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ÖZ 

Giriş: Mide kanserinde histopatolojik parametreler ve immünohistokimyasal (İHK) belirteçler tedavinin belirlenme-
sinde ve prognoz tahmininde önemli role sahiptirler. Amacımız mide kanseri nedeniyle opere hastalarda HER-2, 
p53 ve Ki-67 belirteçlerinin prognostik histopatolojik bulgular (HPB) ile olan ilişkisini incelemektir. 

Gereç ve yöntem: Mide kanseri nedeniyle ameliyat edilmiş 100 hasta HER-2 amplifikasyonuna göre pozitif  veya 
negatif, p53 ekspresyonuna göre  aberrant tip (AT) veya  wild tip (WT), Ki-67 proliferasyon indeksine (Pİ) göre 
düşük (< 20) veya yüksek (≥ 20) olarak iki gruba ayrıldı. Bu gruplardaki hastaların prognostik HPB karşılaştırıldı.  

Bulgular: HER-2 negatif grupta 87 (%87) hasta, pozitif grupta 13 (%13) hasta mevcuttu. Her iki grup arasında 
HPB  açısından fark izlenmedi (P>0.05). WT p53 ekspresyonu 42 (%42) hastada, AT p53 ekspresyonu 58 (%58) 
hastada vardı.  AT p53 ekspresyonunda erkek cinsiyet oranı ve karsinoembriyojenik antijen (CEA) düzeyi  WT 
p53 ekspresyonuna göre yüksek bulundu (p=0.008, p=0.003 sırasıyla). Her iki p53 ekspresyon  grubu arasında 
HPB  bakımndan fark izlenmedi (p>0.05). Ki-67 proliferasyon indeksi (Pİ) 47 (%47) hastada düşük,  53 (%53) 
hastada yüksek bulundu. Ki-67  Pİ grupları arasında HPB bakımından fark izlenmedi (p> 0.05).  

Sonuç: Çalışmamızda ameliyat edilmiş mide kanserlerinin patoloji piyeslerinde HER-2, p53, Ki-67 İHK  
belirteçlerin HPB ile  korelasyon saptanmadı. AT p53 ekspresyonunda  erkek cinsiyet ve  CEA  düzeyi WT p53 
ekspresyonuna göre yüksek bulundu. Bu sonuçlar AT p53 ekspresyonun mide kanseri takip ve tedavi 
aşamalarında önemli bir belirteç olabileceğini göstermektedir. 

 

SUMMARY 

Introduction: Histopathological parameters and immunohistochemical (IHC) markers have an important role in 
determining treatment and predicting prognosis in gastric cancer. Our aim is to examine the relationship of HER-
2, p53 and Ki-67 markers with prognostic histopathological findings (HPB) in patients operated for gastric cancer. 
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Material and Method: 100 patients operated for gastric cancer positive or negative according to HER-2 
amplification, aberrant type (AT) or wild type (WT) according to p53 expression, low (< 20) or high (≥ 20) 
according to Ki-67 proliferation index (PI) were divided into two groups. The prognostic HPB of the patients in 
these groups was compared. 

Results: There were 87 (87%) patients in the HER-2 negative group and 13 (13%) patients in the positive group. 
There was no difference in HPB between the two groups (P>0.05). WT p53 expression was found in 42 (42%) 
patients and AT p53 expression was found in 58 (58%) patients. Male sex ratio and carcinoembryonic antigen 
(CEA) level were found to be higher in AT p53 expression than in WT p53 expression (p=0.008, p=0.003, 
respectively). There was no difference in HPB between the two p53 expression groups (p>0.05). Ki-67 
proliferation index (PI) was low in 47 (47%) patients and high in 53 (53%) patients. There was no difference in 
HPB between Ki-67 PI groups (p> 0.05). 

Conclusion: In our study, no correlation was found between HER-2, p53, Ki-67 IHC markers and HPB in the 
pathology samples of gastric cancers that were operated on. Male gender and CEA level were higher in AT p53 
expression than WT p53 expression. These results show that AT p53 expression may be an important marker in 
gastric cancer follow-up and treatment.  
 
 
 

 

GİRİŞ 

Mide kanseri dünyada görülme sıklığı açısından 
beşinci sırada yer alırken kansere bağlı ölümler-
de dördüncü  sırada yer almaktadır. Mide kanseri 
genetik ve çevresel faktörlerin etkileşiminden 
kaynaklanmaktadır (1,2,3). Mide tümörleri tümör 
baskılayıcı genlerde, onkogenlerde, DNA onarım 
genlerinde, hücre döngüsü düzenleyicilerini etki-
leyen birçok gende değişim sonucu gelişmek-
tedir. Fakat bu değişikliklerin mekanizması henüz 
tam olarak aydınlatılamamıştır (4,5).  

Human epidermal growth factor receptor 2 (HER-
2) transmembrane tyrosine kinase reseptörü olup 
proto-onkogendir. Bu protein normal hücre 
proliferasyonunda ve hücre büyümesinde etkilidir. 
Ancak genetik değişiklikler sonucu HER-2 gen 
amplifikasyonu ve protein ekspresyonunda artış 
olmaktadır. Ekspresyonun artması ile hücre 
membranında oluşan değişiklikler sonucunda 
tümör hücresinin proliferasyonunda, invazyon 
yeteneğinde, anjiogenez, metastaz ve apopitoza 
direnç  gibi  özelliklerin arttığı tespit edilmiştir (6). 
Daha önceki çalışmalarda HER-2 mide kanseri 
için prognostik değeri tartışılırken son yıllardaki 
çalışmalarda HER-2 pozitif durumunun azalmış 
sağkalım, artmış serozal invazyon ve metastazlar 
ile ilişkili olduğunu göstermektedir (7,8). 

p53 bir çok kanser türünde en sık mutasyona 
uğrayan gendir. p53 normal hücrelerde DNA’da 
hasar oluşması halinde DNA onarımını veya 
apoptozisi indükleyerek tümör transformasyonu 
baskılamaktadır.  Ayrıca hücre yaşlanması, hücre 

metabolizması, hücre döngüsünün kontrolü ve 
hücrenin farklılaşma derecesi ile ilgili birçok 
işlevlere sahiptir. p53 mutasyonunda fizyolojik 
işlev bozulmaktadır (9-11). Literatürde p53 mu-
tasyonu gastrik tümörlerde yaklaşık % 50 oranın-
da tespit edilmiştir. Birçok çalışmada mide kan-
serinde p53 ekspresyonun prognostik değeri 
tartışmalı iken bazı  çalışmalarda aberrant tip 
(AT) p53’ün (mutant p53) kötü prognostik faktör 
olduğu bildirilmiştir (11).  

Ki-67 nükleer proteindir. Hücre siklusunun tüm 
evrelerinde bulunduğu için hücre proliferasyon 
oranının göstergesi olarak kabul edilir. Bazı çalış-
malarda mide kanseri için Ki-67 proliferasyon 
indeksin prognostik değeri belirsiz iken bazı 
meta-analizlerde prognostik bir faktör olduğu 
belirlenmiştir. Ki-67 proliferasyon indeksi(Pİ) arttı-
ğında kanser prognozunun kötüleştiği saptan-
mıştır (12-14).  

Tümör evresi, tümör diferansiyasyonu, lenfovas-
küler ve perinöral invazyon, lenf nodu metastazı 
eskiden beri bilinen ve kullanılan prognostik 
belirteçlerdir (5). Amacımız mide kanseri nede-
niyle opere hastalarda HER-2, p53 ve Ki-67 
ekspresyonunun prognostik histopatolojik bul-
gular (HPB) ile  ilişkisini tespit etmektir.  

GEREÇ VE YÖNTEM    

2015-2020 yılları arasında mide kanseri nedeniy-
le ameliyat edilmiş 100 hastanın patoloji raporları 
yerel etik kurul kararıyla (Karar No: 2021/12-20, 
tarih 15.12.2021) hastanenin elektronik veri 
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tabanından retrospektif olarak incelendi. Hastalar 
patoloji raporlarındaki immünohistokimyasal (İHK) 
belirteçler HER-2, p53 ve Ki-67 durumu incelendi. 
Raporlarda eksik belirteçler varsa patoloji blokları 
İHK boyalarla boyanarak tekrar değerlendirildi. 

Işık mikroskobunda tümör hücre nukleusunun  
p53 antikoru ile  hiç boyanmaması (%0) veya  
%60 üzerinde boyanması AT p53 ekspresyonu 
olarak değerlendirildi (11). Tümör hücre nukle-
usunun  p53 antikoru % 60’dan az herhangi bir 
oranda boyanması ise wild tip (WT) p53  
ekspresyonu olarak kabul edildi (11) (Resim 1. A, 
B, C).  

Tümör hücrelerinin Ki-67 antikoru ile boyanma 
oranı ≥%20' dan fazla ise Ki-67 Pİ yüksek, az ise  

Ki-67 Pİ düşük  olarak değerlendirildi (15) (Resim 
2. A, B). 

Işık mikroskobu ile HER-2 (0): Tümör hücrelerinin 
<%10' unda reaktivite veya membranöz reaktivite 
yoksa, HER-2 (+1): Boyama tümör hücrelerinin 
≥%10'unda soluk bazolateral membranöz boyan-
ma, HER-2 (+2): Tümör hücrelerinin ≥%10'unda 
zayıf ve orta bazolateral membranöz boyama, 
HER-2 (+3) tümör hücrelerinin ≥%10'unda orta ve  
güçlü bazolateral membranöz boyama olarak 
olarak değerlendirildi. Skorlar 0 ve 1 negatif 
olarak kabul edildi. HER-2 (+2) olanlar floresan in 
situ hibridizasyon (FISH) ile konfirme edildi. FİSH 
olarak (-) olanlar negatif gruba alındı. FİSH (+) 
olanlar ve HER-2 (+3) olanlar pozitif gruba alındı 
(4) (Resim 2. C,D).  

 
 
 

 
Resim 1. A) Mide az koheziv karsinomda immünohistokimyasal olarak tümör hücrelerinde nükleer p53 ekspresyonu yok (%0, 
aberrant tip),DABx40  B) Mide adenokarsinomda % 60’dan az P53 nükleer ekspresyon varlığı (wild tip), DAB x100  C) Mide 

adenokarsinomda % 60’dan fazla  nükleer ekspresyon varlığı (aberrant tip), DAB x400 
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Resim 2. Mide mikst tip adenokarsinomda tümör hücrelerinde; A) Ki-67 proliferasyon indeksi  % 20’den az (DABx400) B) Ki-67 
proliferasyon indeksi %20’den fazla (DABx400), C) HER-2 (3+) pozitif; kuvvetli bazolateral membranöz boyanma  (DABx100),  

D) HER-2 negatif (DABx100) 

 
 

Her gruptaki hastaların tümör evresi, tümör çapı, 
tümör diferansiyasyon derecesi, lenfovasküler ve 
perinöral invazyon durumu, lenf bezi kapsül 
invazyonu karşılaştırıldı. 

İstatistiksel analiz; Tüm istatistiksel analizler 
SPSS Statistics yazılımının 26.0 sürümü ile 
yapıldı. Tanımlayıcı istatistik olarak birim sayısı 
(n), yüzde (%), ortalama ± standart sapma (SD), 
ortanca (Q1-Q3) değerleri verildi. Kategorik 
değişkenleri değerlendirmek için Ki-Kare testi 
kullanıldı.  Verilerin sürekli değişkenlerinin normal 
dağılımı Shapiro Wilk tarafından değerlendirildi.  
İki grubun sürekli değişkenlerinin karşılaştırılma-
sında normal dağılım gösteren değişkenler için 
İndependent Sample T testi, normal dağılıma 
uymayan değişkenler için Mann-Whitney U testi 
kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR  

HER-2 negatif grupta 87 (%87) hasta, pozitif 
grupta 13 (%13) hasta mevcuttu. Her iki HER-2 
grup arasında HPB arasında fark izlenmedi 

(P>0.05). Her iki gruptaki hastaların biyokimyasal 
değerleri, demografik ve histopatolojik bulguları 
arasında istatistiksel fark izlenmedi (p>0.05). 
Bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir. 

WT p53 42 (%42) hastada, AT p53 58(%58) 
hasta izlendi. AT p53 ekspresyonu  45 (%77,6) 
erkek hastada izlenirken, kadın  hastalarda daha 
düşük 13 (%22,4) oranda saptandı. Fark istatis-
tiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,008). AT 
p53’de CEA  median (Q1-Q3) değeri 2,2 (1,3-4,2) 
iken WT p53’de daha düşük [2,2 (1,3-4,2)] 
bulundu. Fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 
0,003). Her iki p53 ekspresyon grubunda HPB 
açısından istatistiksel fark bulunmadı (p> 0.05). 
Her iki gruptaki hastaların demografik, histopato-
lojik ve biyokimyasal değerleri Tablo 2’de özet-
lenmiştir. 

Ki-67 Pİ 47(%47) hastada düşük, 53(% 53) has-
tada yüksek bulundu (p> 0.05). Her iki Ki-67 Pİ’i 
grubunda hastaların biyokimyasal değerleri, 
demografik ve histopatolojik bulguları arasında 
istatistiksel fark izlenmedi (p>0.05). Her iki grup-
taki bulgular Tablo 3’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1. HER-2 negatif ve pozitif olan hastaların demografik özelliklerinin ve histopatolojik bulgularının karşılaştırılması 

 HER-2 (-) HER-2 (+) p-değeri 

  n=87 n=13   

Yaş, mean±SD 61,5±12,3 65,2±8,3 0,298 

Cinsiyet, n (%)   1,000* 

Erkek 58 (66,7) 9 (69,2)   

Kadın 29 (33,3) 4 (30,8)   

Tümör lokalizasyonu, n (%)   0,777 

Kardiya 28 (32,2) 5 (38,5)   

Korpus 21 (24,1) 4 (30,8)   

Antrum 34 (39,1) 3 (23,1)   

Prepilorik 1 (1,1) 0   

Pilorik 3 (3,4) 1 (7,7)   

Tümör çapı, median (Q1-Q3) 5,5 (4-7) 5,5 (4-8,5) 0,403 

Lenfovasküler invazyon (var), n (%) 69 (79,3) 10 (76,9) 1,000* 

Perinöral invazyon (var), n (%) 65 (74,7) 8 (61,5) 0,329* 

Ekstrakapsüler yayılım (var), n (%) 50 (57,5) 7 (53,8) 0,805 

Diferansiasyon durumu, n (%)   0,065 

İyi 4 (4,6) 3 (23,1)   

Orta 38 (43,7) 5 (38,5)   

Az 45 (51,7) 5 (38,5)   

Lenf nodu tutulumu (var), n (%) 68 (78,2) 9 (69,2) 0,489* 

T evre dağılımı, n (%)   0,297 

T1 7 (8) 1 (7,7)   

T2 11 (12,6) 1 (7,7)   

T3 19 (21,8) 6 (46,2)   

T4 50 (57,5) 5 (38,5)   

N evre dağılımı, n (%)   0,567 

0 19 (21,8) 3 (23,1)   

1 8 (9,2) 2 (15,4)   

2 22 (25,3) 1 (7,7)   

3 38 (43,7) 7 (53,8)   

Evre dağılımı, n (%)   0,880 

I 11 (12,6) 2 (15,4)   

II 12 (13,8) 3 (23,1)   

III 58 (66,7) 7 (53,8)   

IV 6 (6,9) 1 (7,7)   

CEA, median (Q1-Q3) 3 (1,6-6) 6,5 (1,6-52,1) 0,163 

CA 19-9, median (Q1-Q3) 15,4 (7,3-30,7) 9,7 (4,7-46,5) 0,895 

*Fischer's Exact test kullanıldı 
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Tablo 2. Aberrant ve wild tip P53 ekspresyonu olan hastaların demografik özelliklerinin ve histopatolojik bulgularının 
karşılaştırılması 

 p53 aberrant-tip p53 wild-tip p-değeri 

  n=58 n=42   

Yaş, mean±SD 63,3±11,8 60,2±12 0,201 

Cinsiyet, n (%)   0,008 

Erkek 45 (77,6) 22 (52,4)   

Kadın 13 (22,4) 20 (47,6)   

Tümör lokalizasyonu, n (%)   0,095 

Kardiya 25 (43,1) 8 (19)   

Korpus 12 (20,7) 13 (31)   

Antrum 19 (32,8) 18 (42,9)   

Prepilorik 0 1 (2,4)   

Pilorik 2 (3,4) 2 (4,8)   

Tümör çapı, median (Q1-Q3) 5,5 (4-8) 5 (3,7-6,5) 0,156 

Lenfovasküler invazyon (var), n (%) 46 (79,3) 33 (78,6) 0,929 

Perinöral invazyon (var), n (%) 42 (72,4) 31 (73,8) 0,877 

Ekstrakapsüler yayılım (var), n (%) 34 (58,6) 23 (54,8) 0,700 

Diferansiasyon durumu, n (%)   0,437 

İyi 5 (8,6) 2 (4,8)   

Orta 22 (37,9) 21 (50)   

Az 31 (53,4) 19 (45,2)   

Lenf nodu tutulumu (var), n (%) 46 (79,3) 31 (73,8) 0,519 

T evre dağılımı, n (%)   0,362 

T1 3 (5,2) 5 (11,9)   

T2 5 (8,6) 7 (16,7)   

T3 16 (27,6) 9 (21,4)   

T4 34 (58,6) 21 (50)   

N evre dağılımı, n (%)   0,346 

0 10 (17,2) 12 (28,6)   

1 7 (12,1) 3 (7,1)   

2 16 (27,6) 7 (16,7)   

3 25 (43,1) 20 (47,6)   

Evre dağılımı, n (%)   0,408 

I 5 (8,6) 8 (19)   

II 8 (13,8) 7 (16,7)   

III 40 (69) 25 (59,5)   

IV 5 (8,6) 2 (4,8)   

CEA, median (Q1-Q3) 4 (2-15,7) 2,2 (1,3-4,2) 0,003 

CA 19-9, median (Q1-Q3) 13,5 (5,9-30,6) 15,3 (5,6-35,2) 0,946 
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Tablo 3. Ki-67 proliferasyon indeks oranı düşük ve yüksek olan hastaların demografik özelliklerinin ve histopatolojik 
bulgularının karşılaştırılması 

 Ki-67 Pİ düşük Ki-67 Pİ yüksek p-değeri 

  n=47 n=53   

Yaş, mean±SD 60,8±12,8 63,1±11 0,336 

Cinsiyet, n (%)   0,835 

Erkek 31 (66) 36 (67,9)  

Kadın 16 (34) 17 (32,1)  

Tümör lokalizasyonu, n (%)   0,820 

Kardiya 16 (34) 17 (32,1)  

Korpus 13 827,7) 12 (22,6)  

Antrum 15 (31,9) 22 (41,5)  

Prepilorik 1 (2,1) 0  

Pilorik 2 (4,3) 2 (3,8)  

Tümör çapı, median (Q1-Q3) 5,5 (4-8,1) 5 (4-7) 0,555 

Lenfovasküler invazyon (var), n (%) 39 (83) 40 (75,5) 0,358 

Perinöral invazyon (var), n (%) 36 (76,6) 37 (69,8) 0,446 

Ekstrakapsüler yayılım (var), n (%) 29 (61,7) 28 (52,8) 0,371 

Diferansiasyon durumu, n (%)   0,548 

İyi 2 (4,3) 5 (9,4)  

Orta 22 (46,8) 21 (39,6)  

Az 23 (48,9) 27 (50,9)  

Lenf nodu tutulumu (var), n (%) 40 (85,1) 37 (69,8) 0,070 

T evre dağılımı, n (%)   0,383 

T1 4 (8,5) 4 (7,5)  

T2 3 (6,4) 9 (17)  

T3 11 (23,4) 14 (26,4)  

T4 29 (61,7) 26 (49,1)  

N evre dağılımı, n (%)   0,643 

0 8 (17) 14 (26,4)  

1 6 (12,8) 4 (7,5)  

2 11 (23,4) 12 (22,6)  

3 22 (46,8) 23 (43,4)  

Evre dağılımı, n (%)   0,918 

I 6 (12,8) 7 (13,2)  

II 6 (12,8) 9 (17)  

III 31 (66) 34 (64,2)  

IV 4 (8,5) 3 (5,7)  

CEA, median (Q1-Q3) 3,1 (1,7-6,3) 3,1 (1,6-7,9) 0,702 

CA 19-9, median (Q1-Q3) 12,6 (5,7-30,7) 15,4 (7,1-34,3) 0,802 

        

  Pİ: Proliferasyon indeksi 

 
 
 

TARTIŞMA 

Günümüze kadar mide kanserinde HPB kemo-
radyoterapik tedavinin planlanmasında ana 
faktörler olmuştur (2-6). Son yıllardaki çalışma-
larda mismatch repair (MMR) gen hasarı ile 
mikrosatellit instabilite (MSI) arasında korelasyon 
olduğu saptanmıştır (12). Yüksek MSI ve AT p53 
ekspresyonun olduğu vakalarda prognozun kötü 

olduğu bulunmuştur (11). Ayrıca tümör hücrele-
rinde bulunan programlanmış hücre ölümü-1 
(PD-1), programlanmış hücre ölümü ligand-1 
(PDL-1) gibi proteinlerin immün sistemi baskıla-
yarak  immün sistemin tümör hücrelerine tolerans 
gelişmesine neden oldukları  tespit edilmiştir. Bu 
proteinlerin immun sistemi baskılayan basamak-
ları bozarak etki eden immünoterapik ilaçların 
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(örn. pembrolizumab, nivolumab) prognozu iyileş-
tirdiği bulunmuştur (17,18). AT p53 ekspresyonu 
olan hastalarda neoadjuvan KT alanların genel 
yaşam süresisinin alamayanlara göre uzun oldu-
ğu saptanmıştır (11). HER-2 pozitif tespit edilen-
lerde hedefe yönelik tedavinin (örn. HER-2  anta-
gonist trastuzumab) yaşam süresine katkı sağla-
dığı görülmüştür (19). Bu sonuçlar mide kanserle-
rinin yönetiminde HPB yanında, genetik ve  İHK 
bulguların da önemli olduğunu göstermektedir. 
Çalışmamızda HPB  ile  HER-2, Ki-67 ve p53 IHK 
belirteçlerin korelasyonunda ilişki saptanmadı.  
Bu nedenle mide kanseri takip ve tedavisinde 
HPB ve IHK belirteçlerin  herbirinin bir bütünlük 
içinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermek-
tedir. 

Literatürde mide kanserinde HER-2 pozitifliği % 
8.2-34 gibi geniş aralıkta görülmektedir (4,8). 
Bizim çalışmamızda HER-2 pozitifliği %13 ora-
nında tespit edilmiştir. Abdel-Aziz ve ark. çalış-
malarında HER-2 (+3)’in evre III ile korele 
olduğu, bu hastalarda tümör invazyonunun ve 
lenf nodu metastazının arttığını tespit  etmişlerdir 
(4). Yan ve arkadaşlarıda  benzer sonuçlar elde 
etmişlerdir (20). Oguri ve ark. Japonya'da yaptık-
ları çalışmada ise HER-2 ile histopatolojik bul-
gular arasında korelasyon olmadığı bildirilmiştir 
(21). Çalışmamızda HER-2’nin pozitif ve negatif 
gruplarında tümör evresi, tümör diferansiyasyonu, 
lenfovasküler ve perinöral invazyon ile korele 
olmadığı tespit edildi. HPB’zın HER-2 ekspre-
yonu ile ilişkili bulunmaması HER-2 ekspres-
yonun düşük oranda olmasına bağlanmıştır. Park 
ve ark. çalışmalarında korelasyon olmayışını 
benzer şekilde yorumlamışlardır (6). 

Grosser ve arkadaşlaları 562 mide kanseri nede-
niyle  rezeke edilen patoloji spesmenin de % 50.2 
oranında AT p53 ekspresyonu tespit etmişlerdir. 
AT p53 ekspresyonu olan hastalarda tümörün  
daha çok mide distaline yerleştiği ve prognozun 

kötü olduğu saptanmıştır. Ayrıca AT p53 ekspres-
yonun daha çok erkek cinsiyette görüldüğü ve 
lenf nodu tutulumunun yüksek olduğu görülmüş-
tür (11). Çalışmamızda benzer şekilde AT p53 
ekspresyonu erkek cinsiyette daha fazla görüldü. 
Farklı olarak da CEA değerleri AT p53 grubunda 
anlamlı olarak yüksekti. Bu bulgular AT p53 eks-
presyonun mide kanserinde prognostik değerini 
ön plana çıkarmaktadır. 

Badarya ve ark. 42 vakalık çalışmalarında yüksek 
Ki-67 Pİ’in kötü diferansiasyon, artmış tümör 
invazyonu ve ileri derece tümör evresi ile korele 
olduğu bulunmuştur (22). Elli vakayı içeren ben-
zer çalışmada yüksek Ki-67 Pİ’nin artmış tümör 
evresi ve perinöral invazyona eşlik ettiği bulun-
muştur (23).  Aune ve ark çalışmalarında Ki-67 Pİ 
meme kanseri, lenfoma ve nöroendokrin tümörler 
gibi bazı tümörlerde prognostik faktör iken mide 
kanserinde prognostik değeri tartışmalı olduğunu 
belirtmişlerdir (13). Çalışmamızda da Ki-67 Pİ’nin 
tümör evresi, lenfovasküler ve perinöral invazyon 
ile korelasyonu saptanmadı. Çalışmamızda Ki-67 
Pİ iki gruba ayrılırken, bu çalışmalarda farklı 
olarak Ki-67 Pİ’ini zayıf, orta ve güçlü olarak üç 
gruba ayırmışlardır. Çalışmamızdan farklı sonuç-
lar bulmaları Ki-67 Pİ’ni üç gruba ayırmaları veya 
bölgesel farklılıktan  kaynaklanmış olabilir. 

Hasta sayısının az olması, çalışmanın retros-
pektif olması ve hasta prognozunun olmaması  
limitasyonlarımızı oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak çalışmamızda mide kanserinde 
HER-2, Ki-67 ve p53 İHK belirteçlerinin histolojik 
prognostik belirteçlerle korele olmadığı görülmüş-
tür. Mide kanserinde erkek cinsiyette ve yüksek 
CEA değerinde  AT p53 ekspresyon oranın yük-
sek olabileceği  tespit edilmiştir.  Bu sonuçlar AT 
p53 ekspresyonun mide kanseri takip ve tedavi 
aşamalarında önemli bir belirteç olabileceğini 
göstermektedir   
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