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ÖZET

ABSTRACT

Amaç: Bu çal›ﬂmada Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi patoloji bölümünde de¤erlendirilen ve tan› alan
100 adet ovarian neoplazi olgusu kullan›lm›ﬂt›r. ‹mmünhistokimyasal
yöntemle F VIII ve CD 31 primer antikoru kullanarak over neoplazili
olgularda neovaskülarizasyonu göstermeyi planlad›k.
Materyal Metot: Olgular immunhistokimyasal yöntem kullan›larak ve Faktör 8 primer antikoru ile CD31 primer antikoru kullan›larak
boyand›. Bu vakalar›n 78 tanesi yüzey epitel kaynakl› tümör, 9 tanesi
germ hücreli tümör, 8 tanesi seks kord stromal tümör ve 5 tanesi metastatik krukenberg tümörü idi.
Vakalardan 85 ine lenf nodu diseksiyonu yap›lm›ﬂt› ve bunlardan
25 olguda lenf nodu metastaz› pozitifti.
Vakalar›n klinik takiplerinde 10 vakan›n eks oldu¤u gözlendi, 8
olguda rekurrens vard›, 11 olgu remisyondayd›.
Bulgular: Olgularda Faktör VIII antikoru ile yap›lan immunhistokimyasal iﬂlem sonras› mikrodamar yo¤unlu¤u ile tümör gradeleri
aras›nda anlaml› iliﬂki bulundu.
Mikrodamar yo¤unlu¤unun tümör tipi ile, lenf nodu pozitifli¤i
ile, tümörün remisyon yada recurrensi ile anlaml› iliﬂki göstermedi¤i
gözlendi.
CD 31 otoantikorunun kullan›lmas›yla tespit edilen mikrodamar
yo¤unlu¤ununda di¤er markerda oldu¤u gibi tümör tipinden ba¤›ms›z oldu¤u gözlendi.
Sonuç: CD 31 bir angiogenetik marker olarak taﬂ›d›¤› prognostik
önem di¤er markera göre oldukça fazlayd›. Yap›lan bu çal›ﬂma angiogenetik markerlar›n tümör progresyonunun öngörülmesinde kullan›lacak önemli ajan oldu¤unu göstermiﬂtir. Gerekli olan bu markerler›n daha geniﬂ serilerde çal›ﬂ›lmas›d›r

Objective: We aimed to find neovascularization in 100 ovarian
neoplasia cases by using immunohistochemical method with primary
antibody F VIII and CD 31 in Zekai Tahir Burak Education and
Research Hospital,
Material and Method: Cases were stained by using immunohistochemical method with FVIII and CD 31. 78 of the cases were epithelial ovarian cancer. 9 of the cases were germ cell tumor followed by 8
cases of sex cord stromal tumor and 5 cases of krukenberg tumor.
Lymph node dissection were performed in 85 of the cases and 25
of them were positive.
During the clinical follow up 10 cases were died, recurrrences
were seen in 8 cases and remission were found in 11 cases.
Results: Immunhistochemical staining of microvessel density by
using F VII antibody showed significant relation with tumor grade.
But there were no relation with tumor type, lymph node positivity,
tumor remission and tumor recurrence.
Immunhistochemical staining of microvessel density by using CD
31 antibody showed no relation with tumor type.
Conclusion: CD 31 as an angiogenetic marker showed more prognostic importance than the other marker. This study showed angiogenetic markers are important agents in prediagnosis of tumor progression. Trial series of this markers with more cases
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G‹R‹ﬁ
Tümör angiogenesisi, tümör dokusu içerisinde veya tümör dokusunun geliﬂimi yönünde yeni damar
dokusunun oluﬂumudur (1). Angiogenesis tümör büyümesi ve metastaz› için esansiyeldir ve bizzat tümör
taraf›ndan yada konakç› taraf›ndan salg›lanan angiogenesis faktörlerince tetiklenir (2). Di¤er solid kanserlerde oldu¤u gibi over tümörlerinin angiogenik potansiyeli tümör mikrodamar yo¤unlu¤u (tumor microvessel density-MVD) ile de¤erlendirilir, kötü klinik
sonuçlar ile direkt korelasyon gösterir ve hastal›k
progresyonuna katk›da bulunur (3). Kanserin baﬂlang›ç, geliﬂme ve yay›l›m› sadece neoplastik hücrelerin
proliferasyonuna de¤il, ayn› zamanda tümör hücrelerinin içerisinde geliﬂim gösterdi¤i benign konak dokular›n›n yan›t›na da ba¤l›d›r (1). Kanser araﬂt›rmalar›nda bir biomarker olarak angiogenesisin rolü neovaskülarizasyon ve hasta sa¤kal›m› aras›ndaki iliﬂkinin
tan›mlanmas›ndan sonra önem kazanm›ﬂt›r (4).
Angiogenesis embriyogenesis s›ras›nda gözlenen
geliﬂimsel bir olayd›r ve sa¤l›kl› eriﬂkinlerde down
reguledir. Eriﬂkinlerde angiogenesisin iliﬂkili oldu¤u
fizyolojik durumlar menstruasyon siklusu s›ras›ndaki over ve endometrium de¤iﬂiklikleri, patolojik durumlar ise yara iyileﬂmesi ve tümör büyümesidir (6).
Epithelial over karsinomu kad›nlardaki kanser
ölümleri aras›nda dördüncü s›kl›ktad›r (7).
Klinik ve laboratuar çal›ﬂmalar›nda epithelial ovarian karsinoman›n hücresel ve moleküler biolojisi
hakk›nda kaydedilen geliﬂmeler hastalarda kanser rekürrensine ve ölüm riskinin yüksekli¤ine iﬂaret eden
yeni biomarkerlar›n geliﬂimine yol açm›ﬂt›r (8).
Tümör angiogenesisini gösteren çok say›daki endothelial marker aras›nda ICAM-1 olarakta an›lan
CD31 formalinle fikse parafin doku bloklar›n›n immünohistokimyasal analizinde s›kl›kla kullan›l›r (9).
Ek olarak CD31 in serumda saptanan çözünür formu
(sCD31) angiogenesisin bir marker› olarak ilgi çekmektedir (10).
AntifaktörVIII iliﬂkili antijen ise oluﬂan yeni tümör
damarlar›n› boyayan bir markerd›r ve kanserin geliﬂimi, progresyonu ve disseminasyonu hak›nda önemli bilgiler verir (11).
Mikrodamar yo¤unlu¤unun de¤iﬂen tümör tipine
göre farkl› eﬂik de¤erleri ve malign tümörlerde benign ve borderline tümörlere göre yüksek de¤erleri

belirtilmiﬂ olmas›na karﬂ›n ayn› tümör içindeki farkl›
alanlarda yo¤unlu¤un heterojenite göstermesi tekni¤in dezavantajlardand›r.
Bu çal›ﬂmada amac›m›z çal›ﬂma grubuna al›nan
over karsinomlu hastalarda uygun biomarkerlar ile
gösterilebilen angiogenesis ve neovaskülarizasyonun
varl›¤›n›n kanserin geliﬂimin de¤erlendirilmesinde
prognostik bir faktör olarak kullan›m›n›n araﬂt›r›lmas›, hasta sa¤kal›m› ve tedavi cevab›nda imunohistokimyasal tekniklerin kullan›larak progresyonun de¤erlendirilmesidir.

MATERYAL VE METOT
Bu çal›ﬂmada 5 y›l içinde Zekai Tahir Burak Kad›n
Sa¤l›¤› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi patoloji bölümünde de¤erlendirilen ve tan› alan 100 adet ovarian
neoplazi olgusu kullan›lm›ﬂt›r. Olgular›n arﬂiv lamlar› ayn› uzman patolog taraf›ndan yeniden de¤erlendirilerek yüzey epitel kökenli tümörler, germ hücreli
tümörler, seks kord stromal tümörler ve di¤erleri olmak üzere tan›lar› kontrol edilmiﬂtir. Olgular klinik
özellikleri korele edilerek grade, stage, tümör tipi,
lenf nodu metastaz›, nüks aç›s›ndan F‹GO veWHO
kriterlerine göre s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Olgulara ait spesmenler formalinle fikse edilip rutin patolojik takipten
geçirilmiﬂ ve parafin bloklara gömülmüﬂtür. Bu bloklardan yeniden her olgu için 5 milimikronluk 2 adet
boyas›z kesit al›narak deparafinize edildikten sonra.
kesitlerden birisine FVIII primer antikor, di¤erine
CD31 primer antikor uygulanmak üzere haz›rlanm›ﬂt›r. Metod olarak immunohistokimyasal yöntem seçilmiﬂtir Tümör hücreleri aras›ndaki mikrodamar yo¤unlu¤u bu yöntemle gösterilmiﬂtir.
(Faktör VIII antikor (Biogenex), CD 31 antikor (PECAM biogenex). (Kromogen olarak fast red kullan›ld›)

‹mmunohistokimyasal Yöntem
Faktör 8 için; POZ‹T‹FL‹K DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Her olgu için birer negatif kontrol kullan›lm›ﬂt›r.Pozitif kontrol için daha önce boyanma özelli¤i
saptanm›ﬂ myometrium preparat› kullan›lm›ﬂt›r.
Iﬂ›k mikroskopik de¤erlendirmelerde malign histoloji gösteren alanlarda 100 lük ve 400 lük büyütmelerde oluﬂmuﬂ ve antikorla positif reaksiyon veren
mikrodamar yap›lar› say›ld› ve bu damar yap›lar› >10
ise birinci grup, 10< ise ikinci grup ﬂeklinde grupland›r›lm›ﬂt›r.
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Sonuçlar stage, grade, yaﬂ, lenf nodu tutulumu ve
tümör nüksü aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› olarak yorumland›.
‹statistiksel analiz için fisher ki-kare ve fisher’s
exact testleri kullan›lm›ﬂt›r. Faktör 8 in grade, stage,lenf node metastaz› ile ilﬂkisinin de¤erlendirilmesinde ki-kare testi, tümör gruplar›, remisyon, rekurrensler ve ekslerle iliﬂkisinin de¤erlendirilmesinde
fisher exact test kullan›lm›ﬂt›r.
CD31 için; POZ‹T‹FL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹
Her bir olgu için negatif kontrol ve ayr›ca pozitif
kontrol olarak dokunun tümörsüz alanlar›ndaki endotel hücreleri seçilmiﬂtir.Iﬂ›k mikroskopu de¤erlendirmelerinde 100 lük ve 400 lük büyütmelerde boyanan damar hücreleri >10 ve <10 gruplar›na ayr›larak
say›l›p FVIII antikoru için uygulanan de¤erlendirme
sistemi esas al›narak tablolar oluﬂturulmuﬂtur. Yaﬂ,
grade, stage, tümör nüksü ile CD31 ile boyanan mikrodamarlar ve oluﬂan neovaskülarizasyon karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
‹statistiksel analiz için fisher ki-kare ve fisher’s
exact testleri kullan›ld›. CD 31 in grade, stage,lenf node metastaz› ile ilﬂkisinin de¤erlendirilmesinde ki-kare testi, tümör gruplar›,remisyon, rekurrensler ve
ekslerle iliﬂkisinin de¤erlendirilmesinde fisher exact
test kullan›lm›ﬂt›r.

BULGULAR
100 Over tümörlü hasta patolojik tümör tiplerine
göre s›n›fland›r›ld›¤›n da 78 tanesi yüzey epitelyal
kaynakl›, 9 tanesi germ hücre kaynakl›, 8 tanesi seks
kord stromal, 5 tanesi metastatik tümördü.
Hastalar›n yaﬂlar› 16 ila 72 aras›ndayd›. Yaﬂ ortalamalar› epitelyal kökenli tümörlerde 57, germ hücreli tümörlerde 34, seks kord stromal tümörlerde 51,
metastatik tümörlerde ise 58 olarak gözlendi.
Yüzey epitelyal kökenli 78 tümörün 35’i seröz karsinom, 28’i müsinöz karsinom, 5’i berrak hücreli karsinom, 1’i malign brenner tümörü, 9’u endometrioid
tümördü.
Germ hücreli tümörlerin 4’ü disgerminom, 1’i immatür teratom, 2’si endodermal sinüs tümörü, 2’si
malign teratomdu.
Seks kord stromal kökenli 8 tümörün 2’si sertoli
leydig hücreli tümör, 4’ü granülosa hücreli tümör, 1’i
luteinize tekoma, 1’i sklerozan stromal tümördü.
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Metastatik tümörlerin tamam› krukenberg tümörü idi.
Toplam olarak 78 vakaya tümör gradelemesi yap›labildi. Bunlardan 20’si grade I, 26’s› grade II, 32 tanesi ise grade 3’tü.
Olgular›n stagelere göre da¤›l›m› yap›ld›¤›nda 32
olgunun stage I, 20 olgunun stage II, 38 olgunun stage III ve 10 olgunun stage IV oldu¤u görüldü.
Toplam olgular›n 85 tanesine lenf diseksiyonu yap›ld› ve diseksiyon yap›lan olgulardan 25 tanesinde
lenf nodu metastaz› saptand›. Geri kalan olgularda
metastaz gözlenmedi. Bu 25 olgunun 6 tanesi seröz
epitelyal tümör, 9 tanesi müsinöz karsinom, 1 tanesi
berrak hücreli karsinom, 1’i endometroid tümör, 2 tanesi disgerminom, 2’si endodermal sinüs tümörü, 2’si
malign teratom, 2’si sertoli leydig hücreli tümördü.
Olgular›n 3 y›ll›k takibinde 11 olguda remisyon
saptand›. Bu olgulardan 6 s› seks kord stromal tümör,
3’ü germ hücreli tümör, 2 olgu epitelyal tümördü.
Olgulardan 8 tanesi takiplerinin 2, y›l›nda recurrens gösterdi. Bunlar›n 5’i seröz karsinom,3’ü müsinöz karsinomdu.
Takiplerde 10 eks vakas›n›n tamam› epitelyal tümördü. Bunlar›n 4’ü seröz karsinom, 5’i müsinöz karsinom, 1’i ise endometrioid tümördü. Malign brenner
tümörlü hasta ise kontrollerine gelmedi¤i için son durumu bilinmiyordu.
Faktör VIII marker› ile boyanan epitelyal over tümörü kesitlerinde 35 seröz epitelyal tümörlü hastan›n
21’inde say›lan yeni damar say›s› 10 un alt›nda iken,
14’ünde bu say› 10 un üzerinde idi. 28 müsinöz karsinomun ise 17 sinde say› 10 un alt›nda, 11 inde 10 un
üzerindedir. Yüzey epitel kaynakl› tümörlerde 10 damar›n alt› 4 olguda,10 un üstü damarlanma 1 olguda
gözlenmiﬂtir.Malign brenner tümörlü tek vakada say› 10 un alt›ndad›r. Endometrioid tümörlerde 6 olguda damarlanma düﬂük (10 un alt›), 3 olguda ise yüksek gözlenmiﬂtir (ﬁekil 1).
Faktör VIII ile boyanan germ hücre tümörlerinde 6
olguda yeni damar oluﬂumu düﬂük gözlenirken, 3 olguda yeni damar oluﬂumu fazla olarak gözlenmiﬂtir.
Faktör VIII le boyanmada seks kord stromal tümörlerde 5 vakada düﬂük damarlanma gözlenirken 3
vakada fazla damarlanma vard›r.
Faktör VIII metastatik tümörlerde ise 3 olguda düﬂük, 2 olguda yüksek boyama göstermiﬂtir.
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Faktör B
Boyanmayan
Boyanan

Faktör B

Grade

ﬁekil 2

Boyanmayan
Boyanan
Epitelyal

Germ Hücreli Sex Kord

Metastatik

Tümör Tipi

ﬁekil 1
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Sonuç olarak faktör VIII le boyanmada yeni damar oluﬂumu tümör tipinden ba¤›ms›z bulunmuﬂtur.
Tümör tipi ile aras›ndaki iliﬂkinin P de¤eri 0,995 olup
anlams›z bulunmuﬂtur. Epitelyal kökenli over tümörlerinde % 37, germ hücreli tümörlerde %33, seks kord
stromal tümörlerde %37, metastatik tümörlerde %40
oran›nda 10 yeni damar›n üstünde bir neovaskülarizasyon gözlenmiﬂtir.
Faktör VIII ile grade iliﬂkisi gözönüne al›nd›¤›nda
P de¤eri 0,001 bulunmuﬂ anlaml› bir iliﬂki göze çarpm›ﬂt›r. Grade III olarak tan›mlanan olgular›n %75’i
yüksek yeni damar yo¤unlu¤u gösterirken, Grade I
olarak tan›mlanan grubun %100’ü düﬂük damar yo¤unlu¤u göstermiﬂtir (ﬁekil 2).

Faktör VIII ile stage iliﬂkisinde ise P de¤eri 0,531
bulunmuﬂ, anlaml› sonuç bulunamam›ﬂt›r (ﬁekil 3).
Faktör VIII boyanmas› ile lenf nodu pozitifli¤i aras›nda anlaml› bir iliﬂki vard›r (P:0.038). Faktör VIII ile
remisyon yada recurrens aras›nda ise anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r (P de¤eri 0,207 ve 0,635).
Faktör VIII de¤eri ile eksler aras›nda anlaml› bir
iliﬂki bulunmuﬂtur (P: 0.001).
CD 31 ile tümör gradeleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r (P: 0.257).
CD 31 ile tümör stage aras›nda ise 0,001’l›k P de¤eri ile anlaml› bir iliﬂki vard›r.Stage 1 de artm›ﬂ neovaskülarizasyon %9,4, Stage 2 de sadece %25 iken
Stage 3 te %75,7, Stage 4 te ise %100’dür (ﬁekil 4).
CD 31 ile tümör tipleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki
yoktur (P: 0,822) (ﬁekil 5).
CD 31 ile lenf nodu metastazlar› aras›nda anlaml›
bir iliﬂki vard›r (P:0,002). Lenf nodu metastaz› düﬂük
damar oluﬂumlu grupta %36 iken, Yüksek neovaskülarizasyonlu grupta %76 d›r.
CD 31 ile remisyon aras›nda anlaml› bir iliﬂki yoktur (P: 0.098).
CD 31 in tümör rekurrensi ile iliﬂkisinde ise P de¤eri 0,002 bulunmuﬂ ve iliﬂki anlaml› olarak yorum-

Faktör B
Boyanmayan
Boyanan

Resim 1–Faktör VIII ile pozitif boyanma gösteren epitelyal tümör

Grade

ﬁekil 3
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CD31
Boyanmayan
Boyanan

Stage

ﬁekil 4
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Resim 2–CD 31 ile pozitif boyanan stromal tümör.

CD31
Boyanmayan
Boyanan
Epitelyal

Germ Hücreli Sex Kord

Metastatik

Tümör Tipi

ﬁekil 5

lanm›ﬂt›r. Rekurrens olmayan hastalar düﬂük ve yüksek neovaskülarizasyonlu grupta benzer oranlar gösterirken, rekurrens gösteren hastalar›n tamam› yüksek neovaskülarizasyon gösteren gruptad›r.
CD 31 ile eks olan hastalar aras›nda anlaml› bir
iliﬂki gözlenmiﬂtir (P:0.001) Eks olan hastalar›n tamam› yüksek oranda yeni damar oluﬂumu gözlenen
gruptad›r.

TARTIﬁMA
Over karsinomu jinekolojik kanserler aras›nda en
çok mortaliteye yol açan kanser türüdür. Tüm yaﬂamlar› süresince her 70 kad›ndan birinde over karsinomu geliﬂece¤i hesaplanm›ﬂt›r (12).
Kanser araﬂt›rmalar›nda bir biomarker olarak angiogenesisin rolü neovaskülarizasyon ve hasta sa¤kal›m› aras›ndaki iliﬂkinin tan›mlanmas›ndan sonra
önem kazanm›ﬂt›r (4).
Angiogenesis embryogenesis s›ras›nda gözlenen
geliﬂimsel bir prosestir ve sa¤l›kl› eriﬂkinlerde down
reguledir. Eriﬂkinlerde angigenesisin iliﬂkili oldu¤u
fizyolojik durumlar menstruasyon siklusu s›ras›nda-

ki over ve endometrium de¤iﬂiklikleri, patolojik durumlar ise yara iyileﬂmesi ve tümör büyümesidir (6).
Hollinsworth ve arkadaﬂlar› taraf›ndan ileri evre over
karsinomlar›nda yap›lan çal›ﬂmalar yeni damar oluﬂumunun derecesinin hastan›n yaﬂam süresini etkileyen
önemli bir prognostik faktör oldu¤unu bildirmiﬂtir (13).
Biz bu çal›ﬂmada neovaskülarizasyonu Hollisworth ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada oldu¤u gibi de¤erlendirdik.
Abulafia ve ark. ortalama damar yo¤unlu¤u ile
yaﬂ, grade, stage aras›nda bir iliﬂki olmad›¤›n›, neovaskülarizasyon derecesinin prognostik bir faktör olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Buna karﬂ›n ortalama damar
yo¤unlu¤unun omental metastazlar ile hasta yaﬂam
süresi aras›nda direkt bir iliﬂkiye dikkat çekmiﬂtir. Bu
çal›ﬂmada vaka say›lar›n›n hasta yaﬂam süresi ile bir
iliﬂkiyi göstermek için yetersiz oldu¤u, 12 erken evre
hasta ile yap›lan araﬂt›rmada mikrodamar yo¤unlu¤u
ile iliﬂki kurulamayaca¤› düﬂünülmüﬂtür (14).
Hollingsworth ve ark. ise neovaskülarizasyon derecesini prognostik bir faktör olarak öne sürmüﬂtür (13).
Alvarez ve arkadaﬂlar› ise toplam 85,37 erken evre hastada yapt›klar› araﬂt›rmalarda yeni damar oluﬂumunun epitelyal ovarian karsinomlarda prognostik bir belirleyici oldu¤unu bildirmiﬂtir (15).
Bizim çal›ﬂmam›z da100 vakal›k toplam seri içinde 52 erken evre (stage I ve II) over kanseri yeterli olgu say›s›n› içemektedir.
Faktör VIII kullanarak yapt›¤›m›z immunhistokimyasal çal›ﬂmada boyanan mikrodamar yo¤unlunun tümör tipinden ba¤›ms›z oldu¤u göze çarpm›ﬂt›r. Faktör VIII beklenenin tersine epitelyal over kar-
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sinomlar›nda boyamada di¤er tümör tiplerinden bir
fark göstermemiﬂtir. Faktör VIII ile tümör grade’i aras›nda ise anlaml› iliﬂki göze çarpm›ﬂt›r. Grade 3 için
%75 oran›nda artm›ﬂ yeni damar oluﬂumu saptan›rken, grade I in %100’ü düﬂük damar yo¤unluklu olarak gözlenmiﬂtir. Faktör VIII in gösterdi¤i damar yo¤unlu¤unun eksler ile de anlaml› iliﬂkiye sahip oldu¤u gözlenirken tümör stageleri ile anlaml› bir iliﬂkisi
gözlenmemiﬂtir. Ayr›ca Faktör VIII ile gösterilen mikrodamar yo¤unlu¤unun tümörün remisyon yada rekurrensi ile bir iliﬂkisi gözlenmemiﬂtir.
Tüm bu verilerle mikrodamar yo¤unlu¤unun Faktör VIII ile tespitinin ve bu marker ›n angiogenesisin
tespitinde kullan›labilirli¤i konusu tart›ﬂmaya aç›k
bir noktad›r. ‹leriki çal›ﬂmalarda F VIII in angiogenetik tan›mlay›c› bir antikor olarak kullan›l›p kullan›lmayaca¤› daha geniﬂ serilerle ve farkl› laboratuar koﬂullar›nda araﬂt›r›labilir.
CD 31 ile tümör stageleri aras›ndaki anlaml› iliﬂkiye karﬂ›n bu antikorda faktör VIII gibi over tümör tiplerinde birbirlerine göre belirgin boyanma farkl›l›¤›
göstermemiﬂtir.
CD31’in tümör gradeleri ile iliﬂkisi ise faktör VIII
de elde edilen anlaml› iliﬂkiye z›t olarak anlams›z ç›km›ﬂ, tüm gradelerde yaklaﬂ›k olarak ayn› yüzdelerde
neovaskülarizasyon gözlenmiﬂtir.
CD 31 ile yap›lan ›mmunhistokimyasal boyamada
yüksek damar yo¤unluklu grupta lenf nodu metastaz› yüzde 76 olarak bulunmuﬂken, düﬂük damar yo¤unluklu grupta metastaz oran› yüzde 36 olarak bulunmuﬂtur.
CD 31’de de F VIII de oldu¤u gibi remisyondaki
hastalar ile boyanan mikrodamar yo¤unlu¤u aras›nda iliﬂki gözlenmez iken, CD 31’in rekurrens gösteren
hastalar›n örneklerinin %100’ünü artm›ﬂ bir damar
yo¤unlu¤unu gösterecek ﬂekilde boyad›¤› göze çarpm›ﬂt›r.
Bu verilerle yap›lacak yorumda CD31 in tümör
angiogenesisini gösteren daha kullan›ﬂl› bir marker
oldu¤u ama tümör tiplerinden ba¤›ms›z oldu¤u ve
belli bir tümör tipine selektif özellik göstermedi¤i
söylenebilir.
Sonuç olarak CD 31’in Faktör 8 e göre verdi¤i daha
anlaml› sonuçlar, bu marker›n daha geniﬂ vaka serileriyle araﬂt›r›lmas› zorunlulu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Bu markerla daha geniﬂ serilerde çal›ﬂmalar yap›larak tümör angiogenesisi niteleyen ilave metodlarla
korelasyon daha uygun olacakt›r.
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