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ÖZET

ABSTRACT

Tuba uterinan›n karsinomalar›, nadir jinekolojik malignensilerinden birisidir. Fallop tüplerinden en s›k adenokarsinom tipinde histolojik özellik gösteren tümörler geliﬂmektedir. Nadiren di¤er histolojik
tiplerde bildirilmektedir. Bu olgu sunumunda adneksiyal kitle nedeniyle öpere edilen ve transizyonel hücreli tubal karsinom tan›s› alan
bir olgu sunulmuﬂ ve literatür ayr›nt›l› olarak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Primary fallopian tube carcinoma is the one of the rarest gynecologic malignancy. Adenocarcinoma is the most common histological
subtype in the fallopian tubes. Rarely, other histological subtypes
have been reported in the literatüre . in this case report, we reported a
women who operated for an adnexial mass. The final pathological
report revaled that a transistional celi fallopian tube carcinoma.
Key Words: Fallopian tube cancer, transistional fallopian tube
cancer
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G‹R‹ﬁ

OLGU SUNUMU

Tuba uterinan›n adenokarsinomas›, kad›n genital
sisteminin en nadir malignensilerinden birisidir. Tüm
jinekolojik kanserlerin yaklaﬂ›k %0,14-l,8 ‘ini oluﬂturur. Histopatolojik yap› ve davran›ﬂ olarak över karsinomu ile benzerlik gösterir. Baﬂvuru semptomlar›
de¤iﬂken ve non spesifiktir. Fallopian tüp tümörleri
primer veya sekonder olabilirler. Tüplerin komﬂuluklar› nedeniyle sekonder tümörler daha yayg›n olarak
görülmektedir. En s›k görülen primer tümörler adenokarsinomlard›r. Fakat sarkomlar, transizyonel,
mikst müllerian tümör, nöroendokrin, karsinosarkom gibi di¤er histolojik tiplere de nadiren rastlanmaktad›r.
Transizyonel hücreli tubal karsinomlar nadir görülen bir varyantt›r. Olgumuz ender rastlanmas› nedeniyle literatür bilgileri eﬂli¤inde tart›ﬂ›lmaya uygun bulunmuﬂtur.

65 yaﬂ›ndaki bayan hasta d›ﬂ merkezde kontrol esnas›nda tesbit edilen sa¤ över kisti nedeniyle merkezimize baﬂvurdu. Yap›lan pelvik muayenesinde sa¤
adneksial lojda yaklaﬂ›k 5 cm boyutlu sert kitle palpe
edi‹di. Transvajinal ultrasonografik incelemede uterus ve sol över atrofik görünümde iken,sa¤ ovarian
56x32 mm çapl› hipoekoik heterojen solid kitle lezyonu izi endi. Hastan›n d›ﬂ merkezde yap›lm›ﬂ tüm abdomen tomograf›k incelemesinde sa¤ över adneks lojunda yaklaﬂ›k 50x30 mm boyutta solid-kistik alanlar
içeren kitle lezyonu rapor edilmiﬂti. Ayr›ca d›ﬂ merkez labaratuar incelemesinde Ca 125:130,6 IU/mL
olarak bulunmuﬂtu. Hasta operasyonu planlanarak
servisimize yat›r›ld› ve preoperatif haz›rl›klar› tamamland›. Umblikus üstü-alt› median insizyon ile
batma girilerek sa¤ tüpten köken alan yaklaﬂ›k 5x4
cm boyutlu, düzgün yüzeyli solid kitle izlendi. Kitle

Geliﬂ tarihi: 30/05/2008
Kabul tarihi: 01/09/2008
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›
‹letiﬂim: Dr. Polat DURSUN
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›
E-posta: pdursun@yahoo. com

26

ANKARA

ANKARA

TUBAL TRANS‹ZYONEL HÜCREL‹ KARS‹NOM

eksize edilerek frozen incelemesine gönderildi. Frozen sonucu sa¤ tuba uterina kaynakl› malign tümör
olarak rapor edildi. Total abdominal histerektomi+bilateral salpingooferektomi+omentektomi+bilateral
pelvik-paraaortik lenf nodu disseksiyonu+appendektomi yap›larak operasyon tamamland›. Kitlenin makroskopik patolojik incelemesinde 7,5x4,5x3,5 cm boyutlu,düzgün yüzeyli,kesit yüzünde yayg›n nekroz
içeren tümöral bir lezyon oldu¤u tesbit edildi. Mikroskopik incelemede yayg›n nekroz içeren f›bröz
kapsüle sahip tümöral lezyonun fibrovasküler korlara sahip papüler yap›lar,kal›n kordonlar ve solid adalardan meydana geldi¤i görüldü. Bu yap›lar belirgin
nükleer atipi ve pleomorfizm gösteren,bol miktarda
mitotik aktivite içeren,s›ralanmas› artm›ﬂ,de¤iﬂici epitel hücreleri ile döﬂeliydi. tümör kapsülü intakt idi ve
lenfovasküler invazyon izlenmedi. Bu bulgularla olgu sa¤ tuba uterina fimbriyal uç kaynakl› de¤iﬂici epitel hücreli karsinoma tan›s› ald›.

TARTIﬁMA
‹lk kez tuba uterina karsinomu 1847’de Renaud ve
1861’de Rokitansky taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r. Literatürde halen 1500 dolay›nda vaka vard›r. Tüm jinekolojik karsinomlar içerisinde %0,15-l,8 aras›nda yer
tutar. Genellikle 50-60 yaﬂlar aras›nda görülür. Literatürde bildirilmiﬂ en genç hasta 19, en yaﬂl› hasta ise 87
yaﬂ›ndad›r. Hastalar›n 2/3’ü postmenapozaldir. Olgular›n ancak %20’si 50 yaﬂ ve alt›ndad›r.
Primer fallop tüpü kanseri tüm jinekolojik kanserlerin yaklaﬂ›k %0,34-1,8’ini oluﬂturur. Histolojik tipler
s›kl›kla adenokarsinomlard›r. Bunlar endometrioid
ve clear celi karsinoma gibi tubal epitel kaynakl› olanlard›r. Uterin adnekslerin transizyonel hücreli karsinomu ilk kez Federman ve Toker taraf›ndan bildirilmiﬂtir. Fallopian veya parafallopian tüpte transizyonel hücreli karsinomun orijini tart›ﬂmal›d›r. Kimi
otörler tubal serosadaki transizyonel hücre metaplazisini sorumlu tutarken, kimileri de tubal epitelden
direkt olarak geliﬂim oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Transizyonel hücreli karsinomlar ürotelial tümörler ile benzer morfolojik özellikler taﬂ›r. Ancak nadir
görülmeleri nedeniyle epidemiyolojik,biyolojik ve
prognostik karakteristikleri hakk›nda yeterli bilgi halen bulunmamaktad›r. Maluf ve arkadaﬂlar›n›n 2006
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y›l›nda yay›nlad›klar› literatür de¤erlendirmesinde
23 adet yay›nlanm›ﬂ vakadan söz edilmiﬂtir. Vakalardan bir k›sm› paratubal,bir k›sm› ise tubal epitelyal
kaynakl› idi. Di¤er taraftan transizyonel hücreli karsinom ürotelial sistem malign tümörlerinin %90’›n›
oluﬂturur ve ayr›ca periton ve jinekolojik organlara
metastazlar da bildirilmiﬂtir. Transizyonel hücreli
karsinomlar seröz histolojik tip gibi agresif gidiﬂ gösterir ve klinik sonuçlar ve platin bazl› kemoterapiye
yan›t oranlar› ürotelial transizyonel hücreli karsinomlara benzerdir.
Uehira ve ark. 21 primer fallop tüpü kanserini inceledikleri bir retrospektif araﬂt›rmada hastalar›n›n 9
tanesinin transizyonel hücreli tümör özellikleri gösterdi¤ini rapor etmiﬂtirBu yazarlar transizyonel hücreli özellik gösteren(%50’den fazlas› transizyonel
hücreli olan ) ve di¤er fallop tüpü kanserlerini karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda transisyonel hücreli fallop tüpü kanserlerinin daha iyi prognoz gösterdiklerini daha geç
rekürrens ve daha iyi 2 y›ll›k hastal›ks›z yaﬂam oranlar›na dahip olduklar›n› bildirmiﬂtir. Yazarlar bu aradaki fark›n araﬂt›r›lmas› için ileri araﬂt›rmalara ihtiyaç oldu¤unu bildirmiﬂtir.
Di¤er tarafdan över kanserinde yap›lan benzer bir
karﬂ›laﬂt›rmada transizyonel hücreli över kanserlerinin di¤er över kanseri histolojik tiplerinden daha iyi
prognoza sahip oldu¤u rapor edilmiﬂtir. Bunun aç›klamas› olarakda transizyonel hücreli över kanserlerinde görülen uzak metaztazlar›n makronodüler olmaktan çok mikronodüler olmas› ve bunlar›n cerrahi
olarakda daha iyi rezeke edilebilmesi ileri sürülmüﬂtür.
Tubal kanserlerde tedavi yaklaﬂ›m› över kanserlerinde oldu¤u gibidir. Cerrahi evreleme, debulking,adjuvan kemoterapi protokolleri över kanserindeki esaslara uygun olarak düzenlenir. Evre, hastan›n
yaﬂ›, cerrahi sonras› rezidü tümör varl›¤› gibi faktörler survival ve prognoz aç›s›ndan önemli parametrelerdir.
Sonuç olarak, transisyonel fallop tüpü kanseri çok
nadir olarak görülmektedir. Bu nadir histolojik tipin
daha iyi prognoz gösterdi¤i rapor edilmekle birlikte
bunun ayd›nlat›labilmesi için daha ileri çal›ﬂmalara
ihtiyaç vard›r.
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