
formasyonu ile gonadal germ hücreli tümörler oluflur.C-kit
ekspresyonundaki yetersizlik gibi nedenlerle germ hücrele-
ri hedefine ulaflamaz ve göç yolunda kalabilir, veya göç
normalden farkl› bir yönde gerçekleflebilir. Hedefine ulafla-
mayan veya anormal bölgelere göç eden germ hücre kal›n-
t›lar›ndan gonad d›fl› bölgelerde (mediasten, abdomen, pel-
vis, pineal bölge) germ hücreli tümörlerin meydana geldi-
¤i kabul edilmektedir.  
Tümörün köken ald›¤› öncül germ hücrelerinin geliflim ev-
resine göre ve embrionik-embrio d›fl› dokulara farkl›laflma
kapasitesine göre farkl› germ hücreli tümörler oluflur. (fie-
kil I). Embrionik farkl›laflma kapasitesine sahip hücreler-
den embrional karsinom ve teratomlar, embrio d›fl› yap›la-
ra farkl›laflma kapasitesine sahip hücrelerden koriokarsi-
nom ve endodermal sinüs tümörü, farkl›laflma kapasitesine
sahip olmayan ilkel germ hücrelerinden  ise germinomlar
meydana gelir.
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EP‹DEM‹YOLOJ‹- ET‹YOLOJ‹-GENET‹K
Germ hücreli tümörler (GHT) çocukluk ça¤› tümörlerinin
%2-3’ünü oluflturmaktad›r. En s›k üç yafl alt› ve 12 yafl üs-
tünde görülür. K›z erkek oran› genel olarak eflit olmakla
beraber yafla, tümörün lokalizasyonuna ve histolojik tipine
göre de¤iflkenlik gösterir. 
Germ hücreli tümörler  öncül (primordial) germ hücrele-
rinden köken al›r.  Öncül germ hücreleri çeflitli embrionik
ve embrio d›fl› (stromal) yap›lara farkl›laflma kapasitesine
sahip (“totipotent”) hücreler olup, normalde sperm ve ovu-
mu oluflturmaya yönelmifltir. Öncül germ hücreleri ilk kez
embrionun 4. haftas›nda sar› kesede ortaya ç›kar ve arka
barsak çevresinden  dolaflarak ileride gonadlar› olufltura-
cak olan genital kabart›ya göç eder. Bu hareket germ hüc-
releri üzerindeki c-kit reseptörü ve onun ba¤lay›c›s› kök
hücre faktörü  (“steel faktör”) sayesinde gerçekleflir. Ge-
nital kabart›ya göç eden germ hücrelerinin malign trans-

Öncül germ hücreleri (totipotansiyel)

Farkl›laflmam›fl germ hücreleri (multipotansiyel) ‹lkel germ hücreleri (unipotansiyel)

Embrio d›fl› farkl›laflma

Koriokarsinom (trofoblast)
Endodermal sinus tümörü

(sar› kese)
Embrional karsinom Teratomlar

Embrionik farkl›l›k Germinom

fiEK‹L 1. Germ Hücreli Tümörlerin Histogenezisi
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Erkek yalanc› hermafroditizmi, androjen cevapsizl›¤›
sendromu, 5· redüktaz eksikli¤i gibi interseks hastal›kla-
r›nda ilerleyen yaflla birlikte gonadal GHT geliflme riski
artmaktad›r. Örne¤in androjen cevaps›zl›¤› sendromunda
risk 20 ve 30 yafllar›nda s›ras›yla %3.5 ve %22’dir Bu
nedenle bu çocuklarda gonadektomi önerilmektedir. Go-
nadal disgenezilerde de %10-%50 oran›nda gonadablas-
tom ve germinom geliflim riski oldu¤undan erken dönem-
de gonadektomi önerilmektedir. Disgenetik gonada sahip
olan k›zlarda tan› adolesan yafla kadar gecikebilmektedir.
Bu nedenle gonadoblastom ve disgerminom tan›s› alan
çocuklar›n gonadal disgenezi yönünden incelenmesi öne-
rilmektedir. Klineferter sendromunda (47 XXY) gonad
d›fl› germ hücreli tümör geliflim riski artm›flt›r. Mediasti-
nal germ hücreli tümörlü hastalar›n yar›ya yak›n›nda Kli-
neferter sendromu rapor edilmektedir. GHT’lü erkeklerin
%10’unun 47XXY oldu¤u görülmüfltür. Bu oran normal
populasyonda %0.16’d›r.  ‹nmemifl testislerde de normal-
den 30-50 kat fazla testiküler GHT (seminom, embrional
karsinom) geliflim riski vard›r. Testisteki unilateral
GHT’lerin %10’u bilateral GHT’lerin %45’i inmemifl tes-
tisle iliflkilidir. ‹ntraabdominal testislerde bu risk daha da
yüksektir. ‹nmemifl testisin 18 aydan önce indirilmesinin
riski azaltt›¤› bildirilmifltir.  
Adolesanda görülen gonadal (testis ve over) GHT’lerinin
ço¤u aneuploid olup %75-80’inde izokromozom 12p ta-
n›mlanm›flt›r. Bunun yan› s›ra 13. kromozom kayb› (%25-
40), 21.kromozomda (%40-45) ve 1.kromozomda art›fl
(%30-35) bildirilmifltir. Küçük çocuklardaki malign
GHT’lerin ço¤u  diploid veya tetraploiddir. Bunlar›n %80-
100’ünde 1p36 delesyonu belirlenmifltir. Baz› vakalarda
6q24 ve1p kayb›, kazan›lm›fl 20q ve 1q bildirilmifltir.
Ekstragonadal GHT’lerden intrakranial teratomlarda X
kromozom kopya say›s›nda art›fl, pineal germinomlar›n
baz›lar›nda i(12p) tan›mlanm›flt›r. Mediastinal GHT’lerin
ço¤u diploid veya teraploiddir. Malign mediastinal
GHTleri(12p) dahil adölesan testiküler germ hücreli tü-
mörlerde bildirilen di¤er kromozomal de¤ifliklikler görü-
lebilmektedir.

PATOLOJ‹
Çocukluk ça¤› germ hücreli tümörler’lerinin patolojik

s›n›flamas›nda yayg›n olarak  Dehner ve arkadafllar› tara-
f›ndan 1983’de önerilen sistem kullan›lmaktad›r. Bu  s›-
n›flama 1993’de Ablin ve Isaacs  taraf›ndan daha da sa-
delefltirilmifltir (Tablo I). 

TERATOM
Teratom over ve ekstragonadal bölgelerde en s›k görülen
GHT’dir. Yaklafl›k  1/3’ü sakrokoksigeal bölgede görülür.
Üç germ yapra¤›na (endoderm, ektoderm, mezoderm) ait
dokular› içeren bir tümördür. Tümör dokusunda cilt ve
ekleri, ya¤ dokusu, beyin, kemik, k›k›rdak, difl, intestinal
epitel, intestinal bez yap›lar› izlenebilir. Baz› dokular ise
sadece belli bölgelere özgün olarak görülür. Örne¤in he-
matopoetik, pankreatik ve pituter dokular mediastinal te-
ratomlarda görülebilirken di¤er bölgelerde oldukça na-
dirdir. Tümördeki komponentler biyolojik olarak aktif
olup enzim, hormon aktivitesi gösterebilir. Gonadal tera-
tomlar  kapsüllü olup  gonad d›fl›ndakilerde kapsül aflikar
de¤ildir. Teratomlar makroskopik olarak solid ve kistik
alanlar içerebilir. Tümör tamamen matür dokular› içeri-
yorsa  “matür teratom”, beraberinde özellikle nöroepite-
lium omak üzere inmatür dokular da  varsa “inmatür  te-
ratom“ fleklinde ifade edilmektedir. ‹nmatür teratomlar,
inmatür dokunun miktar›na göre 1’den 3’e kadar derece-
lendirilir. Histopatolojik incelemede küçük büyütme
(x40) ile  inmatür elementler ve nöroepitel en fazla 1
alanda izlenir ise 1.seviye,  2-3 alanda izlenir ise 2. sevi-
ye,  4 ve daha fazla alanda izlenir ise 3. seviye kabul edil-
mektedir. Bu derecelendirmenin özellikle over kökenli te-
ratomlarda prognostik önemi oldu¤u gösterilmifltir. Over
teratomlar›nda peritonda ve/veya lenf nodlar›nda matür
glial elementlerden oluflan  nodüller bulunabilir. Bu du-
rum “gliomatozis peritonii” olarak adland›r›l›r.  Tümö-
rün evresini ve prognozu etkilemez
Teratomlarda öncelikle  endodermal sinus tümörü olmak
üzere malign germ hücre elementleri bulunabilir. Bu tak-
tirde “malign teratom” olarak adland›r›lmaktad›r. Tan›-
da serumdaki tümör belirleyicilerinin yüksek olmas› fay-
dal› olabilir. Dört yafl üstündeki teratomlar›n %50’de ma-
lign komponentlerin mevcut oldu¤u saptanm›flt›r. Bazen
endodermal sinus tümörü komponenti çok küçük olabildi-
¤inden ve ·-fetoprotein (AFP) ile boyanmayabildi¤inden
kolayl›kla gözden kaçabilmektedir. 

GERM‹NOM
Overler ve santral sinir sisteminde en s›k görülen
GHT’dür. Testiste ve nadiren mediastende de görülür.
Overdeki disgerminom, testisteki seminom olarak adlan-
d›r›l›r.  Seminom as›l olarak genç eriflkin yaflta görülmek-
le birlikte özellikle inmemifl testisle birlikte çocuklarda da
görülebilmektedir. Germinom kapsüllü bir tümördür. Fib-
röz doku bantlar›yla ayr›lm›fl kümeler halinde tümör hüc-
releri ve de¤iflken miktarda lenfositler izlenir. Tümör için-
de dev hücre içeren granulomlar görülebilir. ‹mmunhisto-
kimyasal olarak plesental alkalen fosfataz (PLAP)  ve c-
kit ile kuvvetle pozitif boyan›r. Tümörde insan korionik

Tablo  I. Çocukluk Ça¤› Germ Hücreli  Tümörleri

I.  Teratomlar:
A. Matür Terarom
B. ‹nmatür Teratom
C. Malign Teratom

II.  Germinom / Disgerminom/ Seminom 
III. Embrional  karsinom
IV. Endodermal sinus tümörü
V.   Koriokarsinom
VI . Gonadoblastom
VII. Poliembrioma
VIII: Mikst Germ Hücreli Tümörler
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gonadotropininin ‚ altünitesi (‚HCG) ile (+) boyanan sin-
sityotrofofoblast benzeri dev hücreler  bulunabilir, ancak
bu prognozu de¤ifltirmez. Tümörde sitotrofoblastlar›n bu-
lundu¤u embrional karsinom adac›klar›n›na rastlanabilir.
Bu durumda prognoz daha kötüdür. 

ENDODERMAL S‹NÜS TÜMÖRÜ
Küçük çocukta en s›k  görülen malign GHT’dir. Gonadal
ve gonad d›fl› yerleflimli olabilir. Adelosanda gonad d›fl›
bölgelerde saf olarak bulunmas› nadirdir, ancak mikst ti-
pin komponenti olarak bulunabilir. Dört patolojik tipi
olup psödopapiller tip ve retiküler tip çocukta en s›k gö-
rülenleridir. Küçük, undiferansiye embrional hücreler ve
y›ld›z fleklinde mezodermal hücrelerden oluflan bir tü-
mördür. Santral yerleflimli küçük kan damarlar› ve onu
kuflatan iki s›ra tümör hücrelerinden oluflan “Schuller-
Duvall” cisimcikleri tipiktir. Yass› hücrelerle kapl› küçük
kaviteler oluflturan kistik yap›lar bulunabilir. Tümör hüc-
relerinin sitoplazmas›nda ve hücre d›fl›nda, PAS(+) eozi-
nofilik globüllerde AFP pozitifli¤i saptanabilir. Serum
AFP düzeyi genellikle yüksektir. Fakat AFP seviyesi ile
prognoz aras›nda iliflki yoktur.

EMBR‹ONAL KARS‹NOMA
Çocuklarda nadiren saf formda görülür. Genellikle mikst
germ hücreli tümörün komponenti olarak bulunur.  Va-
kuollü, pembe, zengin sitoplazmal›  poligonal  hücreler
az miktardaki stroma içinde tabakalar, tübüller ve papil-
ler yap›lar oluflturur.  De¤iflik miktarlarda santral nekroz
izlenir. Di¤er germ hücreli tümörlerden farkl› olarak im-
munohistokimyasal olarak CD30 ile pozitif boyan›r.
Hastalar›n %60’›nda ‚-HCG yüksektir. PLAP  pozitifi¤i
de saptanabilir.

KOR‹OKARS‹NOMA
Mikst germ hücreli tümör komponenti olarak bulunmas›
d›fl›nda nadirdir. Yenido¤an döneminde  saptanan kori-
okarsinom hemen daima maternal veya plesental trofob-
lastik primer tümörün metastaz›na ba¤l›d›r.  Oldukça he-
morajik bir tümördür. Mikroskobik olarak sitotrofoblas-
tik ve sinsidyotrofoblastik hücrelerin görülmesi tan›n›n
do¤rulanmas› için gereklidir. Sinsidyotrofoblastik ele-
manlar ‚-HCG ile(+) boyan›r. 

GONADOBLASTOMA
Bening bir tümördür. Fenotipik olarak difli görünümlü fa-
kat Y kromozomunun en az›ndan bir k›sm›n› tafl›yan disge-
netik gonadll› çocuklarda görülür.  Hem germ hücrelerin-
de hem de seks kordonu hücrelerinde proliferasyon izlenir.
Tümörde kalsifikasyonlar görülebilmektedir. Germ hücre-
leri PLAP ile pozitif boyan›r. Gonadoblastomlardan  s›k-
l›kla disgerminom geliflmektedir.

M‹KST MALIGN GERM HÜCREL‹ TÜMÖRLER:   
GHT’lerin %10-40’›n›n mikst histolojili oldu¤u belirlen-
mifltir. Tümörde çeflitli benign ve malign elementler bir

arada  bulunur. ‹çerdi¤i komponente göre serumda AFP, ‚-
HCG, PLAP pozitifli¤i saptanabilir. En hakim komponen-
te göre isimlendirilmesi de önerilmektedir.

KL‹N‹K 
Klinik ve biyolojik özellikler patolojinin yan› s›ra  tümörün
lokalizasyonuna, evresine ve hastan›n yafl›na ba¤l› olarak
de¤iflmektedir.  K›z/erkek oran› genel olarak 1.1/1’dir.
GHT’ler gonadlarda (testis, over), ekstragonadal bölgeler-
de (sakrokoksigeal bölge, mediasten, pelvis, pineal bölge,
vb..) görülebilmektedir. En s›k sakrokoksigeal bölgede
(%42), ikinci olarak da overlerde(%24) lokalizedir. Vaka-
lar›n %9’u testiste, %7’i mediastende, %4’ü retroperiton-
da, %6’i santral sinir sisteminde ve %8’i di¤er gonad d›fl›
bölgelerde görülür. Yafl da¤›l›m› tümörün patolojisine gö-
re farkl›l›k göstermektedir. Median yafl germinom için 12,
koriokarsinom için 11, embrional karsinom için 8, endo-
dermal sinus tümörü için 2 yafl, teratomlar için 5 ayd›r.
Tümörün lokalizasyonuna göre de görülme yafl› de¤iflmek-
tedir. Sakrokoksigeal teratomlar en s›k yenido¤an döne-
minde görülürken overian teratomlar 6-14 yafllarda tan›
almaktad›r. Endodermal sinüs tümörü testiste 2 yafl alt›n-
da görülürken, overlerde  14-18 yafllarda daha s›k tan› al-
maktad›r. GHT’ler en s›k   lenf nodlar› (bölgesel, paraaor-
tik, prerenal ve supradiagfragmatik) ve peritoneal yüzey
olmak üzere akci¤er, karaci¤er, kemik, kemik ili¤i ve san-
tral sinir sistemine metastaz yapabilir. 
Tümör hücreleri taraf›ndan sal›nan fetal proteinler ve en-
zimler  GHT’lerde tümör belirteci olarak kullan›lmaktad›r.
AFP sar› kese taraf›ndan salg›lanan bir protein olup doku-
daki veya kandaki pozitifli¤i endodermal sinüs tümörü var-
l›¤›na iflaret etmektedir. ‚-HCG ise sinsityotrofoblastlar ta-
raf›ndan sal›nmakta ve koriokarsinom, embrional karsi-
nom, germinomlarda pozitiflik saptanabilmektedir. Alka-
len fosfataz›n plesental izoenzimi olan PLAP  germinom-
lar için özgün bir belirteçtir. Embrional karsinomda da po-
zitif olabildi¤i bildirilmifltir. Laktik dehidrogenaz (LDH)
özgün olmayarak tümör kütlesine orant›l› bir flekilde yük-
sek bulunabilirken LDH izoenzim-1 disgerminomlarda
s›kl›kla pozitifdir. 

GONADLAR
Over 
Tüm çocukluk ça¤› tümörlerinin %1’i overlerde yerleflir.
Bunlar›n 2/3’ü germ hücreli tümörlerdir. Di¤erleri stromal
ve  epiteliyal orjinlidir. Overdeki germ hücreli tümörlerin
yaklafl›k yar›s› benign natürdedir. Teratom overde en s›k
görülen GHT olup (%40) bunlar›n 3/4 ‘ü matür, 1/4’ ü in-
matür teratomlard›r. Overin inmatür teratomlar›nda dere-
celendirmenin prognostik önemi oldu¤u rapor edilmifltir.
Olgular›n %25’ini disgerminomlar, %16’s›n› endodermal
sinüs tümörü,  %11’i mikst GHTler ve %6’s›n› embrional
karsinom oluflturmaktad›r. Overian GHT’lerin görülme s›k-
l›¤› yaflla artmakla beraber median yafl disgerminom için
16, endodermal sinüs tümörü için 18, teratomlar için 10-
15 yafl, embrional karsinom için 14, mikst GHT için 16,
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gonadoblastom için 8-10 olarak bildirilmifltir. 
Kar›n a¤r›s› en s›k rastlanan (%80) baflvuru yak›nmas›d›r.
A¤r› genellikle kronik olup hastalar›n 1/3’ü akut kar›n bul-
gular›yla gelir. Bunlar›n ço¤u over torsiyonu ile birliktedir.
Di¤er bulgular aras›nda kitle, atefl, konstipasyon, amonere
ve vajinal kanama say›labilir. Puberte prekoks genellikle
stromal tümörlere efllik eder ancak endodermal sinus tümö-
rü, embrional karsinom ve mikst GHT’lerde de rapor edil-
mifltir. Teratomlar›n %10’u, disgerminomlar›n %20’si bila-
teraldir.  Çizgi gonad ve Y kromozomu tafl›yan fenotipik
olarak k›zl olgularda bilateral disgerminom daha s›kt›r. 
Overin GHT’leri h›zl› büyür ve yayg›n intrapelvik, intraab-
dominal yay›l›m gösterir. S›kl›kla bölgesel ve  retroperito-
neal lenf nodlar›na, peritoneal yüzeye metastaz yapar. Ev-
relemede POG/CCG sistemi kullan›l›r (Tablo II).

TEST‹S
Erkek çocuklardaki solid tümörlerin %2’si testis tümörle-
ridir. Çocukluk ça¤› testis tümörlerinin %75’i germ hücre-
li tümörlerdir. Bunlar›n %25’i endodermal sinus tümörü,
%25’i teratomlar, %20’i embrional karsinoma, %13’ü te-
ratokarsinom ve kalan %16’ s›da koriokarsinom, Mikst
GHT ve seminomlard›r. Saf seminom 20 yafl üstündeki er-
keklerde en s›k görülen GHT iken, 20 yafl alt›nda  nadirdir.
Seks kromozom anomalisi ve  inmemifl testisi olan çocuk-
larda daha erken yaflta  görülebilmektedir.  Median yafl en-
dodermal sinüs tümörü için 2, teratomlar için 3, gonadob-
lastom için 5-10 iken teratokarsinom, mikst GHT için geç
adölesan dönemidir. Adölesan dönemde tan› alan GHT’ler
eriflkinlerde görülenlere benzer özelliklere sahiptir. Ancak
prepubertal olanlar görülme s›kl›¤›, klinik, histopatolojik
bulgular ve prognoz aç›s›ndan farkl›d›r. 
Testisin GHT’lerinde hassas olmayan skrotal kitle en

önemli bulgudur. Hastalar›n %20’inde reaktif hidrosel,
%21’inde efllik eden inguinal herni saptan›r. Testiküler te-
ratomlar›n %15’inde kötü diferansiye veya inmatür ele-
mentler bulunabilir. Prepubertal çocuklarda inmatür ele-
menlerin varl›¤›n›n prognostik önemi yoktur, ancak post-
pubertal teratomlar›n hepsi malign kabul edilmelidir. Va-
kalar›n %90’› lokalize, %10’u metastatik hastal›¤a sahip-
tir.  En s›k retroperitoneal, mediastinal lenf nodlar›na me-
tastaz yapar. Evrelemede POG/CCG sistemi kullan›l›r
(Tablo III).

GONAD DIfiI BÖLGELER
Eriflkindeki GHT’lerin sadece %5-10’u ekstragonadal yer-
leflimli iken çocukluk ça¤›nda 2/3’ü gonad d›fl› yerleflimli-
dir. S›ras›yla en s›k sakrokoksigeal bölge, mediasten, san-
tral sinir sistemi, retroperitoneal bölge, uterus, vajen, bafl-
boyun bölgesinde görülür. Gonad d›fl› GHT ‘lerin evreleme-
sinde POG/COG sistemi kullan›l›r (Tablo IV).

Sakrokoksigeal Bölge
Bu bölgede en s›k teratomlar  görülmektedir. Sakrokoksi-
geal bölgede görülen tek malign GHT endodermal sinüs tü-
mörüdür. Sakrokoksigeal teratomlar çocukluk ça¤›n›n en
s›k saptanan GHT’leridir. 35.000 canl› do¤umda bir görü-
lür. Tüm germ hücreli tümörlerin %40’›n›, gonad d›fl›
GHT’lerin %78’ini oluflturur. Hastalar›n %18’inde baflta
kas iskelet sistemi ve santral sinir sistemi  olmak  üzere
do¤umsal anomaliler görülmektedir. Olgular›n %75’i k›z-
d›r. Sakrokoksigeal teratomlar›n anatomik lokalizasyona
göre 4 tipi tan›mlanm›flt›r. (Tablo V). 
Olgular›n %90’›nda egzofitik komponent bulundu¤undan
ço¤u (%80’i) ilk ayda tan› al›r. E¤er eksternal komponent
5 cm’den büyükse prenatal tan› da mümkün olabilmekte-

Tablo II. Çocukluk Ça¤› Over Tümörlerinde Evreleme

Evre I. Tümör yumurtal›¤a(lara) s›n›rl›,  kar›n içi y›kama s›v›s›nda tümör hücresi yok, tümör 
belirteçleri yar› ömrüne uygun zamanda normale dönmüfl

EvreII. Mikroskopik rezidü veya lenf bezinde tümör tutulumu ( 2cm) var,  kar›n içi 
y›kama s›v›s›nda tümör hücresi yok, tümör belirteçleri normal veya yüksek 

Evre III. Makroskopik rezidü veya sadece biopsi, lenf bezinde tümör tutulumu (>2cm)  var, komflu 
organlara (omentum, barsaklar, mesane) yay›l›m, kar›n içi  y›kama  s›v›s›nda tümör 
hücresi var, tümör belirteçleri normal veya yüksek 

Evre IV. Uzak organlara yay›l›m

Tablo III. Çocukluk Ça¤› Testis Tümörlerinde Evreleme

Evre I. Tümör testise s›n›rl›,  yüksek inguinal orfliektomi veya ekim olmaks›z›n trans skrotal orfliektomi 
ile total eksizyon yap›lm›fl. Testis d›fl›nda klinik,radyolojik, patolojik olarak tumor gösterilememifl.   
Tümör belirteçleri yar› ömrüne uygun zamanda normale dönmüfl (tümor belirleyiciler (-) ise 
ipsilateral lenf nodlar›n›n diseksiyonu ile (-) oldu¤u gösterilmeli).

Evre II. Aflikar tümör ekimi ile birlikte   transskrotal orfliektomi. Cerrahi sonras› skrotumda veya spermatik 
kordda (proksimal uçtan 5 cm) mikroskopik rezidü  varl›¤› veya retroperitoneal lenf bezinde tümör 
tutulumu (2cm), tümör belirteçleri  uygun yar› ömür süresi geçti¤i halde yüksek 

Evre III.     Retroperitoneal lenf bezinde tümör tutulumu  (>2cm), abdominal organlarda veya abdomen 
d›fl›nda tutulum yok

Evre IV. Uzak organlara yay›l›m
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dir. Yenido¤anda tan› alan teratomlar›n büyük ço¤unlu¤u
matürdür. Eksternal komponenti olmayan pelvik teratom-
lar süt çocuklu¤undan sonra 4 yafla kadar, genellikle kitle,
mesane ve rektum bas›s›na ba¤l› semptomlar ile baflvurur.
Bunlarda malignite oran› yüksektir. Genel olarak
sakrokoksigeal teratomlar›n %17’si malign elementler
tafl›r. ‹ki aydan büyük bebeklerde malignite oran› %50-
60’a yükselmektedir. Olgular›n %5’inde tan› an›nda uzak
metastaz söz konusudur. Malignite riski anatomik tipe,
yafla, cinse ba¤l›d›r, ancak boyutla iliflkisi yoktur. Tip-I’in
%8’i, tip-IV’ün %38’i maligndir. En s›k görülen malign
komponent endodermal sinus tümörü ve embrional karsi-
nomdur. Sakrokoksigeal inmatür teratomlarda derece-
lendirmenin prognoz üzerindeki de¤eri kesin olarak göster-
ilememifltir. 

MED‹ASTEN
Çocukluk ça¤› mediastinal kitlelelerinin %20’i GHT’lerdir.
Torasik GHT’ler ön mediatende lokalizedir. Adölesanlar
genellikle asemptomatik iken infant ve oyun çocu¤unda
hava yolu bas›s›na ba¤l› öksürük, dispne, ortopne, ve vena
kava superior sendromu gibi ciddi olabilen solunum semp-
tomlar› görülebilir. Histolojik olarak en s›k matür ve
inmatür teratomlar görülür. Bunun d›fl›nda  endodermal
sinüs tümörü, germinom bildirilmifltir. Mediastinal ter-
atomlarda bazen rabdomyosarkom, anjiosarkom gibi
undiferansiye sarkom oda¤› bulunabilir. Bu odaklar
oldukça malign olup teratom komponentinden h›zl› büyüm-
eye meyillidir. Endodermal sinus tümörü komponenti olan
mediastinal GHT’lerle birlikte hematopoetik maligniteler
rapor edilmifltir. ‹lginç olarak bunlar›n kiflinin kendi kemik
ili¤inden de¤il tümördeki öncül hücrelerden geliflti¤i gös-
terilmifltir. Bu durum malign germ hücrelerinin ikincil
malignite kayna¤› olabilece¤ini göstermesi aç›s›ndan
önemlidir. 

SANTRAL S‹N‹R S‹STEM‹
Primer intrakranial GHT’lerin %62’si pineal, %31’i
suprasellar bölgede ve %7’si di¤er alanlarda görülür.
Hastalar görme bozukluklu¤u, diabet insiputus, hipopitu-
itarizm, parinaud sendromu, anoreksi ve puberte prekoks
bulgular› ile baflvurabilir. Histolojik olarak 2/3’ü germinom-

lar, kalan› endodermal sinüs tümörü, koriokarsinom, tera-
tokarsinomdur. Medüllospinalise ekim metastaz›, akci¤er,
karaci¤er ve kemiklere metastaz görülebilmektedir. 

TEDAV‹
Teratom gibi bening tümörlerin tedavisinde sadece cerrahi
eksizyon yeterlidir. Sakrokoksigeal bölgede koksiksin de
eksizyonu gereklidir. Koksiks eksize edilmez ise nüks ora-
n› %37’e yükselmektedir. Matür lezyonlarda sa¤ kal›m
oranlar› %95’e ulaflmaktad›r. Bu hastalar›n dikkatli moni-
torizasyonu gerekir. Çünkü rezidü dokunun nüksü malign
transformasyon gösterebilir veya patolojik olarak fark
edilmeyen malign odaklar nedeniyle nüks görülebilir. 
‹nmatür teratomlarda tedavi tart›flmal›d›r. Yap›lan çal›fl-
malarda II. seviye inmatür over teratomlar›nda cerrahi
sonras›nda %70 oran›nda nüks  izlenmesi; sadece cerrahi
ile yaflam oranlar›n›n I. seviyede %93 iken, II.seviyede
%55 ve III. seviyede %33’e düflmesi nedeniyle ilave olarak
kemoterapi (KT) önerilmekteydi.  Buna karfl›n CCG/POG
taraf›ndan gerçeklefltirilen prospektif  bir çal›flmada 44 in-
matür over teratomunda cerrahi sonras› 4 y›ll›k olays›z ya-
flam %98 bulunmufl ve sadece bir hastada nüks görülmüfl-
tür. Bu hastan›n patolojisi tekrar de¤erlendirildi¤inde en-
dodermal sinüs tümörü komponenti varl›¤› saptanm›flt›r.
Bu nedenle ileri seviye inmatür teratomlarda daha önce
bildirilen düflük yaflam oranlar›n›n patolojik inceleme s›ra-
s›nda malign komponentin atlanm›fl olmas›na ba¤l› olabi-
lece¤i yorumu yap›lm›flt›r. 
Overin malign GHT’lerinin tedavisinde ilk aflamada unila-
teral salfingooeferektomi, yap›lmaktad›r. ‹leri evrelerde
tümörün cerrahi olarak küçültülmesi, omentektomi ve ret-
roperitoneal lenf nodu örneklemesi önerilmektedir. Gere-
kirse di¤er overden biyopsi al›nmal›d›r. Tüm vakalarda pe-
riton y›kama suyunda sitolojik inceleme yap›lmal›d›r. Dis-
germinomda evre I hastal›kta cerrahi sonras› ilave tedavi
gerekmez. Daha ileri evrelerde KT önerilmektedir. Germi-
nomlar oldukça radyosensitif olmakla birlikte yan etkileri
nedeniyle günümüzde dirençli veya nüks tümörlerde tercih
edilmektedir.  Endodermal sinüs tümörü ve embrional kar-
sinomda evre I hastalarda sadece cerrahi sonras›nda %85
oran›nda nüks görüldü¤ünden tüm evrelerde KT uygulan-
mas› gerekmektedir. Bafllang›çta tümör tamamen ç›kar›la-

TABLO IV . GONAD DIfiI GERM HÜCREL‹ TÜMÖRLERDE EVRELEME

Evre I.     Tam rezeksiyon (sakrokoksigeal bölgede koksiks dahil), cerrahi s›n›rlar negatif, tümör belirteçleri 
pozitif veya negatif, lenf nodu tutulumu yok

Evre II.    Mikroskopik rezidü, lenf nodlar› negatif, tümör belirteçleri pozitif veya  negatif
Evre III.   Makroskopik rezidü veya sadece biopsi, lenfnodlar› pozitif veya  negatif, tümör belirteçleri 

pozitif veya negatif
Evre IV.  Uzak organlara yay›l›m

TABLO V. SAKROKOKS‹GEAL TERATOMLARDA ANATOM‹K SINIFLAMA

Tip I.    Tümör as›l olarak eksternal yerleflimli, presakral komponenti minimal (%47)
Tip II. Tümör birbirine yak›n oranlarda eksternal  ve presakral komponente sahip (%34)
Tip III. Tümör as›l olarak presakral yerleflimli, eksternal komponenti minimal (%9)
Tip IV. Tümör eksternal komponent olmaks›z›n as›l olarak presakral yerleflimli (%10) 
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mam›flsa 3-4 kür KT sonras›nda gerekirse ikincil cerrahi
uygulanmas› önerilmektedir.
Testisin endodermal sinüs tümöründe ilk aflamada radikal
inguinal orfliektomi ve spermatik kordun yüksek ligasyonu
uygulan›r. Tomografi ile retroperitoneal lenf nodlar›n›n
%80-85 oran›nda saptanabilmesi, AFP ile (hastalar›n
%90’›nda pozitiftir)  izlemin mümkün olmas› nedeniyle gü-
nümüzde prepubertal hastalar için retroperitoneal lenf nodu
eksizyonu uygulanmamaktad›r. Ancak tan› an›nda AFP de-
¤eri normal veya bilinmiyorsa önerilmektedir.  Olgular›n
%85’inde hastal›k lokalizedir (evre I) ve cerrahi sonras› ya-
flam oranlar› %90’a ulaflmaktad›r. Bu nedenle evre I hasta-
l›kta sadece cerrahi eksizyon, ve AFP ve radyoloji ile takip
önerilmektedir. Relapslar›n %70’i retroperitoneal lenf nod-
lar›nda görülür. Saptanabilir rezidu, relaps, metastaz ol-
maks›z›n AFP’de sebat eden yükseklik durumunda retrope-
ritoneal lenf nodu disseksiyonu  yap›lmal›d›r. Evre II-III-IV
vakalarda  cerrahi sonras›nda KT önerilmektedir. Kemote-
rapiyi  takiben sebat eden retroperitoneal kitle mevcutsa ret-
roperitoneal lenf nodu disseksiyonu önerilmektedir. 
Sakrokoksigeal malign teratomlarda ve endodermal sinüs
tümöründe  tedavi baflar›s› koksiksle birlikte tümörün tam
eksizyonuna ba¤l›d›r. Daha sonra kemoterapi uygulanma-
l›d›r. Büyük pelvik komponent nedeniyle total eksizyon
mümkün olmad›¤›nda kemoterapi sonras› ikincil cerrahi
önerilmektedir. 
Mediastinal malign GHT’de eksizyon ve takiben kemotera-
pi önerilmektedir. E¤er vital yap›lar riske giriyorsa sadece
biopsi veya tümör küçültücü operasyon yap›l›r. Bu vakalar-
da kemoterapiden sonra ikincil cerrahi uygulanabilir. Ger-
minomlarda kemoterapi cevab› yetersiz ise radyoterapi de
tedaviye eklenebilir. Bu bölgede prognoz daha kötü olmak-
la beraber olays›z yaflam %57-%88’e kadar ç›kmaktad›r
Santral sinir sistemi GHT’lerinde eksizyon  tedavide ilk ba-
samakt›r. Germinomlarda ilave olarak radyoterapi yeterli-
dir. Ancak son y›llarda yap›lan çal›flmalarda, yan etkilerini
azaltmak amac›yla radyoterapi doz ve alan›n› s›n›rlanmas›
ve sisplatin, karbopatinin içeren protokollerin ilave edilmesi
ile baflar›l› sonuçlar elde edildi¤i bildirilmifltir. Di¤er malign
GHT’lerde tek bafl›na radyoterapi ile kür flans› düflüktür. Bu
nedenle tedaviye mutlaka  kemoterapi eklenmelidir. 
Germ hücreli tümörlerde sisplatin (P), karboplatin(J),  vinb-
lastin(V), etoposid,(E) bleomisin (B) gibi kemoterapötik

ajanlar›n efektif oldu¤u belirlenmifltir. Cerrahi eksizyon son-
ras› bu ilaçlar› içeren PVB, PEB, PVBD,  JEB protokolle-
rin kullan›m› ile Evre I-II’de %95-100’lere evre III-IV’de
%94-96’lere varan genel yaflam oranlar› bildirilmifltir. 
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