ay sonra bu aktivite sona 

erer ve puberteye kadar atrofik olarak kalır (Kayalı ve ark., 1992, Atasii ve ark., 1996). 

 

 

1.2 Uterus Anatomisi:  
 

Uterus, pelvis boşluğunda önde mesane, arkada rektum ve alt kısımda vajinanın 

üzerinde yerleşen, çoğunlukla fibromuskuler dokudan meydana gelen, kalın duvarlı, armut 

şeklinde bir iç genital organdır (Ronnett ve ark., 2002, Moore ve Persaud, 2002).  

 

Uterus boyutları hormonal durum, menstrüel siklus, yaş ve doğurganlığa göre oldukça 

farklılık gösterir. Doğumda çoğunlukla serviksten oluşan uterus yaklaşık 4 cm 

uzunluğundayken nullipar ve yetişkin bir kadında ortalama 40 gr, en fazla 100 gr ağırlığındadır. 

Boyu ortalama 7-8 cm, üst kısmında genişliği 5-7 cm ve kalınlığı da 2-3 cm’dir (Moore ve 

Persaud, 2002, Ellenson ve ark., 2011). 

 

Uterus anatomik olarak  fundus, korpus, istmus ve serviks olmak üzere dört kısımda 

incelenir.  Fundus en üst kısmı oluşturur. Tuba uterinaların uterusa açıldığı seviyenin üzerinde 

kalan bölümdür.  Korpus tuba uterinaların uterusa açıldığı seviyeden istmusa kadar olan 

uterusun esas bölümünü oluşturur. İstmus serviks ile korpus arasında kalan 0,5 cm lik 

bölümdür. Serviks uterusun 1/3 alt parçasını oluşturur, vajinaya doğru daralan son ucudur. 

Vajina ön duvarında sonlanır ve 2 cm uzunluğunda, silindir şeklindedir (Gray, 1973, Moore ve 

Persaud, 2002).  

 

Uterus içerisindeki boşluğa kavum uteri adı verilir. Kavum uteri üst kısımda tuba 

uterinalar aracılığıyla periton boşluğuna, alt kısımda servikal kanal aracılığıyla da vajinaya 

açılır. Servikal kanal, uterus kavitesine açılan internal os ve vajinaya açılan eksternal os olmak 

üzere iki kısımdan oluşur (Rosai, 2011, McCluggage, 2011).  
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Uterus arkada rektouterin çıkmaz (Douglas çıkmazı) ile ileum veya rektumla, ön 

bölgede uterovezikal çıkmaz ile mesaneyle, yanlarda üreterler, uterin arter-ven ve ligamentum 

latum uteri (Broad Ligament) ile komşuluk gösterir (Gray, 1973).  

 

Uterus başlıca Levator ani kası ve üç önemli bağ tarafından desteklenir ve taşınır. 

Ligamentum Latum Uteri, uterusu çarşaf gibi örten peritondan oluşur. Uterusu pelvik lateral 

yan duvara bağlayarak paryetal periton ile devamlılık gösterir. Ligamentum Latum Uteri’nin 

alt kısmında arteria uterina üreteri çaprazlar. İki yaprağı arasında yer alan ve bağ dokusundan 

oluşan kısma ise parametriyum denir (Gray, 1973).  

 

Ligamentum Kardinale (Ligamentum transversus servicis veya Mackendrodt bağı) 

serviks ve vajen üst bölümünü pelvik yan duvarlara bağlar. Ligamentum sakrouterina, serviks 

ve vajen üst bölümünü sakruma bağlar. Ligamentum puboservikale pubik kemiklerin arka 

bölümünü iki taraflı olarak servikse bağlar. Ligamentum Rotundum (Round Ligamenti) uterus 

lateralini inguinal kanal yoluyla labium majus ve mons pubise bağlar (Gray, 1973). 

 

             Uterus iki taraflı olarak internal iliak arterlerden gelen uterin arterlerle beslenir. Uterin 

arter vajinal arter ve ovarian arter ile anastomoz yapan sırasıyla asenden ve desenden dallara 

ayrılır. Uterin ven, arterleri izleyerek internal iliak vene dökülür (Gray, 1973).  

Uterin fundusun lenfatikleri ovarian arter devamlılığında ilerleyerek paraaortik lenf 

nodlarına dökülür. Korpus ve serviksin lenfatikleri ise internal ve eksternal iliak lenf nodlarına 

dökülür. Bazı lenf damarları da ligamentum rotundum boyunca ilerleyerek yüzeyel inguinal 

lenf nodlarına dökülür (Balfe ve ark., 1983). 

Uterusun sempatik lifleri T12 ve L1’den, parasempatik lifleri de S2, S3 ve S4’ten gelir 

(McCluggage, 2011). 
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Şekil 1.1: Uterusun longitudinal kesitinin koronal veya frontal görünümü (Human 

Anatomy & Physiology, Fifth 5th Edition, Benjamin Cummings, Addison Wesley Longman, 

2001’den alıntı yapılmıştır)  

 

1.3 Uterus Histolojisi: 

Uterus armut şeklinde bir organdır. Kalın duvarı üç tabakadan meydana gelir (Junqueira 

ve ark., 1998). 

Tunica Seroza (adventisya, perimetrium): İnce bir bağ dokusu tarafından meydana gelen 

myometriuma sıkıca tutunmuş peritondan oluşan en dış tabakadır. En gelişmiş durumda 

kalınlığı 4-5 mm kadardır (Junqueira ve ark., 1998, Hendrickson ve ark., 2007). 

Tunica Muskularis (myometrium): Bağ dokusu ile ayrılmış, düz kas lif demetlerinin 

oluşturduğu uterusun en kalın tabakasıdır. Kan damarlarının ve lenf damarlarının ana dalları ile 

uterusa gelen sinirlerin bulunduğu tabakadır. Düz kas demetleri sınırları iyi belirlenemeyen dört 

tabaka oluşturur. Birinci ve dördüncü tabaka esas olarak longitudinal yani uzun eksene paralel 

yerleşmiş liflerden oluşur. Orta tabakalar ise daha büyük kan damarlarını içerir (Junqueira ve 
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ark., 1998, Hendrickson ve ark., 2007).  

Tunica Mukoza (endometrium): Epitel ile basit tübüler bezler içeren lamina propriadan 

oluşan en iç tabakadır. Bezler myometriuma yakın alt bölümlerinde bazen dallanmalar gösterir. 

Epitel tek katlı prizmatik olup silyalı hücreler ile sekretuar hücrelerden oluşur (Junqueira ve 

ark., 1998, Hendrickson ve ark., 2007).   

Endometrium tabakası iki zon ile alt bölümlere ayrılabilir. Bunlar her menstrüel siklus 

esnasında menstruasyonla dökülen ve tekrar yenilenen kısmı teşkil eden 2/3 üst kısım 

fonksiyonel tabaka ile menstruasyon sonrasında arta kalan ve hemen fonksiyonel tabakanın 

yenilenmesini sağlayan 1/3’lük alt kısım bazal tabakadır (Junqueira ve ark., 1998, DiFiore, 

2013).   

Endometriumu besleyen kan damarları bu tabakanın büyük bölümünün periyodik olarak 

dökülmesinde özel bir öneme sahiptir. Arkuat arterler dairesel olarak  myometriumun orta 

tabakalarında yerleşir. Bu damarlardan endometriumu besleyen bazalisi kanlandıran düz 

arterler ve fonksiyonalise kan getiren spiral arterler olmak üzere iki grup damar çıkar (Junqueira 

ve ark., 1998, DiFiore, 2013). 

Serviks uteri, uterusun alttaki silindirik kısmıdır. Endoserviks, ektoserviks ve servikal 

stromadan oluşur. Endoserviks mukus salgısı yapan tek katlı silyalı kolumnar epitelle döşelidir. 

Vajen lümenine doğru çıkıntı yapan ektoserviks ise non-keratinize çok katlı yassı epitelle 

döşelidir. Servikal stroma az sayıda düz kas lifi içermekle birlikte %85 fibröz bağ dokusundan 

oluşur. Serviksin mukozası oldukça dallanmış müköz servikal bezler içerir. Bu bezler 

menstruasyon sırasında dökülmez ancak küçük değişikliklere uğrar (diFiore, 2013, 

Hendrickson ve ark., 2007).  

 

1.4. Normal Endometrium Morfolojisi ve Fizyolojisi: 

Endometrium menstrüel siklus boyunca overde üretilen seks steroid hormonlarla 

koordineli olarak dinamik fizyolojik ve morfolojik değişiklikler gösterir. Over de hipotalamo-

pituiter aksın etkisindedir. Hipotalamik-pituiter ve ovaryan faktörlerin hepsi ve tüm bunların 
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etkileşimi overyan folliküllerin maturasyonunu, ovulasyonu ve menstruasyonu düzenler 

(Kumar ve Abbas, 2015).  

Endometriumu günleme ilk olarak Noyes ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Bu 

sayede histolojik görünüm ile hormonal durumun belirlenmesi,  ovulasyon varlığı, anormal 

uterin kanamaların nedenini saptama  ve infertilite tayini için kullanılabilmektedir (Noyes ve 

ark., 1975).  

Normal menstrüel siklus menstruasyon, proliferatif faz, ovulasyon ve sekretuar faz 

şeklindeki histolojik özellikleri takiben gerçekleşmektedir.  

1.4.1. Menstruasyon:  

Siklus menstruasyonla başlar. Endometriumun yüzeyel-fonksiyonel tabakasının 

dökülmesiyle gerçekleşir. Endometriumun hızla dejenerasyonu sırasında önce stromal kanama 

ve artmış lökosit infiltrasyonu izlenir. Sonrasında ise fonksiyonel tabaka büzülür ve küçülür. 

Damar içlerinde ve stromada fibrin trombüsleri görülür. Stroma ayrıştığı için bezler rastgele 

dağılmıştır ancak birbirine yakın yerleşimlidir. Menstruel kanama bazal tabakadaki bazal 

arterler ve myometriumdaki arkuat arterlerdeki vazokonstrüksiyon ile kontrol altına alınır 

(Mazur ve Kurman, 2004).   

1.4.2. Proliferatif Faz: 

Endometriumun derin tabakasından (bazalis) kaynaklanan glandüler, stromal ve 

vasküler yapıların hızlı büyümesiyle karakterizedir. Endometrium kalınlığı yaklaşık 4-5 mm 

dir. Erken-orta ve geç olmak üzere üç kısma ayrılır. Endometrial glandlar uniform, uzun, 

psödostratifiye kolumnar hücrelerle döşeli düzgün tübüler yapılar halindedir.  Orta ve geç 

proliferatif fazda geniş, kıvrımlı ve dilate glandlara dönüşür. Glandlar ve stromada çok sayıdaki 

mitotik figürler kolaylıkla seçilebilir. Endometrial stroma sellüler görünümde olup kıt 

stoplazmalı, prolifere iğsi hücrelerden oluşmaktadır. Küçük spiral arterler ile kalın duvarlı 

venüller görülür. Geç evresinde subnükleer vakuoller oluşur. Proliferatif fazın en belirleyici 

özellikleri kolaylıkla göze çarpan mitozlar ve glandüler yapılardaki  psödostratifikasyondur. 

(Ronnett BM ve ark., 2011, Mazur ve Kurman, 2004) 
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1.4.3. Ovulasyon: 

Endometrial proliferasyon sona erer ve overdeki korpus luteum tarafından üretilen 

progesteron etkisine cevap olarak diferansiasyon başlar. 

1.4.4. Sekretuar Faz: 

Bu fazdaki morfolojik değişiklikler postovulatuar 36-48 saat sonra başlar. Menstruel 

siklusun 15-16. gününe uyan bu dönemde gland hücrelerinin bazal kısmında küçük silindirik 

vakuoller belirmeye başlar (subnükleer vakuolizasyon) ve kıvrıntılı glandlar gözlenir. Bu 

vakuoller anovulatuar sikluslarda östradiol etkisi ile de oluşabilir. Subnükleer vakuolizasyon 

17.  ve 18. günlerde maksimum düzeydedir. Nükleuslar glandların bazalinde yerleşir ve bazal 

membrana dik olarak  dizilim gösterirler (Hendrickson ve ark., 2007, Ellenson ve ark., 2011, 

Zaino RJ, 1996). 

 

17. günde olan değişiklikler ovulasyonun gerçekleştiğinin ilk kanıtlarıdır. Bunlar iyi 

gelişen subnukleer vakuoller ve glandlardaki palizatik dizilim gösteren nükleuslardır (Mazur 

ve Kurman, 2004). 

 

18.-24. günler arasında sekresyon maksimumdur, glandlar oldukça dilatedir. !8. günde 

oluşan supranükleer vakuoller 19-20. Günlerde apokrin tipte sekresyon ile apikal yüzeye doğru 

ilerleyip glandüler lümene geçmeye başlarlar. Dördüncü haftayla birlikte glandlar tortöz ve 

testere dişi görünümü alır.  Progesteron etkisi ile mitoz engellenmiş durumdadır (Hendrickson 

ve ark., 2007, Ellenson ve ark., 2011). 

20. günden itibaren stromal değişiklikler ön plana çıkar. Spiral arterioller 21.-22. 

günlerden itibaren belirginleşir ve 20-23. Günde stromada ödem ortaya çıkar. 23.-24. günlerde 

geniş eozinofilik, amfofilik stoplazmalı, poligonal, oval şekilli predesidual hücreler görülür. 

26.-27. günlerde predesidual stromal hücrelerde mitoz görülmeye başlar. Ayrıca geç sekretuar 

fazda, 24.-28. günlerde, stromada ekstravaze nötrofil-lökositlerin ve granulositlerin dağınık 

infiltrasyonu  dikkati çeker (Ellenson ve ark., 2011). 
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Korpus Luteumun dejenere olmasıyla birlikte progesteron seviyeleri gittikçe düşer ve 

fonksiyonel tabaka dejenere olur. Stroma içine kanama ve stromal yıkımla diğer menstruel 

siklus başlar (Kurman ve Abbas, 2015). 

 

 

	

																					Siklustaki günler 

 

Şekil 1.2: Histopatolojik olarak endometriumdaki siklik değişiklikler (Noyes ve ark., 
1950’den alıntı yapılmıştır)  

	

Gland Mitozu 

Nükleer Psödostratifikasyon 

Subnükleer vakuoller 

Sekresyon 

Ödem 

Stromal Mitoz 

Stromal desidual reaksiyon 

Lökositik infiltrasyon 
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1.5. Endometrium Kanserlerinde Epidemiyoloji: 

 

Endometrium Kanseri gelişmiş ülkelerde kadın genital sisteminin en sık görülen malign 

tümörüdür. Cilt kanserleri dışlandığında kadınlarda görülen invaziv kanserlerin %7’sini 

oluşturmaktadır (Kurman, 2015). Tüm dünyada en sık görülen beşinci, gelişmiş ülkelerde ise 

meme, akciğer ve kolorektal kanserden sonra dördüncü sık görülen kanserdir (Ferlay ve 

ark.,2012) (Tablo 1.1). 

 

ABD’de tüm maligniteler arasında meme, kolon ve akciğer  karsinomlarından sonra 

yine dördüncü sırada görülmektedir. 2012’de ABD’de 50.000’den fazla yeni endometrial 

karsinom tanısı konmuş ve bu hastalıktan 8600 ölüm tespit edilmiştir (Siegel ve ark.,2014). Bu 

nedenle EK mortaliteden daha çok ortaya çıkan yeni vaka sayısı ile oldukça önem taşımaktadır. 

Kadınlarda kanserden ölümlerin %1,7’sini oluştururken, yeni ortaya çıkan kanser vakalarının 

ise %3,9’unu temsil etmektedir. 

 

2008 yılında dünya çapında 288.000 yeni uterin korpus kanseri tanısı konulmuş olup 

bunların yaklaşık %70-80’i endometrioid tip endometrial kanserlerden oluşmaktadır (Ferlay ve 

ark.,2008). Tüm dünyada her sene yaklaşık 280.000 yeni endometrial kanser tanısı 

konulmaktadır (World Cancer Research Fund İnternational, 2013). 

 

Dünyada EK insidansı geniş bir aralıkta değişkenlik göstermekle birlikte en sık Kuzey 

Amerika ve Avrupa’da görülürken, Japonya ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran 4-5 kat daha 

düşüktür. Gelişmiş ülkelerde insidansı her 100.000 kadında 12,9, mortalite oranı ise 100.000’de 

2,4’tür (Jemal ve ark., 2011). Beyaz ırkta (24,8/100.000) siyah ırka (20,9/100.000) oranla iki 

kat fazla görülmektedir. Buna rağmen mortalite siyah ırkta iki kat daha fazladır (100,000’de 

7,1 ve 100.000 de 3,9). Siyah ırkta agresif subtiplerin görülmesi ve sağlık bakım kalitesi bu 

durumun olası sebepleri olarak düşünülmektedir (Allard ve Maxwell, 2009).  
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Amerika’da EK tanısı alan hastalarda ortalama yaş 61 (55-64 yaş arasında oran %32,6) 

olarak tespit edilmiştir. 50-70 yaş arasındaki kadınlarda EK riski %1,4’tür. Amerika’da tüm 

yaşamı boyunca bir kadında EK gelişme riski ise %2,6’dır. EK vakalarının büyük bir çoğunluğu 

(%68’i) erken evrede tanı almaktadır (Primer bölgede sınırlı). Tanı aldığında %20 vaka komşu 

organ ve lenf nodu yayılımı yapmış, %8 vaka ise uzak metastaz yapmıştır (Seer Cancer, 2012). 

 

 

Tablo 1.1: Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) Tarafından Yayınlanan GLOBOCAN 

2012 Verilerine Göre Kadınlarda En Sık Görülen İlk Beş Kanserlerin Dağılımı (Ferlay ve ark., 

2012) 
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Şekil 1.3: Tüm yaş gruplarındaki kadınlarda en sık görülen bazı kanserlerin bu grup 

içindeki yüzde dağılımları (Türkiye Birleşik veri tabanı, 2013). 

 

Endometrial Karsinom insidans açısından farklılık gösteren 2 histolojik alt tipte 

incelenir. Tip I tümörler endometrioid histolojide olup derece 1 ve 2 özelliktedir. Tüm EK’nin 

%80’ini oluşturur. Tip II tümörler ise Derece 3 endometrioid ve non-endometrioid histolojide 

olup EK’nin %10-20’sini oluşturur (Bokhman, 1983, Felix ve ark., 2010).   

  

1.6. Endometrium Kanserlerinde Etyoloji ve Risk Faktörleri: 

 

Klinikopatolojik çalışmalar ve moleküler analizler sonucunda endometrial karsinomlar 

Tip I ve Tip II olmak üzere iki ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır (Bokhman ve ark.,1983). 

Tablo 1’de özellikleri kısaca belirtilmiştir. 
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1.6.1. Tip I Endometrial Karsinomlar:  

 

Tip I Endometrial Karsinomlar en sık görülen, vakaların yaklaşık %80’ini oluşturan 

tipidir. Birçoğu proliferatif endometrial glandlara benzer, iyi diferansiyedir, derece 1 ve 2 

endometrioid histolojidedir. Bu nedenle de endometrioid karsinom olarak adlandırılır. Tipik 

olarak endometrial hiperplazi zemininde gelişirler. Endometrial hiperplazi gibi obezite, diyabet 

(Anormal glukoz toleransı vakaların %60’ında görülmüştür.), hipertansiyon, infertilite ve 

karşılanmamış östrojen ile ilişkili bulunmuştur (Bokhman ve ark., 1983, Felix ve ark., 2010).  

 

1.6.2. Tip II Endometrial Karsinomlar: 

 

Tip II Endometrial Karsinomlar vakaların yaklaşık %10-20’sini oluşturan tipidir. 

Genellikle hayatın ileri evrelerinde ortaya çıkar.  Derece 3 ve non-endometrioid histolojideki 

(seröz, berrak hücreli, müsinöz, skuamöz, transizyonel hücreli, mezonefrik ve andiferansiye ) 

karsinomlardır. Overdeki karşıtlarına benzer görünümdedirler. Yüksek dereceli olup kötü 

prognozludur. Hiperöstrojenizm ya da hiperplazi ile ilişkisi olmayan endometrial atrofi 

zemininde gelişen tümörlerdir (Bokhman ve ark., 1983, Felix ve ark., 2010).  
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Tablo 1.2 : Tip I ve Tip II Endometrial Karsinomların Karakteristikleri. (MSI: 

Mikrosatellit instabilite, CTNNB1: Beta katenin geni, PIK3CA :Fosfatidil inositol 3 kinaz 

katalitik alfa) (Kurman, 2015).  

 

Karakteristikler Tip1 Tip 2 

Yaş 55-65 yaş 65 -75 yaş 

Klinik durum Karşılanmamış Östrojen  

Obezite 

Hipertansiyon 

Diyabet 

Atrofi 

Zayıflık 

Morfoloji Endometrioid Seröz 

Berrak Hücreli 

Mikst Tümör 

Öncü Lezyon  Hiperplazi Seröz endometrial 

İntraepitelyal Karsinom  

Genetik Anormallik PTEN 

ARID 1A 

PIK3CA 

KRAS 

FGF2 

MSI 

CTNNB1 

TP53 

TP53 

Anöploidi 

PIK3CA 

FBXW7 

CHD4 

PPP2R1A 

Davranış  Sessiz 

Lenfatik yayılım 

Agresif 

İntraperitoneal ve lenfatik yayılım 
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Risk Faktörleri: 

 

Hormonal Uyarı: 

Uzun süren progesteron ile kombine edilmeden yapılan östrojen replasman tedavileri 

süre ve doza bağlı olmak üzere hormonal stimülasyon sonucu EK riskini artırmaktadır. İki 

yıldan fazla karşılanmamış östrojene maruz kalan kadınlarda özellikle endometrioid kanser 

riski 2-3 kat artış göstermektedir (Beral ve ark., 1999, Pickar ve ark., 1998). Erken yaşta menarş, 

geç yaşta menapoz, nulliparite de risk faktörleri arasındadır (Ellenson ve ark., 2011, Longocre 

ve ark., 2010). 

Östrojen sekrete eden tümörler de EK ile ilişkili saptanmıştır. Endometrial hiperplazi 

saptanan endometrial biyopsilerin %25-30’unda, Endometrial Karsinom saptanan endometrial 

biyopsilerin %5-10’unda overde Sex Kord Stromal Tümörlerden Granulosa Hücreli Tümör 

eşlik etmektedir (Berek ve ark., 2000, Schumer ve ark., 2003, Zanagnolo ve ark., 2004).    

Son yıllarda meme kanserli hastalarda adjuvan kemoterapi amaçlı Tamoksifen 

kullanımı da postmenopozal kadınların endometriumunda zayıf östrojenik etki göstererek EK 

riskini 2-3 kat artırmaktadır. Premenopozal kadınlardaki etkisi henüz netlik kazanmamıştır.  

 

Obezite: 

Östrojen replasman tedavisi gibi EK riskini artıran önemli bir faktör de obezitedir 

(Voskuil ve ark., 2007). Batı Avrupa ülkelerinde endometrioid EK ile %40’ın üstünde ilişki 

saptanmış bağımsız bir risk faktörüdür. Periferik yağ dokusunda androjenlerin östrojene 

aromatizasyonu ve sex hormon bağlayıcı globülinlerin düşük konsantrasyonu sonucu endojen 

östrojen artışı EK riskini artırmaktadır (Enriori ve ark., 1984).  

 

Diyet: 

Zengin hayvansal içerikli ve yüksek glisemik indeksli besinlerin fazla kullanımı 

obeziteyle birlikte EK riskini artırmaktadır (Levi ve ark., 1993). Karbonhidrattan zengin diyet 
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hiperinsülinemi, insülin direnci ile insülin-like growth faktörlerde artışa ve dolaylı olarak 

endometrial proliferasyon ve EK gelişimine sebep olur. 

 

Diyabet ve Hipertansiyon: 

Diyabeti ve hipertansiyonu olan kadınlar EK için artmış risk taşımaktadırlar (Noto ve 

ark., 2010, Friberg ve ark., 2007). Komorbid faktörler, öncelikle obezite, bu riski daha çok 

artırmaktadır.  EK riski tip 2 diyabette Tip 1’e göre daha fazladır.  

 

Yaş:  

EK sıklıkla postmenopozal kadınlarda görülür. Ortalama yaş 61 olup (Cancer gov., 

2013), 50 yaş altında EK görülen vakalarda ek risk faktörleri (obezite, kronik anovulasyon) 

bulunmaktadır (Soliman ve ark., 2005, Schmeler ve ark., 2005, Lachance ve ark., 2006) 

 

Aile Hikayesi: 

EK’de ailesel yatkınlık yalnızca birinci derece akrabalarda görülmektedir (Ollikainen 

ve ark., 2005, Lucenteforte ve ark., 2009). Buna rağmen henüz net olarak genetik bir lokus 

belirlenememiştir (Sandles ve ark., 1992).  

 

Lynch Sendromu (Ailesel Nonpoliposis Kolorektal Sendrom):   

Lynch sendromu olan kadınlarda genç yaşta bile kolon ve over gibi EK gelişme riski de 

yüksektir. Tüm endometrial karsinomların %2-5’inde görülmektedir (Lanchaster ve ark., 2007, 

Kwon ve ark., 2011). Genel populasyonun %2,6’sında tüm yaşamı boyunca EK gelişme riski 

bulunmakta iken bu oran Lynch Sendromu olan kadınlarda ise %27-71’dir (Koornstra ve ark., 

2009, Barrow ve ark., 2009). Lynch sendromu olan kadınlarda EK tanısı konduğunda ortalama 

yaş 46-54’tür. Genellikle endometrioid histolojidedir. 
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BRCA geni: 

BRCA mutasyonları hem meme hem de over kanserleri için yüksek risk taşımaktadır. 

Bazı verilere göre BRCA1 mutasyonları da EK ile ilişkilidir (Thompson ve Easton, 2002).  

 

Diğer Genetik Sendromlar: 

Otozomal dominant geçişli, PTEN tumor supresör geninde mutasyon görülen kalıtımsal 

bir hastalık olan Cowden sendromu olan kadınlar endometrial, meme, tiroid, kolorektal ve renal 

kanserler için artmış risk taşımaktadırlar. Tüm yaşamı boyunca bu vakalarda EK gelişme riski 

yaklaşık %13-19 olarak belirtilmektedir (Heald ve ark., 2010, Riegert-Johnson ve ark., 2010). 

 

Koruyucu Faktörler 

Hormonal Kontraseptifler: 

Östrojen-progesteron içeren kullanımı EK riskini %50 veya üstünde düşürmektedir 

(Tao ve ark., 2006). Oral kontraseptiflerin kullanımının bırakılmasından sonra 10-20 yıl daha 

EK’den koruyucu etkisi devam etmektedir (Mueck ve ark., 2010).  

 

Sadece progesteron içeren kontraseptifler (Medroksiprogesteron asetat, progestin 

implantlar, progesteron içeren intrauterin araçlar) de EK insidansını azaltmaktadır (Soini ve 

ark., 2014, Kaunitz, 1996). 

 

Sigara: 

Sigara kullanımı postmenopozal kadınlarda EK riskini azaltmaktadır. Premenopozal 

kadınlardaki etkisi ise belirsizdir. Sigaranın östrojenlerin hepatik metabolizmasını uyarmasıyla 

endometrial anomalilerin insidansında azalmaya  sebep olduğu düşünülmektedir (Zhou ve ark., 

2008). 
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Diyet ve Egzersiz: 

Fiziksel aktivite:  Sedanter yaşam EK riskini artırırken fiziksel aktivite azalmış 

insidans ile ilişkilidir. Obezitenin ve santral yağ dokusunun azalması, bağışıklık sistemindeki, 

endojen sexuel ve metabolik hormon değerlerindeki uygun değişiklikler fiziksel aktivite sonucu 

ortaya çıkan ve EK riskini azaltan durumlardır (Moore ve ark., 2010, Friedenreich ve Orenstein, 

2002). 

Kahve-Çay: Yapılan çalışmalarda kahve ve özellikle yeşil çay kullanımının EK 

gelişme riski azalttığı bildirilmiştir (Yu ve ark., 2011, Tang ve ark., 2009). 

 

Diğer Faktörler:  

Kalsiyum destek tedavisi EK için koruyucu olabilir iken Vitamin D tedavisi ile EK 

gelişme riski arasında ilişki bulunamamıştır (McCullough ve ark., 2008). Bu konuda yeni 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

Aspirin kullanımı ile azalmış risk saptanmıştır (Neill ve ark., 2013). Antiinflamatuar 

ilaçlar ve asetaminofen ile ilişki saptanmamıştır. 
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Tablo 1.3 : Endometrial Karsinomlar için risk faktörleri (Smith ve ark., 2001). 

 

Risk Faktörü Rölatif Risk (RR) 

İleri yaş 50 – 70 yaş kadınlarda EK riski %1.4 

Karşılanmamış Östrojen Tedavisi 2 - 10 

Tamoksifen Tedavisi 2 

Erken Menarş Veri yok 

Geç Menapoz (55 yaş üstü) 2 

Doğum yapmamış olmak 2 

Polikistik over sendromu  

(Kronik anovulasyon) 

3 

Obezite 2 - 4 

Diyabet 2 

Östrojen Üreten Tümörler Veri yok 

Lynch Sendromu (Herediter Nonpolipozis 

Kolorektal Karsinom) 

Yaşam boyu % 22 – 50 risk   

Cowden Sendromu Yaşam boyu % 13 – 19 risk   

Ailede Endometrial, Over, Meme veya kolon 

kanseri hikayesi 

Veri yok 
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 1.7. Endometrial Karsinomların Makroskopik Özellikleri: 

 

           Makroskopik olarak tümörler bir veya daha fazla, ayrı ayrı krem-ten renkte nodüller, 

diffüz, ekzofitik, sesil, polipoid şekilde olabilirler (Şekil 1.4). Nekroz ve hemoraji görülebilir. 

Bazı tümörler primer olarak alt uterin segmentte gelişebilir (Zaino ve ark., 2014, Clement ve 

ark., 2002). Makroskopik olarak tarif edilen tümörün lokalizasyonu (fundus, alt uterin segment, 

ön duvar, arka duvar), boyutu, myometrial invazyonu, serviks, over, parametrium, perimetrium 

tutulumu belirtilmelidir (CAP, 2016). 

 

 

 

Şekil 1.4: Endometrial Karsinom makroskopik görünüm. Tümör uterin kavitede polipoid 

solid bir kitle şeklinde görülüyor. Armed Forces Institute of Pathology (AFIP)(Medscape, 

2015) 
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1.8. Endometrial Karsinomların Histopatolojik Sınıflandırılması: 

 

 Endometrial kanserler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2014 yılında düzenlenen 

“Endometrial kanserlerin histolojik sınıflamasına” göre tiplendirilmektedir (Tablo 1.4). EK’nin 

en sık görülen formu vakaların yaklaşık olarak ¾’ünü oluşturan Endometrioid Karsinomdur. 

 

 Tablo 1.4 : Endometrial Karsinomların histopatolojik sınıflandırılması ( Zaino ve ark., 

2014) 

 

Endometrial Karsinomlar 

Endometrioid Karsinom 

- Skuamoz Diferansiasyon gösteren varyant 

- Villoglandüler varyant 

- Sekretuar varyant 

Müsinöz Karsinom 

Seröz Endometrial İntraepitelyal Karsinom 

Seröz Karsinom 

Berrak Hücreli Karsinom 

Nöroendokrin Tümörler 

- Düşük dereceli Nöroendokrin Tümör 

   - Karsinoid Tümör 

- Yüksek Dereceli Nöroendokrin Tümör 

 - Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinom  
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       - Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinom  

Mikst Hücreli Adenokarsinom 

Andiferansiye Karsinom 

Dediferansiye Karsinom 

 

 

1.8.1.Endometrioid Karsinom: 

 

 Endometrioid Endometrial Karsinom (EEK) asiner, papiller veya kısmen solid 

yapılanma gösteren ancak endometrial seröz karsinomun nükleer özelliklerini taşımayan 

glandüler bir neoplazmdır (Zaino ve ark., 2014). 

 

 Tipik olarak kalabalık, kompleks ve dallanan, stratifiye kolumnar epitelle döşeli 

glandüler veya villoglandüler yapıdadır. Glandlar kistik, küçük, büyük, angüler, anastomoz 

gösteren kribriform yapılardan oluşabilir. Bunlar sırt sırta vermiştir ve aralarında stroma yoktur 

veya çok azdır. Glandüler yapıları döşeyen hücreler sıklıkla kolumnar şekilli olup glandüler 

lümende düzgün bir kontur meydana getirecek şekilde komşu hücre ile apikal sınır oluşturur. 

Neoplastik hücrelerin sitoplazmaları eozinofilik ve granülerdir. Nükleer atipi genellikle hafif-

orta derecedir. Az diferansiye karsinomların dışında belirgin nükleol görülmez. Mitotik indeks 

oldukça değişkendir (Zaino ve ark., 2014). 

 

            Histopatolojik olarak 3 varyantı bulunmaktadır: 

             1-Skuamöz Diferansiasyon Gösteren Varyant 

             2-Villoglandüler Varyant 

             3-Sekretuar Diferansiasyon Gösteren Varyant 
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1.8.1.1. Skuamöz Diferansiasyon Gösteren Endometrioid Karsinom:  

 

            EEK’ların %10 ile %25’i skuamöz diferansiasyon odakları içermektedir (Zaino, 2000). 

Bu odaklar keratin inci formasyonu, hücreler arası köprüleşme veya geniş, poligonal şekilli, 

koyu eozinofilik sitoplazmalı, hücre membranları belirgin hücrelerin solid kitleleri şeklinde 

görülür. Skuamöz diferansiasyon stromal alanda veya komşu glandlarla birleşerek morul 

formasyonu şeklinde de olabilir. Önemli bir nokta; skuamöz diferansiasyon odaklarının 

endometrioid adenokarsinomun solid büyüme paterni olarak düşünülmemesi gerekir. Yani bu 

odaklar tümörün derecesini etkilemez (Zaino ve ark., 2014). 

 

1.8.1.2. Sekretuar Diferansiasyon Gösteren Endometrioid Karsinom: 

 

             Sekretuar Diferansiasyon yapısal olarak tipik EEK’ların %2’den az bir kısmında 

görülür. Sekretuar fazdaki endometrial glandlara benzer şekildedir. Eozinofilik sitoplazmadan 

ziyade tek, büyük, sub veya supranükleer (glikojen içeren) vakuollü kolumnar hücrelerden 

oluşur (Creasman ve ark., 2006 , McMeekin ve ark., 2009). Bu durum bazen daha genç 

reproduktif yaş grubu veya progestin tedavisi almış kadınlarda görülürken, sıklıkla tedavi 

almamış postmenopozal kadınlarda görülür (Zaino ve ark., 2014).  

              

            Sekretuar Diferansiasyon gösteren klasik EEK’lar genellikle iyi diferansiyedir (Zaino 

ve ark., 2014). 
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1.8.1.3. Villoglandüler Tip Endometrioid Karsinom: 

 

        EEK’un uzun fibrovasküler kor içeren villöz papiller yapılardan oluşan nadir bir 

varyantıdır. Oval, hafif-orta derecede atipi gösteren, stratifiye kolumnar epitelyal hücrelerle 

döşeli ince fibrovasküler kora sahip papiller yapılarla karakterizedir. Mitoz değişken olup 

anormal mitotik figürler nadirdir. Myometrial invazyon yüzeyeldir. Düşük dereceli EEK 

özellikleri gösterir (Chen ve ark., 1985, Hendrickson ve ark., 1982). 

 

            Ayırıcı tanıda en önemli nokta seröz karsinomla ayrımıdır. Seröz karsinomun tersine 

villoglandüler varyantta tipik endometrioid nükleer özellikler ve hafif-orta nükleer atipi 

görülür. Papiller yapılar daha uzun ve fibrovasküler kor daha incedir. Seröz Karsinomda 

görülen makronükleol, pleomorfizm ve papiller tufting görülmez. Genellikle iyi diferansiye 

EEK ile mikst bir şekilde görülür (Ellenson ve ark., 2011). 

 

  

   1.8.1.4. Diğer Varyantlar: 

  

            EEK’un daha az sıklıkla görülen diğer paternleri sertoliform ve mikroglandüler 

varyantlardır (Zaino ve ark., 2014).  

 

             1.8.2. Müsinöz Karsinom: 

 

                 Müsinöz Karsinom (MK) EEK’lar arasında %1-9 oranında görülmektedir (Ross ve 

ark., 1983). %50’si müsinöz hücrelerden oluşan Endometrial Karsinomdur. Vakalar 47-89 yaş 

aralığında olup klinik özellikleri endometrioid karsinoma benzerdir. Sıklıkla Evre I tümörlerdir. 

Makroskopik olarak mukoid veya jelatinöz görünümdedir (Zaino ve ark., 2014). 
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                    MK minimal stratifikasyon gösteren uniform, müsinöz, kolumnar hücrelerle döşeli 

glandüler veya villoglandüler yapılardan oluşur. Müsin, müsikarmin ve Karsinoembriyonik 

Antijen (CEA) pozitif, bazofilik globüller veya hafif soluk, granuler sitoplazma olarak 

tanımlanır. Ayrıca PAS pozitif, diastaz rezistanstır ve intrasitoplazmik olarak görülür (Fujiwara 

ve Longacre, 2011). Skuamöz Diferansiasyon sıklıkla görülür. Nükleer atipi hafif-orta ve 

mitotik aktivite düşüktür. Myometrial invazyon tipik olarak myometriumun ilk yarısında 

sınırlıdır (Melhem ve Tobon, 1987). Tümörlerin %50’sinde görülen, endoservikal glandlara 

benzeyen küçük alanlar, endoservikal karsinomla karışabilir.  Ayrım için immunohistokimya 

yardımcıdır (Zaino ve ark., 2014).  

                Menopozal ve perimenopozal kadınlardan yapılan endometrial biyopsilerde, ilişkili 

endometrial stroma görülmediğinde, proliferatif müsinöz lezyonları atipik hiperplaziden veya 

iyi diferansiye endometrial karsinomdan ayırmak oldukça zordur. Bu durumda biyopsi 

materyalinde minimal sitolojik atipiyle beraber konfluent veya kribriform yapı varlığı karsinom 

göstergesidir. İzlenen proliferasyon bu özellikleri taşımadığında atipik müsinöz glandüler 

proliferasyon olarak değerlendirilmelidir. Bu lezyonlar altta yatan düşük dereceli karsinom için 

uyarıcı özellik taşımaktadır (Zaino ve ark., 2014). 

 

1.8.3. Seröz Karsinom: 

 

           Seröz Karsinom (SK), diffüz, belirgin nükleer pleomorfizm içeren kompleks papiller 

ve/veya glanduler yapı ile karakterizedir. Uterin Seröz Karsinom, Seröz Adenokarsinom veya 

Uterin Papiller Seröz Karsinom şeklinde de adlandırılmaktadır. Tip II tümörlerin prototipidir 

(Zaino ve ark., 2014).  

                SK tanısı alan kadınlar sıklıkla birden fazla doğum yapan, sigara kullanan, meme 

kanseri hikayesiyle tamoksifen kullanan, tubal ligasyon yapılmış ve daha az sıklıkla obez 

kadınlardır. Sıklıkla 60 yaşından daha geç yaşta görülür. Geç yaşta görüldüğünden 

makroskopik olarak uterus küçüktür. Tümör kaviteyi genişletmiş olabilir ancak sıklıkla tümör 

endometrial polip yüzeyinde gelişmiş haldedir ve belirgin değildir (Zaino ve ark., 2014).   
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1.8.3.1. Seröz Endometrial İntraepitelyal Karsinom: 

 

            Seröz Endometrial İntraepitelyal Karsinom doğrudan doğruya invaziv seröz 

karsinomun prekürsörü olup sıklıkla polip içinde veya atrofik endometriumda gelişir. Lezyon 

epitelde sınırlı (non-invaziv) olduğunda  “Seröz İntraepitelyal Karsinom” olarak sınıflandırılır. 

Bu karsinom için önemli olan nokta demonstratif invazyonun görülmemesine rağmen 

hücrelerin dökülerek geniş alanlarda ekstrauterin metastaz yapmasıdır. SK ile belirgin atipi, 

pleomorfizm, yüksek nükleus sitoplazma oranı, sık mitoz, atipik mitoz gibi ortak sitolojik 

özellikler taşır (Zaino ve ark., 2014). 

 

1.8.3.2. Seröz Karsinom:  

 

            Uterin SK’un pür formunda solid büyüme paterni ve glandüler yapılanma olabilmesine 

rağmen kompleks papiller yapı karakteristiktir. Papilla yapısı kısa, dallanan, hyalinize veya 

uzun, ince, narin olabilir. Her bir fibrovasküler papilla büyük, atipik nükleuslu, belirgin 

nükleollü ve kıt sitoplazmalı epitelyal hücrelerle döşelidir.  Lüminal yüzey yıpranmış, içe doğru 

çukurlaşmış görünümde olup EEK’da görülen lüminal apikal düzgün sınırlar görülmez. Mitotik 

figürler çok sayıdadır. Tümör myometriumu invaze ettiğinde ise glandlarda yarıklanma 

şeklinde göze çarpar (Zaino ve ark., 2014).   

              

        Yüksek dereceli glanduler endometrioid adenokarsinomların seröz veya endometrioid 

diferansiasyon gösteren karmaşık özelliklere sahip alt tipleri bulunmaktadır (Garg ve ark., 

2010). Bu durumda immunohistokimyasal olarak p53’ün aberran ekspresyonu (tümör 

hücrelerinin en az %75’inde kuvvetli ve diffüz expresyon göstermesi veya komplet p53 

immunreaktivitesinin yokluğu) TP53 mutasyonu ile koreledir ve SK tanısını destekler. Tersine  

p53 ile boyanma, değişken yoğunlukta ve neoplastik hücrelerin %75’inden azında ise bu durum 

wild tip TP53 mutasyonu ile koreledir ve yüksek dereceli EEK’u desteklemektedir. Çok yüksek 

Ki-67 bağlanma indeksi (Bİ) de daha çok SK için tipiktir ancak yüksek dereceli EEK’u 

dışlamaz (Zaino ve ark., 2014). 
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          SK’ların bazıları mikst seröz-endometrioid karsinom gibi farklı paternlerde 

görülebilirler. SK’un oldukça agresif davranışından dolayı klinisyenler tarafından bu vakalar 

SK’un minör komponenti yerine pür SK ile eşdeğer olarak kabul edilmektedir (Zaino ve ark., 

2014). 

 

1.8.4. Berrak Hücreli Karsinom: 

 

            Berrak hücreli karsinom (BHK), berrak eozinofilik sitoplazmalı, poligonal veya hobnail 

şekilli hücrelerden oluşan, papiller, tubulokistik veya solid paternler oluşturan bir neoplazmdır. 

Endometrial karsinomların %2’sini oluşturup Tip II endometrial karsinomlardan bir tanesidir. 

Genellikle atrofik endometrium zemininde veya endometrial polip içinde gelişir. Vakalarda 

multiparite ve sigara kullanımı sıktır.  Diyabet ve obezite EEK olgularına göre daha az görülür 

(Brinton ve ark., 2013, Lax ve ark., 1998). 60 yaş üstünde sık görülür. Postmenopozal 

kadınlarda kanama sık görülen bir bulgu olmasına rağmen kimi zaman smear’e düşen malign 

hücrelerle de tanı konulabilir (Abeler ve Kjorstad, 1991). 

 

            BHK, berrak veya daha az sıklıkla eozinofilik sitoplazmalı, poligonal veya hobnail 

şekilli hücrelerin tubulokistik, solid veya papiller yapılar oluşturmasından meydana 

gelmektedir. Papilla sıklıkla hyalinize stromaya sahip kısa ve dallanan yapıdadır (Kurman ve 

Scully, 1976). Pleomorfizm ve değişken boyuttaki nükleol varlığı ile görülen nükleer atipi 

belirgindir. Mitotik figürler her zaman olmamakla birlikte sıktır ve çok sayıdadır. BHK’ların 

2/3’si yoğun eozinofilik ekstrasellüler globüller veya hyalin cisimcikler içerir (Zaino ve ark., 

2014). 

 

             BHK sıklıkla Östrojen reseptörü (ER), Progesteron reseptörü (PR) negatiftir ve nadiren 

p53 overekspresyonu görülür. Ki-67 Bİ en az %25-30’dur. Aksine EEK’larda ER ve PR 

kuvvetli immunopozitif, p53 immunonegatiftir. SK’da ER ve PR zayıf pozitif veya negatif, p53 

diffüz immunopozitiftir (Lax ve ark., 1998). 
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1.8.5. Nöroendokrin Tümörler: 

 

              Nöroendokrin tümörler (NET) morfolojik olarak nöroendokrin fenotipteki tümörleri 

temsil eden bir neoplazmdır. Oldukça nadir görülür. Endometrial karsinomların %1’den azını 

oluşturur. Spesifik bir risk faktörü tanımlanmamıştır. Sıklıkla 60 yaş üstü postmenopozal 

kadınlarda görülür. Düşük dereceli ve yüksek dereceli olmak üzere 2 alt grupta incelenir. Düşük 

dereceli NET, “Karsinoid Tümör” olarak da adlandırılır. İyi diferansiye endokrin tümör olup 

derece 1’dir. Yüksek dereceli nöroendokrin karsinom (NEK) da küçük hücreli ve büyük hücreli 

NEK olmak üzere 2 alt grupta incelenir.  Her iki grup da derece 3’dür.  

 

              Uterin Korpusun primer karsinoid tümörü olarak 2 vaka rapor edilmiştir (Chetty ve 

ark.,1993, Gonzalez-Bosquet ve ark., 1998). Küçük hücreli NEK akciğerin küçük hücreli 

karsinomuna benzer özellikte koyu kromatinli ve kıt sitoplazmalı, ovoid, koheziv olmayan 

hücrelerden oluşur (Huntsman ve ark., 1998, Van Hoeven ve ark., 1995). Sıklıkla nükleer 

molding, çok sayıda mitotik figürler, nekroz ve apopitotik cisimcikler görülür. Büyüme paterni 

diffüz, trabeküler, adalar veya rozet benzeri yapılanma şeklindedir. 

 

            Büyük hücreli NEK’lar periferal palizatlanma gösteren iyi sınırlı adalar, trabeküller 

veya kordlar oluşturur. Tümör hücreleri belirgin nükleollü, veziküler veya hiperkromatik 

nükleuslu büyük, poligonal  hücrelerdir. Mitotik aktivite yüksektir ve belirgin coğrafik nekroz 

görülür (Zaino ve ark., 2014).   

 

            Küçük hücreli NEK’lar kromogranin A, sinaptofizin, CD56, vimentin ve sitokeratinler 

(CK) (dot-like) pozitiftir. Büyük hücreli NEK tanısını kesinleştirmek için tümörün en azından 

bir kısmında nöroendokrin markırlardan (CD56, Kromogranin, Sinaptofizin) bir veya daha 

fazlası ile ekspresyon gösteren nöroendokrin büyüme paterni olmalıdır. CD56, kromogranin, 

sinaptofizin neoplastik hücrelerin %10’undan fazlasında immunopozitif olmalıdır (Zaino ve 

ark., 2014). 
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1.8.6. Mikst Karsinomlar: 

 

         Mikst karsinom, en az bir tanesi Tip II kategoride olmak üzere endometrial karsinomların 

iki veya daha fazla histolojik tipinin kombinasyonundan oluşur (Zaino ve ark., 2014).   

 

         Histopatolojik olarak Hematoksilen-Eozin (H&E) kesitlerde en az iki histolojik hücre tipi 

tanınmalıdır ve ikinci komponent tümörün en az %5’ini oluşturmalıdır. En sık karşılaşılan 

kombinasyon ise EEK ve SK’dır. İmmunohistokimya (İHK) iki ayrı hücre tipinin varlığını 

aydınlatmada yardımcı olacaktır.  Patoloji raporunda tanıda mikst karsinomu oluşturan tipler 

belirtilmelidir. Bu tümörlerin davranışı yüksek dereceli komponentin davranışı ile koreledir 

(Zaino ve ark., 2014).  

 

1.8.7. Andiferansiye ve Dediferansiye Karsinomlar:  

 

          Andiferansiye karsinom endometriumun diferansiasyon göstermeyen malign epitelyal 

neoplazmı olarak tanımlanır. Dediferansiye karsinom ise andiferansiye komponent ile birlikte 

ikinci bir komponent olarak FİGO derece 1 veya 2 endometrioid karsinom içeren neoplazmdır. 

 

          Andiferansiye karsinom nadir görülür. Lynch sendromu ile muhtemelen ilişkilidir 

(Broaddus ve ark., 2006, Garg ve ark., 2010, Tafe ve ark., 2010). Ortalama yaş 55’tir. 

Makroskopik olarak 2-15 cm boyutlarında büyük, polipoid, intralüminal kitlelerdir. Nekroz sık 

görülür  ve birçoğunda alt uterin segment tutulumu görülmektedir (Tafe ve ark., 2010). Bu 

tümörlerin davranışı oldukça agresif olup rekürrens veya ölüm vakaların %55-95’inde 

görülmüştür (Altrabulsi ve ark., 2005, Tafe ve ark., 2010). 
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1.8.7.1 Monomorfik Andiferansiye Karsinom: 

 

                  Histopatolojik olarak “Monomorfik Andiferansiye Karsinom” küçük-orta boyutlu, 

uniform diskoheziv hücrelerin tabakalarından oluşur. Lenfoma veya plazmositoma benzer 

belirgin bir yuva veya trabeküler yapı oluşturmaz. Yüksek dereceli endometrial stromal sarkom 

veya küçük hücreli karsinom  görünümü de yoktur (Altrabulsi ve ark., 2005 ). Gland 

formasyonu görülmez. Nükleer kromatin sıklıkla koyudur. Çoğu vakada mitotik figürler 10 

Büyük Büyütme Alanında 25’den fazladır. Bazen tümör monomorfik zeminde pleomorfik 

nukleus içerebilir. Stroma genellikle görülmez bazen miksoid matriks içerebilir. Sıklıkla çok 

sayıda tümörü infiltre eden lenfositler mevcuttur (Tafe ve ark., 2010). 

 

  1.8.7.2 Dediferansiye Karsinom  

  

 Monomorfik andiferansiye karsinomların %40’ı ikinci bir komponent olarak FİGO 

derece 1 veya 2 endometrioid karsinom içerirler (Silva ve ark., 2006, Tafe ve ark., 2010). Bu 

fenomen dediferansiye karsinom olarak adlandırılır. Bu vakalarda andiferansiye komponent 

endometrial komponentin yanındadır.  

    

İHK’sal olarak Andiferansiye Karsinomlar epitelyal diferansiasyon gösterdiklerinden 

Epitelyal Membran Antijen (EMA) (Altrabulsi ve ark., 2005, Tafe ve ark., 2010) ve CK18 (Tafe 

ve ark., 2010) ekspresyonu görülür ancak pansitokeratin ekspresyonu yoktur. Tümör 

hücrelerinde vimentin ekspresyonu görülür ancak ER, PR veya E-kadherin ekspresyonu 

görülmez (Tafe ve ark., 2010). Kromogranin veya sinaptofizin tümör hücrelerinin çok az bir 

kısmında boyanabilir (Altrabulsi ve ark., 2005). 
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1.9. Endometrial Karsinomlarda Derecelendirme (Grade) 

   

            FİGO derecelendirme sistemi ve DSÖ’ye göre uterin karsinomlarda derecelendirme 

primer olarak yapısal patern gözönüne alınarak yapılmaktadır. Bu yapısal derecelendirme de 

Endometrioid ve Müsinöz Karsinomlarda geçerlidir. 

 

Derece (Grade) 1: Tümörün %5 veya daha azı solid büyüme paterninden oluşur. 

Derece (Grade) 2: Tümörün %6 - %50’si solid büyüme paterninden oluşur. 

Derece (Grade) 3: Tümörün %50’den fazlası solid büyüme paterninden oluşur. (Zaino ve 

ark., 2014) 

    

             Tümörün %50’den fazlasında Derece 3 nükleer özellikler (belirgin nükleer atipi) varsa 

bu durum daha agresif davranışı gösterdiğinden tümörü bir derece artırır.  

 

              Derecelendirmede önemli olan özelliklerden diğeri ise EEK’da görülen skuamöz 

diferansiasyon derecelendirilmemelidir. Çünkü diferansiasyon derecesi glandüler komponent 

ile paraleldir.  

 

               MK’lar EEK ile oldukça yakın ilişkilidir. Bu nedenle bu derecelendirme MK’lar için 

de geçerlidir. Seröz, berrak hücreli, andiferansiye karsinomlar yüksek dereceli tümörler olarak 

kabul edilir. FİGO derecelendirme sistemine göre derecelendirilmez.  Mikst karsinomlarda ise 

en yüksek derece kabul edilmelidir (Zaino ve ark., 2014, CAP, 2016) 

 

. 
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1. 10. Endometrial Karsinomlarda TNM ve FİGO Evreleme Sistemi:  

            

           Tanı anında tümörün yayılımını gösteren en önemli prognostik belirteç evredir. 

Evrelemede, AJCC ve UICC tarafından onaylanan TNM sınıflandırılması ve 2009 yılında 

yeniden revize edilmiş  paralel bir sistem olan FIGO evreleme sistemi kullanılmaktadır (Tablo 

1.5) (Kurman ve ark., 2014). 

    

           AJCC/UICC’ye göre T sembolü daha önce tedavi edilmemiş primer tümörü, p sembolü 

TNM’nin patolojik sınıflandırılmasını   gösterir. pT primer tümör rezeksiyonu veya biyopsinin 

en yüksek pT kategorisini verebilecek yeterlilikte olmalıdır. pN lenf nodu metastazını 

değerlendirecek yeterlilikte alınan lenf nodları olmalıdır. pM ise uzak metastazı mikroskobik 

olarak tanımlayacak nitelikte olmalıdır. Evreleme için total abdominal histerektomi (TAH)- 

Bilateral Salpingooferektomi (BSO) ve pelvik-paraaortik lenf nodu diseksiyonu yapılmış 

olmalıdır. 

 

  

Tablo 1.5 : Endometrial Karsinomun TNM ve FIGO evrelemeleri. (AJCC, 2011, IUCC,  

2009) 

 

T (Primer tümör) 

FIGO TNM Kategorileri 

 
Tx: Tümör değerlendirilemiyor  

 T0: Primer tümör kanıtı yok.  

 Tis: Karsinoma in situ. 

I 

 

IA 

 

IB 

T1:  Tümör korpus uteriye sınırlı  

 

T1a:  Tümör endometriuma sınırlı veya myometriumun yarısından azına invaze  

 

T1b: Tümör myometrium yarısı veya daha fazlasına invaze 
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Not: FİGO artık Evre 0 (Tis) içermemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

T2:  Tümör servikal stromaya invaze fakat uterus dışına yayılım yok* 

 

III 

III A 

III B 

III C 

IIIC 1 

IIIC 2 

T3: Lokal ve/veya Bölgesel yayılım 

T3 a:  Tümör uterin seroza ve/veya adneksleri tutmuş (direkt yayılım veya metastazla)  

T3 b:  Vajinal tutulum (direkt yayılım veya metastazla) veya parametrial tutulum 

N:   Pelvik veya paraaortik lenf nodu metastazı** 

N1:  Pelvik lenf nodu metastazı 

N2: Paraaortik lenf nodu metastazı (Pelvik lenf nodu metastazı olup olmamasına 

bakılmaksızın) 

 

IVA 

 

IVB 

T4: Tümör mesane veya barsak mukozasına yayılmış*** 

M1: Uzak metastaz (Vajen, pelvik seroza veya adneksler dışında) 

N (Bölgesel lenf bezleri) 

FIGO TNM Kategorileri  

 Nx: Bölgesel lenf bezlerinin değerlendirilememesi. 

 N0: Bölgesel lenf bezi metastazı yok. 

IIIC1 N1: Pelvik lenf nodlarına bölgesel lenf nodu metastazı 

IIIC2 N2: Pelvik lenf nodu olsun ya da olmasın paraaortik lenf nodlarına bölgesel lenf nodu 

metastazı  
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FIGO TNM Kategorileri 

Evre I 

Evre IA 

Evre IB 

T1, N0, M0 

T1a, N0, M0 

T1b, N0, M0 

Evre II T2, N0, M0 

Evre III 

Evre IIIA 

Evre IIIB 

Evre IIIC1 

Evre IIIC2 

T3, N0, M0 

T3a, N0, M0 

T3b, N0, M0 

T1-T3, N1, M0 

T1-T3, N2, M0 

Evre IVA 

Evre IVB 

T4, herhangi bir N, M0 

Herhangi bir T, herhangi bir N, M1 

 

* Endoservikal glanduler tutulum Evre I olarak kabul edilmelidir. 

** Pozitif sitoloji evreyi değiştirmez. Ancak raporda belirtilmelidir. 

*** Büllöz ödem varlığı T4 için yeterli bir kriter değildir. Bu lezyon biyopsi ile 

doğrulanmalıdır. 
 

M (Uzak metastaz) 

FIGO TNM Kategorileri  

 M0: Uzak metastaz yok. 

IVB M1: Uzak metastaz var ( intraperitoneal hastalık, inguinal lenf nodu metastazı, ya 

da akciğer, karaciğer veya kemik dahil. Paraaortik lenf nodu, vajina, pelvik seroza 

veya adnekse metastazlar dahil değil) 
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1.11. Endometrial Karsinomlarda Prognostik Faktörler:  

 

Endometrial Kanserlerde en önemli prognostik faktör evre olmasına rağmen yaşam 

süresini belirlemede ve nüks ihtimalini öngören çok sayıda prognostik faktörler bulunmaktadır. 

 

Yaş: Genç hastalarda EK prognozu yaşlı hastalara göre daha iyidir. Bu durum yaşlı 

hastalarda derece 3 ve kötü histolojik tümörlerin daha sık görülmesidir. 

 

 Histolojik Tip: En sık görülen tip olan EEK’li hastalarda 5 yıllık sağkalım %80-90’dır. 

Vakaların %10’unu oluşturan Endometrioid tip dışındaki kanserler (Seröz, Berrak Hücreli... 

gibi) ise kötü prognozludur (Wison ve ark., 1990). Bu olgularda 5 yıllık sağkalım oranı %30-

70 olarak saptanmıştır (Prat, 2004). 

 

 Histolojik Derece: Yüksek dereceli tümörlerde nüks oranlarının daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Grisby ve ark.,1991). Derece 3 karsinom vakalarında üç ile beş kat arasında nüks 

ve kanserden ölüm riski saptanmıştır (Creutzberg ve ark.,2004). Yapılan bir çalışmada EEK 

tanısı almış 600 olguda 5 yıllık sağkalım  derece 1 tümörlerde %94, derece 2 tümörlerde %84, 

derece 3 tümörlerde %72 olarak bulunmuştur (Zaino ve ark.,2014, Sivridis ve ark.,2001). 

 

 Tümör Boyutu: Tümör boyutu, lenf nodu metastazı ve yaşam süresini öngörmede 

önemli bir prognostik faktör olarak saptanmıştır. Orta risk grubunda bulunan olgularda lenf 

nodu metastazı 2 cm ve altında olan olgularda, 2 cm ve üzeri olan olgulara göre daha az, 5 yıllık 

sağkalım daha uzundur (Schink ve ark.,1991). 

 

 Evre: EK’de en önemli prognostik belirleyicidir. Hastalığın yaygınlığı hakkında bilgi 

veren evrelemede AJCC ve UICC tarafından onaylanan TNM sınıflandırılması ve 2009 yılında yeniden 

revize edilmiş  paralel bir sistem olan FIGO cerrahi evreleme sistemi kullanılmaktadır (CAP protocol, 
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2014, Kurman ve ark., 2014). Myometrial invazyon, adneksiyel tutulum, intraperitoneal metastaz, 

peritoneal sitoloji, pelvik ve paraaortik lenf nodu metastazı, uzak metastaz tümörün evrelendirilmesinde 

önemlidir. 

 

 Myometrial invazyon: FİGO evre I ve II’deki en önemli bağımsız prognostik 

faktördür. İnvazyon görülmeyen 99 vakadan birinde (%1), 1/3 invazyon olan 196 vakadan 

15’inde (%7,7); 2/3 invazyon olan 55 vakadan 8’inde (%14,5); dış 1/3’e invazyonu olan 40 

vakadan 6’sında (%15) rekürrens gelişmiştir (Morrow ve ark., 1991). Bir başka çalışmada 5 

yıllık rölatif sağkalım sırayla %94, %91, %84 ve %59 bulunmuştur (Zaino ve ark., 1991).  

 Myometrial invazyon değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken 4 önemli parametre 

bulunmaktadır. İlk olarak endometrial-myometrial bileşke düzensizliği akılda tutularak ölçüm 

yapılırken en derin nokta dikkate alınmalıdır. İkinci olarak adenomyozis odakları varsa bu alanı 

tutan en derin nokta baz alınarak ölçüm yapılmalıdır (Ali A. ve ark., 2007, Hirschowitz ve ark., 

2013). Üçüncü ekzofitik tümörlerde komşu endo-myometrium sınırı baz alınarak ölçüm 

yapılmasıdır. son olarak ise myometrium dış 1/2’sinde lenfatik içine tümör olduğunda derin 

myometrium invazyonu olarak kabul edilmemelidir.  

 

 Servikal stromal tutulum: 2009 FİGO evrelemesinde Evre II endoservikal stromal 

tutulum olarak değiştirildi. Glandüler stromal tutulum için tanısal tekrarlanabilirliğin düşük 

olması, gland/stroma tutulumunun tek değişkenli ve çok değişkenli analizlerde prognostik bir 

değerinin olmaması nedeniyle evrelemede yalnızca servikal stromal tutulum yer almaktadır 

(Zaino ve ark., 2012). 

 

 Lenfovasküler invazyon: Tüm EK tiplerinde rekürrens ve ölüm riskini göstermede 

bağımsız risk faktörü olarak bildirilmiştir (Kaku ve ark., 1994). Erken evre EK’de lenfovasküler 

invazyon %15, derece 3 tümörlerde %42, derin myometrial invazyonu olan tümörlerde %70’dir 

(Hanson ve ark., 1985). Tümörün myometrial invazyon derinliği ve derecesi arttıkça 

lenfovasküler invazyon görülme riski de artmaktadır. 

 
 Periton sitolojisi: Periton sitolojisi pozitifliği derin myometrial invazyon, uterus dışına 
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yayılım ve yüksek histolojik derece ile birliktelik gösterir. Fakat kötü prognoz kriterleri 

olmadığı takdirde sağkalım ve rekürrens üzerine olumsuz etkisi olmadığı saptanmıştır (Prat ve 

ark., 2004, Mlyncek ve ark., 2005). Uterus içine sınırlı evre I ya da II tümörlerde tek başına 

periton sıvısı pozitifliğinin tedaviyi yönlendirmede etkinliği tartışmalı olduğundan revize 

edilen 2009 FIGO evrelemesinde periton sıvısı pozitifliği evre 3 kategorisinden çıkarılmıştır. 

Raporda ayrıca belirtilmesi önerilmiştir. 

 

 Lenf Nodu Metastazı: Önemli bir prognostik faktör olup lenf nodu metastazı olan 

hastalarda olmayan hastalara göre nüks gelişme riski yaklaşık altı kat daha fazla olarak 

bildirilmiştir. Lenf nodu metastazı olmayan hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı %90 iken lenf 

nodu tutulumu olanlarda bu oran %54’tür (Zaino ve ark., 1996). Jinekolojik Onkoloji Grubu 

(GOG), endometrium kanserinde paraaortik lenf nodu metastazının prognozu belirlemede en 

önemli faktör olduğunu bildirmiştir (Morrow ve ark., 1991). Paraaortik lenf bezleri pozitif 

olanlarda 5 yıllık sağkalım %36 iken, negatif olanlarda bu oran %85’e çıkmaktadır (Ellenson ve 

ark., 2011). 

 

 Hormon Reseptör Durumu: EEK’ler, İHK’sal olarak ER ve  PR antikorları ile sıklıkla 

pozitif reaksiyon verirken, SK ve BHK’ler bu antikorlarla hemen daima negatif reaksiyon verir. 

Steroid reseptör pozitifliği FIGO evresi, histolojik derece ve sağkalım ile korele olarak bildirilmiştir 

(Longocre ve ark., 2010, Ellenson ve ark., 2011, Prat, 2004). Bir ya da her iki reseptörün pozitif 

olduğu hastalarda sağkalım, reseptörün negatif olduğu hastalara göre daha uzundur (Liao ve ark., 

1986). Bu nedenle EK hastalarının belirli bir yüzdesinde hormonal tedaviye yanıt 

alınabilmektedir (Kim ve Chapman-Davis, 2010, Engelsen ve ark., 2009). 

 

 DNA Ploidi: Ploidi bir hücredeki kromozom sayısını ifade eder (n). EK’nin yaklaşık 

2/3’ünde DNA içeriği diploiddir (2n). Diploid olmayan tümör oranı myometrial invazyon 

derinliği arttıkça ve tümör diferansiasyonu azaldıkça artmaktadır (Zaino ve ark., 1996). 

Cerrahiden sonra değerlendirilebilen tümör ploidisi EK olgularında önemli bir prognostik 

faktördür.  

 
 Proliferasyon belirteçleri: Ki-67, Prolifere Hücre Nukleer Antijeni (PCNA) ve 

Nucleol Organize Eden Bölge (AgNOR) proliferatif belirleyici olarak kullanılırlar. Ki-67 Bİ 

yüksek olan tümörler anöploid özellikte olup kötü prognozludur (Prat, 2004, Salvesen ve 

Akslen, 2002).  
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 NOR’lar protein sentezinin dolaylı olarak da hücrenin, metabolik ve proliferatif 

aktivitesinin kontrolünde rol oynar. AgNOR seviyeleri, 4,5 ve üstünde olan hastalarda sağkalım 

daha kısa olarak bildirilmiştir (Elagöz ve ark., 2000, Salvesen ve Akslen, 2002).  

 PCNA, DNA replikasyonu ve hücre proliferasyonu için gereken bir belirteçtir. PCNA 

değeri %30'un altında olan olgularda sağkalım sürelerinin uzun olması bu parametrenin 

prognozu etkileyebileceğini düşündürmektedir (Salvesen ve Akslen, 2002). 

 

 
 Onkogenler: EK’de p53, PTEN, bcl-2, HER-2/neu (c-erbB-2) gibi önemli bazı genlerin 

mutasyonları bilinmektedir. Bu mutasyonların çoğu İHK’sal olarak da araştırılabilmektedir.  

 

 HER-2/neu (c-erbB-2), intrinsik tirozin kinaz aktivitesi olan, epidermal büyüme faktör 

reseptörüne benzeyen ve transmembran glikoproteinini kodlayan bir protoonkogendir. c-erbB-

2 overekspresyonu EK’de kötü prognostik faktör olup histolojik derece ile koreledir. C-erbB-

2'nin normal dokuda % 8, hiperplastik dokuda % 48, malign örneklerde % 63 oranında 

amplifikasyonu saptanmıştır (Ellenson ve ark., 2011, Prat, 2004, Engin ve ark., 2001, Erdem 

ve ark., 2003). 

 

 Bcl-2 programlanmış hücre ölümünü (apoptozisi) inhibe eden bir protoonkogendir. Bcl-

2 ile normal dokuda yüksek ekspresyon görülürken, tümörlü dokularda ekspresyon azalır. 

Proliferatif endometrium, endometrial hiperplazi gibi nonneoplastik durumlarda yüksek Bcl-2 

ekspresyonu saptanırken, yüksek evreli agresif tümör tipinde ve derin myometrial invazyonu 

olan tümörlerde ekspresyonu azalır (Prat, 2004). 

 

 Kromozom 17p13.1’de lokalize p53 geni ise tümörlerin bir çoğunda mutasyon sergiler. 

Nükleusta yer alan DNA bağlayıcı bir protoonkogendir. EK’de p53 protein seviyeleri normal 

endometrium örneklerine göre anlamlı olarak yüksektir. p53 geninin mutasyonu ya da artmış 

ekspresyonu özellikle SK’de görülmekte olup kötü prognoz belirleyicisidir. p53 ekspresyonunda 

artış, yüksek FIGO evresi, agresif tümör tipi, artmış histolojik derece ve derin myometrial 

invazyonla ilişkili bulunmuştur (Prat, 2004, Ellenson ve ark., 2011). 

 
 PTEN gen mutasyonu: PTEN geni, 10. kromozomda yer alan, hücre siklusunun 

durması, hücre motilitesinin inhibisyonu ve apoptozise yol açan, lipid fosfataz ve protein tirozin 
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fosfataz aktiviteli bir tümör supresör gendir. P13K-AKT yolağını inhibe ederek negatif 

düzenleyici olarak rol alır (Ioffe ve ark., 2011, Chow ve Baker, 2006, Merrit ve Cramer, 2011, 

Cheung ve ark., 2011).  

 

 EK ve prekanseröz lezyonlarında tespit edilmiş en sık mutasyona uğrayan gendir (Lacey 

ve ark 2008). EEK’de de en çok görülen genetik mutasyon PTEN genindedir. Endometrial 

adenokarsinomlarda PTEN geninde somatik mutasyon veya delesyon %40-76 oranında 

görülmektedir. Endometrial tümör oluşumunda PTEN mutasyonu yüksek östrojen düzeylerinin 

olduğu erken dönemlerde meydana gelmektedir. Bazı çalışmalarda prekanserlerde %18-55 

oranında mutasyon saptanmıştır. Ancak erken evrede PTEN mutasyonu meydana geldiğinden, 

prognostik belirleyici olup olmadığı konusunda tartışmalar mevcuttur (Chow ve Baker, 2006, 

Mutter ve ark., 2000, Sarmadi ve ark., 2009). 

 

 

1.12. GOLPH3 (Golgi Fosfoprotein 3): 

 
 

GOLPH3, aynı zamanda GPP34/GMx33/MIDAS olarak bilinen, veziküler taşınmayı 

sağlayan onkoproteinlerin heyecan uyandıran yeni bir sınıfıdır. İlk olarak Golgi ağının trans 

(Trans Golgi Network) kısmında lokalize, fosforile bir periferal membran proteini olarak 

bulunmuştur (Wu ve ark., 2000, Bell ve ark., 2001). 5p13’de yer alan gen tarafından kodlanır. 

Sonraki çalışmalarda GOLPH3 ratlarda endozom ve plazma membranı içinde Trans Golgi 

Network (TGN)’den sitozole hızla hareket eden yani trans golgi matriksi ile hareketli bir şekilde 

ilişkili bir protein olarak tanımlanmıştır (Snyder ve ark., 2006). Birçok golgi matriks proteini 

gibi GOLPH3 de büyük sitozolik havuzda bulunur. Buna rağmen oldukça küçük olması 

(Moleküler ağırlığı 34 kDa’dur.) ve uzun kıvrımlı sarmal bölgesinin olmaması nedeniyle atipik 

bir golgi matriks proteinidir (Snyder ve ark., 2006). 
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Şekil 1.5: İnsan GOLPH3 proteininin şematik görünümü. (Sarı renk: PI(4)P-bağlayıcı bölge; 

R7, R14, R15: bağlanma için gerekli arjinin rezidüleri, W81, R90, R171, R174: PI(4)P-

bağlayıcı bölgede korunan aminoasid rezidüleri, T143, T148: DNA protein kinaz tarafından 

fosforile olan treonin rezidüleri, LLDLD: the clathrin-bağlayıcı eleman). 

 

 
 

Şekil 1.6: GOLPH3 protein yapısının şerit şeklindeki görünümü.(Kırmızı renk: C-

terminal residüleri, mor renk: N-terminal ucu, Alfa heliksler spiral şeklinde, beta kordonları 

oklar şeklinde gösterilmiştir. Sülfat bağlayıcı cep siyah okla gösterilmiştir. Kırmızı ok klatrin 

bağlayan LLDLD rezidülerini göstermektedir. Figür model Pymol Software kullanılarak 

yapılmıştır) (Sechi ve ark., 2015). 
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GOLPH3 proteini Golgi yapısı ve fonksiyonunun anahtar düzenleyicisi olan Golgi 

Fosfofotidilinozitol (PtdIns) 4-kinazların efektörüdür (Wood ve ark., 2009, D’Angelo ve ark, 

2008).  GOLPH3 yolağı plazma membranına anterograd taşınmada kritik bir rol oynayan, trans 

Golgi membranından aktin filamanına bağlantıyı sağlar. GOLPH3, Fosfofotidilinozitol (4) 

fosfattan (PtdIns-4-P) zengin trans golgi membranına bağlanır. Ayrıca myozin 18A ile F-aktine 

bağlanarak gerilme kuvveti oluşturup Golgi yapısının sağlam kalmasını, gergin şeklini ve 

fonksiyonunu korumasını sağlar (Dippold ve ark., 2009, Ng ve ark., 2013, Taft ve ark., 2013, 

Farber-Katz ve ark., 2014). Böylece GOLPH3/MYO18A ile PtdIns(4)P dan zengin trans Golgi 

membranından, F-aktine bağlantı sağlanmış olur. Sonuç olarak Golgiden plazma membranına 

taşınmanın büyük bir çoğunluğu PtdIns(4)P/GOLPH3 /MYO18A/F-Aktin yolağına bağlı 

olarak gerçekleşmektedir. Bu fenomen GOLPH3’ün protein taşınmasında ve Golgi 

fonksiyonunu korumasındaki potansiyel rolünü ortaya koymaktadır (Li ve ark., 2015). 
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Şekil 1.7: GOLPH3 yolağı üzerinden Golgi regülasyonu. GOLPH3 yolağı Golgiyi aktin 

iskelete bağlar ve anterograd taşınma için gerekli olan golginin gerilim kuvvetini oluşturur. 

GOLPH3 yolağı farklı mekanizmalarla regüle edilir. Büyüme faktörü sinyalleri SAC1 

üzerinden Golgi PtdIns(4) seviyesini artırır (Blagoveshchenskaya ve ark., 2008). GOLPH3L, 

GOLPH3’ün paraloğu olup kısma kolu görevi görür. GOLPH3 yolağının baskın bir negatif 

inhibitörüdür. DNA hasarıyla birlikte, DNA-PK, GOLPH3’ü fosforile ederek ve MYO18A ile 

bağlantısını artırarak yolağı aktive eder (Farber-Katz ve ark., 2014). 

 

 

PtdIns(4)P, GOLPH3, MYO18A veya F-Aktin’de azalma (SAC1,siRNA nın GOLPH3 

ve MYO18A’yı yıkması, F-Aktinin defosforilasyonu gibi sebeplerle) hem Golgiden plazma 

membranına taşınmada defekte, hem de Golginin morfolojisinde çarpıcı bir değişikliğe neden 

olur. GOLPH3 yolağı engellendiğinde Golgi kordonları sıkışırken, yolağın aktivitesinin 

artırılması Golginin genişlemesine neden olur. Örneğin GOLPH3’ün hafif ekspresyonu golgi 

kordonlarında artan bir genişlemeye neden olur. Ancak GOLPH3’ün overekspresyonu 

parçalanma ve Golginin sitoplazmaya dağılmasıyla sonuçlanır (Ng ve ark., 2013). Gerçekten 
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de GOLPH3 yolağının aktivitesindeki büyük artışlar dramatik şekilde Golgi parçalanmasına ve 

taşınmanın bozulmasına neden olmaktadır (Ng ve ark., 2013, Farber-Katz ve ark., 2014). 

 

 

Golgi ayrıca GOLPH3’ün paraloğu olan omurgalılarda yüksek derecede sekretuar 

hücrelerden eksprese edilen GOLPH3L tarafından da düzenlenir (Ng ve ark., 2013). 

GOLPH3L, GOLPH3 gibi golgide lokalize olup PtdIns(4)P’ye bağlanır. Ancak GOLPH3’den 

farklı olarak MYO18A ile bağlanmaz. Böylece GOLPH3 yolağının endojen baskın bir negatif 

inhibitörü olarak görev alır. Yüksek derecede sekretuar hücrelerde agresif anterograd taşınmayı 

önleyen kısma kolu gibi işlev yapar (Buschman ve ark., 2015). GOLPH3L’nin azalması da 

golginin dağılmasına neden olur.  

 

 

DNA hasarı da Golginin dramatik olarak parçalanmasına ve dağılmasına neden 

olmaktadır. Bu mekanizma yine GOLPH3 yolağının aktivasyonunu içerir. DNA hasarına cevap 

olarak DNA-Protein Kinaz GOLPH3’ü fosforile eder. GOLPH3’ün fosforilasyonu MYO18A 

ile fiziki etkileşimini ve gerilimini artırır. Bu etkileşim Golgide dağılmaya neden olur ve 

golgiden plazma membranına taşınma bozulur. Böylece DNA hasarının GOLPH3 yolağını 

aktive ederek Golgi şeklini ve fonksiyonunu etkilediği belirtilmiştir Kanser dahil birçok 

hastalığın patofizyolojisinde DNA hasarının yeri bulunmaktadır (Buschman ve ark., 2015). 

Ancak DNA hasarına bağlı Golgi regülasyonunun bu hastalıklardaki yeri hala net olarak 

bilinmemektedir. 

 

 

GOLPH3’ün kanser patogenezinde Rapamisin protein kompleksinin memeli hedefinin  

(mTOR) aktivitesini artırdığı bildirilmiştir (Scott ve ark., 2009). mTOR hücre içi sinyal 

kaskatlarında merkezi bir noktaya yerleşmiş olan hücre içi bir serin/treonin protein kinazdır. 

Kanserde önemli olduğu saptanan üç temel sinyalizasyon yolu: PI3K/AKT kinaz zinciri, 

Protein Kinaz C Ailesi (PKC) ve mitojenle aktive olan Protein Kinaz (MAPK)/Ras vardır. 

mTOR PI3K/AKT sinyal yolağının akış aşağı aktivasyonunda anahtar bir kinazdır. Kanserde 

bu yolaklar genellikle bozulur. PI3K/AKT/mTOR yolağının aktivasyonu endometrium 

kanserinde de oldukça sık görülür. PTEN kaybı da bu yolağın aktivasyonunda önemli rol oynar. 

Bu nedenle mTOR önemli bir antitümör hedeftir (Küçüköner ve ark., 2013).  
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mTOR proteini hücre büyümesi, proliferasyonu ve metabolizmasında önemli role 

sahiptir. Sitoplazmada bulunan mTOR kompleks 1 (mTORC1) ve mTORC2 bileşenlerinden 

oluşur. GOLPH3 overekspresyonu hem mTORC1, hem mTORC2’nin aktivasyonunu artırır. 

Sonuç olarak bu komplekslerin kendi substratları olan S6 Kinaz ve AKT fosforilasyonu artar 

(Scott ve ark., 2009). İmmun yetmezlikli hayvanlarda GOLPH3 overeksprese eden melanom 

hücrelerinde kontrol hücrelere göre daha hızlı tümör geliştiği görülmüştür (Scott ve ark., 2009). 

Buna ek olarak GOLPH3’ün onkojenik aktivitesinin mTOR yolağında aracı olduğunun 

göstergesi olarak  GOLPH3 eksprese eden tümörlerin rapamisin tedavisine çok daha duyarlı 

olduğu saptanmıştır (Scott ve ark., 2009). 

 

 

Yapılan son çalışmalar, gliomlarda ve meme kanser hücrelerinde GOLPH3’ün hücre 

migrasyonu ve invazyonuyla ilişkili olduğunu göstermektedir (Tokuda ve ark., 2014, Zhou ve 

ark., 2013, Zhang ve ark., 2014). Gliom hücrelerinde hücre migrasyonu ve invazyonunda 

GOLPH3 fonksiyonuyla ilgili altta yatan moleküler mekanizma mTOR ve onun bir efektörü 

olan transkripsiyon/translasyon düzenleyici protein Y- box bağlayıcı protein-1 (YB-1)’i 

gerektirmektedir (Zhang ve ark., 2014). Zhang ve arkadaşları glioma kanser hücrelerinde 

GOLPH3, mTOR ve YB-1 seviyelerinin birbiriyle direk olarak korele olduğunu 

kanıtlamışlardır. Yani GOLPH3 artışı, artmış YB-1 seviyeleri ve mTOR aktivitesi ile birlikte 

gösterilmiştir. Ayrıca GOLPH3 gliom hücrelerinin invitro migratuar ve invaziv davranışını 

artırmakta ve bu etki mTOR inhibitörleri veya YB-1 yıkımıyla önlenebilmektedir (Zhang ve 

ark., 2009).   Önceki çalışmalar invaziv meme kanser hücrelerinde YB-1 seviyelerinin arttığını 

ve bunun E-kadherin ekspresyon kaybı ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Evdokimova ve ark., 

2009). 

 

 

Yapılan çalışmalarda GOLPH3’ün onkogen olarak çeşitli solid tümörlerde varlığı 

gösterilmiştir.  Glioblastom (Zhang ve ark.,2012-3), kolon (Wang ve ark., 2014), mide (Hu ve 

ark., 2012, Pwng ve ark., 2014), prostat (Hua ve ark., 2012), pankreas (Zhang ve ark., 2014-1), 

meme karsinomu (Zeng ve ark., 2012, Tokuda ve ark., 2014), epitelyal over karsinomu (Ma ve 

ark., 2014) , hepatosellüler karsinom (JianXin ve ark.,2014, Hu ve ark.,2014, Dai ve ark., 2014), 

küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (Zhang ve ark., 2014-2), özofagus skuamöz hücreli 

karsinomunda (Wang ve ark., 2012) GOLPH3’ün yüksek ekspresyonunun kötü prognozla 
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ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu veriler GOLPH3’ün tümör progresyonunda önemli bir belirteç 

olabileceğini göstermektedir. Ayrıca GOLPH3’ün yüksek seviyeleri rapamisin ile tedavi edilen 

melanom hücrelerinde hücre ölüm oranı ile ilişkilidir. Bu nedenle GOLPH3 ekspresyonu 

tedavide rapamisin duyarlılığını öngörmede kullanılabilir (Scott ve ark., 2009).   

 

 

DNA üzerine etki eden kemoterapotik ajanlar (siklofosfamid, sisplatin, karbamazepin... 

gibi) klinik pratikte oldukça sık kullanılmaktadır. Şunu vurgulamak gerekir ki; GOLPH3 

overekspresyonu hücre sağkalımını artırdığından, DNA hasarlayıcı ajan -kamptotekin veya 

doksorubisin gibi- kullanılanlarda kemoterapiye yanıtı değerlendirmede önemli yer tutar 

(Farber-Katz ve ark., 2014). Ek olarak GOLPH3, MYO18A veya DNA-PK’dan birinde ani 

azalma DNA hasarından sonra hücre sağkalımını etkiler. Bu durum GOLPH3/MYO18A/DNA-

PK yolağının potansiyel bir terapotik hedef olduğunu göstermektedir (Farber-Katz ve ark., 

2014). 

 

 

Tüm bu bulgular gözönüne alınarak geleneksel kemoterapotik tedavide DNA 

hasarlayıcı ajanlarla kombine GOLPH3/MYO18A/DNA-PK yolağını inaktive eden ajanlar 

kullanılabilir. 

 

 

Sonuç olarak GOLPH3 proteini, “sınıfında ilk Golgi onkoproteini” olarak tanımlanmış 

olsa da sellüler fonksiyonu Golgi yapısında ve veziküler taşınmada sınırlı değildir. Gerçekte 

GOLPH3 proteini, hücre adezyonu (Tokuda ve ark., 2014, Zhou ve ark., 2013, Zhang ve ark., 

2014-3), DNA hasarına hücresel yanıt (Farber-Katz ve ark., 2014) ile sitokinezis (Sechi ve ark., 

2014) de olmak üzere hücre transformasyonu ve kanser progresyonunda önemli bir paya 

sahiptir. Daha önce bahsedildiği gibi GOLPH3 ekspresyonu ile kanser sağkalımı arasında güçlü 

bir bağlantı bulunmaktadır. Bu proteinin detaylı moleküler analiziyle hedefe yönelik yeni 

kanser tedavi stratejilerinin bulunabileceği düşünülmektedir. 
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1.13. Endometrial Karsinomlarda Tedavi:  

 

  1.13.1. Cerrahi Tedavi: 

 
            EK’de primer tedavi modalitesi cerrahidir (Nag ve ark., 1995, ICRU, 1985). Cerrahi 

değerlendirme eksplorasyonla başlar ve FİGO evrelemesinde yeri olmasa da asit örneklemesi 

için batın sıvısı alınır. Operasyon sırasında değerlendirme öncelikle inspeksiyon yöntemiyle 

yapılmalıdır. Bu yöntemle yapılan değerlendirme tümörün derecesine göre değişmekle birlikte 

ortalama %75 sensitivite ve %92 spesifiteye sahiptir. İnspeksiyon, pelvik ve abdominal 

organların palpasyonuyla devam eder. Standart cerrahi prosedür TAH-BSO’dur (Gunderson ve 

Tepper, 2012, Sartori ve ark., 2001, Ayhan ve ark., 2004). Makroskopik olarak Evre 2 yani 

serviks tutulumu olan hastalarda Radikal Histerektomi yapılabilir (Ayhan ve ark., 2004). 

 

              Histerektomi materyalinin intraoperatif olarak frozen ile değerlendirilmesi de ek bilgi 

sağlayacaktır. Operasyon öncesi yüksek dereceli histoloji varlığı, vaka sırasında derin 

myometrial invazyondan şüphenilmesi, uterus dışı tümör varlığı veya servikal tutulum şüphesi, 

lenfadenektominin gerekliliği açısından önem taşımaktadır (Creasman ve ark., 1987). Pelvik-

paraaortik lenf nodu diseksiyonu aynı zamanda FİGO tarafından onaylanan cerrahi evrelemede 

önemli yeri olan bir parametredir. 

 

                Lenf nodu tutulumunun değerlendirilmesi evrelemenin doğruluğunu da 

artırmaktadır. Lenf nodu metastazı açısından yüksek riskli olarak kabul edilen hasta grubu; 

seröz veya berrak hücreli histolojik tipler, %50’den daha derin myometrial invazyon ve 2 

cm’den büyük veya endometrial kaviteyi tamamen dolduran tümörlerdir. İleri evre endometrial 

karsinomlarda metastatik büyük boyutlardaki lenf nodlarının eksizyonunun sağkalım üzerinde 

ciddi önemi vardır (Havrilesky ve ark., 2005).  Ancak lenfadenektomi sırasında hasta yaşı ve 

operasyon şekline bağlı olarak %1-6 oranında komplikasyonlar görülebilir. Bu 

komplikasyonlar başlıca damar yaralanmaları, barsak yaralanmaları, emboli, lenfosel ve şilöz 

asit olsa da ciddi komplikasyon oranı %1’ in altındadır. 

 

                 Uterusun ve diğer cerrahi materyallerin (Lenf nodları, omentum) patolojik analizi 

sonucu elde edilen verilere göre vakalar risk grubuna göre sınıflandırılır ve tedavinin 

devamında bu risk grubuna göre bir karara varılır.  
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Düşük Risk Grubu: 

    
       Düşük risk grubunu derece 1, endometriumda sınırlı endometrioid karsinomlar oluşturur. 

Bu olgularda prognoz çok iyidir ve genellikle adjuvan tedavi verilmez. Cerrahi tedaviyi takiben 

primer risk lokal rekürrens (vajinal kaf) olup bu oran yaklaşık %5’tir (Morrow ve ark., 1991, 

Eifel ve ark., 1997, Straughn ve ark., 2002, Keys ve ark., 2004). Cerrahi ve patolojik olarak bu 

gruptaki vakalara adjuvan tedavi verilmez ve takip önerilir. Fertilite korunması istenen 

durumlarda hastalığın devamlılığı ve rekürrens riski olmasına rağmen progestin tedavisi verilir. 

 

Orta Risk Grubu:  

 
         GOG’a göre orta risk grubu myometrium invazyonu ve demonstratif servikal stromal 

tutulumu olan vakalardan oluşur. Diğer faktörler (Dış 1/3 myometrial invazyon, derece 2-3 

tümörler, lenfovasküler invazyon varlığı) bu kategorideki daha yüksek risk grubunu 

tanımlamak için kullanılır (Keys ve ark., 2004).  

          

         Yüksek-orta riski tanımlamak için ise;  

1-Herhangi yaş grubundaki vakalarda yukarıda tanımlanan 3 kriter varlığı 

2-50-69 yaş grubundaki vakalarda 2 kriter varlığı 

3-70 ve üzeri yaş grubundaki vakalarda 1 kriter varlığı kullanılmaktadır (Creuzberg ve ark., 

2001, Creuzberg ve ark., 2000, Nout ve ark., 2010). 

 

          Orta risk grubundaki olgular sıklıkla adjuvan radyoterapi (RT) alırken, orta-yüksek risk 

grubundaki vakalar kemoterapi (KT) alabilmektedir. 

 

Yüksek Risk Grubu:  

 
        Lenf nodu tutulumu olan (Evre III), metastazı olan (Evre IV) ve herhangi bir evredeki SK 

ve BHK’ler rekürrens için yüksek riskli olarak kabul edilmektedir. Bazı otorler bu gruba derin 

myometrial invazyon, derece III, lenfovasküler alan invazyonu gibi spesifik risk faktörleri olan 

erken evre tümörleri de dahil etmektedir. 
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         Bu vakalara RT ile birlikte veya RT almadan adjuvan KT verilir. Birçok merkezde 

tedavide karboplatin, paklitaksel kullanılır. Bazı olgulara sisplatine ek olarak doksorubisin 

(paklitaksel dahil veya değil) verilebilir. Bazı olgulara da durumu gözönüne alınarak koruyucu 

tedavi olarak RT verilmektedir.  Bu konu RT ve adjuvan KT bölümünde ayrıntılı olarak 

belirtilecektir. 

 

1.13.2. Radyoterapi:  

     
           FIGO evreleme sistemine göre erken evre, orta-yüksek riskli EK’li hastalarda adjuvan 

RT’nin lokal nüksleri azalttığı bilinmektedir (Grispy ve ark., 1985, Deeks ve Emma, 2007, 

Sceffer ve Randall, 2005). 

 
 

          PORTEC çalışmasında 60 yaş üstü, derin miyometrial invazyon gösteren derece 1–2 veya 

<%50 myometrial invazyon gösteren derece 3 vakalarda TAH+BSO sonrasında adjuvan RT 

uygulanmasının lokal-bölgesel kontrolü anlamlı derecede arttırdığı gösterilmiştir (Kong ve 

ark., 2007). PORTEC çalışmasında RT uygulanmayan hastalardaki nükslerin %72’si vajinal 

kafta yer almaktadır. PORTEC II çalışmasında ise hastalarda pelvik RT ile BRT 

karşılaştırılmıştır (Papavasillious ve ark., 1980). Üç yıllık izlem süresi sonrasında vajen nüks 

oranları eksternal pelvik RT ve brakiterapi (BRT) kolunda sırası ile %2 ve %0.9, pelvik nüks 

oranları ise %0.7 ve 3.6 olarak saptanmış olup genel sağkalımda anlamlı bir fark elde 

edilmemiştir (Papavasillious ve ark., 1980).  

 

 

         GOG’un faz III çalışmasında orta-kötü diferansiye tümör, lenfovasküler alan invazyonu 

ve miyometriyumun dış 1/3 kısmına invaze tümör varlığı kötü prognostik kriterler olarak 

tanımlanmıştır (Nout ve ark., 2009). Daha önce bahsedildiği gibi 50 yaş ve üzerinde olup 

yukarıda tanımlanan risk faktörlerinden en az ikisi mevcut olan veya 70 yaş üzerinde olup bu 

risk faktörlerinden herhangi birisi mevcut olan hastalar yüksek-orta riskli grup hastalar olarak 

tanımlanmıştır. Bu çalışmada erken evre endometriyum kanserinde adjuvan RT’nin yüksek-

orta risk grubundaki hastalarda lokal kontrolü arttırdığı gösterilmiştir. Yine Aalders ve 

arkadaşlarının çalışmasında (Norveç çalışması) evre IC, derece 3 hastalar yüksek riskli hastalar 

olarak seçilmiştir (Perkins ve ark., 1984). Aalders ve arkadaşlarının çalışmasında GOG ve 
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PORTEC çalışmalarında olduğu gibi adjuvan RT’nin lokal kontrolü arttırdığı; ancak genel 

sağkalıma ek bir katkısının olmadığı bulunmuştur. 

 

 

         Farklı merkezlerde tedavi seçenekleri değişik olmakla beraber, günümüzde erken evre 

(FIGO, evre I) EK tanılı, tam cerrahi evreleme yapılmış, uterusa sınırlı hastalığı olan ve 

olumsuz risk faktörlerine (miyometriyal invazyon derinliği, tümörün derecesi, 60 yaş ve üzeri, 

lenfovasküler alan tutulumu, tümör çapı 3cm’den büyük) sahip hastalarda adjuvan vajinal kaf 

BRT önerilmektedir (Grigsby ve ark., 1985 ). 

 

 

       Servikal stromal invazyon saptanan FIGO evreleme sistemine göre evre II hastalarda tam 

bir cerrahi evreleme yapılmış ise eksternal pelvik RT ± vajen kaf BRT önerilmektedir (Grigsby 

ve ark., 1985).  

 

 

       Lokal ileri evre hastalık, tümör çapının 3 cm’den fazla olması, endometriyal kavitede kötü 

yerleşim yeri, yüksek dereceli, kötü histolojili tümör, %50’den fazla miyometrial invazyon , 

lenfovasküler alan invazyonu gibi risk faktörleri saptanan olgularda lokal nüks ve uzak 

metastaz oranı artmaktadır. Bu olgularda cerrahiye adjuvan eksternal RT ve/veya BRT 

önerilmektedir (Grigsby ve ark., 1985). 

 

 

         National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 2016 kılavuzuna göre günümüzde 

erken evre (FIGO evre I ve II) endometriyum kanserinde önerilen tedavi modaliteleri Tablo 

1.6’da özetlenmiştir. Evre III hastalarda ise tablo 1.7’de özetlenen postoperatif dönemde 

eksternal RT±KT kullanılmaktadır. SK’lar yüksek riskli grupta ele alınır. Bu grupta önerilen 

tedavi modaliteleri tablo 1.8’de özetlenmiştir. Medikal inoperabl olgularda primer lokal tedavi 

eksternal RT ve BRT dir. NCCN 2016 kılavuzunda FIGO evre III endometriyum kanseri tanılı 

hastalarda KT±pelvik RT±vajinal BRT önerilmektedir. 
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Tablo 1.6: Erken Evre Endometriyum Kanserinde NCCN 2016 kılavuzuna göre önerilen tedavi 

modaliteleri. 

 

 

 

EVRE* Olumsuz 

Risk 

Faktörleri** 

Derece I Derece II Derece III 

Evre I Evre IA*** Yok Takip Takip/VBRT Takip/VBRT 

Var Takip/VBRT Takip/VBRT 

veya EBRT 

Takip/VBRT 

veya EBRT 

Evre IB*** Yok Takip/VBRT Takip/VBRT Takip/VBRT 

veya EBRT 

Var Takip/VBRT 

veya EBRT 

Takip/VBRT 

veya EBRT 

EBRT 

ve/veya 

VBRT+KT 

Evre II   VBRT 

ve/veya 

EBRT 

VBRT 

ve/veya 

EBRT 

EBRT ± 

VBRT± KT 

 

*Tam cerrahi evreleme yapılmış 

**Yaş, lenfovasküler alan tutulumu, tümör boyutu, alt uterin (servikal/glandüler) 

tutulum 

***Evre IA: <%50 myometrial invazyon, Evre IB:>%50 myometrial invazyon 
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Tablo 1.7: İleri Evre Endometrium Kanserinde NCCN 2016 kılavuzuna göre önerilen tedavi 

modaliteleri. 

 

 

EVRE DERECE I DERECE II DERECE III 

EVRE IIIA KT±RT veya 

Tümöre yönelik 

RT±KT veya 

EBRT±VBRT 

KT±RT veya 

Tümöre yönelik 

RT±KT veya 

EBRT±VBRT 

KT±RT veya 

Tümöre yönelik 

RT±KT veya 

EBRT±VBRT 

 

 

 

EVRE  ADJUVAN TEDAVİ 

EVRE IIIB  KT ve/veya Tümöre 

yönelik tedavi 

EVRE IIIC1 Pelvik LN + 

KT ve/veya Tümöre 

yönelik tedavi EVRE IIIC2 Paraaortik LN+ ± 

Pelvik LN+ 

EVRE IVA, IVB Debulking yapılmış, 

Büyük Rezidü Hastalık 

yok veya mikroskobik 

abdominal hastalık yok 

KT+RT 
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Tablo 1.8: Seröz Karsinom, Berrak Hücreli Karsinom veya Karsinosarkomda NCCN 2016 

klavuzuna göre önerilen tedavi modaliteleri. 

 

 

SERÖZ 

KARSİNOM VEYA 

BERRAK 

HÜCRELİ 

KARSİNOM VEYA 

KARSİNOSARKOM 

CERRAHİ 

EVRELEME 

YAPILMIŞ, 

DEBULKİNG 

YAPILMIŞ, 

BÜYÜK 

REZİDÜ 

HASTALIK 

YOK 

EVRE 

IA 

TAKİP VEYA 

KT± VBRT VEYA 

TÜMÖRE YÖNELİK RT 

 
 

Evre 

IB,II, 

III, IV 

KT± Tümöre yönelik RT 

 

 

VBRT: Vajinal Brakiterapi 

EBRT: Eksternal Beam Radyoterapi 

KT: Kemoterapi 

LN: Lenf Nodu 

 

 

 

          Sonuç olarak EK’nin evrelemesi, cerrahi yaklaşımları, adjuvan tedavisinde son yıllarda 

değişim yaşanmaktadır. Ancak cerrahi tedavi hala primer tedavi modalitesi olup RT lokal 

kontrolde önemli yer tutmaktadır. 

 

 

1.13.3. Adjuvan KT:  

 
        KT yüksek riskli ve ileri evre olgularda giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. 

Sisplatin, Karboplatin, Doksorubisin, Siklofosfamid, Dosetaxel, Paklitaxel, Topotekan ve 

İxabepilone en sık kullanılan ajanlardır. Yüksek riskli olgularda adjuvan tedavi olarak 

karboplatin, paklitaksel önerilmektedir (Miller ve ark., 2012).  
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          Sisplatin tabanlı KT rejimlerinde karşılaşılan toksisitelerden dolayı EK tedavisinde platin 

tabanlı kemoterapotiklerden ilk seçenek Karboplatin’dir.  

 

          Karboplatin+ paklitaksel: GOG 209 verilerinden elde edilen bilgilere göre doksurubisin, 

sisplatin ve paklitaksel kombinasyonunun sağkalım avantajı olmadığı ve daha fazla yan etki  

ortaya çıktığı izlenmiştir. Bu çalışmada diare, sensoryal işitme kaybı, emezis, trombositopeni 

risklerinin bu grupta arttığı görülmüştür. 

 

          Doksurubisin+sisplatin+paklitaksel: Bu KT rejimi sıklıkla nüks EK’lerde 

kullanılmaktadır. Bu protokolün Sisplatin+Doksurubisin kombinasyonuyla karşılaştırıldığı 

GOG177 çalışmasında genel sağkalım ve hastalıksız sağkalımda artış saptanmıştır.  

 

          Endokrin tedavi: Endokrin tedavi nüks eden ve sitoredüksiyon planlanmayan hastalarda 

kullanılabilir. Endometrioid histolojideki, ER ve PR pozitif olan hastalar bu tedavi şeklinden 

daha fazla yarar görürler. Başarı oranları %10-30 arasında bildirilmiştir. 

 

          Bevacizumab: anti-VEGF monoklonal antikoru olan bevacizumab ileri evre, metastatik 

ve nüks EK’de kullanılabilecek bir kemoterapötik olarak önerilmektedir. Bu ilacın EK 

tedavisine olan katkısı GOG çalışmasında saptanmıştır. Bu çalışmada standart tedaviye 

bevacizumab eklenmesi hastalıksız sağkalım üzerine etki etmemiştir ancak genel sağkalım 

üzerine sınırlı bir katkısı saptanmıştır. Aksine İtalya MITO çalışmasında bevacizumab 

eklenmesinin genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım üzerine olumlu etkileri olduğu 

görülmüştür.  

 

         Rapamisin: Hedefe yönelik tedavide endometrium kanserinde mTOR inhibitörü olarak 

yer almaktadır. Özellikle yüksek dereceli, metastatik tümörlerde ve sitotoksik ajanların etkisini 

artırmak amacıyla da kullanımına dair çalışmalar mevcuttur (Peiro ve ark., 2013, Shafer ve ark., 

2010) 
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1.14  İzlem: 
 

NCCN ve The Society for Gynecologic Oncologists (SGO)’e göre; 

 

- İlk 2 yıl boyunca her 3-6 ayda bir, sonraki yıllarda 6 ayda bir semptomlar sorgulanmalı, 

pelvik- jinekolojik muayene yapılmalıdır. Bu süre hastalığın rekürrens ve persistan olması 

riskine göre değişebilir. PAP-smear, CA-125 değerleri, pelvik Bilgisayarlı Tomografi, Vajinal 

Ultrasonografi, PET-CT ile nüks-metastaz  durumu araştırılmalıdır. 

 

- Ailesel Lynch sendromu öyküsü olan olgular genetik olarak araştırılmalıdır (NCCN 

Guidelines, 2012, Salani ve ark., 2011). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM:  
 

Projemiz 10.06.2014 tarihli Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurul Toplantısında 2014/12 sayılı karar ile kabul edilmiştir.  

 

Çalışma 2009-2015 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum AD’de TAH-BSO ve bölgesel lenfadenektomi yapılan,  Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Patoloji AD’de incelenerek EK tanısı alan 90 olgu ile sekretuar, proliferatif ve 

düzensiz proliferatif endometrium tanılı,  kontrol grubuna dahil edilen 11 olguda yapılmıştır. 

Çalışmada olgularda tümörü temsil eden ve kontrol endometriuma ait tüm preparatlar 

incelenmiştir. Hasta verileri hasta epikrizlerinden ve gerektiğinde hastalar bizzat aranarak elde 

edilmiştir. Her bir olgunun uzak metastaz, radyo-kemoterapi öyküleri Radyasyon Onkolojisi 

AD ve Onkoloji AD Başkanlığı’nın izniyle arşivdeki hasta dosyalarından taranarak 

saptanmıştır.  

 

Hastalara ait Patoloji AD’de arşivlenen parafin bloklar ve preparatlar kullanıldı. Hastalara 

ait tüm H&E boyalı preparatlar ışık mikroskobunda tümörün histolojik derecesi, myometrial 

invazyon, servikal tutulum, lenf nodu tutulumu açısından tekrar değerlendirilerek evrelendi. 

 

 

2.1. İmmunohistokimya Yöntemi: 
 

Her olguda tümörü en iyi temsil eden preparatların blokları belirlenerek Leica RM2255 

model mikrotom cihazı ile 4 mikron kalınlığında kesildi. Poly-L-Lysin kaplı pozitif yüklü 

lamlara alınan kesitler 60 derecede 60 dakika etüvde deparafinize edildikten sonra yarı otomatik 

Ventana Benmark XT immunohistokimya boyama cihazında GOLPH3 antikoruyla 

immunohistokimyasal olarak boyandı. Boyama prosedürü ve antikor özellikleri Tablo 2.1’de 

gösterilmiştir. Boyanan preparatlar Olympus BX53 marka,  çift başlıklı ışık mikroskobunda 2 

patolog tarafından (PK, BSY) değerlendirildi. 
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Tablo 2.1: GOLPH3 immunohistokimyasal boyanma prosedürü. 

 

 

Antikor Özellikleri: Rabbit, Poliklonal 

GOLPH3 antibody orb37958 

 

Konsantrasyon: 1/50 

Ön işlem: 8 dakika Sitrat 

İnkübasyon süresi: 24 dakika 

 

 

 

 

2.2. PCR Yöntemi:  

 

 

2.2.1. Ön Hazırlıklar: 

 
Wash Buffer I: Üzerine 15 ml absolute ethanol eklenerek hazırlandı. 

Wash Buffer II: Üzerine 80 ml absolute ethanol eklenerek hazırlandı. 

Proteinaz K: Üzerine 4,5 ml Reagent Preparation Buffer eklenerek hazırlandı. -20 C’de 

saklandı. 

DNaz I: Üzerine 740 µl Reagent Preparation Buffer eklenerek hazırlandı. -20 C’de 

saklandı. 

DNaz working solution hazırlama: Her bir örnek için 90 µl DNase İncubation 

Buffer+10 µl DNase I eklenerek hazırlandı. 

 

2.2.2. Parafinden Uzaklaştırma: 

 
1-  Her olguda tümörü en iyi temsil eden preparatların blokları belirlenerek iyice silinen, 

kurulanan Leica RM2255 model mikrotom cihazı ile 5 µm kalınlığında 5-6 adet (yaprak) 

kesildi. Kesilen parafin örnekleri (yapraklar), üzerinde her olguya ait numara yazılı 1,5 ml’lik 
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vidalı ependorf tüplerine steril bir şekilde alındı. RNA elde etmek için aşağıdaki işlemler 

uygulandı. 

 

2-  Örneklerin bulunduğu tüplerin içine 1000 µl Ksilen koyuldu, vortekslendi ve 56 °C ye 

getirilen ısı bloğuna alındı. 5 dk. bekletildi. Tekrar vortekslendi ve 13.200 rpm’de 2 dk santrifüj 

edilip üst sıvı (ksilen) uzaklaştırıldı.  

 

3-  Bu tüplere tekrar 1000µl Ksilen konup vortekslendi ve 56 °C ye getirilen ısı bloğuna 

alındı. 5 dk. bekletildi. Tekrar vortekslendi ve 13.200 rpm’de 2 dk santrifüj edilip üst sıvı 

(ksilen) uzaklaştırıldı.  

 

4-  Bu tüplere 500µl Ksilen konup vortekslendi ve 56 °C ye getirilen ısı bloğuna alındı. 5 

dk. bekletildi. Tekrar vortekslendi ve spin yapıldı. Üzerine 500µl Etanol konup vortekslendi ve 

56 °C ye getirilen ısı bloğuna alındı. 5 dk. bekletildi. 13.200 rpm’de 2 dk santrifüj edilip üst 

sıvı (ksilen ve etanol) uzaklaştırıldı.  

 

5-  Bu tüplerin kapağı açılıp 1000µl Etanol konup vortekslendi ve 13.200 rpm’de 2 dk 

santrifüj edilip üst sıvı (ksilen) uzaklaştırıldı. 

 

6-  Bu tüplerin kapağı açılıp tekrar1000µl Etanol konup vortekslendi ve 13.200 rpm’de 2 

dk santrifüj edilip üst sıvı (ksilen) uzaklaştırıldı. 

 

7-  Bu tüpler spin yapılarak tüplerin dibindeki sıvı 200 µl pipetle doku kaybolmadan 

dikkatlice alındı ve 10 dk oda ısısında bekletildi. 
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2.2.3. RNA İzolasyonu: 

RNA izolasyonu ROCHE marka High Pure  FFPET RNA Isolation Kit (İndianapolis 

USA) ile firma önerileri doğrultusunda aşağıdaki gibi yapıldı. 

1- Üzerine her bir örnek için; 

100 µl RNA Tissue Lysis Buffer, 16 µl%10 SDS, 40 µl Proteinaz K olmak üzere 

toplam 156 µl eklendi. 

2- Karışım vortekslendi ve spin yapıldı. 600 rpm’de çalkalanarak 85°C sıcaklıkta 

30 dk bekletildi. 

3- Süre sonunda tüp spin yapıldı ve 55°C sıcaklığa dümesi beklendi. (Örnekler 10 

dk oda sıcaklığında 55°C’ye gelmektedir.) 

4- 80 µl Proteinaz K eklendi. 

5- Karışım vortekslendi ve spin yapıldı. 600rpm’de çalkalanarak 55°C sıcaklıkta 

30 dk. bekletilir. Bu aşama sonunda lysate net şekilde görüldü, partikül var ise süre 10 dk daha 

uzatıldı. 

6- Her bir örnek için; 

325 µl RNA Binding Buffer, 325 µl absolut ethanol olmak üzere toplam 650 µl 

eklendi. 

7- Karışım vortekslendi ve Hıgh Pure Filtreli tüplere alınır, altına da High Pure 

Collection Tüp koyuldu. Ardından 6000 g’de 30 sn. santrifüj edildi. 

8- Collection Tüp değiştirildi. Filtrenin kuruması için 16000 g’de 2 dk. santrifüj 

edildi. 

9- 100 µl DNase working solution eklendi. Oda sıcaklığında 15 dk. bekletildi.      

(100 µl DNase working solution 90  µl DNase Incubation Buffer, 10 µl DNase I olmak üzere 

toplam 100 µl şeklinde hazırlandı.) 

10- 500 µl Wash Buffer 1 eklendi. 6000 g’de 30 sn santrifüj edildi. Collection tüp 

değiştirildi. 

11- 500 µl Wash Buffer 2 eklendi. 6000 g’de 30 sn santrifüj edildi. Collection tüp 

boşaltıldı. 
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12- 500 µl Wash Buffer 2 eklendi. 6000 g’de 30 sn santrifüj edildi. Collection tüp 

değiştirildi. 

13- Filtrenin kuruması için 16000 g’de 2 dk. santrifüj edildi. Ardından High Pure 

Filtreli tüpün altına temiz bir ependorf tüp koyuldu.  

14- 25-50 µl arası (35 µl kullanıldı) Elution Buffer eklendi ve oda sıcaklığında 1 dk. 

bekletildi. 

15- 6000 g’de 1 dk. santrifüj edildi ve TOTAL RNA eldesi gerçekleşti. (-80°C’de 

saklandı. ) 

 

2.2.4. cDNA Sentez Aşaması: 

Transcriptor First Strant cDNA Synthesis Kiti: 

İlk aşamada bir örnek için; Total RNA: 9 µl 

                                            Random Hexamer Primer: 2 µl 

                                            PCR Grade Water: 2 µl 

                                            Toplam: 13 µl eklendi. 

Bu karışım Sensquest marka Thermal Cycler (Germany)’da firma önerileri doğrultusunda 

65°C’de 10 dk. işleme alındı.  

İkinci aşamada bir örnek için ise; 

         Transcriptor Reverse Transcriptase Reaction Buffer: 4 µl 

         Protector RNase İnhibitor: 0,5 µl 

         Deoxynucleotide Mix: 2 µl 

         Transcriptor Reverse Transcriptase: 0,5 µl 

         Toplam tüplere dağılacak miktar: 7 µl 
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İlk aşamada elde edilen 13 µl total hacim üzerine 7 µl bu karışım konularak her tüp 

içerisindeki hacim toplam 20 µl’e tamamlandı. 

Thermal Cycler’la: 25°C’de 10 dk. 

                               50°C’de 60 dk 

                               85°C’de 5 dk işleme alındı ve cDNA’lar sentezlendi. 

Örnekler gerektiğinde -20 °C’de saklandı. 

 

2.2.5. Real Time PCR Aşaması: 

Referans Gen + Target Gen Mix Hazırlama 

1 µl Primer ve Prob (Real Time Ready) + 10 µl Probe Master + 4 µl PCR Grade Water= 

15 µl total hacim hazırlandı. 

 

Tablo 2.2: PCR Miks 

 

 Concentration Volüm Final 

Concentration 

PCR Grade 

Water 

- 4 µl - 

Light Cycler 480 

Probes Master 

2x conc. 10 µl 1x conc. 

Real time ready 

assay 

20x conc. 1 µl Primerler 8pmol 

her 4pmol UPL 

probu için 

Total Volüm  15 µl  
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Her bir örnek için yukarıdaki protokole 5’er µl cDNA eklenerek ROCHE marka  Light 

Cycler (İsviçre 2004) sistemlerinde firma önerileri doğrultusunda aşağıdaki tabloda belirtilen 

protokolde çalışıldı. 

 

Tablo 2.3: Real Time PCR Heat Protokolü: 

 

 

 

 

 

  

  

  

Siklus 

  

°C Acq.modu Zaman Ramp Rite 

Denaturasyon 1 95°C - 00:10:00 4,4 

 

 95°C - 00:00:10 4,4 

Amplifikasyon 45 60°C - 00:00:30 2,2 

 72°C Tek 00:01:00 4,4 

 

Soğutma 1 4°C - 00:01:00 2,2 
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2.3. Değerlendirme:  

İlk önce hastalara ait arşivimizde bulunan tüm H&E boyalı preparatlar ışık 

mikroskobunda tekrar değerlendirilerek tümörlere FİGO 2009 sınıflaması dikkate alınarak tanı 

verildi. Parametreler arasındaki ilişkiyi daha net görebilmek için tanılar farklı şekillerde 

gruplandırıldı.   

Çalışmada her olguda aşağıdaki özellikler gözden geçirildi: 

Yaş: Olgulara ait yaş bilgileri patoloji raporlarından elde edildi.  En küçük ve en büyük değer 

dikkate alınarak 60 yaş ve altı ile 60 yaşın üstü olmak üzere 2 kategoride incelendi.  

Histolojik alt tip: Olgular DSÖ 2014 kriterleri gözönüne alınarak endometrioid ve seröz olmak 

üzere 2 alt kategoriye ayrılırken, endometrioid tipteki vakalar derecelerine göre Derece 1, 2 ve 

3 olmak üzere 3 alt gruba ayrıldı. 

 

Tümör Çapı: Tümör çapı bilgileri patoloji raporlarından elde edildi. En küçük ve en büyük 

değer dikkate alınarak 4 cm ve altı ile 4 cm’nin üstü olmak üzere 2 grupta incelendi. 

 

Myometrial İnvazyon: Hastalara ait preparatların incelenmesiyle tümörün myometrial 

invazyonu %50’den az ve %50’den fazla olmak üzere 2 kategoride incelendi.  

 

Servikal İnvazyon: Hastalara ait preparatların incelenmesiyle tümörün servikal stromal 

invazyonu olup olmamasına göre 2 kategoride incelendi. 

 

Lenfovasküler invazyon: Hastalara ait preparatların incelenmesiyle lenfovasküler invazyonu 

olan ve olmayan tümörler olmak üzere 2 gruba ayrıldı. 

 

Lenf Nodu tutulumu: Hastalara ait preparatların incelenmesiyle lenf nodu metastazı olan ve 

olmayan olgular 2 alt grupta incelendi. 

 

Tutulan Lenf Nodu Bölgesi: Metastatik lenf nodu olan 16 olguda lenf nodu tutulumu sadece 

pelvik ve paraaortik±pelvik tutulum olmak üzere 2 kategoride incelendi. 

 

Evre: Hastalara ait preparatların incelenmesiyle ve hasta dosyalarından elde edilen bilgilerle 
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elde edildi. Evre I ve II düşük evre, Evre III ve IV yüksek evre olarak 2 grupta değerlendirildi. 

 

Risk Grubu: Risk Grupları belirlenirken Evre IA, Derece 1 ve 2; Düşük Risk Grubunda, Evre 

IA Derece 3, Evre IB ve Evre II; Orta Risk Grubunda, Evre III ve IV ile Seröz tipler Yüksek 

Risk Grubunda değerlendirildi. 

 

Uzak Metastaz: Hastalar bizzat aranarak ve hasta dosyalarından elde edilen bilgiler ışığında 

uzak metastazı olan ve olmayan şeklinde 2 ayrı kategoride incelendi. 

 

Tedaviye Yanıt: RT ve/veya KT alan 66 olgudan tedavi sonrası nüks veya metastazı olanlar 

ile hastalık nedeniyle ölen olgular tedaviye yanıtsız, tedavi sonrası takipte stabil seyredenler ve 

yaşayanlar tedaviye yanıtlı olarak değerlendirilerek tedaviye yanıt 2 alt gruba ayrıldı. 

 

Sağ kalım süresi: Ölen hastalar için ilk tanı aldığı tarihten ölüm tarihine kadar, yaşayan hastalar 

için ise ilk tanı tarihinden takibe geldiği son tarihe kadar veya aranarak hala yaşadığı tespit 

edildiyse o tarihe kadar olan süre olarak belirlendi. Takiplere gelmeyen hastalar aranarak son 

durumları tespit edilip çalışmaya alındı. 

 

Hastalıksız sağ kalım: İlk tanı aldığı tarihten nüks/metastaz tarihine ya da  nüks/metastaz 

olmayan hastalar için takibe geldiği son tarihe veya ölüm tarihine kadar olan süre olarak 

belirlendi.  

 

İHK’sal inceleme: İHK’sal boyamada GOLPH3 ekspresyonu değerlendirilirken prostat 

adenokarsinomu kontrol olarak kullanıldı. Sitoplazmik koyu kahverengi boyanma pozitif kabul 

edildi. Buna göre boyanma olmaması ‘0’, sarı renk boyanma ‘1’, açık kahverengi boyanma ‘2’, 

koyu kahverengi boyanma ‘3’ olarak skorlandı. Boyanma yaygınlığı ise %5’in altı ise ‘0’, %6-

25 arasında ise ‘1’, %26-50 arasında ise ‘2’,%50’nin üzerinde ise ‘3’ olarak skorlandı. 

İstatistiksel analiz için boyanma yoğunluğu ve boyanma yüzdesi toplanarak 0,1,2,3,4,5,6 

şeklinde skorlandı (Ma ve ark., 2013). 4 ve altı düşük ekspresyon, 4’ün üstündeki değerler 

yüksek ekspresyon olarak kabul edildi. 

             

PCR yöntemi: GOLPH3 değerleri 2 ΔΔ ct		metoduyla kantitatif analiz yapılarak saptandı. Hedef 

gen olarak β aktin kullanıldı. 
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           2.4. İstatistiksel Metod: 

 

               İstatistiksel olarak verilerin değerlendirilmesinde SPSS-18 programı kullanıldı. 

Kategorik hale getirilmiş veriler için Ki Kare testi kullanılmış olup 2*2 tipindeki tablolarda 

beklenen değerin büyüklüğüne göre Pearson Ki Kare; Yates Ki Kare ve Fisher’in Kesin Ki 

Kare testi değerleri ele alınmıştır. Sürekli değişkenlerin grup ortalamaları karşılaştırmalarında 

iki grup olduğu durumda Mann Whitney-U test istatistiği, ikiden fazla grup ortalamaları 

karşılaştırmalarında ise Kruskall Wallis H-test istatistiği kullanılmıştır. İstatistiksel olarak 

anlamlılık düzeyi %5 olarak belirlenmiştir. 
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3. BULGULAR: 

 

Çalışmamızda olguların ortalama yaşı 58,6’dır (33-82). Olguların %53’ü (54/101) 

60 yaş ve altında, % 57’si (57/101)  ise 60 yaşın üzerindedir. Ortalama tümör çapı 4,5 cm’dir 

(1-11cm).  Olguların  %48’inde (43/101) tümör çapı 4 cm ve altında, %52’sinde ise (47/101) 4 

cm’in üzerindedir.  

 

Histopatolojik alt tiplerine göre 76 olgu (%75) endometrioid tipte olup, 14 olgu 

(%14) seröz tiptedir. 11 olgu (%11) kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Histolojik derecelerine 

göre endometrioid tipte 76 olgudan 34’ü (%45) derece 1, 34’ü (%45) derece 2, 8’i ise (%10) 

derece 3’dür. 

 

Olguların myometrial invazyonu değerlendirildiğinde 53’ünde (%59) myometrial 

invazyon %50’nin altında iken, 37’sinde (%41) %50’nin üzerindedir. Olguların 21’inde (%23) 

servikal stromal tutulum izlenirken, 69’unda (%77) servikal stromal tutulum görülmemiştir. 

Lenfovasküler invazyon görülen olgu sayısı 22 (%24), invazyon görülmeyen olgu sayısı ise 68 

(%76)’dir.  

 

                   Olguların %18’inde (16/90) lenf nodu tutulumu mevcuttur.  Bu olguların 7’sinde 

(%44) pelvik, 9’unda (%56) paraaortik ve/veya pelvik lenf nodu tutulumu görülmüştür. 

Olguların 19’u (%21) uzak metastaz yapmıştır.		

 

FİGO Evreleme sistemine göre 90 olgu değerlendirildiğinde 38’i (%42) Evre IA,  

16’sı (%18) Evre IB, 13’ü (%14) Evre II, 1’i (%1) Evre IIIA, 8’i (%9) Evre IIIC1, 7’si (%8) 

Evre IIIC2, 7’si (%8) Evre IV’tür. Evre analizine göre 67 olgu (%74) düşük evrede, 23 olgu 

(%26) yüksek evrede bulunmaktadır.   
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Risk gruplarına göre 29 olgu (%32) düşük risk grubunda, 30 olgu (%33) orta risk 

grubunda, 31 olgu (%34) yüksek risk grubundadır. 

 

 Tedavi alan 66 olgudan 46’sı (%70) tedaviye yanıtlı, 20’si (%30) tedaviye 

yanıtsızdır. Ortalama sağ kalım süresi 42 aydır (11-73 ay). Ortalama hastalıksız sağ kalım süresi 

37 aydır. Olguların 15’i  ölmüştür. 

 

           Çapraz Tablolara baktığımızda, kontrol vakalarının dahil edilmediği 90 vakada 

değerlendirildiğinde, GOLPH3 ekspresyonu ile yaş durumu (p=0,850>0,050), tümör çapı 

(p=0,795>0,050) ve lenfovasküler invazyon (p=0,179>0,050)  arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (Tablo 3.1 ve Şekil 3.1). 

 

Tablo 3.1: GOLPH3 ekspresyonu ile yaş durumu, tümör çapı, myometrial invazyon, 

servikal invazyon, lenfovasküler invazyon ilişkisi. 

 

Çapraz Tablo 

GOLPH3 

Toplam 𝑿𝟐 p 
 Düşük 

ekspresyon 
Yüksek 

ekspresyon 

Yaş durumu 

60 yaş ve 
altı 

Sayı 24 20 44 

0,036 0,850 

% içinde Yaş 
durumu 

%54.5 %45.5 %100.0 

60 yaş 
üstü 

Sayı 26 20 46 

% içinde Yaş 
durumu 

%56.5 %43.5 %100.0 

 Sayı 25 18 43 0,067 0,795 
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Tümör çapı 4 cm ve 
altı 

% içinde 
Tümör çapı 

%58.1 %41.9 %100.0 

4 cm’den 
büyük 

Sayı 25 22 47 

% içinde 
Tümör çapı 

%53.2 %46.8 %100.0 

Myometrial 
invazyon 

%50’den 
az 

Sayı 32 21 53 

0,785 0,375 

% içinde 
Myometrial 

invazyon 

%60.4 %39.6 %100.0 

%50’den 
fazla 

Sayı 18 19 37 

% içinde 
Myometrial 

invazyon 

%48.6 %51.4 %100.0 

Servikal 
invazyon 

yok 

Sayı 37 32 69 

0,175 0,676 

% içinde 
Servikal 
invazyon 

%53.6 %46.4 %100.0 

stromal 

Sayı 13 8 21 

% içinde 
Servikal 
invazyon 

%61.9 %38.1 %100.0 

Lenfovasküler 

invazyon 

yok 

Sayı 41 27 68 

1,806 0,179 

% içinde 
Lenfovasküler 

invazyon 

%60.3 %39.7 %100.0 

var 

Sayı 9 13 22 

% içinde 
Lenfovasküler 

invazyon 

%40.9 %59.1 %100.0 

*(p<0.05) 
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Şekil 3.1: GOLPH3 ekspresyonu ile lenfovasküler invazyon ilişkisi. 
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 Myometrial invazyon (p=0,375>0,050) ve servikal tutulum (p=0,676>0,050) ile 

GOLPH3 ekspresyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (Şekil 3.2 

ve Tablo 3.1). 

 

 

         Şekil 3.2: GOLPH3 ekspresyonu ile myometrial invazyon ilişkisi. 

 

           GOLPH3 ekspresyonu ile evre (p=0,893>0,050),  risk grubu (p=0,915>0,050), 

uzak metastaz (p=0,583>0,050) ve lenf nodu tutulumu (p=0,588>0,050) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (Tablo 3.2, Şekil 3.3 ve Şekil 3.4). 
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Tablo 3.2: GOLPH3 ekspresyonu ile lenf nodu tutulumu, evre, risk grubu ve uzak 

metastaz ilişkisi.          

 

 

GOLPH3 

TOPLAM 𝑿𝟐 p 
 

Düşük 
ekspresyon 

Yüksek 
ekspresyon 

Lenf nodu 
tutulumu 

Lenf 
nodu 

negatif 

Sayı 41 33 74 

0,000 0,588 

% içinde 
Lenf Nodu 
Tutulumu 

%55.4 %44.6 %100.0 

Lenf 
nodu 

pozitif 

Sayı 9 7 16 

% içinde 
Lenf Nodu 
Tutulumu 

%56.3 %43.8 %100.0 

Evre 

düşük 

Sayı 38 29 67 

0,018 0,893 

% içinde 
Evre 

%56.7 %43.3 %100.0 

yüksek 

Sayı 12 11 23 

% içinde 
Evre  

%52.2 %47.8 %100.0 

Risk grubu 

Düşük 
risk 

Sayı 17 12 29 

0,177 0,915 

% içinde 
Risk Grubu 

%58.6 %41.4 %100.0 

Orta risk 

Sayı 16 14 30 

% içinde 
Risk Grubu 

%53.3 %46.7 %100.0 

Yüksek 
risk 

Sayı 17 14 31 

% içinde 
Risk Grubu 

%54.8 %45.2 %100.0 
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Uzak 
metastaz 

yok 

Sayı 41 30 71 

0,301 0,583 

% içinde 
Uzak 

Metastaz 

%57.7 %42.3 %100.0 

var 

Sayı 9 10 19 

% içinde 
Uzak 

Metastaz 

%47.4 %52.6 %100.0 

*(p<0.05) 

 

 

 

 

   Şekil 3.3: GOLPH3 ekspresyonu ile risk grupları ilişkisi.  
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 Şekil 3.4: GOLPH3 ekspresyonu ile uzak metastaz ilişkisi.  
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İstatistiksel olarak GOLPH3 ekspresyonu ile pelvik lenf nodu tutulumu ve 

paraaortik±pelvik lenf nodu tutulumu arasında ilişki saptanmamıştır (p=0,055>0,050) (Tablo 

3.3 ve Şekil 3.5). 

 

Tablo 3.3: GOLPH3 ekspresyonu ile tutulan lenf nodu bölgesi ilişkisi. 

 

Lenf Nodu Bölgesi* GOLPH3 

Çapraz Tablosu 
GOLPH3 

TOPLAM 𝑿𝟐 p 
Lenf Nodu 

Bölgesi 
 

Düşük 
ekspresyon 

Yüksek 
ekspresyon 

Pelvik lenf 
nodu tutulumu 

 

 

 

Sayı 6 1 7 

4,390 0,055 

% içinde 
Lenf Nodu 

bölgesi 

%85.7 %14.3 %100.0 

% içinde 
GOLPH3 

%66.7 %14.3 %43.8 

% Toplam %37.5 %6.3 %43.8 

Paraaortik ± 
Pelvik lenf 

nodu tutulumu 

 

 

 

Sayı 3 6 9 

% içinde 
Lenf Nodu 

bölgesi 

%33.3 %66.7 %100.0 

% içinde 
GOLPH3 

%33.3 %85.7 %56.3 

% Toplam %18.8 %37.5 %56.3 

*(p<0.05)	
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Şekil 3.5:   GOLPH3 ekspresyonu ile tutulan lenf nodu bölgesi ilişkisi. 
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Kontrol grubu dahil 101 vakada GOLPH3 ekspresyonu ile endometrioid, seröz tip ve 

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (Tablo 3.4, Şekil 

3.6). 

Tablo 3.4: GOLPH3 ekspresyonu ile histolojik tanı ilişkisi.  

 

Histolojik tanı * GOLPH3 

Çapraz tablosu 
GOLPH3 

TOPLAM 𝑿𝟐 p 
Histolojik 

tanı 
 

Düşük 
ekspresyon 

Yüksek 
ekspresyon 

Endometrioid 

Sayı 42 34 76 

5,498 0,064 

% içinde 
Histolojik 

tanı 

%55.3 %44.7 %100.0 

% içinde 
GOLPH3 

%80.8 %69.4 %75.2 

Seröz 

Sayı 8 6 14 

% içinde 
Histolojik 

tanı 

%57.1 %42.9 %100.0 

% içinde 
GOLPH3 

%15.4 %12.2 %13.9 

Kontrol 

Sayı 2 9 11 

% içinde 
Histolojik 

tanı 

%18.2 %81.8 %100.0 

% içinde 
GOLPH3 

%3.8 %18.4 %10.9 

*(p<0.05) 
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Şekil 3.6: GOLPH3 ekspresyonu ile histolojik alt tipler arasındaki ilişki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Endometrioid Karsinomlarda derece 1, 2 ve 3 ile GOLPH3 ekspresyonu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (Tablo 3.5, Şekil 3.7, Şekil 3.8, Şekil 3.9, 

Şekil 3.10, Şekil 3.11, Şekil 3.12, Şekil 3.13, Şekil 3.14 ve Şekil 3.15 ). 
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Tablo 3.5: GOLPH3 ekspresyonu ile derece ilişkisi. 

 

Derece* GOLPH3 

Çapraz tablosu 
GOLPH3 

TOPLAM 𝑿𝟐 p 

Derece  
Düşük 

ekspresyon 
Yüksek 

ekspresyon 

Derece 
1 

Sayı 19 15 34 

0,100 0,951 

% içinde 
Derece 

%55,9 %44,1 %100,0 

% içinde 
GOLPH3 

%45,2 %44,1 %44,7 

Derece 
2 

Sayı 19 15 34 

% içinde 
Derece 

%55,9 %44,1 %100,0 

% içinde 
GOLPH3 

%45,2 %44,1 %44,7 

Derece 
3 

Sayı 4 4 8 

% içinde 
Derece 

%50,0 %50,0 %100,0 

% içinde 
GOLPH3 

%9,5 %11,8 %10,5 

*(p<0.05) 
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Şekil 3.7: GOLPH3 ekspresyonu ile derece arasındaki ilişki. 
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Şekil 3.8: Kontrol Grubu: A:Proliferatif endometrium (H&E, X100) B:Proliferatif 

endometriumda düşük ekspresyon, Skor 3 (GOLPH3 İHK, X200) C: Proliferatif endometrium 

(H&E, X100) D: Proliferatif endometriumda yüksek ekspresyon, Skor 6 (GOLPH3 İHK, 

X200).  
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Şekil 3.9: A: Derece 1 Endometrioid Adenokarsinom (H&E, X100) B:Derece 1 

Endometrioid Adenokarsinomda düşük ekspresyon, skor 2 (GOLPH3 İHK, X200). C:Derece 1 

Endometrioid Adenokarsinom (H&E, X100) D: Derece 1 Endometrioid Adenokarsinomda 

yüksek ekspresyon, skor 6 (GOLPH3 İHK, X200).  
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Şekil 3.10: A: Derece 2 Endometrioid Adenokarsinom (H&E, X100) B: Derece 2 

Endometrioid Adenokarsinomda düşük ekspresyon, Skor 3 (GOLPH3 İHK, X200).  C: Derece 

2 Endometrioid Adenokarsinom (H&E, X100)  D: Derece 2 Endometrioid Adenokarsinomda 

yüksek ekspresyon, Skor 6 (GOLPH3 İHK, X200). 
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Şekil 3.11: A: Derece 3 Endometrioid Adenokarsinom (H&E, X100) B: Derece 3 

Endometrioid Adenokarsinomda yüksek ekspresyon, Skor 6 (GOLPH3 İHK, X200). 
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Şekil 3.12: A: Seröz Adenokarsinom (H&E, X100). B: Seröz Adenokarsinomda düşük 

ekspresyon, Skor 2 (GOLPH3 İHK, X200). C: Seröz Adenokarsinom (H&E, X100). D: Seröz 

Adenokarsinomda yüksek ekspresyon, Skor 6 (GOLPH3 İHK, X200). 
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Şekil 3.13: A: Derece 1 Endometrioid Adenokarsinom (H&E, X100) B: Derece 1 

Endometrioid Adenokarsinomda +1 boyanma paterni (GOLPH3 İHK, X200). 

 

 

 

Şekil 3.14: A: Seröz Adenokarsinom (H&E, X100). B: Seröz Adenokarsinomda +2 

boyanma paterni (GOLPH3 İHK, X200). 
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Şekil 3.15: A: Derece 1 Endometrioid Adenokarsinom (H&E, X100).  B: Derece 1 

Endometrioid Adenokarsinomda +3 boyanma paterni (GOLPH3 İHK, X200). 
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Tedaviye yanıt ile GOLPH3 ekspresyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır (p=0,553>0,050) (Tablo 3.6, Şekil 3.16).  

 

Tablo 3.6: GOLPH3 ekspresyonu ile tedaviye yanıt ilişkisi. 

Tedaviye yanıt * GOLPH3 

Çapraz tablosu 
GOLPH3 

TOPLAM 𝑿𝟐 p 
Tedaviye 

Yanıt 
 

Düşük 
ekspresyon 

Yüksek 
ekspresyon 

Tedaviye 
Yanıtlı 

Sayı 26 20 46 

0,352 0,553 

% içinde 
Tedaviye 

yanıt 

%56.5 %43.5 %100.0 

% içinde 
GOLPH3 

%74.3 %64.5 %69.7 

Tedaviye 
Yanıtsız 

Sayı 9 11 20 

% içinde 
Tedaviye 

yanıt 

%45.0 %55.0 %100.0 

% içinde 
GOLPH3 

%25.7 %35.5 %30.3 

*(p<0.05) 
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Şekil 3.16: GOLPH3 ekspresyonu ile tedaviye yanıt arasındaki ilişki. 
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             GOLPH3 ekspresyonu ile genel sağkalım ve  progresyonsuz sağkalım değişkenleri 

bakımından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

 

Tablo 3.7: GOLPH3 ekspresyonu ile genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım ilişkisi. 

 GOLPH3 N(%) 𝑋 ± 𝑠. 𝑠. t istatistiği p 

Genel 
Sağkalım  

Düşük 50(%55,55) 40,44±17,05 
0,742 0,460 

yüksek 40(%44,45) 43,55±21,66 

Progresyonsuz 
Sağkalım 

Düşük 50(%55,55) 36,18±18,85 
0,512 0,610 

yüksek 40(%44,45) 38,45±22,43 

 

           Kontrol Grubunun dahil edilmediği 90 olguda, 2 ΔΔ
 ct  yöntemiyle hesaplanan GOLPH3 

PCR değerleri ile yaş, tümör çapı, myometrial invazyon, servikal invazyon, lenfovasküler 

invazyon, lenf nodu tutulumu, evre, uzak metastaz, immunohistokimyasal GOLPH3 ve tutulan 

lenf nodu bölgesi arasındaki ilişki Tablo 3.8’de verilmiştir.  
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Tablo 3.8: GOLPH3 PCR değerlerinin karşılaştırılması. 

  

N(%) 
Sıra 

ortalaması 

Mann 
Whitney-U 

test 
istatistiği 

p 

Tümör çapı 
4 cm ve altı 43(%47,8) 43,03 

904,500 0,392 
4 cm üstü 47(%52,2) 47,76 

Myometrial 
invazyon 

%50’den az 53(%58,9) 42.02 

796,000 0,130 %50’den 
fazla 

37(%41,1) 50.49 

Servikal invazyon 
Yok 69(%76,7) 45.47 

722,500 0,985 
Stromal 21(%23,3) 45.60 

Lenfovasküler 
invazyon 

Yok 68(%75,6) 43.78 
631 0,272 

Var 22(%24,4) 50.82 

Lenf nodu tutulumu 
Negatif 74(%82,2) 44.89 

546,500 0,631 
Pozitif 16(%17,8) 48.34 

Evre 
Düşük 67(%74,4) 44.16 

681,000 0,408 
Yüksek 23(%25,6) 49.39 

Uzak metastaz 
Yok 71(%78,9) 42.23 

442,500 0,022 
Var 19(%21,1) 57.71 

Yaş 
60 yaş ve altı 44(%48,9) 43.47 

922,500 0,470 
60 yaş üstü 46(%51,1) 47.45 

GOLPH3 
ekspresyonu 

(immunohistokimya) 

Düşük 50(%55,6) 36.22 
536,000 0,000 

   50(%55,6) 36.22 536,000 0,000 

Yüksek 40(%44,4) 57.10 

Tutulan lenf nodu 
bölgesi 

Pelvik  7(43,7) 6.29 
16,000 0,114 

Paraaortik 9(%56,3) 10.22 

Tedaviye yanıt 
Yanıtlı  46(%69,7) 29,65 

6,099 0,014 
Yanıtsız 20(%30,3) 42,35 

 *(p<0.05) 
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              Analiz sonucuna göre PCR değerleri ile olguların immunohistokimyasal GOLPH3 

ekspresyonu, uzak metastaz ve tedaviye yanıtı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

İmmunohistokimyasal boyamada GOLPH3 ekspresyonu yüksek olguların, düşük olgulara göre 

daha yüksek GOLPH3 PCR değerlerine sahip olduğu görülmüştür (p=0,000<0,050). Aynı 

şekilde uzak metastazı olan olguların metastaz olmayanlara, tedaviye yanıt vermeyen olguların 

ise tedaviye yanıt verenlere göre daha yüksek GOLPH3 PCR değerlerine sahip olduğu tespit 

edilmiştir (p=0,022<0,050; p=0,014<0,050) (Tablo 3.8).  

 

              Tümör çapı (p=0,392), myometrial invazyon (p=0,130), servikal invazyon (p=0,985), 

lenfovasküler invazyon (p=0,272), lenf nodu tutulumu (p=0,631), evre (p=0,408), yaş 

(p=0,470) ve tutulan lenf nodu bölgesi (p=0,014) ile GOLPH3 PCR değerleri arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05) (Tablo 3.8). 

 

Tablo 3.9: GOLPH3 PCR değerlerinin derece ve risk grubu ile ilişkisi. 

  
N(%) 

Sıra 
ortalaması 

Kruskal Wallis H- 
test istatistiği 

p 

Derece 

Derece 1 34(%44,73) 40.94 

1,962 0,375 Derece 2 34(%44,73) 34.71 

Derece 3 8(%10,54) 44.25 

Risk 
grubu 

Düşük 29(%32,23) 43.53 

2,956 0,228 Orta 30(%33,33) 40.83 

Yüksek 31(%34,44) 51.85 

*(p<0.05) 
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              Endometrioid Karsinomlarda derece ile GOLPH3 PCR değerleri arasında anlamlı 

farklılık izlenmemiştir (p=0,375>0,050) (Tablo 3.9). 

 

               Risk grubu ile GOLPH3 PCR değerleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir 

(p=0,228>0,050) (Tablo 3.9). 

 

Tablo 3.10: GOLPH3 PCR değerlerinin Karsinom ve Kontrol Grubu, Endometrioid ve Seröz 

Karsinom ile ilişkisi.  

  

N(%) 
Sıra 

ortalaması 

Mann 
Whitney-U 

test 
istatistiği 

p 

Karsinom ve 
Kontrol 
Grubu 

Karsinom 90(%89,9) 50,99 

494,500 0,996 Kontrol 
Grubu 

11(%10,1) 51,05 

Endometrioid 
ve Seröz 

Karsinom 

Endometrioid 
Karsinom 

76(%84,4) 43.28 

363,000 0,060 
Seroz 

Karsinom 14(%15,6) 57.57 

*(p<0.05) 

 

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda karsinomu olan olgular ile kontrol grubundaki 

olgular arasında GOLPH3 PCR değerleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir 

(p=0,996>0,050). Aynı şekilde Endometrioid Karsinomu olan olgular ile Seröz Karsinom 

olguları arasında da GOLPH3 PCR değerleri açısından anlamlı bir farklılık yoktur 

(p=0,060>0,050). 
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Tablo 3.11: GOLPH3 PCR değerleri ile histolojik alt tipler arasındaki ilişki. 

  
N(%) Sıra ortalaması 

Kruskal Wallis 
H- test 

istatistiği 
p 

Histolojik 
tanı 

Endometrioid 76(%75,25) 48,49 

3,560 0,169 Seroz 14(%13,86) 64,57 

Kontrol 11(%10,89) 51,05 

    *(p<0.05) 

 

Histolojik alt tipler ile GOLPH3 PCR değerleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır 

(p=0,169>0,050) (Tablo 3.11). 

 

Şekil 3.17: Bazı olgularımıza ait GOLPH3 PCR ve β Aktin eğrileri (57-58: SK, 59: 

Derece 3 EK, 60-64: Derece 2 EK, 65-70: Derece 1 EK, 71-72: Kontrol Grubu) 
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4. TARTIŞMA:  

 
Kadın genital sisteminin en sık görülen malign tümörü olan endometrium kanserlerinde 

mortaliteden ziyade ortaya çıkan yeni vaka sayısındaki artış durumu önem kazanmış ve bu 

nedenle endometrial karsinomlarda prognozun belirlenmesi için farklı parametreler 

çalışılmıştır.  Bilinen prognostik faktörlerle açıklanamayan nüksler prognozu belirlemede yeni 

prognostik belirleyici kavramların da gerekliliğini ortaya koymaktadır. Prognozda etkili 

klinikopatolojik faktörler, mortalite riskinin ve hedefe yönelik gelişmiş tedavi stratejilerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla son zamanlarda yeni bir belirteç 

olan GOLPH3 ile farklı tümörler üzerinde prognostik çalışmalar hız kazanmıştır.  

 
 

   Literatürde GOLPH3’ün çeşitli solid tümörlerde varlığı gösterilmiştir. Buna göre 

glioblastom (Zhang ve ark., 2012-3), kolon (Wang ve ark., 2014), mide (Hu ve ark., 2012, Pwng 

ve ark., 2014), prostat (Hua ve ark., 2012), pankreas (Zhang ve ark., 2014-1), meme 

karsinomları (Zeng ve ark., 2012, Tokuda ve ark., 2014), epitelyal over karsinomu (Ma ve ark., 

2014) , hepatosellüler karsinom (JianXin ve ark.,2014, Hu ve ark.,2014, Dai ve ark., 2014), 

küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (Zhang ve ark., 2014-2) ve özofagus skuamöz hücreli 

karsinomunda (Wang ve ark., 2012) GOLPH3’ün yüksek ekspresyonunun kötü prognozla 

ilişkili olduğu saptanmıştır. Henüz literatürde GOLPH3 ekspresyonunun EK’deki rolü ile ilgili 

yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.  

 

 

Ma Y ve ark.’nın 2014’te yaptıkları çalışmada 18 normal over dokusu, 28 benign tümör, 

55 seröz borderline tümör, 135 epitelyal over karsinomu olgusu PCR, Western Blot ve 

immunohistokimyasal olarak değerlendirilmiştir. Epitelyal over karsinomunda, 

immunohistokimyasal boyamada GOLPH3 ekspresyonunun karsinom dokularında borderline 

tümörler, adenom ve normal dokulara göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Benign 

kistadenomdan karsinoma doğru gittikçe bu oranın arttığı görülmüştür. Ancak benign ve 

normal dokular arasında farklılık saptanmamıştır. PCR yöntemiyle de kanser dokularında 

GOLPH3 mRNA düzeylerinin normal dokulara göre belirgin derecede yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Western Blot yöntemiyle de 8 over karsinomu örneğinde komşu nonkanseröz 

dokuya göre daha yüksek GOLPH3 ekspresyonu saptanmıştır.  
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Aynı şekilde Wang J.H. ve ark.’nın 2012’de yaptığı çalışmada 155 özofagus skuamöz 

hücreli karsinomu olgusunda komşu nonkanseröz alanlara ve normal dokuya göre, GOLPH3 

ekspresyonu yüksek olarak saptanmıştır. Bu durum PCR ve Western Blot yöntemi ile tümörlü 

dokudaki mRNA ve protein düzeylerinin komşu normal dokuya göre daha yüksek olmasıyla 

desteklenmiştir. Hu ve ark.’nın 2012’de yaptığı çalışmada benzer şekilde mide kanserinde, 

Zhang ve ark.’nın 2014’te yaptığı çalışmada pankreatik duktal karsinomda, Lu ve ark.’nın 

2014’te yaptığı çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, Guo ve ark.’nın 2015’te 

yaptığı çalışmada ise kolorektal karsinom olgularında GOLPH3 ekspresyonu ve PCR değerleri 

normal dokulara göre belirgin derecede yüksek bulunmuştur.  

 

 

Hua ve ark.’nın 342 olguda yaptığı bir çalışmada normal prostat dokusu, benign prostat 

hiperplazisi ve yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi odaklarında 

immunohistokimyasal boyamada GOLPH3 ile zayıf ekspresyon saptanmış anlamlı farklılık 

görülmemiştir. Kastrasyon rezistan prostat kanserlerinde %81 oranında orta/yoğun ekspresyon 

saptanırken, literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak hormona bağımlı kanserlerde %85 

oranında GOLPH3 ile zayıf ekspresyonu saptanmıştır. Tüm olgularda %40 oranında orta/yoğun 

GOLPH3 ekspresyonu ile yine literatür ile uyumlu bulunmuştur.  

 

 

Çalışmamızda ise kontrol grubuna dahil olan 11 olgudan 9’unda immunohistokimyasal 

boyamada GOLPH3 yüksek ekspresyonu saptanmıştır. Aynı zamanda kontrol olgularına ait 

PCR değerleri de immunohistokimya ile koreledir. Bu durumun farklı menstrüel fazlara ait 

olabileceği düşünülmüş ancak az sayıdaki olguda ilişki saptanmamıştır. Bunun yanı sıra farklı 

derecedeki endometrial tümör olguları ve kontrol grubu arasında da anlamlı bir ekspresyon 

farkı saptanmamıştır. GOLPH3’ün kontrol grubu olgularının %82’sinde yüksek ekspresyonu 

ve farklı histolojik derecelerdeki EK olgularında anlamlı bir ekspresyon göstermemesi 

nedeniyle histolojik derecelendirme ve/veya malign ve benign endometrial lezyonlar 

ayırımında bir anlamı olmadığı görülmüştür. 
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Literatürde bazı çalışmalarda yaş ve cinsiyet ile GOLPH3 ekspresyonu arasında ilişki 

saptanmamıştır (Wang ve ark., 2012, Zhou ve ark., 2012, Hu ve ark., 2012, Guo ve ark., 2015, 

Ma ve ark., 2014). Benzer olarak bizim çalışmamızda da GOLPH3 ekspresyonu ile yaş durumu 

arasında ilişki yoktur. Bununla birlikte literatürde bildirilen endometrial karsinomlu hastaların 

yaş ortalaması (61) (Cancer.gov, 2013) olgularımıza (58,6) benzer değerlerdedir. 

 

 

Yakın zamanda yapılan birçok çalışmada GOLPH3’ün klinikopatolojik parametrelerle 

ilişkisine de değinilmiştir. Hu ve ark.’nın (2012) 40 mide kanseri, 40 sağlıklı olgu üzerinde 

PCR, ELISA ve İHK’sal GOLPH3 ile yaptıkları çalışmada real time PCR ile 40 mide kanseri 

olgusunun 35’inde, 40 sağlıklı olgunun 16’sında pozitif  olan GOLPH3 değerleri, kanser 

vakalarında normal dokulara göre belirgin derecede yüksek saptanmıştır. ELISA yöntemiyle de 

kanserli olgularda serum GOLPH3 seviyeleri, sağlıklı olgulardan daha yüksek bulunmuştur. 

İmmunohistokimyasal boyamada ise GOLPH3 ekspresyonu ile klinikopatolojik 

parametrelerden tümör çapı, histolojik derece, invazyon derinliği, uzak metastaz, lenf nodu 

tutulumu ve tümör evresi arasında ilişki tespit edilmiştir. Ma Y ve ark.’nın (2014) epitelyal over 

karsinomlarında yaptıkları çalışmada klinikopatolojik parametreler İHK’sal olarak 

değerlendirilmiştir. GOLPH3’ün yüksek ekspresyonuyla histopatolojik derece, kötü 

diferansiasyon ve lenf nodu metastazı arasında pozitif korelasyon bulunmuş ancak 

histopatolojik alt tip ile ilişki izlenmemiştir. Xue Y ve ark.’nın (2014) yaptığı çalışmada 43 

renal hücreli karsinom olgusunda PCR ve Western Blot yöntemi ile komşu nonkanseröz 

dokulara göre GOLPH3 mRNA ve protein değerleri daha yüksek saptanmıştır. Klinikopatolojik 

parametreler ise 218 olguda İHK’sal boyama ile de değerlendirilmiştir. GOLPH3 ekspresyonu 

T evresi, lenf nodu durumu, uzak metastaz, TNM evresi ve Fuhrman derecesiyle belirgin olarak 

korele bulunmuştur. Histopatolojik alt tip, yaş ve cinsiyet ile ilişki saptanmamıştır. Benzer 

şekilde 109 pankreatik duktal karsinom olgusunda İHK’sal GOLPH3 ekspresyonu ile 

klinikopatolojik parametrelerden klinik evre (pTNM), T evrelemesi, N evrelemesi ve karaciğer 

metastazı arasında anlamlı  ilişki tespit edilmiştir. Ancak histolojik diferansiasyon, tümör çapı 

ve tümör yerleşim bölgesi ile ilişki izlenmemiştir. Bu çalışmada rt-PCR ve Western Blot ile 

nonkanseröz dokulara göre yine yüksek ekspresyon görülmüştür (Zhang ve ark., 2014).  Lu ve 

ark. (2014) tarafından 116 küçük hücreli dışı erken evre akciğer karsinomu ve 57 normal 

akciğer dokusunda İHK’sal boyama ile değerlendirilen GOLPH3 ekspresyonu ile 

klinikopatolojik parametreler (yaş, cinsiyet, diferansiasyon, T sınıflaması, histoloji) arasında 

ilişki gösterilememiştir. Ancak 116 kanser dokusunda (%58,62), normal akciğer dokusuna 
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(%42,11) göre belirgin derecede yüksek ekspresyon saptanmıştır. Guo ve ark. (2015) 62 

kolorektal karsinomunda gerçekleştirdiği (ilk grup) çalışmasında İHK’sal boyamada az 

diferansiye, metastatik lenf nodu olan ve Evre III kolorektal karsinomlarda; sırasıyla iyi-orta 

diferansiye, metastatik lenf nodu olmayan ve Evre I-II karsinomlara göre daha yüksek GOLPH3 

ekspresyonu olduğu tespit edilmiş ancak diğer klinikopatolojik parametrelerle ilişki 

saptanmamıştır (yaş, tümörün yerleşim bölgesi, tümör çapı gibi). İkinci grupta yer alan128 

hasta ise prognoz açısından değerlendirilmiştir. 

 

 

Bizim çalışmamızda ise endometrium karsinomunda İHK’sal boyama ve PCR ile 

değerlendirilen GOLPH3 ile klinikopatolojik parametrelerden; tümör çapı, histolojik tip, 

derece, myometrial invazyon, servikal stromal tutulum, lenfovasküler invazyon, lenf nodu 

tutulumu, tutulan lenf nodu bölgesi, evre, arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır (p>0,05). İHK’sal boyamada uzak metastazı olan olgularda çoğunlukla (10/9) 

GOLPH3 ile yüksek ekpresyon, uzak metastazı olmayan olgularda ise çoğunlukla düşük 

ekspresyon (41/30) görülmüştür. İmmunohistokimyasal ekspresyonu istatistiksel olarak 

anlamlı çıkmamakla birlikte,  literatürle uyumlu olarak GOLPH3 ‘ün PCR değerleri ile uzak 

metastaz arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Uzak metastazı olan olgularda daha yüksek 

GOLPH3 PCR değerleri saptanmıştır. Myometrial invazyon açısından %50’nin altında 

myometrial invazyonu olan olguların çoğunluğunda düşük ekspresyon saptanmış olup bu 

değerler istatistiksel olarak anlamlı değildir. Literatürde bu verileri karşılaştırabilecek bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

  Literatürde bazı çalışmalarda lenf nodu tutulumu ile GOLPH3 ekspresyonu arasında 

ilişki saptanmıştır. Guo ve ark.’nın yaptığı çalışmada 62 kolorektal karsinomda lenf nodu 

tutulumu olan olguların çoğunlukla İHK’sal boyamada GOLPH3 ile yüksek ekspresyon (20/9), 

lenf nodu tutulumu olmayan olguların ise çoğunlukla düşük ekspresyon gösterdiği (20/13) 

belirtilmiştir (p=0,02<0,05). Bizim çalışmamızda ise lenf  nodu tutulumu görülen 16 olgudan 

pelvik lenf nodu tutulumu olan olguların İHK’sal olarak çoğunlukla (6/1) düşük ekspresyon 

gösterdiği, daha kötü prognoz göstergesi olan paraaortik±pelvik lenf nodu tutulumu olan 

olguların ise çoğunlukla (6/3) yüksek ekspresyon gösterdiği görülmüştür. Benzer olarak 

İHK’sal boyamada lenfovasküler invazyonu olan olguların çoğunda (13/9) yüksek ekspresyon 

görülmesine rağmen lenfovasküler invazyonu olmayan olguların çoğunda (41/27) düşük 
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ekspresyon görülmüştür. Bu sayısal değerler prognostik açıdan bir anlam ifade etmekle birlikte 

istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (sırasıyla p=0,055 ve p=0,179). Bu  durumun 

çalışmamızdaki yüksek dereceli tümör sayısının az olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür.  

 

Zhou ve ark. (2012) glioblastomlarda yaptıkları çalışmada GOLPH3 ekspresyonunun 

kemo-radyoterapi etkilerini belirlemede  önemli bir gösterge olduğunu belirtmişlerdir. Aynı 

çalışmada operasyon sonrası kemo-radyoterapi alan, düşük GOLPH3 ekspresyonu olan 

hastaların prognozunun daha iyi olduğu ve GOLPH3 ekspresyonunun kemo-radyoterapinin 

etkisini öngörmede bir kriter olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Ma Y ve ark.’nın (2014) 

epitelyal over karsinomlarında yaptıkları çalışmada da GOLPH3 ekspresyonu yüksek olan 

hastaların kemorezistan olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak 

GOLPH3 PCR değerleri tedaviye yanıtsız olgularda daha yüksek saptanmıştır (p=0,014) (Xue 

ve ark., 2013, Li ve ark., 2012, Wang ve ark., 2015). Bu durum GOLPH3’ün yüksek 

değerlerinin kötü prognozla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. İHK’sal boyamada ise 

sayısal olarak tedaviye yanıtsız olguların çoğunda (11/9) yüksek ekspresyon saptanmış olup 

tedaviye yanıtlı olguların çoğunda (26/20) ise düşük ekspresyon saptanmıştır. Bu sayısal 

değerler prognostik açıdan bir anlam ifade etmekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamamıştır (p=0,553).  

 

GOLPH3’ün yüksek ekspresyonunun kötü prognoz göstergesi olduğunu kanıtlayan bazı  

çalışmalar da mevcuttur (Hua ve ark., 2012, Hu ve ark., 2012, Wang ve ark., 2015, Wang ve 

ark., 2012). Zhou ve ark.’nın (2012) 97 glioblastom olgusunda yaptğı çalışmaya göre GOLPH3 

ekspresyonu arttıkça genel ve hastalıksız sağkalım süresi azalmakta ve  yüksek ekspresyon kötü 

prognoz göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 2014 yılında Zhang ve ark.’nın yaptığı 

çalışmada pankreatik duktal karsinomlarda ortalama genel sağkalım süresi, GOLPH3 

ekspresyonu yüksek olan olgularda (9±0,9 ay), düşük olan olgulara (18±2,9 ay) göre belirgin 

derecede kısalmıştır. Aynı zamanda 3 yıllık kümülatif sağkalım oranı da düşük GOLPH3 

ekspresyonu olan vakalarda (17,3%±7,4%), yüksek ekspresyonu olan vakalara (3,0%±2,8%) 

göre belirgin derecede fazladır. GOLPH3’ün yüksek/düşük ekspresyonuna göre olgulardaki sağ 

kalım süreleri overde 26/49 ay, renal hücreli karsinom 9/18 ay, özofagusta 15/45 aydır (Ma ve 

ark.,2014, Xue ve ark., 2013, Wang ve ark., 2012). Diğer yapılan çalışmalarda da GOLPH3 

yüksek ekspresyonu kısa sağkalım ile orantılı saptanmıştır (Ma ve ark.,2014, Guo ve ark., 2015, 

Li ve ark., 2012, Hu ve ark., 2012).  
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Çalışmamızda ise İHK’sal ve PCR GOLPH3 değerlerinin genel sağ kalım ve hastalıksız 

sağ kalıma tek başına etkili olmadığı görülmüştür (sırasıyla p=0,460, p=0,610). İstatistiksel 

olarak anlamlı olmasa da sayısal olarak olgularda genel sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım 

süresi azaldıkça GOLPH3 PCR değerlerinin arttığı dikkati çekmektedir. Bu durum 

çalışmamızda yüksek dereceli ve kötü prognozlu hasta sayısının az olması nedeniyle olabilir.    

 

Literatürde GOLPH3 ile ilgili yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak hem İHK hem de 

PCR ile değerlendirme tercih edilmiştir. Çalışmamızda da İHK’sal GOLPH3 ekspresyonu 

istatistiksel olarak PCR değerleriyle korele bulunmuştur (p=0,000<0,005). Bu durum 

endometrium kanserlerinde GOLPH3’ün İHK’sal ekspresyonunun PCR kadar güvenilir 

olduğunun bir göstergesidir. Bununla birlikte PCR daha hassas sayısal değerlerle kantitatif 

olarak hesaplandığından uzak metastaz ve tedaviye yanıt gibi klinik prognostik faktörler PCR 

ile anlamlı (sırasıyla p=0,022 ve p=0,014) bulunmasına rağmen İHK’sal boyamada anlamlı 

saptanmamış olabilir (sırasıyla p=0,0583 ve p=0,553).  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER:  

  
 

Çalışmamızda Endometrial Karsinomlarda, immunohistokimyasal boyamada GOLPH3 

ekspresyonunun klinikopatolojik parametreler, tedaviye yanıt, prognoz ve sağkalım ile ilişkisi 

ve bunların PCR ile korelasyonu değerlendirilmiştir. Buna göre,  GOLPH3 PCR değerleri ile 

immunohistokimyasal GOLPH3 ekspresyonları istatistiksel olarak birbiriyle korele 

bulunmuştur (p=0,000). GOLPH3 PCR değerlerinin literatürdeki diğer solid tümörlerde olduğu 

gibi uzak metastazı olan olgularda daha yüksek, uzak metastazı olmayan olgularda daha düşük 

olduğu saptanmıştır (p=0,022). Benzer olarak GOLPH3 PCR değerleri tedaviye yanıtsız 

hastalarda daha yüksek olup tedaviye yanıtlı hastalarda daha düşüktür (p=0,014). Bu haliyle 

literatürde belirtilen bazı solid tümörlerde saptandığı gibi yüksek GOLPH3 değerleri kötü 

prognozla ilişkili olarak değerlendirilmiştir.  

 

İmmunohistokimyasal boyama ve PCR yöntemiyle değerlendirilen GOLPH3 ile tümör 

çapı, yaş, histolojik tip, derece, myometrial invazyon, servikal stromal tutulum, lenfovasküler 

invazyon, lenf nodu tutulumu, tutulan lenf nodu bölgesi, evre, sağ kalım ve progresyonsuz sağ 

kalım değerleri arasında arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). 

Bununla birlikte PCR değerleri arttıkça sağ kalım ve progresyonsuz sağ kalım sürelerinin 

azaldığı dikkati çekmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bulunamayan bu değerler yüksek 

dereceli tümörlerin sayıca daha az olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

 

Kontrol grubu olgularının %82’sinde yüksek ekspresyonu ve farklı histolojik 

derecelerdeki EK olgularında anlamlı bir ekspresyon göstermemesi nedeniyle GOLPH3’ün 

histolojik derecelendirme ve/veya malign ve benign endometrial lezyonlar ayrımında bir anlamı 

olmadığı saptanmıştır. Endometrium kanserinde GOLPH3’ün benign dokularda da ekspresyon 

gösterebileceği akılda tutulmalı ve sadece tümörlü vakalarda klinik prognostik bir faktör olarak 

dikkate alınmalıdır. 

 

Endometrium kanserinde GOLPH3 ekspresyonu tedaviye yanıtı ve metastaz 

potansiyelini öngörmede, hedefe yönelik tedavide tedavi protokolünü belirleyebilecek bir 

onkoprotein olarak kullanılabilir. Daha geniş hasta gruplarında bu konuda yeni çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 
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Endometrium kanseri kadın genital sisteminin en sık görülen malign tümörüdür. Son yıllarda 
endometrium kanserinde mortaliteden ziyade ortaya çıkan yeni vaka sayısındaki artış durumu önem kazanmıştır. 
Bu nedenle prognozda etkili klinikopatolojik faktörler, mortalite riskinin ve hedefe yönelik gelişmiş tedavi 
stratejilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda güncel literatürde farklı 
solid tümörlerde varlığı gösterilen GOLPH3’ün endometrium kanserinde prognoza etkisi araştırılmıştır. 
 

GOLPH3, aynı zamanda GPP34/GMx33/MIDAS olarak bilinen, veziküler taşınmayı sağlayan 
onkoproteinlerin heyecan uyandıran yeni bir sınıfıdır. Çeşitli solid tümörlerde varlığı gösterilmiş olup yüksek 
ekspresyonunun kötü prognozla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Ancak henüz literatürde GOLPH3 ekspresyonunun 
Endometrium Kanserindeki rolü ile ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.  
 

Çalışmamızda Endometrial Karsinomlarda GOLPH3 ekspresyonunun klinikopatolojik parametreler (yaş, 
tümör boyutu, myometrial invazyon, servikal stromal tutulum, lenfovasküler invazyon, tümörün histolojik tipi, 
derecesi, evresi, risk grubu, lenf nodu tutulumu ), tedaviye yanıt, prognoz ve sağkalım ile ilişkisi ve bunların PCR 
ile korelasyonu değerlendirilmiştir.  

 
Sonuç olarak Endometrium kanserinde GOLPH3’ün immunohistokimyasal ekspresyonu ile PCR 

değerlerinin birbiriyle korele olduğu saptanmış olup GOLPH3 PCR değerleri özellikle klinikopatolojik prognostik 
faktörlerden uzak metastaz ve tedaviye yanıtla ilişkili bulunmuştur. Diğer parametreler ve sağ kalım ile istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık içermediği görülmüştür. Özellikle histolojik derecelendirme ve/veya malign ve benign 
endometrial lezyonlar ayırımında bir anlamı olmadığı saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında, endometrium kanserinde, 
GOLPH3 ekspresyonunun klinik prognostik bir faktör olarak tedaviye yanıtı ve metastaz potansiyelini öngörmede, 
hedefe yönelik tedavide tedavi protokolünü belirleyebilecek bir onkoprotein olarak kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır. Ancak daha geniş hasta gruplarında daha çok çalışma yapılarak değerlendirilmelidir. 

 
 

Anahtar Sözcükler: Endometrium; Karsinom,; GOLPH3; Prognoz 
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SUMMARY 
 
 

STUDY OF GOLGI PHOSHOPROTEIN 3 (GOLPH3) EXPRESSION  IN 

ENDOMETRIAL CARCINOMAS AND  THEIR ASSOCIATION WITH PROGNOSIS 

 
 

Endometrial carcinoma is the most common invasive cancer of the female genital tract.. In recent years 
the increasing number of new cases has gained importance rather than mortality. Therefore studies are conducted 
to determine clinicopathologic factors which are effective in prognosis, mortality risk and targeted treatment.  
For this purpose  we investigated the presence and prognostic value of GOLPH3 in endometrial carcinoma, that 
is associated many different solid tumors. 
 

GOLPH3, also known as GPP34/GMx33/MIDAS represents an exciting new class of oncoproteins 
involved in vesicular trafficking.  Overexpression is associated with clinical progression in many solid tumors 
were identified. High expression of GOLPH 3 has been shown to be associated with poor prognosis. Although 
GOLPH3 has been shown to be a tumor-associated marker, the correlation between GOLPH3 expression and 
clinicopathological parameters and clinical outcomes in endometrium carcinoma has not been analyzed before. 
 

In the present study we investigated the expression of GOLPH3 with PCR (Polymerase chain reaction) 
and immunhistochemical study and ıts correlation with clinicopathological features (age, tumor size, myometrial, 
cervical invasion, lymphovascular invasion, grade, stage, group of risk, lymph node involvement), chemotherapy, 
radiotherapy response and prognosis in endometrium carcinoma. 
 

As a result ,GOLPH3 PCR value was found highly correlated with immunohistochemical expression in 
endometrial carcinoma. GOLPH3 PCR value was also associated with distant metastasis and response to the 
treatment. Other parametres and survival was not statistically significant. Especially histological grading and/or 
malingant/benign distinction was not found statically significant. In accordance with this information GOLPH3 
over expression in endometrial carcinoma can be useful as a prognosic factor for predicting response to treatment 
and metastasis potential. But the results must be evaluated at large patient groups for detailed information.  
 
 
Key Words: Endometrium; Carcinom; GOLPH3; Prognosis  
 
 
 
	
	
	
 



	 123	

 

9. ÖZGEÇMİŞ 

Burcu Sanal Yılmaz, 09.01.1986 tarihinde Uşak’ta doğdu. İlkokulu Gazi Mustafa 

Kemal İlkokulu’nda tamamladıktan sonra; orta okul ve lise öğrenimini Orhan Dengiz Anadolu 

Lisesi’nde tamamladı. 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 6 

yıllık eğitim sonrası 2010 yılında mezun oldu. Kasım 2010- Ağustos 2011 tarihleri arasında 

Karaman Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi’nde pratisyen hekim olarak çalıştı. 

Ağustos 2011’de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi 

almaya başladı. Halen bu bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir 

çocuk annesidir. 

 

 

	

	


