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Özet

Abstract

Karaciğerin primer sarkomları tüm karaciğer tümörlerinin %1’ini oluşturur. Bu

Primary sarcomas of the liver account for about 1% of all liver tumors. Two basic

sarkomların önde gelen iki histolojik tipi hepatik epiteloid hemanjioendotelyo-

histological forms of these sarcomas are hepatic epithelioid hemangioendotheli-

ma ve anjiosarkomdur. Epitelioid hemanjioendotelyoma vasküler orijinli bir tü-

oma and angiosarcoma. Epithelioid hemangioendothelioma is a tumor of vascular

mör olup yumuşak dokuyu ve organları tutar. Karaciğerin primer epiteloid hemanjioendotelyoması ilk kez 1984 yılında Ishak tarafından tanımlanmıştır ve insidansı 1/100.000 dir. Çalışmamaızda patoloji departmanına kolanjiosellüler karsinom
öntanısı ile gönderilen ve primer hepatik epiteloid hemanjioendotelyoma tanısı
alan 68 yaşındaki kadın hasta literatür eşliğinde sunulmuştur.

origin that involves soft tissues and organs. Primary epithelioid hemangioendothelioma of the liver was first described by Ishak in 1984 and has an incidence
of 1/100,000. We present a 68-year-old female case referred to the pathology
department with an initial diagnosis of cholangiocellular carcinoma and diagnosed with primary hepatic epithelioid hemangioendothelioma with review of the
literature.
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Giriş
Karaciğerin primer sarkomları nadir görülmekte ve tüm karaciğer tümörlerinin yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. Bu sarkomların iki temel histolojik formu hepatik epiteloid hemanjioendotelyoma (HEH) ve anjiosarkomdur [1]. Epiteloid hemanjioendotelyoma, yumuşak doku ve organları tutan damar kaynaklı bir tümördür [2]. İlk kez 1982 yılında Weiss ve Enzinger tarafından yumuşak dokunun endotelyal orijinli tümörü olarak tarif edilmiştir
[3]. Karaciğerin primer epiteloid hemanjioendotelyoması ise ilk
kez 1984 yılında İshak tarafından tariflenmiş bir tümör olup insidansı 1/100.000 olarak bildirilmektedir [4].
Bu çalışmada kolanjiosellüler karsinom ön tanısı ile patolojiye
gönderilen ve primer HEH tanısı alan 68 yaşındaki kadın olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.

sinde 1.5x1.1 cm ölçüde gri beyaz renkte kalsifiye nodül görülmüştür. Kolesistektomi materyalinin incelemesinde makroskopik özellik saptanmamıştır.
Histopatolojik incelemede; segmentektomi ve metastaz kaydı
ile gönderilen her iki dokuya ait mikroskopik kesitlerde kalsifiye, hyalinize sklerotik stroma içinde hafif pleomorfizm gösteren, intrasitoplazmik lümene sahip tümör hücrelerinin tek tek
ya da küçük kapiller damarlar oluşturacak şekilde prolifere oldukları görülmüştür (Resim 2). Rezeksiyon materyallerinde cer-

Olgu Sunumu
Beş yıldır diabetes mellitus tanısı ile izlenmekte olan 68 yaşındaki kadın hasta karın ağrısı şikayeti ile hastanemizin gastroenteroloji bölümüne başvurmuştur. Yapılan abdominopelvik bilgisayarlı tomografide karaciğer sol lob medio-lateral segment
bileşkesinde (falsiform ligaman trasesinde) 22 mm çaplı hipodens yapıda solid kitle lezyonu saptanmıştır (Resim 1). Radyolo-

Resim 2. Kalsifiye, hyalinize sklerotik stroma içinde intrasitoplazmik lümene sahip
tümör hücreleri (Hematoksilen –Eosine , x200).

Resim 1. Abdominopelvik bilgisayarlı tomografide karaciğer sol lobda hipodens
yapıda solid kitle lezyonu

jik ön tanı intrahepatik yerleşimli kolanjiosellüler karsinom olarak raporlanmıştır. Preoperatif CEA (karsinoembriyonik antijen)
ve AFP (alfa fetoprotein) düzeyleri normal sınırlarda olup sırası
ile 1.89 ng/ml ve 1.23 ng/ml ölçülmüştür. Kolanjiosellüler karsinom ön tanısı ile operasyona alınan hastaya intraoperatif ultrasonografi (USG) yapılmış, sol lobda önceden tespit edilen kitleye
ek olarak segment 8’de metastaz olarak yorumlanan 2 cm çaplı bir kitle daha saptanmıştır. Bunun üzerine sol lateral segmentektomi yanısıra segment 8’den kitle eksizyonu ve kolesistektomi uygulanmıştır. Cerrahi sonrası günlük dren debisi ilk gün 225
cc, ikinci gün 200 cc olup kanamalıdır. Karvezide tablet 150/2.5
mg 1x1 oral, Novalgin ampul 4x1 g intravenöz ve Aldolan ampul 100 mg 2x1 intramuskuler verilmiştir. 5. günde dren çekilerek hasta sorunsuz olarak taburcu edilmiştir. En son kontrolü
operasyon sonrası 4. ayda yapılan hastada nüks ya da metastaz saptanmamıştır.
Patoloji Anabilim Dalı’na gönderilen 15x14x4 cm ölçüde karaciğer segmentektomi materyalinin makroskopik incelemesinde
1.7x1.5 cm ölçüde, kahverenkli, solid görünümlü tümöral lezyon
saptanmıştır. Ayrıca yollanan segment 8’e ait 3x2.5x2 cm ölçüde karaciğer rezeksiyon materyalinin makroskopik inceleme| Journal
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rahi sınırlar intakt olarak değerlendirilmiştir. Epiteloid karakterdeki hücresel morfoloji nedeniyle patolojik olarak özellikle sklerozan tipte primer kolanjiokarsinoma , metastatik adenokarsinoma ekarte edilmeye çalışılmıştır. Damardan zengin yapısı,
intrasitoplazmik lümen formasyonları nedeniyle de HEH başta olmak üzere sklerozan hemanjioma ve anjiosarkoma ayırıcı tanıya alınarak immünohistokimyasal inceleme yapılmıştır.
Yapılan immünohistokimyasal boyamalarda tümör hücrelerinde
CD31 pozitifliği saptanmıştır (Resim 2). CK7, CK20, TTF-1, Hepar, CA19.9 ve CK19 ile boyanma izlenmemiştir. Tümöral hücrelerde mitotik aktivite izlenmezken Ki 67 proliferasyon indeksi çok düşük bulunmuştur. Saptanan makroskopik, mikroskopik
bulgular ve eşlik eden CD31 pozitifliği nedeni ile olgu HEH olarak tanı almıştır.
Tartışma
Epiteloid hemanjioendotelyoma yumuşak doku, akciğer, karaciğer, kalp, beyin, tükrük bezi gibi birçok yerde gelişebilen bir tümördür [4]. Karaciğer kaynaklı hemanjioendotelyoma genellikle erişkin kadınlarda izlenen, nadir görülen düşük dereceli malign bir neoplazmdır [5]. Ortalama görülme yaşı 41.7 olup erkek/kadın oranını 2/3 olarak bildirilmektedir. HEH’in presentasyonu spesifik değildir, klinik belirtiler oldukça değişkendir. En sık
izlenen şikayet ya da bulgular karın ağrısı (%48.6), hepatomegali (%20.4), kilo kaybıdır (%15.6) [2,6]. Bizim olgumuz karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmuştur. HEH’in etiyolojisi bilinmemektedir ancak patogenezde karaciğere travma, oral kontraseptifler, vinil klorid, torotrast, primer bilier siroz, hepatit B virüsü üzerinde durulmaktadır [7,8].
HEH genellikle karaciğerin periferinde yerleşen multipl lezyonlar
şeklinde kendini gösterir ancak bazen bir lobda yerleşmiş unifokal bir tümör şeklinde de saptanabilir. Her iki karaciğer lobun-
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da multipl nodüller görüntüleme yöntemlerinde metastatik tümör nodülleri şeklinde yanlış tanı alabilmektedir. Tanıda görüntüleme yöntemleri önemli olmakla birlikte bulgular spesifik değildir [5]. Ultrasonografide en sık olarak multipl hipoekoik lezyonlar saptanır [9]. Bilgisayarlı tomografide genelde periferde
yerleşmiş ve kapsül retraksiyonuna neden olan düşük dansiteli
patern gösteren multipl kitleler şeklinde izlenir [6]. Karabıçak ve
ark. preoperatif görüntüleme yöntemleri ile karaciğerde 5 adet
kitle saptanan ancak intraoperatif USG ile kitle sayısının 10 olduğu tespit edilen bir olgu sunmuşlar ve tümöral kitlelerin sayısını saptamak için intraoperatif USG’nin daha güvenilir olduğunu vurgulamışlardır [10]. Bizim olgumuzda da intraoperatif USG
kullanılmış ve ikinci bir tümör alanı saptanmıştır.
HEH’in kesin tanısının konması için morfolojik inceleme ve immünhistokimyasal çalışma gereklidir. Mikroskopik incelemede
fibromiksoid stroma içinde epiteloid hücreler ve iğsi dendritik hücrelerden oluşan tümör izlenir [4,5]. Epiteloid hücreler, geniş eosinofilik sitoplazmalı, veziküler çekirdekli, intrasitoplazmik lümenlere sahip hücreler olup bu lümenlerin içinde eritrositlerin varlığı dikkati çeker. Bu hücreler vasküler endotelyal kökenli olduğundan Faktör VIII ilişkili antijen ile veya diğer endotelyal işaretleyiciler olan CD31, CD34 ile pozitif boyanma gösterirler. İğsi şekilli dendritik hücrelerde CD31 ve CD34 ile boyanma
izlenmez [7]. Ultrastrüktürel incelemede bu hücrelerde iyi gelişmiş bazal lamina, pinositik veziküller, Wiebel-Palade cisimcikleri
gösterilebilir [11]. Ayrıca intermedier hücre denen epiteloid ve
dendritik hücreler arasına saçılmış hücreler tarif edilmiştir [4,5].
Zamanla tümörün ortası sklerotik hale gelir. Tümörün periferinde tümör hücreleri sinüzoidleri, terminal hepatik venülleri, portal ven dallarını invaze edebilir [5,8].
HEH klinik gidişi tahmin edilemeyen bir tümördür. Yaşam süresi
birkaç ay ile yıllar arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalarda
ilk haftalar içinde kaybedilen olgular yanında 27 yıldır hastalıksız yaşayan olgular da bildirilmiştir [2,5]. Ishak ve ark.nın sunduğu seride metastaz oranı %27 olarak bulunmasına rağmen diğer hepatik malignitelerle karşılaştırıldığında daha ılımlı prognoza sahip olduğu düşünülmüştür [2]. Olgumuzun cerrahiden 4
ay sonra yapılan son kontrolünde nüks ya da metastaz saptanmamıştır.
HEH’ de en çok kabul gören tedavi metodu rezeksiyon ve transplantasyon olmakla birlikte çok nadir görülen ve klinik gidişi öngörülemeyen bir tümör olduğu için henüz kabul edilen kesin bir
tedavi protokolü yoktur, ayrıca öne sürülen tedavi metodlarının
etkinliğini bilmek ya da birbirleri ile kıyaslayabilmek günümüzde mümkün değildir. Rezeksiyon ve transplantasyonun yanı sıra
kemoterapi, radyoterapi , immünoterapi de uygulanabilmektedir. Lokalize lezyonlarda lobektomi kabul gören bir tedavi yöntemidir. Karaciğer rezeksiyonu sonuçlarının iyi olduğu 1 yıl yaşam
oranının %100, 5 yıl yaşam oranının %75 olduğu bildirilmektedir [6]. Olgumuzda tümör segmentektomi ile çıkarılmış, ek tedavi verilmemiştir. Karaciğer transplantasyonu sonuçları da cesaret vericidir. Ellidokuz hastayı kapsayan bir çalışmada 5 ve 10
yıl yaşam oranı sırası ile %83 ve %74 olarak saptanmıştır [12].
Lenf noduna metastaz varlığı ya da uzak metastaz varlığı karaciğer transplantasyonu sonrası yaşam süresini azaltmamaktadır, bu nedenle tümör yayılmışsa bile karaciğer transplantasyonundan vazgeçilmemelidir [12,13]. Uraz ve ark. Yaygın karaciğer
tutulumu yanı sıra akciğer, kemik metastazı saptanan olgula3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

rında kadavradan karaciğer nakli yaparak 4 yıl sağkalım sağladıklarını bildirmişlerdir [14].
Patolojik incelemede anjiosarkom ayırıcı tanıya girmektedir.
Bu iki tümörün tedavi ve prognozları farklıdır. Karaciğer transplantasyonu HEH’ de tercih edilen bir tedavi metodu iken anijiosarkomda erken lokal nüks beklendiğinden önerilmemektedir, bu
nedenle bu iki tümörün histopatolojik ayırımı önem kazanmaktadır. Her iki tümör de endotel hücre orijinlidir ancak anjiosarkomda HEH’den farklı olarak anastomozlaşan vasküler boşluklar mevcuttur, hücrelerde intrasitoplazmik lümen oluşumu ya da
hyalinize sklerotik zemin izlenmez [1,7,8,15].
Sonuç olarak hepatik epiteloid hemangioendotelyoma çok nadir görülen, bu nedenle tedavisi ve prognozu henüz tam olarak
bilinmeyen bir tümördür. Literatürde yayınlanan olgu sayısı arttıkça tedavi metodları ve prognoz açısından daha net bilgilere
sahip olmak mümkün olacaktır. Klinik ve radyolojik olarak primer ya da metastatik malignitelerle karışma ihtimali yüksek olduğundan patolojik incelemede akılda tutulması ve immünohistokimyasal metodlarla ayırıcı tanısının yapılması önem arzetmektedir.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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