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Abdominopelvic Tumor Implants Detected 
with a Bone Scan in a Case of Borderline Ovarian Tumor

Borderline Over Tümörlü Bir Olguda Kemik 
Sintigrafisinde Saptanan Abdominopelvik Tümöral İmplantlar 

Borderline over tümörleri, tüm over tümörlerinin yaklaşık %10-20’sini oluşturur. Histopatolojik özellikleri ve biyolojik davranışları be-
nign epiteliyal over tümörleri ve invaziv karsinomlar arasındadır. Bu tümör tipi, çoğu kez overde uzun süre aynı durumda kalma eği-
limindedir ve çok iyi bir prognozla, uzun survival ile birliktedir. Genellikle premenapozal kadınlarda görülen borderline tümörlerde, 
over dışı tümöral implantlar, sık olmamakla birlikte, ortaya çıkabilir ve kötü prognozun göstergesi olarak kabul edilir [1]. Bu çalış-
mada, tüm vücut kemik sintigrafisinde, abdominopelvik bölgede yumuşak dokuda over dışı tümöral implantların tespit edildiği bor-
derline over tümörlü bir olgu sunulmaktadır. 44 yaşındaki kadın hastaya, Temmuz 2007’de ikiz gebelik nedeniyle sezaryen  operas-
yonu yapılırken her iki overde kitle görülmesi üzerine, aynı seansta bilateral over biyopsisi uygulandı. Patolojik değerlendirme so-
nucunda, her iki overde borderline tümör saptandı ve hasta Ağustos 2007’de opere edildi. Histopatolojik incelemede, her iki overde 
seröz borderline noninvaziv epiteliyal tümör tespit edildi. Lenfovasküler invazyon bulunmayan hastaya kemoterapi/radyoterapi uy-
gulanmadı  ve takip kararı alındı. Takip döneminde herhangi bir patolojik bulgu saptanmayan hasta, operasyon sonrası üçüncü yıl-
da yaygın kemik ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde, serum Ca-125 değeri 130 IU/ml (normal 
değer: 1.9-16.3 IU/ml) olarak saptandı. Kemik metastazı açısından değerlendirilmesi amacıyla tüm vücut kemik sintigrafisi istemi 
ile bölümümüze gönderilen hastaya 20 mCi Tc-99m hidroksietilen difosfonat (HDP) (Mallinckrodt, Hollanda) intravenöz olarak veril-
di ve 3 saat sonra çift başlı gama kamera (e-Cam, Siemens, Almanya) ile tüm vücut görüntüleri ve statik görüntüler alındı. Görün-
tülerde, kemik metastazını düşündürür bulgu saptanmadı. Ancak, abdominopelvik bölgede yumuşak dokuya uyan kesimde multiple 
odakta artmış aktivite tutulumu dikkati çekti (Resim 1).  Kontaminasyon ihtimalini ekarte etmek için hastaya gerekli temizlik işlemi 
yaptırıldı ve giysileri değiştirildi. Takiben ve 24 saat sonra alınan statik görüntülerde, bu odaklarda aktivite tutulumunun devam et-
tiği saptandı (Resim 2)  ve bu bölgenin diğer görüntüleme yöntemleri ile korelasyonu önerildi. Yapılan tüm abdomen bilgisayarlı to-

mografide (BT), sintigrafide radyoaktivite tutulumu izlenen bölgelerde kalsifiye tümör implantları-
nın mevcut olduğu tespit edildi (Resim 3). Tüm vücut kemik sintigrafisinde abdominopelvik bölge-
de izlenen patolojik radyoakivite tutulumlarının, tümöral implantlarda gelişen kalsifikasyona bağ-
lı olduğu sonucuna varıldı.
Yapılan literatür taramasında, malign over tümörlü hastalarda tüm vücut kemik sintigrafisinde 
yumuşak dokuda radyoaktivite tutulumunun rapor edildiği olgu sunumları saptandı [2-4]. Ancak, 
histolojik davranışı  benign ve malign arasında olan borderline over tümörlü olgularla ilgili bizim 
çalışmamıza benzer bir çalışmaya rastlanmadı. Sonuç olarak, malign over tümörlü olgulardakine 
benzer şekilde borderline over tümörlü olgularda da, tüm vücut kemik sintigrafisinin, kemik me-
tastazının tespiti açısından yararlı olduğu gibi, kötü prognozun göstergesi olan over dışı tümöral 
implantların varlığı ve yaygınlığının tespiti açısından da yol gösterici olabileceğini düşünmekteyiz.
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Resim 1. Resim 1. Anterior (A) ve posteri-
or (B) Tc-99m HDP tüm vücut kemik sintig-
rafisi görüntülerinde, abdominopelvik böl-
gede,  anteriorda daha belirgin olmak üze-
re, yumuşak dokuya uyan kesimde multip-
le odakta artmış aktivite tutulumu izlen-
mektedir.

Resim 2.   24. saatte  anteriordan (A) ve posteriordan (B) 
alınan statik sintigrafik görüntülerde, hastaya yaptırılan 
gerekli temizlik işlemi ve giysilerin değiştirilmesi sonra-
sında, abdominopelvik bölgede yumuşak dokuda artmış 
aktivite tutulumu gösteren odakların izlenmeye devam et-
tiği saptanmaktadır.

Resim 3. Abdomen BT’de, kemik penceresinde, solda pa-
rakolik gutter düzeyinde (A) ve sol alt kadranda mezente-
rik yağ dokusunda (B) kalsifiye tümör implantları görül-
mektedir.
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