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ÖZET
Adenomiyoepitelyoma (AME); başta meme dokusu olmak üzere tükürük bezlerinde, deride ve akciğerlerde de
görülebilen, hem epitelyal hem de miyoepitelyal hücrelerin bifazik proliferasyonu ile karakterize oldukça nadir
görülen bir tümördür. Bening karaktere sahip olmak ile birlikte yetersiz cerrahi sınır ile rezeke edildiğinde yüksek
rekürrens oranlarına sahiptir. Özgeçmişinde herhangi bir özelliği bulunmayan 33 yaşında 12 haftalık gebeliği olan
hasta genel cerrahi polikliniğine memede ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografik (US) incelemede
sol memede BIRADS 4b lezyon saptanan hastaya kor iğne biyopsisi yapıldı. Kor biyopsi sonucunun şüpheli gelmesi
üzerine kitle eksize edildi. Nihai patoloji sonucu adenomiyoepitelyoma olarak raporlandı. Postoperatif 12. ayında
yapılan kontrollerde hastada herhangi bir lokal nüks saptanmadı.
Anahtar sözcükler: Adenomiyoepitelyoma, kor iğne biyopsi, meme kanseri

A RARE BREAST TUMOR: ADENOMYOEPITHELIOMA
ABSTRACT
Adenomyoepithelioma (AME); is a rare tumor usually seen in breast tissue but will also be detected in salivary
glands, skin and the lungs which are characterized by biphasic proliferation of epithelial and myoepithelial cells.
Although it has a benign nature, it has high recurrence rates when it is resected with an inadequate surgical
margin. A previously healthy 33-year-old 12-week pregnant patient admitted to the outpatient clinic with
a palpable mass in her left breast. Ultrasonographic (US) examination revealed a BIRADS 4b lesion in the left
breast and a core-needle biopsy was performed. The mass was totally excised due to suspicious histopathological
findings. Final pathology was reported as adenomyoepithelioma. In the first year of postoperative follow-up, no
local recurrence was detected in the patient.
Keywords: Adenomyoepithelioma, core-needle biopsy, breast cancer
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A

denomiyoepitelyoma (AME); hem epitelyal hem de miyoepitelyal hücrelerin bifazik proliferasyonu ile karakterize bir tümördür. İlk kez 1970 yılında
Hamperl tarafından tanımlanan bu nadir tümör genellikle meme dokusunda
görülmektedir (1). Büyük oranda benign karaktere sahip olmak ile birlikte yetersiz
cerrahi sınır ile rezeke edildiğinde yüksek rekürrens oranlarına sahiptir. Literatürde
olgu sunumları veya sınırlı sayıda vaka serileri mevcut olduğundan gerçek insidansı
tam olarak bilinmemektedir.
Bu olgu sunumunda memede ele gelen kitle şikayeti ile başvuran ve 12 haftalık
gebeliği olan bir adenomiyoepitelyoma olgusu ışığında literatür bilgisi taranması
amaçlanmaktadır.

Ocak S ve ark.

Olgu

A

33 yaşında 12 haftalık gebeliği bulunan bayan hasta genel cerrahi polikliniğine memesinde ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir özelliği bulunmayan hastanın hikayesinden yaklaşık 20 gün önce
kitleyi fark ettiği öğrenildi. Özgeçmiş ve soy geçmişinde
meme kanserine dair herhangi bir risk faktörü bulunmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde sol meme dış
kadranda yaklaşık 2 cm çapında mobil, lobule kitle palpe
edildi. Meme derisinde ve meme başında inspeksiyonda patolojik bulgu saptanmadı. Aksiller muayene doğal
idi. Hastaya meme ultrasonografisi (USG) istendi. Meme
USG’de; Sol meme periareoler bölgede saat 9 hizasında
1,5 cm çaplı düzensiz-lobule sınırlı BIRADS 4b lezyon saptandı. Lezyondan kor biyopsi alındı. Kor biyopsi sonucunda kitlenin intraduktal papillomu düşündürdüğü ancak
kesin tanı için kitlenin eksizyonu önerildi. Bunun üzerine
kitle sağlam cerrahi sınırlar ile eksize edildi. Postoperatif
herhangi bir komplikasyon görülmedi. Nihai patoloji
sonucu adenomiyoepitelyoma olarak raporlandı (Şekil
1). İmmunohistokimyasal çalışmada SMA, CD10, p63 ve
S-100 pozitifliği mevcuttu (Şekil 2a-c). Cerrahi sınırlarda
tümör izlenmedi. Postoperatif 12. ayında yapılan kontrollerinde hastada herhangi bir lokal nüks saptanmadı.

B

Tartışma
Meme adenomiyoepitelyoma (AME) memenin hem epitelyal hem de miyoepitelyal hücrelerinden köken alan
ve oldukça nadir görülen bir meme tümörüdür. Meme
dokusu dışında tükürük bezlerinde, deride ve akciğerlerde de görülebilmektedir. Büyük oranda kadınlarda
ve ileri yaşlarda görülmekle birlikte erkek hastalarda
ve 30 yaş altı kadınlarda da görülebilmektedir. Klinik

C

Resim 2.
a) SMA (+) prolifere miyoepitelyal hücreler. (x100)
b) CD 10 ile boyanan bifazik hücreler (x100)
c) S-100 (+) miyoepitelyal hücreler (x40)

Şekil 1. Papiller ve nodüler yapılanma gösteren prolifere miyoepitelyal hücreler.
(H&E x 40)

olarak en sık görülen semptom ele gelen kitledir (1–3).
Adenomiyoepitelyomaların birçoğu bifazik proliferasyon gösteren benign karaktere sahip tümörlerdir. Ancak
nadir de olsa malign transformasyon gösterebilmektedir

ACU Sağlık Bil Derg 2020; 11(2):354-356

355

Nadir Bir Meme Tümörü; Adenomiyoepitelyoma

(4). Görüntüleme yöntemlerinde AME’ye özgü bulgular
bulunmamaktadır. Bening hastalıkta mamografide parankimde distorsiyona yol açmayan düzgün sınırlı kitle ve ultrasonografide (USG) hipoekoik solid/kistik kitle
saptanırken malign hastalıkta mamografide düzensiz
sınırlı ve çevre parankim dokuda distorsiyona yol açan,
USG’de distal akustik gölgesi belirgin kitle saptanmaktadır. Tüm bu bulgular AME’ye özgü olmamakla birlikte
kitlenin malign/benign ayrımında yol göstermektedir (5).
Literatürdeki en geniş vaka serilerinden elde edilen bilgilere göre tümör boyutları 0,3 cm ile 7 cm arasında değişmektedir. Makroskopik olarak tümörler genellikle iyi
sınırlı, yuvarlak veya multilobüler nodüller şeklinde izlenir.
Çoğunlukla çok küçük kistik alanlar içeren solid tümörlerdir (2,6). Tavassoli büyüme paterni ve hücre tiplerine göre
adenomiyoepitelyomaları üç gruba ayırmıştır; iğsi hücreli, tübüler ve lobüler. İğsi hücreli tipte iğsi hücreler bazen
lezyonun tamamını kaplayabilir, epitel ile döşeli lümenler
oblitere olabilir ve epitelyal komponent görülemeyebilir.
Bu özellikleri nedeni ile bazen leiomyoma ile karışabilir.
Tübüler paternde tübüller hem epitelyal hem de miyoepitelyal hücreler ile döşelidir. Görünümleri tübüler adenom,
duktal adenom ve sklerozan papillomlar ile benzer olmak
ile birlikte, tübüler tip AME’de miyoepitelyal hüclerer belirgindir ve hiperplastik özellik taşır. Bizim olgumuzda histopatolojik görünüm tübüler patern ile uyumlu idi. Lobüle
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