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ÖZET :
Amaç: Epitelyal over karsinomlarýnda önemli bir
prognostik bilgi olan Serum Ca 125 deðerleri
tanýda, tedavide ve takipte kullanýlabilen bir
markerdir. Yaptýðýmýz bu çalýþmada seröz ya da
müsinöz benign,borderline ve malign over tümörlü
olgularda serum Ca 125 deðerleri, tümör tipleri
arasýnda bu deðerler açýsýndan fark olup
olmadýðý,borderline,malign tümörlerde prognostik
parametre olarak anlamlýlýðý ve diðer prognostik
parametrelerle iliþkisini araþtýrdýk.

mevcuttur.Seröz tümörlerdemüsinöz tümörlere göre
Ca 125 deðerleri anlamlý derecede yüksektir.

Materyal ve Metod: 38'i malign, 15'i borderline
ve 34'ü benign over tümörü tanýsý almýþ olan toplam
87 olgunun HematoksilenEozin ile boyalý tüm
kesitleri ýþýk mikroskobunda tekrar incelendi ve bu
olgularýn serum Ca 125 deðerleri karþýlaþtýrýldý.
Benign, borderline ve malign tümörlü olgularýndaki
serum Ca 125 deðerleri karþýlaþtýrýlýrken laboratuar
referens deðerlerine göre 35 U/ml üzerindeki
deðerler(+), altýndaki deðerler ise (-) kabul edildi.

Objectives: As an important prognostic indicator
in epithelial ovarian tumors, serum Ca 125 is a
marker which can be used at the diagnosis,
treatment and follow-up. In this study, we investigate
the serum Ca 125 levels in either serous or
mucinous benign, borderline and malignant ovarian
tumors with the respect of their differences between
the tumor types, their significance as a prognostic
indicator in malignant tumors and relationship
w i t h t h e o t h e r p ro g n o s t i c f a c t o r s .

Bulgular: Malign olgularda Ca 125 deðerleri
ortalamasý 1601,28 ± 1996,91, borderline olgularda
64,60 ± 57,30 ve benign olgularda 18,68 ± 17,71
olup seröz tumor tipinde 965,78 ± 1744,41 iken
müsinöz tümor tipinde 102,97 ± 241,14 tür. Benign
grubunda Ca 125 deðeri 35 U/mlden yüksek (+)
olan olgularýn oraný, borderline ve malign
grubundaki olgularýn oranlarýndan istatistiksel
olarak ileri düzeyde anlamlý farklýlýk yaratacak
þekilde düþüktür (p<0,01). Malign olgularýn Ca
125 ortalamalarý, borderline olgularýn Ca 125
ortalamalarýndan istatistiksel olarak ileri düzeyde
anlamlý farklýlýk yaratacak þekilde yüksektir
(p<0,01). Evresi IIII+IV olan olgularýn Ca 125
ortalamalarý, evresi I+II olan olgulara göre
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlý farklýlýk
yaratacak þekilde yüksektir (p<0,01).
Sonuç: Sonuç olarak seröz ve müsinöz over
tümörlerinde malign transformasyonun artmasýyla
serum Ca 125 deðerleri artmaktadýr. Tümörün
malign veya borderline olmasýna göre Ca 125
deðerlerinde istatistiksel açýdan anlamlý farklýlýklar

Anahtar Kelimeler: Ca 125, overin epitelyal
tümörleri

SUMMARY :
Prognostic value of serum Ca 125 levels in ovarian
epithelial tumors

Material and Methods: All H+E slides of 38
malignant, 15 borderline and 34 benign (87 in
total) ovarian tumors were re-evaluated at the light
microscope and the results were compared with
Ca 125 levels of those cases. For the evaluation
of the serum Ca 125 levels in benign, borderline
and malignant cases, levels above the 35 U/ml as
a laboratory reference, were accepted as positive
and negative for the levels below it.
Results: Mean Ca 125 levels were 1601.28±1996.91
in malignant, 64.60±57.30 in borderline and
18.68±17.71 in benign cases and as for the
histologic types, they were 965.78±1744.41 and
102.97±241.14 for the serous and mucinous tumors,
respectively. Percentage of the Ca 125 positive
cases (i.e. higher than 35 U/ml) were lower than
the percentages of borderline and malignant cases
in statistically profound significance (p<0.01). In
the same statistically profound significance, mean
Ca 125 levels of malignant cases were higher than
their borderline counterparts (p<0.01). Also mean
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Ca 125 levels of the stage III-IV cases were
significantly higher compared to the stage I-II cases
(p<0.01).
Conclusions: Serum Ca 125 levels increase as the
malignant transformation progresses in serous and
mucinous ovarian tumors. There are statistically
significant differences between malignant and
borderline tumors. In addition, serum Ca 125 levels
of the serous tumors are significantly higher than
the mucinous tumors.
Key words: Ca 125, ovarian epithelial tumors

GÝRÝÞ
Ca 125, 200.000 Da molekül aðýrlýklý bir
glikoproteindir (1,2). Fizyolojik olarak amnion
zarý ve fetal çölomik epitelde, tuba,
endometrium, endoserviks epiteli, plevra ve
peritonda eksprese edilir. Periton irritasyonlarý
ve gebeliðin 1. trimesterinde serum Ca 125
deðerleri yükselebilir(1). Nonmüsinöz over
karsinomlarýnda Ca 125 ekspresyonu %80
artar(3). Serum Ca 125 deðerleri epitelyal over
karsinomlarýnda önemli bir prognostik
bilgidir(4,5,6). Seröz ve mikst
adenokarsinomlarda en yüksek, endometrioid
ve clear cell karsinomlarda orta yükseklikte,
müsinöz adenokarsinomlarda ise en düþüktür
(6). Yanlýzca tanýda deðil tedavi ve takipte de
kullanýlabilir(7).Tedavi öncesi serum Ca 125
deðerleri genellikle seröz adenokarsinomlarda
%90, müsinöz adenokarsinomlarda ise %60
oranýnda yüksek olarak saptanmýþtýr. Borderline
tümörlerde preoperatif yükseklik yüzdesi
invaziv tümörlere göre daha düþük %5056'dýr(8).
Serum Ca 125 deðerleri yüksek olan
maligniteli hastalarda sað kalým süresinin
normal olanlara göre daha kýsa olduðu
bildirilmiþtir(6). Biz yaptýðýmýz çalýþmada seröz
ya da müsinöz benign ,borderline ve malign
over tümörlü olgularda serum Ca 125 deðerleri
, tümör tipleri arasýnda bu deðerler açýsýndan
fark olup olmadýðý ,borderline ,malign
tümörlerde prognostik parametre olarak
anlamlýlýðý ve diðer prognostik parametrelerle
iliþkisini araþtýrdýk.

MATERYAL VE METOD
Mart 1999 ve Eylül 20003 yýllarý arasýnda
Ümraniye Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Patoloji Kliniðinde taný alan 34'ü seröz papiller
karsinom, 4'ü müsinöz kistadenokarsinom, 9'u
borderline seröz tümör, 6'sý borderline müsinöz
tümör, 19'u seröz kistadenom, 15'i müsinöz
kistadenom olmak üzere toplam 87 vaka
çalýþmaya dahil edildi. Bunlarýn 43ü
TAH+BSO, 41i unilateral ooferektomi, 8i
bilateral ooferektomi piyesi idi.Olgularýn
yaþlarý 18 ile 82 arasýnda deðiþmekte olup,
ortalama yaþ 47.98±16.60týr. Malign olgularda
ortalama yaþ 54,74±15,20; borderline olgularda
ortalama yaþ 47,47±18,05; benign olgularda
ortalama yaþ 40,03±14,41 dir.
Malign olgulardan hiçbir hasta operasyon
öncesi sistemik adjuvan kemoterapi almamýþtý.
Bütün hastalarýn klinik bilgileri, preoperatif
serum Ca 125 deðerleri ve makroskobik bilgileri
hastene arþiv kayýtlarýndan ve patoloji kliniði
arþiv kayýtlarýndan elde edildi. Olgularýn
Hematoksilen&Eozin ile boyalý tüm kesitleri
ýþýk mikroskobunda tekrar incelendi.
Tümörlerin benign, borderline ve invaziv oluþu,
tüm tümörlerin histolojik tipi, malign tümörlerin
histolojik grade'i, borderline ve malign
tümörlerin evresi tekrar deðerlendirildi. Malign
tümörlerde grade arkitektürel yapý, nükleer
grade ve mitoz sayýsýna göre iyi orta ve az
diferansiye olarak belirlendi. Borderline ve
malign tümörlerde evreleme FÝGO(Ýnternational
Federation of Gynecology and Obstetrics) 'ya
göre yapýldý. Malign ve borderline tümörlerde
prognostik parametrelerle karþýlaþtýrma
yapýlýrken Kazuyo Kudoh ve arkadaþlarýnýn
yöntemine göre Ca 125 serum deðerlerinin
ortalamasý alýndý(6). Benign, borderline ve
malign tümörlü olgularýndaki serum Ca 125
deðerleri karþýlaþtýrýlýrken laboratuar referens
deðerlerine göre 35 U/ml üzerindeki
deðerler(+), altýndaki deðerler ise (-) kabul
edildi.
Ýstatistiksel Ýncelemeler
Çalýþmada elde edilen bulgular
deðerlendirilirken, istatistiksel analizler için
SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
for Windows 10.0 programý kullanýldý. Çalýþma
verileri deðerlendirilirken tanýmlayýcý

-126-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

CÝLT: 39 YIL : 2008 SAYI: 3

istatistiksel metodlarýn (Ortalama, Standart
sapma) yanýsýra niceliksel verilerin
karþýlaþtýrýlmasýnda normal daðýlým
göstermeyen parametrelerimiz Kruskall Wallis
analizi ile ve Mann Whitney U test ile
deðerlendirildi; normal daðýlým gösteren
parametrelerde ise Student t test kullanýldý.
Niteliksel verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda ise KiKare testi kullanýldý. Sonuçlar %95lik güven
aralýðýnda, anlamlýlýk p<0,05 düzeyinde
deðerlendirildi.
BULGULAR
Olgular Malign, Borderline ve
Benign olmak üzere 3 gruba ayrýlmýþtýr.
Olgularýn yaþlarý 18 ile 82 arasýnda deðiþmekte
olup, ortalama yaþ 47.98±16.60týr. Malign
olgularda ortalama yaþ 54,74±15,20; borderline
olgularda ortalama yaþ 47,47±18,05; benign
olgularda ortalama yaþ 40,03±14,41dir. Malign
olgularýn %18,4 ü iyi diferansiye , %55,3 ü
orta derecede diferansiye ve %55,3 ü az
diferansiyedir. Malign grubun %23,7 si evre
I+II olup %76,3ü evre III+IVtür.(Tablo I)
Tablo I: Demografik özellikler

Tablo II: Ca125 ortalamalarý

Benign grubunda Ca 125 deðeri 35
U/mlden yüksek (+) olan olgularýn oraný
(%14,7), borderline ve malign grubundaki
olgularýn oranlarýndan istatistiksel olarak ileri
düzeyde anlamlý farklýlýk yaratacak þekilde
düþüktür (p<0,01) (Tablo III).
Tablo III: Gruplara göre Ca 125 deðerlendirmesi

** p<0,01 ileri düzeyde anlamlý

Malign olgularýn Ca 125 ortalamalarý,
borderline olgularýn Ca 125 ortalamalarýndan
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlý farklýlýk
yaratacak þekilde yüksektir (p<0,01).
(Tablo IV)
Tablo IV: Malign ve Borderline olgularda Ca 125
deðerlendirmesi

** p<0,01 ileri düzeyde anlamlý

Malign olgularda Ca 125 deðerleri ortalamasý
1601,28 ± 1996,91, borderline olgularda 64,60
± 57,30 ve benign olgularda 18,68 ± 17,71
olup seröz tumor tipinde 965,78 ± 1744,41
iken müsinöz tümor tipinde 102,97 ± 241,14
dür (Tablo II).

Malign+Borderline olgularda yaþ gruplarýna
göre Ca 125 ortalamalarý arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir farklýlýk bulunmamaktadýr
(p>0,05). Evresi IIII+IV olan olgularýn Ca 125
ortalamalarý, evresi I+II olan olgulara göre
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlý farklýlýk
yaratacak þekilde yüksektir (p<0,01).
Tümör tipi seröz olan olgularýn Ca 125
ortalamalarý, musinöz olan olgulardan anlamlý
düzeyde yüksektir (p<0,01).(Tablo V)
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Tablo V: Malign+Borderline grubunda Ca 125e göre
yaþ, stage ve tümör tipi deðerlendirmesi

** p<0,01 ileri düzeyde anlamlý
*** Borderline tümörler evre Ide yer almaktadýr.

TARTIÞMA
Ca 125, glikoprotein yapýda olup over
kistadenokarsinom 125 antikoru (OC 125) ile
ortaya çýkarýlan antijen, Ca 125 (kanser antijeni)
olarak isimlendirilmiþtir(1,2). Nonmüsinöz
over karsinomlarýnda Ca 125 ekspresyonu %80
artar(3). Over karsinomlarýnda Ca 125 serum
deðerleri seröz ve mikst adenokarsinomlarda
en yüksek, endometrioid ve clear cell
karsinomlarda orta yükseklikte, müsinöz
adenokarsinomlarda ise en düþüktür.
Serum Ca 125 deðerleri epitelyal over
karsinomlarýnda önemli bir prognostik
bilgidir(6). Tanýda , tedavi ve takipte
kullanýlabilir bir markerdir(7). Borderline
tümörlerde preoperatif yükseklik yüzdesi
invaziv tümörlere göre daha düþük %5056'dýr(8). Ýmmünohistokimyasal çalýþmalarda
epitelyal over tümörlerinde Ca 125 antijeni
gösterilmiþtir ve bunun serum Ca 125 deðerleri
ile korele olduðu görülmüþtür(9). Serum Ca
125 deðerleri yüksek maligniteli hastalarda
survey normal olanlara göre daha kýsadýr(6).
Preoperatif epitelyal over karsinomlarýnda Ca
125 yüksekliði evre I'de %50, evre II'de %80
ve evre III'de %90 oranýndadaýr(10).
Saygýlý U ve arkadaþlarý over
karsinomlarýnda serum Ca 125 deðerleri üzerine
yaptýklarý bir çalýþmada Ca 125 deðerleri ile
tümör grade ve tümör tipi arasýnda anlamlý bir
iliþki bulamamýþlar, ancak evre ile anlamlý bir
korelasyon saptamýþlardýr(7).Engelen MJA ve
arkadaþlarý borderline over tümörlerinde Ca
125 ve Ca 19-9 serum deðerleri ile yaptýklarý
bir çalýþmada müsinöz borderline tümörlerde

Ca 19-9un Ca 125e göre daha anlamlý
olduðunu bildirmiþlerdir(8). Çalýþmamýzda
malign+borderline olgularda Ca 125
ortalamalarý ile yaþ arasýnda anlamlý bir iliþki
bulunamamýþtýr (p>0,05). Ancak literatürle
uyumlu olarak evre III+IV olgularda evre I+II
olgulara göre Ca 125 ortalamalarý anlamlý
derecede yüksektir (p<0,05) . Seröz tümörlerde
müsinöz tümörlere göre Ca 125 deðerlerinde
anlamlý bir yükseklik saptanmýþtýr.
Benign, borderline ve malign olgularda Ca 125
serum deðerleri 35U/ml limitine göre pozitiflik
ve negatiflik açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda ileri
derecede anlamlý farklýlýklar
bulunmuþtur.(p<0,01) Malign olgularýn Ca 125
ortalamalarý, borderline olgularýn Ca 125
ortalamalarýndan istatistiksel olarak ileri
düzeyde anlamlý farklýlýk yaratacak þekilde
yüksektir (p<0,01).
Sonuç olarak seröz ve müsinöz over
tümörlerinde malign transformasyonun
artmasýyla serum Ca 125 deðerleri artmaktadýr.
Tümörün malign veya borderline olmasýna göre
Ca 125 deðerlerinde istatistiksel açýdan anlamlý
farklýlýklar mevcuttur ve seröz tümörlerde
müsinöz tümörlere göre deðerler anlamlý
derecede yüksektir.
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