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Olgular

Akciğerde nöroendokrin hücrelerin oluşturdu-

ğu 5 mm.'den küçük topluluklar tümörlet adıyla

anılır (1, 2). Bunlar genellikle insidental olarak

rastlanan, bazen çok sayıda olabilen patolojiler-

dir (3). Tümörletler özellikle bronşektazi veya di-

ğer nedenlerle çıkartılmış destroyed akciğer dokularında izlenir (4). Benign olarak kabul edilmelerine karşın metastaz yapma özellikleri de bildi-

rilmiştir (3). Bu nedenle tümörletlerde tedavi stra-

tejisi tartışmalıdır.

1998^2000 yılları arasında Ankara Üniversite-

si Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Da-

lı'nda pulmoner rezeksiyon yapılan hastaların pa-

toloji piyeslerinin incelenmesinde

4 olguda tü-

mörlet saptandı. Her 4 olgu da uzun süredir de-

vam eden öksürük, kötü kokulu balgam şikayetle-

riyle başvurdu. Bir olguda zaman zaman tekrarla-

yan hemoptizi şikayeti mevcutttu. Hastaların pre-

operatif incelemelerinde rutin.tam kan ve kan bi-
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Şekil-1: Preoperatif PA akciğer grafisi
yokimya analizleri, EKG'leri normal olarak tespit
edildi. Solunum fonksiyon testleri her dört hasta-

lateral torakotomi ile girişim yapıldı. Üç olguya

sol alt lobektomi, bir olguya ise sol pnömonekto-

da rezeksiyon için uygundu. Her dört hastanın

mi uygulandı. Postoperatif komplikasyon geliş-

lobda lokalize kistik bronşektazi ve birinde sol üst

celemesinde tüm olgularda bronşektazi ve dest-

çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sol alt

medi. Operasyon materyallerinin mikroskopik in-

lobda amfizematöz değişikler tespit edildi (Şekil

royed akciğer görünümü izlendi. Bunun yanısıra

resyon dışında patolojik bulgu tespit edilmedi.

yıda alanda bronşioller çevresinde monoton gö-

1,2). Preoperatif yapılan rijit bronkoskopide sekHer dört olguya bronşektazi tanısıyla, sol postero-

Şekil-2: Aynı olgunun Toraks Bilgisayarlı görüntüsü

iki olguda tek bir alanda, diğer bir olguda çok sa-

rünümlü nöroendokrin hücrelerden oluşan tü-

Ekber Şahin, Serpil Dizbay Sak, Ulaş Kumbasar, Ayten Kayı Çangır, Adem Cüngör, Hadi Akay, İlker Ökten, Şinasi Yavuzer

379

Şekil-3: Bronşial yapılar çevresinde monoton yuvarlak oval nukleuslu hücrelerden oluşan infiltrasyon
X10 H.E
mörlet görünümü tespit edildi (Şekil 3, 4). Bir ol-

guda ise birçok sahada, herbiri 5 mm.'nin altında

tümörlet görünümlerinin yanısıra hiler lokalizasyonlu bir lenf nodunda metastaz izlendi. Bu materyal yeni parçalarla karsinoid tümör açısından

ayrıntılı olarak incelenmesine karşın karsinoid tümör olarak nitelendirilebilecek 5 mm.'den büyük

nodül saptanmadı. En büyük nodülün uzun çapı
3 mm. olarak ölçüldü.

Şekil-4: Aynı alanların daha yakından görünümü X50 H.E
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biyolojik farkın ortaya konması gerektiğini düşün-

Tartışma
Tümörlet morfolojik olarak karsinoid tümördeki ile tamamen aynı özelliklere sa'ıip uniform,
yuvarlak-oval yada iğsi biçimli; orta büyüklükte
sitoplazmaya sahip hücrelerden oluşan peribronşiolar, nodüler mikroskopik hücre agregatlarına
verilen isimdir (1). Genellikle hasarlanmış akciğer
parankiminde tesadüfi olarak bulunurlar ve herhangi bir klinik bulgu yada belirtiye yol açmazlar
(3, 5). Olguların büyük bir çoğunluğu klinik bir
öneme sahip olmamakla birlikte az sayıda da ol-

dürmektedir. Ancak gerek elektron mikroskopik
gerekse immunhistokimyasal özellikleri ile bir biri ile farklılık göstermeyen bu iki lezyona oldukça
farklı tedavi yolları uygulanmaktadır (2, 6).
Lenf nodülü metastazı yapmış olan olgumuz
bize boyutları küçük de olsa bu lezyonların neoplastik bir gelişim olduğunu ve insidental olarak
bile olsa tümörlet görüldüğünde hastanın takiplerinde bu durumun gözönünde bulundurulması
gerektiğini düşündürmektedir.
Sonuç

sa, bizim olgularımızdan birinde de olduğu gibi,
metastazların bulunması tümörletlere yönelik
yaklaşımın sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu
lezyonlarla karsinoid tümör arasındaki tek farkın
boyut kriterinden ibaret olması ve karsinoid tümörlerin nadir olmayarak metastazlarla seyretmesi bu lezyonlar ile karsinoid tümörler arasında

Pulmoner tümörlet akciğerin nöroendokrin tümörl ri olarak incelenmesi gereken ve karsinoide
intraepitelial neoplastik transformasyon gösterebilen bir lezyondur. Bu nedenle tümörlet saptanan olguların primer neden benign olsa da lenfatik metastaz açısından yakın takibi yapılmalıdır.
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