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Overin Steroid Hücreli Tümörü

Olgu:
9 yaş kız, akraba evliliği, erken menarş olması nedeniyle başvuran hastanın muayenesinde telarş Tanner Evre 3, pubarş Tanner
Evre 2, Frontal bossing, düz burun kökü, hipertrikozis, akneler ve orta derece zeka geriliği mevcu�u. Bazal gonadotropin
seviyeleri LH, FSH, serum testosteron, 17-hidroksiprogesteron seviyeleri normaldi, serum östrodiol (E2) seviyeleri yüksek
bulundu: 93 ng/L.
İlk Pelvik USG ve kraniyal MR’da patoloji saptanmadı. 3 ay boyunca GnRH analoğu (Leuprolide asetat) tedavisi verildi. Tedavi
sonrası LH düzeyi 4.4 U/L, E2: 429ng/L (çok yüksek) bulundu ve hasta tedaviden fayda görmemekteydi. Kontrol USG ve MR’da
sağ overde 26x20x14mm, homojen, hiperekojen, hipervasküler solid kitle görüldü. Malignite şüphesi nedeniyle laparoskopik
eksplorasyon uygulandı. Sağ over, sol overden 2 kat daha büyüktü ve kitleden frozen çalışıldı, malignite gösterilmemesi üzerine
hastaya over koruyucu cerrahi (kitle enükleasyonu) uygulandı. Patoloji steroid hücreli tümör (benign) olarak sonuçlandı.
Postopera�f 1.günde E2 ve LH düzeyi normal görüldü. Takipte kanama tekrarlamadı ve nüks saptanmadı.
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Giriş:
Overin steroid hücreli tümörü (Başka şekilde tanımlanmamış) tüm yaş gruplarında çok nadir görülür. (Over tümörlerinin <%1).
Steroid hormon salgılayan hücrelerin özelliklerine sahip hücrelerden oluşurlar. Burada gonadotropin salgıla�cı hormon
analoğu (GnRH) tedavisine yanıtsız, santral puberte prekoks ile başvuran 9 yaş kız hasta sunulması amaçlandı.

Sonuç:
Nadir olmakla birlikte, çocukluk çağı virilizasyonu, puberte prekoks durumlarında overin steroid hücreli tümörleri
düşünülmelidir. Bu kitlelerin erken dönemde radyolojik bulgu vermeyebileceği akılda tutulmalıdır. Nadir olması ve çocuk
cerrahlarının bu kitlelere alışkın olmaması nedeniyle peropera�f yöne�mde şüpheli olgularda frozen çalışılması önerilir ve
benign kitleler olmaları nedeniyle tedavide over koruyucu cerrahi uygulanmalıdır.
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