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ÖZET

SUMMARY

72 yaþýnda kadýn hastada serviksin adenoskuamöz
karsinomunun bir alt tipi olarak tanýmlanan Glassy
hücreli karsinom saptandý. Prognozunun çok kötü
olduðu bildirilen bu tümörün morfolojik,
histokimyasal ve immunhistokimyasal özellikleri
irdelendi.

(Glassy Cell Carcinoma Of the Uterine Cervix)

Anahtar kelimeler : Glassy hücreli karsinom,
serviks.

Glassy cell carcinoma that was defined as a
subgroup of cervical adenosquamous carcinoma,
was diagnosed in 72 year old woman. This
subgroup of tumor has a worse prognosis. The
morphological, histochemical and immunohistochemical characteristics of this tumor is
discussed with the review of the literature.
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GÝRÝÞ
Serviksin Glassy hücreli karsinomu(GHK)
operasyon ve radyoterapiye raðmen kötü
prognoz gösteren bir tümör olarak
bilinmektedir(1,2). Bu tümör ilk olarak 1956
yýlýnda Gluckman ve Cherry tarafýndan
tanýmlandý(3). Bu tanýma göre, GHKlar geniþ,
buzlu cam görünümünde sitoplazmalý, hücre
sýnýrlarý belirgin, belirgin nükleollü, yüksek
atipili nükleusa sahip, az diferansiye
adenoskuamöz karsinomlardýr. GHK tanýmýna
uyan olgumuzun morfolojik, histokimyasal
ve immunhistokimyasal özelliklerini
irdeledik.

proliferasyonu izlendi (Resim 1). Sýklýkla tipik
ve atipik mitotik figürler (4-5/ 10 büyük
büyütme alaný) görüldü. Periodik asit schiff
(PAS) boyasýnda stoplazmik membranlarda
boyanma (Resim 2) ve alcian mavisi
boyalarýnda intrastoplazmik boyanan hücreler
dikkati çekti. Yapýlan immunhistokimyasal
çalýþmada, pansitokeratinle yaygýn, kuvvetli,
karsinoembryonik antijenle (CEA) fokal,
Resim 1: Berrak, eozinofilik sitoplazmaya sahip, belirgin
nükleollü, sitolojik atipi gösteren epitelyal hücrelerin
solid paternde proliferasyonu (HE x 400).

OLGU SUNUMU
Vaginal kanama þikayetiyle baþvuran 72
yaþýnda kadýn hastanýn jinekolojik
muayenesinde serviksde yaklaþýk 2.5 cm
çapýnda ülsere kitlesel lezyon saptandý. Biopsi
ve endoservikal kanalýn küretaj materyalinin
histopatolojik incelemesi sonucunda GHK
saptandý. Klinik olarak ileri evre olduðu tesbit
edilen olgu adjuvan tedavi için sevkedildi.
Yaklaþýk 2cc hacminde kanamalý, yer yer kirli
beyaz renkli, düzensiz doku parçalarýnýn
tamamý mikroskopik inleme için örneklendi.
Hematoksilen eozin (HE) boyalý parafin
kesitlerde geniþ, berrak, eozinofilik ve yer yer
buzlu cam görünümünde sitoplazmaya sahip,
sitoplazmik sýnýrlarý belirgin, belirgin
nükleollü, belirgin derecede sitolojik atipi
gösteren epitelyal hücrelerin solid paternde

Resim 2: Tümör hücrelerinin sitoplazmik membranlarýnda PAS pozitivitesi (Ok)(PAS x 400).
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kuvvetli boyanma (Resim 3) saptanýrken, düz
kas aktini, desmin, vimentin ve CD 10 ile
reaksiyon izlenmedi. Gluckman ve Cherrynin
(3) kriterlerine göre ve fokal CEA pozitifliði
de göz önüne alýnarak olgu GHK olarak
deðerlendirildi.
Resim 3: Tümör hücrelerinde kuvvetli CEA reaksiyonu
(CEA x 400).

TARTIÞMA
Ýlk olarak Gluckman ve Cherry(3)
tarafýndan öne sürülen GHK tanýmý üç
morfolojik özelliðe dayalýdýr: 1- HE boyalý
kesitlerde hafif mavimsi boyanan orta
geniþlikte sitoplazma, 2-PAS pozitif boyanan,
belirgin stoplazmik membran, 3-Belirgin
nükleollü, iri nükleus. GHK tanýsýnýn
konulabilmesi için bu özellikte alanlarýn
tümörün en az % 33 ünü oluþturmasý
gerekmektedir(3). Ultrastrüktürel çalýþmalarda
GHKun hem skuamöz hem de glandüler
hücre özellikleri taþýdýðý bildirilmektedir(4,5).
Bununla birlikte GHKnýn ayrý bir antite
olmayýp, undiferansiye karsinomun bir
varyantý olduðunu savunan çalýþmalar da
vardýr(6,7).
Orijinal tanýmýnda GHKun müsin içermediði
bildirilmekle birlikte, sonraki çalýþmalarda birkaç
olguda sialomüsin içeriði gösterilmiþtir(1). Costa
ve ark(2) 13 GHKun yedisinde monoklonal CEA,
altýsýnda poliklonal CEA ile reaksiyon izlemiþlerdir. Dört olguda ise vimentin pozitif
bulmuþlardýr. CA 125, CA 19.9 ile boyanma
saptanmamýþtýr. Sonuç olarak bu iþaretleyicilerden hiçbirinin taný koydurucu nicelikte
sensitivite ve spesifiteye sahip olmadýðýný vurgulamýþlardýr. Bizim olgumuzda tümör hücrelerinin
sitoplazmik membranlarýnda kuvvetli PAS
pozitifliði ve alcian mavisi ile intras-toplazmik
boyanma saptadýk. Ýmmunhistokimyasal analizde
pansitokeratinle yaygýn, kuvvetli, poli/monoklonal CEA ile fokal kuvvetli boyanma izledik.
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GHKlar servikal invaziv karsinomlarýn %
1.2-1.6 sýný, adenokarsinomlarýn % 2.3 ünü
ve topluca adenokarsinom ve adenoskuamöz
karsinomlarýn % 11 ini oluþturmaktadýr(2).
Önceleri GHKun çok kötü prognoza (1 yýl
için % 0-20 hastalýksýz yaþam) sahip olduðu
bildirilmiþti(8). Fakat Gray ve ark(9)
prognozun önce bildirilenlerden daha iyi
olduðunu göstermiþlerdir. Costa ve ark(2) ise
bir tümörün en az % 33 oranýnda GHK
özellikleri taþýmasýnýn klinik önemi
olmadýðýný saptamýþlardýr. Buna dayanarak
GHKun ayrý bir histolojik tip olarak kabul
edilmemesi gerektiðini, glassy hücre
özelliðinin adenoskuamöz karsinomun
histolojik spektrumunun bir parçasý olduðunu
öne sürmüþlerdir(2).
S o n u ç o l a r a k G H K u n ö z e l l i k l e
nonkeratinize epidermoid karsinomdan,
undiferansiye karsinomlardan ayýrýmý
önemlidir. Morfolojik özellikleri nedeniyle
akýlda tutularak ayýrýcý tanýya alýnýrsa,
histokimyasal ve immunhistokimyasal
özellikleriyle taný konulmasý mümkün
olacaktýr.
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