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ÖZET
Uterusun mikst mezodermal tümörleri arasýnda
yer alan uterin lipoleiomyomlar içerdikleri yað
dokusu ve düz kas miktarýna göre lipom ya da
lipoleiomyom olarak adlandýrýlýrlar. Ýki
lipoleiomyom olgusu nadir görülmeleri nedeni ile
ve bir olguya böbreðin az görülen primer
lezyonlarýndan onkositomun eþlik etmesi nedeniyle
tartýþmaya uygun bulundu.
Anahtar Kelimeler: Mikst mezenkimal tümörler,
lipoleiomyom, uterus

SUMMARY
Two Lýpoleýomyoma Cases
Lipoleiomyomas that are amongst the mixt
mesodermal tumours of uterus are defined as
lipoma or lipoleiomyoma according to the amount
of adipose tissue and smooth muscle they include.
In this article, these two lipoleiomyoma cases are
presented with regard that they are encountered
rarely and besides, one of them is accompanied
with an uncommon primary renal pathology,
oncocytoma.
Key Words: Mixed mesenchymal tumors,
lipoleiomyoma, uterus,

GÝRÝÞ
Uterusun mikst mezodermal tümörleri
arasýnda yer alan lipoleiomyomlar nadir
görülen benign uterin tümörlerdendir (1-7).
Bu tümörler içerdikleri yað dokusu ve düz kas
miktarýna göre lipom ya da lipoleiomyom
olarak adlandýrýlýrlar (5,7). Uterusun lipomatöz
lezyonlarý ilk kez 1816 yýlýnda Lobstein
tarafýndan tanýmlanmýþtýr (1-3). Literatürde
110 vaka bildirilmiþtir (2). Daha sonra Brondfass
ve Everts-Suarez yaptýklarý literatür
incelemesinde 33 pür lipom, 66 mikst lipom
olgusu tespit etmiþlerdir (3). Bu tümörlerin
%90dan fazlasý 40 yaþýn üzerinde görülmekle
birlikte özellikle postmenopozal kadýnlarda
daha sýk rastlanmaktadýr (1,2,5,6). Orjinleri ve
histogenezi hakkýnda tam bir görüþ birliði
yoktur (1). Literatürde uterusun benign mikst
mezodermal tümörleri ile böbreðin benign
mikst mezodermal tümörlerinin benzerliðinden
de söz edilmektedir (2).
OLGU 1
65 yaþýnda kadýn hasta idrar kaçýrma
þikayeti ile hastanemize baþvuruda bulundu.
Anamnezinde 7 abortus ve küretaj, 8 doðum
olmak üzere 15 gebelik hikayesi vardý. 6 yýldýr
menapozda olan hastanýn yapýlan fizik

muayenesinde batýnda umblikusun 2 cm
altýnda mobil kitle tespit edildi. Çekilen batýn
ultrasonografisinde (USG) pelviste 12 cm, sað
böbrekte ise 4,5 cm çapýnda solid kitlesel
lezyonlar saptandý. Ýntravenöz pyelografik
incelemesinde herhangi bir patoloji
saptanmamasý üzerine pelvik kitlenin uterus
kaynaklý olduðu düþünülerek hastanýn
operasyonuna karar verildi. TAH+BSO ve sað
böbrek kitle eksizyonu uygulandý. Makroskopik
olarak 18x10x8 cm ölçülerindeki uterus
piyesinde intramural yerleþimli 15x11x8 cm
ölçülerinde yuvarlak, iyi sýnýrlý, elastik kývamda,
sarý renkli, solid kitle saptandý. Uterusta ayrýca
3 adet kirli beyaz renkli, fibriler karakterde
solid myom nüveleri vardý. Servikste ve
endometriumda belirgin özellik saptanmadý.
Her iki overde 1 cm çapýnda iç yüzü düzgün
kistler mevcuttu. Tubalarda özellik izlenmedi.
Böbreðe ait kitle ise 4,5x4x2,5 cm ölçülerinde,
ince bir kapsülle çevrili, kahverenkli, düzgün
yüzeyli, solid lezyon idi. Uterustaki intramural
15 cm çapýndaki kitleden hazýrlanan kesitlerin
mikroskopik incelemesinde iðsi hücrelerin
oluþturduðu demetler ve matür yað
hücrelerinden meydana gelen neoplazi
mevcuttu (Resim 1).
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Resim 1: Matür yað dokusu içinde düz kas demetleri
(olgu 1) (HxE400)

Ýmmünhistokimyasal incelemede iðsi
hücrelerin düz kas aktin antikoru ile pozitif
boyandýðý saptandý. Serviksde kronik servisit,
endometriumda atrofi, myometriumda
leiomyomlar, tubalarda düzenli yapý, sað ve
sol overde inkluzyon kistleri mevcuttu.
B ö b r e ð e a i t k i t l e n i n m i k r o s ko p i k
incelemesinde ise ödemli stroma içinde
trabeküler ve tübüler yapýlar oluþturan geniþ
eozinofilik granüler sitoplazmalý, yuvarlak
uniform çekirdekli hücrelerden oluþan
tümoral lezyon saptandý. Mitoz ya da nekroz
görülmedi. (Resim 2). Olgu uterusta
lipoleiomyom ve leiomyomata, sað böbrekte
ise onkositom olarak rapor edildi.
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Resim3: Uterusta lokalize lipoleiomyom (olgu 2)

Sol tubada 0,4 cm çapýnda kistik lezyon
mevcuttu. Fundusdaki kitlenin mikroskopik
incelemesinde iðsi hücre demetleri ve matur
yað hücrelerinden oluþan neoplazi görüldü
(Resim 4). Ýmmünhistokimyasal olarak iðsi
hücreler aktin ile pozitif boyanma gösterdi.
Olgu lipoleiomyom olarak deðerlendirildi.
Ayrýca myometriumda intramural leiomyomlar,
servikste kronik servisit, skuamöz metaplazi,
endometriumda atrofi, overlerde korpus
albikanslar, sol tubada paratubal kist, sað tubada
ise düzenli yapý görülmüþtü.
Resim 4: Matür yað dokusu içinde düz kas lifleri (olgu
2) (HxE100)

Resim 2: Böbrekte trabekül ve tübül oluþturan
eozinofilik sitoplazmalý hücreler (HxE200)

OLGU 2

TARTIÞMA

65 yaþýnda birkaç yýldýr karýn aðrýsý
dýþýnda belirgin bir yakýnmasý olmayan kadýn
hastanýn yapýlan tetkiklerinden USG sinde
uterusunda kitle tespit edilmiþ ve TAH+BSO
yapýlarak kliniðimize gönderilmiþti.
Makroskopik olarak uterusta fundusa doðru
yerleþmiþ 5,5x5x5 cm ölçülerinde kirli sarý
renkli yaðlý doku görünümünde arada kirli
beyaz fibriler sertçe kývamlý alanlar içeren
kitle mevcuttu (Resim 3). Myometriumda 2
adet intramural yerleþimli büyüðü 0,5 cm
çapýnda myom nüveleri yer almaktaydý.
Tubalar ve serviks, endometrium, overler ve
sað tubada belirgin özellik görülmemiþti.

Uterin lipomatöz lezyonlar nadir görülen
lezyonlar olup sporadik olarak bildirilmektedir
(1-5). Her yaþta görülmekle birlikte
postmenopozal kadýnlarda çok daha
fazladýrlar (1,3). Boyutlarý 2 ile 30 cm arasýnda
deðiþmektedir (1). Çoðu olgularda preoperatif
taný leiomyomdur (3). Makroskopik olarak
sarý ya da sarý beyaz renkli, çevreden düzgün
sýnýrla ayrýlmýþ, yuvarlak, elastik kývamlý
kitlelerdir. Bazen hemoraji, nekroz ya da
kalsifikasyon alanlarý içerebilirler. Ýntramural,
subseroz ya da submukoz lokalizasyonlu
olabilirler (1). Mikroskopik olarak lipomatöz
lezyonlar yað ve diðer doku komponentlerinin
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miktarýna göre sýnýflandýrýlýrlar. Pür matür
yað hücrelerinden oluþursa lipom; bað dokusu
ve düz kas demetleri içerirse lipoleiomyom,
arada prolifere damarlar da izlenirse
angiomyolipom olarak adlandýrýlýrlar (1,2,5,7).
Literatürde kýkýrdak adalarýnýn da
görülebildiðinden bahsedilmektedir (1).
Olgularýmýzda tespit edilen kitleler ise 15 cm
ve 5 cm çapýnda olup makroskopik olarak
sarý renkli ve kirli beyaz renkli alanlar içeren
düzgün sýnýrlý ve solid görünümde kitlelerdi.
Ayrýca her ikisinde de beraberlerinde
intramural yerleþimli birden çok myom nüvesi
mevcuttu. Her iki olgunun mikroskopik
incelemelerinde ise daha çok matur yað
hücreleri, arada ise ince demetler oluþturan
düz kas hücreleri izlenmekte idi.
Uterin myomatöz tümörlerinin
histogenezi tam olarak anlaþýlamamýþtýr. Öne
sürülen görüþler arasýnda; embriyonik yað
hücrelerinin yanlýþ yerleþimi, kas veya bað
dokusunun yað hücresine metaplazisi, spesifik
primitif bað dokusu hücrelerinin yað
hücrelerine diferansiyasyonu, uterin damarlar
boyunca yoðun perivasküler yað yayýlmasý,
cerrahi sýrasýnda yað hücrelerinin uterus
duvarýna inkluzyonu ve uterustaki bað
dokusunun dejenerasyonu ya da yað
infiltrasyonu yer almaktadýr (1,2,5).
Literatürde böbreðin hamartomatöz lezyonu
olarak kabul edilen angiomyolipomaya
benzerliði nedeniyle hamartomatöz lezyon
olarak ta düþünülebileceðinden söz
edilmektedir (1). Son zamanlarda sitogenetik
çalýþmalar bir çok tümör tipinde klonal
kromozom anomalilerine dikkat çekmektedir.
Lipomlarda görülen t(12-14) translokasyonu
ile çok yakýn benzerlik içindedir. Her iki
tümörde de 12q(13-15) te bulunan ayný
genlerin etkilendiði düþünülmekte ve sonuçta
myometriumdaki multipotent hücrelerden
geliþen lipomatöz ve lipomyomatöz hücrelerin
lipoleiomyomu oluþturduðu aðýrlýklý olarak
öne sürülmektedir (2.)
Uterusta bulunan iki lipoleiomyoma
olgumuzun birine böbrekte onkositom eþlik
etmekteydi. Onkositomun histogenezinde en
çok görülen genetik deðiþiklik 1 ve Y
kromozom kaybýdýr. Bunun yanýsýra 9-11 veya
5-11 kromozomlarýnda translokasyonlar da
bildirilmiþtir (6). Lipoleiomyom ve
onkositomun histogenezinde translokasyonun
olduðu kromozom ve lokalizasyon benzerliði
görülmemekle birlikte her iki tümörün
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histogenezinden de gen translokasyonun
sorumlu tutulduðu bildirilmektedir (6).
Olgularýmýzdan birinde nadir görülen ve
insidental olarak saptanan onkositom,
literatürde az sayýda bildirilen ve ancak
histolojik inceleme ile tanýnabilen
lipoleiomyoma eþlik etmektedir.
Sonuç olarak, benign mikst mezodermal
tümörler lipoleiomyomda olduðu gibi
alýþýlmadýk lokalizasyonlarda nadir de olsa
karþýmýza çýkacak ve biz hekimleri þaþýrtmaya
devam edeceklerdir.
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