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Özet

Abstract

Amaç: Hücreler bölünme ve dinlenme dönemleri halindedirler.
p16 INK4a, RB (retinoblastom hassas proteini) fosforilasyonunu
inhibe ederek hücre siklüsünü, G1 evresinin geç döneminde durdurur. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar, kolorektal kanserlerin
%50-30’unda p16 geninin promotor bölgesinin CpG adas›n›n hipermetile oldu¤unu göstermiﬂtir. Kolorektal karsinom geliﬂmiﬂ ülkelerde üçüncü s›radaki kanserdir. Ço¤u vakada kolorektal karsinom displazik adenomatöz poliplerden geliﬂmektedir. Kolorektal
karsinomun baﬂl›ca tedavisi cerrahi ç›kar›md›r. Bu kanserin prognozunun tahmininde baz› prognostik parametreler kullan›lmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda kolorektal kanserlerde p16 tümör süpresör geninin ekspresyonunun prognostik önemi di¤er prognostik parametrelerle karﬂ›laﬂt›r›larak araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntemler: Çal›ﬂmaya dahil edilen 54 vakan›n ikisinde boyanma
gözlenmemiﬂtir. Di¤er vakalarda p16 ekspresyonu yayg›nl›k ve
yo¤unluk aç›s›ndan di¤er prognostik faktörlerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bulgular: p16 yayg›nl›k ve yo¤unlu¤u ile yaﬂ, cinsiyet, çap, makroskopik tip, histolojik tip, histolojik grade, invazyon derinli¤i,
lenf nodu metastaz›, lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon,
yay›l›m paterni, iltihabi ve desmoplazik reaksiyon, bitiﬂik mukozada displazi varl›¤›, mitoz say›s› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki görülmemiﬂtir.
Sonuç: Kolorektal karsinomlarda p16 ekspresyonu prognostik
parametrelerle iliﬂkili bulunmam›ﬂt›r. (Haseki T›p Bülteni 2010;
48: 34-40)
Anahtar Kelimeler: p16, kolorektal kanser, prognostik parametreler

Aim: The cells are either in dividing or resting state. p 16 INK4a,
arrests the cell cycle in late period of G1 stage, by
inhibiting RB phosphorylation. The studies in recent years have
shown that, in 30-50% of colorectal cancer, CpG portion of
promoter region of p16 gene is hypermethylated. In developed
countries, colorectal carcinoma is the third most common
cancer. In most cases, colorectal carcinoma develops from
dysplastic adenomatous polyps. The major treatment of
colorectal carcinoma is surgical excision. In order to estimate the
prognosis of this cancer, some prognostic parameters are used.
In our study, the prognostic significance of expression of p16
tumor suppressor gene in colorectal cancer cases was
investigated by comparing it with other prognostic factors.
Methods: In 2 of 54 cases included in the study, staining was
not observed. In the rest of the cases, the expression of p16 was
compared with the other prognostic factors by diffusiveness and
intensity.
Results: As a result, no statistically significant relationship was
observed between the diffusiveness and the intensity of p16 and
the age, sex, diameter, macroscopic type, histological grade,
depth of invasion, lymph node metastasis, lymphovascular
invasion, perineural invasion, pattern of spread, inflammatory
and desmoplastic reaction, existence of dysplasia in adjacent
mucosa, number of mitosis.
Conclusion: No relationship was observed between p16
expression in colorectal cancers and prognostic parameters.
(The Medical Bulletin of Haseki 2010; 48: 34-40)
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Olgular›n p16 yo¤unluk- yayg›nl›k de¤erlendirmesi,
Kin-Yin Lam ve ark.’n›n (9) çal›ﬂmalar›na göre yap›ld›. p16
pozitif boyanmas› için nükleer ve sitoplazmik boyanma
esas al›nd›. Boyanma yayg›nl›k ve yo¤unluk olmak üzere iki
gruba ayr›ld›. Yayg›nl›k skorlamas›:
Skor 0: Hiç boyanma olmamas›
Skor 1: <%30 oran›nda boyanma
Skor 2: ≥%30 ve <%70 oran›nda boyanma
Skor 3: ≥%70 oran›nda boyanma
Yo¤unluk ise: hafif derece (+/+++), orta derecede
(++/+++), belirgin derecede (+++/+++) ﬂeklinde de¤erlendirildi (Resim 1,2,3,4).
De¤erlendirmeler, Olympus Cx31 ›ﬂ›k mikroskopunda, 400x (40x objektif lens, 10x oküler lens) büyütmede
yap›ld›.
Verilerin de¤erlendirilmesinde SPSS for windows 10.0
istatistik paket program› kullan›ld›. ‹ki grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Mann-Whitney testi, ikiden fazla grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise Kruskal-Wallis testi kullan›lm›ﬂt›r. 0.05’in alt›ndaki p de¤erleri anlaml› kabul edilmiﬂtir.

Giriﬂ
Hücreler bölünme ve dinlenme dönemleri içerisindedirler. Bu dönemler kontrol mekanizmalar› ile sürekli düzenlenmektedir (1,2).
p16 geni, siklin ba¤›ml› kinaz 4/6’n›n kinaz aktivitesini
inhibe ederek hücre ço¤almas›n› düzenler. Retinoblastom
hassas proteini/ p16 tümör süpresör yolu s›kl›kla çeﬂitli tümörlerde tahrip edilmiﬂtir (3-7).
‹nsan tümörlerinde p16INK4a geni s›kl›kla homozigot delesyonu, nokta mutasyonu veya promotor bölgenin metilasyonu ile inaktive edilir. Hipermetile p16INK4a
geni, özofagus skuamöz hücreli karsinomu, kolorektal
karsinom, hepatoselüler karsinom, meme kanseri, mesane karsinomu, pankreatik karsinom, melanom, glioblastom ve lenfoma gibi çeﬂitli insan malign tümörlerinde
gözlenmiﬂtir (7).
Kolorektal karsinom, geliﬂmiﬂ ülkelerde üçüncü s›kl›ktaki malign tümördür. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde gastrointestinal sistemin en s›k ve en iyi tedavi edilebilir karsinomudur. Sebebi ve oluﬂum mekanizmas› çevresel ve genetik faktörlerle iliﬂkilidir. Çevresel faktörler özellikle diyete
ba¤l›d›r. Kolorektal karsinom ile et tüketimi ve hayvansal
ya¤ al›m› aras›nda yak›n iliﬂki vard›r. Genetik olarak yüksek
yatk›nl›k oluﬂturan iki durum; ailesel nonpolipozis kolon
kanseri sendromlar› ve ailesel polipozisli hastalard›r (7,8).
Çal›ﬂmam›zda kolorektal kanserlerde p16INK4a antikoru ekspresyonu de¤erlendirilip yaﬂ, cinsiyet, lokalizasyon,
invazyon derinli¤i ve lenf nodu metastaz› gibi prognostik
faktörlerle iliﬂkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Kolorektal karsinom tan›s› alan 30’u erkek (%55.6),
24’ü kad›n (%44.4) olmak üzere 54 vaka de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. Vakalar›n ortalama yaﬂ› 61.9 olup en büyük
yaﬂ 85, en küçük yaﬂ 27’dir. 65 yaﬂ ve üzerindekilerin say›s› 25 (%46.3)’dür. Gönderilen kolon rezeksiyon materyallerinde tümör 19 vakada distal, 22 vakada proksimal
yerleﬂimlidir. 13 vakada ise lokalizasyon belirtilmemiﬂtir.
Tümör çap› 2 cm ile 10 cm aras›nda de¤iﬂmekte olup ortalama çap 5.6 cm dir. 5 cm alt› vaka say›s› 19 (%35.2)’dir.
Makroskopik tiplere göre; vakalar›n 39’u (%72.2) ülserovejetan, 11 vaka (%20.4) ülsere, 3 vaka (%5.6) polipoid,
1 vaka (%1.9) vejetand›r. Vakalar›m›z aras›nda iki histolojik tip gözlenmiﬂ olup, adenokarsinom vakalar›n 46’s›n›
(%85.2), müsinöz kanser ise 8’ini (%14.8) oluﬂturmaktad›r. Tümörlerin 3’ü (%5.6) histolojik grade I, 41’i (%75.9)
grade II, 10’u (%18.5) grade III’dür. ‹nvazyon derinli¤ine
göre; pT1 tümörler 2 adet (%3.7), pT2 tümörler 8 adet
(%14.8), pT3 tümörler 44 adet (%81.5) olarak tespit edilmiﬂtir. 22 vakada lenf nodu pozitif (%40.7)’dir. 17 vaka
(%77.3) N1, 5 vaka (%22.7) N2 olarak saptanm›ﬂt›r. Metastatik lenf nodu say›s› en fazla 6 iken, en az 1’dir. Ortalama diseke edilen lenf nodu say›s› ise 12’dir. 11 vakada
(%20.4) lenfovasküler invazyon, 19 vakada (%35.2) perinöral invazyon tesbit edilmiﬂtir. Yay›l›m paterni 48 vakada
(%88.9) infiltratif, di¤erlerinde ekspansif tiptedir. Tümör
çevresi iltihabi reaksiyon 30 vakada (%55.6) hafif derece-

Yöntemler
Bu çal›ﬂmada 2006-2007 y›llar›nda Haseki E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi Patoloji bölümüne gönderilen kolorektal karsinom tan›s› ile kolektomi uygulanm›ﬂ 58 vaka
geriye dönük olarak tarand›. Seçilen 54 vaka bu çal›ﬂma
kapsam›na al›nd›.
Olgulara ait tüm preparatlar 2 gözlemci taraf›ndan
gözden geçirilerek histolojik tip, grade, invazyon derinli¤i,
metastatik lenf nodu durumu, cerrahi s›n›r, lenfovasküler
invazyon, perinöral invazyon, yay›l›m paterni, iltihabi ve
desmoplazik reaksiyon, tümöre komﬂu mukozada displazi
varl›¤›, mitoz, pleomorfizm gibi parametreler tekrar de¤erlendirildi. Olgulara ait preparatlardan, kanama ve nekroz
içermeyen ve özellikle tümör etraf› kolon dokusu bulunanlar, p16 antikoru (Klon 6H12, Novocastra) ile streptavidin
biotin peroksidaz yöntemi kullan›larak immunhistokimyasal çal›ﬂma yap›ld›.
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de, 14 vakada (%25.9) orta derecede, 10 vakada (%18.5)
a¤›r derecededir. Tümöre karﬂ› desmoplazik reaksiyon 15
vakada (%27.8) hafif derecede, 22 vakada (%40.7) orta
derecede, 17 vakada (%31.5) a¤›r derecededir. Tümör
çevresi mukozada displazi varl›¤› 8 (%14.8) vakada tespit
edilmiﬂtir. On büyük büyütme alan›ndaki mitoz say›s› 3 vakada (%5.6) 0, 14 vakada (%25.9) 5 ve 5’den az, 11 vakada (%20,4) 5’den fazla ve 10’dan az, 26 vakada ise
(%48.1) 10 ve 10’dan fazlad›r. Nükleer pleomorfizm, 1 vakada (%1.9) hafif, 2 vakada (%3.7) orta, 51 vakada
(%94.4) belirgin olarak de¤erlendirilmiﬂ olup istatiksel
analize dahil edilmemiﬂtir. Olgular p16 ekspresyonu aç›s›ndan incelendi¤inde hiç boyanma görülmeyen 2 (%3.7) vaka mevcut olup yayg›nl›k; 8 vakada (%14.8) <%30, 7 vakada (%13.0) ≥%30 ve < %70, 37 vakada (%68.5) ≥%70
olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Yo¤unluk; 15 vakada (%27.8)
+/+++, 18 vakada (%33.3) ++/+++, 19 vakada (%35.2)
+++/+++ olarak tespit edilmiﬂtir. Yayg›nl›k ve yo¤unluk ile
cinsiyet, yaﬂ, boyut, makroskopik tip, histolojik tip, histolojik grade, invazyon derinli¤i, lenf nodu özelli¤i, lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon, yay›l›m paterni, iltihabi ve

desmoplazik reaksiyon, çevre mukozada displazi varl›¤›,
mitoz ve nükleer pleomorfizm aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir iliﬂki gözlenmemiﬂtir. Boyanma olmayan vakalar analize dahil edilmemiﬂtir.

Resim 1. Grade I adenokarsinomda, tümör hücrelerinde p16 ile
++/+++ yo¤unlukta boyanma, (x 400)

Resim 3. Grade III adenokarsinomda, p16 ile tümör hücrelerinde
+/+++ yo¤unlukta boyanma (x 400)

Resim 2. Grade II adenokarsinomda p16 ile tümör hücrelerinde
+++/+++ yo¤unlukta boyanma, (x 400)

Resim 4. Müsinöz karsinomda, p16 ile tümör hücrelerinde ++/+++
yo¤unlukta boyanma (x 400)

Tart›ﬂma
Kolorektal karsinom bat›l› toplumlarda s›k görülen tümörlerdendir (10,11). Afrika ve Asyada en az; Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da en s›k oranda görülür (12).
ABD’de üçüncü s›kl›kta tan›mlanan kanserdir (11,13,16).
Bir makalede kolorektal karsinomun bat›l› toplumlarda, kad›nlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde akci¤er ve prostat kanserinden sonra üçüncü s›kl›kta oldu¤u
bildirilmiﬂtir (17). ‹ngiltere’de kansere ba¤l› ölümlerin ikinci en s›k sebebi iken ABD’de kad›n ve erkeklerde üçüncü
en s›k ölüm sebebidir (11,18). Kolorektal karsinomun etyolojisi, tan›s›, prognozu ve tedavisine yönelik çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Hastal›¤›n tan›s›ndan sonra, tedavinin ve hastal›¤›n seyrinin belirlenmesi önem kazanmaktad›r. Kolorektal karsi-
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rülmemiﬂtir. King-Yin Lam ve ark.’n›n (9) yapt›klar› çal›ﬂmada p16 ekspresyonu %78 oran›nda gözlenmiﬂtir. Tümör
boyanma yayg›nl›¤› tümör hücrelerinde, %30’dan küçük,
%30’dan büyük ve %70’den küçük, %70’den büyük olarak boyanmas›na göre üç gruba ayr›lm›ﬂt›r. Tada ve ark.
(24), normal kolon mukozas›nda p16 ekspresyonunu negatif gözlemlerken, kolorektal karsinom alanlar›nda ise
yüksek oranda (%98) pozitif bulmuﬂlard›r. Zhao ve ark.
(4), tümöre bitiﬂik mukozada nükleusta zay›f, sitoplazmada orta derecede pozitif boyanma gözlemlerken, karsinom alan›nda sitoplazmik pozitif boyanma izlemiﬂlerdir.
Makaleler aras›ndaki farkl›l›klar, p16’n›n immünhistokimyasal olarak nükleer ve/veya sitoplazmik boyanmay› pozitif kabul ediliﬂine, vaka say›s›ndaki de¤iﬂikliklere, çal›ﬂmada
arﬂiv parafin bloklar›n›n kullan›lmas› gibi faktörlere ba¤l›
olabilir.
Kolorektal karsinom dünyada çok s›k tan› konan kanserlerden biridir. Kolorektal karsinomun ço¤unlu¤u adenomlardan geliﬂir (23,28). Adenomun karsinoma dönüﬂümü üç ba¤›ms›z özellikle uyum gösterir: Polip boyutu, histolojik tip, epitelyal displazinin derecesi (10,13,29). Carneiro ve ark. (23), p16 ekspresyonu ile tubüler, tubulovillöz
ve villöz adenom veya displazi dereceleri aras›nda önemli
bir ba¤lant› olmad›¤›n› göstermiﬂlerdir. Yine ayn› çal›ﬂmada hücre diferansiasyon derecesi ile p16 ekspresyonu aras›nda ilgi bulamad›klar›n› bildirmiﬂlerdir (23). Çal›ﬂmam›zda, nükleer pleomorfizm kanser hücrelerinde %94 oran›nda belirgin derecede izlenirken p16 ekspresyonunun yayg›nl›¤› ve yo¤unlu¤u ile aras›nda anlaml› iliﬂki bulunamam›ﬂt›r.
Zhao ve ark. (25), p16’n›n kolorektal normal-adenomkarsinom dönüﬂümünde reaktif ve displazik mukoza alanlar›nda ekspresyonunu incelemiﬂlerdir. Ço¤u karsinomda,
adenom ve bitiﬂik mukozaya göre sitoplazmik p16 ekspresyonu gözlenirken, normal epitelde adenom ve karsinomlara göre daha çok nükleer boyanma izlediklerini bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda tümöre komﬂu mukozada izlenen displazi ile p16 ekspresyonu boyanma paterni aras›nda önemli farkl›l›k görülmemiﬂtir.
Müsinöz ve taﬂl› yüzük hücreli karsinom kolorektal kanserlerin %5-15’ini oluﬂturur (30). King-Yin Lam ve ark.’n›n
(9) yapt›klar› çal›ﬂmada, müsinöz ve taﬂl› yüzük hücreli karsinom oran›n› %14 olarak bildirmiﬂlerdir. Yine ayn› çal›ﬂmada klasik adenokarsinomlar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, bu
tip tümörlerin s›kl›kla proksimal kolon yerleﬂimli oldu¤u belirtilmiﬂtir. p16 ile taﬂl› yüzük hücreli karsinomda negatif;
müsinöz karsinomlarda, tümör yerleﬂimi distale kayd›kça
pozitif boyanma oldu¤u bildirilmiﬂtir. Genel literatür bilgilerine göre müsinöz karsinom s›kl›kla distal kolon yerleﬂim-

nomun prognozunun belirlenmesinde en önemli kriter tümörün evresidir (17,19,20). Evre artt›kça hastan›n sa¤ kal›m süresi azalmaktad›r (19). Rich ve ark.’n›n (21) makalesinde beﬂ y›ll›k hayatta kal›m oran›; Duke evre A’da %77,
Duke evre B’de %44 ve Duke evre C’de %23 olarak bildirilmiﬂtir. Prognoz de¤erlendirilmesinde, histolojik tip, tümörün diferansiasyon derecesi (19), tümör boyutu, lenf
nodu metastaz›, lokalizasyon, yaﬂ, cinsiyet, lenfovasküler
invazyon, perinöral invazyon, tümöre karﬂ› oluﬂan desmoplazik ve iltihabi reaksiyon gibi parametreler de önem
arz etmektedir (8,13).
p16 geni; MTS-1 (multiple tümör süpresör geni), INK4a
(sikline ba¤›ml› kinaz inhibitör 4a), CDKN2a (sikline ba¤›ml› kinaz inhibitör 2a) olarak da bilinir (6,22). p16, G1 spesifik hücre siklusu düzenleyici gendir (5-7). Kromozomun
9p21 bölgesinde lokalizedir (2,5,6,23). Üç eksondan meydana gelir. 156 aminoasit ve 15.8 kD protein kodlar (6).
Protein CDK 4 veya 6’ya ba¤lanarak hücre siklusu ilerlemesini durdurur ve siklin D’nin faaliyetini inhibe eder
(4,6,7,24,25). p16 süpresör bir gendir ve hücre siklüsünü
G1/S s›n›r›nda durdurur (23). p16 fonksiyonunun kayb›
hücresel ço¤almaya izin vererek kanser geliﬂimine yol açabilir. ‹nsan tümörlerinde p16 geni s›kl›kla homozigot delesyonu, nokta mutasyonu veya promotor bölgenin ilk kez
metilasyonu ile inaktive edilir (6,7,24,26,27). Hipermetile
p16 geni özofagus skuamöz hücreli karsinomda, kolorektal karsinom, hepatoselüler karsinom, meme karsinomu,
mesane karsinomu, pankreatik karsinom, melanom, glioblastom ve lenfomada gözlenmektedir (7). MTS-1 hipermetilasyonu çocukluk ça¤› T-ALL’de nadirken, delesyon ile
inaktivasyon T-ALL’de s›kt›r (22).
Kolorektal kanserlerin ço¤unlu¤unda p16 aﬂ›r› ekspresyonu bildirilmiﬂtir (25). Bir çal›ﬂmada p16 aﬂ›r› ekspresyonu
gösteren hastalar›n %78.9’unda sa¤ kal›m beﬂ y›ldan fazla iken, zay›f ekspresyon gösteren %61.5 hastada opersyon sonras› sa¤ kal›m beﬂ y›ldan azd›r (4). Çal›ﬂmam›zda
p16 immünhistokimyasal ekspresyonunu, belirledi¤imiz
prognostik parametrelerle karﬂ›laﬂt›rd›k.
Baz› araﬂt›rmalarda, p16 ekspresyonunun kanser hücrelerinin nükleusunda zay›f iken, sitoplazmas›nda ise kuvvetli derecede boyand›¤› gözlenmiﬂtir (2,4,7,23,25). Yay›nlar›n bir k›sm›nda sadece nükleer boyanman›n varl›¤› de¤erlendirilmiﬂtir (9,24). Baz› çal›ﬂmalarda tümöre bitiﬂik
neoplazik olmayan mukozada ekspresyon izlenmedi¤i belirtilirken (7,9,23,24), di¤erlerinde ekspresyonun bulundu¤u bildirilmiﬂtir (4,25,27). Çal›ﬂmam›zda seyrek nükleer,
ço¤unlukla sitoplazmik boyanma gözlenmiﬂtir. Tümör ve
tümöre komﬂu dokuda da durum farkl› de¤ildir.
Çal›ﬂmam›zda p16 belirteci, 52 (%96) vakada tümör ve
bitiﬂik alan› boyam›ﬂ, iki vakada (%4) ise hiç boyanma gö-
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lidir (13). Çal›ﬂmam›zda ise taﬂl› yüzük hücreli karsinom
görülmemiﬂtir, olgular›n 46’s› (%85) adenokarsinom ve 8’i
(%15) müsinöz karsinom olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Müsinöz karsinomlar›n (MK) 7’si proksimal kolon, 1’i ise distal
kolon yerleﬂimlidir. Tüm MK’larda p16 ekspresyonu izlenirken; 6’s›nda yayg›nl›k ≥%70, 2’sinde <%30 oran›nda tespit edilmiﬂtir.
Tada ve ark.’n›n (24) yapt›¤› çal›ﬂmada, azalm›ﬂ p16
ekspresyonu gösteren kolorektal karsinomlu vakalarda
lenfatik invazyon oran›n›n yüksek oldu¤u bildirilmiﬂtir. Yine bu çal›ﬂmada p16 ekspresyonu ile sa¤ kal›m aras›nda
önemli ölçüde uyum olmamas›na ra¤men p16 negatif
grupta kötü prognoza e¤ilim gözlendi¤i bildirilmiﬂtir (24).
Özofagus skuamöz hücreli karsinomunda p16 ekspresyonu kayb›n›n önemli ölçüde lenfatik invazyon ve lenf nodu
metastaz› ile beraber oldu¤u bildirilmiﬂtir (31). Çal›ﬂmam›zda p16 ekspresyonu, lenfovasküler invazyon ve lenf
nodu metastaz› aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.
Mitoz oran› de¤erlendirmeye ald›¤›m›z di¤er bir kriter
olup 3 vakada mitoz görülmemiﬂ, 26 (%48) vakada mitoz
10 büyük büyütme alan›nda 10 ve 10’dan büyük olarak
tespit edilmiﬂtir. p16 yayg›nl›¤›, yo¤unlu¤u ile mitoz karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda anlaml› uyum görülmemiﬂtir. Bunun vaka
say›s› ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Palmqvist ve ark.
(32), proliferasyon aktivitesini, lümene bakan alanda invaziv alanlara göre önemli oranda yüksek bulunmuﬂtur. Ayn› çal›ﬂmada düﬂük proliferasyon gösteren invaziv s›n›rl› tümörlerde kötü prognoz da tespit edilmiﬂtir. Literatürde Jie ve ark. (27), p16 ekspresyon kayb› alanlar›nda güçlü Ki67 indeksi gözlemlediklerini belirtmiﬂlerdir. Ayr›ca Ki-67 seviyesini, rektal kanserde kolon kanserine göre yüksek derecede eksprese oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Bir çal›ﬂmada
da nükleer Ki-67 boyanmas› tümör merkezinde belirginken, tümör invazyon bölgesinde çok düﬂük oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. p16 ile Ki-67 ekspresyonu aras›nda ters uyum
gözlenmiﬂtir. Tümör invazyonu bölgesinde p16 nükleer
ekspresyonu güçlü olarak izlenmiﬂtir (33).
Kad›nlarda bütün yaﬂ gruplar›nda sa¤ taraf kolorektal
kanser daha fazla iken, erkeklerde sol taraf yerleﬂim daha
fazlad›r (14,34). Çal›ﬂmam›zda lokalizasyonu belirtilmeyen
13 vaka oldu¤u için, lokalizasyon de¤erlendirme d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Schneider-Stock ve ark. (35), 43 vaka üzerinde
yapt›klar› çal›ﬂmada, 14 vakada p16 ekspresyonunu negatif gözlemlemiﬂlerdir. Bu 14 vakan›n 10’unda p16INK4 geninin promotor bölgesinde metilasyon oldu¤u bildirilmiﬂtir. Metilasyon p16INK4 kayb› ile önemli ölçüde uyumludur. Bu çal›ﬂmada p16 tümör süpresör geninin inaktivasyonu ile proksimal lokalizasyon uyumlu bulunmuﬂtur.

Literatürde, kolorektal karsinom için ortalama tan› yaﬂ›
yedinci dekat olarak verilmiﬂtir (11). 50 yaﬂ›ndan küçük ve
70 yaﬂtan büyük tan› alan vakalar kötü prognoz ile beraberdir (19). Lee ve ark.’n›n (7) yapt›¤› çal›ﬂmada, ortalama
yaﬂ 61, ortalama tümör çap› 4.9’dur. p16 negatif veya pozitif ekspresyonu ile klinikopatolojik parametreler aras›nda
uyum görülmemiﬂtir. Yine p16 INK4a metilasyonu ile yaﬂ,
cins, boyut, bölge, invazyon derinli¤i ve lenf nodu metastaz› aras›nda önemli ba¤lant› gözlenmemiﬂtir. p16 INK4a
geni az diferansiye tümörlerde iyi- orta derecede diferansiye tümörlerden önemli oranlarda s›k metile oldu¤u gözlenmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda ise ortalama yaﬂ 62, ortalama tümör çap› 5.6 cm olup yaﬂ ve boyut ile p16 ekspresyonu
aras›nda herhangi bir ba¤lant› görülmemiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda submukozaya invazyon (pT1) 2 vakada,
muskularis propriyaya invazyon (pT2) 8, subseroza veya
serozaya invazyon (pT3) 44 vakada tespit edilmiﬂ olup,
p16 ekspresyonu ile uyum gözlenmemiﬂtir. Kolorektal kanserin prognoz ve tedavisinin yönetiminde TNM evrelemesi
güçlü bir araç olarak görülmektedir (20). Lenf nodu tutulumu olmaks›z›n pT2’de beﬂ y›ll›k sa¤ kal›m %72-85 iken
bu oran pT3’de %44-83, pT4’de %8’e düﬂmektedir (17).
Liang ve ark. (6), T3N0M0 evre kolorektal kanserde p16
hipermetilasyon varl›¤›n›n k›sa sa¤ kal›m gösterdi¤ini belirtmiﬂlerdir.
Lenf nodu de¤erlendirmesi kolorektal kanserde önemli bir prognostik faktördür (26,36). Erdamar ve ark.’n›n
(26) 502 hasta üzerinde yapt›¤› incelemede, lenf nodu
metastaz› ile invazyon derinli¤i aras›nda güçlü uyum bulunmuﬂtur. Pozitif lenf nodu say›s› ve prognoz aras›nda
ters orant› tespit edilmiﬂtir. Metastaz olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n toplam lenf nodu say›s› ba¤›ms›z bir risk faktörüdür (36). Kolorektal ameliyat materyalinin de¤erlendirmesinde, uygun evrenin tespiti için en az 12 lenf nodu gerekmektedir (37). Çal›ﬂmam›zda ortalama bulunan lenf
nodu say›s› 12’dir. p16 ekspresyonu ile lenf nodu aras›nda
anlaml› iliﬂki izlenmemiﬂtir.
Krasna ve ark. (38), 77 vasküler ve/veya nöral invazyonlu kolorektal karsinom vakas› üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmada, vasküler ve nöral invazyon varl›¤›nda sa¤ kal›mda azalma, metastaz oran›nda artma tespit etmiﬂlerdir. Baﬂka bir
çal›ﬂmada ise, ekstramural ve kal›n duvarl› ven invazyonlu
vakalar adenokarsinomun diferansiasyonundan ba¤›ms›z
olarak kötü prognoz göstermiﬂtir. Ayr›ca venöz invazyon
rektal karsinomun bölgesel invazyonu ile de iliﬂkilidir (39).
Çal›ﬂmam›zda lenfovasküler invazyon olan vaka say›s› 11
iken, perinöral invazyon 18 vakada gözlenmiﬂtir. p16 ekspresyonunun yayg›nl›¤› ve yo¤unlu¤u ile bu de¤erler aras›nda anlaml› iliﬂki bulunamam›ﬂt›r.
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12. Ströhle A, Maike W, Hahn A. Nutrition and
colorectal cancer. Med Monatsschr Pharm 2007;30:25-32.

Tümör etraf› belirgin lenfosit reaksiyonu sa¤ kal›m üzerine olumlu etki yapmaktad›r (13). Çal›ﬂmam›zda iltihabi reaksiyon, 29 vakada hafif; 10 vakada ﬂiddetli derecede izlenmiﬂtir. p16 ekspresyonu ile anlaml› iliﬂki gösterilememiﬂtir.
George ve ark. (40), tümör geliﬂimine göre yapt›klar›
çal›ﬂmada polipoid olmayan karsinomlar›n polipoidlere göre kötü prognozlu oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Ayr›ca Kras mutasyonlar›n› polipoid tümörlerde, polipoid olmayanlardan daha s›k gözlemlemiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda 3 polipoid, 37 ülserovejetan ve 11 ülsere tümör mevcuttur. p16
ekspresyon yayg›nl›¤› ve yo¤unlu¤u ile makroskopik yap›
aras›nda uyum gözlenmemiﬂtir.
Sonuç olarak bu çal›ﬂmada kolorektal karsinomlarda
p16 ekspresyonunun yayg›nl›k ve yo¤unlu¤unun de¤erlendirilmesi ve bu bulgular›n seçti¤imiz prognostik parametrelerle; aras›nda istatistiksel anlaml› iliﬂki gösterilemedi.
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