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AMAÇ

OBJECTIVES

Bu çalışmada, meme karsinomunda CD44S ekspresyonu araştırıldı ve lenf nodu durumu, östrojen, progesteron gibi prognostik faktörlerle karşılaştırıldı.

The aim of our study is to compare the expression of CD44S
with well known prognostic factors as a lymph node status and
eostrogen, progesterone in breast carcinoma.

GEREÇ VE YÖNTEM

METHODS

Meme karsinomlu 40 hastadan elde edilen hücre bloğu materyali çalışmayı oluşturdu. Altı hastaya ait benign lezyonlar
kontrol grubu olarak kullanıldı. Hücre bloğu materyalinden
hazırlanan kesitlere immünhistokimyasal boyama yöntemi
uygulandı. CD44S pozitifliğinin lenf nodu metastazı ve diğer
parametrelerle korelasyonu araştırıldı.

The study was performed with the cell blocks of 40 patients
with breast carcinoma. Six patients with benign lesions were
used as control. Immunocytochemistry staining method was
applied to the sections prepared from the cell blocks. Slides
were evaluated and correlations between CD44S positivity
and lymph node metastasis and other parameters.

BULGULAR

RESULTS

CD44S 29 olguda pozitif, 11 olguda negatif bulundu. Kontrol
grubunu oluşturan olguların hepsi CD44S antikoruyla pozitif
sonuç verdi. CD44S ekspresyonu ile diğer parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmadı.

CD44 positivity were detected in 29 cases and 11 cases negative. All of the cases in the control group were positive for
CD44S anitbody. No statistically significant correlations were
established between CD44S expressions and other parameters.

SONUÇ

CONCLUSION

Bu çalışmanın sonucunda meme karsinomunda CD44 ekspresyonunun lenf nodu metastazı, östrojen ve progesteron pozitifliğiyle ilişkisi yoktur sonucuna varılmıştır.

As a result of this study it is concluded that CD44S expression
has no relationship with lymph node metastasis, eostrogen and
progesterone positivities in breast carcinoma.
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Meme kanseri kadınlarda görülen en sık malign
tümör olup, kadınlarda tüm kanserlerin %30’unu
oluşturmaktadır.[1]

dı. Kesitlerin lam üzerine tam olarak yapışmaları
ve deparafinizasyonu için lamlar 37°C sıcaklıkta
etüvde bekletildi. Lamlar sırasıyla ksilol ve alkol
serilerinden geçirilirek distile suya alındı. Antijen retrieval işlemi mikrodalga fırında beş dakikadan dört kez uygulandı, 20 dakika oda ısısında
soğumaya bırakıldı. Bu çalışmada Ultratek Horse
Radish Peroksidaz kit (Scytek Laboratories) ve
CD44S primer antikoru (Neomarkers, Mouse, Monoclonal) kullanıldı. Endojen peroksidaz aktivitesinin önlenmesi için kesitler 20 dakika %3’lük hidrojen peroksitle, zemin boyasını önlemek için 15
dk blokaj solüsyonu ile inkübe edildi. Daha sonra
sırasıyla primer antikor ile 60 dk, sekonder antikor ile 25 dk inkübe edildi. Süre sonunda lamlar
distile su ile yıkandı ve beş dakika Fosfat Buffer
Solüsyonunda bekletildi. Kesitlerin görünür hale
gelmesi için AEC kromojen ile 30 dakika inkübe
edildi, süre sonunda distile su ile yıkandı. Lamlar
üç dakika Mayer hematoksilende bekletilerek zıt
boyaması yapıldı. Tüm preparatlar su bazlı kapatma malzemesiyle kapatılarak ışık mikroskobunda
incelendi. CD44S ile boyanan preparatlarda %0-5
arasında boyananlar negatif (-), %5’ten daha fazla
boyanma gösterenler pozitif (+) olarak değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmede Fisher kesin
ki-kare testi kullanıldı. P=0.05’den daha az olanlar
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

CD44 bir adezyon molekülüdür ve hücre-hücre
ve hücre-matriks ilişkisinde önemli rol oynadığı düşünülen bir transmembran glikoproteinidir.[2,3] Birçok kanser tipinde tümör yayılımı ile ilişkili olarak
CD44 üretimi ve yapısında farklılıklar gösterilmiştir.[4,5] CD44’ün hücre bağlanması, göç ve metastazla ilişkili olan tüm etkileri özellikle CD44’ün hücrenin hyalüronik aside bağlanmasını kolaylaştırma
kapasitesiyle ilişkilidir.[4] Derinin skuamöz hücreli
karsinomu, meme ve akciğer karsinomu gibi çeşitli
malignitelerde bu adezyon molekünün eskspresyonunun kaybının progresyon ve metastazda payının
olabileceği düşünülmektedir.[2,3]
Bu çalışmada meme karsinomu olan hastalarda
CD44S ekspresyon durumu incelendi. CD44S pozitifliği ile lenf nodu metastazı, östrojen (ER) ve
progesteron (PR) pozitifliği arasındaki korelasyon
araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma grubunu meme karsinomu tanısı almış
40 hastadan ince iğne aspirasyon biyopsisi yöntemiyle elde edilen hücre bloğu materyali oluşturdu.
Altı hastadan elde edilen benign meme lezyonları
kontrol grubu olarak kullanıldı. Hücre bloğundan
hazırlanan kesitlere CD44S antikoruyla immünhistokimyasal boyama yöntemi uygulandı. Rutin
formol-parafin takibinden geçen hücre bloğu materyalinin parafin bloklarından pozitif şarjlı lamlara yaklaşık beş mikron kalınlığında kesitler alın-

BULGULAR
Hastaların yaş aralığı 26-81 arasında değişmekte idi. Medyan yaş 51’di. Yirmi dokuz olguda
CD44S pozitif, 11 olguda negatif bulundu. Kontrol grubunu oluşturan altı olgunun tümü CD44S

(a)

(b)

Şekil 1. (a) Lenf nodu pozitif olguda CD44S pozitifliği (x250). (b) Lenf nodu negatif olguda CD44S pozitifliği
(x1000).
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Tablo 1
CD44S, östrojen, progesteron, lenf nodu metastazı, tümör ve kontrol grubu istatistiksel
değerlendirme sonuçları
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dokusunda pozitif bulmuşlardır.

antikoruyla pozitif sonuç verdi. Yirmi iki hastada
lenf nodu pozitif, 18 olguda negatifti. Yirmi dokuz
hastada ER pozitif, 11 hastada negatif; 29 hastada
PR pozitif, 11 hastada negatifti. Tümör grubu ve
kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir sonuç elde edilemedi (p=0.20) ER ile CD44S
pozitifliği arasında (p=0.07), PR ile CD44S pozitifliği arasında (p=0.92) ve lenf nodu metastazı (Şekil 1a, b) ile CD44S pozitifliği arasında (p=0.069)
yapılan istatistiksel incelemede anlamlı sonuç elde
edilemedi (Tablo 1).

Meme karsinomuyla ilgili birçok çalışmada
hem CD44S hem de farklı varyantlarının arttığı
tespit edilmiş ve tümör diferansiasyonu, tümör
büyüklüğü, steroid reseptör durumu, aksiller lenf
nodu metastazı ve hastanın sağkalımıyla korelasyonu bulunmuştur.[7,8,10,11,14]
Sonuç olarak, meme karsinomunda CD44S
tanı, diferansiasyon ve prognozda uygun bir marker değildir. Farklı CD44 izoformları ve daha fazla
hasta ve farklı prognostik parametrelerle araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

TARTIŞMA
CD44S bir adezyon molekülüdür ve hyaladherinler olarak adlandırılan hücre adezyon molekülleri ailesinin bir üyesidir. CD44’ün tümör-endotel
etkileşiminde, hücre motilitesi ve migrasyonunda,
hücre adezyonunda ve tümör invazyonu, progresyonu ve metastazında etkisi olduğu kabul edilmektedir.[6]
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