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ÖZET:

SUMMARY:

Adenomatoid tümorler sýklýkla kadýn ve erkek
genital traktüsünde karþýlaþýlan benign
neoplazmlardýr. Bu nadir tümörlerin etyolojileri
kesin olarak bilinmemekle birlikte, mezotelyal
f e n o t i p l e r i d e ð i þ i k u l t r a s t r u k t ü re l v e
immunohistokimyasal çalýþmalarla gösterilmiþtir.
Adenomatoid tümörlerin nadir görülmeleri
nedeniyle klinik belirtileri, orijinleri ve
histopatolojik ayýrýcý taný güçlükleri tarif edilmiþtir

Adenomatoid tümör, mezotelyal orijin, benign
mezotelyoma Differential diagnostic challenges
of uterin adenomatoid tumors: Six cases reports

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler:

Adenomatoid tumors are benign neoplastic
process most often encountered in the female and
male genital tract. The mesothelial phenotype of
this unusual tumor has been established by a variety
of ultrastructural and immunohistochemical studies,
although their etiology is by no means certain.
Because of its rarity, the clinical signs, origin and
histopathologic differential diagnostic dilemmas
are described
Key words: Adenomatoid tumor, mesothelial
phenotype, benign mesothelioma

GÝRÝÞ
Bu çalýþmada 2003-2008 yýllarý arasýnda
patoloji laboratuarýmýza gelen 6 adet
adenomatoid tümör vakasýnýn makroskopik,
mikroskopik ve immunhistokimyasal bulgularý
sunulmuþ, bu tümörlerin mikroskopik
incelenmesi sýrasýnda karþýlaþýlabilecek
histopatolojik ayýrýcý taný güçlüklerine dikkat
çekilmiþtir. Adenomatoid tümorler etyolojileri
kesin olmayan, nadir görülen benign tümörler
olup en sýk olarak kadýn ve erkek genital
sisteminde, daha az olarak da kalp, pankreas,
adrenal bez, mezenter, plevra ve lenf bezleri
gibi organlarda görülürler(1,2,3). Her 100
histerektomide 1-1,2 adet adenomatoid tümör
vakasýnýn bulunduðunu bildiren yayýnlar
mevcuttur(4,5). Yapýlan birçok ultrastrüktürel
ve immünohistokimyasal çalýþmada bu
tümörlerin mezotelyal orijinli olduklarý
gösterilmiþtir, bu nedenle bu tümörlere, genital
sitemin benign mezotelyomasý da
denilmektedir(6,7). Adenomatoid tümörler
leiomyomlarýn veya diðer jinekolojik
hastalýklarýn teþhisi ve cerrahi tedavisi sýrasýnda
genellikle tesadüfen saptanýrlar(8). Bu
tümörlerin kadýn genital sisteminde en sýk

olduklarý yer uterus olup, özellikle de uterusun
kornual bölgesinde, subserozal lokalizasyonda
bulunurlar. Daha az sýklýkla tuba, daha az olarak
ta overlerde görülebilirler(9). Tuba
lokalizasyonlu olan tümörler ektopik gebeliðe
neden olabilmektedirler(10). Bu tümörler %20
oranýnda multisentrik olurlar, görülme yaþý 2060 arasýnda deðiþmekte olup ortalama yaþ 40
olarak verilmektedir(8,9). Uterusta olan
tümörler genellikle myometrium içerisinde
serozal yüzeye yakýn, iyi sýnýrlý, leiomyoma
benzer görünümde olurlar. Nadiren de
leiomyomlara göre daha düzensiz sýnýrlý olup
farklý renkte bir odak olarak izlenebilirler.
Adenomatoid tümörlerin çaplarý genellikle 4
cm den küçük olup, 1-8 cm arasýnda
deðiþmektedir(8,9). Tümörler sýklýkla solit
olurlar ve renkleri gri-bejden, gri-pembeye dek
deðiþiklik gösterir. Adenomatoid tümörlerde
nadir görülen makroskopik özellikler;
myometriumun diffuz tutulumu, multipl tümör
oluþumu, bilateral kornual tutulum, tümörün
uterusun tüm katlarýný tutarak endometriuma
kadar ulaþmasý, multisentrik tümör olmasý,
baskýn olarak veya tümüyle kistik deðiþim
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OLGU-2: Anormal uterin kanama ön tanýsý
nedeniyle TAH yapýlan 53 yaþýndaki hastanýn,
uterusunun, myometrial kesitlerinde, sol kornual
bölgede, subseröz lokalizasyonlu, 2,5
cmçapýnda, sarý-beyaz renkli, düzenli sýnýrlý,
sert kývamlý nodüler yapýlý kitle görüldü.
Mikroskopik incelemede birbirleri ile kesiþen
uzun düz kas hücre demetleri arasýnda glandüler
yapýlar ve solid hücre adalarý oluþturarak geliþim
gösteren tümör dokusu izlendi. Tümör hücreleri
eozinofilik sitoplazmalý, yuvarlak veya oval
çekirdekli, ince kromatinli, intrasitoplazmik
vakuolleri olan kolumnar ve kübik þekilli
epitelyal elemanlar olarak izlendi (Resim 1).

göstermesi, serozadan dýþarý ekzofitik büyüme
göstermesi ve tümörün tuba uterinada
b u l u n a b i l m e s i d i r ( 5 , 11 ) . A d e n o m a t o i d
tümörlerin küçük solid ve büyük kistik olmak
üzere iki makroskopik tipi tanýmlanmýþtýr(12).
Mikroskopik olarak beþ farklý histolojik tip
tanýmlanmýþ olup bunlar; adenoid, angiomatoid,
solid, kistik ve papiller paternli tiplerdir. Tek
bir tümörde bu histolojik tiplerin birkaçý bir
arada olabileceði gibi, tümör tek bir histolojik
tipte de olabilir(13).Bu tümörlerde malign
transformasyon bildirilmemiþtir. Ancak
uterusun sað köþesinden baþlayýp, serozal
yüzeye doðru büyüme gösteren, kýsa kalýn saplý
polip görünümünde olan, 15 cm den büyük
çapa ulaþmýþ, sað over ve apendiksi infiltre
etmiþ, klinik olarak malign görünümlü olan bir
adenomatoid tümör olgusu da bildirilmiþtir(11).
Uterustaki adenomatoid tümörler %60 oranýnda
leiomyomlarla birlikte olurlar(5). Endometrial
adenokarsinoma eþlik eden vakalar da
bildirilmiþtir(4). Bu tümörler radyolojik,
makroskopik ve klinik olarak leiomyomlara
çok benzerler ve ayýrým ancak histopatolojik
inceleme ile yapýlabilir. Deðiþik nedenlerle
yapýlan histerektomi ve salpingo-ooferektomi
piyeslerinde adenomatoid tümör saptanmýþ ise
tedavi için baþka bir iþleme gerek yoktur(14).

OLGU-3: Prolapsus uteri nedeniyle vajinal
histerektomi yapýlan 50 yaþýndaki hastanýn
uterusunun myometrial kesitlerinde en büyüðü
2,5cm en küçüðü 0,5 cm çapýnda 4 adet, sarýbeyaz renkli, düzenli sýnýrlý, sert kývamlý, yüzeyi
fibriler özellikte nodüler kitle görüldü. 2,5cm
çaplý olanlardan birisi subseröz, diðeri
submüköz, geri kalan 2 tanesi ise intramural
lokalizasyonda idi. Subseröz lokalizasyonlu
tümöral dokunun kesitlerinde; hiperplastik
düzkas hücre demetleri arasýnda glandüler
yapýlar ve solid hücre adalarý oluþturan tümör
dokusu izlendi. Tümör hücreleri; eozinofilik
sitoplazmalý, bazlarýnýn sitoplazmalarýnýn apikal
yüzünde silya benzeri yapýlar olan, yuvarlakoval çekirdekli, intrasitoplazmik ve intranükleer
vakuolleri içeren, çekirdeklerinde bir veya iki
adet belirsiz çekirdekçikleri bulunan, kolumnar
ve kübik þekilli epitelyal görünümlü elemanlar
olarak dikkat çekti.

OLGULAR
OLGU-1: Myoma uteri ön tanýsý ile patolojiye
gönderilmiþ 53 yaþýndaki hastaya ait, total
abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi (TAH + BSO) materyalinde,
myometrium kesitlerinde en büyüðü 3 cm
çapýnda 12 adet myom benzeri lezyon görüldü.
Sað tubanýn uterusa yakýn kýsmýnda, serozal
yüzeyden dýþarýya doðru büyüme gösteren
2,5cm çapýnda, düzenli sýnýrlý, kesiti homojen,
sarý renkli, orta sertlikte nodüler yapý izlendi.
Sað tubadaki kitlenin mikroskopik
muayenesinde miksoid stroma içerisinde solid
hücre adalarý, pseudoglandüler ve mikrokistik
yapýlar oluþturarak geliþim gösteren tümör
dokusu görüldü. Tümör hücreleri bazý alanlarda
yassýlaþmýþ tek sýralý, kübik ve kolumnar þekilli,
çekirdekleri yuvarlak veya oval, nükleolleri
belirsiz, belirgin olarak intrasitoplazmik ve
intranükleer berrak vakuolleri olan, bazýlarý
taþlý yüzüðe benzeyen epitelyal görünümlü
hücrelerdi.

OLGU-4: Myoma uteri ön tanýsý ile patolojiye
gönderilmiþ, 42 yaþýndaki hastaya ait, TAH
materyalinde endometrial kavitede 3 cm çaplý
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içerisinde tek sýralý, kübik veya kolumnar
görünümlü, bazý alanlarda yassýlaþmýþ,
çekirdekleri yuvarlak- oval, intranükleer ve
sitoplazmik vakuolleri olan, epitelyal
görünümlü hücreler ile döþeli glandüler yapýlar
izlendi. Fokal alanlarda benzer tümör
hücrelerinden oluþan solid hücre ada ve
kordonlarý görüldü. Olgularýmýzda tümörlerin
büyüklükleri; 1 tanesi 3,5cm, 3 tanesi 2,5cm,
1 tanesi 1,5cm, 1 tanesi ise 1 cm çapýnda olup
ortalama çaplarý: 2.25cm olarak saptandý.
Hastalarýmýzýn yaþlarý; 53, 53,50, 42, 38 ve 33
olup ortalama 44,8 olarak bulundu.

polip, myometrium içerisinde en büyük çapý
5,5cm olan, düzgün sýnýrlý, beyaz renkli, kesiti
fibriler görünümlü, sert kývamlý myomatöz
lezyon görüldü. Ayrýca uterusun kornual
bölgesinde intramural yerleþimli, 1 cm çapýnda,
sýnýrlarý belirsiz, sarý renkli nodüler yapý
bulundu. Kornual lokalizasyonlu lezyonun
mikroskopisinde; birbirleri ile kesiþen uzun
düz kas hücre demetleri arasýnda, yer yer
miksoid reaksiyon oluþturmuþ, glandüler
yapýlar, yarýk benzeri boþluklarý olan tümör
dokusu izlendi. Tümör hücrelerinin soluk
eozinofilik sitoplazmalý, ince kromatinli, yuvarlak
veya oval çekirdekleri olan, kolumnar, kübik
veya yassýlaþmýþ þekilli epitelyal görünümlü
hücreler olduðu görüldü. (Resim 2).

TARTIÞMA
Literatürde de belirtildiði gibi adenomatoid
tümörler klinik, radyolojik ve makroskopik
olarak leiomyom görüntüsü veririrler(8). Bizim
altý olgumuzun hiç birisinde de klinik,
radyolojik ve makroskopik inceleme esnasýnda
adenomatoid tümör düþünülmemiþ olup, tümü
mikroskopik inceleme ile teþhis edilmiþtir.
Çeþitli immün histokimyasal ve ultrastrüktürel
çalýþmalar adenomatoid tümörlerin mezotelyal
orijinli olduðunu göstermiþtir(1,2,14). Ýç
organlarýn yüzeylerini örten, mezotel
hücrelerinin oluþturduðu serozal yüzey ne kadar
büyük ise adenomatoid tümör insidansý da o
kadar artmaktadýr, adenomatoid tümörlerin
mezotelyal çölemik epitelin katlanma
bölgelerinde ve uterusta serozal yüzeylere yakýn
lokalizasyonlarda olmasý bununla
açýklanabilir(15). Bizim vakalarýmýzýn ayýrýcý
tanýsý için yapýlan immun histokimyasal
inceleme ile; düz kas orijinli tümörlerde pozitif
olan kaldesmom negatif, aktin; zayýf nükleer
pozitif, endotelyal orijinli vasküler tümörlerde
pozitif olan CD34 negatif, mezotel hücrelerinde
pozitif olabilen vimentin ve kalretinin pozitif
bulunmuþtur (Resim 3,4).

OLGU-5: Myomektomi materyali olarak
gönderilen, 38 yaþýndaki hastaya ait nodüler
dokunun, 3x3x2,5 cm ölçülerinde, düzgün
sýnýrlý, orta sertlikte olduðu ve kesit yüzeyinin
fibriler, sarý-beyaz renkli, fokal kanama alanlarý
içerdiði görüldü. Mikroskopik incelemede
birbirleri ile çaprazlaþan uzun, düz kas demetleri
arasýnda seyrek ve daðýnýk olarak bulunan
glandüler yapýlar, küçük solid hücre guruplarý
ve mikrokistik yapýlar oluþturan tümör dokusu
görüldü. Tümörü oluþturan hücrelerin
çekirdekleri yuvarlak veya oval, nükleolleri
belirgin, þekilleri kübik veya kolumnar olarak
izlendi.
OLGU-6: 33 yaþýndaki hastada sezeryan
esnasýnda, uterusun kornual bölgesinde saptanýp
eksize edilen, subserozal yerleþimli kitlenin
makroskopik incelenmesinde;1,5 cm çaplý,
düzgün sýnýrlý, kesitinin beyaz renkli, yumuþak
kývamlý olduðu görüldü. Mikroskopik
incelemede, gözenekli yapýlý miksoid stroma
-85-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

CÝLT: 40 YIL : 2009 SAYI: 2

Adrenal ve pankreas lokalizasyonlu
adenomaoid tümörlerin bu organlarýn primer
benign ve malin tümörlerine benzer,
histopatolojik ayýrýcý taný güç olabilir(17,18).
Overde oluþan adenomatoid tümörler yüzey
epitel hücreli karsinomlar ve germ hücreli
tümörlerle ayýrýcý tanýda sorun oluþturabilirler.
Over yüzeyinde geliþenler özellikle yolk-sak
karsinomu ile benzer histopatolojik yapý
gösterebilirler. Yolk-sak tümöründe bulunan
nükleer pleomorfizm, nükleol belirginliði,
hücresel atipi, mitoz sýklýðý, eozinofilik hyalen
cisimler ve glomerüloid Schiller-Duval cisimleri
gibi histolojik özelliklerin adenomatoid
tümörlerde olmamasý histopatolojik ayýrýcý taný
için uyarýcý olmalýdýr(19). Adenomatoid
tümörlerde yassýlaþmýþ mezotelyal hücrelerle
döþeli glandüler yapýlar arasýnda sýklýkla düz
kas hipertrofisi de bulunur (Resim 1, 2). Düz
kas hipertrofisi olan vakalarda dikkatli
bakýlmazsa tübüler yapýlar ve kistik yapýlar
reaktif deðiþiklikler olarak yorumlanýp lezyon
leiomyom olarak teþhis edilebilir(13). Bu tip
diagnostik güçlüklerin ve hatalý mikroskopik
teþhislerin yanlýþ cerrahi tedavilere neden
olduðu bildirilmektedir(16). Genital sistem,
pelvis ve baþka lokalizasyonlardaki büyük
multikistik tipteki adenomatoid tümörlerde
mikroskopik incelemede kýsa papiller yapýlar
görülebilir, serozal tutulum olabilir. Bu
morfolojik özelikleri ile; son derece sýk nüks
eden, klinik yönetimi güç bir tümör olan
multikistik mezotelyomaya benzerler(6). Bizim
olgularýmýzýn mikroskopisinde tüm vakalarda
glandüler (adenomatoid) histolojik patern
görülmüþ olup, 2 vakada glandüler ve kistik
histolojik patern, bir vakada ise glandüler ve
anjiomatoid histolojik patern birlikte
bulunmuþtur. Adenomatoid tiplerde
mezotelyomaya benzer tübüler ve mikropapiller
yapýlar izlenmiþtir.

Bu immunhistokimya sonuçlarýna göre;
olgularýmýzýn düz kas orijinli tümörlerden ve
endotel orijinli vasküler tümörlerden ayýrýcý
tanýlarý yapýlmýþ, mezotel orijinli olduklarý
kesinleþtirilmiþtir. Sezeryan esnasýnda þüpheli
tümör olarak frozen section incelenmesi
yaptýðýmýz olguda olduðu gibi, beklenmedik
anlarda bu tümör ile klinisyen ve patolog
karþýlaþabilir. Bu tümörler histolojik olarak;
adenomatoid, anjiomatoid, solid, kistik ve
papiller paternde de olabilmeleri nedeniyle ve
bazý benign ve malign tümörler ile benzer
morfolojilerinden dolayý, mikroskopik
inceleme sýrasýnda ayýrýcý taný güçlüðüne yol
açabilirler. Histopatolojik inceleme veya frozen
section incelemesi esnasýnda adenomatoid
tümörler; endometrial karsinomlar, metastatik
adenokarsinomlar, germ hücreli over tümörleri,
yüzey epitel hücre orijinli over tümörleri ve
mezotelyomaya benzerliklerinden dolayý ayýrýcý
taný açýsýndan patoloða ciddi sýkýntýlar
yaþatabilir(16). Uterus duvarýnda büyüyüp,
endometrial kaviteye ulaþan, küretaj tedavilerine
raðmen nüks eden adenomatoid tümörler de
yanlýþlýkla, klinik ve histopatolojik olarak
endometrial karsinom teþhisine yol açabilir.
Endometrial karsinomu olan hastalarda buna
eþlik eden adenomatoid tümör var ise;
myometrium içerisinde endometrial karsinom
invazyonunu taklit eden glandüler yapýlar
þeklindeki büyüme paterni nedeni ile,
endometrial karsinomun yayýlým derinliði
konusunda patoloðun yanýlmasýna ve
karsinomun evrelendirilmesinde hata
yapýlmasýna neden olabilir(4). Kistik paternde
oluþan tümörler histopatolojik olarak
lenfanjiomlara benzerler, ayrým için CD31,
CD34, faktör VIII gibi endotel hücrelerine özgü
immunhistokimyasal boyalar ve mezotel hücre
orijinine yönelik kalretinin yapýlabilir(13).

Menoraji ve dismenoreye neden olan,
nullipar bir kadýnda rezeksiyon yapýlmayýp
küretaj ile tadavi edilmeye çalýþýlan
adenomadoid tümörde nüksler olduðu
gösterilmiþtir(5). Bizim olgularýmýzdan üç
tanesi myoma uteri, bir tanesi anormal uterin
kanama, bir tanesi prolapsus uteri nedeni ile
gönderilmiþ histerektomi materyallerinde
bulunmuþ olup, bir tanesi sezaryan sýrasýnda
görülüp eksize edilmiþtir. Bu olgularýn hiç
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birisinde nüks olmamýþtýr. Olgularýmýzdan
birinde tümör tuba uterina lokalizasyonlu olup
diðerleri uterusta myometrium içerisindedir.
Ýki olgumuzda uterusta sadece adenomatoid
tümör var iken 4 olgumuzda uterin adenomatoid
tümör ve leiomyomlar birlikte bulunmuþtur.
Adenomatoid tümörlerin görünümlerinin
benign olmalarý, leiomyomlara eþlik etmeleri
ve leiomyomlara benzer morfolojilerinin olmasý
nedeniyle, makroskopik olarak yeterince
örneklenmediklerini, bu sebepten dolayý
insidanslarýnýn gerçekte olduðundan çok daha
fazla olabileceðini söylemek yanlýþ bir iddia
olmaz. Son derece nadir olan, daha çok kadýn
ve erkek genital sisteminde görülen ancak çok
farklý lokalizasyonlarda da oluþabilen, birçok
malign ve benign tümörle benzer klinik ve
histopatolojik bulgularý olan adenomatoid
tümörlerin histopatolojik incelenmesi esnasýnda
ayýrýcý taný güçlükleri ile karþýlaþýlabilmekte,
yanlýþ patolojik teþhisler nedeniyle gereksiz
cerrahi tedaviler yapýlabilmektedir. Bu tümörleri
doðru teþhis etmek için, öncelikle patoloðun
bu tümörü aklýna getirmesi, histopatolojik
özelliklerini iyi bilmesi, adenomatoid tümör
ile ayýrýcý taný güçlüðü çýkaran benign ve malign
tümörleri ekarte etmesi gerekmektedir. Rutin
boya ve kesitlerle histopatolojik tanýnýn
mümkün olmadýðý zamanlarda kesin sonuç için
immünohistokimyasal inceleme yapmak
gerekmektedir.
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