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ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: Hücre yüzeyinde yer alan Glut 1 'in epitelyal
malignitelerde aberan ekspresyonu ve neoplastik
progresyonla iliþkisi bilinmektedir. Bu retrospektif
çalýþmada; benign, borderline, malign seröz ve
müsinöz over tümörlerindeki Glut 1 ekspresyonu,
borderline ve malign tümörlerde prognostik
parametre olarak anlamlýlýðý araþtýrýlmýþtýr.

Expression of glut-1 in benign, borderline and
malignnat tumors of the ovary, its relationship
with prognostic parameters

Materyal ve Metod: 38'i malign(34'ü seröz
karsinom, 4'ü müsinöz karsinom), 15'i
borderline(9'u borderline seröz tümör, 6'sý
borderline müsinöz tümör), 34'ü benign(19'u benign
serözkist veya benign seröz kistadenom,15'i benign
müsinöz kistadenom) over tümörü ve 5'i overde
endosalpingiozis tanýsý almýþ olan toplam 92
olgunun parafin bloklarýndan elde edilen kesitlere
Glut1-Ab-1(Rabbit PAB RB-078-A Neomarkers)
antikoru ile immünohistokimyasal boyama
prosedürü uygulandý.
Bulgular: Glut-1 ile benign olgularda ve
endosalpingiozis olgularýnda hiç boyanma olmazken
borderline olgularýn %86,7sinde malign olgularýn
ise %97,4ünde pozitif membranöz boyanma
saptanmýþtýr (p<0,01). Seröz tümörlerde müsinöz
tümörlere göre Glut 1 boyanma derecesi anlamlý
derecede yüksek bulunmuþtur (p<0,05). Malign
tümörlerde Glut 1 boyanma derecesi ile yaþ arasýnda
anlamlý bir iliþki saptanmamýþtýr(p>0,05). Ca 125
deðerleri açýsýndan anlamlý olmamakla birlikte
marjinal bir iliþki saptanmýþtýr (P<0,059)Glut 1
boyanma derecesi ile evre ve tümör gradei arasýnda
istatiksel olarak anlamlý bir korelasyon bulunmuþtur
(p<0,05). Malign tümörlerde Glut 1 boyanma
derecesi borderline tümörlere göre anlamlý derecede
yüksek saptanmýþtýr (p<0,05).
Sonuç: Bu çalýþmada Glut 1 ekspresyonunun seröz
ve müsinöz over tümörlerinde malign progresyonla
ve diðer prognostik parametrelerle iliþkili olduðu
görülmüþtür.
Anahtar Kelimeler: Glut 1, seröz ve müsinöz over
tümörleri

Objective: Aberrant expression of Glut 1 in
epithelial malignancies and its relationship with
neoplatic progression is well known. Glut 1 exists
on the cell surface. In this retrospective study we
e v a l u a t e d t h e G l u t 1 e x p re s s i o n , i n
benign,borderline malign serous and mucinous
ovarian tumours,as a prognostic parameter.
Materials and Methods: We studied totally 92 cases;
consisted of 38 malign( 34 serous and 4 mucinous),15
borderline (9 borderline serous and 6 borderline
mucinous), 34 benign(19 benign serous cystadenoma
and 15 benign mucinous cystadenoma) and 5 cases
diagnosed as endosalpingiosis of ovary. Sections
from paraffin blocks of the cases had been
immunohistochemically stained with Glut 1-Ab-1
(Rabbit PAB RB-078-A Neomarkers) antibody.
Results: The benign and endosalpingiosis group
showed non-staining with the antibody however
%86,7 of borderlines and %97,4 of malign ones
revealed positive membranous staining
(p<0,01).Serous tumors were stained more
frequently than the mucinous tumors(p<0,05). We
couldn't find significant correlation between age
and staining intensity of Glut 1 in malign
group(p>0,05). No significant correlation between
serum levels of Ca 125 and Glut 1 staining
frequency has been observed though a marginal
relation determinated. We also found significant
correlation between tumor grade,stage and Glut
1 expression (p<0,05).Malign tumors exhibited
more frequent Glut 1 expression than the borderline
tumors(p<0.05).
Conclussion: These data suggest a relationship
between Glut 1 expression and malign progression,
some other prognostic parameters in serous and
musinous ovarian tumors.
Key words: Glut 1, serous and mucinous ovarian
tumors
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GÝRÝÞ
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 ve
endosalpingiozisli olgularda ortalama yaþ
52,20±16,80dir. Malign olgulardan hiç bir
hasta operasyon öncesi sistemik adjuvan
kemoterapi almamýþtý. Bütün hastalarýn klinik
bilgileri ve makroskobik bilgileri hastene arþiv
kayýtlarýndan ve patoloji kliniði arþiv
kayýtlarýndan elde edildi. Benign olgularda,
kist epitelinin olduðu alanlar, endosalpingiozis
alanlarý, borderline ve malign tümörlerde ise
tümörü örnekleyen alanlardan Glut 1
ekspresyonunu belirlemek amacýyla parafin
bloklara gömülü dokulardan 4 mikrometre
kalýnlýðýnda 2'þer kesit "Poly-L-Lysine "li
lamlara alýndý.

Glut 1 hücre yüzeyinde glukoz transportunu
saðlayan protein yapýda bir moleküldür.
Fizyolojik olarak eritrosit membraný, kan-beyin
bariyerinde kapiller endoteli ve periferik
sinirlerin perineuriumunda ,plasenta, benign
skuamöz epitelin bazal hücrelerinde, reaktif
epidermal hücreler ve karaciðer endotelinde
de eksprese edilir(1,2,3,4,5,6,7).Ýnsan eritrosit
glukoz transporteri olan Glut 1 glukoz
transporter ailesinin 7 üyesinden biridir.Bu
transporterlerin ekspresyonu oncogen ve growth
faktörler tarafýndan kontrol edilir (4,5).
Bir çok immünohistokimyasal çalýþmada
Glut 1'in aberan ekspresyonu epitelyal
neoplasmlarda gösterilmiþtir. Bu ekspresyon
neoplastik progresyonla koreledir
(1,2,3,4,5,6,7,8,9).Yapýlan çalýþmalarda Glut
1'in artmýþ mRNA'sý özofagus, kolon, mide,
akciðer, pankreas karsinomlarý, baþ boyun
skuamöz hücreli karsinomu, meme,tiroid,
mesane, böbrek, karaciðer, over ve
endometrium karsinomlarýnda saptanmýþtýr.
Glut 1 ekspresyonunun malign
transformasyonla iliþkili olduðu görülmüþtür
(1,2,3,4,5,6,10). Malign potansiyel ve kötü
prognozu göstermede yararlý olabilceði öne
sürülmüþtür(8,11,12,13). Over tümörlerinde
yapýlan çalýþmalarda Glut 1 ekspresyonunun
epitelyal over tümörlerinde malign
transformasyonla yakýndan iliþkili olduðu ve
artmýþ Glut 1ekspresyonunun kýsa saðkalým ile
baðlantýlý olduðu tesbit edilmiþtir. Bu nedenle
over karsinomlarýnda Glut 1 deðerlerinin
klinikte yararlý bir prognostik bilgi olduðu ileri
sürülmektedir(6,1).

Hazýrlanan kesitlere Glut 1 Ab-1 (Rabbit
PAB RB-078-A, Neomarkers Fremont CA,USA)
antikoru üretici firma prospektüsüne uygun
olarak 1/50 oranýnda sulandýrýlarak
immünohistokimyasal boyama prosedürü
uygulandý. Deparafinize edilen kesitler 15þer
dakika ksilende ve absolü alkolde býrakýldý
PBS(phosphate buffer saline) ile yýkanarak 1/10
oranýnda distile su ile sulandýrýlan antijen
retriavel(sitrat buffer) aþamasý sonrasý %3'lük
hidrojen peroksit ile nemli ortamda inkübe edildi.
PBS ile yýkanan kesitler 5 dakika ultra V blok
ile nemli ortamda inkübe edildi. Glut 1 Ab-1
uygulanarak nemli ortamda 45 dakika inkübe
edildi HRP-AEC yöntemi ile rutin boyama iþlemi
tamamlandý. Pozitif kontrol için kesitlerdeki
eritrositler ve periferik sinir kesitlerinin
perineuriumu kullanýldý. Glut 1 boyanma paterni
deðerlendirilirken Guilherme Cantuaria ve
arkadaþlarýnýn yöntemi esas alýndý(6). Glut 1
reaktivitesinin yaygýnlýk ve daðýlýmý semikantitatif bir skorlama sistemi kullanýlarak
membranöz tipteki boyanma deðerlendirildi.
Benign, borderline, malign tümör hücrelerinin
ve endosalpingiosizteki epitel hücrelerinin
%50'den fazlasý boyanýyorsa kuvvetli boyanma
(+++), %10-50 arasý orta derecede boyanma
(++), %10'un altýndaki boyanmalar hafif
derecede boyanma(+) ve hiç boyanma olmamasý
negatif boyanma (-) olarak deðerlendirildi.

MATERYAL VE METOD
Mart 1999 ve Eylül 2003 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 ve 5i overde endosalpingiozis
olmak üzere toplam 92 vaka çalýþmaya dahil
edildi. Bunlarýn 43ü TAH+BSO, 41i unilateral
ooferektomi, 8i bilateral ooferektomi piyesi
idi.Olgularýn yaþlarý 18 ile 82 arasýnda
-22-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

CÝLT: 39 YIL : 2008 SAYI: 1

Ýstatistiksel Ýncelemeler

Tablo I: Gruplara göre Glut 1deðerlendirmesi

Çalýþmada elde edilen bulgular
deðerlendirilirken, istatistiksel analizler için
SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
for Windows 10.0 programý kullanýldý. Çalýþma
verileri deðerlendirilirken tanýmlayýcý
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.

** p<0,01 ileri düzeyde anlamlý

(p>0,05). Seröz tipi tümörlerde Glut 1
deðerlendirmesinde pozitif olgularýn
çoðunluðunu (++) ve (+++) olgular oluþtururken
müsinöz tümörlerde pozitif olgularýn çoðunluðu
(+) olgulardýr (p<0,01).(Tablo II)
Tablo II: Malign+Borderline olgularda Glut 1
deðerlendirmesi

BULGULAR
Çalýþmamýzdaki Glut 1 deðerlendirmesinde
34 benign vakanýn ve 5 endosalpingiozis
olgusunun tamamýnda (%100) hiç boyanma
olmazken , 15 borderline vakanýn
13(%86,7)ünde, 38 malign vakanýn
37(%97,4)sinde pozitif boyanma (Resim 1)
saptanmýþtýr. Benign, borderline ve malign
olgularda Glut 1 negatifliði ve pozitifliði
açýsýndan istatiksel olarak ileri düzeyde anlamlý
farklýlýklar bulunmuþtur (p<0,01) (Tablo I).
Resim 1: Papiller seröz kistadenokarsinom olgusunda
kuvvetli Glut 1 boyanmasý (Glut 1x100)

Malign + Borderline olgularda Glut 1
deðerlendirmesi yaþ gruplarýna göre istatistiksel
olarak anlamlý farklýlýk göstermemektedir
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*
**

p<0,05 düzeyinde anlamlý
p<0,01 ileri düzeyde anlamlý

Malign olgularda Glut 1 sýnýflamasýna göre
60 yaþ altý ve üzerinde olan olgular arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk
bulunmamaktadýr (p>0,05).Malign olgularda
Glut 1 boyanma derecesi evre I+II olgularýn
%70inde (+) izlenirken ,evre III+IV olgularýn
%70inde (++),(+++)'lik saptanmýþ olup
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlý farklýlýk
bulunmaktadýr (p<0,01).Malign olgularda Glut
1 boyanma derecesi iyi differansiye olgularda
daha çok (+) , orta derecede diferansiye ve
azdiferansiye olgularda (++),(+++) olup
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlý farklýlýk
bulunmaktadýr (p<0,01). Malign olgularda Glut
1 sýnýflamasýna göre Ca 125 ortalamalarý
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý olmamakla
birlikte marjinal bir iliþki kaydedil miþtir
(p>0,059) (Tablo III).
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Tablo III: Malign tümörlü olgularda Glut 1
deðerlendirmesi

** p<0,01 ileri düzeyde anlamlý

Malign ve borderline tümörler arasýnda
Glut 1 boyanma düzeyleri de istatistiksel olarak
ileri düzeyde anlamlý farklýlýk bulunmaktadýr
(p<0,01). Malign olgularda çoðunlukla (++)
düzeyinde boyanma görülürken, borderline
olgularda çoðunlukla (-)/(+) düzeyinde
boyanma görülmektedir. (Tablo IV)
Tablo IV: Malign ve Borderline olgularda Glut 1
deðerlendirmesi

** p<0,01 ileri düzeyde anlamlý

TARTIÞMA
Glut 1 hücre yüzeyinde yer alan ve glukoz
transportunu kolaylaþtýran protein yapýda bir
moleküldür (1,2,3,4,5,6,7). Fizyolojik
ekspresyonu dýþýnda normal epitelyal dokularda
immünohistokimyasal olarak gösterilememiþtir
(6). Glut 1in aberan ekspresyonu bir çok
immünohistokimyasal çalýþmada epitelyal
neoplazmlarda tesbit edilmiþ ve bu
ekspresyonun neoplastik progresyonla korele
olduðu görülmüþtür(1,8,2,3,4,5,6,7). Kalir T
ve arkadaþlarý benign, borderline ve malign
epitelyal over tümörlerinde Glut 1 ile yaptýklarý
bir çalýþmada membranöz boyanmayý
deðerlendirerek benign tümörlerin ve
endosalpingiozis olgularýnýn %100ünde hiç
boyanma görmezken, borderline tümörlerin
%80ninde hafif ve orta dereceli pozitif
boyanma, malign tümörlerin %96sýnda orta
derecede ve kuvvetli pozitif boyanma
saptamýþlardýr(1).
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Çalýþmamýzdaki Glut 1 deðerlendirmesinde
34 benign vakanýn ve 5 endosalpingiozis
olgusunun tamamýnda (%100) hiç boyanma
olmazken, 15 borderline vakanýn
13(%86,7)ünde, 38 malign vakanýn
37(%97,4)sinde pozitif boyanma saptanmýþtýr.
Benign, borderline ve malign olgularda Glut
1 negatifliði ve pozitifliði açýsýndan istatiksel
olarak ileri düzeyde anlamlý farklýlýklar
bulunmuþtur (p<0,01) (Tablo I) Cantuaria G
ve arkadaþlarý borderline ve malign epitelyal
over tümörlerinde Glut 1 ile yaptýklarý bir
çalýþmada borderline ve malign tümörler
arasýnda Glut 1 boyanma derecesi açýsýndan
istatiksel olarak anlamlý farklýlýklar
bildirmiþlerdir. Yine ayný çalýþmada glut 1
boyanma derecesinin gradelere göre anlamlý
farklýlýklar içerdiðini ve seröz tümörlerde
müsinöz tümörlere göre boyanma oranýnýn
istatiksel olarak anlamlý derecede yüksek
olduðunu saptamýþlardýr(7).Kawamura T ve
arkadaþlarý gastrik karsinomlarda Glut 1 ile
yaptýklarý bir çalýþmada, invazyon derinliði,
lenfatik invazyon, lenf nodu metastazý, evre
ile Glut 1 boyanma derecesi arasýnda isttiksel
olarak anlamlý bir korelasyon saptamýþlardýr
(4).Kim YW ve arkadaþlarý safra kesesi
karsinomlarýnda Glut 1ile yaptýklarý bir
çalýþmada Glut 1 pozitifliðinin diferansiasyon
derecesi, evre yüksekliði ve c-erbB-2 pozitifliði
ile korele olduðunu bildirmiþlerdir
(5).Çalýþmamýzda malign+ borderline
tümörlerde Glut 1 boyanma derecesi, tümör
tipi ile karþýlaþtýrýldýðýnda seröz tümörlerde
müsinöz tümörlere göre Glut 1 boyanmasý
anlamlý derecede yüksek bulunmuþtur . Yaþ
gruplarýna göre karþýlaþtýrýldýðýnda istatistiksel
olarak anlamlý farklýlýklar bulunamamýþtýr.
Malign olgularda, Glut 1 boyanma derecesi ile
prognostik parametreler karþýlaþtýrýldýðýnda
Glut 1 boyanmasý ile yaþ arasýnda anlamlý bir
iliþki bulunamamýþtýr (p>0,05). Evre III+IV
olgularda Glut 1 boyanma oranýnýn evre I+II
olgulara göre anlamlý derecede yüksek olduðu
görülmüþtür (p<0,01). Ca 125 ortalamalarý ile
Glut 1 boyanma derecesi arasýnda anlamlý
olmamakla birlikte marjinal bir iliþki
kaydedilmiþtir(p>0,059). Tümör gradei ile
Glut 1 boyanma derecesi karþýlaþtýrýldýðýnda
gradelere göre anlamlý farklýlýklar bulunmuþtur
(p<0,05).Malign ve borderline olgular Glut 1
ekspresyonu açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda
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istatistiksel anlamlý farklýlýklar bulunmuþtur
(p<0,05) Sonuç olarak seröz ve müsinöz over
tümörlerinde malign transformasyonun
artmasýyla Glut 1 ekspresyonu artmaktadýr.
Seröz ve müsinöz over karsinomlarýnda Glut
1 ekspresyonu evre ve tümör gradei ile
koreledir. Malign+ borderline olgularda seröz
tümör tipinde müsinöz tümör tipine göre Glut
1 ekspresyonu anlamlý derecede yüksektir. Bu
sonuçlar gözönüne alýndýðýnda Glut 1
ekspresyonu seröz ve müsinöz over
tümörlerinde prognostik açýdan anlamlýdýr. Az
diferansiye mikst tümörlerde seröz komponenti
belirlemede, ara olgularda, borderline
tümörlerdeki invaziv fokusu yakalama ve
onaylamada tanýsal olarak yardýmcý bir marker
olabilir. Bu tarz kullanýmý için daha geniþ
serilerle, yeni çalýþmalara ihtiyaç vardýr.
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