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  yaşı da kız hasta  
Şikayeti: Karı  ağrısı 



 

 

Hikayesi: Bir ay ö e karı  ağrısı aşlaya  hasta ı  dış 
erkezde . .  tarihi de yapıla  

görü tüle esi de pelviste kitle tespit edil iş.Ay ı gü  
a eliyata alı ış. 
Laparato ide sol over kay aklı kitle, o e tu da 

etastatik lezyo lar sapta ış. Kitle  eksizyo u,sol 
ooferektomi asit mayi örneklemesi ve omentektomi 
yapıl ış. 



 

Hastanın üç gün hastanede yatışı olmuş 
sonra taburcu edilmiş.Taburculuk sonrası 
nefes darlığı,karında şişliği gelişen hasta 
07.06.2016 tarihinde tekrar servise 

yatırılmış.Karın içi yaygın asit ve sağ plevral 
efüzyon olarak değerlendirilen hastaya 
göğüs tüpü takılmış.Hastayı özel bir 
hastanenin YBÜ’ne sevk etmişler. Beş gün 
YBÜ’nde yatışı olmuş. 



Pataloji raporu 
 

MAKROSKOPİK BULGULAR: 
I. X X   ölçüleri de dış yüzü nodüler çıkı tılar 

ile kaplı kistik eksizyonel biopsi materyali. 
II. 35x15x4 cm ölçülerinde nekrotik pürülan özellikte 

omental yağ doku. 
PATOLOJİK TANI: 
I. Sol over , ooferektomi: Miksoid ( koryokarsinom 

komponenti ulu a  iğsi hü reli malign tümör, 
Matür kistik teratom 

II. Omentum , omentektomi: Miksoid iğsi hü reli malign 
tümör 



 

• Hasta ız patoloji raporu so u u ile 
a eliyatta   hafta so ra tarafı ıza 
yö le diril iş 



 Özgeçmiş:  
Prenatal: Özellik yok 

Natal: Hasta ede, za a ı da, NSVY ile doğ uş. 
Postnatal: Doğar doğ az ağla ış,ikter siyanoz öyküsü 

yok, hasta eye yatış öyküsü yok 

Aşılar:  Aşıları ta  

Geçirdiği hastalıklar: Skolyoz 

Geçirdiği a eliyatlar: Skolyoz a eliyatı   yaşı dayke   
Allerji:  Özellik yok 

  



 Soygeçmiş: 
A e: y , sağ, HT ve DM hastası 
Ba a: y , sağ-sağlıklı 
Akra alık yok  

.ço uk:   y , sağ-sağlıklı 

.ço uk: y , sağ-sağlıklı 

.ço uk: y , sağ-sağlıklı 

.ço uk: Hasta ız 



 Fizik Muayene 

Ateş:  °C 

Na ız: /dk 

TA: 90/60mmHg 

Solu u  sayısı: /dk 

SPO2: 98 (2lt/dk maske 

ile O2 altında)  
 

 

Boy: 165cm (75 p) 

Kilo: 55 kg (75 p) 



Fizik muayene 
  

 Genel durumu; orta-kötü,  lt/dk aske ile O  alıyor. 
-Turgor, to us azal ış, ukozalar kuru, dehidrate görü ü de, 
pretibial 3+ ödem mevcut. 

-Solu u  sesleri ilateral azal ış ve ka a, ekspiryu  hafif uzu . 
Takipnesi mevcut. 

-S1, S2+, üfürüm, ek ses yok. AFN +/+ 

-Batı  o eliği art ış, palpasyo da hassasiyet ev ut. Batı  
sol orta kadra da asit dre ajı a açlı dre  ev ut. 
-Hari e  kız, la ial öde  ev ut. 
-Bili ç açık, koopere, orya te, MİB yok. 



Laboratuvar 

• WBC: 34.900 /mm3 

• NEU: 32.700 /mm3 

• HGB: 13,3 g/dl 

• MCV: 91,7 fl 

• PLT: 504.000 /mm 

• ESH: 9 mm/h 

• PY: PNL hakimiyeti, 
bantlar mevcut. Atipik 
hücre izlenmedi. 

 

 

             



Laboratuvar 

AKŞ:  g/dl 
Üre: 90 mg/dl 

Kreatin: 1,26 mg/dl 

AST: 23 U/L 

ALT: 8 U/L 

LDH:810 U/L (135-214) 

Tot.Bil: 0,26 mg/dl 

D.Bil: 0,16 mg/dl 

Tot.Prt: 4,3 g/dl 

Albümin: 2,5 g/dl 

 

Na: 153,8  mEq/L 

Düz.Ca: 9,5 mg/dl 

K: 5,34 mEq/L 

Cl: 109,2 mEq/L 

Mg: 2,51 mg/dl 

İP: ,   g/dl 
Ürik Asit: 9,3  mg/dl 



Laboratuvar 

 

 
AFP: 6,52 ng/ml (0-9) 

HCG(dilüsyon): 10035 mIU/ml 

Ca125: 207,3 U/ml (0-35) 

Ca15-3: 5,9 U/ml (0-31,3) 

Ca19-9: 29,3 U/ml (0-35) 

CEA: 0,88 ng/ml (0-3) 

Asit sıvısı da B-HCG ölçülemeyecek düzeyde yüksek. 



 

Klinik izlem 

 

- Hastaya Toraks ve Batın BT çekildi. 

 



Klinik izlem 



Klinik izlem 

 BT raporu sonucu: 

 Sağda  kalı lıkta ajör fissürede uza a  
hidropnömotoraks 

Solda  kalı lıkta plevral efüzyo  

Bilateral ak iğerde sıvı ko şuluğu da ko presif atelektazi 
 kalı lıkta perikardiyal efüzyo  

Batı  içi yaygı  ser est sıvı, perito itis karsi o atozis 

Cilt- ilt altı dokuda öde li görü ü  

 



Klinik izlem  

 

 

• Dehidrate , septik görünümde ve üre-kreatinin , serum 
sodyu   değerleri yüksek ola , idrar çıkışı ol aya  hasta pre-
re al ABY ta losu da değerle dirilip sıvı tedavisi düze le di. 

• A ti iyoterapisi sefepi , teikopla i  şekli de aşla dı. 
Hasta ı  tarafı ıza  ara ılığıyla gerçekeştirile  tra sportu 
sırası da yeri de  çıka  göğüs tüpü Ço uk Cerrahi tarafı da  
tekrar takıldı. 

• Batı  içi yaygı  pürüla -he orajik vasıftaki asiti dre e 
edil eye çalışıldı a ak effektif dre aj sağla a adı. 



 

 

Yaygın ödemi olan hastaya altı saat arayla ardışık 
albümin infüzyonu ve furosemid uygulaması yapıldı. 
Takiplerinde idrar çıkışı olan, oligoanürik seyreden, 
kontrol üre ve kreatinin değerlerinde progresif artış 
gelişen hasta Çocuk Nefroloji’ ye konsulte edildi ve 
hemodiyaliz yapılması planlandı. 
Hastanın malignitesine yönelik BEP kemoterapi 
protokolü başlandı. 
Hemodiyaliz sırasında tansiyon değerleri düşen 
hastadan 500 cc sıvı boşaltıldı ve hemodinamisinin 
bozulması üzerine diyaliz işlemi sonlandırıldı. 

Klinik izlem 



Klinik izlem 
 

 Ço uk kardiyoloji tarafı da  yapıla  EKO’ su da hafif 
perikardiyal efüzyo  sapta a  hasta ı  takipleri de ta siyo  
değerleri i  düşük seyret esi ve solu u  sıkı tısı da artış 

eyda a gel esi üzeri e hasta ÇYBÜ’ ye yatırıldı. 
 ÇYBÜ’ ye yatırıla  hastaya pozitif i otrop tedavi aşla dı, 

ertesi günden itibaren hemodiyalizine devam edildi. 

 Takipleri de ili ç ula ıklığı gelişe , saturasyo ları düşe  
hasta e tü e edilip eka ik ve tilatöre ağla dı. Dekort 

aşla dı.  
  gü lük BEP ke oterapi protokolü ilk kürü ta a la dı. 
 PET-BT çekil esi pla la dı. 



Germ Hücreli Tümörleri 

• Germ hücreli tümörler primordial germ 
hü releri de  köke  alır.  

• Adölesa  ve erişki lerde vakaları  % ’da  
fazlası go ad köke li GHT ike  ço ukluk 
çağı da GHT vakaları ı  yaklaşık yarısı go ad 
dışı yerleşi lidir.  



• Ülke izde Ulusal Ka ser Kayıtları da GHT’ler 
ço ukluk çağı ka serleri  % , ’ü ü 
oluşturur. testisler % , overler % , 
sakrokoksigeal ölge % ,  SSS % , aş-
boyun,ön mediasten, retroperitoneal bölge 
veya ürogenital sistem %10 ) 

 



Germ hücreli tümörler 

• Over GHT 

• Testis GHT 

• Go ad dışı GHT 

                       -Sakrokoksigeal  

                       -Mediastinal 

                       -İ trakra iyal 





I. Teratom 
 A. Matür Teratom 

 B. İ atür Terato   
C. Malign Teratom 

 II. Germinom / Disgerminom/ Seminom 

 III. Embriyonel karsinom  

IV. Endodermal sinüs tümörü 

 V. Koryokarsinom  

VI . Gonadoblastom  

VII. Poliembriyoma  

VIII: Mikst Germ Hücreli Tümörler 



 

• Klinik ve biyolojik özellikler patoloji 
sonucuna,tümörün lokalizasyonuna, evresine 
ve hasta ı  yaşı a ağlı olarak değiş ektedir. 



• Tü ör arkerı:  
         - AFP: Yolk sa  ileşe i tarafı da  salgıla ır. 

Doğu  so rası yüksek ola  AFP sekizi i 
ayda  so ra or al erişki  düzeyi e i er. 
Embriyonel karsinomda orta derece ve 
endodermal sinüs tümöründe yüksek derece 
AFP düzeyleri görülür.  



 Tü ör arkerı:  
      - HCG: Tipik olarak koryokarsinom 

varlığı da yüksek ulu ur, daha düşük dere eli 
azı disger i o larda görüle ilir.Tü örde 

si sityotrofo last ileşe i varlığı a işaret eder. 
         - LDH: Disger i o  vakaları da arta ilir. 
           



Ta ısal Görü tüle e 
 

• Ekstrakra iyel GHT vakaları da ö elikle 
abdominopelvik USG ile primer tümörün ve 
ilişkili le fatikleri  değerle diril esi 
yapılır.Taki e  BT ve/veya MR ile ileri 
radyolojik değerle dir e yapılır. 



Ta ısal Görü tüle e 
 

• Mediasti al GHT kitlesi de Ak iğer grafisi ile 
değerle dir e yapıla ilir.İleri 
değerle dir ede toraks BT ile i ele e yapılır. 

• Kra iyal ve spi al MR yapıl ası i trakra iyal 
GHT vakaları da ö erilir. 
 



GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRÜ 

• Over GHT i sida sı  yaşı da  so ra artar,  
yaşı da zirve yapar.  

• Overlerde e  sık görüle  GHTler terato , 
disgerminom, endodermal sinüs tümörü, 
embriyonel karsinom, koryokarsinom, 
gonadoblastom ve mikst tümörlerdir. 

 



MİKST GERM HÜCRELİ TÜMÖR 

•   Germ hücreli over tümörlerinin iki veya daha 
fazla alt tipini içeren tümörlerdir. Malign germ 

hü reli over tü örleri i  e  sık 
görülenlerindendir. 

• E  sık görüle  ileşe i disger i o  olup 
endodermal sinüs tümörü, immatür teratom, 

embriyonel karsinom, koryokarsinom 
ileşe leri de ulu a ilir.   



 

• Vakaları  yarıda  azı pu erte ö esi dedir. 
İçerdiği ko po e te göre seru da AFP, HCG, 
PLAP pozitifliği sapta a ilir. 

•  Tedavide ke oterapi ö elikle pla la ır.  
 



 

 

 KLİNİK: 
Karı da şişlik: tü öre ke disi e veya asite ağlı 
Karı  ağrısı: over rüptürü veya torsiyo u a ağlı 
Erken puberte, anormal vajinal kanama, 

ha ilelik se pto ları: hCG salı ı ı a ağlı 
 



 Evreleme: 

I. Kitle overde sı ırlı, karı  içi yıka a sıvısı da tü ör 
hücresi yok 

II. Mikroskopik rezidü veya lenf bezinde tümör 
tutulu u var, karı  içi yıka a sıvısı da tü ör 
hücresi yok 

III. Makroskopik rezidü veya lenf bezinde tümör 
tutulu u,ko şu orga lara yayılı , karı  içi yıka a 
sıvısı da tü ör hü resi var 

IV. Uzak orga lara yayılı  

 



 

• Teşekkürler 


