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]{,öpek ve kedilerde oral ekstramedullar plazmasitom
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Özet: Çalı.~mada iki kedi ve iki köpekte rastlanan oral ekstramedullar plazmasitom olgulan tanımlandı. Tümör kitlclennın
histopatolojik olarak iyi dikrensiye ya da anaplastik plazma hücrelerinden olu~tuğu gözlendi, Iki olguda dev hücrelerine
ra';[lanırken, tüm olgularda mitotik figürlerin azlığı dikkat çekti.

Anahtar kelimeler: Kedi, köpek, plazmasitom

Oral extramedullary plasmacytoma in dogs and cats
Summary: In this report. oral extramedullary plasmacytoma eneountered in two dogs and two cats were desenbed. Well

diffcrentiated or anaplastic plasma eclis were seen in histopathologieal examination of the tumoral masses. The giant eclis werc
present in two cases. Mitotic figures were seen in smail numbers,
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Giriş
Neoplastik plazma hücrelerinin kemik iliği dışında

yerleşimi olan ekstramedullar plazmasitomlar köpek ve

kedilerde najiren bildirilmiştir (i ,2,6,8-1 O), Genellikle

yaşlı hayvanlarda (3-18 yaş arası) gözlendiği kaydedilmiş

olup, köpekler için ortalama yaş 9,5-9.6'dır (6,8-10), Ger-

çek hir ırk vı:ya cinsiyet predispozisyonu bildirilmemekle

beraher (6.8,9), bir çalışmada (8) cocker spaniel ırkı kö-

pekierde predispozisyon olabileceği kaydedilmiştir. Ağız

hoşluğu dışında, deri, mide ve kolonda da yerleşim gös-

terehilmektedir (I ,6,9). Ekstramedullar plazmasitomların

retikulum hücreli sarkom, lenfom, atipik histiyositom ve

neuroendokrin tümörlerden ayrımı mn zor olduğu (I ,6,8-

iO), methyl green-pyronin boyama yöntemi ile pironino-

filik granüllerin saptanmasının tamya yardımcı olabilece-

ği kaydedilmiştir (I ,9). Plazmasitomlar iyi huylu kabul

edilmekle beraber, operasyon sonrası nüks olaylarımn

gözlendiği bildirilmiştir (8.9).

Tümör mikroskobik olarak pleomorfik veya iyi di-

ferensiye olmuş plazma hücrelerinden oluşur. Hücreler

yuvarlak veya oval şekillidir. Çekirdek sentral veya pa-

rasentral yerleşimlidir. Fibrovasküler stroma belirgin

olup. iki veya çok çekirdekli dev hücreleri gözlenebilir.

Mitotik hücreler az sayıdadır (1.6.8-10), İnsanlarda göz-

lenen olgulaıın % IYinde amiloid birikimi tespit edildiği,

buna karşılık köpek ve kedilerde amiloid birikimine na-

diren rastlandığı kaydedilmiştir (1.2,8.9).

Oral ekstramedullar plazmasitom olgularının az

rapor edilmesi nedeniyle. yurdumuzda karşılaşılan bu ol-

guların ta:ılmlanmasl bu çalışmanın amacım oluşturmak-

t;,ıdır.

Materyal ve Metot
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Patolojı

Anabilim Dalı' nda 1980-2000 yılları arasında incelenen

619 adet köpek ve 112 adet kedi ti.imörü içerisinde sap

tanan, 2 köpek ve 2 kediye ait oral ektramedullar plaz-

masitom olgusu çalışmanın materyalini oluşturdu, Tümör

kitlelerinden alınan doku örnekleri ()h, iO'luk formalinde

tespit edilip. parafinde bloklandı ve 5-6 mikron kalınlı-

ğında kesilerek. hematoxylin-eosin. meıhyl green-pyronin

ve Congo red ile boyanarak ışık mikroskobunda incelen-

di,

Bulgular
Olgu i: On beş yaşlı, dişi terricr ırkı köpeğin gin-

givasından alınan ve mukosel klinik tanısı ile göı)derilen

1,0 x 0.9 x 0.7 cm ölçülerinde. fluktuan kıvamlı ope-

rasyon materyaliydi. Mikroskobik incelemede. oldukça

belirgin fibrovasküler septumlar ile ayrılmış. plcomorfik

plazma hücreleri gözlendi (Şekil ia). tki ya da çok çe-

kirdekli dev hücreleri ile birlikte az sayıda orak şekilli ek-

santrik yerleşimli çekirdeğe sahip plazma hücresine de

rastlandI. Perinükleer boşluklar belirgin olup. siıoplazma

eozinofilik görünümdeydi.

Olgu 2: İki yaşlı erkek Kangal ırkı köpeğin spatiu11l

intermandibulare bölgesinden alınan 8.0 x 7.0 x 4.0 cm

ölçülerinde 155 g ağırlığındaki biyopsi materyaliydi.

Makroskobik olarak kitlenin, yüzeyi pürüzlü ve kesit

yüzü lobüler görünümdeydi. Mikroskobik incelemede fib-

rovasküler stroma üzerine yerleşmiş kardanlar halinde

uzanan, yuvarlak-oval şekilli pleomorfik plazma hücreleri

gözlendi. Tümör hücrelerinin sitoplazmaları eozinofilik.
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~ekil i. a) Fibrovaskliler septllmlar (kalın ok) ilc ayrılmı~ pleomortik plazma hiicreleri (ince oklar) HxE. x8(L. b) Fırı-
rovaskiiler stroma (kalın aklar) iiLerine oıııran olgun plazma hiiereleri (lIlee aklar) HxE, x320. c) Iki çekirdeklı dev
hücresı (ok) HxE, x720. d.) Plazma hücrelerinin sitoplazmalarında pironinofilik granüller (aklar) methy! greeIl-

pyronin, x320.
Figure i. a) Pleomorphie plasma cells (thin arrows) with separatcd by fibrovascular septa (thiek arrow). IlxL xRO. b)
Mauıı.e plasma eclis (thin arrows) were locating in fibrovascular stroma (thiek alTows) I-IxE. x320. c) Bınuclear giaııt
cell (arraw) I-IxE. x720. d) Pyroninaphilie granules in cytoplasm of plasma eclis (arrows) methyl grccn-pyronııı.

x320

çekirdekleri kromatinden zengin sentral veya eksantrik

ycrle~iınliydi. Mitotik figürlere nadiren rastlandı.

Olgu 3: Epulis klinik tanısı ilc gönderilen 5 yaşlı

yerli tekir ırkı dişi kedinin gingivasından ekstirpe edilen

0,4 x 0.2 x 0.2 cm ölçülerinde tümöral kitleydi. Mik-

roskobik incelemede kitlenin olgun plazma hücrelerinden

ve iyi gelişmiş fibrovaskülcr sıromadan oluştuğu göz-

lendi (ŞekilI h). Mitotik figürler oldukça aZdı.

Olgu 4: Altı ya~1ı dişi ıekir ırkı kedinin suhlingual

biilgesinden alınan 0.9 x (U x 0.2 cm ölçülerindeki kit-

leydi. Mikroskobik incelemede koyu boyanan eksantrik

çekirdekli ve enzinofilik sitoplazmalı pleomorfik plazma

hücreleri gözlendi. Tümör hücreleri, fibröz dokL: ile bir-

birinden ayrılmış adacıklar halindeydi. Aı sayıda miıotik

figür ile birlikte iki çekirdekli dev hücrekrine de rastlandı

(Şekil le).
Tüm olgularda methyl green-pyronin boyama yiin-

temi ile belirgin olarak boyanan pironinofilik granüllcr

saptanırken (Şekil Id), Congn red hoyaımı yönıemi ile

amiloid varlığı tespit edilemedi.

Tartışma ve Sonuç
Nadiren gözlendiği bildirilen ektramcdullar plas-

masitom olgularına (1,5,6.8) geçmiş yıllarda yurdumuzda

yapılan survey çalışmalarda rastlanmaml~tır n,4.7)
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Ekstramedullar plazmasitomların genellikle yaşlı

hayvanlarda gözlendi ği ve köpekler için ortalama yaşın

9.5-9.6 olduğu kaydedilmiştir (6.8-10). Literatür veriler

ile uyumlu olarak. çalışmada değerlendirilen köpekler 4

ve IS yaşlarındaydı ve yaş ortalaması 9.5' du. Bu ça-

lışmada bildirilen kedilerin yaş ortalaması 5.5 olmakla

beraber, literatür bilgilerde (2) kedilerin yaş ortalamasına

ilişkin bilgi bulunmaması ve olgu sayısının azlığı ne-

deniyle bir yonım yapılamamıştır.

Oral ekstramedullar plazmasitomlarda mitotik fi-

gürlerın az sa:ııda olduğu ve iki veya çok çekirdekli dev

hücrelerine ra~;tlanabileceği kaydedilmiştir (1.6,8-10). tn-

celenen tümör kitlelerinde de mikroskobik olarak az sa-

yıda miıoıik figür gözlenirken. bir kedi ve bir köpeğe aiı

olgularda dev hücrelerine rasılandı. Diğer iki olguda ise

dev hücreleri gözlenmedi.

Plaznıasitomlarda amiloid birikimi gözlenebileceği

kaydedilmesine rağmen (1,2.8.9). yapılan Congo red bo-

yamalannda arniloide rastlanmadı. Plazma hücrelerinin

pironinofilik granülleri ise methyl green-pyronin boyama

yönıemi ilc belirgin olarak boyandı ve diğer araştırıcıların

da (8.9) beli;:ttiği gibi bu özelliğin ıamya yardımcı ola-

bileceği düşünüldü.
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