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ÖZET 

Erdoğan, Ö. (2007).  Muhabbet Kuşlarında ve Papağanlarda Görülen Epitelyal ve 

Mezenşimal Tümörlerin Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle 

Tanımlanması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patoloji ABD. Doktora 

Tezi. İstanbul.  

     Ülkemizde, son yıllarda, muhabbet kuşları ve papağanlar pet kuşları olarak yoğun 

ilgi görmektedir. Bu kuşların doğal koşullarından uzak, ev ortamında beslenmeleri 

tümör oluşum ihtimalini arttırmaktadır. Oysa veteriner literatürde pet kuşlarının 

tümörlerine ait bilgiler kısıtlıdır. Bu çalışmada toplam 50 adet muhabbet kuşu ve 

papağandan alınan tümör dokularının histopatolojik teşhislerinin konulması ve bu 

teşhislerin immunohistokimya ile desteklenmesi amaçlandı. Hematoksilen Eozin ile 

boyanan doku kesitlerinin ilk histopatolojik değerlendirmesinde bazal hücreli karsinom 

(n:2), yassı hücreli karsinom (n:20), renal adenokarsinom (n:3), adenokarsinom (n:4), 

kolangiyokarsinom (n:1) olarak adlandırılan toplam 30 adet epitelyal kökenli tümör 

dokusu ile fibrosarkom (n:4), hemanjiyom (n:3), hemanjiyosarkom (n:4), 

leiyomiyosarkom (n:2) ve undiferensiye mezenşimal tümör (n:7) olarak adlandırılan 

toplam 20 adet mezenşimal kökenli tümör dokusunda streptavidin-biotin 

immunperoksidaz yöntemiyle keratin, vimentin, desmin, kas aktini (HHF35), düz kas 

aktini (SMA) ve F-VIII tümör belirteçlerinden oluşan bir antikor paneli kullanılarak 

immunohistokimyasal işaretleme yapıldı. Epitelyal kökenli tümörlerin hepsinde ve 

undiferensiye mezenşimal tümör olgularından birinde keratin pozitifliği, geriye kalan 

mezenşimal kökenli tümörlerin hepsinde vimentin pozitifliği gözlendi. Fibrosarkom 

olarak adlandırılan olgulardan ikisi ve undiferensiye mezenşimal tümör olgularından 

dördü, görülen kuvvetli SMA pozitifliğine dayanarak leiyomiyosarkom olarak yeniden 

adlandırıldı. Hemanjiyom ve hemanjiyosarkom olgularının hepsinde F-VIII pozitifliği 

izlendi. Undiferensiye sarkom olgularından iki tanesinde immunohistokimyasal 

sonuçlar yetersiz kaldı. Sonuç olarak, çalışmada saptanan histopatolojik bulguların 

özellikle kedi köpek tümörlerindeki geniş literatür bilgilerine kıyasla sınırlı olan kanatlı 

tümör literatürüne bir katkı sağladığı, tümörlerin histopatolojik morfolojilerinin 

memelilerdeki tümörler ile benzerlik gösterdiği, immunohistokimyanın histopatolojik 

tanıyı desteklemek üzere yardımcı bir tanı yöntemi olarak kullanabileceği, ancak bu 

alanda yeterli bilgi birikiminin oluşması için daha çok çalışma yapılmasının gerektiği 

belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Muhabbet kuşu, Papağan, Tümör, Histopatoloji, 

İmmunohistokimya  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-443/08032004 
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ABSTRACT 

Erdoğan, Ö. (2007). The Detection of Epithelial and Mesenchymal Tumors of 

Budgerigars and Parrots by Histopathology and Immunohistochemistry. İstanbul 

University, Institute of Health Science, Department of Pathology, Doctorate Thesis. 

İstanbul.   

In Turkey, budgerigars and parrots are prefered as pet birds recently. Keeping these 

birds away from their natural habitat  causes predisposition to neoplasia. Little is 

known, however, concerning the morphology of neoplasms in these birds.  In this study 

we aimed to provide a histopathological diagnosis of 50 tumor tissues obtained from 

budgerigars and parrots and support the diagnosis with the help of histopathological 

(IHC) staining. The histopathological diagnosis revealed 30 epithelial tumors consisting 

of basal cell carcinomas (n:2), squamous cell carcinomas (n:20), renal adenocarcinomas 

(n:3), adenocarcinomas (n:4), cholangiocarcinoma (n:1) and 20 mesenchymal tumors 

consisting of fibrosarcomas (n:4), hemangiomas (n:3), hemangiosarcomas (n:4), 

leiomyosarcomas (n:2) and undifferentiated mesenchymal tumors (n:7). Formalin-fixed, 

parafin-embedded specimens were labeled with streptavidin-biotin immunoperoxidase 

method, using a panel of commercially available antibodies raised against keratin, 

vimentin, muscle spesific actin (HHF35), desmin, smooth muscle actin (SMA) and F-

VIII.  All of the epithelial tumors and one of the undifferentiated mesenchymal tumors 

stained positively for keratin and the rest of the mesenchymal tumors  stained positively 

for vimentin. Two tumor tissues diagnosed as fibrosarcomas and four tumor tissues 

diagnosed as undifferentiated mesenchymal tumors revealed strong SMA staining and 

referred as leiomysarcomas on the basis of IHC results. All cases of hemangiomas and 

hemangiocarcinomas stained positively for F-VIII. IHC considered to be useless in two 

cases of undifferentiated mesenchmal tumors. In conclusion, the histopathological 

findings obtained in our study provided information for the avian neoplasm literature 

which is quite limited when compared with those of cats and dogs. The 

histopathological morphology of the avian tumors founded to be similar with their 

mammalian counterparts. Immunohistochemistry is considered to be useful as an 

ancillary diagnostic technique. However, further studies do need to be carried out to 

provide more spesific information. 

 

Key Words: Budgerigar, Parrot, Tumor, Histopathology, Immunohistochemistry  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Son yıllarda ülkemizde muhabbet kuşlarının ve papağanların pet kuşları olarak 

daha çok tercih edilmesine bağlı olarak, veteriner kliniklerinden anabilim dalımıza 

gönderilen bu kuşlara ait biyopsi ve nekropsi sayısında belirgin bir artış meydana 

gelmiştir. Bu hayvanların doğal ortamlarından uzak, ev ortamında beslenmelerinin ve 

stres altında kalmalarının tümör oluşum olasılığını arttırdığı düşünülmektedir (Campbell 

1986 pp.500-508). Böylece, gerek hayvan sahiplerinden, gerekse klinisyenlerden tümör 

teşhisi için artan bir talep oluşmaktadır. Pet kuşları için rapor edilmiş çeşitli tümör 

vakaları mevcuttur ( Murtaugh ve ark. 1986; Leach 1992; Latimer 1994; Andreasen ve 

ark. 1995; Schmidtt ve Quesenberry 1997 pp. 590-603; Tell ve ark. 1997; Reavill 2004). 

Vahşi kuşlara oranla, pet kuşlarına ait tümörlere ilgili raporların sayısı daha fazladır 

(Reece 1992, Flippich 2004). Ancak etiyolojileri, predispozisyon faktörleri, gelişimleri 

ve morfolojik yapıları göz önünde tutulduğunda pet kuşlarının tümörleri hakkında çok 

az bilginin mevcut olduğu ortaya çıkar (Latimer 1994). Kuş tümörleri üzerinde daha 

fazla çalışma yapıldıkça bu tümörler hakkındaki klinik ve patolojik bilgi de artacaktır.  

Tümör dokularının histopatolojik teşhisinde en temel ve en sık kullanılan 

boyama yöntemi hematoksilen-eozin’dir (HE). Ancak son yıllarda, 

immunohistokimyasal (İHK) teknikler, yardımcı tanı yöntemleri olarak yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. İHK doku kesitlerinde spesifik epitopların lokalizasyonunu 

belirlemek için bunlara karşı üretilmiş antikor içeren maddeler kullanılması esasına 

dayanan yardımcı bir tanı yöntemidir. Bu amaçla tümörlerin teşhisinde, hücre tipi ve 

paterni gibi faktörlerin yanı sıra tümör hücre komponentlerinin spesifik antikorlarla 

boyanma özelliğinden yararlanılır (Wick ve ark. 1998; Brown 1987). Bazı antijenlerin 

reaksiyonları bazı tümör tipleri için karakteristik olma özelliği taşır (Brown 1987; Weiss 

ve Goldblum 2001 pp. 199-247).  

İHK işaretleme metotlarının gelişimi ile birlikte tümörlerin tanısında insanlarda 

olduğu kadar veteriner patolojide de olumlu gelişmeler kaydedilmiştir (Leong ve 

Wright 1987;  Patnaik 1993; Bavdek ve ark. 1997; Ritchey ve ark. 1997; Quist ve ark. 

1999; Ramis ve ark. 1999; Bettini ve ark. 2003; Bras ve ark. 2005).  Her ne kadar 



 

 

2 

veteriner patolojide İHK yöntemlerinin kullanımı yaygınlaşmış olsa da, kuş 

tümörlerinin teşhisinde İHK işaretleme teknikleri henüz çok yaygın olarak 

kullanılmamaktadır (Reece 1992). 

Bu çalışmada, Anabilim Dalımız ve Utrecht Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Patobiyoloji Anabilim Dalı arşivlerinde yer alan muhabbet kuşlarına ve papağanlara ait 

toplam 50 adet epitelyal ve mezenşimal kökenli tümör dokusunun ilk olarak; HE ile 

histopatolojik teşhislerinin yapılması, ikinci olarak; insanlarda kullanılan bazı hazır 

ticari tümör belirteçlerinin çapraz reaksiyon özelliğinden yararlanmak suretiyle, 

formolle tespit edilmiş parafin ile bloklanmış neoplastik kuş dokularında streptavidin-

biotin immunoperoksidaz tekniği ile hücresel antijenlerin işaretlenmesi, üçüncü olarak; 

tümör dokularının histolojik paternlerinin İHK özellikleri ile korelasyonunun 

saptanması ve son olarak da;  ayrı ayrı değerlendirilen bu yöntemlerin teşhiste 

birbirleriyle ne ölçüde tutarlı ve tamamlayıcı olduklarının saptanması amaçlandı.  
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2. GENEL BİLGİLER 

Kedi ve köpeklerde görülen epitelyal ve mezenşimal tümörler için insan 

epitelyal ve mezenşimal  tümörlerinin sınıflandırılmasından adapte edilen ve Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1998 yılında yayımlanan histolojik bir sınıflandırma 

mevcuttur (Goldschmidt ve ark. 1998, Hendrick ve ark. 1998). Kuşlarda saptanan 

epitelyal ve mezenşimal tümörler için uluslararası standartta kabul görmüş bir 

sınıflandırma bulunmamakla birlikte, kuş tümörleri veteriner literatürde lokalize 

oldukları organ sistemlerine göre tanımlanmıştır (Latimer 1994; Schmidt ve ark. 2003; 

Reavill 2004). Bu sınıflandırma Tablo 2.1’de gösterilmiştir. Ancak bu çalışmada, tüm 

organ sistemlerini içerecek şekilde yeterli materyal temin edilemediği için, ele alınan 

tümörler organ ya da sistem tutulumları dikkate alınmaksızın, literatürde sıklıkla 

bildirilen tümörler göz önünde bulundurularak, epitelyal ve mezenşimal kökenli 

oluşlarına göre sınıflandırılmıştır. 

Tablo 2.1. Pet Kuşlarında Görülen Tümörler- Schmidt ve Reavill, 2003. 

Deri Tümörleri Sindirim Sistemi Tümörleri 

Papillom 

Bazal Hücreli Tümör 

Bazal Hücreli Karsinom 

Fibrom ve Fibrosarkom 

Hemanjiyom ve Hemanjiyosarkom 

Lipom ve Liposarkom 

Myelolipom 

Hemanjiyolipom 

Melanom 

Mast Cell Tümör 

Granular Hücreli Karsinom 

Üropigiyal Bez Adenomu ve Adenokarsinomu 

Papillom 

Yassı Hücreli Karsinom 

Bezli Mide ve Kaslı Mide Adenokarsinomu 

Kolangiyom ve Kolangiyokarsinom 

Hepatoselüler Adenom ve Karsinom 

Pankreatik Adenom ve Adenokarsinom 

Kloakal Papillom ve Karsinom 

Leiyomiyom ve Leiyomiyosarkom 
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Kan ve Lenf Sistemi Tümörleri Kas ve İskelet Sistemi Tümörleri 

Timoma 

Lenfoma 

Hemanjiyom ve Hemanjiyosarkom 

Miyelolipom 

Fibrom ve Fibrosarkom 

Kondrom ve Kondrosarkom 

Osteom ve Osteosarkom 

Rabdomiyom ve Rabdomiyosarkom 

Sinoviyal Hücre Sarkomu 

Endokrin Sistem Tümörleri Üreme Sistemi Tümörleri 

Adrenal Bez Adenomu ve Adenokarsinomu 

Hipofiz Adenomu ve Adenokarsinomu 

Tiroid Adenomu ve Adenokarsinomu 

Ovaryum Adenomu ve Adenokarsinomu 

Ovidukt Adenomu ve Adenokarsinomu 

Seminom 

Sertoli Hücre Tümörü 

İnterstisyel Hücre Tümörü 

Solunum Sistemi Tümörleri Üriner Sistem Tümörleri 

Papillom 

Nasal/ Sinüs Karsinom ve Adenokarsinomu 

Bronşiyoler Adenom ve Adenokarsinom 

Hava Kesesi Karsinomları 

Nefroblastom 

Renal Adenom ve Adenokarsinom 

Sinir Sistemi Tümörleri 

Sentral Sinir Sistemi Periferal Sinir Sistemi 

Astrositom 

Glioblastom 

Oligodendrogliom 

Nöroblastom ve Ganglionörom 

 

Schwannom ve Malign Schwannom 

Granüler Hücreli Tümör 
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2.1. Epitelyal Tümörler Hakkında Genel Bilgiler 

Epitel doku sıkıca bir araya gelmiş epitel hücreleri ile çok az miktarda hücreler 

arası maddeden oluşur. Bu hücreler arasındaki bağlantı güçlüdür. Böylece oluşan 

hücresel tabakalar vücudun yüzeyini örter ve kaviteleri döşer. Epitel doku her üç 

embriyonik germ yaprağından da (ektoderm- endoderm- mezoderm) gelişir. Deriyi, 

ağzı, burnu ve anüsü döşeyen epitel doku ektodermal orjinlidir. Solunum sistemi, 

sindirim sistemi ve sindirim sisteminin bez epitelleri (örneğin; pankreas ve karaciğer) 

endodermden gelişir. Diğer epiteller (örneğin kan damarlarının endotelyal örtüsü) 

mezodermden köken alır (Jungunea ve ark. 1998 pp. 79-80). 

Epitelyal tümörler epitel hücrelerinden köken alırlar ve mezenşimal tümörlerle 

birlikte evcil hayvanlarda en sık teşhis edilen tümörlerdir. Bu tümörlerin 

sınıflandırılması baskın (predominant) diferensiyasyon paternine ve biyolojik 

davranışlarına göre yapılır. Tüm neoplastik hastalıklarda olduğu gibi epitelyal tümörler 

de geniş bir diferensiyasyon derecesine sahiptir (Goldschmidt  ve ark. 1998). 

Kuşlarda epitelyal tümörlere ilgili bildirilmiş vakalar mevcuttur ( Blackmore 

1966; Leach 1992; Reece 1992; Latimer 1994; Bauck 1996; Schmidt ve Qusenberry 

1997; Reavill 2004). Yassı hücreli karsinom, papağanlar ve muhabbet kuşları da dahil 

olmak üzere bir çok kuş türünde, kutanöz papillomlar ise vahşi kuşlarda ve pet 

kuşlarında çok sık olmamakla beraber bildirilmiştir (Reavill 2003; Schmidt ve ark. 2003 

p.190). Renal adenokarsinomlar kuşlarda en sık rastlanılan böbrek tümörleridir (Reece 

1992;  Latimer 1994; Schmidt 1997). 

Epitelyal tümör hücreleri immunohistokimyasal değerlendirmede keratin 

belirteçleri ile pozitif boyanır (Goldschmidt ve Hendrick 2002 pp.45-117). 

Sitokeratinler moleküler ağırlıklarına göre gruplandırılır. Genel olarak düşük moleküler 

ağırlıklı ve yüksek moleküler ağırlıklı  olarak ele alınırlar. Sitokeratinler karsinomların 

tanımlanmasında yüksek derecede duyarlılık gösterirler ve epitelyal tümörlerin epitelyal 

olmayan tümörlerden ayrımında kullanılırlar (Folpe ve Gown 2001 pp.199-245).   

2.1.1 Kuşlarda Yaygın Olarak Görülen Epitelyal Tümörler 

2.1.1.1. Papillom  

Çok katlı yassı epitelden köken alan iyi huylu bir tümördür (Goldschmidt ve ark. 

1998). Kutanöz papillomlar at ve sığırda yaygın, kedi, köpek, koyun ve keçide seyrek, 
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domuzda ise çok nadir olarak izlenir  (Goldshmidt ve Hendrick 2002 pp. 45-117). Kuş 

derisinde papillom çok sık görülmemekle birlikte Afrika Gri Papağanlarında viral bir 

etkene (Papilloma virüsüne) bağlı olarak oluşabilir. Özellikle Avustralya kökenli bir kuş 

türü olan kokatiyellerde bu tümörler yüzde ve ayaklarda papiller tarzda büyümeler 

şeklinde gelişir (Reavill 2004). Multiple papillomlar genellikle göz kapaklarının 

derisinden, gaganın yüzle bağlantı yerinden ve ayaklardaki ve bacaklardaki deriden 

köken alır (Latimer 1994). Internal papillomatozis bir çok papağan ırkında rapor 

edilmiştir. Papağanlarda gelişen internal papillomatozisin histopatolojik görüntüsü 

köpeklerin, sığırların ve tavşanların ağız, farenks ve özefagusunda gelişen ve 

papillamovirüs tarafından indüklenen papiller lezyonlara benzerdir (Gibbons, P. M. ve 

ark. 2002).  Lezyonlar histolojik açıdan benzerdir ancak viral etiyoloji henüz 

kanıtlanmamıştır. Proliferatif, hiperkeratotik epidermis ile kaplanmış yapraklardan 

oluşurlar. İnce bir vaskuler stroma mevcuttur (Schmidt ve ark. 2003 p.191). 

2.1.1.2. Bazal Hücreli Tümör  

Bazal hücreli tümör, epidermisin bazal hücre tabakasını oluşturan hücrelerin iyi 

huylu neoplastik proliferasyonudur (Goldshmidt ve Hendrick 2002 pp. 45-117). 

Kuşlarda en fazla, yoğun ve farklı tüy yapısı nedeni ile beslenen kanarya ırklarında 

(Norwich ırkı ve Glocester ırkı) görülür (Reavill 2004). Bazal hücreli tümörler soliter 

nodüller olarak izlenir. Kıl kistlerinden köken alabilirler. Geniş bir yayılım 

göstermelerine rağmen histolojik olarak iyi huylu tümörlerdir. Genellikle multi lobüler 

yapıdadırlar ve lobüller birbirlerinden fibröz stroma ile ayrılmıştır (Latimer 1994). 

Tümör hücreleri tabakalar, kordonlar ve kümeler yaparlar. Tüy oluşumu ile bağlantısı 

olan bazal hücreli tümörler “kıl folikülomları” olarak adlandırılır ve 

trikoepitelyomaların kanatlı türlerindeki karşılığı olarak kabul edilebilir. Proliferatif 

bazal hücreler, kist duvarlarında genişleyerek büyüyen kümeler ve kabartılar 

oluştururlar (Schmidt ve ark. 2003 pp. 177-197). Tümör hücreleri küçük, yuvarlaktan 

polihedrale kadar değişiklik gösteren morfolojiye sahiptirler (Reavill 2004). 

2.1.1.3. Bazal Hücreli Karsinom  

 Epidermal ya da adneksal diferensiyasyon göstermeyen düşük dereceli malign 

epitelyal tümördür. Bazal hücreli karsinomlar kedilerde yaygın, köpeklerde ise nadir 

olarak görülen tümörlerdir. Diğer türlerde ya seyrek olarak görülür ya da hiç 

bildirilmemiştir (Goldshmidt ve Hendrick 2002 pp. 45-117). Kuşlarda son derece nadir 
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olarak görülür (Reece 1992, Tell ve ark. 1997). Ancak invaziv olabilirler ve yüksek bir 

nüks etme potansiyeliyle birlikte metastaz yapma eğilimine sahiptirler (Schmidt ve ark. 

2003 p.191). Bazal hücreli karsinomun etiyolojisi bilinmemekle birlikte, ultraviyole ışık 

ve travmanın potansiyel etkenler olabileceği bildirilmiştir (Tell ve ark. 1997). Kedi ve 

köpek ırklarında genellikle boyun ve baş bölgelerinde oluşurlar ancak çok sayıda 

kitlelerin bildirildiği vakalarda mevcuttur (Goldshmidt ve Hendrick 2002 pp. 45-117; 

Strafuss 1996). Yetişkin bir Mavi Alınlı Amazon Papağanının muayenesinde 

kafatasının kaidesinden kursağa kadar uzanan bilateral servikal kitleler tespit edildiği 

bildirilmiştir (Tell ve ark. 1997). Bazal hücreli karsinom tipik olarak, sert kıvamlı, 

yuvarlak, kabarık, sınırları belirgin dermoepidermal kitlelerdir. Genellikle soliter 

olmakla beraber, çok sayıda da olabilirler ( Reece 1992; Latimer 1994; Reavill 2004).  

Bazal hücreli karsinomların iki tipi görülmektedir: İnfiltratif tip ve berrak 

hücreli tip (clear cell type). İnfiltratif tip bazal hücreli karsinomlar epidermisin bazal 

hücrelerinden dermis ve subkutise kadar kordonlar ya da tabakalar oluşturarak 

uzanabilirler. Küçük bazofilik hücreler az miktarda sitoplazmaya ve hiperkromatik 

çekirdeğe sahiptir. Çekirdeklerde belirgin pleomorfizm yoktur, ancak çok sayıda mitoz 

görülür. Tümör hücrelerinin oluşturduğu adacıkların ve kordonların ortalarında nekroz 

bulunabilir. Tümör hücreleri yassı epitel hücrelerine ya da adneksal yapılara 

differensiyasyon göstermez. İnfiltrasyon gösteren tümör hücrelerine karşı her zaman 

belirgin bir fibroblast proliferasyonu geliştiği izlenir (Goldshmidt ve Hendrick 2002 pp. 

45-117; Strafuss 1996). Berrak hücreli bazal karsinoma seyrek olarak rastlanır. Hücreler 

geniş ve çok köşeli yapıdadır. Berrak ve belirgin granüler bir sitoplazmaya sahiptirler. 

Çekirdekler bir örnek yapıda ve ovaldir. Çekirdekçikler küçüktür ve değişen sayılarda 

mitozlar görülebilir (Goldschmidt ve ark. 1998).  Kuşlarda bazal hücreli karsinomların 

histopatolojisine ilgili bilgi veren bir tek literatür bulunmuştur. Neoplastik kitleyi 

oluşturan hücrelerin solid yapıda, değişen büyüklüklerde adacıklar ve kordonlar 

oluşturduğu izlenmiştir. Adacıkların ortasında selüleritenin yoğun olduğu ve hücrelerin 

yuvarlak morfolojili, eozinofilik sitoplazmalı, veziküler çekirdekli ve belirgin 

çekirdekçikli olduğu bildirilmiştir. 400x’lük büyütme alanında her alan için 2-3 tane 

mitotik figür saptanmıştır. Çok sayıda nekroz odakları izlenmiştir. (Tell ve ark. 1997). 
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2.1.1.4. Yassı Hücreli Karsinom  

Değişen derecelerde keratinosit (yassı epitel hücresi) diferensiyasyonu gösteren 

epidermal hücrelerin kötü huylu tümörüdür (Goldschmidt ve ark. 1998). Tüm memeli 

türlerinde görülmekle birlikte en sık olarak kedilerde, köpeklerde, atlarda ve sığırlarda 

görülür (Goldschmidt ve Hendrick 2002 pp. 45-117). Yassı hücreli karsinom derinin 

birçok yerinde bulunabilir ancak, birçok türün kendine özel tutunma yerleri vardır 

(Pulley ve Stannard 1990 pp. 23-87). Pet kuşlarında yassı hücreli karsinomların en sık 

görüldüğü yerler; deri ve gagayı, oral boşluğu, özefagusu, kursağı ve proventrikulusu 

içine alacak şekilde, üst sindirim sistemidir (Ramis ve ark. 1999; Reavill 2003; Schmidt 

ve ark. 2003 p.190). Yassı hücreli karsinom daha çok kokatiyellerde, Amazon 

papağanlarında ve muhabbet kuşlarında görülür (Bauck 1996). Derideki, oral boşluktaki 

ve gagadaki lezyonlar lokal olarak agresiftirler ve nüks etmeye meyillidirler. 

(Quesenberry 1997 pp. 600-3). Az sayıda raporda metastaz görüldüğü bildirilmiştir 

(Bauck 1992; Leach 1992; Pye ve ark. 1999; Ramis ve ark.1999). 

Histolojik olarak, tümör hücreleri adacıklar, kordonlar ve trabeküller oluşturur. 

Genellikle keratin incileri (tümördeki eş merkezli keratin lameli) görülür. Tümör 

hücrelerinin geniş, oval, genellikle veziküler çekirdekleri ve bunlarında tek, merkezi ve 

belirgin çekidekçikleri vardır (Reece 1992; Latimer 1994). 

 

2.1.1.5. Bezli Mide ve Kaslı Mide Adenokarsinomları 

Bezli mide adenokarsinomları kaslı mide adenokarsinomlarından yaklaşık olarak 

iki kat daha fazla görülür (Latimer 1994). Bir çok kuş türünde rapor edilmiştir ancak pet 

kuşları içinde en sık olarak muhabbet kuşlarında ve Amazon papağanlarında görülür 

(Leach 1992). Bezli mide karsinomu genellikle bezli mide- kaslı mide geçişinde yer alır 

ve tubuloasiner bir patern oluşturan kübikten yassıya değişen morfolojide epitel  

hücrelerinden meydana gelir (Latimer 1994). Serozal yüzeye kadar genişlerlerse, 

peritonit, pseudomembran oluşumu ve karaciğere ya da diğer organlara yapışma 

gözlenebilir. Lümende nodüler proliferasyon söz konusuysa, tümörün ülserasyonuna 

ilgili hemoraji gelişebilir (Bauck 1992). Histolojik olarak; tümör hücreleri infiltratif 

kümeler, tubuller ve kordonlar oluşturma eğilimindedirler. Mitotik aktivasyon ve 

stromal proliferasyon görülür. Genişleyerek, muskular tabakadan ventriküler duvara ve 

serozaya invaze olabilirler. Stromal üreme değişen düzeylerdedir (Schmidt ve ark. 
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2003). Ülserasyon, perforasyon, metastaz ve komşu organlara yapışma görülebilir. 

Pankreasa ve akciğerlere metastaz gelişebilir (Reavill 2004).  

2.1.1.6. Renal Adenom ve Adenokarsinom 

 Muhabbet kuşlarının ve papağanların böbreklerinde gelişen, histolojik olarak 

belirlenmiş en yaygın tümör tipi adenomlar ve adenokarsinomlardır (Simova-Curd ve 

ark. 2006). Renal adenomlara, renal adenokarsinomlara oranla daha az rastlanır 

(Latimer 1994). Böbreğin kranial bölgesinde yerleşen nodüler şişkinlikler şeklinde 

görülürler. Açık kahverengiden beyaza kadar değişiklik gösteren renkte ve fluktuant 

kıvamdadırlar (Bauck 1996). Histolojik olarak iyi diferensiye olmuş epitelyal hücrelerin 

dizilimiyle oluşan tubuler yapılar şeklinde izlenirler.  Az ya da orta düzeyde gelişmiş bir 

stroma mevcuttur (Schmidt ve ark. 2003 pp.  95-109). 

Renal adenokarsinomlar kuşlarda en sık rastlanılan böbrek tümörleridir (Reece 

1992; Schmidtt 1997). Etkilenen böbreklerde geniş, solgun ve multilobüler kitleler 

meydana gelir. Mikroskobik bakıda, tabakalar, kümeler, kordonlar ya da tubuller 

oluşturan veziküler epitelyal hücreler olarak izlenirler. Epitelyal hücreler kübik ya da 

prizmatik şekilli olabilirler. Fibrovasküler stroma belirgin olabilir. Çevre dokuya doğru 

genişleme ve zaman zaman akciğere ve karaciğere metastaz görülebilir (Latimer 1994; 

Schmidt ve ark. 2003 pp. 95-109).  

2.1.1.7. Hepatoselüler Adenom ve Karsinom 

Hepatoselüler adenom iyi diferensiye hepatositlerden meydana gelir ancak 

karaciğerin normal lobüler yapısı kaybolmuştur. Kedi ve köpeklerde nadir olarak 

görülür (Goldschmidt ve ark. 1998). Kuşlarda çok seyrek olarak bildirilmiştir (Latimer 

1994). Genellikle sınırları belirgin, soliter, soluk renkli nodüllerden oluşurlar. Histolojik 

olarak trabeküllerden ve bez yapılarından meydana gelen bir morfolojiye sahiptirler  

(Goldschmidt ve ark. 1998; Goldschmidt ve Hendrick 2002  pp. 45-117). 

Hepatoselüler karsinom hepatositlerin malign tümörüdür. Birçok türde 

bildirilmiştir. Köpeklerde kedilere oranla daha sık görülür (Goldschmidt ve ark. 1998). 

Hepatoselüler karsinom kuşlarda genellikle ileri derecede zayıflamaya neden olur. 

Makroskobik bakıda karaciğerin bir lobunda büyüme izlenir. Mikroskobik olarak bu 

neoplazmalar, normal dokunun yapısını bozan hepatosit benzeri hücrelerin oluşturduğu 

kordonlar yaparlar. Şekilleri bozulmuş ya da çok çekirdekli hepatositleri görmek 
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mümkündür. Değişen sayıda mitotik figürler mevcuttur (Dillberger ve ark. 1986; Reece 

1992; Latimer 1994).  

2.1.1.8. Kolangiyom ve Kolangiyokarsinom  

Kolangiyom safra kanalı epitelinden köken alır ve kolangiokarsinomlara oranla 

daha seyrek olarak görülür (Latimer 1994). Kolangiyomlar tek ya da çok sayıda, sıkı 

yapılı nodüller şeklinde bulunurlar. Histolojik olarak, yoğun bir stroma ile birlikte 

epitelyal hücre dizilimli tubuler yapılardan oluşurlar (Reece 1992; Schmidtt ve ark 2003 

p. 89). 

 Kolangiyokarsinom (kolangiyohücresel karsinom, safra duktus karsinomu), 

safra kanalındaki epitel hücrelerinden köken alır. Kuşlarda en sık rapor edilen hepatik 

tümörlerdir (Coleman 1991; Reece 1992; Degernes ve ark. 1998; Mikaelian ve ark. 

1998; Freeman ve ark. 1999; Reavill 2004).  Makroskobik muayenede, karaciğer 

parankiminde çok sayıda, farklı boyutlarda, sıkı kıvamlı, renkleri beyazdan 

kahverengiye değişen nodüller izlenir (Anderson ve ark. 1989; Latimer 1994). 

Histolojik olarak bu tümörler kolumnar ya da kübik epitel hücrelerinin oluşturduğu 

kurdelelerden, şeritlerden, tubullerden  ya da kanallardan meydana gelir. Çekirdekler 

yuvarlak ya da oval şekilli ve vezikülerdir. Çekirdekçikler genellikle seçilmez. 

Karaciğer parankimine invazyon belirgindir. Çok sayıda mitotik figür görülmesi 

kolangiyokarsinomun belirgin bir özelliğidir (Schmidtt ve ark. 2003 pp.67-94;  Reavill 

2004).  

2.1.1.9. Üropigiyal Bez Adenomu ve Adenokarsinomu  

 Memelilerde epidermis ve kıl follikülleri ile bağlantısı olan ter ve yağ bezleri, 

kuşlarda belirgin bir şekilde noksandır. Bunların yerini tek ve geniş yapılı, sebasiyöz 

benzeri bir bez almıştır. Bu beze üropigiyal bez denir. Holokrin yapıdaki bu bez, 

sebasiyöz bez benzeri fonksiyona sahiptir ve salgısı yağ benzeri bir maddedir. Özellikle 

su kuşlarında çok iyi gelişmiştir ve su geçirmemeye yarar. Üropigiyal bez biri kuyruk 

kaidesinin dorsalinde diğeri kaudalinde yer alan iki lobdan meydana gelir. Kuşlar bezin 

salgısını gagaları ile tüm vücutlarına yayarlar (Samuelson 2006 pp.299-301). Üropigiyal 

bez tümörleri pet kuşlarında, özellikle muhabbet kuşlarında ve kanaryalarda, sporadik 

olarak görülür (Reece 1992; Latimer 1994).  Makroskobik bakıda, üropigiyal bezin yer 

aldığı bölgede bir şişkinlik görülür. Bazı vakalarda kitle ülseredir. Adenomların sınırları 
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genellikle belirgindir ve kapsülle çevrelenmişlerdir. İyi diferensiye olmuş bez epitel 

hücrelerinden oluşurlar. Adenokarsinomlarda epitel hücrelerinin diferensiyasyonu daha 

kötüdür ve komşu dokulara invaze olmuşlardır (Schmidtt ve ark. 2003 p.191). Sınırlar 

belirsizdir. Nekroz, hemoraji ve sekunder yangı görülebilir (Reavill 2004). 

2.1.1.10. Pankreatik Adenom ve Adenokarsinom 

 Pankreatik adenomlar ve adenokarsinomlar  papağanlarda, özellikle Amazon 

Papağanlarında ve muhabbet kuşlarında görülür (Bauck 1992; Schmidtt 1997). 

Adenokarsinomlar makroskobik olarak çok büyük olabilirler. Multifokal pankreatik 

adenomların genellikle duktal yapılarla ilişkili olduğu saptanmıştır. Intraduktal tümörler 

duktuslarda  lokal şişkinliklere ve oluşturdukları basınç nedeniyle komşu parankim 

dokunun atrofiye uğramasına neden olabilir. Bitişik olarak bulunan ince bağırsağa 

belirgin bir invazyon izlenebilir ve ağır vakalarda normal pankreas yapısı tamamen 

kaybolmuş olabilir. Abdominal efüzyona sıkça rastlanılır. Kötü diferensiye epitel 

hücrelerinin oluşturduğu bez yapılarının, kümelerin ve trabeküllerin normal pankreas 

dokusunu istila ederek çevre dokulara yayıldığı izlenir (Bauck 1996). Histolojik olarak 

bu tümörler, kordonlar ve papiller uzantılar şeklinde dizilmiş kolumnar epitel 

hücrelerinden meydana gelir. Epitel hücre proliferasyonuna fibroplazi de eşlik edebilir 

(Latimer 1994; Schmidt ve ark. 2003 p.218).  

2.1.1.11. Kloakal Papillom ve Karsinom  

 Kloakal papillomlara muhabbet kuşlarında ve papağanlarda sıklıkla rastlanır 

(Bauck 1996, Schmidt ve Quesenberry 1997; Reavill 2004). Özellikle Amozon 

papağanlarında ve makavlarda yaygındır. Genellikle kloakal mukozanın deri ile bağlantı 

yerinin yakınlarında oluşur ancak kloakaya doğru genişleyebilir. Lezyonlar fokal ya da 

diffuz olabilir. Geniş bir alan kapladıklarında prolapsusa uğrarlar ve ülsere olurlar 

(Schmidt ve ark. 2003 p. 61). 

Histolojik olarak, çok katlı kübik ya da yalancı çok katlı kolumnar epitel 

hücrelerden oluşan bir tabaka ile kaplanmışlardır. Epitelyal tabakanın kalınlığı, 

lezyonun kloakal mukozada köken aldığı yere bağlı olarak değişkenlik gösterir 

(Sundberg 1986; Latimer 1994; Reavill 2004).  

Kloakal karsinomlara papillomlara oranla daha az rastlanılır. Genellikle sıkı 

kıvamlıdırlar. Renkleri griden beyaza değişiklik gösterir. İnfiltratif kordonlar ve 
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kümeler oluşturan epitel hücrelerinin diferensiyasyonu orta ya da kötü düzeyde olabilir.  

Orta ya da bol miktarda stroma, nekroz ve hemoraji görülebilir (Sundberg 1986; 

Schmidt ve ark. 2003 p. 61). 

2.1.1.12. Ovaryum ve Ovidukt  Adenokarsinomu  

Ovaryum adenokarsinomu pet kuşlarında ve vahşi kuşlarda en sık rapor edilen 

dişi genital sistem tümörüdür (Reece 1992; Schmidt ve ark. 2003 p. 114). Histolojik 

olarak; adalar, kordonlar, tubuller ve kistler oluşturan epitelyal hücrelerden meydana 

gelirler. Epitelyal hücrelerin oluşturduğu bu odaklar bağ doku septumu ile birbirinden 

ayrılır. Ovaryum tümörleri mezenteryuma, intestinal serozaya, karaciğere, akciğere, 

pankreasa, kaslara ve kemiklere metastaz yapabilir (Wadsworth ve Jones 1981). 

Ovidukt adenokarsinomunun abdominal seroza yüzeylerine metastaz yapabildiği 

bildirilmiştir (Bauck 1992). Histolojik olarak; kümeler ve köprüler meydana getiren, 

morfolojileri kübikten yassıya kadar değişiklik gösteren epitel hücrelerinden meydana 

gelirler (Latimer 1994). 

2.1.1.13. Seminom  

Kuşlarda sıklıkla karşılaşılan testis tümörlerindendir. Genellikle iyi huylu bir 

tümör olarak bilinir ancak ilerleyen safhalarda  karaciğere metastaz yapabilir (Reavill 

2004). Histolojik olarak; katmanlar, adalar ya da düzensiz tubuller oluşturan germinal 

epitel hücrelerinden oluşur. Seminiferus tubullerinin lümenleri neoplastik hücreler ile 

dolabilir. Hücre morfolojileri çok köşeliden yuvarlağa kadar değişiklik gösterebilir ve 

anizositosiz görülebilir. Çok çekirdekli tümör hücreleri ve atipik mitotik figürler sıklıkla 

görülebilir (Reece 1992; Latimer 1994). 

2.1.1.14. Bronşiyoler Adenom ve Adenokarsinom 

Bir papağanda bronşiyoler adenom rapor edilmiştir (Reece 1992). Makroskobik 

görüntüsü; bir bronşun içinde geniş, lobuler, adenomatöz bir nodül olarak tarif 

edilmiştir. Bronşiyoler adenokarsinom ise bir bıldırcında bildirilmiştir ancak histolojik 

yapısına ait bilgi verilmemiştir (Latimer 1994). 

2.1.1.15. Tiroid Adenomu ve Karsinomu  

Tiroid adenomlarına tiroid adenokarsinomlarından daha sık rastlanır. Muhabbet 

kuşlarında ve kokatiyellerde bildirilmiştir (Schmidt ve ark. 2003 p.124; Reavill 2004). 
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Genellikle nekropsilerde tesadüfen ortaya çıkan neoplazmalardır (Blackmore 1966). 

Histolojik olarak; folliküllerin genişlediği ve kübik ya da silindirik epitel hücreleri ile 

çevrelendiği görülür. Tiroid adenokarsinomlarına çok seyrek olarak rastlanır (Reece 

1992). Histolojik olarak; adalar ve trabeküller oluşturan, çevre dokuya infiltre olan  kötü 

diferensiye epitel hücrelerinden oluşurlar (Schmidt ve ark. 2003 p.124).  

2.2. Mezenşimal Tümörler Hakkında Genel Bilgiler 

Mezenşimal doku embriyonun orta tabakası olan mezodermden ve kısmen de 

nöroektodermden farklılaşır (Weiss ve Goldblum 2001; Ettinger 2003). Mezodermal 

hücreler orjin bölgelerinden ilerleyerek, gelişen organları çevreler ve onlara penetre 

olurlar. Bunlar mezenşimal hücreler olup, oluşturdukları doku mezenşim adını alır 

(Jungunea ve ark. 1998 p.112). 

Mezenşimal dokular vücudun her yerinde bulunur. Bu geniş dağılım nedeni ile 

mezenşimal tümörlerin özelliklerini belirlemek son derece zordur çünkü farklı yerlerde 

yer almaları farklı biyolojik davranışlar göstermelerine neden olur (Weiss ve Goldblum 

2001).  

Pet kuşlarında bir çok mezenşimal tümör rapor edilmiştir (Bossart 1983; Riddell 

ve Cribb 1982; Sasipreeyajan ve ark. 1988; Steinberg 1988; Leach 1992; Reece 1992; 

Latimer 1994; ; Bauck 1996; Ijzer ve ark. 2002; Reavill 2004). Fibrosarkomlar sıklıkla 

rapor edilen tümörlerdir ancak fibromlar çok daha nadir olarak bildirilmiştir. (Schmidt 

ve Qusenberry 1997). Hemanjiyomlar hemanjiyosarkomlardan çok daha sık görülür ve 

genellikle deri ve derialtı bağ dokusunda yer alırlar. Lipomlar bir çok türde görülmekle 

birlikte en sık muhabbet kuşlarında görülür.  Liposarkomlar çok nadir olarak rapor 

edilmiştir (Reece 1992; Latimer 1994; Schmidt ve Qusenberry 1997; Reavill 2004).  

Kuşlarda bildirilen mezenşimal tümörler için uluslararası standartta kabul 

görmüş bir sınıflandırma yer almamaktadır. Mezenşimal tümörler; fibroz dokunun 

tümörleri, adipöz dokunun tümörleri, kas dokunun tümörleri, kıkırdak ve kemik 

dokunun tümörleri, vasküler tümörler ve periferik sinir kılıfı tümörleri olarak 

gruplandırılabilir. 
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2.2.1. Kuşlarda Yaygın Olarak Görülen Mezenşimal Tümörler 

2.2.1.1. Fibröz Dokunun Tümörleri 

Fibrom  

Fibrom (FM), çok miktarda kollojen üreten olgun fibrositlerin iyi huylu 

tümörüdür (Hendrick ve ark. 1998). Fibröz konnektif dokunun yer aldığı her anatomik 

bölgede görülebilmekle birlikte en çok deri ve subkutan dokularda görülür (Latimer 

1994). Daha çok muhabbet kuşlarında gaga çevresinde, kanatlarda ve bacaklarda yer 

almakla beraber bu tümör kuşlarda nadir olarak bildirilmiştir (Bauck 1996; Reavill 

2004).  

Düzgün sınırlı, kapsülsüz, genellikle sert ve elastik yapıda yuvarlak, oval veya kubbe 

şeklinde tümörlerdir. Histolojik olarak iç içe geçmiş fibrosit demetleri ve geniş kollojen 

liflerinden meydana gelir (Schmidt ve ark. 2003 p.192). Neoplastik hücreler iri, çok 

çekirdekçikli, belirsiz sitoplazmalı genellikle iğsi bazen yıldızsı şekilde hücrelerdir 

(Pulley ve Stannard 1990 pp 23-87). 

Fibrosarkom 

Fibrosarkomlar fibroblastlardan oluşan malign neoplazilerdir (Kumar ve ark. 

2003 pp.782-784). Fibrosarkomlar daha çok muhabbet kuşlarında, kokatiyellerde ve 

makavlarda bildirilmiştir. Fibrosarkomların, muhabbet kuşlarında görülen tümörlerin 

%3 ila %14’ünü oluşturduğu bildirilmiştir (Reece 1992; Latimer 1994). Fibromlara 

oranla daha sık görülür ve yüz, kanat ve ekstremitelere ek olarak syrinx, karaciğer, ince 

bağırsak, kloaka, dalak, hava keseleri ve akciğerlerde bildirilmiştir (Blackmore 1966; 

Latimer 1994; Bauck 1996; Reavill 2004). Sadece dört kuşta metastaz bildirilmiştir 

(Riddell ve Cribb 1982).  

Fibrosarkomların hücresel yoğunluğu çok yüksektir. Değişen açılarla birbirini 

kesen farklı genişlikteki immatür fibroblast demetlerinden oluşur. Tümör hücreleri az 

miktarda sitoplazmaya sahip genellikle mekik-iğsi (fusiform-spindle) yapıda hücrelerdir 

ve genellikle çok çekirdekçiklidir. Genellikle çok sayıda mitotik figür izlenir (Schmidt 

ve ark. 2003 p.192).  
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FS’ların genel olarak anti-vimentin hariç diğer yumuşak doku tümör belirteçleri 

ile negatif immunreaksiyon verdiği veteriner literatürde ve insanlarda bildirilmiştir 

(Folpe ve Gown 2001 pp.45-117; Craig ve ark. 2002) 

2.2.1.2. Adipöz Dokunun Tümörleri 

Lipom  

Olgun lipositlerin normal yağ dokusundaki benzerleri gibi solid dizilimler yapan 

iyi huylu nodüler proliferasyonlarıdır (Walder ve Gross 1992 pp.430-450). Pet kuş 

türleri içinde en çok muhabbet kuşlarında, Amozon Papağanlarında ve kokatiyellerde 

görüldüğü bildirilmiştir. Tümör kitleleri yumuşak, açık sarı renkli, kapsülle çevrelenmiş 

ve lobüllü yapıdadır. Genellikle subkutisde ve daha çok sternum üzerinde yer alırlar. 

Daha seyrek olarak abdomen ve gluteal kaslarda saptanmışlardır (Reece 1992; Bauck 

1996; Schmidt ve Quesenberry 1997). Lipomlar travmaya maruz kalırlarsa, 

enflamasyon ve nekroz oluşabilir (Latimer 1994). Obez kuşlarda, lipomların sıklıkla 

oluştuğu bölgelerde yağ yumruları meydana gelebilir. Bu sebeple tümörlerin 

hiperplastik adipöz dokulardan ayırt edilmesi gerekir (Bauck 1996; Reavill 2004). 

Makroskobik bakıda tümörler yumuşak kıvamlı, yuvarlaktan multilobüler forma 

değişen yapıda ve soluk sarı renkte izlenirler. Histolojik olarak iyi diferensiye 

adipositlerin oluşturduğu lobüllerden ve bunları çevreleyen ince bir kapsülden meydana 

gelirler (Latimer 1994). 

Liposarkom  

Liposarkomlar (LPS) lipositlerin malign proliferasyonlarıdır (Walder ve Gross 

1992 pp.430-450). Kuşlarda çok seyrek olarak gözlenir ( Schmidt ve Quesenberry 1997; 

Reavill 2004).  Muhabbet kuşlarında ve kokatiyel türü kuşlarda bildirilmiştir (Bauck 

1996). Genellikle sternum bölgesinde deride ve üropigiyal bezlerin bulunduğu 

alanlarda, daha seyrek olarak torakaabdominal boşlukta, karaciğerde ve iskelet 

kaslarında saptanır. Tümör kitlelerinin rengi sarıdan griye kadar değişiklik gösterir. 

Lipomlara göre daha sert kıvamlı, daha infiltratif ve daha vaskuler yapıdadırlar 

(Schmidt ve Quesenberry 1997; Reavill 2004). 



 

 

16

Histolojik olarak tümör hücreleri iğsi, yuvarlak ya da poligonal yapıda 

olabilirler. Hücre çekirdekleri yuvarlak ya da ovaldir ve çok sayıda çekirdekçik içerir. 

Sitoplazma eozinofiliktir ve çok sayıda vakuol içerir (Reece 1992; Latimer 1994). 

2.2.1.3. Kas Dokunun Tümörleri 

Çizgili ve düz kaslardan köken alan benign ya da malign karakterde tümörler 

gerek pet kuşlarında gerekse vahşi kuşlarda zaman zaman bildirilmiştir (Schmidt ve 

Quesenberry 1997). Düz kas tümörleri, çizgili kas tümörlerine oranla iki kat ve kötü 

huylu tümörlerde iyi huylu tümörlere göre iki kat fazla rapor edilmiştir (Latimer 1994). 

Düz Kas Tümörleri 

Leiyomiyom   

Düz kasın iyi huylu, kapsülsüz ve invaziv olmayan tümörüdür. Kuşlarda 

gastrointestinal sistemdeki organlardan ve ayrıca ovidukttan köken alan leiyomiyomlar 

bildirilmiştir (Reavill 2004). Bunlar dışında dalaktaki düz kas trabekülünden ve 

pankreastaki duktuslardan köken alan vakalarda mevcuttur (Reece 1992; Bauck 1996). 

Histolojik olarak normal düz kas dokusunu taklit eden, iç içe geçmiş geniş 

demetler oluşturan sınırları belirsiz, koyu eozinofilik sitoplazmalı iki ucu küt (puro 

şeklinde) çekik çekirdeğe sahip homojen mekik hücre populasyonundan meydana gelir. 

Mitotik figür nadiren bulunur (Latimer 1994; Schmidt ve ark. 2003 pp.59-60)   

Leiyomiyosarkom  

Köpek gastrointestinal kanalının en yaygın malign mezenşimal tümörü olan 

leiyomiyosarkomlar (Cohen ve ark. 2003), kuşlarda da en sık rapor edilen kas 

tümörlerini oluştururlar (Sasipreeyajan ve ark. 1988; Steinberg 1988). Herhangi bir 

yerdeki düz kastan köken alabilirler ancak en çok kursak, trakea, dalak, ovaryum ve 

oviduktta  bildirilmişdir. Genellikle sıkıca paketlenmiş, çoğunlukla homojen, iğsi 

hücrelerden, daha seyrek olarak ise pleomorfik, oval-yuvarlak veya uzun çekirdekli 

mekik hücrelerden meydana gelirler. Çok sayıda mitotik figür görülebilir (Reece 1992; 

Latimer 1994). İyi diferensiye leiyomiyosarkomlar, kesişen geniş demetler meydana 

getiren, bol eozinofilik sitoplazmalı, granüler kromatin içeren ve iki ucu küt puro 

şeklinde çekirdeğe sahip belirgin çekirdekçikli mekik hücrelerden meydana gelir. 
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Diferensiyasyonu daha kötü olanlar, sitoplazmanın belirsizleşmesiyle daha hücresel bir 

görünüm alır (Schmidt ve ark. 2003 p.59-60).  

Işık mikroskobisiyle benzer hücresel morfoloji ve yapısal paterne sahip olmaları 

sebebiyle FS’lar ile sıklıkla karıştırılan LMS’lar için diffuz anti-SMA ve fokal anti-

desmin immunreaktivitesi görülmesi ayırıcı bir bulgudur (Boy ve ark. 2005).  

Çizgili Kasın Tümörleri 

Rabdomiyom  

Çizgili kasın iyi huylu tümörüdür. Köpeklerde daha çok subkutan tutulumun 

bildirildiği rabdomiyomlar (RM) daha az sıklıkla larinks ve dilde gelişir (Cooper ve 

Valentine 2002 pp.319-369). Pet kuşlarında en seyrek olarak rapor edilen kas 

tümörleridir. Kanatta, dilde ve göz kapaklarında saptandığı bildirilmiştir (Bauck 1992 

1966; Reece 1992). Soliter ya da multinodüler yapıda olabilir. Tümör oldukça 

eozinofilik, granüler sitoplazmalı, belirgin çekirdekçikli yuvarlak-oval iri pleomorfik 

hücrelerden meydana gelmektedir. Mitotik figür az sayıdadır ve sitoplazmik çizgili yapı 

izlenebilir (Bauck 1996; Reavill 2004). Bazı hücrelerin sitoplazmalarında içerdikleri 

yüzeydeki glikojene bağlı olarak, vakuoller izlenebilir. Bu durumda periyodik asit 

Schiff (PAS) ile yapılan boyamada pozitif granüller izlenebilir (Latimer 1994).  

Rabdomiyosarkom  

İskelet kasından köken alan bu kötü huylu tümörler çoğunlukla düzensiz, lobüler 

yapıda, sıkı kıvamlı subkutanöz şişkinliklerdir. Kuşlarda çok seyrek olarak bildirilmekle 

beraber en çok kanatlarda ve omuzlarda görülür. Lokalizayonları nedeni ile kanat 

kullanımını sınırlarlar (Bauck 1992; Reece 1992; Latimer 1994; Reavill 2004). Daha 

seyrek olarak lumbal bölgenin dorsalinde yer alırlar. Bir kuşta peritona ve karaciğere 

metastaz yaptığı bildirilmiştir (Raphael ve Nyugen 1980).  

Tümörler histolopatolojik olarak, morfolojileri mekikten iğsiye değişiklik 

gösteren hücrelerden meydana gelir. Ovalden mekik şekline değişen şekillere sahip 

çekirdeklerde anizokaryozis belirgin olarak izlenebilir (Latimer 1994). Neoplastik doku 

içerisinde çok çekirdekli dev hücrelerin varlığı da bildirilmiştir (Schmidt ve ark. 2003 

p.153). Vimentin, desmin ve kas aktini (HHF35) pozitifliği kedi ve köpeklerin RM ve 

RMS’larında bildirilmiştir (Cooper ve Valentine 2002). Kuşlarda rabdomyosarkomların 
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ayırıcı tanısında İHK yöntemlerinden yararlanıldığını bildiren herhangi bir literatüre 

rastlanılmamıştır. 

2.2.1.4. Kıkırdak ve Kemik Dokunun Tümörleri 

Pet kuşlarında kıkırdak ve kemik dokudan köken alan tümörlere nadiren 

rastlanılır. Kemik tümörleri daha çok uzun kemiklerde, kıkırdak tümörleri ise sıklıkla 

tarsuslarda meydana gelir (Latimer 1994). 

Kondrom  

Olgun kıkırdak dokunun kapsüllü, yavaş gelişen, yumuşak kıvamlı yapıdan 

nodüler yapıya kadar değişiklik gösteren ve seyrek olarak görülen iyi huylu tümördür 

(Goldschmidt ve ark. 1998). 

Kuşlarda genellikle ayak tabanında oluşurlar. Bu sebeple travmaya ve buna bağlı 

olarak gelişebilecek hemorajiye ve yüzeyi örten epidermiste oluşacak ülserasyona 

açıktırlar (Latimer 1994). Ayaktan başka kafatasından (özellikle kanaryalarda) ve 

proksimal humerustan da  köken alırlar (Reece 1992).  

Histolojik olarak, bu tümörler gelişmekte olan kondrositlerden ve bunları 

çevreleyen kapsülden oluşan lakunlardan meydana gelir. Bu lakunlar fibröz bağ doku ile 

birbirinden ayrılmıştır (Latimer 1994). 

Kondrosarkom  

Kondrosarkomlara kondromlara oranla çok daha az rastlanır. Kötü diferensiye 

olmuş kıkırdak dokusundan meydana gelir ve mitotik indeks çok yüksektir.  

Kondromalara göre hücresel yoğunluk daha fazladır ve matriks oluşumu minimum 

düzeydedir (Latimer 1994). Meduller boşluklardan ya da periosteumdan köken 

alabilirler. Kondromlar gibi daha çok yassı kemiklerde oluşurlar (Reece 1992; Reavill 

2004). 

Osteom  

Olgun, iyi diferensiye kemik hücrelerinden meydana gelen genellikle 

kafatasında oluşan, çoğunlukla soliter yapıda, iyi huylu nadir olarak görülen tümördür. 

Bildirilen vakaların sayısının azlığına bağlı olarak hangi hayvan türlerinde daha çok 

görüldüğü saptanamamıştır (Goldschmidt ve ark. 1998). 
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Kuşlarda da osteomlara çok seyrek olarak rastlanılır. Kafatasından, skapuladan, 

tarsometatarsusdan ya da dirsek eklemlerinden köken alan vakalar bildirilmiştir  Genel 

olarak düzensiz kemik trabeküllerinden oluşan küçük, kapsüllü nodüllerden meydana 

gelirler (Reece 1992; Latimer 1994; Reavill 2004). İntertrabeküler bağ dokusu mekik 

hücrelerinden meydana gelir ve tümör daha kompakt ve sklerotik hal aldıkça mekik 

hücre sayısı seyrekleşir (Goldschmidt ve ark. 1998). 

Osteosarkom  

Kuşlarda osteosarkomlar osteomlara göre daha 3.5 kat daha fazla görülür ve 

genellikle radius, humerus, femur, tibiotarsus ve tarsometatarsus gibi uzun kemiklerin 

proksimalinden köken alırlar (Reece 1992; Schmidt ve ark. 2003 pp.159-160). 

Akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri, ovaryumları kapsayan geniş bir metastaz alanına 

sahiptirler (Reavill 2004).  

Histolojik olarak, şekilleri polihedralden iğsiye kadar değişen osteoblastik 

hücrelerden oluşurlar ve bu hücreler osteoid üretirler. Kemik trabekülü mevcut olabilir 

ancak düzensiz yapıdadır (Reece 1992; Latimer 1994).  Hücreler sahip oldukları geniş 

sitoplazmaları ve zaman zaman oluşturdukları kaba organoid yapıları ile belli belirsiz 

bir şekilde epitel hücrelerine benzerler. Çekirdekteki ve sitoplazmadaki pleomorfizm, 

hiperkromatik kromatin ve atipik mitozlar malignite derecesini belirlemekte kullanılan 

primer sitolojik değerlendirmeyi oluştururlar (Goldschmidt ve ark. 1998). 

2.2.1.5. Vasküler Mezenşimal Tümörler 

Hemanjiyom  

Hemanjiyomlar (HM) tek kat ve tek tip endotelyal hücrelerin çevrelediği 

eritrositler ile dolu vasküler boşluklardan meydana gelen, dermal ya da subkutan 

tümörlerdir. Neoplastik hücreler, vasküler kanallar oluşturan iyi diferensiye endotel 

hücreleridir (Goldschmidt ve Hendrick 2002 pp.45-112). Kuşlarda genellikle deride 

(ayaklarda, inguinal bölgede, kloakada, boynun dorsalinde, kanatlarda ve bacaklarda), 

dalakta, karaciğer ve böbrekte görülür (Bauck 1996; Reavill 2004). Özellikle 

kanatlardaki hemanjiyomlarda travmaya açık olmalarından ötürü kanamalar görülebilir 

(Latimer 1994). Makroskobik olarak HM’lar kutis ve subkutisde sınırları belirgin, 

yumuşak kıvamlı, kırmızı-siyah renkli şişkinlikler olarak izlenir. Her ne kadar pet 
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kuşlarında çok nadir olarak görülselerde malignant melanomlara benzer bir 

makroskobik görüntüye sahip olabilirler. HM’ların arteriovenöz fistüllerden, 

anevrizmalardan ve hematomlardan ayırt dilmesi gerekir. (Latimer 1994; Reavill 2004).  

Hemanjiyosarkom 

Endotel hücrelerinin agresif, kötü huylu tümörüdür (Goldschmidt ve ark. 1998). 

Kanatlılarda en çok kokatiyeller olmak üzere Amazon papağanları, muhabbet kuşları, 

Afrika gri papağanları, paraketler ve kanaryalarda görülür. En sık olarak deride, 

karaciğerde, akciğerlerde, dalakta, kalpte, böbrekte, oviduktta, kemik ve synoviyumda 

bildirilmiştir (Latimer 1994; Schmidt ve Qusenberry 1997; Rossi 1998; Reavill 2004). 

Lokal olarak invaziv ve multrisentik tümörlerdir. Derideki tümörlerde yangı ve nekroz 

görülür (Latimer 1994; Reavill 2004). 

Histolojik olarak çoğunlukla küçük yarıklar, bazen de kavernöz kanallar 

şeklinde vasküler boşluklar oluşturan immatür endotel hücrelerinden meydana gelir. 

Neoplastik hücreler çok değişkendir; mekik, poligonal veya oval şekilli olabilir 

(Latimer 1994). 

 Geleneksel olarak faktör VIII (F-VIII) immunpozitifliğinin HMS’lar için 

diagnostik olduğu düşünülmektedir. Literatürde köpeklerdeki HMS vakalarında güçlü 

anti-F-VIII  ve anti-vimentin  pozitifliği bildirilmiştir (Hayden ve ark. 1999). Bir 

Amazon papağanına ait HMS vakasında da anti-F-VIII  ve anti-vimentin  pozitifliği 

bildirilmiştir (Rossi 1998). 

2.2.1.6. Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri  

Schwannom  

Pet kuşlarında çok seyrek olarak görülür. Bir ya da birkaç sayıda beyaz renkli, 

sıkı kıvamlı nodüller olarak bildirilmiştir. Tümöral kitle histolojik olarak iç içe geçmiş 

demetler, anaforlar ve storiform patern oluşturan iri belirgin çekirdekçikli, veziküler 

mekik çekirdekli iğsi şekilli yoğun hücresel tabakalardan meydana gelir (Reece 1982; 

Latimer 1994; Schmidt ve ark. 2003 pp.175-176).  
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Malign Schwannom  

Schwann hücrelerinden ya da perinöyral hücrelerden köken alır. Hücresel 

yoğunluk schwannomlara oranla daha fazladır. Mitotik figürler daha fazladır ve 

metastaz yapabilirler (Schmidt ve ark. 2003 pp.175-176). 

Granüler Hücreli Tümör  

Histogenezi tam olarak aydınlatılamamış olsa da schwann hücrelerinden köken 

aldığı düşünülen eozinofilik sitoplazmik granüllere sahip belirgin çekirdekçikli, iri 

epiteloid hücreli benign tümörlerdir. Bu tümörlere pet kuşlarında çok nadir olarak 

rastlanır. Şimdiye kadar bir Amazon papağanının metakarpusunda ve bir  kokatiyelin 

perioküler dokusunda olmak üzere iki adet vaka bildirilmiştir (Quist ve ark. 1999; 

Schmidt ve ark. 2003 pp.193-194). Köpeklerde genellikle oral kavite ve sıklıkla da dilde 

lokalize olduğu bildirilmiştir (Patraik 1993; Rallis ve ark. 2001).  

2.3. Teşhis Yöntemleri 

HE ile boyanmış tümör kesitlerinin histolojik teşhisinde hücresel 

diferensiyasyon, mitotik indeks ve nekroz tümörlerin malignite derecelerinin 

saptanmasında en önemli kriterler olmakla beraber, hücresellik oranı, hücresel 

pleomorfizm/anaplazi, ekspansif ya da infiltatif ve invaziv büyüme, matriks miktarı, 

kanama, yangı derecesi ve tümörün derinliği gibi faktörler de değerlendirmeye alınır. 

Neoplastik lezyonların diferensiyasyon yönünün saptanması ve histogenezinin 

belirlenmesi için hücrelerin morfolojisi, yapılanması (paterni) ve iç kimyası 

(immunohistokimyasal yapısı) mikroskobik incelemelerde dikkate alınması gereken üç 

önemli parametredir (Weiss ve Goldblum 2001 pp.1-19, Newman 2003). Histolojik 

teşhis için yeterli bulgu saptanamadığı durumlarda histokimya, elektron mikroskobisi, 

immunohistokimya gibi yardımcı teşhis yöntemlerine baş vurulur (Cullen ve ark. 2002 

pp.3-44). 

İmmunohistokimya doku kesitlerinde spesifik epitopların lokalizasyonunu 

göstermek amacıyla antikor içeren belirteçlerin kullanımı esasına dayalı yardımcı tanı 

yöntemidir  (Folpe ve Gown 2001 pp. 199-245). İnsanlarda normal hücrelerde ve 

neoplastik dokularda sunulan antijenik yapılar ile bu antijenlere karşı geliştirilmiş 

antikorlar (Folpe ve Gown 2001 pp. 199-245) Tablo 2.2’de gösterilmiştir. Evcil 

hayvanlarda yapılan immunohistokimyasal çalışmalarda bu antikorların çapraz 
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reaksiyon özelliklerinden yararlanılır (McColl-Williamson ve Middleton 1998). 

Kuşlarda tümör tanısında kullanılan  immunohistokimyasal çalışmalar çok sınırlı olsa 

da, insanlarda kullanılan antikorların çapraz reaksiyon özelliklerinden yararlanmak 

suretiyle konulan tanılar mevcuttur (Bossart 1983; Patnaik 1993; Bavdek ve ark. 1997; 

Ritchey ve ark. 1997; Rossi ve ark. 1998; Quist ve ark. 1999; Ramis ve ark. 1999; IJzer 

ve ark. 2002; Bras ve ark. 2005). 
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Tablo 2.2. İnsanlarda Yaygın Olarak Kullanılan Tümör Belirteçleri– Folpe ve Gown 2001. 

Antikorlar Sunulduğu Normal ve Neoplastik Dokular 

Sitokeratinler 
Karsinomlar, epiteloid sarkomlar, sinoviyal sarkomlar, bazı anjiyosarkomlar ve 

leiyomiyosarkomlar, mezoteliomlar, ekstrarenal rabdoid tümörler 

Vimentin Sarkomlar, melanom, bazı karsinom ve lenfomalar 

Desmin Benign ve malign düz kas ve iskelet kası tümörleri 

Glial Fibriler Asidik Protein  Gliomlar, bazı schwanomlar 

Nörofilaman Nöroblastik tümörler 

Pan-Kas Aktini 
Benign ve malign düz kas ve iskelet kası tümörleri, miyofibroblastik tümörler, 

psöydotümörler 

Düz Kas Aktini  Benign ve malign düz kas tümörleri, miyofibroblastik tümörler, psöydotümörler 

Miyogenin  Miyojenik 

Regülatör 

Proteinleri  
MiyoD1 

Rabdomiyosarkom 

Sarkomerik Aktin Rabdomiyosarkom 

s-100 proteini 
Melanom, benign ve malign periferik sinir kılıfı tümörleri, kartilaginöz tümörler, 

normal adipöz doku, langerhans hücreleri 

Epitelial Membran Antijeni 
Karsinomlar, epiteloid sarkomlar, sinoviyal sarkomlar, bazı sinir kılıfı tümörleri 

(perinörinom), meningiyom, büyük hücreli anaplastik lenfomalar 

CD31 Benign ve malign vasküler tümörler 

Faktör-VIII Benign ve malign vasküler tümörler 

CD34 
Benign ve malign vasküler tümörler, soliter fibröz tümörler, hemanjiyoperisitom, 

epiteloid sarkom, dermatofibrosarkom protüberens 

CD99 

Ewing sarkomu/ ilkel nöroektodermal tümör, bazı rabdomiyosarkomlar, bazı 

sinoviyal sarkomlar, lenfoblastik lenfom, mezenşimal kondrosarkom, küçük hücreli 

osteosarkom 

CD45 Lenfoma 

CD30 Büyük hücreli anaplastik lenfomalar 

CD68 
Makrofajlar, fibrohistiyositik tümörler, granüler hücreli tümörler, bazı sarkomlar, 

melanomlar, karsinomlar 

Melanozom-Spesifik Antijenleri  Melanomlar, anjiyolipomlar, berrak hücreli sarkomlar, melanositik schwanomlar 

CD117a Gastrointestinal stromal tümörler, Cajal hücreleri 

Uleks Lektin Kaposi sarkomlar, anjiyosarkomlar, endotel hücreleri 
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2.3.1. Çalışmada Kullanılan Tümör Belirteçlerinin Genel Özellikleri 

İntermediate filamanlar hücre iskeletinin temel komponentlerini oluşturan bir 

grup proteindir. Sitokeratinler, vimentin, desmin, neurofilamanlar ve glial fibrilar asidik 

protein olmak üzere beş alt gruptan oluşurlar (Folpe ve Gown 2001 pp. 199-245). Bu alt 

gruplara karşı geliştirilen antikorlar, hem insan hem de hayvan patolojisinde yaygın 

olarak kullanılan tümör belirteçleridir (McColl-Williamson ve Middleton 1998).  

2.3.1.1. Sitokeratinler 

İntermediate filamanlar içinde en karışık yapıya sahip olan proteinlerdir. 

Moleküler ağırlıklarına göre birbirinden ayrılan yirmiden fazla sayıda protein gubundan 

oluşurlar. En yaygın şekilde, düşük moleküler ağırlıklı ve yüksek moleküler ağırlıklı 

sitokeratinler olarak iki grupta incelenirler. Düşük moleküler ağırlıklı sitokeratinlerin 

bazal epidermal katmanlarda ve glandüler epitelyumda, büyük sitokeratin 

moleküllerinin ise korneum tabakasında lokalize olduğu bildirilmiştir (Moore ve ark. 

1989; Desnoyers ve ark. 1990; Folpe ve Gown 2001 pp.199-245).  

Literatürde kuşların epitelyal kökenli tümörlerinde sitokeratin için pozitif 

immunreaktivite bildirilmiştir (Ramis ve ark. 1999; IJzer ve ark. 2002).  

2.3.1.2. Vimentin  

İntermediate filamanların altgrubunu oluşturan proteinlerden olan vimentin tüm 

mezenşimal hücreler tarafından sunulur. Vimentinin köpeklerde fibroblastlar, endotel 

hücreleri ve bazı düz kas hücrelerini kapsayan çeşitli mezenşimal hücrelerde sunulduğu 

literatürde gösterilmiştir (Moore ve ark. 1989; Desnoyers ve ark.1990)  Literatürde 

kuşların mezenşimal kökenli tümörlerinde vimentin için pozitif immunreaktivite 

bildirilmiştir (Rossi 1998; Quist ve ark. 1999; Bras ve ark. 2005).  Bir muhabbet 

kuşunda dermisteki fibroblastlarda, bazı endotel hücrelerinde, damar duvarı 

hücrelerinde, düz ve iskelet kası iplikçiklerinde sunulduğu saptanmıştır ve 

işaretlenmenin diğer hayvan türleri ile uyumlu olduğu bildirilmiştir  (Bavdek ve ark. 

1997). Bir kokatiyelin retinasında iç ve dış nükleer katmanlarda ve ganglion hücre 

katmanında vimentinin sunulduğu bildirilmiştir (Bras ve ark. 2005). 
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2.3.1.3. Kas Diferensiyasyonu Belirteçleri  

Üç tip kas diferensiyasyonu görülür. İlki rabdomiyom ve rabdomiyosarkomlarda 

olduğu gibi iskelet kası diferensiyasyonudur. İkincisi leiyomiyom ve 

leiyomiyosarkomlarda izlenen “gerçek” düz kas diferensiyasyonu ve sonuncusu 

tümörlerin stromal reaksiyon sahasında ve iyileşen yara dokusunda hücre 

populasyonunun oldukça büyük bir kısmını oluşturan miyofibroblastlarda izlenen 

“kısmi” düz kas diferensiyasyonudur. Kas diferensiyasyonunu gösteren belli başlı tümör 

belirteçleri desmin, aktinin çeşitli izoformları ve miyojenik regülatör proteinlere karşı 

geliştirilmiş antikorlardır (Folpe ve Gown 2001 pp. 199- 245). 

Desmin 

Hem düz kas hem de iskelet kası hücrelerinde sunulan intermediate filaman 

proteinlerindendir. Nadiren miyofibroblastlarda izlenir. Bu nedenle miyofibroblastların 

gerçek düz kas hücrelerinden ayrımında aktin ile birlikte kullanılır (Folpe ve Gown 

2001 pp. 199- 245). Literatürde kuşların kas kökenli tümörlerinde desmin için pozitif 

immunreaktivite bildirilmiştir (Patnaik 1993; Quist ve ark. 1999). Desminin bir 

muhabbet kuşunun dermisindeki kas hücrelerinde ve sentral arterin düz kas hücrelerinde 

sunulduğu ve bildirilmiştir (Bavdek ve ark. 1997). 

Aktin 

Farklı izoformları bulunur. Tüm kas aktinleri için spesifite gösteren HHF35 ve 

düz kas aktini izoformlarını tanıyan 1A4 klonu (α-SMA) en yaygın kullanımı olan 

antikorlardır.  

Düz kas aktini (SMA) düz kas diferensiyasyonu için spesifiktir. Düz kas ve 

tümörlerinin, iskelet kası ve tümörlerinden ayrımında kullanılır. Kas aktini (HHF35), 

desmin gibi, hem düz kas hem de iskelet kası hücrelerinde sunulan intermediate filaman 

proteinlerinden biridir (Folpe ve Gown 2001 pp. 199- 245). 

  HHF35 klonunun köpek dokularında, desminden farklı olarak, kas hücrelerinin 

yanı sıra miyoepitelyal hücreler  ile arteriyol, venül ve kapillar damarların dış hücre 

katmanı yani perisitler ile de reaksiyon verdiği gösterilmiştir (Ordonez ve ark. 1990). 

Ancak, bir muhabbet kuşunun dermisinde yapılan bir çalışmada desmin belirtecinin 

sentral arterin düz kas hücreleri ile kuvvetli pozitif reaksiyon verdiği saptanmıştır 
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(Bavdek ve ark. 1997). Kuşların kas kökenli tümörlerinde HHF35 için pozitif 

immunreaktivite bildirilmiştir (Patnaik 1993; IJzer ve ark. 2002). 

2.3.1.4. Endotelyal Diferensiyasyon Belirteçi 

F-VIII ra (F-VIII ilişkili protein, von Willebard Factor) 

Diyagnostik İHK çalışmalarında kullanılan ilk endotel spesifik tümör 

belirtecidir. Bu proteinin sadece endotel hücrelerince sunulmayıp, kan dolaşımında 

serum içerisinde serbest halde bulunuşu geniş nekroz ve kanama alanlarında da pozitif 

reaksiyona neden olur (Folpe ve Gown 2001 pp.199-245). Kuş literatüründe bir 

Amazon papağanında kötü diferensiye hepatik hemangiyosarkomun teşhisinde 

kullanıldığı bildirilmiştir (Rossi 1998). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

Çalışmada 1999-2005 yılları arasında Anabilim Dalımızda ve Utrecht 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patobiyoloji Anabilim Dalında patolojik incelemesi 

yapılan formolle tespit edilmiş-parafinle bloklanmış toplam 50 adet epitelyal ve 

mezenşimal kökenli kuş tümör dokusu kullanıldı. Dokuların 12 adeti Anabilim 

Dalımıza, 38 adeti ise Utrecht Üniversitesi Veteriner Patobiyoloji Anabilim Dalına 

1998-2004 tarihleri arasında getirilen vakalara aittir. Bu örnekler farklı anatomik 

bölgelerde lokalize olmuş, histopatolojik inceleme sonucu tümü epitelyal veya 

mezenşimal kökenli benign ya da malign karakterde tümör teşhisi koyulmuş, muhabbet 

kuşu ve papağanlardan alınmış tümör dokularından seçildi. 

3.2. Yöntem 

3.2.1. Doku Takibi ve Parafin Kesit Hazırlanışı 

Çalışma süresince gelen materyaller makroskobik incelemeleri yapıldıktan sonra 

%10’luk tamponlu formol çözeltisinde 24 saat tespit edilip, rutin doku takip 

işlemlerinden geçirildi ve tüm dokulardan Rotary Mikrotomla 2–3 µm kalınlığında seri 

kesitler alındı. Çalışmadan önce histopatolojik incelemesi yapılmış anabilim dalı 

arşivlerine ait parafin bloklarından İHK için aynı şekilde seri kesitler alındı. Her olguya 

ait kesitlerden bir örnek, ışık mikroskobunda değerlendirilmek üzere H&E ile 

boyanırken, diğerleri immunohistokimyasal inceleme için Poly-L-Lysine (PLL, 

Innovex, Kat. No.CUS801) kaplı lamlara alınarak oda sıcaklığında saklandı. İlgili 

antikorlar ile işaretlenecek tüm kesitler bir gece önceden 65 °C’lik etüvde bekletilerek 

kuru olarak parafin giderme işlemi yapıldı. 

3.2.2. Histopatolojik Değerlendirme 

Çalışmada kullanılan toplam 50 olguya ait HE ile boyanmış preparatlar 

Olympus BX50F4 ışık mikroskobuyla incelenerek hücre morfolojileri ve paterni 

değerlendirildi.  

3.2.3. İmmunohistokimyasal Yöntem 

PLL kaplı lamlara alınan parafin kesitler, insanlar için geliştirilmiş bir grup 

monoklonol ve poliklonal antikorlardan seçilmiş epitelyal ve mezenşimal tümör 
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belirteçleri ile streptavidin-biyotin peroksidaz tekniği kullanılarak 

immunohistokimyasal olarak incelendi. Kullanılan primer antikorlar, ticari katalog 

numaraları, klonları, dilüsyon oranları, inkübasyon süreleri ve antijenlerin açığa 

çıkarılması için yapılan ön işlemler Tablo 3.1’de özetlendi.  

Konsantre olarak temin edilen primer antikorların sulandırılması amacıyla 

fosfatlı tampon çözeltisi (phosphate buffer saline; PBS) kullanıldı.  

 

Tablo 3.1 Antikor Paneli 

Tümör 
Belirteçleri  

Katalog Bilgileri  

Antikor* 
 

Hayvan 
Türü** 

Klon 
Dilüsyon 

Oranı 

 
 

Antijen 
Retrieval 
(Enzim) 

İnkübasyon 
Sıcaklığı 

İnkübasyon 
Süresi 

Lokalizasyon 
 

MP-
BIOMEDICALS 

68120 
(1ml) 

Keratin 
Rabbit 
(Pab) 

- 

 
 
1:1000 

Pronase 
+37°C  
10 Dk 

+4°C 12 saat Sitoplazmik 

NeoMarkers 
MS-129-P 

(1ml) 
Vimentin 

Mouse 
(Mab) 

V9 
 
1:50 x +4°C 1 Saat Sitoplazmik 

Euro Diagnostics 
PDE-2203 

(1ml) 
Desmin 

Rabbit 
(Pab) 

D33 
 
1:40 x 

Oda 
Sıcaklığı 

1 Saat Sitoplazmik 

NeoMarkers 
MS-21-P 

(1ml) 
SMA 

Mouse 
(Mab) 

1A4 
 
1:200 x 

Oda 
Sıcaklığı 

1 Saat Sitoplazmik 

NeoMarkers 
MS-742-S (1ml) 

MSA  Mouse 
(Mab) 

HHF35 
 
1:100 x Oda 

Sıcaklığı 
1 Saat Sitoplazmik 

DAKO 
A 082  
(2ml) 

F-VIII    
ra 

Rabbit 
(Pab) 

- 

 
1:100 Pronase 

+37°C  
10 Dk 

+4°C 12 saat Sitoplazmik 

*MSA: Kas Spesifik Aktin; SMA: Düz Kas Aktini 

**Mab: Monoklonal Antikor; Pab: Poliklonal Antikor 

x: Antijen retrieval yapılmadı. 

 

Antijen antikor kompleksinin görünür hale gelmesi için sekonder antikor 

(biotinylated goat anti-mouse/rabbit IgG), streptavidin-peroksidaz ve protein blocking 

çözeltisi (Ultra V Block) içeren hazır ticari bir kit (LabVision, USA, Kat. No.TP–125-

HL) ve reaksiyonun renklendirilmesi amacıyla, SMA ve MSA belirteçleri ile işaretlenen 

preparatlarda kromojen olarak 3-amino–9-ethylcarbozole (AEC), (LabVision, USA, Kat 

No. TA–125-HA), diğer belirteçlerle işaretlenen preperatlarda ise Diaminobenzidine 

(DAB) (Lab Vision, USA, Kat. No. TA-125-HD) kullanıldı.  
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Enzim önişlemi aşamasında F-VIII ve keratin belirteçleri ile işaretlenecek 

preparatlar Pronaz çözeltisi ile inkübe edildi. Vimentin, Aktin, SMA ve Desmin 

belirteçleri için antijen açığa çıkarma işlemi uygulanmadı. 

Preparatlar boya prosedürü boyunca (protein yapıştırma- primer antikorun 

uygulaması dışında) tüm aşamalar arasında fosfatlı tampon çözeltisi (PBS) ile yıkandı. 

Zemin boyaması için Mayer Hematoksilen (BDH, England. Kat No. 350604T) 

kullanıldı. Son olarak preparatlar çeşme suyu ile yıkandıktan sonra DAB ile işaretlenen 

preparatlar ksilol bazlı yapıştırıcıyla, AEC ile işaretlenen preparatlar ise su bazlı 

yapıştırıcıyla kapatıldı.  

3.2.3.1. İmmunohistokimyasal İşaretleme Protokolü 

Streptavidin-Biyotin İmmunperoksidaz Metodu 

1.Parafin giderme ve suya indirgeme işlemleri; 

Ksilol         3x30 dakika 

%100 Alkol        2x3 dakika 

%96 Alkol        2x3 dakika 

%80 Alkol        2x3 dakika 

%70 Alkol        2x3 dakika 

Distile su        2x3 dakika 

   

2. Antijenlerin Açığa Çıkarılması (Antigen retrieval) 
Keratin ve F-VIII belirteçleri için enzim sindirimi: 
Pronaz    37 ºC’de    10 dakika 
    
3. PBS ile yıkama      3 x 3 dakika 
    
4. Endojen Peroksidaz Aktivitesinin Bloke Edilmesi 
%0.3’ lük H2O2 (mutlak metanolde)     25 dakika 
 
5. PBS ile yıkama       3 x 3 dakika 
       
6. Proteinlerin Bloke Edilmesi 
UV Blok        7 dakika 
       
7. Primer Antikor ile İnkübasyon: 
Aktin/SMA/Desmin/Vimentin     60 dakika 
Keratin/ Vimentin/ Fac. VIII      12 saat 
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8. PBS ile yıkama       3 x 3 dakika  
 
9. Sekonder Antikor (Link)      25 dakika 
      
10. PBS ile yıkama       3 x 3 dakika 
 
11. Streptavidin Biyotin Kompleks (Label)    25 dakika  
 
12. PBS ile yıkama       3 x 3 dakika 
 
13. Reaksiyonun Görünür Hale Getirilmesi  
Kromojen (AEC ya da DAB ile inkübasyon)    15 dakika 
 
14. Distile su        2 x 3 dakika 
 
15. Mayer Hematoksilen      2 dakika  
     
16. Akar suda yıkama       10 dakika 
          
17. Kesitlerin Kapatılması  
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3.2.3.2. Kontrol Dokuların Boyanması  

Her belirteç için seçilen kuş dokuları işaretlenen hücre komponenti ile birlikte 

Tablo 3.2’de verildi. 

 

Tablo 3.2 Pozitif Kontrol Dokuları 

Belirteç Kullanılan Doku İşaretlenen komponent 

Keratin 

Papağan derisi 

Yassı hücreli karsinom 

Kolangiyokarsinom 

Normal keratinize epitel tabakası 

Neoplastik epitelyal hücreler 

Neoplastik epitelyal hücreler 

Vimentin 
Papağan derisi 

Fibrosarkom 

Fibroblastlar, sarkoplazma, endotelyal hücreler (yer yer) 

Fibroblastlar 

Desmin 

Papağan derisi 

İskelet kası 

Leiyomiyosarkom 

Sarkoplazma 

Sarkoplazma 

Neoplastik iğsi hücreler 

MSA 
İskelet kası 

Leiyomiyosarkom 

Sarkoplazma 

Neoplastik iğsi hücreler 

SMA 
Bağırsak dokusu 

Leiyomyosarkom 

Tunika muskularis, İnterglandular kas tabakası 

Neoplastik iğsi hücreler 

F-VIII Vasküler yapılar Endotel hücreleri 

 

*MSA: Kas spesifik aktini;  SMA: Düz kas aktini  

 

Primer antikorun uygulandığı aşamada, kontrol dokularının yer aldığı 

preparatlardan bazıları PBS ile inkube edilerek negatif kontroller oluşturuldu. Boya 
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protokolü bu aşama dışında aynı şekilde uygulandı. Negatif kontrollerin hiçbirinde 

uygulanan monoklonal ve poliklonal antikorlar için immunreaksiyon izlenmedi.  

3.2.4. İmmunohistokimyasal Değerlendirme 

İHK ile işaretlenen örnekler, 400x’lük büyütmede farklı alanları taranarak 

immunreaktivite yoğunluğuna göre dört grupta değerlendirildi. Aynı seride işaretlenen 

kontrol dokuların bulunduğu preparatlarda pozitif reaksiyon izlenmesi önkoşuluyla 

immunoreaktivite göstermeyen neoplastik dokular (—), fokal boyanma (+), diffuz 

ancak zayıf boyanma (++), diffuz ve yoğun boyanma (+++) şeklinde skorlandı.  

3.2.5. Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Sonuçların Karşılaştırılması 

Olguların tümünde tümöral dokuların histopatolojik özellikleri ile belirlenen 

morfolojik tipi, immunohistokimyasal profili karşılaştırılarak tümöral dokunun 

diferensiyasyon yönü belirlendi. 400x’lük büyütmede 10 farklı sahada sayılan toplam 

mitotik figür sayısı 10’a bölünerek mitotik indeks saptandı (Meuten 2003 p.758).  

Tümör nekrozu ve atipik mitozun varlığı malignite kriterleri olarak değerlendirildi 

(Spangler ve Kass 1998).        

Bazı olguların ilk histopatolojik teşhisleri, tümöral dokuların İHK özelliklerine 

göre değiştirilerek yeniden belirlendi. Undiferensiye mezenşimal tümörlerin (UDMT) 

büyük bir kısmı aynı şekilde değerlendirilip, yeniden adlandırıldı.   
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4. BULGULAR 

Çalışma materyalini oluşturan toplam 50 kuş tümörüne ait klinik ve  histolojik 

bulgular Tablo 4.1’de gösterildi. Olguların histopatolojik bakısında; 2 olgu bazal hücreli 

karsinom, 20 olgu yassı hücreli karsinom, 3 olgu renal adenokarsinom, 4 olgu 

adenokarsinom, 1 olgu kolangiyokarsinom, 4 olgu fibrosarkom, 3 olgu hemanjiyom, 4 

olgu hemanjiyosarkom, 2 olgu leiyomiyosarkom ve 7 olgu undiferensiye mezenşimal 

tümör olarak belirlendi.  

Kuşlardan 12 tanesinin cinsiyeti bildirilmemişti. Geriye kalan 38 kuşun 25 tanesi 

dişi, 13 tanesi de erkekti. Dişi hayvanların oranı %65.7; erkek hayvanlarınki % 34.3 

olarak belirlendi.  

En fazla tümör saptanan papağan ırkının %34 (n:17)’lük oranla Afrika Gri 

Papağanı olduğu belirlendi. Muhabbet kuşları % 28 (n:14) dağılım ile ikinci sırada yer 

aldı.  

En fazla tümör tespit edilen lokalizasyon bölgesi %26 (n:13)’lık oranla kanat 

olarak belirlendi. Bunu sırasıyla, ekstremiteler %16 (n:8), kuyruk kaidesi %12 (n:6), 

böbrekler %6 (n:3) izledi.  

Çalışma materyalini oluşturan 50 tümör dokusuna ait İHK ve histopatolojik 

bulgular Tablo 4.2’de gösterildi. 
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Tablo 4.1 Olgulara Ait Klinik Bilgiler ve HE Teşhisleri 

No Türler* Yaş Cinsiy

et*** 

Lokalizasyon HE Teşhis** 

1 Mavi Sarı Ara (Ara ararauna) * 7 E Servikal bölge, kutanöz BHK        
2 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates)  6 D Kloaka BHK 
3 Şeftali Yüzlü Aşkkuşu (Agapornis roseicollis) * 9 D Kuyruk kaidesi YHK 
4 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 28 D Alt gaga, kutanöz YHK 
5 Mavi Alınlı Amazon Pap. (Amazona aestiva) * 27 B Kanat, kutanöz YHK 
6 Mavi Alınlı Amazon Pap. (Amazona aestiva) * B B Kanat, kutanöz YHK  
7 Haşin Ara (Ara severa) * B B Kanat, kutanöz YHK 
8 Amazon Papağanı (Amazona amazonica) * 40 E Kuyruk kaidesi YHK  
9 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 23 E Üropigiyal bez YHK 
10 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 8 D Kanat, kutanöz YHK 
11 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 34 D Çene, kutanöz YHK 
12 Mavi Alınlı Amazon Pap. (Amazona aestiva) * B B Özefagus YHK 
13 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 30 D Kanat, kutanöz YHK 
14 Amazon Papağanı (Amazona amazonica) * 27 E Kuyruk kaidesi YHK 
15 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 11 D Kanat, kutanöz YHK 
16 Amazon Papağanı (Amazona amazonica* B B Kanat, kutanöz YHK 
17 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 1 D Kuyruk kaidesi YHK 
18 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 17 E Çene, kutanöz YHK 
19 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 28 D Ağız kenarı, kutanöz YHK 
20 Amazon Papağanı (Amazona amazonica) * B B Sırt , kutanöz YHK 
21 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 24 D Kuyruk kaidesi YHK 
22 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 18 E Kanat, kutanöz YHK 
23 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) B D Böbrek RAKRS 
24 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 1 D Böbrek RAKRS 
25 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 11 D Böbrek RAKRS 
26 Maskeli Aşkkuşu (Agapornis personata) *  10 E Abdomen, kutanöz ADKSM   
27 Amazon Papağanı (Amazona amazonica) * 17 D Kloaka  ADKSM 
28 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 29 D Üropigiyal bez ADKSM 
29 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * B B Abdomen, kutanöz ADKSM 
30 Mavi Sarı Ara (Ara ararauna) * B B Karaciğer KLNKRS 
31 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * B B Kanat FS 
32 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 6 B Ekstremite FS 
33 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 11 D Kanat FS 
34 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 4 D Sırt bölgesi FS  
35 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 8 D Gaga çevresi, kutanöz HM 
36 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 7 E Abdomen HM 
37 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 9 E Abdomen HM  
38 Amazon Papağanı (Amazona amazonica* B B Ekstremite HMS 
39 Amazon Papağanı (Amazona amazonica) * 25 D Ekstremite HMS 
40 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 4 D Ekstremite (ayak) HMS 
41 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 14 E Ekstremite (ayak) HMS 
42 Amazon Papağanı (Amazona amazonica) * 20 D Ekstremite LMS   
43 Yeşil Kanatlı Ara (Ara choloroptera) * 4 D Kalın bağırsak LMS 
44 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulatus) 3 E Ekstremite, karpal eklem UDMT 
45 Haşin Ara (Ara severa) * 12 D Kanat UDMT 
46 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 3 E Kanat UDMT 
47 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 5 E Ekstremite UDMT 
48 Amazon Papağanı (Amazona amazonica* 40 B Dermis UDMT 
49 Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulates) 4 D Kanat UDMT 
50 Afrika Gri Papağanı (Psittacus erithacus) * 36 D Kuyruk kaidesi UDMT 

*Papağan Irkları **BHK: Bazal Hücreli Karsinom; YHK: Yassı Hücreli Karsinom; RAKRS: Renal Adenokarsinom; ADKSM: 
Adenokarsinom; KLNKRS: Kolangiokarsinom; FS: Fibrosarkom; HM: Hemanjiyom; HMS: Hemanjiyosarkom; LMS: 
Leiomiyosarkom; UDMT: Undiferensiye Mezenşimal Tümör . ***B: Bilinmiyor 
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Tablo 4.2. Olgulara ait histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgular. 

Histopatolojik Özellikler Tümör Belirteçleri 

No He Teşhis 

Hücresel Komponent 
Mitotik 

İndeks 
Nekroz 

Ödem 

Yangı 
Diğer Özellikler Patern Ker. Vim. Des. HHF35 SMA 

F-

VIII 

1 BHK 
Yüksek selülerite; veziküler çekirdekli, 

sitoplazmik sınırları belirsiz hücreler 
1-2 --- Y Fibröz kapsül, hemoraji Solid + - - --- --- - 

2 BHK 
Monomorfik; veziküler çekirdekli, eozinofilik 

sitoplazmalı, oval, yuvarlak morfolojide hücreler 
6-7 --- Ö&Y --- Köprüler +++ - - --- --- - 

3 YHK 
Üniform; iri veziküler çekirdekli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı yuvarlak morfolojide hücreler 
3-4 N Y Keratin incileri Adalar +++ - - --- --- - 

4 YHK 
Üniform; iri veziküler çekirdekli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı yuvarlak morfolojide hücreler 
1-2 --- --- --- Adalar +++ - - --- --- - 

5 YHK 
Üniform; iri veziküler çekirdekli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı yuvarlak morfolojide hücreler 
4-5 --- --- Keratin incileri 

Köprüler ve 

 adalar  
+++ - - --- --- - 

6 YHK 
Yüksek selülerite; vezüküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, mekikten ovale değişen morfolojide 
1-2 --- Y 

Keratin incileri, çok çekirdekli 

dev hücreleri 
Solid + - - --- --- - 

7 YHK 
Yüksek selülerite; pleomorfizm: Belirgin 

çekirdekçikli, ovoid çekirdekli 
1-2 --- Y Keratin incileri 

Köprüler ve  

adalar 
+++ - - --- --- - 

8 YHK 
Hafif pleomorfizm; veziküler çekirdekli, bazıları 

çok çekirdekçikli dar eozinofilik sitoplazmalı 
2-3 N Y Ülserasyon, keratin incileri 

Adenoid yapılar ve  

adalar 
+++ - - --- --- - 

9 YHK 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli 
3-4 --- --- --- Solid +++ - - --- --- - 

10 YHK 
Hafif pleomorfizm; iri veziküler çekirdekli, bazıları 

çok çekirdekçikli, dar eozinofilik sitoplazmalı 
6-7 --- Y 

Ülserasyon, orthokeratozis, 

keratin incileri, taş yüzük 

hücreleri 

Köprüler ve 

 adalar 
+ - - --- --- - 

11 YHK 
Hafif pleomorfizm; iri veziküler çekirdekli, bazıları 

çok çekirdekçikli, dar eozinofilik sitoplazmalı 
2-3 --- Y Çok çekirdekli dev hücreleri 

Köprüler ve  

adalar 
+ - - --- --- - 

12 YHK 
Üniform; iri veziküler çekirdekli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı yuvarlak morfolojide hücreler 
3-4 N Y Keratin incileri 

Köprüler ve 

 adalar 
+ - - --- --- - 
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Histopatolojik Özellikler Tümör Belirteçleri 

No He Teşhis 

Hücresel Komponent 
Mitotik 

İndeks 
Nekroz 

Ödem 

Yangı 
Diğer Özellikler Patern Ker. Vim. Des. HHF35 SMA 

F-

VIII 

13 YHK 
Üniform;iri veziküler çekirdekli, eozinofilik 

sitoplazmalı hücreler 
1-2 --- Y 

Geniş keratin lamelleri, keratin 

alanlarının içinde bakteri 

odakları 

Adalar + - - --- --- - 

14 YHK 
Üniform; iri veziküler çekirdekli, dar eozinofilik 

sitoplazmalı mekik şeklinde hücreler 
3-4 --- Y Ülserasyon, keratin incileri 

Köprüler ve  

adalar 
+ - - --- --- - 

15 YHK 

Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, bazı hücreler 

çok çekirdekçikli,  eozinofilik sitoplazmalı iri 

hücreler 

3-4 --- Y Ülserasyon, keratin incileri 
Köprüler ve  

adalar 
+++ - - --- --- - 

16 YHK 
Üniform; iri veziküler çekirdekli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı yuvarlak morfolojide hücreler 
1-2 --- Y Kalın stroma,  hiperkeratoz 

Pseudoadenoid  

dizilimler 
+++ - - --- --- - 

17 YHK 
Üniform; iri veziküler çekirdekli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı 
0-1 --- --- 

Kalın stroma, çok çekirdekli dev 

hücreleri 
Adalar + - - --- --- - 

18 YHK 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, eozinofilik sitoplazmalı 
2-3 --- --- 

Kalın stroma, hiperkeratozis, 

ülserasyon, keratin incileri 

Köprüler ve  

adalar 
+++ - - --- --- - 

19 YHK 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, eozinofilik sitoplazmalı 
>20 --- Y Ülserasyon 

Adalar şeklinde  

üreyen solid  

yapılar 

+ - - --- --- - 

20 YHK 
Üniform; iri veziküler çekirdekli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı yuvarlak morfolojide hücreler 
1-2 --- Y Keratin incileri Adalar + - - --- --- - 

21 YHK 
Üniform; İri veziküler çekirdekli, berrak 

sitoplazmalı 
3-4 N Y Ülserasyon, bakteri odakları 

Ortaları nekroze adalar 

adalar 
+ - - --- --- - 

22 YHK 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, eozinofilik 

sitoplazmalı 
1-2 N Y 

Ülserasyon, çok çekirdekli dev 

hücreleri 
Küçük adalar + - - --- --- - 

23 RAKRS 

Pleomorfizm; veziküler yuvarlak çekirdekli, 

belirgin çekirdekçikli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı 

1-2 --- --- --- 
Tubuler yapılar ve 

solid alanlar 
+++ - - --- --- - 
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Histopatolojik Özellikler Tümör Belirteçleri 

No He Teşhis 

Hücresel Komponent 
Mitotik 

İndeks 
Nekroz 

Ödem 

Yangı 
Diğer Özellikler Patern Ker. Vim. Des. HHF35 SMA 

F-

VIII 

24 RAKRS 
Üniform; veziküler yuvarlak çekirdekli, belirgin 

çekirdekçikli, geniş eozinofilik sitoplazmalı 
5-6 --- --- --- Tubuler yapılar +++ - - --- --- - 

25 RAKRS 
Atipi, pleomorfizm:çok iri veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli 
2-3 --- Y İnce fibrovasküler stroma 

Tubuler yapılar  

ve solid alanlar 
+++ - - --- --- - 

26 ADKRSM 

Atipi, pleomorfizm; veziküler çok iri çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, dar sitoplazmalı, ovalden yuvarlağa 

değişen hücreler. 

4-5 --- --- Kalın fibröz kapsül Tubuler yapılar +++ - - --- --- - 

27 ADKSM 
Pleomorfizm; iri veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, eozinofilik  sitoplazmalı 
7-8 N --- Kalın fibrovasküler stroma Solid +++ - - --- --- - 

28 ADKSM 
Pleomorfizm; iri veziküler çekirdekli, tek 

çekirdekçikli, eozinofilik  sitoplazmalı 
1-2 --- --- 

Fibrovasküler stroma, kas 

dokuya infiltrasyon 

Adenoid  

yapılar 
+ - - --- --- - 

29 ADKSM 

Pleomorfizm; iri veziküler çekirdekli, bazıları çift 

çekirdekçikli, berrak sitoplazmalı, yuvarlak- oval 

hücreler 

1-2 --- --- Fibrovasküler stroma 
Adenoid  

yapılar 
+++ - - --- --- - 

30 KLNKRS 
Üniform; iri, veziküler çekirdekli, çift çekirdekçikli, 

geniş, eozinofilik sitoplazmalı hücreler 
--- --- Y --- tubuler yapılar +++ - - --- --- - 

31 FS 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, dar eozinofilik sitoplazmalı 
1-2 N Y --- Demetler - ++ + ++ +++ - 

32 FS 

Pleomorfizm, veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, eozinofilik sitoplazmalı, yuvarlak- 

oval hücreler 

5-6 --- --- --- 
Düzensiz demetler 

  
- +++ - - - - 

33 FS 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, dar eozinofilik sitoplazmalı hücreler 
1-2 N Y Kas dokuya infiltrasyon Demetler - +++ - - - - 

34 FS 
Pleomorfizm; bazofilik çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, ince uzun eozinofilik sitoplazmalı, 
1-2 --- --- --- 

Kesişen  

Demetler 
- + + ++ +++ - 

35 HM Üniform endotel hücreleri --- --- Y Kapsül 
Kapillar  

damarlar 
- ++ ++ --- --- ++ 
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Histopatolojik Özellikler Tümör Belirteçleri 

No He Teşhis 

Hücresel Komponent 
Mitotik 

İndeks 
Nekroz 

Ödem 

Yangı 
Diğer Özellikler Patern Ker. Vim. Des. HHF35 SMA 

F-

VIII 

36 HM Üniform endotel hücreleri --- --- --- --- Kavernöz kanallar - ++ ++ --- --- ++ 

37 HM Üniform endotel hücreleri --- --- ---  Kavernöz kanallar - ++ ++ --- --- + 

38 HMS 
Pleomorfizm; küçük veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, eozinofilik sitoplazmalı 
1-2 N --- Kapsül, kollojenöz matriks 

Düzensiz kapillar 

damarlar 
- +++ - - - ++ 

39 HMS 
çok çekirdekçikli, veziküler çekirdekli, ovalden 

mekiğe değişen hücreler 
1-2 N Y 

İçi eritrositlerle dolu geniş bir 

kavernöz yapı 

Yarıklanmalar, düzensiz 

kapillar damarlar 
- +++ +++ --- --- ++ 

40 HMS 
Çok çekirdekçikli, veziküler çekirdekli, eozinofilik 

sitoplazmalı 
2-3 N Y Çok çekirdekli dev hücreleri yarıklanmalar - ++ ++ --- ++ ++ 

41 HMS 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli oval hücreler, 

ayrıca içleri eritrositle dolu tek çekirdekli hücreler 
1-2 N --- --- 

yarıklanmalar, düzensiz 

ektazik boşluklar 
- ++ +++ +++ +++ ++ 

42 LMS 
Atipi, pleomorfizm;  veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, eozinofilik sitoplazmalı 
1-2 N --- Çok çekirdekli dev hücreleri Kesişen Demetler - +++ ++ ++ ++ - 

43 LMS 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli oval-yuvarlak hücreler 
3-4 N Y Çok çekirdekli dev hücreleri Kesişen Demetler - ++ +++ ++ +++ - 

44 UDMT 
Atipi, Pleomorfizm;  veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli ovalden yuvarlağa değişen hücreler 
1-2 N Y Çok çekirdekli dev hücreleri Demetler - ++ +++ ++ ++ - 

45 UDMT 
Pleomorfizm; veziküler çekirdekli, bazıları çok 

çekirdekçikli histiyositik hücreler 
1-2 --- Y 

ince kapsül, liposit 

diferensiyasyonu, çok çekirdekli 

dev hücreleri 

Palizatlar ve girdaplar - ++ - - - - 

46 UDMT 
Pleomorfizm, atipi: veziküler bazıları bazofilik 

çekirdekli mekikten ovale değişen hücreler 
9-10 --- Y --- Demetler - ++ + ++ +++ - 

47 UDMT 
Veziküler çekirdekli, çok çekirdekçikli çoğunlukla 

oval hücreler 
--- --- Y --- Düzensiz demetler - ++ ++ ++ +++ - 

48 UDMT 

İleri derecede atipi; çok büyük veziküler 

çekirdekli, çok çekirdekçikli, eozinofilik 

sitoplazmalı, histiyositik hücreler 

1-2 N --- Çok çekirdekli dev hücreleri 
Düzensiz demetler, 

küçük girdaplar 
- ++ - - - - 
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Histopatolojik Özellikler Tümör Belirteçleri 

No He Teşhis 

Hücresel Komponent 
Mitotik 

İndeks 
Nekroz 

Ödem 

Yangı 
Diğer Özellikler Patern Ker. Vim. Des. HHF35 SMA 

F-

VIII 

49 UDMT 

Pleomorfizm; veziküler iri çekirdekli, çok 

çekirdekçikli, yuvarlaktan mekiğe değişen 

hücreler 

7-8 --- --- --- Kesişen Demetler - ++ - - - - 

50 UDMT 
İleri derecede atipi; pleomorfizm; veziküler iri 

çekirdekli, çok çekirdekçikli 
>20 N Y --- Adacıklar ++ - - - - - 

              

* BHK: Bazal Hücreli Karsinom; YHK: Yassı Hücreli Karsinom; RAKRS:Renal Adenokarsinom; ADKSM; Adenokarsinom; KLNKRS: Kolongiyokarsinom; FS: Fibrosarkom; HM: 
Hemanjiyom; HMS: Hemanjiyosarkom; LMS:Leiomiyosarkom; UDMT: Undiferensiye Mezenşimal Tümör, ** Ker: Keratin Vim: Vimentin Des: Desmin HHF35: Kas aktini; SMA: Düz 
kas aktini 

*** Mitotik İndeks:400x' lük büyütmede on farklı mikroskobik sahada saptanan toplam mitotik figür sayısı / 10; N: Nekroz; Y: Yangı; Ö: Ödem, --- Test edilmedi / Mevcut değil.
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4.1. Histopatolojik Bulgular 

Histopatolojik teşhiste bazal hücreli karsinom (BHK) olarak adlandırılan tümör dokularında 

(Olgu 1, 2) veziküler çekirdekli, dar eozinofilik sitoplazmalı, bazıları çok çekirdekçikli hücreler 

görüldü. Olgu 1’de yüksek selülerite izlendi (Şekil 1). İki olguda da belli alanlarda mekik şeklinde, 

eozinofilik, dar ve uzun sitoplazmalı hücrelerden oluşan bağ dokunun tümör hücrelerini yer yer 

bölümlendirmekte olduğu saptandı. Olgu 2’de genel yapıyı oluşturan tümör hücrelerinin arasında 

yer yer içinde keratin olduğu düşünülen geniş sitoplazmalı, iri veziküler çekirdekli hücreler izlendi. 

Bu olguda tümör hücrelerinin köprüler oluşturduğu ve bazı alanlarda kistik yapılar meydana 

getirdiği görüldü. Kistik yapıların içinde heterofil lökositlerin ve ödem sıvısının yer aldığı izlendi. 

Bu olgudaki mitotik figür indeksinin diğer olguya göre daha yüksek olduğu görüldü. Her iki olguda 

da tümör nekrozu saptandı. 

Histopatolojik teşhiste yassı hücreli karsinom (YHK) olarak adlandırılan toplam 20 olguda 

(Olgu 3-8, 13-15 ve 18) geniş eozinofilik sitoplazmalı, iri veziküler çekirdekli tümör hücrelerinin 

adalar oluşturdukları ve birbirleriyle köprüler kurdukları saptandı (Şekil 2). Olgu 4 hariç diğer tüm 

olgularda keratin incileri görüldü. Olgu 3, 7, 8, 10, 11,12, 13, 15 ve 18’de polimorfnüklear yangısal 

infiltrasyon görüldü. Olgu 13’de geniş yer kaplayan keratin incileri içerisinde bakteri odakları 

izlendi. Olgu 10, 14 ve 15’de epidermiste ülserasyon görüldü. Olgu 6, 9 ve 19’da veziküler 

çekirdekli, çok çekirdekçikli tümör hücrelerinin solid patern oluşturduğu saptandı. Epitel tabakada 

ülserasyon ve hiperkeratozis izlendi. Hücrelerde anizokaryozis ve anizositosiz görüldü. Olgu 6’da 

çok çekirdekli dev hücreleri izlendi. YHK olarak adlandırılan tüm olgularda mitotik figür izlendi. 

İki olguda mitotik indeks 20’den fazla iken, tüm olgular için ortalama mitotik indeks 2-3 olarak 

belirlendi. 

Üç olgu histolojik olarak renal adenokarsinom (RAKRS) olarak adlandırıldı. İkisinde (Olgu 

23 ve 24) yuvarlak morfolojiye sahip veziküler çekirdekli, belirgin çekirdekçikli, geniş eozinofilik 

sitoplazmalı, atipik epitel hücrelerinin tubuler yapılar oluşturduğu ve ince bir stromanın bu 

oluşumları çevrelediği izlendi. Olgu 23’de bu tümör hücrelerinin bez yapılarının içlerini doldurduğu 

ve yer yer tubuler yapılar oluşturduğu görüldü (Şekil 3). Olgu 25’de çok iri veziküler çekirdekli, çift 

ya da daha fazla çekirdekçikli tümör hücrelerinin tubuler yapılar oluştururken çok geniş alanlarda 

solid bir patern oluşturduğu saptandı. Tümör hücrelerinde ileri derecede anizokaryozis ve 

anizositosizle birlikte hücrelerin çekirdeklerinde kromatin ağları izlendi. Yer yer çok çekirdekli dev 

hücreleri görüldü. Tümörün çevresinde yağ dokusu ve yangı hücreleri izlendi. 
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Histolojik olarak adenokarsinom (ADKSM) olarak adlandırılan dört olgudan biri olan olgu 

26’da veziküler çok iri çekirdekli, çok çekirdekçikli, dar sitoplazmalı hücrelerin tubuler bezler ve 

bezler içinde papiller uzantılar oluştururken, olgu 27’de geniş, eozinofilik sitoplazmalı, iri veziküler 

çekirdekli, çok çekirdekçikli, yuvarlak morfolojili hücrelerin solid bir yapı oluşturduğu saptandı 

(Şekil 4). Hücrelerde anizositozis ve anizokaryozis ile birlikte çekirdeklerde kromatin ağları izlendi. 

Yer yer fokal tümör nekrozları görüldü. Olgu 28’de tümör hücrelerinin sitoplazmalarının olgu 

27’deki hücrelere göre daha dar olduğu ve adenoid dizilimler yapan hücreleri çevreleyen kalın bir 

stroma ve kas dokusuna infiltrasyon görüldü. Mitotik indeks olgu 26 ve 27’de, olgu 28 ve 29’a göre 

daha yüksek olarak saptandı.  

Histolojik olarak kolangiyokarsinom (KLNKRS) olarak adlandırılan olguda (Olgu 30) geniş, 

eozinofilik sitoplazmalı, veziküler çekirdekli, bazıları çift çekirdekçikli tümör hücrelerinin tubuler 

yapılar oluşturduğu ve hücrelerin bu yapıların içlerini doldurdukları izlendi (Şekil 5). Karaciğer 

dokusunun yıkımlandığı ve tümör hücrelerinin parankim hücrelerininin yerini aldığı görüldü. 

Polimorfnüklear yangısal infiltrasyon izlendi.  

Histolojik olarak fibrosarkom (FS) olarak teşhis edilen dört olgudan (Olgu 31-34) üçünde 

belirgin demet yapıları, birinde ise düzensiz demet yapıları görüldü. Genellikle tüm olgularda 

hücreselliğin yüksek olduğu ve neoplastik kitlenin, veziküler çekirdekli, çok çekirdekçikli, çekik ve 

eozinofilik sitoplazmalı mekik şeklinde hücrelerden oluştuğu saptandı (Şekil 6). İki olguda geniş 

tümör nekrozları izlendi. Olguların tümünde mitotik figürler görüldü. Üç olguda mitotik indeksin 1-

2, bir olguda 5’den büyük olduğu saptandı. İki olguda polimorfnüklear yangısal infiltrasyon izlendi.  

Histolojik olarak hemanjiyom (HM) olarak adlandırılan olguların(Olgu 35-37) ikisinde dar 

sitoplazmalı, bazofilik çekirdekli endotel hücrelerinin çevrelediği damar yapılarının kavernöz 

kanallar şeklinde yapılandığı görüldü. Olgulardan birinde tek tip endotel hücrelerinin çevrelediği 

küçük kapillar formda damar yapıları izlendi (Şekil 7). Her iki olguda da mitotik figür görülmedi.  

Histolojik olarak hemanjiyosarkom (HMS) olarak adlandırılan dört olguda (Olgu38-41) 

yarıklanmalar, bunların üçünde düzensiz kapillarlar (Şekil 8) ve birinde daha büyük ektazik 

vasküler boşluklar saptandı. Veziküler çekirdekli, çok çekirdekçikli, eozinofilik sitoplazmalı, yassı 

endotel benzeri atipik hücrelerin hücresel komponenti oluşturduğu gözlendi. Dört olgunun üçünde 

geniş, birinde fokal  tümör nekrozları ve çok sayıda mitotik figür izlendi. Olgulardan birinde çok 

sayıda çok çekirdekli dev hücreleri izlendi. 

Histolojik olarak leiyomiyosarkom (LMS) olarak teşhis edilen olgularda (Olgu 42 ve 43) 

yuvarlak- ovoid çekirdekli, çok çekirdekçikli, çekik eozinofilik sitoplazmalı mekik hücrelerin 
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oluşturduğu kesişen demet yapıları saptandı (Şekil 9). Her iki olguda da fokal nekroz alanları  ve 

olgulardan birinde polimorfnüklear yangısal hücre infiltrasyonu görüldü.  

Diferensiyasyon yönü saptanamamış toplam yedi olgunun histopatolojik incelemesinde; 

olgu 44 ve olgu 46’da düzgün, olgu 47’de (Şekil 10) düzensiz demetler,  olgu 49’da kesişen 

demetler, olgu 48’de düzensiz demet yapıları ve küçük girdaplar, olgu 45’de palizatlar ve girdaplar 

(şekil 11) ve olgu 50’de (şekil 12) adacıklar gibi farklı tümör gruplarında gözlenen  yapılar 

saptandı. Hücresel komponentin dört olguda ileri derecede atipik olduğu (Olgu 44, 46, 48, 50) ve 

genel olarak pleomorfik, veziküler çekirdekli, çok çekirdekçikli, morfolojileri ovalden mekiğe 

değişen hücrelerden meydana geldiği gözlendi.  Mitotik indeksin üç olguda (Olgu 46, 49 ve 50) 

yüksek olduğu, olgu 50’de 20’den büyük olduğu izlendi. Yedi olgunun üçünde (Olgu 44, 48, 50) 

tümör nekrozları, beşinde polimorfnüklear yangısal hücre infiltrasyonu (Olgu 44-47, 50 ) ve üçünde 

(Olgu 44, 45, 48)  çok çekirdekli dev hücreleri izlendi. 

4.2. İmmunohistokimyasal Bulgular 

4.2.1. Kontrol Dokularda Boyanma 

Keratin; papağan ve muhabbet kuşu deri kesitlerinde epidermisin korneum katmanında 

epitel hücrelerini intrasitoplazmik olarak işaretledi (şekil 13). Muhabbet kuşlarına ve papağanlara 

ait yassı hücreli karsinomlarda, bazal hücreli karsinomlarda, renal adenokarsinomlarda ve 

karsinomlarda ise neoplastik epitel hücrelerini intrasitoplazmik olarak işaretledi.  

Vimentin doku içi pozitif kontrolü olarak kullanılan bağ doku hücrelerinde, endotel 

hücrelerinde ve kas hücrelerinde intrasitoplazmik  pozitif reaksiyon verdi.  

F-VIII normal ve neoplastik dokularda damar endotel hücreleri ile intrasitoplazmik pozitif 

reaksiyon verdi.  

Desmin, Aktin (HHF35) ve düz kas aktini (SMA) papağan derisinden hazırlanan kontrol 

dokuda, dermisdeki kas tabakasında (Şekil 14) ve düz kas aktini (SMA) leiyomiyosarkomlarda 

neoplastik kas hücreleri ile intrasitoplazmik pozitif reaksiyon verdi. Ayrıca desmin ve SMA 

dermisdeki ve tümör dokularındaki arterlerin muskular katmanlarında da pozitif reaksiyon verdi. 

4.2.2. Tümör Dokularının Boyanması 

İlgili antikorlar ile immunohistokimyasal olarak işaretlenen tümör dokularında saptanan 

pozitif olgu sayıları farklı tümör gruplarına göre Tablo 4.3’de özetlendi. 
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Tablo 4.3- Antikorlar ile İşaretlenen Tümör Dokularında Pozitif Olgu Sayıları 

İmmunohistokimyasal Bulgular** 
Tümör Tipi* 

Keratin Vimentin Desmin HHF35 SMA F-VIII 

BHK n:2 2/2 0 0 --- --- 0 

YHK n:20 20/20 0 0 --- --- 0 

RAKRS n:3 3/3 0 0 --- --- 0 

ADKRS n:4 4/4 0 0 --- --- 0 

KLNKRS n:1 1/1 0 0 --- --- 0 

FS n:4 0 4/4 2/4 a 2/4 a 2/4 a 0 

HM n:3 0 3/3 3/3 --- --- 3/3 

HMS n:4 0 4/4 3/4  1/4b 1/4 b 4/4 

LMS n:2 0 2/2 2/2 2/2 2/2 0 

UDMT n:7 1/7 6/7 3/7 3/7 3/7 0 

*BHK: Bazal Hücreli Karsinom; YHK: Yassı Hücreli Karsinom; RAKRS: Renal Adenokarsinom; ADKSM: Adenokarsinom; 
KLNKRS: Kolangiokarsinom; FS: Fibrosarkom; HM: Hemanjiyom; HMS: Hemanjiyosarkom; LMS: Leiomiyosarkom; UDMT: 
Undiferensiye Mezenşimal Tümör 

n: Olgu sayısı 

**HHF35: Kas Aktini; SMA: Düz Kas Aktini 

n/n: Pozitif Tümör Sayısı / İşaretlenen Tümör Sayısı 

a: Desmin, HHF35 ve SMA pozitif reaksiyonu aynı olgularda ; b: HHF35 ve SMA pozitif reaksiyonu iki olguda test edildi. Birinde 
her ikisi de pozitif birinde her ikisi de negatif sonuç verdi.  

0: Tümü negatif 

--- : Test Edilmedi.  

Çalışmanın materyalini oluşturan toplam 50 kuş tümör dokusundan 31 tanesinin keratin, 19 

tanesinin vimentin için pozitif reaksiyon verdiği saptandı. 

İlk histopatolojik değerlendirmede BHK, YHK, RAKRS, ADKRS, KLNKRS olarak teşhis 

edilen olguların hepsinde ve UDMT olarak teşhis edilen yedi olgudan birinde keratin dışındaki 

antikorlar ile negatif reaksiyon saptandı (Şekil 15, 16, 17, 18, 19). 

FS olarak teşhis edilen dört olgudan ikisinde sadece vimentin ile pozitif reaksiyon saptandı 

(Şekil 20). Diğer iki olguda desmin ve HHF35 ile diffuz ancak zayıf, SMA ile diffuz ve yoğun 

reaksiyon izlendi. 

HM ve HMS olgularının tümü vimentin ve F-VIII ile pozitif reaksiyon verdi (Şekil 21ve 

22). HM olgularının hepsinde ve HMS olgularından bir olgu hariç diğer hepsinde desmin ile pozitif 

reaksiyon izlendi. HMS olgularının sadece ikisinde HHF35 ve SMA antikorları ile işaretlenme 

yapıldı ve bunlardan desmin ile negatif reaksiyon veren olguda HHF35 ve SMA’de negatif 

reaksiyon verdi. Diğer olguda ise HHF35 ve SMA ile pozitif reaksiyon izlendi. 

LMS olgularının her ikisinde de vimentin, desmin, HHF35 ve SMA pozitif reaksiyon verdi 

(Şekil 23 ve 24). 
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UDMT olarak adlandırılan olgulardan altısında vimentin ile, birinde ise keratin ile pozitif 

reaksiyon izlendi. Keratin pozitifliği veren olguda diğer belirteçlerle herhangi bir reaksiyon 

izlenmezken (Şekil 25), vimentin ile pozitif reaksiyon veren altı olgudan üçünde vimentin, desmin, 

HHF35 ve SMA pozitifliği izlendi. Bu üç olgudan birinde desmin, HHF35 ve SMA diffuz zayıf 

reaksiyon verirken, diğer ikisinde desmin, HHF35 ve SMA pozitifliği yüksekti. Kas belirteçlerinin 

içinde en yüksek pozitifliği her üç olguda da SMA verdi (şekil 26). Bu olgularda veziküler 

çekirdekli, genellikle çok çekirdekçikli, şekilleri mekikten ovale değişen, anizokaryozis ve 

anizositosiz gösteren  pleomorfik hücrelerin hücresel komponenti oluşturduğu izlendi. Vimentin ile 

pozitif reaksiyon veren üç olguda diğer belirteçlerle reaksiyon oluşmadı (Şekil 27). Bu olgulardan 

birinde (olgu 49), pleomorfik, veziküler çekirdekli, çok çekirdekçikli, morfolojileri yuvarlaktan 

mekiğe değişiklik gösteren hücrelerin kesişen demetler meydana getirdiği, diğer ikisinde ise (olgu 

45 ve 48) çekirdekleri veziküler olan çok çekirdekçikli, histiyositik hücrelerin palizatlar, düzensiz 

kas demetleri ve girdaplar oluşturduğu görüldü. 

 

4.3. İmmunohistokimyasal Bulguların Histopatolojik Bulgular ile Karşılaştırılması 

Çalışmanın materyalini oluşturan toplam elli tümör dokusunun HE ile boyanmış kesitlerinin 

ilk histopatolojik teşhisleri, immunohistokimyasal bulguları ile karşılaştırıldı.  

Farklı tümör grupları içerisinde yer alan bazı olgular immunohistokimyasal profillerine göre 

yeniden adlandırıldı. Bu olgulara ait son teşhisler Tablo 4.4’de verildi. 

İlk histopatolojik değerlendirmede UDMT olarak tanımlanan 7 tümöral doku 

immunohistokimyasal özelliklerine göre yeniden sınıflandırıldı (Tablo 4.5). 
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Tablo 4.4-Farklı Tümör Tiplerinde Son Teşhis 

Olgu No İlk HE Teşhis* Pozitif İmmun Reaksiyon Antikorlar (skor)** Son Adlandırma 
1 BHK Ker (+) BHK 

2 BHK Ker(+++) BHK 

3 YHK Ker (+++) YHK 

4 YHK Ker (+++) YHK 

5 YHK Ker(+++) YHK 

6 YHK Ker(+) YHK 

7 YHK Ker(+++) YHK 

8 YHK Ker(+++) YHK 

9 YHK Ker(+++) YHK 

10 YHK Ker(+) YHK 

11 YHK Ker(+) YHK 

12 YHK Ker(+) YHK 

13 YHK Ker(+) YHK 

14 YHK Ker(+) YHK 

15 YHK Ker(+++) YHK 

16 YHK Ker(+++) YHK 

17 YHK Ker(+) YHK 

18 YHK Ker(+++) YHK 

19 YHK Ker(+) YHK 

20 YHK Ker(+) YHK 

21 YHK Ker(+) YHK 

22 YHK Ker(+) YHK 

23 RAKRS Ker(+++) RAKRS 

24 RAKRS Ker(+++) RAKRS 

25 RAKRS Ker(+++) RAKRS 

26 ADKSM Ker(+++) ADKSM 

27 ADKSM Ker(+++) ADKSM 

28 ADKSM Ker(+) ADKSM 

29 ADKSM Ker(+++) ADKSM 

30 KLNKRS Ker(+++) KLNKRS 

31 FS Vim(++), Desmin(+), HHF35(++), SMA(+++) LMS 

32 FS Vim(+++) FS 

33 FS Vim(+++) FS 

34 FS Vim(++), Desmin(++), HHF35(++), SMA(+++) LMS 

35 HM Vim(++), Desmin(++), F -VIII (+) HM 

36 HM Vim (++), Desmin(++), F-VIII (+) HM 

37 HM Vim (++), Desmin(++), F-VIII (+) HM 

38 HMS Vim (+++), Desmin(-), F- VIII (++) HMS 

39 HMS Vim (+++), Desmin(+++), F-VIII (++) HMS 

40 HMS Vim (++), Desmin (++), F-VIII (++) HMS 

41 HMS Vim (++), Desmin (++), HHF35(++), SMA(+++), F-VIII(++) HMS 

42 LMS Vim (+++), Desmin (++), HHF35(++), SMA(++),  LMS 

43 LMS Vim (++), Desmin (++), HHF35(++), SMA(+++),  LMS 

 

* BHK: Bazal Hücreli Karsinom; YHK: Yassı Hücreli Karsinom;  RAKRS: Renal Adenokarsinom; ADKSM: Adenokarsinom 

KLNKRS: Kolongiyokarsinom;  FS: Fibrosarkom; HM: Hemanjiyom; HMS: Hemanjiyokarsinom; LMS: Leiomiyosarkom 

** Ker: Keratin; Vim: Vimentin; Des: Desmin; HHF35: Kas Aktini; SMA: Düz Kas Aktini 
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Tablo 4.5-Diferensiyasyon Yönü Tanımlanamamış Tümörlerde Son Teşhis 

Olgu No Pozitif İmmun Reaksiyon Antikorlar (skor)* Son Adlandırma** 

44 Vim(++), Desmin (++), HHF35(+), SMA(++) LMS 

45 Vim(++) UDMT (MFH?) 

46 Vim(++), Desmin(++),  HHF35(++), SMA(+++) LMS 

47 Vim(++), Desmin(+), HHF35(+), SMA(+++) LMS 

48 Vim(++) UDMT (MFH?) 

49 Vim(++)  FS 

50 Ker (+) KRS (atipik) 

*Vim: Vimentin;  HHF35: Kas Aktini;  SMA: Düz Kas Aktini 

(+): Birkaç alanda fokal pozitif reaksiyon; (++): Yaygın zayıf pozitif reaksiyon; (+++): Yaygın güçlü pozitif reaksiyon 

** LMS: Leiyomiyosarkom; UDMT: Undiferensiye malign tümör; FS: Fibrosarkom; MFH: Malign Fibröz Histiyositom , KRS: 

Karsinom 
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5. ŞEKİLLER 

 

 

Şekil 1. Papağan (olgu 1), deri, bazal hücreli karsinom (HE, bar=20µm). 

 

Şekil 2. Papağan (olgu 5), deri, yassı hücreli karsinom. Keratin incileri (ok) (HE, bar=50µm).  
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Şekil 3. Muhabbet kuşu (olgu 23), renal adenokarsinom (HE, bar=20 µm). 

 

 

Şekil 4. Papağan (olgu 27), kloaka, adenokarsinom. Atipik epitel hücreleri (ok) (HE, bar=20 µm). 

 



 

 

49 

 

Şekil 5. Papağan (olgu 30), kolongiyokarsinom. Tubuler yapılar (ok) (HE, bar=50 µm). 

 

Şekil 6. Papağan (olgu 33), kanat, fibrosarkom (HE, bar=50 µm). 
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Şekil 7. Papağan (olgu 35), deri, hemanjiyom (HE, bar=20 µm). 

 

 

Şekil 8. Muhabbet kuşu (olgu 40), ekstremite, hemanjiyosarkom. Dev hücreler (HE, bar=20 µm). 



 

 

51 

 

Şekil 9. Papağan (olgu 43), kalın bağırsak, leiyomiyosarkom (HE, bar=20 µm). 

 

 

Şekil 10. Papağan (olgu 45), kanat, undiferensiye malign mezenşimal tümör. Dev hücreler (ok) (HE, bar=50 µm). 
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Şekil 11. Papağan (olgu 47), ekstremite, undiferensiye malign mezenşimal tümör (HE, bar=50 µm). 

 

 

Şekil 12. Papağan (olgu 50), kuyruk kaidesi, undiferensiye mlign mezenşimal tümör (HE, bar=20 µm). 
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Şekil 13. Papağan derisi. Epidermisin kornifiye hücrelerinde kertin boyanması, immunperoksidaz (IMP, bar=20 µm). 

 

 

Şekil 14. Papağan derisi. Kas hücrelerinde ve damar duvarlarında demsin boyanması (IMP, bar= 100 µm). 
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Şekil 15. Papağan (olgu 1), deri, bazal hücreli karsinom. Keratin boyanması (IMP, bar=20 µm). 

 

 

Şekil 16. Papağan (olgu 5), deri, yassı hücreli karsinom, keratin boyanması (IMP, bar= 50 µm). 
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Şekil 17. Muhabbet kuşu (olgu 23), renal adenokarsinom, keratin boyanması (IMP, bar=20 µm). 

 

 

Şekil 18. Papağan (olgu 27), kloaka, adenokarsinom, keratin boyanması (IMP, bar=20 µm). 
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Şekil 19. Papağan (olgu 30), kolangiyokarsinom, keratin boyanması (IMP, bar=50 µm). 

 

 

Şekil 20. Papağan (olgu 33), kanat, fibrosarkom, vimentin boyanması (IMP, bar=50 µm). 
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Şekil 21. Papağan (olgu 35), deri, hemanjiyom, F-VIII boyanması (IMP, bar= 20 µm). 

 

 

Şekil 22. Muhabbet kuşu (olgu 40), ekstremite, hemanjiyosarkom (IMP, bar=20 µm). 
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Şekil 23. Papağan (olgu 43), kalın bağırsak, leiyomiyosarkom, desmin boyası (IMP, bar=50 µm). 

 

 

Şekil 24. Papağan (olgu 43), kalın bağırsak, leiyomiyosarkom, düz kas aktini boyaması (IMP, bar=50 µm). 
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Şekil 25. Papağan (olgu 47), ekstremite, leiyomiyosarkom, düz kas aktini boyaması (IMP, bar= 50 µm). 

 

 

Şekil 26. Papağan (olgu 45), kanat, undiferensiye malign mezenşimal tümör (MFH?), vimentin boyanması (IMP, bar=20 µm). 
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Şekil 27. Papağan (olgu 50), kuyruk kaidesi, karsinom, keratin boyanması (IMP, bar=20µm). 
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6. TARTIŞMA 

Pet kuşlarına ait tümörlerin etiyolojilerine, predispozisyon faktörlerine, 

gelişimlerine, biyolojik davranışlarına ve morfolojilerine ilgili bilgiler kısıtlıdır (Latimer 

1994). Neoplastik oluşumların morfolojik olarak sınıflandırılması, bu oluşumların 

biyolojik davranışlarını belirleyen histolojik kriterlerin oluşturulmasında ve en uygun 

tedavi yönteminin seçilmesinde büyük önem taşımaktadır (Graadt von Roggen 2001). 

Bununla birlikte, HE ile boyanan tümör kesitlerinde yapılan histopatolojik 

değerlendirmelerde, teşhis için yeterli bulguların saptanamadığı durumlarda, 

immunohistokimya gibi yardımcı teşhis yöntemlerine ihtiyaç duyulur. 

İmmunohistokimya doku kesitlerinde spesifik antijenlerin saptanması amacıyla 

monoklonal ve poliklonal antikorların kullanımına dayalı yardımcı bir tanı yöntemidir 

(Folpe ve Gown 2001 pp.199-245). Neoplastik lezyonlarda immunohistokimyanın çıkış 

noktası; neoplastik hücrelerin, en azından belli oranlarda, taklit ettikleri yani diferensiye 

oldukları normal doku komponentine benzer kimyasal özellikler göstermeleridir. Buna 

bağlı olarak, diyagnostik immunohistokimyanın temel prensibi, şüphe edilen teşhisi 

doğrulayacak tek bir antikor kullanımı yerine, incelenen tümöral dokuda pozitif 

reaksiyon vermesi beklenen ve negatif reaksiyon verdiği düşünülen bir dizi antikoru 

birlikte içeren “antikor paneli” uygulamasıdır (Folpe 1999). Çalışmamızda, bu amaçla, 

epitelyal tümörleri belirlemek için keratin, mezenşimal kökenli tümörleri belirlemek 

için vimentin, desmin, kas spesifik aktini (HHF35), düz kas aktini (SMA) ve F-VIII 

ilişkili protein içeren bir antikor paneli uyguladık.  

Epitelyal kökenli tümörlerden olan bazal hücreli karsinomların kuşlarda son 

derece nadir olarak görüldüğü bildirilmiştir (Reece 1992; Tell ve ark. 1997). Bir 

papağana ait bazal hücreli karsinom olgusunda tümör kitlelerinin kafatasının 

kaidesinden kursağa kadar uzandığı bildirilmiştir. Tanı için İHK yöntemi 

kullanılmamıştır (Tell ve ark. 1997). Çalışmamızda histopatolojik bulgulara göre bazal 

hücreli karsinom olarak adlandırılan iki olgu yer almaktadır. Birinci olguda tümör 

servikal bölgede, diğer olguda ise kloakada yerleşmiştir. Bazal hücreli karsinomlar için 

spesifik bir monoklonal antikor olan  Ber EP4’ün beşeri patolojide başarıyla kullanıldığı 

bildirilmiştir (Tellechea ve ark.1993). Ancak, kontrol panelimizde bazal hücreli 

karsinomlar için spesifik bir tümör belirteci bulunmadığından, keratin pozitifliği ile 
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tümörlerin epitelyal kökenli olduğu saptanmıştır ve iki olgu histopatolojik bulgulara 

dayanarak  bazal hücreli  karsinom olarak adlandırılmıştır. Kuşlarda bazal hücreli 

karsinomların histopatolojisine ilgili bilgi veren bir tek literatür bulunmuştur. Bu 

literatürde neoplastik kitleyi oluşturan hücrelerin solid yapıda, değişen büyüklüklerde 

adacıklar ve kordonlar oluşturduğu belirtilmiştir. Adacıkların ortasında selüleritenin 

yoğun olduğu ve hücrelerin yuvarlak morfolojili, eozinofilik sitoplazmalı, veziküler 

çekirdekli ve belirgin çekirdekçikli olduğu bildirilmiştir. 400x’lük büyütme alanında her 

alan için 2-3 tane mitotik figür saptanmıştır. Çok sayıda nekroz odakları izlenmiştir. 

(Tell ve ark. 1997). Bu bulguların çalışmamızda bazal hücreli karsinom olarak 

adlandırdığımız her iki olguya ait histopatolojik bulgular ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Ancak, olgulardan birinde saptadığımız mitotik indeks daha yüksektir.  

Kuşlarda yassı hücreli karsinomların en sık olarak deride, özellikle kronik 

irritasyona maruz kalan bölgelerde ve tüy yolma bölgelerinden olan kanat altında 

(Turrel ve ark. 1987), ayrıca üst sindirim sisteminde görüldüğü literatürde bildirilmiştir 

(Pye ve ark. 1999; Ramis ve ark. 1999; Reavill 2003). Çalışmamızda 20 adet olgu ilk 

histolojik değerlendirmeye göre yassı hücreli karsinom olarak adlandırılmıştır. Bu 

olguların sekiz tanesi kanat altında, dört tanesi gaganın çevresinde, beş tanesi kuyruk 

kaidesinde, bir tanesi üropigiyal bezde, bir tanesi sırt bölgesinde deride ve bir tanesi de 

özefagusta lokalize olmuştur. Kuşların yassı hücreli karsinomlarını bildiren raporlarda 

tümörün histolojik yapısından çok, tedavi yöntemleri üzerinde durulmuştur (Murtaugh 

ve ark. 1986; Manuncy ve ark. 1998; Reavill 2003). Bir kakadu kuşunun sağ kanadında 

ve sol humerusunda yassı hücrelerin adalar ve köprüler oluşturduğu ve keratin incileri 

görüldüğü  bildirilmiştir (Manuncy ve ark. 1998). Bir Afrika papağanının aksillar 

bölgesinden alınan ve yassı hücreli karsinom teşhisi konulan tümörün veziküler 

çekirdekli, çok çekirdekçikli, eozinofilik sitoplazmalı, adalar ve köprüler oluşturan 

hücrelerden meydana geldiği ve çok sayıda keratin incileri içerdiği bildirilmiştir. 

Mitotik indeks 400x’lük büyütmede her mikroskobik saha için 0-2 olarak saptanmıştır 

(Klaphake ve ark. 2006). Çalışmamızdaki yassı hücreli karsinom olgularının histolojik 

incelemelerinde on olguda geniş eozinofilik sitoplazmalı, iri veziküler çekirdekli tümör 

hücrelerinin adalar oluşturdukları ve birbirleriyle köprüler kurdukları saptandı. Bir olgu 

hariç diğer tüm olgularda keratin incileri görüldü. Üç olguda veziküler çekirdekli, çok 

çekirdekçikli tümör hücrelerinin solid patern oluşturduğu izlendi. Olguların hepsinde 
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mitotik figür izlendi. Bir olguda mitotik indeks 20’den fazlayken, 7 tanesinde 1-2 olarak 

saptandı. 20 olgu için ortalama mitotik indeks 3 olarak belirlendi. Kuşlarda görülen 

yassı hücreli karsinomlardaki mitotik figür sayısına ilgili bir literatüre rastlanılmamıştır. 

Ancak, köpeklerde mitotik figür sayısının değişken olduğu, kötü diferensiye tümörlerde 

çok sayıda görülebildikleri bildirilmiştir (Goldschmidt ve Hendrick 2002 pp.45-117). 

Belirlediğimiz histolojik bulgular literatürde yer alan kuşlara ait yassı hücreli karsinom 

olgularının ve köpeklerde görülen yassı hücreli karsinom olgularının histolojik bulguları  

ile uyumludur. Köpeklerde bazı yassı hücreli karsinom olgularında özellikle keratin 

incilerinin çevresinde yoğun nötrofil lökosit infiltrasyonu izlendiği bildirilmiştir 

(Goldschmidt ve Hendrick 2002 pp.45-117). Çalışmamızda yassı hücreli karsinom 

olgularının dokuzunda  polimorfnükleer hücreli yangısal infiltrasyon izlenmiştir.  

Yassı hücreli karsinom teşhisi konulan bir papağana ait tümör olgusunda avidin-

biyotin kompleks immunperoksidaz yöntemi uygulanarak keratin belirteci kullanıldığı 

ve neoplastik hücrelerin kuvvetli pozitif reaksiyon verdiği bildirilmiştir (Ramis ve ark. 

1999).  Çalışmamızda yassı hücreli karsinom teşhisi koyulan yirmi olguda da keratine 

karşı immun reaktivite saptanmıştır. Olgulardan dokuz tanesi kuvvetli diffuz pozitif 

reaksiyon verirken, on bir tanesi fokal reaksiyon vermiştir. Fokal reaksiyonun sebebi, 

anaplastik ya da pleomorfik tümörlerde diferensiye olan hücrelerin antijenik 

özelliklerinin değişmesi ya da kaybolması olabilir (Fox ve ark. 2002; Hong Suh ve ark. 

2000). Tüm olguların keratin belirteci ile pozitif, diğer belirteçlerle negatif reaksiyon 

verdiği göz önünde tutularak, bu tümörlerin epitelyal kökenli tümörler olarak 

değerlendirilmesi ve histolojik bulgulara dayanarak yassı hücreli karsinom olarak 

adlandırılmaları uygun bulunmuştur. 

Muhabbet kuşlarının renal tümörleri üzerine yapılan bir çalışmada 

adenokarsinomların en sık rastlanılan tümör tipi olduğu saptanmıştır (Latimer 1994; 

Simova-Curd ve ark. 2006). Renal tümörler pet kuşları içinde en çok muhabbet 

kuşlarında bildirilmiştir (Blackmore 1966; Bauck 1992; Latimer 1994; Schmidt ve ark. 

2003 p.105). Renal adenokarsinomların histolojik olarak tubuller ve solid alanlar 

oluşturan veziküler çekirdekli anaplastik epitel hücrelerinden meydana geldiği ve az 

miktarda stroma içerdiği rapor edilmiştir (Neumann ve Kummerfeld 1983; Latimer 

1994; Schmidt ve ark. 2003 p.105). Diğer bir literatürde çok çekirdekli dev hücrelere 

rastlanıldığı ve değişen sayılarda mitotik figür izlendiği bildirilmiştir (Reece 1992). 
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Çalışmamızda renal adenokarsinom olarak adlandırılan üç olgu da muhabbet kuşunda 

saptanmıştır. Histolojik bulgular kanatlı literatüründe yer alan renal adenokarsinomlara 

uyumludur ve neoplastik epitel hücreleri keratin belirteci ile pozitif reaksiyon vermiştir. 

Literatürde üropigiyal bez adenokarsinomlarının sıklıkla komşu dokulara invaze 

olduğu, sınırlarının belirsiz olduğu, nekroz, hemoraji ve sekunder yangı görülebildiği 

bildirilmiştir (Schmidtt ve ark. 2003 p.191, Reavill 2004). Çalışmamızda üropigiyal bez 

adenokarsinomu olarak adlandırdığımız olguda tümörün lokalizasyon bölgesi, hücresel 

komponent ve tümör hücrelerinin oluşturduğu adenoid yapılar literatür bilgisi ile 

uyumlu olmakla birlikte, nekroz, ödem ya da yangı saptanmamıştır.  

Adenokarsinom olarak adlandırdığımız diğer iki olgu, farklı ırktaki iki 

papağanın karın bölgelerindeki deriden ekstirpe edilmiştir. Memelilerde epidermis ve 

kıl follikülleri ile bağlantısı olan ter ve yağ bezlerinin, kuşlarda belirgin bir şekilde 

noksan olduğu (Samuelson 2006 pp.299-301) göz önünde tutulunca, bu iki olgunun 

primer tümörlerin metastazları olabileceği düşünülmektedir. Pye ve arkadaşları (1999) 

bir kakatu kuşunun karın bölgesinde ve Reece (1992) yedisi papağan, biri muhabbet 

kuşu olmak üzere toplam on altı kuşun karın bölgelerinde benzer olguyla karşılaşmıştır 

ve bu tümörler metastazik abdominal adenokarsinom olarak adlandırılmıştır. 

Bir çalışmada, bir papağan ırkı olan şeftali yüzlü aşk kuşunun abdomeninde 

saptanan ve epitelyal kökenli olduğu düşünülen bir tümörde neoplastik epitel 

hücrelerinin keratin belirteci ile pozitif reaksiyon verdiği bildirilmiştir (IJzer ve ark. 

2002). Çalışmamızda adenokarsinom olarak adlandırdığımız tüm olgularda neoplastik 

epitel hücreleri keratin belirteci ile kuvvetli diffuz pozitif reaksiyon vermiştir. 

Papağanlarda ve muhabbet kuşlarında kolangiyokarsinomlara sıklıkla 

rastlanılmıştır (Coleman 1991; Degernes ve ark.1998; Freeman ve ark. 1999). Histolojik 

olarak bu tümörlerin prizmatik ya da kübik epitel hücrelerinin oluşturduğu 

kurdelelerden, şeritlerden, tubullerden  ya da kanallardan meydana geldiği, 

çekirdeklerinin yuvarlak ya da oval şekilli ve veziküler olduğu, çekirdekçikler 

genellikle seçilemediği, çok sayıda mitotik figür görülmesinin kolangiyokarsinomun 

belirgin bir özelliği olduğu belirtilmiştir (Latimer 1994; Schmidtt ve ark. 2003 pp.67-

94; Reavill 2004). Çalışmamızda kolangiyokarsinom olarak adlandırılan olguya ait  

histolojik bulgular kanatlı ve memeli literatürlerinde kolangiyokarsinom için bildirilen 

histolojik bulgular ile uyumlu olarak belirlendi (Reece 1992; Latimer 1994; Mikaelian 
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ve ark. 1998; Reavill 2004). Tümör hücreleri keratin belirteci ile kuvvetli diffuz pozitif 

reaksiyon verdi. 

Fibromların ve fibrosarkomların kuşlarda yaygın olarak görüldüğü ancak, 

fibrosarkomlara fibromlara oranla daha fazla rastlanıldığı literatürde bildirilmiştir 

(Riddell ve Cribb 1982; Reavill 2004). Kuşlarda bildirilen fibrosarkom olgularında 

neoplastik dokunun değişen açılarla birbirini kesen farklı genişlikteki immatür 

fibroblast demetlerinden oluştuğu, hücreselliğin yüksek olduğu, neoplastik hücrelerin az 

miktarda sitoplazmaya sahip genellikle mekik-iğsi (fusiform-spindle) morfolojide 

hücreler olduğu, genellikle çok çekirdekçiğe sahip oldukları ve çok sayıda mitotik figür 

izlendiğini belirtilmiştir (Schmidt ve ark. 2003 p.62)  Çalışmamızda dört olgu  histolojik 

değerlendirmede fibrosarkom olarak adlandırılmıştır. Bu dört olgudan üçünde literatüre 

uygun olarak belirgin demet yapıları, birinde ise düzensiz demet yapıları saptanmıştır. 

Tüm olgularda hücreselliğin yüksek olduğu ve neoplastik kitlenin, veziküler çekirdekli, 

çok çekirdekçikli, çekik ve eozinofilik sitoplazmalı mekik şeklinde hücrelerden 

oluştuğu izlendi. Dört olgunun ikisinde kontrol panelimizde yer alan belirteçlerden 

sadece vimentin ile pozitif reaksiyon izlenirken, histolojik bakıda kesişen demetlerden 

oluşan paterne sahip olduğunu belirlediğimiz iki olguda desmin, MSA (HHF35) ve 

SMA belirteçleri ile de pozitif reaksiyon izlendi. Özellikle SMA belirtecinin diffuz ve 

çok kuvvetli reaksiyon vermesi histolojik bakıda fibrosarkom olarak adlandırılan 

olguların leiyomiyosarkom olarak yeniden adlandırılmasına neden oldu.  Kuşlarda 

fibrosarkom teşhisi konulan bir olguda vimentin belirteci ile işaretlenme yapılmış 

herhangi bir literatüre rastlamamış olsak da, fibrosarkomların genel olarak anti-vimentin 

hariç diğer yumuşak doku tümör belirteçleri ile negatif immunreaksiyon verdiği 

veteriner literatürde ve insanlarda bildirilmiştir (Folpe ve Gown 2001 pp.45-117; Craig 

ve ark. 2002). Ayrıca, ışık mikroskobisiyle benzer hücresel morfoloji ve yapısal paterne 

sahip olmaları sebebiyle fibrosarkomlar ile sıklıkla karıştırılan leiyomiyosarkomlar için 

diffuz anti-SMA immunreaktivitesi görülmesinin ayırıcı bir bulgu olduğu belirtilmiştir 

(Boy ve ark. 2005). 

Kuşlarda hemanjiyomlar, genellikle, deride (ayaklarda, inguinal bölgede, 

kloakada, boynun dorsalinde, kanatlarda ve bacaklarda), dalakta, karaciğerde ve 

böbrekte görülür (Latimer 1994; Bauck 1996; Reavill 2004). Çalışmamızda üç olgu 

histolojik incelemede hemanjiyom olarak adlandırılmıştır. Olgulardan bir tanesi gaganın 



 

 

66

çevresindeki deride, diğer ikisi karın bölgesindeki deride lokalize olan tümörlerden 

oluşmaktadır. Histolojik değerlendirmede ilk iki olguda dar sitoplazmalı, bazofilik 

çekirdekli endotel hücrelerinin çevrelediği damar yapılarının kavernöz kanallar şeklinde 

yapılandığı görülürken, üçüncü olguda tek tip endotel hücrelerinin çevrelediği damar 

yapıları küçük kapillar formda izlenmiştir. Her üç olguda da mitotik figür 

saptanmamıştır. Çalışmamızda hemanjiyom olarak adlandırdığımız olguların 

lokalizasyon bölgeleri ve histopatolojik bulguları kanatlı ve memeli literatüründe 

bildirilen hemanjiyom vakaları ile uyumludur.  

Hemanjiyosarkomların kuşlarda en çok kokatiyeller olmak üzere Amazon 

papağanları, muhabbet kuşları, Afrika gri papağanları, paraketler ve kanaryalarda 

görüldüğü, en sık olarak deride, karaciğerde, akciğerlerde, dalakta, kalpte, böbrekte, 

oviduktta, kemik iliği ve sinoviyumda yerleştiği bildirilmiştir (Latimer 1994; Schmidt 

ve Qusenberry 1997; Rossi 1998; Reavill 2004). Çalışmamızda hemanjiyosarkom 

olarak adlandırdığımız dört olguyu oluşturan tümör dokularından ikisi Amazon 

papağanına, biri muhabbet kuşuna ve diğeri de Afrika gri papağanına aittir ve hepsi 

ekstremitelerden alınmıştır. Saptanan histopatolojik bulgular literatür bilgisi ile uyumlu 

olarak değerlendirildi. 

Histolojik değerlendirmede hemanjiyom ve hemanjiyosarkom olarak 

adlandırılan olguların İHK değerlendirmesinde; tüm olgular vimentin ve F-VIII ile 

pozitif reaksiyon verdi. HM olgularının hepsinde ve HMS olgularından bir olgu hariç 

diğer hepsinde desmin ile pozitif reaksiyon izlendi. HMS olgularının sadece ikisinde 

MSA ve SMA antikorları ile işaretlenme yapıldı ve bunlardan desmin ile negatif 

reaksiyon veren olguda MSA ve SMA’de negatif reaksiyon verdi. Diğer olguda ise 

MSA ve SMA ile pozitif reaksiyon izlendi. Geleneksel olarak faktör VIII (F-VIII) 

immunpozitifliğinin HMS’lar için diagnostik olduğu düşünülmektedir. Literatürde 

köpeklerdeki HMS vakalarında güçlü anti-F-VIII  ve anti-vimentin  pozitifliği 

bildirilmiştir (Hayden ve ark. 1992). Bir Amazon papağanına ait hemanjiyosarkom 

olgusunda anti-F-VIII  ve anti-vimentin  pozitifliği bildirilmiştir ve bu olgudaki 

histopatolojik bulguların ve İHK  sonuçlarının insanlarda, tavuklarda ve diğer 

memelilerde rastlanılan hemanjiyosarkom bulguları ile uyumlu olduğu bildirilmiştir 

(Rossi 1998).  
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Çalışmamızda iki olgu ilk histolojik değerlendirmede leiyomiyosarkom olarak 

adlandırıldı. Her iki olguda da diffuz kuvvetli SMA sunulumu saptandı. Bu olgulardaki 

neoplastik hücreler vimentin, desmin ve HHF35 belirteçleri ile pozitif reaksiyon verdi.  

Kuşlarda leiyomiyosarkom olgusunu bildiren çeşitli vaka sunumları literatürde yer 

almaktadır (Reece 1992; Latimer 1994; Schmidt ve ark. 2003 p. 59). Bu olgulardaki 

histolojik bulgular çalışmamızdaki olguların histolojik bulguları ile uyumlu olmakla 

birlikte, taradığımız vaka sunumlarında İHK yöntemi uygulanmamıştır. Ancak, 

köpeklerde düz kas aktini belirteci olan SMA belirtecinin düz kas diferensiyasyonu 

gösteren tümörlerde spesifik ve güvenilir olduğu veteriner literatürde bildirilmiştir 

(LaRock ve Ginn 1997; Bettini ve ark. 2003; Reis ve ark. 2003).   

Çalışmamızda histolojik değerlendirmede undiferensiye mezenşimal tümör 

olarak adlandırılan olgulardan altısında vimentin belirteciyle, birinde ise keratin 

belirteciyle pozitif reaksiyon izlendi. Keratin pozitifliği veren olguda diğer belirteçlerle 

herhangi bir reaksiyon izlenmezken, vimentin ile pozitif reaksiyon veren altı olgudan üç 

tanesinde vimentin, desmin, MSA ve SMA pozitifliği izlendi. Diğer üçünde vimentin 

dışındaki belirteçlerle reaksiyon izlenmedi.  Sadece keratin belirteci ile pozitif reaksiyon 

veren olgu eksantrik çekirdekli ve çok çekirdekçikli ileri derecede atipik hücrelerden 

oluşan morfolojik yapısıyla atipik karsinoma olarak adlandırıldı. Bu olguda mitotik 

indeks 20’den büyük olarak belirlendi ve çalışmamızda yer alan olgular içinde saptanan 

en yüksek mitotik indeksi oluşturdu. Vimentin, desmin, HHF35 ve SMA belirteçleriyle 

pozitif reaksiyon veren üç olgunun histolojik değerlendirmelerinde fibrosarkom ve 

leiyomiyosarkom teşhisleri arasında  kalınmıştı ve her iki olgu da undiferensiye malign 

mezenşimal tümör olarak adlandırılmıştı. Ancak, bu olgular SMA belirteciyle diffuz 

kuvvetli pozitif reaksiyon izlenmesi nedeniyle leiyomiyosarkom olarak yeniden 

adlandırıldılar. Sadece vimentin belirteci ile pozitif reaksiyon veren üç olgudan birinin 

histolojik değerlendirmesinde yuvarlaktan mekiğe değişen morfolojide, veziküler iri  

çekirdekli, çok çekirdekçikli hücrelerin birbirini kesen demetler oluşturduğu izlendi. 

Histolojik değerlendirmede leiyomiyosarkom ya da fibrosarkom olabileceği düşünülen 

ve undiferensiye mezenşimal tümör olarak adlandırılan bu olgu, sadece vimentin 

pozitifliği görülmesi nedeni ile fibrosarkom olarak yeniden adlandırılmıştır. 

Undiferensiye mezenşimal tümör olarak adlandırılan ve sadece vimentin ile 

pozitif reaksiyon veren diğer iki olgunun, histolojik bakıda veziküler çekirdekli, bazıları 
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çok çekirdekçikli ovalden yuvarlağa değişen morfolojide histiyositik hücrelerden 

oluşması, çok sayıda çok çekirdekli dev hücrelerinin bulunması, neoplastik hücrelerin 

girdaplar, palizatlar, kısa düzensiz demetler ve bazı alanlarda storiforma benzer  bir 

patern oluşturması bu olguların malign fibröz histiyositom olarak adlandırılabileceğini 

düşündürmüştür. Malign fibröz histiyositom kanatlı türlerinde sadece bir yaban 

ördeğinde bildirilmiştir ( Schneider ve ark. 1999). Çeşitli araştırmacılar köpeklerin 

malign fibrohistiyositik tümörlerine ilişkin çalışmalarında aktin ve desmin pozitif küçük 

hücre gruplarının yanı sıra zayıf S–100 sunulumu göstermişlerdir (Hendrick ve ark. 

1992; Spangler ve Kass 1998). Öte yandan Morris ve ark. (2002) yangısal, dev hücreli 

ve pleomorfik-storiform yapı gösteren köpek malign fibröz histiyositomların hiçbirinde 

bu antikor ile pozitif immunreaksiyon saptamamışlardır. O’Brien ve ark (1991), iki 

köpekte multisentrik malign fibröz histiyositom dokularının yine s–100 için negatif 

olduğunu göstermişlerdir. Bir papağanda rastlanılan nörofibrom teşhisini doğrulamak 

için S- 100 belirtecinin kullanıldığı ve pozitif reaksiyon saptandığını bildiren bir çalışma 

literatürde yer almaktadır (Bossart 1983). Kontrol panelimizde yer almamasına rağmen 

sadece bu iki olgu için S-100 belirteci kullandık.  Kanatlı kontrol dokuda zayıf pozitif 

reaksiyon izlenirken neoplastik hücrelerde reaksiyon izlenmedi. Köpeklerde malign 

fibrohistiyositik tümörlere ilişkin yapılan İHK çalışmalarında kullanılan belirteçlerin de 

tutarlı bir reaksiyon oluşturmadığı göz önünde tutularak, bu iki olgu 

immunohistokimyasal olarak tanımlanamamıştır. 

Sonuç olarak;  

• Kuş tümörlerinin histolojik özelliklerine ilgili literatür bilgisinin sınırlı 

olduğu ve uluslarası standartta kabul görmüş bir sınıflandırmanın bulunmadığı 

göz önünde tutulunca çalışmamızda yer alan 50 tümör olgusuna ait detaylı 

histolojik bilginin kuş tümör literatürüne katkısı olacağını düşünmekteyiz. 

• Çalışmamızı oluşturan 50 tümör dokusunun %60’ı epitelyal tümör olarak 

tespit edilmiş ve bu olgularda sunulan keratin pozitifliği de bu sonucu 

doğrulamıştır. Kullandığımız keratin belirtecinin epitelyal tümörlerde iyi 

çalıştığı tespit edilmiştir. Kuşlarda bu tip tümörlerin belirlenmesinde 

immunohistokimyanın yardımcı tanı yöntemi olarak kullanılması gerektiği 

ortaya koyulmuştur. 
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• Çalışmamızda yer alan mezenşimal tümörlerin tanımlanmasında kullanılan 

vimentin, desmin, HHF35, SMA ve F-VIII belirteçlerinin ilgili tümör 

dokularında çalıştığı görülmüştür. Vimentinin tüm mezenşimal tümörlerde, 

desmin, HHF35 ve SMA’nın leiyomiyosarkomlarda, Fac VIII’in hemanjiyom ve 

hemanjiyosarkomlarda pozitif reaksiyon verdiği, özellikle SMA pozitifliğinin 

çok güçlü olduğu tespit edilmiştir. Bu belirteçlerin tanıda kullanılabileceği 

gösterilmiştir. 

• Çalışmamızda incelenen tüm tümör dokularının kedi ve köpeklerde görülen 

tümörler ile aynı hücre morfolojisine ve paternine sahip olduğu izlenmiştir. 

Ancak, kedi ve köpek tümörlerinde tanımlanan tümör tiplerinden bazıları 

kuşlarda henüz bildirilmemiştir. Örneğin, çalışmamızda yer alan iki olguda 

malign fibröz histiyositomu düşündüren tümör paterni tanımlanmıştır. 

Yaptığımız literatür taramalarında kanatlılarda malign fibröz histiyositom 

olgusunu bildiren tek bir çalışmaya rastlanılmıştır. Bu iki olguya ait 

immunohistokimya bulguları teşhis için yeterli olmamıştır. Bunun için daha 

kapsamlı bir antikor paneli ile çalışılması uygun olacaktır. 

• Kuş tümörleri konusunda toplu bir bilgiye ulaşılmıştır. Ancak, daha fazla 

sayıda tümör dokusu ve daha spesifik belirteçler içeren çalışmalar yapıldıkça, 

kuş tümörleri için uluslararası standartta kabul görecek bir sınıflandırma 

yapılmasınının mümkün olacağına inanmaktayız. 
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