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İnsidans 

• Germ hücreli tümörler 3.7/100.000 

– Çoğunlukla gençlerde 

– Adölesan öncesi malign over tm. %80’i 

• Sex Cord Stromal tümörler  2.1/100.000 

– Çoğunlukla yetişkinlerde 

Colombo N, Ann Oncol 2012 



Non-epitelyal tümörler 

• Daha genç kadınlarda görülür 

• Daha erken evrededir 

– %60-70 stage I  

• Genellikle bir overe sınırlıdır 

• Kemoterapiye daha duyarlıdır 

• Kür oranları yüksektir 

• Doğal seyri, prezentasyonu ve yönetimi 
epitelyal over tümörlerinden farklılık gösterir  

 

 



Önemli noktalar*** 

• Bu tümörler hızlı büyüyen tümörlerdir ve hızla 
büyük boyutlara ulaşabilirler  

• İlk operasyon bazen acil durumlarda (torsiyon 
ya da rüptür) yapılabilir ve cerrah her zaman 
onkoloji konusunda deneyimli değildir  

• Bu hastaların çoğu gençtir ve fertilitesini 
korumaya çalışmak önemlidir 



Disgerminomlar 

• Pür ya da mikst halde 

 

• Bilateralite oranı %10-20 

 

• Stage Ia   %65-75 

• Stage Ib    %10-15 

• Stage II ve III  %15 

• Stage IV    %4  

 



Endodermal Sinüs (Yolk Sak) Tm 

• Çok hızlı büyür, agresif bir tümördür 

• Ort.yaş 19 

• Çoğunlukla unilateral 

• Boyutları büyüktür (10-30 cm) 

• Serum AFP düzeyleri artar 

 



Matür Kistik Teratom (Dermoid) 

• Sık görülür 

• Genç yaşlarda sık 

• Rüptür, torsiyon ve malign dejenerasyon 
olabilir 

• Torsiyon daha büyük tümörlerde oluşmaktadır 
(ortalama 11 cm vs 6 cm) 

• Malign transformasyon riski, %1-2 ve 40 yaş 
üstünde artmaktadır (SCC daha sık) 

Comerci Jr JT, 1994 

Hackethal A, 2008 

Dos Santos L, 2007 



İmmatür teratom 

• Tüm over teratomlarının %3 

• Çoğu unilateral ve solid 

• Tümör grade prognostik (grade 1, 2, ve 3) 

DiSaia, Creasman. Clinical Gynecologic Oncology, 2012 



580 olgunun 35’inde malignite (%6.1) 

Kim MJ, 2011 



956 olgu 

 

Frozen Section oranı %33.2 

 

Malignite oranı %2.7 



Granüloza hücreli tümör 

• Granüloza hücreli tmler yak.%70’ini oluşturur 

• Adult (%95) (ort.yaş 52)  

• Juvenil tip (<10 yaş %44) 

• Histolopatolojik malign tümörlerdir 

• Seyri yavaş, prognozları iyidir 

• İnhibin spesifik bir markırdır 

– İnhibin B tercih edilmelidir (A’ya göre sen/spe 
yük) 



Granüloza hücreli tm 

DiSaia, Creasman. Clinical Gynecologic Oncology, 2012 

Granüloza hücreli tümörlerde endometrial örnekleme yapılmalıdır 



Sertoli Leydig hücreli tm 

• Çoğunlukla düşük grade’li tümörlerdir,  

• Androjen salgılar (virilizasyon  %70-85)  

• Prognostik faktörler grade ve stage 

– Grade 1, klinik olarak benign 

– Grade 2, klinik %11 malign 

– Grade 3i klinik %59 malign 

• Overall 5 y sağkalım %70’dir 

• İleri evrede prognoz kötüdür 

 



Histology AFP hCG LDH CA-125 İnhibin  

Dysgerminoma - + + + - 

Endodermal 

sinus tumor 
+ - + + - 

Immature 

teratoma 
+ - - + - 

Embryonal CA + + - - - 

ChorioCA - + - - - 

Granulosa Cell 

Tm 
- - - + + 

Tümör markırları 



İntraoperatif Tanı 

• Şüpheli kitle 

– Frozen Section 

• Rastlantısal 

– Sezaryen 

• %30-55 Matür kistik teratom 

– Abdominal ve pelvik operasyonlar 











Hashmi AA, 2016  

 



Tedavi 

• Cerrahi ± Adjuvan Kemoterapi 

• Cerrahi (ilk tedavi) 

– Tanı ve evreleme 

– Tümörün tam olarak alınması 

• Fertility koruyucu cerrahi (USO, Kistektomi) 

– Genç kadınlarda 

– İleri evrelerde de düşünülmelidir  

• Debulking cerrahi 

– Mümkün olduğunca tümörü çıkartmak 

– Major cerrahi işlemler (Kemoterapide gecikmeye neden)  

 





Ooferektomi vs. Kistektomi 

• Genellikle konservatif cerrahi USO’dur  

• Kistektomi uygun olabilir, ancak standart 
yaklaşım henüz değildir.  

• Kistektomi sonrası 

– Yakın gözlem 

– Tekrar cerrahi (Ooferektomi ile cerrahi evreleme)  

– Kemoterapi 

 



Cerrahi Evreleme 

• Vertikal midline insizyon 
• Batın sitolojisi 
• Abdomen ve pelvik kavitenin dikkatli 

explorasyonu 
• Karşı overin değerlendirilmesi 
• Random biyopsiler 

– Omentum, parakolik, pelvik yan duvar, cul-de-sac, 
vezikouterin periton ve diyafram 

• Pelvik ve para-aortik lenf nodu 
sampling/diseksiyon ? 



SEER data, 1988-2004; 1296 olgu 
    613 LND + 
    683 LND - 

Tip LN + 

Disgerminoma (n=147) %28 

Malign teratoma (n=356) %6 

Mikst GH ve non-
disgerminoma (n=180) 

%16 



S. Kumar et al. / Gynecologic Oncology 110 (2008) 125–132 



Lenf nodu sayısı LN metastaz oranı 

1-10 (n=327) %16.8 

11-20 (n=126) %17.5 

21-97 (n=86) %23 

Germ hücreli tm LN metastazı 





SEER data, 1988-2006; 1083 stage I olgu 
   590 LND - 
   493 LND + (%10.5 upstage)  
 



Lenfadenektomi overe sınırlı germ hücreli tümörlerde  
bağımsız prediktör değildir 





Klinik evre I-II Sex Cord Stromal Tümörlerde LN metastazı yok 

 

Evre I-II Germ hücreli tümörlerde LN metastazı yak. %11 

(En yüksek disgerminomda %18) 





Evrelemede LN (Özet) 

• Lenfadenektomide konsensus yoktur 

• Bulky ya da şüpheli lenf nodları çıkarılmalıdır 

• Klinik erken evre germ hücreli tümörlerde 
yapılmalıdır 

– Stage Ia disgerminom,  

– Stage Ia, grade 1 immatür teratom 

 



Karşı Over 

• Normal görünen bir over varsa biyopsi, wedge 
rezeksiyon yapılmamalıdır 

• Fertilite isteyen ancak bilateral tutulumu olan ve 
postoperatif kemoterapiye aday olan hastalarda 
yaklaşım güçtür 
– Over korunursa kemoterapi etki etmeyebilir, relaps riski 

fazladır 
– Over dokusu veya oosit dondurma seçenekleri 

düşünülebilir  

• Disgenetik gonad varsa BSO 
• Yoğun metastatik hastalıkda bile karşı over normalse 

fertilite koruyucu cerrahi düşünülebilir  
 



Yetersiz evreleme varsa… 

• Histopatolojik bulgular gözden geçirilir 

• İlk operasyon kayıtları değerlendirilir  

• Postoperatif abdomen CT yapılmalıdır 

• Kemoterapi alacaksa yeniden evrelendirme 
cerrahisine gerek yoktur 

• Kemoterapi gerekmiyecekse ve sadece izlem 
yeterli ise yeniden evrelendirme yapılmalıdır.  



Germ Hücreli Tümörlerin Yönetimi 

ESMO Guidelines Working Group, Annals of Oncology,  2012 



Seks Kord-Stromal Tm Yönetimi 

ESMO Guidelines Working Group, Annals of Oncology,  2012 



Kemoterapi 

Carboplatin+Etoposid 
3-4 kür 



İzlem 

• Relapsların %90’ı ilk 2 yıl içinde 

• İlk 2 yıl 3 ayda, sonra 6 ayda bir muayene 

• Gerekirse görüntüleme (USG, CT, MR, PET) 

• Uzun süre izlem gerekir (genellikle 5 yıl)  

– Disgerminoma için 10 yıl 

• En sık rekürrens yeri 

– Üst batın (%55-70) 

– Pelvis (%30-45), retroperitoneal lenf nodları  

 



Fertilite ve teratojenite 

• Fertilite korunan olgularda tedavi sonrası 
normal menstrüel fonksiyonler geri döner 

• Gebelik sağlanabilir 

• Tedavi erken gebelik kaybı ya da 
malformasyona yol açtığın gösteren kanıt 
yoktur.  

Gershenson DM. J Clin Oncol, 1988 
Gershenson DM. J Clin Oncol ,2007 
Parkinson CA, Gynecologic Oncology, 2011 



Sonuç 

• Non-epitelyal over tümörleri adölesan ve genç 
yetişkinlerde daha sıktır 

• Sağkalım oranları yüksektir 

• Kemoterapötik ajanlara duyarlıdır (özellikle 
cisplatin temelli) 

• Cerrahi evreleme, özellikle klinik erken evre 
germ hücreli tümörlerde yapılmalıdır 



Sonuç 

• Evrelemede komplet lenfadenektomi 
tartışmalıdır, bulky lenf nodları çıkarılmalıdır 

• Erken evrede fertilite koruyucu cerrahi etkin 
ve güvenlidir 

• Optimal sitoredüksiyon kararı kişisel olmalı 

• Geç dönemde rekürrensler ortaya çıkabilir, 
yakın izlem zorunludur (en az 5 yıl)  




