ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

OLGU SUNUMU

CÝLT: 39 YIL : 2008 SAYI: 1

Memenin Spindle  Hücreli Malign Tümörü/ Sarkomatoid Karsinom:
Olgu Sunumu
Müberra Seðmen Yýlmaz, Gozde Kýr, Fliliz Alptekin, Kenan Murat, Metin Yücel
Ümraniye Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi Patoloji Kliniði, Ýstanbul
Yazýþma Adresi: Ümraniye Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi Patoloji Kliniði 34766 Ýstanbul, Türkiye
Tel: 0533 241 74 93 e-mail: muberraseg@gmail.com

ÖZET:

SUMMARY:

Spindle hücreli malign tümör alt grubunda
yer alan sarkomatoid/metaplastik karsinomlar
memenin nadir görülen tümörleridir. Hastalar
genellikle 26-80 yaþ aralýðýnda olup memede ele
gelen kitle ile hastaneye baþvururlar.
Olgumuz 21 yaþýnda, sað memede kitle þikayeti ile
genel cerrahi polikliniðine baþvurmuþtur. Sað
memede kitle tesbit edilen ve USG'de malignite
þüphesi olan hastaya önce ince iðne aspirasyon
biyopsisi(ÝÝAB) ve ardýndan total kitle eksizyonu
yapýlmýþtýr. Patolojik incelemede ÝÝAB'de atipik
füziform hücre proliferasyonu, histopatolojik
i n c e l e m e d e  s p i n d l e  h ü c re l i m a l i g n
tümör/sarkomatoid karsinom tanýsý alan olgu,
yaþýnýn taranan mevcut literatür içinde en genç
hasta olmasý ve nadir görülen meme tümörü olmasý
nedeniyle literatür bilgileri ýþýðýnda sunulmuþtur.

Spindle cell malignant tumor / sarcomatoid
carcinoma of the breast: case report

Anahtar Kelimeler: Spindle hücreli malign
tümör, mem

Metaplastic carcinoma is a rare form of breast
carcinoma that belongs to spindle cell malign
tumor group and manifest as a palpable mass. The
patients have an age spectrum of 26-80 years old.
Our case was 21 year old young woman presented
with a mass lesion in her right breast.After the
USG examination, fine needle aspiration
biopsy(FNAB) wa s performed. Because of
suspected malign USG and FNAB results, the mass
was excised totally. In pathologic examination by
FNAB the mass has been diagnosed as fusiform
cell proliferation. Histopathologically it was
confirmed as spindle cell malign tumor/
sarcomatoid carcinoma. Since it is rarely seen
antity and observed in the youngest patient in the
scaned literature, we discussed the case with the
literatural findings.
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GÝRÝÞ
Spindle hücreli tümörler memenin
nisbeten nadir görülen tümörleri olup aðýrlýklý
olarak spindlehücre morfolojisine sahip ve
genellikle tanýda güçlüklerle karþýlaþýlaþýlan
t ü m ö r l e r d i r. ( 1 )
Bu tümörlerin en
önemlilerinden biri olan sarkomatoid
/metaplastik karsinomlar tüm meme
karsinomalarýnýn %1'inden azýný oluþturan
metaplastik karsinom grubunda yer alýr(2,3).
Makroskobik olarak iyi sýnýrlý olma
eðilimindeki bu tümörler mikroskobik olarak
sarkoma benzer (malign fibröz
histiositom,kondrosarkom,rabdomyosarkom
vb.) komponentler içerirler.(4) Hem
sarkomatöz hem de karsinomatöz özellikler
gösteren sarkomatoid karsinomlar

karsinosarkom, psödosarkomatöz stroma içeren
karsinom ,spindle hücreli karsinom gibi
deðiþik isimler almýþtýr.(1) .Metaplastik
karsinomlarýn ortalama görülme yaþý 55 (2),
literatürde yaþ aralýðý 26-80 olarak
bildirilmiþtir(5). Sarkomatoid/metaplastik
karsinomlar agresiv seyir gösterirler lenfojen
yoldan ziyade hematojen yolla metastaz
yaparlar.(6,4)
OLGU
21 yaþýndaki kadýn hasta sað memede kitle
þikayeti ile Ümraniye Eðitim Ve Araþtýrma
Hastanesi cerrrahi polikliniðine baþvurmuþtur.
Muayenede kitle tesbit edilen hastananýn
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hücrelerde kuvvetli membranöz boyanma
,Vimentin ile yaygýn pozitif boyanma ve KÝ-67
ile %20, þiddetli nükleer boyanma izlenmiþtir.
Tümör marjini infiltratif ,büyüme paterni diffüz
fassiküler,yüksek derecede selüler ve pleomorfik
,saf monofazik mezenkimal karakterli ,nükleer
grade'i III/III Spindle hücreli malign tümör
olarak deðerlendirilen olgu uygulanan
immünohistokimya sonucu dikkate alýndýðýnda
sarkomatoid karsinom ile uyumlu bulunmuþtur.
(Resim 1, Resim 2)

yapýlan bilateral meme USG'sinde sað meme
saat 10-11 hizasýnda 34x28x20cm ölçülerinde
kitlesel lezyon tesbit edilmiþ renkli dopler
incelemede lezyonda periferal ve penetran
tarzda kanlanma saptanmýþtýr ve malignite
açýsýndan histopatolojik verifikasyon
önerilmiþtir. Her iki aksillada patolojik
lenfadenopati izlenmemiþtir. ÝÝAB planlanan
hastaya patoloji kliniðinde yapýlan ÝÝAB
deðerlendirilmiþ hücreden zengin ve genellikle
atipik füziform hücrelerden oluþan
yaymalar,atipik meme aspiratý (atipik füziform
hücre proliferasyonu ) olarak rapor
edilmiþtir.Ayýrýcý tanýda öncelikle filloides
tümörü olmak üzere metaplastik karsinom,
memenin primer sarkomlarý, metastatik
füziform hücreli tümör ve postinflamatuar süreç
bulunduðu söylenmiþ ve lezyonun
histopatolojik inceleme yapýlmak üzere en az
1 cm cerrahi marjinle geniþ eksizyonu
önerilmiþtir. Bunu takiben hastanýn sað
memesindeki kitlesine total eksizyon
uygulanmýþtýr.

Resim 1: Memenin "spindle" hücreli tümörü
olgusu(H&Ex100)

Patoloji kliniðine gönderilen materyal
5x3x2 cm ölçülerinde olup kýsmen kapsüle
görünümde kirli beyaz renkli solid doku parçasý
olup kesitinde solid ,homojen ve kirli beyaz
reklidir. Cerrahi sýnýrlar boyanarak materyalin
tamamý takibe alýnmýþtýr. Hematoksilen &Eozin
boyasýyla boyanarak incelenen kesitlerde
infiltratif karakterli ,diffüz ve fassiküler büyüme
paterni gösteren ,hipersellüler ve pleomorfik
,saf monofazik mezenkimal karakterli tümöral
proliferasyon görülmüþtür. Tümör hücreleri
füziform ve bizaar hücrelerden oluþan
hiperkromatik nükleuslu hücreler olup 810/10BBA mitoz izlenmiþtir. Tamamý
örneklenen materyalde incelenen tüm kesitlerde
karsinomatöz komponent ya da filloides patern
görülmemiþtir. Ayýrýcý tanýda sarkomatoid
karsinom ,myoepitelyal karsinom
,myofibrosarkom, malign fibröz histiositom
,leiyomyosarkom gibi spindle hücreli
tümörler grubunda yer alan malign tümörler
düþünülmüþtür.HRP-AEC yöntemiyle
uygulanan immünohistokimyasal incelemede
tümör hücrelerinde desmin,aktin ,HMB-45,S100 ve östrojen ile boyanma olmazken
,progesteron ile fokal alanda %10'u bulan zayýf
nükleer boyanma ,PAN sitokeratin ile fokal zayýf
pozitif boyanma ,EMA ile saçýlmýþ bizaar
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Resim 2 : Memenin "spindle" hücreli tümörü olgusu
(Ki-67X200)

TARTIÞMA
Memenin tüm kanserleri içinde %1'inden
daha azýný oluþturan metaplastik karsinomlar
genellikle iyi sýnýrlý palpe edilebilen kitleler
oluþtururlar. Ortalama tümör boyutu 3-4 cm'dir.
(2) Ortalama görülme yaþý 55 olup literatürde
yaþ aralýðý 26-80 olarak bildirilmiþtir(5).
Olgumuzun yaþý 21 olup literatürde
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belirtilenden daha gençtir. Sað memede ele
gelen kitle ile hastanemize baþvurmuþtur ve
USG de 34x28x20 mm ölçülerinde kitle tesbit
edilmiþtir. Memenin spindle hücreli tümörleri
geniþ bir histolojk grubu içermekte olup
morfolojik yaklaþýmda tümör marjini, büyüme
paterni,sellülerite ve sellüler komponent
deðerlendirilmelidir. Malign spindle hücreli
tümörler grubunda yer alan sarkomatoid/
metaplastik karsinomanýn monofazik ve bifazik
varyantlarý mevcuttur. Monofazik varyantta
mezenkimal komponent yaygýn olup epitelyal
komponent çoðunlukla Yalnýz immünohistokimyasal inceleme ile tesbit edilebilir (1).
Olgumuz benzer morfolojik özellikte
monofazik mezenkimal karakterlidir. Fokal
karsinomatöz komponent immünohistokimyasal
olarak tesbit edilebilmiþtir. Metaplastik
karsinomalar invaziv duktal karsinomlardan
daha agresiv gidiþ gösteren tümörler olup
subgruplarý arasýnda en kötü gidiþi
karsinosarkomlar gösterir. Metastaz lenf
nodundan ziyade hematojendir,düþük oranda
nodal metastaz yaparlar. En sýk akciðer
metastazlarý bildirilmiþtir. (4,6)Metaplastik
meme karsinomlarý nadir görülen maligniteler
olup literatürde az sayýda çalýþma mevcuttur.
Patogenez, tedavi protokolleri ve prognostik
bilgileri sýnýrlýdýr(7). Tedavide klinik ve
patolojik evreye dayalý standart
agresiv,multidisipliner yaklaþým gereklidir.
Olgumuzda sað memedeki kitleye total
eksizyon uygulanmýþtýr. 3 ay sonra rekürrens
þüphesi içeren yeni bir kitle ortaya çýkmýþ ancak
patolojik incelemede rezidüe tümör tesbit
edilmemiþtir. Olgumuz þu anda kemoterapi
almaktadýr. Nadir görülen, tanýda karýþýklýklara
yol açan spindle hücre morfolojisine sahip
sarkomatoid/ metaplastik karsinomlar tanýda
genellikle immünohistokimyasal inceleme
gerektirler. Uygun tedavi protokolü ve yeterli
prognostik bilgi için daha fazla olguya ihtiyaç
vardýr.
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