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ÖZET

ABSTRACT

Prostatik melanozis nadir görülen ve esas olarak prostat bezinin stromas›nda melanin yüklü i¤si hücrelerin
varl›¤› ile karakterize bir lezyondur. Kesinlikle benign
olan bu lezyon malign melanom geliflimi için öncül de¤ildir. Ancak biyolojik do¤as› ve klinik davran›fl farkl›l›klar› nedeniyle melanozisin, primer ve metastatik malign
melanom ile ay›r›c› tan›s› son derece önemlidir. Prostat
bezinin pigmentli lezyon spektrumunun bilinmesi, melanositik lezyonlar›n ay›r›c› tan›s› için gereklidir.

Prostatic melanosis is a rare lesion that is characterized
by melanin-containing spindle cells mainly located in
the stroma of the prostate gland. This lesion is certainly
benign and not a precursor of malignant melanoma.
However, differential diagnosis of melanosis with primary and metastatic malignant melanoma is extremely
important because of the different biological nature and
clinical behavior of these two entities. Recognition of
the spectrum of pigmented lesions in the prostate gland
is essential to take into consideration of the diagnosis of
melanocytic lesions.

Bu yaz›da altm›fl befl yafl›ndaki erkek hastada prostat
bezinde melanozis olgusu rapor edilmekte ve melanositik lezyonlarla ay›r›c› tan›s› tart›fl›lmaktad›r.

Anahtar sözcükler: Prostat, melanozis, mavi nevüs

G‹R‹fi
Benign melanositik proliferasyonlar s›kl›kla deri yerleflimli lezyonlard›r. Daha az s›kl›kla da olsa lenf dü¤ümleri, oral kavite, serviks
gibi ekstrakutanöz bölgelerde de görülmektedirler (1). Prostat dokusunda melanin varl›¤› çok
nadir bir histolojik bulgudur ve literatürde mavi
nevüs ve melanosis olmak üzere iki benign melanositik lezyon tan›mlanm›flt›r (2). Bu lezyonlar için farkl› isimlendirmeler kullan›lm›fl olsa
da tek antitenin varyantlar› gibi gözükmektedirler (3). Klinikopatolojik olarak önem arzeden
nokta bu lezyon ya da lezyonlar›n malign melanositik lezyonlarla ay›r›c› tan›s›d›r.

Yaz›flma Adresi: Dr. Kemal Deniz, Erciyes Üniversitesi T›p
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In this paper, a case of melanosis of the prostate in a 65years old man is described and differential diagnosis of
the melanocytic lesions is discussed.
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OLGU SUNUMU
Altm›fl befl yafl›ndaki erkek hasta, bir y›ld›r
süren prostatizm flikayetleri ile bir d›fl merkeze
baflvurmufltur. Burada yap›lan fizik muayenesinde önemli özellik izlenmemifl ve laboratuar
tetkiklerinde anormallik saptanmam›flt›r. Üriner
sistem ultrasonografisinde prostat bezinde orta
derecede büyüme izlenmifltir. Hastaya transüretral rezeksiyon yap›lm›flt›r. Prostat bezinin makroskopik incelemesinde dokular›n siyah-kahve
renkli oldu¤u dikkati çekmifltir. Olgunun parafin bloklar› ve preparatlar› konsültasyon için
hastanemiz patoloji bölümüne refere edilmifltir.
Histopatolojik incelemede, prostat bezinin glandüler ve stromal elemanlar›nda hiperplazi ile
uyumlu görünüm izlendi. Stromada yer yer yo¤unlaflan kahverengi-siyah pigment içeren i¤si
ve yuvarlak hücreler dikkati çekti (Resim
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Resim 1 (A,B). Prostat bezinin fibromüsküler stromas›nda pigment yüklü i¤si hücreler görülmektedir (HE x100). (B) Büyük büyütmede i¤si-dendritik hücrelerde koyu kahverengi granüler pigment görülmektedir (HE x400). (C) Epitelde de stroma ile ayn› karakterde pigment izlenmektedir (HE x200). (D) Masson Fontana ile pigment pozitif reaksiyon göstermektedir (Masson Fontana x100).

1A,B). Küçük alanlarda prostat bez epitelinde
de benzer pigment izlendi (Resim 1C). Histokimyasal çal›flmalarda; pigment, Masson Fontana ile pozitif boyanma gösterdi (Resim 1D),
Prusya mavisi ile reaksiyon izlenmedi. ‹mmünhistokimyasal çal›flmalar ile pigmentli hücrelerde S-100 (Neomarkers, Fremont, CA, 1/100) ve
HMB-45 (Neomarkers, Fremont, CA, 1/100) ile
pozitiflik izlenmedi.
Postoperatif dönemde yap›lan dermatolojik muayenede önemli özellik bulunmad›. Olgunun 6 ayl›k takibinde problem yaflanmad›.
TARTIfiMA
Prostatik stromal pigmentasyon ilk olarak
1963 y›l›nda Nigososyan taraf›ndan 50 yafl›nda
bir olgunun otopsisinde rastlant›sal olarak sap178

tanm›fl ve prostat bezinin mavi nevüsü olarak tan›mlanm›flt›r (4). Prostatik epitelde de benzer
pigment saptanm›fl ve epiteldeki pigmenti tan›mlamak için de melanozis terimi kullan›lm›flt›r (5). Günümüze kadar, prostat bezinde 40’a
yak›n benign melanositik lezyon olgusu rapor
edilmifltir. Bu olgular›n yaklafl›k olarak 2/3’ünü
mavi nevüs, 1/3’ünü ise melanozis olgular›
oluflturmaktad›r. Geleneksel terminolojiye göre
sadece stromaya s›n›rl› melanin içeren hücrelerin varl›¤›, dermal mavi nevüsün analo¤u olarak
düflünülerek prostatik mavi nevüs olarak isimlendirilmifltir (5). Epitel ve stroman›n beraber
etkilendi¤i lezyonlarda ise melanozis terimi kullan›lm›flt›r (6). Farkl› isimlendirmeler yap›lm›fl
olsa da, bu iki lezyon tek antitenin varyantlar›
gibi gözükmektedirler (3).
Literatürde tan›mlanan olgular genellikle

Prostatik melanozis

ileri yafl eriflkin hastalar olup, yedinci ve sekizinci dekadlarda daha s›k görülmektedir (1).
Ancak az say›da genç olgu da rapor edilmifltir
(4). Olgular›n co¤rafik bölgelere göre da¤›l›mlar› belirgin de¤ifliklik göstermemekle birlikte,
son y›llarda ‹spanya kökenli olgu sunumlar›n›n
fazlal›¤› dikkati çekmektedir (7,8). Olgular genellikle prostatizm yak›nmalar› ile baflvuran ve
benign prostat hiperplazisi tan›s›yla opere edilen
hastalard›r (2,9). Az say›da ki olgu da otopsi çal›flmalar› sonucu rastlant›sal olarak saptanm›flt›r
(4,5).
Histopatolojik olarak temel bulgu prostat
bezinin fibromüsküler stromas›nda melanin içeren dendritik hücrelerin varl›¤›d›r (10). Pigment
stromal hücrelere s›n›rl› kalabildi¤i gibi, baz› olgularda hem stromada hem de prostatik epitelde
bulunmaktad›r (6). Pigment yüklü hücreler genellikle immünohistokimyasal olarak S-100 ve
HMB-45 ile boyanma göstermektedir. Ancak
say›lar› az da olsa baz› olgularda pigment yüklü
hücrelerde melanositik belirleyiciler ile boyanma gösterilememifltir (11).
Prostat›n melanositik lezyonlar›n›n patogenezi kesin olarak bilinmemektedir, ancak birçok hipotez öne sürülmüfltür. Melanin içeren
hücrelerin nöral krest kökenli oldu¤u fikri daha
çok kabul görmektedir ve bu hücrelerin prostat
bezindeki varl›¤›, melanositik öncül hücrelerin
göç s›ras›nda prostat bezine hapsolmas› ile aç›klanmaktad›r (1). Di¤er bir teori ise; bu hücrelerin, Schwann hücresinden geliflti¤idir ve elektron mikroskopik bulgular Schwann hücreleri ve
melanositler aras›nda benzerlikler bulundu¤unu
desteklemektedir (12). Baz› araflt›rmac›lar prostat epitelinin melanojenik potansiyeli oldu¤unu
ve pigmentin epitelden stromaya aktar›ld›¤›n›
öne sürmüfllerdir ancak bu görüfl pek kabul görmemifltir (13).
Histopatolojik olarak en önemli ay›r›c› tan›y› primer veya metastatik malign melanomlar
oluflturmaktad›r. Prostat bezi ve prostatik üretran›n primer malign melanomlar› s›k görülmeyen
tümörlerdir. Bununla birlikte malign melanomlar prostat bezine metastaz yapan en s›k ikinci

tümördür ve malign melanomlu hastalar›n otopsi çal›flmalar›nda %0.5-2.2 oran›nda prostat tutulumu saptanm›flt›r (14,15). Malign ve benign
melanositik lezyonlar›n ay›r›m›nda immunohistokimyasal çal›flmalar›n yarar› s›n›rl›d›r. S-100
ve HMB-45 gibi immünhistokimyasal belirleyiciler malign melanositik hücrelerde de pozitiflik
gösterece¤inden, mavi nevüs/melanozis ile ay›r›c› tan›da konvansiyonel histolojik bulgular ön
plana ç›kmaktad›r (1). Malign melanom alt tiplerinden özellikle animal-type malign melanom
mavi nevüs ile benzer histolojik özellikleri nedeniyle ay›r›c› tan›da problem oluflturmaktad›r.
Animal-type malign melanom düflük dereceli sitolojik atipi ve yo¤un pigmentasyon ile karakterizedir. Ancak tümör hücrelerinin solid adalar
fleklinde proliferasyonu ve tümör nekrozu animal-type melanomlarda daha s›k görülmektedir.
Mavi nevüs tan›s›n› destekleyen bulgular
ise melanositik hücrelerdeki uniform pigment
da¤›l›m›, nükleolus belirsizli¤i, mitotik aktivitenin olmamas› ve hücreler aras›nda kollajen bulunmas›d›r. Ay›r›c› tan›da önemli bir di¤er lezyon olan malign mavi nevüs, de¤iflen derecelerde pleomorfizm ve atipik mitozlar gösteren hücrelerle karakterizedir. Sitolojik atipiye ek olarak; nekroz, yüksek mitotik h›z ve vasküler invazyon malign mavi nevüs tan›s›n› destekleyen
özelliklerdir (16,17). Daha genifl bir bak›fl aç›s›yla; tümörün tümöre metastaz› nadir görülmekle birlikte prostat adenokarsinomuna, metastaz yapan malign melanom olgusu rapor edilmifltir (18,19). Bu nadir antite de ay›r›c› tan› listesinin alt basama¤›nda bulunmal›d›r.
Sonuç olarak prostatik mavi nevüs/melanozis, benign prostat hiperplazisi nedeniyle rezeksiyon yap›lan olgular ve otopsi olgular›nda
insidental olarak saptanan nadir lezyonlard›r.
Bu olgular›n klinikopatolojik önemi, malign
melanomlar› taklit etmesi ve ay›r›c› tan› da zaman zaman yaflanabilecek güçlüklerden kaynaklanmaktad›r.
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