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Giriﬂ: Çal›ﬂmam›zda, evre I skuamöz hücreli karsinomlu
hastalarda otokrin hareket faktör reseptörü (OHFR) varl›¤› ve bunun sa¤kal›m ile iliﬂkisi araﬂt›r›ld›.
Çal›ﬂma plan›: Çal›ﬂmaya akci¤erde evre I skuamöz hücre karsinomu saptanan 30 hasta (23 erkek, 7 kad›n; ort. yaﬂ
60±10; da¤›l›m 33-77) al›nd›. Olgular›n hiçbiri ameliyat
öncesi veya sonras›nda kemoterapi veya radyoterapi görmemiﬂti. Ameliyat sonras›nda hastalar ortalama 48±11 ay
takip edildi. Parametrelerin k›yaslanmas›nda ki-kare testi
kullan›ld›. Sa¤kal›m analizi Kaplan-Meier yöntemiyle yap›ld› ve istatistiksel farklar log-rank testi ile do¤ruland›.
Sa¤kal›m üzerine OHFR ve klinik özelliklerin etkisini de¤erlendirmek için tekde¤iﬂkenli ve çokde¤iﬂkenli Cox regresyon analiz modeli kullan›ld›.
Bulgular: Alt› hastada (%20) OHFR için boyama pozitif
bulundu. Tüm sa¤kal›m, OHFR pozitif olan hastalarda negatif olanlara k›yasla anlaml› derecede kötü bulundu
(p=0.052). Çokde¤iﬂkenli analizde OHFR pozitifli¤i
(p<0.016) ve ileri yaﬂ (p<0.015) sa¤kal›m üzerine olumsuz
etki yapan ba¤›ms›z prognostik faktörler olarak bulundu.
Sonuç: Kanser hastalar›n›n takibinde ve metastatik potansiyelin de¤erlendirilmesinde OHFR yararl› bir belirteç olabilir; ancak, OHFR’nin adjuvan terapiye bir k›lavuz olmas› için ek çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Background: We aimed to investigate the existence of
autocrine motility factor receptor (AMFR) and its effect on
survival in patients with stage I squamous cell carcinoma.
Methods: The study included 30 patients (23 males, 7
females; mean age 60±10 years; range 33 to 77 years) with
stage I squamous cell carcinoma of the lung. None of the
patients received chemotherapy or radiotherapy before or
after surgery. The mean follow-up period was 48±11
months. The chi-square test was used for comparison of
variables. The cumulative survival rates were calculated by
the Kaplan-Meier method and the significance was assessed
by the log-rank test. The effects of AMFR and clinical factors on survival were assessed by univariate and multivariate analyses using Cox’s proportional hazard model.
Results: Six tumors (20%) showed positive staining for
AMFR. The overall survival in patients with AMFR expression was significantly worse than those without AMFR
expression (p=0.052). Multivariate analysis showed AMFR
expression (p<0.016) and older age (p<0.015) as independent prognostic factors on poor survival.
Conclusion: Expression of AMFR can be a useful marker
for the follow-up of patients with cancer and for metastatic potential of tumors. However, further studies are
required to determine its value for adjuvant therapy.

Anahtar sözcükler: Otokrin hareket faktör reseptörü; karsinom,
skuamöz hücreli; akci¤er neoplazileri/metabolizma; sa¤kal›m
analizi; tümör belirteci, biyolojik.
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Akci¤er kanseri, kansere ba¤l› ölüm nedenleri aras›nda kad›nlarda ve erkeklerde birinci s›rada yer almaktad›r. Akci¤er kanserlerinin %30’unu skuamöz hücreli
kanser oluﬂturmaktad›r.[1] Skuamöz hücreli kanser erkeklerde daha fazla görülür ve sigara ile kesin iliﬂkisi

saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca ülkemizde en s›k rastlanan akci¤er
kanseri tipi olma özelli¤ine sahiptir. Ameliyat sonras›
evre I skuamöz hücreli karsinomlarda beﬂ y›ll›k sa¤kal›m %75’e yak›nd›r.[2] Lokal tekrarlar ve uzak metastazlar bu hastalarda en genel ölüm nedenleridir.[3]
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Tümör hücrelerinin otokrin hareketi kanserin tekrarlamas›nda önemli bir rol oynamaktad›r.[4,5] Özel bir hareket düzenleyicisi olan otokrin hareket faktörü (OHF)
hücrelerin göçünü teﬂvik etme yetene¤inde ve invazyon-metastaz s›ras›nda tümör hücrelerinin hareketini
uyarmada rol oynamaktad›r.[6] Otokrin hareket faktörü,
otokrin hareket faktörü reseptörü (OHFR) yolu ile rastgele ve yönlendirilmiﬂ olan hücrelerin hareketini uyarmaktad›r.[7] Yak›n geçmiﬂte yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar,
OHF ifadesindeki art›ﬂ›n, kolorektal, mesane, mide ve
özofagus kanserli hastalarda, kanserin tekrarlama olas›l›¤›ndaki art›ﬂ ve hastan›n yaﬂam süresindeki azalma ile
kuvvetli bir iliﬂki gösterdi¤ini aç›klamaktad›r.[8-11]
Biz bu çal›ﬂmada, skuamöz hücreli karsinomlu 30
hastada OHFR varl›¤›n›, OHFR varl›¤› ile hastan›n yaﬂam süresi aras›nda bir iliﬂki olup olmad›¤›n› ve
OHFR’nin tabakalanm›ﬂ subgruplarda (hastan›n yaﬂ›,
cinsiyeti, tümörün büyüklü¤ü ve farkl›laﬂma derecesi)
yaﬂam süresi üzerine bir etkisinin olup olmad›¤›n› araﬂt›rmay› planlad›k.

HASTALAR VE YÖNTEMLER
1992-2002 y›llar› aras›nda cerrahi rezeksiyon uygulanan ve ameliyat sonras› patolojik olarak evre I
(T1N0M0 veya T2N0M0) oldu¤u saptanan toplam 30
skuamöz hücreli akci¤er kanseri hastas›n›n (7 kad›n, 23
erkek; ort. yaﬂ 60±10; da¤›l›m 33-77 y›l) cerrahi örnekleri çal›ﬂmaya al›nd›. Hiçbir hastaya ameliyat öncesi ve
sonras› kemoterapi veya radyoterapi uygulanmad›. Olgular›n 23’üne lobektomi, yedisine pnömonektomi yap›ld›. Olgular›n 11’inin evre IA, 19’unun da evre IB oldu¤u saptand›.[12]
Çal›ﬂmam›z ameliyat sonras› patolojisinin evre I oldu¤u kan›tlanan hastalarda yap›lm›ﬂt›r. Böylece uzak
metastaz ve pozitif lenf nodu varl›¤›n›n yaﬂam süresi
üzerine etkisinin ortadan kald›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Ameliyat sonras› hastalar›n takibi ortalama 48±11 ayd›r.
‹mmünohistokimyasal evrelemede avidin-biyotinperoksidaz kompleksi (ABK) tekni¤i kullan›ld›. Preparatlar anti-OHFR monoklonal antikor, 3F3A[8,10,13,14] ile
gece 4 °C ›s›da 1:200 dilüye fosfat tampon çözeltisi
(FTÇ) içerisinde enkübe edildi. Fosfat tampon çözeltisi
ile y›kand›ktan sonra çözelti içinde beﬂ dakika bekletildi. Bu iﬂlem üç kez tekrarland›. Preparatlar kurutulduktan sonra 20 dakika süre ile ve oda s›cakl›¤›nda biyotinlenmiﬂ anti-rabbit IgG (Vectastain ABC Kit,Vector,
Burlingame, CA) ile 20 dakika enkübe edildi. Sonra üç
kez tekrar FTÇ ile y›kanarak beﬂ dakika bekletildi. Ard›ndan 20 dakika oda s›cakl›¤›nda streptoavidin-biyotin sistemi (DAKO) ile reaksiyona girdi. Bu aﬂamada
%0.02 (w/v) 3.3 diaminobenzidin tetrahidroklorit ve
%0.03 (v/v) hidrojen peroksit kapsayan FTÇ haz›rland›. Preparatlar üç dakika bu çözeltide bekletildi. Kahve234

rengi boyanma görülenlerde boyaman›n iyi oldu¤u kabul edildi.
Kontrol grubu olarak kolon karsinomlu hastalar›n
parafin bloklar› kullan›ld›.
OHFR’nin de¤erlendirilmesi. Tümör hücrelerinin
%10’undan fazlas›n›n membran ve sitoplazmas›nda
kahverengi boyanma görülmüﬂse monoklonal antikor
reaksiyonunun gerçekleﬂti¤i kabul edildi.[9-11]
‹statistiksel analiz. ‹statistiksel analizde SPSS 10.0
(Statistical Package for Social Sciences, Chicago, IL,
USA) kullan›ld›. Parametreler ki-kare testi ile k›yasland›.
Prognostik faktörlerin de¤erlendirilmesine OHFR ifadesi, yaﬂ, cinsiyet, T-faktörü, histoloji ve farkl›l›klar kat›larak hesapland›. Yaﬂ, medyan de¤ere göre yüksek ve düﬂük gruplar olarak s›n›fland›. Kansere özgü yaﬂam süresi, ameliyat ile son takip veya kansere ba¤l› ölüm aras›ndaki süre olarak hesapland›. Sa¤kal›m analizi KaplanMeier yöntemi ile yap›ld› ve istatistiksel farklar Log-rank
testi ile do¤ruland›. Sa¤kal›m üzerine OHFR ifadesi ve
klinik özelliklerin etkisini ortaya ç›karmak için tekde¤iﬂkenli ve çokde¤iﬂkenli Cox regresyon analiz modeli uyguland›. P<0.05 anlaml› kabul edildi.

BULGULAR
Hastalar›n alt›s›nda (%20) OHFR ile boyama pozitif
bulundu. Tümör hücrelerindeki OHFR ifadesi ile hastan›n yaﬂ›, cinsiyeti, tümörün büyüklü¤ü ve farkl›laﬂman›n derecesi aras›nda anlaml› bir birliktelik gözlenmedi.
Otokrin hareket faktörü reseptörü varl›¤› ile dört y›ll›k
yaﬂam süresinin her alt grupla (yaﬂ, cinsiyet, tümör büyüklü¤ü ve farkl›laﬂmas›) Kaplan-Meier analizinde incelenmesinde, yaﬂ›n (hem 60 yaﬂ alt› hem de üstü), kad›n cinsiyetinin ve tümör büyüklü¤ünün (>3 cm) anlaml› etkiye sahip oldu¤u görüldü.
Ayn› zamanda tüm yaﬂam süresi T-faktörünün alt
gruplar›nda karﬂ›laﬂt›r›ld›. Prognozun tümör büyüklü¤ü
3 cm’den büyük ve OHFR ifadesi pozitif olan hastalarda, tümör büyüklü¤ü 3 cm’ye eﬂit veya küçük ve OHFR
ifadesi negatif olan hastalardan, önemli ölçüde daha kötü oldu¤u saptand›. Dört y›ll›k yaﬂam oran› OHFR negatif T1 tümörlerde 54.2 ay, OHFR pozitif T2 tümörlerde ise 17 ay olarak bulundu.
Yaﬂam süresi ile OHFR aras›nda önemli bir birliktelik gözlenmesine ra¤men p de¤eri istatistiksel olarak
anlaml›l›k s›n›r›n›n hemen alt›ndayd›. Tüm yaﬂam süresi OHFR pozitif olan hastalarda, negatif olanlara k›yasla daha kötü bulundu (p=0.052). Ortalama sa¤kal›m
oranlar› OHFR pozitif grupta 26.1 ay, negatif grupta ise
51.9 ay olarak saptand› (Tablo 1). Tümör farkl›laﬂma
derecesi ile yaﬂam süresi ve OHFR birlikteli¤i incelendi¤inde; OHFR etkisinin iyi diferansiye grupta bile sa¤kal›m› azalt›¤› gözlendi ancak istatistiksel de¤er anlaml›l›k s›n›r›n›n alt›ndayd› (p<0.06).
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Tablo 1. Subgrup de¤iﬂkenlerinde otokrin hareket faktörünün prognostik de¤eri

Say›
Toplam
Yaﬂ
<60
>60
Cinsiyet
Erkek
Kad›n
Tümör büyüklü¤ü (cm)
<3 (T1)
>3 (T2)
Farkl›laﬂma
‹yi/orta
Kötü

Dört y›ll›k sa¤kal›m (ay)
OHFR (–)
OHFR (+)
(n=24)
(n=6)

p*

30

51.8±4.8

26.1±5.9

0.0527

14
16

58.9±4.7
36.7±7.6

29.0±6.4
12.0±2.2

0.017
0.045

23
7

44.7±8.0
55.5±5.2

–
16.2±2.9

0.39
0.001

11
19

54.1±5.6
48.6±7.1

35.3±8.7
17±4.0

0.986
0.003

14
16

54.1±5.1
47.7±6.4

26.4±7.1
25.0±0.1

0.06
0.26

OHFR: Otokrin hareket faktör reseptörü; *: Kaplan-Meier sa¤ kal›m analizi.

Tekde¤iﬂkenli Cox regresyon analizinde sadece
OHFR varl›¤›n›n yaﬂam beklentisini azaltt›¤› gözlendi
ancak bu iliﬂki anlaml›l›k s›n›r›n›n alt›ndayd› (p=0.09)
(Tablo 2). Çokde¤iﬂkenli analizde ise OHFR pozitifli¤i
(p<0.016) ve ileri yaﬂ (p<0.015) sa¤kal›m üzerine olumsuz etki yapan ba¤›ms›z prognostik faktörler olarak bulundu.

TARTIﬁMA
Akci¤er kanserinde sa¤kal›m›n belirlenmesinde metastaz ve invazyon yaﬂamsal belirleyici faktörlerdir.
Hücrelerin migrasyonunun tümör hücrelerinin invazyon ve metastaz yapmas›nda hayati rolü bulunmaktad›r.
Son zamanlarda hücre hareketini etkileyen faktörler
üzerine çal›ﬂmalar yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Hücre hareketini etkileyen çeﬂitli faktörlerden birinin de OHF oldu¤u gösterilmiﬂtir. Otokrin hareket faktörü tümörün salg›lad›¤›
bir sitokin olup, kendi reseptörü olan OHFR/gp
78’e,[13,14] ba¤lanarak hem rastgele hem de yönlendirilmiﬂ hücrelerin migrasyonunu uyarmaktad›r. Otokrin hareket faktörü reseptörü/gp78 murine B16-F1 melanom
hücrelerinden 78-kDa hücre yüzeyi glikoproteini olarak
adland›r›lm›ﬂ ve klonlanm›ﬂt›r.[15]
Otokrin hareket faktörü reseptörü ifadesi in vitro
ﬂartlarda artm›ﬂ migrasyon yetene¤i ile iliﬂkilidir.[16,17]
‹nsanlarda görülen çeﬂitli kanser tiplerinde OHFR ifadesinin bulunmas› kanserin tekrarlama s›kl›¤›ndaki art›ﬂ ve yaﬂam süresindeki k›salma ile iliﬂkili bulunmuﬂtur.[8-11]
S›n›rl› say›daki küçük hücreli d›ﬂ› akci¤er kanserli
olgularda uzun sa¤kal›ma etkileri gösterilen faktörler
tümör çap›, hücre tipi ve yerleﬂimidir. Bu faktörler aras›nda primer lezyonun (tümörün) büyüklü¤ü prognozda
en önemli faktör olarak bulunmuﬂtur. Read ve ark.[18]
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özellikle T1 lezyonlar›nda 2 ila 3 cm olanlara göre 2 cm
ve daha küçük olan T1N0 olgular›nda sa¤kal›m›n daha
iyi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Padilla ve ark.[19] pT1N0 tümörlerinin küçük boyutlar›nda belirgin olarak sa¤kal›m›n daha iyi oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r. Bu oran 2 cm
ve daha küçük olanlarda beﬂ y›ll›k sa¤kal›m %87, 10
y›ll›k sa¤kal›m %74, 2-3 cm’lik tümörlerde beﬂ y›ll›k
sa¤kal›m %65, 10 y›ll›k sa¤kal›m %49 bulunmuﬂtur.
Evre IA küçük hücreli d›ﬂ› akci¤er kanserinin
(KHDAK) çokde¤iﬂkenli analizinde tümör çap›n›n artmas›yla sa¤kal›m›n azald›¤› bildirilmiﬂtir.[20,21]
Tümör çap› önemli olmas›na ra¤men baz› çal›ﬂmalarda hücre tipine dayal› sa¤kal›mda farkl›l›klar oldu¤u
tespit edildi. T1N0 skuamöz tümör tipi di¤er hücre tiplerine göre daha iyi bulundu. T1N0 nedeniyle ameliyat
edilen skuamöz hücreli kanserlerde, üç y›ll›k rekürenssizlik oran› %80, buna karﬂ›n skuamöz hücreli d›ﬂ› olan
tümörlerde %62 bulunmuﬂtur.[20,22,23]
Primer lezyonun yerleﬂimi, ameliyat sonucunu etkileyebilir. Periferik T1N0 tümörlerin santral yerleﬂimli
olanlara göre daha iyi prognozu vard›r. Read ve ark.[18]
skuamöz d›ﬂ› kanserli T1N0 olgular›n sa¤kal›m›n›, skuamöz hücreli olanlara göre daha kötü bulmalar›na ra¤Tablo 2. Squamöz hücreli karsinomlu 30 hastada
tekde¤iﬂkenli analiz

Yaﬂ (<60 karﬂ›n >60)
Cinsiyet
Tümör büyüklü¤ü
Farkl›laﬂma
OHFR (+ karﬂ›n –)

Risk oran›

%95 CI

p

0.152
0.112
0.406
0.400
1.369

0.371-3.649
0.357-3.498
0.561-4.02
0.255-1.761
0.255-1.761

0.79
0.84
0.41
0.41
0.41

OHFR: Otokrin hareket faktör reseptörü.
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men, farkl›l›k santral yerleﬂimli tümörlerde büyük ölçüde azalm›ﬂt›r. Tümörün segmental veya subsegmental
bronﬂ ile iliﬂkisi olmad›¤› zaman hücre tipinin etkisi göz
ard› edilebilir. Tümör büyüklü¤ünün etkisi, santral yerleﬂimlilerde periferal yerleﬂenlere göre göz ard› edilebilmektedir. Subsegmental bronﬂlar› tutan T1N0 tümörlerde, 2-3 cm aras›ndaki lezyonlarda beﬂ y›ll›k sa¤kal›m
%80, daha küçük tümörlerde %83 bulunmuﬂtur.[24]
Yamamoto ve ark.[25] 2003’te evre I’de 70 yaﬂ üstü
olgular ile genç olgular›n cerrahi sonuçlar›n› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ ve sa¤kal›m üzerine istatistiksel olarak anlaml› fark
bildirmemiﬂlerdir. Tespit edilen en belirgin prognostik
faktörün yaﬂl› olgularda tümörün boyutu oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p=0.0442). Evre IB için prognostik veriler evre
IA’daki gibi aç›kça de¤erlendirilememiﬂtir. Çünkü bu
alt grup yenidir.[20,22,23]
Kara ve ark.[26] 69’u adenokarsinom, 28’i skuamöz
hücreli karsinom tan›s› konan evre I küçük hücreli d›ﬂ›
akci¤er kanserli toplam 97 olguda OHFR varl›¤›n›n
sa¤kal›m› k›saltt›¤›n› göstermiﬂlerdir. Çal›ﬂmada OHFR
ifadesi ile yaﬂ, cinsiyet, tümör büyüklü¤ü ve farkl›laﬂmas› aras›nda önemli bir birliktelik görülmemiﬂtir. Beﬂ
y›ll›k yaﬂam analizinde OHFR ifadesinin, 65 yaﬂ alt›,
kad›n cinsiyeti, histolojik olarak adenokarsinomlar, orta-kötü derecede farkl›laﬂma gösteren ve tümör büyüklü¤ü 3 cm’den büyük olan subgruplarda önemli bir etkisinin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada skuamöz
hücreli karsinom grubunda adenokarsinomlar kadar anlaml› sonuçlar elde edilmemiﬂtir. Bu olumsuz fark adenokarsinomlarda OHFR ifadesinin çok daha fazla gözlenmiﬂ olmas›na ba¤lanabilir. Bizim çal›ﬂmam›z ise sadece evre I skuamöz hücreli karsinom tan›s› konan 30
hastay› içermekteydi. Hastalar›n alt›s›nda (%20) OHFR
ifadesi pozitif bulundu. Elde etti¤imiz sonuç Kara ve
ark.n›n çal›ﬂmas›ndaki skuamöz hücreli karsinom olgular›ndaki sonuçlarla paralellik göstermektedir. Yap›lan
yay›nlarda da benzer oranlar bildirilmiﬂtir. Dolay›s› ile
adenokarsinomlarda OHFR ifadesinin sa¤kal›m üzerine
etkisi daha belirgin, skuamöz hücreli karsinomlarda ise
bu etki daha silik olarak gözlenmiﬂtir.
Dört y›ll›k sa¤ kal›m analizinde OHFR pozitifli¤inin; tümörün farkl›laﬂma derecesi ve büyüklü¤ü, hastan›n yaﬂ› ve kad›n cinsiyeti ile anlaml› bir iliﬂkiye sahip
oldu¤unu gördük. Otokrin hareket faktörü reseptörü pozitifli¤inin tümör büyüklü¤ünün, 3 cm’den büyük oldu¤u durumlarda sa¤kal›m üzerine negatif etkisinin anlaml›l›k s›n›r› içerisinde oldu¤unu, ancak tümörün 3
cm’den küçük ve eﬂit oldu¤u durumlarla tümörün farkl›laﬂma derecesi üzerinde de sa¤kal›m› azaltmakla beraber anlaml›l›k s›n›r› içerisine giremedi¤ini saptad›k. Ayr›ca OHFR pozitif T1 olgular›n OHFR pozitif T2’lere
k›yasla çok daha az say›da olmas›, T1’lerde istatistiksel
anlaml›l›¤›n saptanamamas›nda önemli bir neden olabi236

lece¤ini düﬂündürmektedir. Sa¤kal›mda istatistiksel anlaml›l›k saptamad›¤›m›z OHFR pozitif kötü diferansiye
hücreye sahip olan hastalar›n yaﬂ ortalamas›n›n daha
genç olmas› dikkat çekicidir. Kaplan Meier analizinde,
OHFR pozitifli¤inin her iki yaﬂ grubunda da sa¤kal›m
üzerinde önemli bir negatif etkiye sahip oldu¤unu saptad›k. Otokrin hareket faktörü reseptörü pozitifli¤inin
sa¤ kal›m› azaltmas›n›n sadece kad›n cinsiyeti üzerinde
istatistiksel olarak anlaml› bulunmas›n›n nedeni, çal›ﬂmam›zda OHFR pozitif olup yaﬂayan iki olgunun ikisinin de erkek olmas› ve bu nedenle erkek cinsiyetinde
sa¤kal›m hesaplanmas›n›n yap›lamamas›d›r.
Çal›ﬂmam›zda tekde¤iﬂkenli analizde sadece OHFR
varl›¤› (anlaml›l›k s›n›r›na çok yak›n olarak),
çokde¤iﬂkenli analizde ise ileri yaﬂ ve OHFR varl›¤› ba¤›ms›z prognostik faktörler olarak saptand›. Olgu say›s›n›n s›n›rl› olmas› nedeniyle istatistiksel olarak kurulan
iliﬂkiler zay›flam›ﬂ olabilir. Son zamanlarda evre I küçük hücreli d›ﬂ› kanserlerde T faktörünün ba¤›ms›z bir
prognostik faktör oldu¤u gösterilmiﬂtir.[27-30] Bizim çal›ﬂmam›zda çokde¤iﬂkenli analizde T-faktör ba¤›ms›z
prognostik faktör olarak bulunamam›ﬂt›r.
Sonuç olarak, akci¤erin evre I skuamöz hücreli karsinom olgular›nda tümör hücrelerindeki OHFR ifadesi
ile hastan›n yaﬂ›, cinsiyeti, tümörün büyüklü¤ü ve farkl›laﬂma derecesi aras›nda anlaml› bir iliﬂki görülmemesi ile beraber, yaﬂam süresi ile OHFR aras›nda bir birliktelik gözlemledik, ancak bununda istatistiksel olarak
anlaml›l›k s›n›r›n›n alt›nda oldu¤unu gördük. Otokrin
hareket faktörü reseptörü varl›¤› ile dört y›ll›k yaﬂam
süresinin her alt grupta, kad›n cinsiyeti ve tümör büyüklü¤ü yönünden anlaml› bir etkiye sahip oldu¤u ve sa¤kal›m› negatif yönde etkiledi¤i görülmüﬂtür. Otokrin
hareket faktörü reseptörü ifadesi kanser hastalar›n›n takibinde yararl› bir rehber olarak görülebilir ve metastatik potansiyel için bir belirteç olabilir. Ancak bunun adjuvan terapiye bir k›lavuz olmas› için ek çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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