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• Over Kitleleri

• Testis Kitleleri



Over Kitleleri

• Çocuklarda görülen kanserlerin %2’si jinekolojik

▫ Bunların %60-70’i over kaynaklı

▫ Ergenlik öncesi ve ergenlik sonrası seyir farklı



Over Kitleleri

• Bazı sendrom ve hastalıklar over kitleleri ile 
ilişkili

▫ Peutz Jegher Sendromu

▫ Olier Hastalığı

▫ Mafuci Sendromu

▫ Chediak Higashi Sendromu

▫ McCune Albright Sendromu

▫ Bazal Hücreli Nevus Sendromu

▫ Kraniofasial, laringeal ve digital malformasyonlar



Klinik Bulgular

• Karın ağrısı en sık yakınma

▫ Torsiyon, rüptür veya kanama nedeniyle ani
başlayan, şiddeti artan ağrı

▫ Haftalar içinde artan karında şişliğe eşlik eden
hafif ağrı

• İştahsızlık, bulantı, kusma, sık idrar
yapma/urgency



Klinik Bulgular

• Fiziksel incelemede
karşılaşılan en sık bulgu
karında duyarlılıkla birlikte
veya duyarlılık olmaksızın
palpe edilen kitle

▫ Bu kitleler genellikle
hareketlidir ve pelvik brim 
üzerinde palpe edilebilir



Klinik Bulgular

• Over kitleleri (neoplastik/neoplastik olmayan) 
endokrin aktivite göstebilir (% 10)

▫ Erken izoseksüel gelişim

▫ Virilizasyon

▫ Maskulinizasyon



Tanı 

• Öykü
• Fiziksel inceleme
• Laboratuvar testleri

▫ Kanda; Ca 125, ⍺FP, HCG, FSH, LH, TSH, İnhibin, 
LDH, estradiol, testesteron, MIS, 

▫ İdrarda;  17 ketosteroid

• Görüntüleme yöntemleri
▫ USG, BT, MRG

• Laparoskopi
• Ameliyat sırasında frozen bx
• Sitoloji, patoloji



Over Torsiyonu

• Ani başlayan şiddetli pelvik ağrı

• Torsiyon olan overlerin 3/4’ünde 
kistik veya solid kitle

• Doğru evreleme için malign
neoplazi olasılığı akılda tutulmalı

• Güncel yaklaşım detorsiyon
yapıldıktan sonra ooferopeksi

• Kitle şüphesi varsa ooferektomi/ 
over koruyarak kitle eksizyonu
yapılabilir



Kistik Kitleler

• Fötal ve yenidoğan dönemde

▫ Basit <5cm: 3-6 ayda
kaybolur

▫ Karma veya >5cm: cerrahi

 Eksizyon

 Unroofing



Kistik Kitleler

• Ergenlikte

▫ Ovülasyon öncesi oluşan folikül kistleri

▫ Ovülasyon sonrası oluşan korpus luteum 
kistleri

▫ <5 cm, basit ve hemorajik kistler 8-12 haftada
kaybolur

▫ >5 cm, semptomatik, karma ama hemorajik
olduğu kesin olmayan kistler over korunarak
çıkarılmalı

 Aspirasyon veya unroofing over korumayı
kolaylaştırır ancak kist duvarı tümüyle
çıkarılmazsa yineleme sık



Kistik Kitleler



Solid veya karma 

kitleler
• Neoplazi olasılığı kistik

lezyonlarınkinden daha yüksek

• Çoğunlukla benign

• Malign  kitleler çoğunlukla
asemptomatik kitle veya
kronik ağrı/karında şişlikle
ortaya çıkar

• Malign kitlelerde torsiyon
nadir ancak rüptür veya
kanama nedeniyle akut karın
görülebilir











Evreleme

• FİGO/COG

• Çocukluk çağı over 
tümörlerinin biyolojik
davranışı erişkinlerde
görülenlerinkinden çok farklı

• Çocuklarda fertilite korumak
çok önemli

• Evrelemede kullanılan cerrahi
yaklaşım daha ölçülü

• Doğru evreleme

▫ Klinik bulgular

▫ Cerrahi bulgular

▫ Doku histolojisi

▫ Sıvı sitolojisi



Evreleme (COG)

• Evre I: Tümör overde sınırlı 

• Evre II: Mikroskopik kalıntı 

• Evre III: Lenf düğümü tutulumu, belirgin 
kalıntı, visseral tutulum (mesane, bağırsak, 
omentum) nedeniyle yalnızca biyopsi, peritonda 
malign tutulum 

• Evre IV: Uzak metastaz (karaciğer)

*(Peritoneal gliomatosis evreyi yükseltmez) 



• Cerrahide doğru evreleme zorunlu

▫ Yanlış düşük evreleme: yetersiz tedavi

 Asit örneği alınmaması

▫ Benign olduğu öngörülen tümörler çıkarılırken 
yayılımı engellemek için önlem alınmalı, malign
bileşeni olan tümörde yayılım evreyi yükseltir

▫ Yanlış yüksek evreleme: fazla tedavi, organ kaybı, 
fertilite sorunları

 Asit örneğinin geç alınması sitolojik inceleme 
bulgularını etkiler



COG cerrahi rehberi/kesi

• Laparotomi (orta hat, hipogastrik transvers, 
Pfannenstiel kesi)

• Laparoskopi (ancak küçük ve malign potansiyeli 
düşük olduğu düşünülen tümörlerde yayılımı 
önleyecek tedbirlerle)



COG cerrahi rehberi/asit

• Asit varsa sitolojik inceleme için örnek alınmalı

• Asit yoksa SF/RL ile peritoneal yıkama yapılarak 
elde edilen sıvıdan sitolojik inceleme için örnek 
alınmalı



COG cerrahi rehberi/periton

• Peritoneal yüzeyler inspeksiyon ve palpasyonla
değerlendirilmeli

• Şüpheli lezyonlar çıkarılmalı

• Peritoneal gliomatozis evreyi yükseltmez, tüm 
lezyonların çıkarılması gerekmez



COG cerrahi rehberi/omentum

• Omentum kitleye yapışıksa veya omentumda
nodül varsa omentektomi yapılmalı



COG cerrahi rehberi/karın içi organlar

• Tüm karın içi organlar yayılım açısından
değerlendirilmeli ve şüpheli lezyonlara biyopsi
yapılmalı



COG cerrahi rehberi/tümör

• Tümörlü over çıkarılmalı

• Tutulum yoksa tüp korunmalı

• Tümör uzantıları kontrol edilmeli

▫ Yerel invazyon varlığında ancak işlev kaybı
olmayacaksa eksizyon yapılmalı

• Çok büyük ve çevre organlara invaze tümör
varlığında biyopsi yapılıp neoadjuvan KT sonrası
eksizyon tercih edilebilir







COG cerrahi rehberi/karşı over

• Karşı over inspeksiyon ve palpasyonla
değerlendirilmeli (şüpheli nodül varsa 
çıkarılmalı, over normal görünüyorsa biyopsi 
yapılmamalı!)

• Şüphe varsa wedge biyopsi (frozen) yapılmalı



COG cerrahi rehberi/lenf düğümleri

• Pelvik ve retroperitoneal LD inspeksiyon ve 
palpasyonla değerlendirilmeli

• Şüpheli olanlar çıkarılmalı

• LD diseksiyonu faydasız ve riskli



• Teratomlar
▫ Kitle olan tarafa ooferektomi
▫ İyi sınırlı lezyonlarda over korunabilir ancak 

yineleme sık (bilateral tümörlerde uygulanabilir)

• Malign germ hücreli tümörler
▫ Ooferektomi/salfingooferektomi
▫ Yaygın tümör: debulking/biyopsi, gecikmiş 

rezeksiyon

• Sexkord stromal tümörler
▫ Çoğunlukla ooferektomi yeterli



Epiteliyal tümörler

• Malign tümörlerde yerel/bölgesel yayılım daha 
sık ve cerrahi evrelemede daha belirleyici (FIGO 
evrelemesi tercih edilir)

• Ooferektomi/salfingooferektomi, omentektomi

• Tek taraflı lenf düğümü diseksiyonu

• Bilateral ileri hastalık varlığında TAHBSO 
gerekebilir



İkincil tümörler

• Lenfoma, rabdomyosarkom, 
Wilms,nöroblastom, 
retinoblastom, Ewing, 
lösemi...



Testis Kitleleri

• Çocuklarda görülen solid tümörlerin %1-2’si

▫ Ergenlik öncesi ve ergenlik sonrası seyir farklı



Risk Faktörleri

• İnmemiş testis

• Karşı taraf testiste germ hücreli tümör

• Ailesel testiküler germ hücreli tümör

• Gonadal disgenez



İnmemiş Testis

• Yenidoğanda %2-3

• 1. yaşta %1

• İnmemiş testiste bağıl testis tümörü riski: 2,23

• 13 yaşından sonra orşiopeksi yapılmış hastalarda 
bağıl testis tümörü riski: 5,4

• Testisin kendiliğinden inme olasılığı, fertilitenin
korunması ve kanser gelişimi riskinin en aza 
indirilebilmesi için 1 yaşında orşiopeksi



Klinik Bulgular

• En sık bulgu ağrısız skrotal kitle

• Travma, şişlik, hidrosel nedeniyle izlem, morluk, 
başka bir nedenle inguinal cerrahi sırasında 
tesadüfen saptanabilir

• İnmemiş testis veya kaybolmayan hidrosel
nedeniyle yapılan USG ile saptanabilir

• Erken izoseksüel gelişim (Leydig hücreli tümör), 
jinekomasti (Sertoli hücreli tümör)



Tanı 

• Öykü

• Fiziksel inceleme

• Laboratuvar testleri

▫ Kanda; ⍺FP, HCG, FSH, LH, testesteron, 

▫ İdrarda;  17 ketosteroid

• Görüntüleme yöntemleri

▫ USG, BT, MRG

 Usg kitle hakkında önemli bilgiler verir ancak
malign/benign ayırımı yapamaz



• Basit kist



• Epidermoid kist

▫ Hipoekoik merkez

▫ Merkezde keratinize debi

▫ Hiperekoik kenar



• Teratom

▫ Kistik septalı kitle

▫ Solid alanlar

▫ Kalsifikasyonlar 



• Benign

▫ Teratom

▫ Epidermoid kist

▫ Leydig hücreli tümör

▫ Sertoli hücreli tümör*

▫ Granüloza hücreli tümör

*spermatik kord invazyonu, 
vasküler invazyon, 
büyük/nekroz içeren tümör, 
sellüler atipi, artmış mitotik
aktivite varlığında malign
kabul edilmeli

• Malign

▫ Yolk sak tümör

▫ Mikst germ hücreli tümör

▫ Rabdomyosarkom
(paratestiküler)

▫ Gonadoblastom

▫ Embriyonel karsinoma

▫ Choriocarcinoma

• İkincil tümörler

▫ Lenfoma, lösemi, 
nöroblastom, Wilms.....



Evreleme (COG)

• Evre I: tümör testisle sınırlı, inguinal orşiektomi
yapılmış, rezeksiyon sonrası tümör belirteçleri negatif, 
testis dışında tümör yok (klinik, radyolojik, histolojik)

• Evre II: transskrotal orşiektomi yapılmış, skrotumda
veya spermatik kordda mikroskopik hastalık, 
retroperitoneal lenf düğümü tutulumu (<2 cm), 
rezeksiyon sonrası tümör belirteçleri pozitif

• Evre III: belirgin kalıntı, retroperitoneal lenf düğümü 
tutulumu (>2 cm), plevral veya peritoneal sıvıda tümör 
hücreleri

• Evre IV: uzak metastaz (akciğer, karaciğer, beyin, kemik, 
uzak lenf düğümleri)



• Ergenlik öncesi ve sonrasında klinik tablo çok 
farklı

• Ergenlik öncesi görülen teratom, epidermoid
kist ve stromal tümörler testis koruyucu cerrahi 
ile çıkarılabilir

• Ergenlik sonrası görülen teratom ve stromal
tümörler erişkin protokolleri ile tedavi edilmeli

• Testis koruyucu cerrahi için

▫ Benign, sınırlı tümör

▫ Frozen biyopsi



İnguinal kesi



Testis koruyucu cerrahi



Radikal inguinal orşiektomi



Retroperitoneal lenf düğümü diseksiyonu

• Ergenlerde görülen tümörlerin tedavisinde

• Gerekliliği tartışmalı

• Kemoterapi sonrası sebat eden kitle varlığında 
kitlelerin çıkarılması/ diseksiyon











Gonadoblastom

• Gonadal disgenezis

▫ Tam: dişi fenotip

 streak gonad

 gonadektomi

▫ Tam olmayan: erkek fenotip

 İki taraflı disgenetik testis

 Disgenetik testis, streak gonad

 Streak gonad:gonadektomi

 Disgenetik testis: gonadektomi zamanlaması? Yakın 
izlem




