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Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign melanom metastazı: Olgu
sunumu
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Giriş
Melanom tüm cilt kanserlerinin % 4-5'ini oluşturur, ancak cilt kanserlerine bağlı ölümlerin % 71-80'inden
sorumludur1. U.S. SEER programına göre 2008-2014 yılları arasındaki malign melanom vakalarının
yaklaşık %4’ünde uzak metastaz bulunmaktadır2. Evre 1A malign melanomların 5 yıllık hayatta kalma
oranı %97 iken, evre 4 malign melanomların 5 yıllık hayatta kalma oranı %40’tır3. Bu nedenle uzak
metastazlar açısından hastanın ayrıntılı olarak araştırılması önemlidir. Tiroid glandına yapılan
metastazların incelendiği geniş bir çalışmada, malign melanom metastazının oldukça nadir olduğu
görülmüştür4. Olgu sunumumuzda malign melanom tanılı bir hastada, tiroid ince iğne aspirasyon
sitolojisinde malign melanom metastazının sitopatolojik ve immünsitokimyasal olarak gösterilmesi
anlatılmaktadır.
Olgu
61 yaşında erkek hastadan gönderilen tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde yaymalarda normal
foveolar epitel hücreleri yanı sıra ileri derecede pleomorfik, hiperkromatik, eksantrik nükleuslu, bir kısmı
binükleer, nükleus/sitoplazma oranı artmış, nükleolleri belirgin, yer yer intranükleer psödoinklüzyon
yapıları içeren atipik hücreler izlenmiştir. Tarif edilen hücreler içerisinde melanin pigmenti
görülmemiştir. Bu hücrelere yönelik olarak yapılan immünsitokimyasal çalışmada SOX-10 nükleer pozitif
boyanmıştır. Hastanın kliniği ile beraber değerlendirildiğinde, malign melanom metastazı ile uyumlu
olarak yorumlanmıştır.
Sonuç
Malign melanomun diğer deri kanserlerine oranla ölüm hızlarının oldukça yüksek olması ve evre arttıkça
ölüm oranlarının artması nedeniyle malign melanom öyküsü olan hastalardan alınan sitolojik ve patolojik
örneklerde tanının akla gelmesi ve araştırılması oldukça büyük bir öneme sahiptir.
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