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ÖZET

SUMMARY

P rim itif nöröektoderm ai tümör, nadir rastlanılan bir
mezankimal tümördür. Özellikle çocuk ve genç erişkinlerde
izlenen bu tümör, göğüs duvarı yumuşak dokusundan köken
aldığında Askin tümörü olarak adlandırılır. Bu yazıda 26
yaşında bir erkek hastadaki diafragma invazyonu olan Askin
tümörü olgusu sunulmaktadır. Bu tümörün tedavisinde
önerilen geniş cerrahi eksizyon ve cerrahi sonrası dönemde
kombine kemoterapi ve radyoterapidir. Göğüs duvarı def ekti
de sentetik materyaller ve/veya kas flepleri ile rekonstrükte
edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Prim itif nöröektodermai tümör, göğüs
duvarı tümörü, göğüs duvarı rekonstrüksyonu

Primİtive Neuroectodermal Tumor ofthe Chest Wall: Case
Report
P rim itive neuroectoderm al tum or is an uncommon
mesenchymal tumor. ît is generally seen in children andyoung
adults and nam ed as Askin ’s tumor, when located on
thoracopulmonary region. We preseni a case o f Askin ’s tumor
in a 26 year-old man. The treatment modality o f this tumor
include wide resection followed by postoperative combined
chemotherapy and radiotherapy. The defects o f the chest wall
may be reconstructed with synthetic materials and/or muscle
flaps.
Key Words: Primitive neuroectodermal tumor, chest w ali
tumor, chest wall reconstruction

GİRİŞ
Primitif nöröektodermai tümör (PNET), çocuk ve
genç erişkinlerde görülen, mezenkimal kökenli, nadir bir
tümör olup, özellikle retroperiton, paraspinal bölge,
pelvis ve ekstremitelerde yerleşmektedir. Bunun yanında
nadir olarak organ tutulum ları da bildirilm iştir.1
Torakopulmoner bölgede yerleşen PNET ise, 1979
yılında Askin tarafından tanım lanan, interkostal
sinirlerden köken aldığı tahmin edilen, özel bir PNET
tipidir.2Sunulan olgu, göğüs duvarının periferal malign
nöröektodermai tümörü olan Askin tümörünün klinik ve
histopatolojik bulgularım içermektedir.
OLGU SUNUMU
Göğüs sol yanmda 3 ay önce fark ettiği ağrısız kitle
■ nedeniyle başvuran 26 yaşındaki erkek hastanın
öyküsünden, kitlenin zamanla yavaş olarak büyüdüğü,
zaman zaman nefes alıp verirken batma hissine yol açtığı
öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde sol 9. kot
üzerinden, inferiorda hipokondriak bölgeye kadar
uzanan, yaklaşık 10x10 cm. boyutlarında, sert kıvamlı,
fıkse, hassas olmayan kitle palpe edildi (Şekil 1). Kitle
üzerinde renk değişikliği, ısı artışı ya da akmtı olmadığı
görüldü. Hastanın diğer fizik muayene bulgulan, sistem
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Şekil 1: Hastanın sol yandan preoperatif görünümü.

sorgusu ve özgeçmişi doğaldı. Ön-arka akciğer grafısinde
sol akciğer bazalinde 10. kot lateralini bir miktar
destrükte eden, akciğerde indentasyon oluşturan
ekstraplevral yerleşimli yumuşak doku kitlesine ait
görünüm dikkat çekmekteydi. Yapılan ultrasonografık
incelemede kitlenin yaklaşık 10x10 cm boyutlarında
heterojen karakterde olduğu görüldü. Bilgisayarlı
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tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan
ek çalışmalarda, 9. kot düzleminden inferiorda T l2
vertebra düzlem ine kadar uzanan düzgün sınırlı,
interkostal kaslan ve serratus anterior kaslarını içine alan,
komşuluğundaki diafragmada bir miktar kalınlaşmaya
sebep olduğu gözlenen 10x8x8,5 cm. boyutlarındaki
kitlenin, dalağa süperolateralden baskı yaptığı ve komşu
akciğer parankiminde minimal atelektaziye yol açtığı
saptandı (Şekil 2A, B). Manyetik rezonans görüntüleme
ile alm an T2 ağırlıklı kesitlerde heterojen miks
intensitede yoğun kontrast madde tutulumu saptandı.
Kemik sintigrafısinde ise ldtleye uyan lokalizasyonda
perfüzyon artışı ve hiperemi mevcuttu. Mevcut bulgular
doğrultusunda, gerçekleştirilen insizyonel biopsi
sonucunda kitlenin nöroektodermal orjinli tümöral bir
yapı içerdiği görüldü. Bunun üzerine hasta ameliyata
alınarak, kitle çevre 9. ve 10. kotları da içerecek şekilde
blok halinde rezeke edildi (Şekil 3). Tümörün pîevra ve
diafragmaya penetre olduğu görülerek, kitleye dahil olan
plevra ve diafragm a kısım ları cerrahi eksizyon
materyaline dahil edildi (Şekil 4). Kotların rezeksizyonu
ile oluşan 15x20 cm.lik göğüs duvarı defekti ve 10x10

cm.lik diafragma defekti politetrafloroetilen (Gortex,
W.L. Göre Co., Flagstaff, AZ, USA) ile rekonstrükte
edildi. Bu prostetik materyal üzerine latissimus dorsi kas
flebi spli.t edilerek transpoze edildi. Sonrasında göğüs
tüpü ve kapalı dren sistemi yerleştirildi ve cilt primer
olarak kapatıldı.
H istopatolojik incelem ede k esitlerde dar
stoplazmalı, üniform görünümde, yoğun mitoz içeren
tümör hücreleri görüldü. Damarlar çevresinde yer yer
rozetler oluşturan solidpatemde dizilimle karakterli bu
malign tümöral gelişimde nekroz oranının düşük olduğu
ve tümörün diafragmaya invaze olduğu izlendi. Çıkarılan
kotlarda makroskopik olarak destrüksiyon gözlenmesine
rağmen histopatolojik kesitlerde kotlarda tümör
infiltrasyonunun olm adığı gözlendi. Yapılan
im münohistokimyasal çalışm aların da yardımıyla
p rim itif nöroektoderm al tüm ör tanısı alan hasta
postoperatif 1. ayda kemoterapi programına alındı,
(vinkristin, adriamisin, siklofosfamid, daktinomisin)
Hastanın bir yıllık izleminde klinik ve radyolojik olarak
lokal rekürrens ya da nüks saptanmadı (Şekil 5).

Şekil 2: Kitlenin bilgisayarlı tomografi (A) ve manyetik rezonans (B) görüntüleri.

Şekil 3: Kitlenin rezeke edildikten sonraki görünümü.
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Şekil 4: Oluşan plevra ve diafragma defektinin görünümü.

Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2002) Cilt; 10, Sayı: 1

Şekil 5: Postoperatif 1.yılda rekonstrükte edilen bölgenin
bilgisayarlı tomografi görünümü. Dalak komşuluğunda
Gortex yama dikkati çekmektedir.

TARTIŞMA
Malign göğüs duvan tümörleri çocuk ve genç erişkin
yaşta nadir olarak ortayan çıkan, prim er olarak
mezankimal orjinli tüm örler olup, farklı davranış
pafemleri ve tedaviye değişken cevapları ile tanınırlar.3
Göğüs duvarında mevcut kitle ile karşılaşıldığında
önerilen algoritma; en kısa sürede insizyonel biopsi ile
tanı koyarak, sonrasında kitlenin uzanım ve yaygınlığını
saptamak amacıyla radyografik ve ultrasonografik
in celem eleri, kem ik sin tig rafisi ve kem ik iliği
aspirasyonu ile desteklemek yönündedir.3
Primif nöroektodermal tümör için genel olarak erkek
dominansı olduğu belirtilmekle birlikte torakopulmoner
PNET’in bayanlarda daha sık olarak gözlendiğini
belirten çalışmalar da vardır. PNET için belirtilen
ortalama yaş 7 iken, Askin tümöründe bu ortalamanın
14 yaş ile daha genç-erişkin yaş grubuna kaydığı
söylenmektedir.5
Tanı sırasında plevral effüzyon veya akciğer
parankiminde yer değiştirme, sıklıkla beklenen bir bulgu
olsa da bizim olgumuzda bu yönde belirgin bir patoloj ik
bulgu saptanm am ıştır. Göğüs duvarında gelişen
PNET’te, kot invazyonu ve kemik destrüksiyonu oranlan
Askin2 tarafından %40 ve Finkrt tarafından %70 olarak
bildirilmiştir. Sunulan olguda ise parsiyel olarak eksize
edilen her iki kotta da invazyon saptanmamıştır,
PNET için spesifik bir laboratuvar bulgusu
olmamasına rağmen, serum LDH ve feıritin seviyelerinin
yüksek bulunması beklenmektedir ki, sunulan olgunun
yapılan laboratuvar incelemesi de bunu destekler
yöndedir. Yirmidört saatlik idrardaki üriner katekolamin
metabolitleri miktarının normal olması da nöroblastom
ile ayırıcı tanıda faydalı olan diğer bir laboratuvar testidir.
Göğüs duvarı tümörleri içerisinde en sık gözlenen
tümörler, Ewing sarkomu ve PN ET’i içeren tipik
histolojik paternli nörojenik tümörler olup, bunları
rabdom iyosarkom ve diğer değişken sarkom lar
izlemektedir.4 Ewing sarkomu ve PNET1in benzer
histomorfolojik özellikler içermeleri yanında, her iki

tümörün de sitogenetik çalışmalarda %90’dan fazla
oranda t (11 ;22) gen translokasyonu taşıdığı
bilinmektedir.4 Ewing sarkomu tipik olarak iskelet
sistemini tutarken, PNET Öncelikle yumuşak dokuda
ortaya çıkmaktadır. Yayınlarda çocuklardaki yumuşak
doku sarkomlarının %20 sinin PNET olduğu ve bu
tüm örün periferik nörojenik tüm örler içerisinde
nörofibromdan sonra ikinci en sık görülen tümör olduğu
rapor edilmiştir.1PNET Terin baskın olarak ortaya çıktığı
lokalizasyon göğüs duvarı olup, posterior göğüs duvarı
ve paraspinal bölge özellikli olarak karşılaşılan
alanlardır.4 Torakopulmoner bölgede ortaya çıkan
nöroektodermal tümörler Askin tümörü adıyla bir alt
grup olarak tanımlanıp, ekstra-pulmoner lokalizasyonlu
diğer PNETTerden farklı anatomik lokalizasyon!arı ile
ayrılırlar.2Histolojik görünümleri ile Askin tümörü diğer
PNET’lere çok benzemekle birlikte tümör hücrelerinin
daha küçük ve daha düzenli dizilim paternine sahip
oldukları ve benzer şekilde rozet form asyonu
oluşturdukları belirtilmektedir.5
Ewing sarkomu, nöroblastom ve PNET gibi
nörojenik tümörlerin ışık mikroskobisi ile ayrıcı tanıları
güç olduğundan histokimyasal, immünohistokimyasal ve
sitogenetik çalışmaları gerektirir. Nöron-spesifık enolaz
(NSE) ile pozitif zincir reaksiyonu Ewing sarkomunda
gözlenm ezken, PNET ve nöroblastom da sıklıkla
pozitiftir. Periodik asit-Schiff (PAS) ise nöroblastomda
negatif iken PNET ve Ewing sarkomlu olgularda pozitif
sonuç vermektedir.4İmmünohistokimyasal çalışmalara,
PNETTerde reaktif sonuç vermesi beklenen, vimentin,
synaptophsin, Leu-7 ve beta-2 mikroglobülin de dahil
edilebilir.5 Sunulan olguda da tanı koyulurken NSE
pozitifliği ve ışık mikroskobisindeki rozet benzeri
formasyon göz önüne alınmıştır.
Torakopulmoner PNET olgularında tanı sırasında
% 25’i aşan oranlarda akciğer ve kemik metastazı
bildirilmektedir.3'4ı 7Kemik, plevra ve epidural invazyon
kötü prognoz göstergesi olup, hastalıksız 3 yıllık yaşam
oranı % 40-50 olarak rapor edilmiştir.4
Lokal rekürrense yatkınlığı bilinen bu tümörlerde
önerilen tedavi modalitesi geniş cerrahi eksizyondur.
Radikal cerrahiden kaçınılan serilerde lokal nüksün
% 80Ji aştığı bildirilm ektedir.4 K em oterapiye ve
radyoterapiye duyarlı olan bu tümörlerde neoadjuvan
kemoterapi ile kitlenin küçültülmesi daha geniş cerrahi
eksizyona olanak tanıyacak ve morbiditeyi azaltacaktır.
Cerrahi için genel yaklaşım, boyutlarından bağımsız
olarak tümörün içerdiği tüm yapıları rezeke etmek
yönündedir ki, tümöre komşu kotlar ve kaslar, altta
uzanan plevra, hatta stemum ve klavikula da buna dahil
edilebilir.
Geniş rezeksiyonları takip eden göğüs duvarı
defektleri için tanımlanan rekonstrüksiyon seçenekleri
arasında serbest tensor fasya lata flebi, serbest omentum
flebi, kontralateral kot grefti ve lokal kas flepleri
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tanımlanmış olsa da, bugün için en çok tercih edilen
yöntem prestetik, materyallerdir.3 Bu tür materyallerin,
daha az cerrahi tecrübe gerektirmesi, cerrahi tekniği
kolaylaştırması, operasyon süresini kısaltması ve düşük
donör alan morbiditesine neden olması gibi avantajları
yanında; pahalı olması, enfeksiyon ve yabancı cisim
reaksiyonu riski taşıması gibi dezavantajları da vardır.
Bunlar arasında da politetrafloroetilen yapısındaki
Gortex, son yıllarda en fazla tercih edilen seçenek
olmuştur,8
Cerrahi sonrası dönemde kombine kemoterapi ve
radyoterapi ile rezidü tümör eradike edilmeye çalışılarak,
mümkün olduğunca mikroskopik düzeydeki lenfatik ve
hematojen yayılımın önüne geçilmelidir. Hastamıza
postoperatif erken dönemde adjuvan kem oterapi
başlanm ış ve 1 y ıllık takibi sırasında rekürrens
saptanmamıştır.
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