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HİDATİFORM MOL

• Plasental villusların tümörüdür. Iki ana tipi vardır: komplet ve inkomplet (parsiyel).

Komplet Mol
• Boş ovumun X kromozomu taşıtan bir spermle döllenmesi sonucu ortaya çıkar.
• Bütün kromozom içeriği paternal (babadan) olduğundan embriyogeneze müsaade 

etmez, dolayısıyla fetal doku içermez. 
• Tüm villuslar tümöral villus özelliğindedir. 
• Tüm koryonik epitelyal hücreler diploiddir (en sık 46XX, daha az oranda 46XY).
• 20 yaşından önce ve 40 yaşından sonra daha sık görülürler. 
• Döllenmeden 12-14 hafta sonra ağrısız kanama ile gelirler.

Komplet Mol 
Üzüm salkımı şeklinde tümöral proliferasyon görülmektedir

İnkomplet Mol

• Hem anne, hem baba kromozomları vardır ve embriyo gelişimi olabilir. 
• Villusların sadece bir kısmı tümöraldir. 
• Trofoblastlar triploiddir (69 XXY gibi). Serum ve doku hCG’leri komplete göre 

daha az yükselmiştir.

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Ayırıcı Tanısı
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• Mollerin %80-90’ı küretajdan sonra benign prognoz gözlenir. %10 invaziv mol, %2-3 
koryokarsinom gelişebilir. Postküratif hCG seviyeleri izlemede ve tedavide önemlidir. 
Yetersiz çıkarılmışsa hCG yüksek kalır. Bazı vakalar kemoterapi alır ve KT çoğunlukla 
küratiftir.

İnvaziv Mol

• Benign mol ile koryokarsinom arasındadır. Lokal invazyon yapar, metastatik potansiyeli 
yoktur.

• Villuslar miyometriumu infiltre ederler. Rüptür ve hemorajiye neden olurlar. 
Ligamanlara ve vajene kadar yayılım olabilir. Embolize olabilirler. İnvazyon nedeni 
ile küretaj yeterli değildir. Küretajdan sonra hCG hala yüksek olacaktır. Kemoterapi 
ile kür yakalanabilir.

Komplet Mol İnkomplet Mol
• Boş oositin X kromozomu taşıyan spermle döllenmesi 

sonucu oluşur
• Bütün kromozomlar babadan
• En sık 46XX kromozom patterni
• Diploid pattern
• HCG daha yüksek
• Bütün villuslar tümöral
• Fetal doku yok
• *P57 boyanmaz
• Koryokanser gelişebilir

• Anne+Baba kromozomu
• En sık 69 XXY patterni
• Triploid-tetraploid (92 XXYY) 

olabilir
• HCG daha az yüksek
• Bazı villuslar tümöral
• Fetal doku olabilir
• *P57 boyanır
• Koryokanser gelişme riski çok az

*Komplet-inkomplet ayrımı özellikle p57 boyanma durumuna göre yapılır.

KORYOKARSİNOM
• Sitotrofoblastların ve sinsityotrofoblastların tümörüdür. 
• En sık komplet molü takiben gelişir. Ayrıca abortustan ve normal gebelikten de 

gelişebilir.
• Klinik olarak kanlı akıntı ve yüksek hCG (özellikle β subüniti) idrar ve kanda 

yükselir, uterus büyümesi yoktur. 
• Çok hemorajik, nekrotik bir tümördür. Bazen sadece metastazından tanı konabilir. 

Koryonik villus içermez. En sık akciğer yayılımı yapar. Ayrıca vajene ve diğer 
uzak organlara da yayılabilir.

• Kemoterapi ile birlikte %100’e varan kürler elde edilmiştir (gonadlardan ortaya çıkan 
koryokanserin kemoterapiye yanıtı zayıftır).

PLASENTAL YATAK TROFOBLASTİK TÜMÖRÜ
• Miyometriyumu infiltre eden intermediate trofoblastlardan (ekstravillöz 

trofoblast) köken alır. 
• HPL sentezler. HPL kısa ömürlü olduğu için hCG ile izlenmelidir.
• Vakaların yarısı normal gebelik sonrasında, sonra abortus ve mol hidatiform 

sonrasında ortaya çıkar.

PREEKLAMPSİ / EKLAMPSİ
• Genellikle 20. haftadan sonra hipertansiyon, proteinüri, ödem gelişmesi 

preeklampsidir. %5-10 gebede, özellikle >35 yaş ilk gebeliklerde olur. Konvülsif 
nörolojik bulguların eklenmesi ise eklampsidir. DIK’e yol açabilir.

• Plasental yataktaki spiral arterlerin gelişim bozukluğu ve buna bağlı plasental 
hipoperfüzyon (iskemi) sonucu olduğu düşünülmektedir.
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SPOT BİLGİLER
•  Over tümörleri en çok nereye metastaz yapar... 

Paraaortik LN 
•  En sık over tümörü nereden köken alır... Yüzey 

epiteli 
•  CA-125 hangi durumlarda artar... 

- Endometriyoid ve seröz kanserler.
- Ancak peritonun irrite olduğu inflamasyon durumları 

veya endometriyoziste de artar. 
•  Yüzey epitelinden kaynaklanan over tümörlerinin 

tümör markırları nelerdir... 
- CA-125 
- Osteopontin 

•  Overin en sık primer tümörü hangisidir... Seröz 
adenom 

•  En çok bilateral olan over tümörü hangisidir... Seröz 
kistadenokarsinom 

•  Seröz over tümörlerinin risk faktörleri nelerdir... 
- Nulliparite,
- Aile hikayesi
- Gonadal disgenezis
- BRCA-1/2 mutasyonları
- p53
- KRAS
- BRAF mutasyonları. risk faktörü iken ; OKS ve tüp 

ligasyonu koruyucudur. 
•  Seröz over tümörlerin high grade ve low grade 

olanları hangi mutasyonları içerir... 
- High grade: P53 mutasyonu, BRCA-1/2 mutasyonu
- Low grade: KRAS-BRAF mutasyonu 

•  Over tümörlerinde hangi gen mutasyonunda tedavide 
salpingoooferektomi yapılır... BRCA-1/2 

•  Seröz kistadenokarsinom…
- Psammoma cismi
- Peritoneal karsinomatozise en sık neden olan
- Tuba uterina epiteline benzeyen hücreler  

•  Müsinöz over tümörleri için risk faktörleri 
nelerdir... 
- KRAS mutasyonu
- Sigara içimi 

•  Müsinöz tumor…
- Overi en çok büyüten tumor
- Psödomiksoma peritonei‛ye neden olan
- Serviks epiteline benzeyen hücreler 

•  Endometrium karsinomuna benzeyen over tümörü 
hangisidir...Endometriyoid tümör 

•  Endometriyoid over tümöründe genetik anomaliler 
nelerdir... 
- PTEN
- KRAS
- B-catenin
- MSI gen mutasyonları vardır
- P53 mutasyonları kötü diferansiye tümörlerde 

görülür. 
•  Transizyonel epitel içeren over tümörü hangisidir... 

Brenner tümörü 

•  Arias-stella reaksiyonuna benzer histoloji gösteren, 
hobnail yapıları içeren over tümörü hangisidir... 
Şeffaf hücreli tümör 

•  Endometriyozis zemininde gelişen over tümörleri 
nelerdir... Endometrioid, şeffaf hücreli tümör 

•  Disgerminom… 
- Seminomun karşılığı olan over tümörü
- Bilinen risk faktörü; Gonadal disgenezis
- Genç kadın ve gebelerde en sık görülen malign germ 

hücreli over tümörü
- Bol tümoral germ hücresi, fibröz septalar ve reaktif 

lenfositler ile karakterize over tümörü
- En radyosensitif over tümörü
- Oct3, Oct4, Nanog ve c-KİT

•  2. sık görülen malign germ hücreli over tümörü 
hangisidir... Yolk-sac tümör (endodermal sinüs 
tümörü) 

•  Schiller-Duval cisimleri içeren, PAS(+) boyanan, alfa 
fetoprotein sentezleyen over tümörü hangisidir... 
Yolksac tümör 

•  Alfa fetoprotein, beta-HCG (Human Chorionic 
Gonadotropin) sentezleyen over tümörü hangisidir... 
Embriyonel karsinom 

•  Over koryokarsinomları ve plasental koryokanserler 
arasındaki farklar... 
- Overdeki genellikle diğer tümörlerle kombine olur 

ve kemoterapiye dirençlidir
- Plasentadaki genellikle tek başına olur ve 

kemoterapiye duyarlıdır. 
•  En sık görülen germ hücreli over tümörü hangisidir... 

Matür kistik teratom 
•  Ovarian dermoid kistlerde görülen maligniteler... 

- En sık skuamöz hücreli kanser
- Sonra tiroid kanseri ve malign melanom 

•  Overde monodermal teratom genellikle unilateral 
midir... Evet. Bilateral olursa metastatik karsinoid 
tümör düşünülür. 

• Morfolojik Değişiklikler:
o Plasental değişiklikler:
§ İnfarkt
§ Retroplasental kanama
§ Plasentada dejeneratif değişiklikler (villuslarda ödem, hipovaskülarizasyon ve sinsityal epitel 

tomurcuklanmaları)
§ Damarlarda akut ateroz (duvarda fibrinoid nekroz, kalınlaşma, lipid yüklü makrofaj birikimi).

o Multiorgan değişiklikleri:
§ DİK’i yansıtır. Başta böbrekler olmak üzere beyin, hipofiz, kalp ve diğer organlarda da mikrovasküler trombüsler 

iskemik lezyonlara yol açabilir.
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•  Hipertiroidiye neden olabilen ovarian teratom 
hangisidir... Struma ovarii 

•  Call-exner cisimleri içeren, östrojen salgılayabilen ve 
tümör markırı inhibin olan over tümörü hangisidir... 
Granüloza hücreli tümör 

•  Sarı renkli olan ve steroid sentezleyebilen over 
tümörü hangisidir...Teka hücreli tümör 

•  Reinke kristal leri hangi over tümöründe 
bulunur...Sertol ileydig hücreli tümör 

•  Asit, hidrotoraks ve overde tümör varlığında tanı 
nedir... Meigs sendromu (en sık fibroma yapar) 

•  Meigs sendromunda hidrotoraksın özelliği nedir... 
Genellikle tek taraflıdır ve sağda olur. 

•  Ovaryan fibromanın eşlik ettiği sendromlar... Meigs 
sendromu ve Bazal hücreli nevüs sendromu 

•  Overe en sık metastaz nereden gelir... En sık meme 
orijinlidir. 

•  Ektopik gebeliğin en sık nedeni hangisidir...Tubal 
inflamasyonlar 

•  Hematosalpinksin en sık nedeni hangisidir... Tubal 
gebelik 

•  Plasental komplet molün özellikleri nelerdir...
- Tüm villuslar tümöral, fetal doku yok
- Tüm kromozomlar babadan gelir
- Diploid patern (+) (En sık 46 XX)
- HCG çok yüksek 

•  Plasental inkomplet molün özellikleri nelerdir... 
- Bazı villuslar tümöral
- Triploid patern (69 XXY)
- Anne-baba kromozomu var
- HCG daha az yüksek. 

•  Plasental komplet-inkomplet molü nasıl ayırırız... 
- Komplet mol p57 boyanmazken
- İnkomplet mol boyanır. 

•  Sito-sinsityotrofoblastların tümörü hangisidir... 
Koryokarsinom 

•  Plasental koryokarsinom ne zaman oluşur... 
- En sık komplet molü takiben
- Abortus
- Normal gebelikten sonra

•  Plasental koryokarsinom villus içerir mi... Hayır 
•  Plasental koryokarsinom en çok uzak metastazı 

nereye olur... Akciğer 
•  Plasental koryokarsinom tümör markırı nedir... 

HCG 
•  Ekstravillöz trofoblastlardan gelişen tümör 

hangisidir... Plasental site (yatak) trofoblastik 
tümör 

•  İntermedier trofoblastlardan gelişen ve HPL (Human 
Plasental Laktojen)-HCG sentezleyebilen tümör 
nedir... Plasental yatak trofoblastik tümörü 

•  Preeklampsi ve maternal hipertansiyon nasıl ayırt 
edilir... 

- Maternal hipertansiyonda proteinüri olmaz. 
•  Preeklampsi nedir... 

- Genellikle 20. haftadan sonra hipertansiyon, 
proteinüri, ödem gelişmesidir. 

•  Eklamps, nedir... Preeklampsiye nörolojik bulguların 
eklenmesidir.

SORULAR

1. Over tümörlerinin en sık köken aldığı yapı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzey epiteli    B) Germ hücreleri
C) Teka hücreleri    D) Granüloza hücreleri

E) Metastazlar
Doğru cevap: A

2. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi yüzey epitelinden 
gelişir?

A) Müsinöz kistadenokarsinom   B) Benign kistik teratom
C) Disgerminom      D) Granüloza hücreli tümör

E) Endodermal sinüs tümörü

Doğru cevap: A

3. Overde en sık görülen epitelyal tümör aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Endometriyoid tümörler  B) Seröz tümörler
C) Müsinöz tümörler   D) Değişici hücreli tümörler

E) Skuamöz hücreli tümörler
Doğru cevap: B

4. Bilateral olarak en sık görülen over kanseri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Granüloza hücreli tümör B) Malign teratom
C) Müsinöz karsinom   D) Seröz karsinom

E) Şeffaf hücreli karsinom
Doğru cevap: D

5. BRCA-1 mutasyonu taşıyıcılarında en sık görülen over 
kanseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fibrotekoma    B) Malign teratom
C) Seröz kistadenokarsinom D) Berrak hücreli karsinom

E) Endometrioid karsinom

Doğru cevap: C

6. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisinin ‘‘psödomiksoma 
peritonei’’ye neden olma olasılığı en yüksektir?

A) Seröz kistadenom   B) Müsinöz tümör
C) Brenner tümörü    D) Berrak hücreli tümör

E) Endometrioid tümör
Doğru cevap: B

7. Aşağıdaki tümörlerden hangisinin ovariyan 
endometriyozis zemininden gelişme olasılığı en 
yüksektir? 

A) Seröz tümör     B) Müsinöz tümör
C) Şeffaf hücreli tümör    D) Brenner tümörü

E) Kistadenofibroma
Doğru cevap: C

8. Overin yüzey epitelinden köken almayan tümör 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seröz tümör    B) Granüloza hücreli tümör
C) Endometrioid tümör   D) Brenner tümörü

E) Müsinöz tümör
Doğru cevap: B

9. Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli over tümörü 
değildir?

A) Teratom     B) Disgerminom
C) Granüloza hücreli tümör D) Embriyonel karsinom

E) Koryokarsinom
Doğru cevap: C
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10. Overin en sık görülen germ hücreli tümörü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yolk sac tümörü   B) Embriyonel karsinom
C) Koryokarsinom    D) Matür kistik teratom

E) Disgerminom

Doğru cevap: D

11. Overin en sık görülen malign germ hücreli tümörü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Disgerminom    B) Matür kistik teratom
C) İmmatür teratom   D) Koryokarsinom

E) Endodermal sinüs tümörü

Doğru cevap: A

12. Yirmi yaşındaki kadın hastanın sağ overinde 10 cm 
boyutunda kitle saptanıyor. Unilateral ooferektomi sonrası 
kitlenin incelemesinde, fibroinflamatuvar septalarla 
bölünmüş, hücresel sınırları belirgin, şeffaf sitoplazmalı ve 
veziküle çekirdekli hücrelerden oluşan bir tümör izleniyor. 
İmmünohistokimyasal OCT4 boyamada tümör hücrelerinde 
pozitiflik saptanıyor.

 Bu tümör için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Disgerminom     B) Koryokarsinom
C) Granüloza hücreli tümör  D) Yolk sak tümörü 

E) Gonadoblastom
Doğru cevap: A

13. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi radyoterapiye en 
duyarlıdır?

A) Koryokarsinom    B) Granüloza hücreli tümör
C) Disgerminom    D) Brenner tümörü

E) Yolk sac tümörü

Doğru cevap: C

14. Schiller Duval cisimcikleri içeren over tümörü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endometrioid tümör   B) Brenner tümörü
C) Disgerminom    D) Koryokarsinom

E) Endodermal sinüs tümörü

Doğru cevap: E

15. İçinde kıl, diş ve sebase materyal bulunan germ hücre 
kökenli over tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Disgerminom    B) Benign kistik teratom
C) Malign teratom    D) Endodermal sinüs tümörü

E) Koryokarsinom
Doğru cevap: B

16. Aşağıdaki doku komponentlerinden hangisi fazla olursa 
overin immatür malign teratomlarında malignite derecesi 
artar?

A) İmmatür nöroepitelyal doku
B) İmmatür çizgili kas dokusu
C) İmmatür epitelyal doku
D) İmmatür kıkırdak dokusu
E) İmmatür kemik dokusu

Doğru cevap: A

17. Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli over tümörlerinden 
biri değildir?

A) Embriyonel karsinom  B) Teka hücreli tümör
C) Teratom     D) Koryokarsinom

E) Yolk sac tümörü

Doğru cevap: B

18. Otuz dokuz yaşındaki kadın hastanın sağ overi saptanan 
kitle nedeniyle eksize ediliyor. Kitlenin makroskobik 
incelemesinde; dış yüzeyinin düzgün olduğu, 5x4x3 cm 
büyüklüğünde, kesit yüzeyi parlak ve yer yer nodüler 
yapıda olduğu dikkati çekiyor. Mikroskobik incelemede; 
fibroz bantlarla ayrılmış, ortalarında kolloid benzeri materyal 
bulunan ve atipi göstermeyen hücrelerin oluşturduğu foliküler 
yapılar izleniyor. Ayırıcı tanıda tiroglobulin için uygulanan 
immünohistokimyasal reaksiyonda, folikülleri döşeyen 
hücrelerde intrasitoplazmik pozitiflik saptanıyor.

 Bu tümör için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Granüloza hücreli tümör    B) Karsinoid tümör
C) Struma ovarii       D) Benign matür kistik teratom 

E) İmmatür malign teratom

Doğru cevap: C

19. Meigs sendromuna aşağıdaki over tümörlerinden 
hangisinin eşlik etme olasılığı en yüksektir? 

A) Disgerminom   B) Teratom
C) Fibroma    D) Teka hücreli tümör

E) Granüloza hücreli tümör
Doğru cevap: C

20. Otuz yaşında kadın hastada gebeliğin 10. haftasında 
preeklampsi gelişmesi üzerine yapılan ultrasonografide 
uterus içinde kar yağdı manzarası dikkati çekiyor. Küretaj ile 
uterusun için boşaltılıyor, elde edilen materyalin mikroskobik 
incelemesinde tümöral koryonik villüsler izleniyor, materyalin 
karyotipi 46 XX olarak raporlanıyor.

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parsiyel mol
B) Komplet mol
C) Gestasyonel koryokarsinom
D) Non gestasyonel koryokarsinom
E) Plasental bölgeden gelişen trofoblastik tümör

Doğru cevap: B

21. Komplet mol ile ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Küretaj materyalinde fetal doku bulunmaz
B) Tüm kromozomal yapı babaya aittir
C) İmmünhistokimyasal incelemede p57 pozitiftir
D) Koryokarsinoma dönüşme riski vardır
E) Hastalarda hipertiroidi gelişme riski vardır

Doğru cevap: C

22. Otuz yaşındaki kadın hastada, term gebeliği takiben 
görülen vajinal kanama sonrası yapılan biyopside, histolojik 
olarak çoğalan ve miyometriyuma invazyon gösteren fakat 
villüs oluşturmayan intermedier trofoblastlar görülüyor. 
Laboratuvarda human koryonik gonadotropin ve human 
plasental laktojen yüksekliği saptanıyor.

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parsiyel mol
B) Komplet mol
C) İnvaziv mol
D) Plasental yatak trofoblastik tümör
E) Plasental koryokarsinom

Doğru cevap: D

23. Plasental yatak trofoblastik tümörünün geliştiği en sık 
klinik durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal gebelik     B) Komplet mol
C) İnkomplet mol     D) İnvaziv mol

E) Koryokarsinom
Doğru cevap: A


