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Kısa Bilimsel Çalışma IShort Communication

Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom
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Özet: Bu çalışmada, 8 yaşlı, yerli, erkek bir kedinin sol torakal bölgesinde saptanan, derin fasial bölgeye infiltre, ancak tendo
ve kemikle bağlantılı olmayan dev hücreli malign fibröz histiyositom olgusu, makroskobik, ışık ve elektron mikroskobik, immuno-
histokimyasal bulgularıyla tanımlandı.

Anahtar kelimeler: Dev hücresi, kedi, malign fibröz histiyositom

Malignant fibrous histiocytoma of the giant-cell type in a cat

Summary: This artiele reports macroscopical, histological, immunohistochemical and ultrastructural findings of malignant
fibrous histiocytoma of the giant-cell type occurred in the left thoracal area of a cat with 8 year old, male, domestic short-hair.
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Malign fibröz histiyositom, derin konnektif dokularda
gelişen pleomorfik bir sarkomdur; fibröz, miksoid ve dev
hücreli tip olmak üzere 3 tipi identifiye edilmiştir (3,16).
Dev hücreli tip, ekstraskeletal dev hücre tümörü, dev hüc-
reli sarkom, yumuşak dokulann dev hücre tümörü gibi çe-
şitli başlıklar altında ele alınmış ve at (2,5) kedi (1,2-4,
14,15) ve köpek (4)'lerde ender olarak bildirilmiştir. Kedi
tümörleri üzerindeki araştırmalar (3,16,17), bu tümörün ke-
dilerde çok ender görüldüğünü ortaya koymuş, ancak son
yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde kedilerde artan
oranlarda benzer tümör örnekleri dikkati çekmiş ve bu tip
tümörlere aşı yeri reaksiyonlarının neden olduğu be-
lirlenmiştir (6-13).

Bu çalışmada, bir kedide yumuşak doku tümörleri
içinde klasifiye edilen dev hücreli malign fibröz his-
tiyositomun patolojik özelliklerinin ortaya konulması
amaçlannuştır. Ayrıca tümörün, kedilerin aşı bölgelerinde
karşılaşılan ve çeşitli morfolojik görünümlerde ortaya
çıkan aşıya ilişkin sarkom bulgulanyla uyumlu olması dik-
kat çekici bulunmuştur.

Sekiz yaşlı, yerli, erkek bir kedinin sol torakal 7-13.
vertebralan üzerinde, deri ile interkostal kaslar arasında ve
kostalann yansına kadar uzanan, yaklaşık 7 cm çapında,
ovoid kitle saptandı. Derin fasial bölgeye infiltre, ancak
tendo ve kemik ile bağlantılı olmayan kitle, operasyonla
uzaklaştırıldı. Operasyon sonrası 22. günde operasyon ya-
rasının kapanmadığı ve bölgede nohut, ceviz bü-

yüklüğünde; sert kıvamlı kitlelerin oluştuğu ve seröz sıvı.
aktığı saptanarak yeniden operasyona alındı (Şekiıı). İkin-
ci operasyon sonrası 8. günde hayvan öldü, ancak nek-
ropsisine izin verilmedi~ .

tık operasyondan elde edilen biyopsi materyali 40 gr
ağırlığında, 5x7x4 cm boyutlannda ve sert kıvamlı idi.
Kitle lobüllü olup çevresinde kapsül mevcut değildi. Üze-
rinde 1-4 cm çapa erişen büyülrJüklerde nodüller mevcuttu.
Kesit yüzeyi, ince boz-beyaz renkli bağ doku septurnlanyla
ayrılmış, koyu renkli birkaç mm çaplı odaklar ile geniş ka-
nama ve nekroz alanlan içeriyordu (Şekil 2). Histopatolojik
olarak, tümör dokusu, gevşek stroma içerisinde fazla sa-
yıda ve bazısının sitoplazmalarının birbiriyle kaynaştığı
çok çekirdekli dev hücreleri, pleomorfik histiyositler ile
çok sayıda mitotik figürlü iğ şeklinde (fibroblast ve/veya
myofibroblast) atipik hücrelerden oluşmaktaydı (Şekil 3).
Geniş kanarna ve nekroz odaklan dikkat çekiciydi. lm-
munohistokimyasal incelemede, tümör hücrelerinin, ant~-
vimentin ve anti-a-SMA (anti-alfa smooth muscle actin)
antikorlan ile pozitif ~')nuç verdiği görüldü. Tümör dokusu
ultrastruktural olarak, iğ şekilli hücreler, histiyosit benzeri
hücreler ve çok çekirdekli dev hücreleri içeriyordu. lğ şe-
killi hücrelerin bazısının sito~lazmasında myofilarnentler
ve glikojen birikimi mevcuttu. Hücre çekirdeklerinden ba-
zısı kromatinden yoksun (ökromatik) ve nukleolonema ser-
gileyen belirgin çekirdekçik içeriyordu. Histiyosit benzeri
hücreler, sitoplazmalan içinde lipid globulleri, elektron
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Tümörünmikroskobikgörünüinü.HxE, x20 .
i i

Histologicalsection of the tunıor. HxE, x2m.

Şekil 4. Tümörhücrelerininultrastruktu~algörünümü. i: lipidgl~~
bulleri, n: nukleus, p: fagosite edilmiş pJrtiküllü mater,yal.x4400.
Figure4. The ultrastructura!appearanedof the tumor (~ells.i: lipid
globules,n: nucleus, p: phagocytosed pkieulate matehal. x4400.

b 1.1 . d . . k' ,I . k ie ır enememışse e, aşı ınJe sıyon yen sar omu veya aşı
ilişkili sarkom tanımlamalanna (7-~,11-13) da u1ymaktave
yerleşim yeri ile birlikte histopatoı'ojik, immunbhistokim-
yasal ve ultrastruktural bulgulan da bunu deste19bmektedir.
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yoğun cisimcikler, vakuoller ve fagosite edilmiş partiküllü
materyal içeriyordu (Şekil 4). Çok çekirdekli dev hücreleri,
çentikli görünümlü çekirdeklere, çekirdek zannda yo-
ğunlaşmış kromatine ve sitoplazmalannda çok sayıda mi-
tokondri, endoplazmik retikulum, ribozamlar ve lizazomal
vakuolllere sahipti. Makroskobik, ışık ve elektron mik-
roskobik, immunohistokimyasal bulgulanyla tümöre dev
hücreli malign fibröz histiyositom tanısı kondu.

Dev hücreli malign fibröz histiyositomun histogene-
zisi tam olarak belirlenememişse de, konnektif dokudaki
çeşitli mezenşimal dokulara farklılaşma yeterieğindeki pri-
mitif mezenşimal hücreler (2) veya histiyosit prekürsör-
lerinden (16) geliştiğine inanılmaktadır. Bu tümörler, çe-
şitli büyüklüklerde, oval, iyi sınırlandınlmış, elastik (yu-
muşak-sertçe) kıvamlı, kesit yüzleri beyazımtırak gri ve
koyu alanlar içeren, subkutis ile derin fasia ve kaslar ara-
sına yerleşmiş ve çoğunlukla ekstremitelerde lokalize olan
tümörler olarak tanımlanır (16). Bu bulgular her yönüyle
mevcut olguyla uyuşmaktadır. Ancak tümörün 10-
kalizasyonunun ekstremiteler olmayıp, rutin olarak kul-
lanılan aşı yerinde ortaya çıkması dikkat çekicidir. Bu ba-
kımdan mevcut olgu, her ne kadar aşı geçmişi

Şekil 2. Tümörün kesit yüzünün görünümü.
Figure 2. Appearanceof the eut surfaee of the tumor.

Şekil i. Postoperatif22. günde iyileşmeyen yara bölgesinde
nodüler odaklar (oklar).
Figure l. Nodular growths (arrows) in unhealedoperation site in
postoperative22'h day.
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