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ÖZET

ABSTRACT

Over birçok malignitenin metastaz yapt›¤› hedef organd›r. Ancak

The ovary is a target organ to which many malignant tumors me-

over maligniteleri içerisinde metastatik over tümörlerinin oran›n› be-

tastasize. Although it is difficult to estimate the proportion of metas-

lirleyebilmek oldukça zordur. Primer oda¤› ekstragenital bölge olan

tatic ovarian tumors from extragenital primary site, the incidence has

metastatik over tümörlerinin insidans› %7 ile %12.5 aras›nda de¤iﬂen

been reported as between 7-12.5 %. Many studies up to date have pre-

oranlarda bildirilmiﬂtir. Yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalarda, primer oda¤›n çe-

sented data pointing out to the variety of the primary tumor site and

ﬂitlili¤i ve oran›yla ilgili çok de¤iﬂik veriler sunulmuﬂtur. Bu durum,

varying incidences. This has been partly explained by the varying in-

k›smen primer odak insidans›n›n bölgeden bölgeye farkl›l›k göster-

cidence of the primary tumor in different populations. In defining the

mesiyle aç›klanmaktad›r. Primer oda¤›n tan›mlanmas›nda patolojik

primary tumor site, both clinical and pathological evaluation has to be

ve klinik de¤erlendirme bir arada yap›lmal›d›r. Gastrointestinal sis-

done. Gastrointestinal tract is the first site to be scanned. Breast tissu-

tem ilk olarak gözden geçirilmesi gereken bölgedir. Meme ise G‹S’ten

e is the second most important primary site. Because ovarian metasta-

sonraki en önemli odakt›r. Overe metastaz ekstragenital organlar›n

sis develops in advanced stages of extragenital organ tumors, it shows

ileri evrelerinde geliﬂti¤inden, kötü prognozu göstermektedir.

poor prognosis.
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G‹R‹ﬁ

‹nsidans

Birçok malignitenin metastaz yapt›¤› overin metastatik tümörlerinin insidans› de¤iﬂik oranlarda bildirilmiﬂtir. Overe metastaz ekstragenital organlar›n
ileri evrelerinde geliﬂti¤inden, genellikle kötü prognozu göstermektedir. Tedaviyi planlamak ve prognozu belirlemek için primer oda¤›n tan›mlanmas›
önemlidir. Ancak özellikle preoperatif dönemde primer oda¤›n tan›mlanmas› oldukça zordur. Ay›r›c› tan›da patolojik ve klinik de¤erlendirme bir arada kullan›lmal› ve gastrointestinal sistem (G‹S) ilk olarak
gözden geçirilmesi gereken bölge olmal›d›r. Memeninse G‹S’ten sonraki en önemli odak oldu¤u unutulmamal›d›r.

Over birçok malignitenin metastaz yapt›¤› hedef
organd›r. Ancak over maligniteleri içerisinde metastatik over tümörlerinin oran›n› belirleyebilmek oldukça zordur. Primer oda¤› ekstragenital bölge olan
metastatik over tümörlerinin insidans› %7 ile %12.5
aras›nda de¤iﬂen oranlarda bildirilmiﬂse de (1-6), insidans› net olarak söylemek mümkün de¤ildir. Bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar›n ço¤unda klinik olarak
overde kitlesi saptanm›ﬂ vakalar incelenmiﬂtir. Dolay›s›yla mikroskobik metastazlar›n ço¤u gözden kaçmaktad›r. Bu konuda meme kanseriyle ilgili yap›lan
çal›ﬂmalar vard›r. Lumb ve ark meme kanseri olan
190 kad›na, hormonal ablasyon amaçl› profilaktik oo-
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forektomi yapm›ﬂlar ve hastalar›n %29.4’ünde overde
mikroskobik metastaz saptam›ﬂlard›r (7). Benzer çal›ﬂma Virieux taraf›ndan da yap›lm›ﬂ ve mikroskobik
metastaz oran› %66.3 olarak bulunmuﬂtur (8). Meme
ve G‹S maligniteleri d›ﬂ›nda overe mikroskobik metastazla ilgili veriler elimizde yoktur. Buna karﬂ›n baz› çal›ﬂmac›lar insidans› net belirleyebilmek için malignite nedeniyle ölen kad›nlara otopsi yapm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂmac›lardan biri olan Fox, herhangi bir malignite
nedeniyle ölmüﬂ 272 kad›na yapt›¤› otopside %4.4
oran›nda overe metastaz saptam›ﬂt›r (9).
Metastatik over tümörlerinin insidans›yla ilgili di¤er problem, bunlarla primer over tümörlerinin histopatolojik olarak ayr›m›n›n güçlü¤üdür. Yap›lan bir
çal›ﬂmada, primer oda¤› kolon olan over metastazlar›n›n %45’inin primer over tümörü olarak de¤erlendirildi¤i gösterilmiﬂtir (10). ‹mmünhistokimyasal tetkikler, konvansiyonel patolojik incelemede primer
veya metastatik ay›r›m› yap›lamayan over malignitelerinde kullan›lmaktad›r (1,11).
Primer odaklar›n, özellikle G‹S’e ait olanlar›n insidanslar› bölgeler aras› farkl›l›klar göstermektedir. Bu
durum, metastatik over tümörü insidans›n›n ve overe metastaz yapan primer odaklar›n oran›n›n çal›ﬂmalar aras› uyumsuzlu¤unu k›smen de olsa aç›klamaktad›r.

Metastaz Mekanizmas›
Overe metastaz›n, önceleri özellikle düﬂme ﬂeklinde transperitoneal yolla oldu¤u düﬂünülmekteydi.
Ancak bugün artan oranda kan›tlar metastaz›n baﬂl›ca hematojen ve lenfojen yolla oldu¤unu göstermektedir. Moore ve ark, ekstragenital organlardan overe
olan metastaz› de¤erlendirdikleri çal›ﬂmalar›nda,
overe metastaz›n %80 oran›nda yüzeysel implantasyon olmadan stromal invazyon ﬂeklinde gerçekleﬂti¤ini göstermiﬂlerdir (1). Çal›ﬂmac›lar bu durumu hematojen ve lenfojen yay›l›mla aç›klam›ﬂlard›r. Ayr›ca
Moore bu çal›ﬂmada, primer oda¤› abdominal organlar olan tümörlerin bat›n içerisinde bulundu¤u tarafla metastaz geliﬂen overin bulundu¤u taraf aras›nda
iliﬂkinin olmad›¤›n› göstermiﬂ ve bunu düﬂme ﬂeklinde olan metastaz hipotezinin aleyhine yorumlam›ﬂt›r.
Bunlara ek olarak metastatik overlerin patolojik incelenmesinde lenfovasküler alanda tümör hücrelerinin
bulunmas› hematojen ve lenfojen yay›l›mla overe metastaz›n oldu¤unun di¤er kan›t›d›r (11). Overle G‹S

aras›nda yayg›n bir lenfatik a¤›n oldu¤u bilinir.
Chang ve ark G‹S malignitelerinin bu lenfatik a¤› kullanarak retrograd yolla overe metastaz yapt›¤›n› göstermiﬂlerdir (12). Karﬂ›t görüﬂler olsa da overe metastaz›n gençlerde daha yüksek oranda oldu¤u çal›ﬂmalarda saptanm›ﬂt›r. McGill ve ark. G‹S kaynakl› tümörlerin premenapozal dönemde overe metastaz
yapma olas›l›¤›n›n daha yüksek oldu¤unu göstermiﬂlerdir (13). Bu durum, daha yaﬂl› bireylerde, özellikle
postmenapozal kad›nlarda azalan over kan ak›m› nedeniyle hematojen ve lenfojen yolla yay›l›m olas›l›¤›n›n düﬂmesiyle aç›klanm›ﬂt›r (11).
Transperitoneal ve hematojen-lenfojen yay›l›m d›ﬂ›nda overe metastaz do¤rudan invazyon ﬂeklinde de
olabilir.

Krukenberg Tümörü
Krukenberg tümörleri overin metastatik tümörlerinde önemli yer tutmaktad›r. Yanl›ﬂ olarak, özellikle
G‹S’ten olmak üzere tüm metastatik over tümörleri
Krukenberg tümörü olarak de¤erlendirilebilmektedir. Ancak Krukenberg tümörü diyebilmek için histopatolojik incelemede stromal invazyon varl›¤›, stromal sarkomatoid proliferasyon ve müsin üreten neoplazik taﬂl›-yüzük formunda hücreler görülmelidir
(1). Makroskobik yap›s› ço¤unlukla soliddir. Ancak
soild-kistik veya kistik yap›da da olabilir (11). Histopatolojik olarak overin solid tümörlerinden ve Sertoli-Leyding tümöründen ay›rt edilmelidir (11).
Krukenberg tümörlerinin kayna¤› ço¤unlukla
G‹S’tir. Mide baﬂl›ca primer odakt›r. Ancak primer
odak üriner sistem, bilier sistem, pankreas, serviks ve
meme olarak da bildirilmiﬂtir (2,11).
Krukenberg tümörünün insidans› primer odaktan
dolay› toplumlar aras› belirgin farkl›l›klar göstermektedir. Bu tümörün, metastatik over maligniteleri içerisindeki insidans› Hashimato ve ark taraf›ndan %29
olarak bildirilmiﬂtir (2). Bizim yapt›¤›m›z çal›ﬂmada
oran %42.7 olarak bulunmuﬂtur (4). Hashimato’nun
çal›ﬂmas›nda Krukenberg tümörlerinin %72.7’sinde
midenin primer odak oldu¤u görülmüﬂtür (2). Yakushiji’ye göre bu oran %70 (14), Japon hasta grubu
çal›ﬂmas›n›n %67’ini oluﬂturan Hale’e göreyse
%94’tür (15). Bizim çal›ﬂmam›zda midenin %73.3 oran›nda Krukenberg tümörünün primer oda¤› oldu¤u
görülmüﬂtür.

PR‹MER ODA⁄I EKSTRAGEN‹TAL ORGANLAR OLAN METASTAT‹K OVER TÜMÖRLER‹

Primer Odak
Primer odaklar ve oranlar› çal›ﬂmalar aras›nda
önemli farkl›l›klar göstermektedir. Çal›ﬂmalar›n hemen hepsinde kolorektal bölge, mide veya meme tümörlerinden biri en yayg›n primer odak olarak bulunmuﬂtur.
Mide: Biz çal›ﬂmam›zda metastatik over tümörlerinin en yayg›n primer oda¤›n›n %37.3 oran›nda mide oldu¤unu gördük (4). Hashimato bu oran› %39.5
(2), Moore %6.8 (1) olarak saptam›ﬂt›r. Literatürde bildirilen di¤er oranlar %5.3-61 aras›nda de¤iﬂmektedir
(3,6,16-21) (Tablo 1).
‹ntestinal Sistem: ‹ntestinal sistemden overe metastazda primer odak büyük ço¤unlukla kolorektal
k›s›md›r. Kolorektal bölgenin over metastazlar›nda
primer odak olma oran› %6.7-52 aras›nda de¤iﬂen
oranlarda bildirilmiﬂtir (1-6,16-21) (Tablo 1).
Eski bir görüﬂ kolorektal kanseri olanlarda profilaktik ooforektomi yapmay› öngörmektedir (25). Ancak MacKeigan ve ark, profilaktik ooforektomi yapt›klar› kolorektal kanserli kad›nlar›n %8’inde overde
metastaz saptam›ﬂlard›r (26). O’Brien ve ark da yapt›klar› benzer çal›ﬂmada bu oran› %5.2 olarak bulmuﬂlard›r (27). Blaney ve ark ise opere edilmiﬂ kolorektal adenokarsinom vakalar›n›n sadece %1.4’ünde
overde rekürrens geliﬂti¤ini görmüﬂlerdir (28). Sonuçta, bugün profilaktik ooforektomi önerilmemektedir.
Primer over tümörleriyle primer oda¤› kolorektal
bölge olan metastatik over tümörlerinin histopatolojik ay›r›m›n›n yap›lmas› patolojiye zorluk ç›kartabilmektedir. Özellikle overin primer endometrioid ve
müsinöz adenokarsinomlar›n› metastatik tümörlerden ay›rt etmek oldukça zordur (11). Bir çal›ﬂmada,
primer oda¤› kolorektal bölge olan metastatik over
tümörlerinin %45’inin primer over tümörü olarak kabul edildi¤i gösterilmiﬂtir (10). Konvansiyonel yöntemlerle ay›r›m›n zor oldu¤u durumlarda immünhistokimyasal boyama gerekmektedir.
Overe ince barsaktan metastaz olma olas›l›¤› kolorektal bölgeye göre oldukça düﬂüktür. Bizim çal›ﬂmam›zda (4) %1.3 olan bu oran Mazur taraf›ndan %1.76
(16), Moore taraf›ndan %6.8 (1) olarak bildirilmiﬂtir
(Tablo 1).
Appendiks tümörleri makroskobik ve mikroskobik olarak primer over tümörlerine çok benzemektedir. ‹ki tümörün ay›r›m›n› yapabilmek için s›kl›kla
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immünhistokimyasal boyama yöntemlerini kullanmak gerekmektedir (11). Biz çal›ﬂmam›zda metastatik
over tümörlerinin %1.3’ünün primer oda¤›n›n appendiks oldu¤unu gördük. Benzer oran Mazur (16) ve
Hashimato (2) taraf›ndan da bildirilmiﬂtir (s›ras›yla
%1.76 ve %2.63). Ancak bu oran Ayhan ve ark çal›ﬂmas›nda %6.2 (6), Moore ve ark çal›ﬂmas›nda %20.3
(1) olarak saptanm›ﬂt›r (Tablo 1).
Bilier Sistem: Safra kesesi ve safra yollar› tümörleri overe nadiren metastaz yapmaktad›r. Primer odak
olarak bildirilen oranlar› oldukça düﬂüktür ve %0.88
ile %2.7 aras›nda de¤iﬂmektedir (1,2,4,16) (Tablo 1).
Meme: Meme kanseri overe metastaz aç›s›ndan
önemli bir odakt›r. Özellikle lobüler karsinomlar
duktal karsinomlara göre daha yüksek oranda overe
metastaz yapmaktad›r (11). Overin primer endometrioid adenokarsinomu, granüloza hücreli tümörü ve
karsinoid tümörüyle histopatolojik alarak ay›r›m› oldukça zordur (11). Di¤er malignitelerde oldu¤u gibi
metastatik over tümörlerinde primer odak olarak meme kanserlerinin insidans› %6.7-40.7 aras›nda de¤iﬂen oranlarda bildirilmiﬂtir (1-6,16-22) (Tablo 1).
Lenfoma: Lenfoma histopatolojik olarak disgerminom ve granülositik sarkomla kar›ﬂmaktad›r (11). Primer odak olarak lenfoma baz› çal›ﬂmalarda yüksek
oranda bildirilmiﬂ, baz› çal›ﬂmalardaysa rastlan›lmam›ﬂt›r. Primer odak olarak bildirilen oran %17.1’e kadar ç›kmaktad›r (2-4,6) (Tablo 1).
Tan›mlanamayan: Bizim çal›ﬂmam›zda primer
odak hastalar›n %10.7’sinde tan›mlanamad›. Ancak
bunlar›n yar›s›n›n histopatolojik inceleme sonucunda
G‹S’e ait olabilece¤i düﬂünüldü. Hashimato %2.63
(2), Mazur %7.96 (16) oran›nda primer oda¤›n belirlenemedi¤ini ifade etmiﬂtir. Bu oran Moore ve ark çal›ﬂmas›nda %16.9’a kadar ç›km›ﬂt›r (1) (Tablo 1).
Ayr›ca literatürde pankreas›n (1,3,16,18,19), melanoman›n (3), üriner sistemin (1,3,16), akci¤erin
(2,16,22), mezotelyoman›n (3) ve parotis rabdomiyosarkomunun (16) overe metastaz yapt›¤› bildirilmiﬂtir.

Klinik Prezentasyon ve Tan›
Metastatik over tümörleri ço¤unlukla bilateraldir.
Biz overe metastazlar›n %86.4’ünün bilateral oldu¤unu gördük. Bu oran› Mazur %51.6 (16), Ulbright %60
(3), Moore ise %66 (1) olarak bildirmiﬂtir.
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Tablo 1—Metastatik Over Tümörleriyle ‹lgili De¤iﬂik Çal›ﬂmalarda Bildirilen Primer Odaklar›n % Oranlar›.
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Overin makroskobik yap›s›, primer tümöre ba¤l›
olarak solid, kistik veya kar›ﬂ›k yap›da olabilir. Fujiwara’n›n çal›ﬂmas›nda overdeki metastatik kitlenin %
51 oran›nda kistik yap›da oldu¤u bildirilmiﬂtir (20).
Buna karﬂ›n klini¤imizde %50.7 oran›nda solid ve
%14.7 oran›nda kistik yap›da kitlenin saptanm›ﬂ oldu¤unu gördük (4). Bu durum primer odak ve Krukenberg tümörü insidanslar›ndaki farkl›l›kla aç›klanabilir. Bir malignite bulgusu olan aside, metastatik
over tümörlerinde %41-73.3 aras›nda de¤iﬂen oranlarda rastlan›lm›ﬂt›r (4,18,22). Dolay›s›yla asit varl›¤›n›n primer ve sekonder over tümörlerinin ay›r›c› tan›s›nda yeri olmad›¤› aç›kt›r.
Metastatik over tümörlerinin ay›r›c› tan›s›nda, tümör belirteçleriyle ilgili yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuçlar› bunlar›n klinik yarar›n›n olmad›¤› yönündedir. Buna karﬂ›n BrCA mutasyon varl›¤› (29) ve β-catenin
(30) ile ilgili çal›ﬂmalarda pozitif sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Metastatik over tümörlerinin bilateral ve solid yap›da olma olas›l›¤› primer olanlara göre yüksektir. Bu
klinik bulgular kullan›larak görüntüleme yöntemleriyle ay›r›c› tan›n›n yap›lmas›n› hedefleyen çal›ﬂmalar mevcuttur. Ancak overdeki kitlenin tek veya çift
tarafl› olmas› ve bu kitlenin yap›s› ile ilgili farkl›l›klar
spesifik de¤ildir. Bundan dolay› çal›ﬂmalar, görüntüleme yöntemlerinin ay›r›c› tan›da klinik yarar›n›n k›s›tl› oldu¤unu göstermektedir (31,32). Buna karﬂ›n
Douglas ve ark ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans ile görüntüleme (MRI) tekniklerini kullanarak
yapt›klar› çal›ﬂmada, tümörün multiloküle olmas›,
solid yap›da olmas› (MRI için spesifik) ve rezistif indeksin (RI) yüksek olmas› durumlar›ndan her birinin
tek baﬂ›na metastatik tümörü gösterdi¤ini saptam›ﬂlard›r (33). Çal›ﬂmac›lar özellikle tümörün multiloküle olmas›n›n ay›r›c› tan›daki en de¤erli bulgu oldu¤unu belirtmektedirler.
Klinik yak›nmalar, ço¤unlukla nonspesifik oldu¤undan primer oda¤› tan›mlayabilme aç›s›ndan fikir
vermez.
Adneksal kitleyle gelen hastalarda preoperatif kesin tan› oldukça zordur. Hastan›n klinik tablosu, görüntüleme yöntemleri ve biyokimyasal testler kitlenin malign ve benign olmas› hakk›nda, malignite düﬂünülüyorsa bunun orijini hakk›nda net bir bilgi vermez. Bu nedenle ço¤u vakada frozen-section (F/S)
kullan›larak intraoperatif dönemde tan› koymak zorunda kal›n›r. F/S’›n as›l amac› kitlenin benign ma-
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lign ay›r›m›n› yapmakt›r. ‹kincil amaçsa malign olarak düﬂünülen patolojinin primer veya metastatik oldu¤unu belirlemektir (5). Bu ikincil amaç özellikle
müsinöz tümörlerde patolo¤u oldukça zorlar. Çal›ﬂmalar over tümörlerinin tan›s›nda F/S’›n güvenirlili¤inin %86-97 oran›nda de¤iﬂti¤ini göstermektedir
(34).

Prognoz ve Tedavi
Overe metastaz yapm›ﬂ ekstragenital kökenli tümörlerde prognozun kötü oldu¤u düﬂünülmektedir.
Petru ve ark (19) 5 y›ll›k yaﬂam oran›n› %10, Akhan
ve ark (35) ise ortanca yaﬂam süresini 24.2 ay olarak
saptam›ﬂlard›r. Buna karﬂ›n, Ayhan ve ark’n›n çal›ﬂmas›nda 5 y›ll›k yaﬂam oran› ve ortanca yaﬂam süresi di¤er çal›ﬂmalarda bildirilen de¤erlerden oldukça
yüksektir (s›ras›yla %36, 43 ay) (6). Çal›ﬂmac›lar bunu
efektif kemoterapiye ve hasta popülasyonundaki heterojeniteye ba¤lam›ﬂlard›r.
Metastatik over tümörlerinde yaﬂam oranlar›n›
belirleyen prognostik faktörlerden biri primer odakt›r. Akhan ve ark G‹S kökenli metastatik over tümörlerinde ortanca yaﬂam süresini 15.8 ay, primer oda¤›
di¤er bölgeler olan metastatik over tümörlerinde 43.5
ay oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (35). Ayhan ve ark’n›n
çal›ﬂmas›nda da elde edilen sonuç benzer yöndedir
ve en iyi yaﬂam süresine s›ras›yla primer oda¤› lenfoma, meme ve kolorektal bölge olan hastalar›n (s›ras›yla 181, 54 ve 48 ay), en kötü yaﬂam süresine primer
oda¤› mide olanlar›n (18ay) sahip oldu¤unu belirlemiﬂlerdir (6). Petru ve ark da metastatik over tümörlerinde en iyi yaﬂam süresinin kolorektal bölge tümörlerine ait oldu¤unu söylemektedirler (19). Cheong ve ark primer oda¤› mide olan Krukenberg tümörlerini de¤erlendirdikleri çal›ﬂmada ortanca yaﬂam süresini 9 ay olarak bulmuﬂlard›r (36). Primer
oda¤› kolorektal bölge olan benzer di¤er bir çal›ﬂmada ortanca yaﬂam süresi 20.8 ay olarak saptanm›ﬂt›r
(37). Çal›ﬂmalar göz önüne al›nd›¤›nda, primer oda¤›n mide olmas›n›n metastatik over tümörlerinde kötü prognozu gösterdi¤i düﬂünülebilir.
Primer odak d›ﬂ›nda yaﬂ›n, menapozal durumun,
diffüz peritoneal yay›l›m›n ve uygulanan cerrahi ﬂeklinin prognozu etkiledi¤i bildirilmektedir (6,38).
Yap›lan bir çal›ﬂmada overdeki kitlenin rezeksiyonunun yaﬂam süresi üzerindeki etkisi araﬂt›r›lm›ﬂ ve
rezeksiyon yap›lanlarda 17 ay olan ortanca yaﬂam süresinin rezeksiyon yap›lmayanlarda 3 aya düﬂtü¤ü
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görülmüﬂtür (36). Bir di¤er çal›ﬂmada optimal rezeksiyonun yaﬂam süresini anlaml› olarak uzatt›¤› saptanm›ﬂt›r (38). Ayhan ve ark komplet cerrahi rezeksiyonun özellikle primer oda¤› kolorektal bölge tümörü olanlarda olmak üzere, yaﬂam süresini uzatt›¤›n›
görmüﬂlerdir (6). Cerrahi giriﬂim olarak agresif davranman›n yaﬂam süresini uzatt›¤› di¤er çal›ﬂmalarda
da saptanm›ﬂt›r (39,40). Buna ra¤men Miller agresif
cerrahi giriﬂime karﬂ› ç›karak palyatif yaklaﬂ›m önermiﬂtir (41). Günümüzde uygulanacak cerrahi giriﬂimin ne olmas› gerekti¤i konusunda fikir birli¤i yoktur. Ancak sonuçlar optimal debulking cerrahisinin
yap›lmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Metastatik over tümörlerinin insidans›n› net olarak belirleyemeyiz. Bugün overe metastazda hematojen ve lenfojen yolun önemi bilinmektedir. Dolay›s›yla primer odak, büyük oranda G‹S olsa da herhangi
bir yerde bulunabilir. Ancak tedaviyi planlamak ve
prognozu belirlemek için primer oda¤›n tan›mlanmas› önemlidir. Overde kitle ile gelen hastalarda ekstragenital sistem tümörleri ak›lda tutulmal› ve detayl›
inceleme yap›lmal›d›r.
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