Y Ü Z KANSERLERİ**

Dr. Hülya A Y D IN
Prof. Dr. Orhan ÎSKEÇELİ

Prof. Dr. Bedrettin Görgün,
Doç. Dr. Ayhan KONURALP*

Özet
Kliniğimizde 1953-1976 yıllan arasında 1092 yüz kanseri
olgusu tedavi edilmiştir. Olgular yaş grupları, meslek, yüzün
anatomik bölgelerine göre dağılımı ve histolojik tiplerine g ö
re değerlendirilmiştir. Hastaların %61,1’ini açık havada ça
lışanlar kapsamaktadır. En sık görülen yaş gurubu 5 ve 6. dekadlardır. Bu kanserlerin %49,8’i epıdermoid karsinom, %46
sı bazal hücreli karsinom, %3,4’ü miks tip, %8,6’sı malign
melanomdur. Hepside cerrahi metodla tedavi edilmiştir.

Giriş
Deri kanserleri vücudun diğer habis tümörlerinin %16-18’ini (1)
teşkil etmekte ve %82,5'i yüzde lokalize olmaktadır (2). Düşük gradlı habis tümörler olup, prognozları yüz güldürücüdür. Açık havada
kronik olarak ultraviyole ışınlarına maruz kalma, spontan iyileşmeye
bırakılmış yanık ülserleri, radiodermit, arsenik, nikel gibi karsinojen
etkili şimik maddelerle kronik temas deri kanserinin oluşumunu provake eden faktörlerdir. Malign melanomalar bir tarafa bırakılacak
olursa, histolojik olarak iki majör tipte görülür. Epidermoid karsi
nom ve bazal hücreli karsinomdur. Memleketimizin !%75’i çiftçilikle
uğraştığından, yüz kanserlerinin Türkiye coğrafyasında ayrı bir öne
mi vardır (3).
(*) İstanbul Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği. Çapa/lstanbul.
(**) Konu 2. Ulusal Kanser Kongresinde (3-6 Nisan 1977, İstanbul) tebliğ edil
miştir.
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Yüz kanserlerinin tedavisinde, esas iki alternatif olup, cerrahi
tedavi ve radioterapidir. Tedavi şeklinin seçimi, hastanın ge
nel durumu, tümörün büyüklük ve lokalizasyonu, tedavi olacağı mer
kezin imkânlarına göre değişmektedir.
M a t e r y el
Olgular hastahanede yatırılarak tedavi edilen hastalar olup
ayaktan tedavis yapılanlar seriye dahil edilmemiştir. Hastalarımızın
735 ('%67,3) i erkek, 357 (%32,7) si kadındır (Tablo: 1).
TABLO 1.

YÜZ KAN SERLERİN İN Y A Ş VE CİNSE GÖRE DAĞILIM I

Yaş

Er.

Ka,

Toplam

Yüzde

0— 10
11— 20
21— 30
31— 40
41— 50
51— 60
61— 70
71— 80

7
1
22
27
171
397
93
17

—

1
7
14
79
176
68
12

7
2
29
41
250
573
161
29

0,6
0,6
2,6
3,7
22,8
52,4
14,7
2,6

735
( %67,3)

S57
(%32,7)
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Kanserin görüldüğü en yüksek yaş gurubu 5. ve 6. dekadlardır.
tik on yaşta görülen yüz kanserleri kseroderma pigmentosum zemi
nin de gelişenlerdir. Hastalarımızın ı%61 (668) ini açık havada çalı
şanlar, %38,8 ('424) ini kapalı yerde çalışanlar kapsamaktadır. Kan
serin anatomik bölgelere göre dağılımında en sık dudakta daha son
ra burunda lokalize olduğu dikkati çekmektedir (Tablo: 2). Yüz kan
serlerinin histolojik dağılımında '%49,8’inin epidermoid karsinom,
%46'sımn bazal hücreli karsinom, % 3,4’nün miks tip, '%0,6’nın malign melanom olduğu saptanmıştır.
TABLO 2.

YÜ Z KAN SERLERİN İN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM I
Dudak
Burun
Yanak
Orbita
Kulak
Alın
Temporal
Kaş
Mentum

80

39,4
24
12,7
8,1
5,3
4,9
3,2
1,6
0,8

Şekil 1-A:

Temporal bölgede cilt kanseri.

T e d a v i

Olgularımızın hep side cerrahi metodla tedavi edilmiştir. Tedavi
metodunun seçiminde hastanın yaşı, genel durumu, sosyal durumu,
tümörün büyüklüğü ve lokalizasyonu, yakın veya uzak metastazın
olup olmadığı, daha önce aynı nedenle tedavi görüp görmediği dik
kate alınmıştır (Resimler). Maliğn melanom dışındaki kanserlerde
tümör etrafında minimum bir cm.’lik sağlam doku bulunacak şekil
de ve derin olarak çıkarılmış, eksizyonun yeterliliği, çıkan piyesten
hazırlanan müteaddit preparatlarm incelenmesi ile saptanmıştır.
Hastalarda uygulanan tedavi şekilleri tablo 3’de görülmektedir.
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Şekil 1-B:

TABLO 3.

Tümörün eksizyonu ve serbest greile tamiri.

1092 YJZ K A N SE Rİ OLGUSUNDA U YGULAN AN
TED AV İ ŞEKİLLERİ
Olgu Sayısı

%

264
493
259
76

24,1
45,1
23,7
6,9

Eksizyon-Primer siitür
”
-Serbest gref
”
-Fediküllü flep ile tamir
”
-R.B. Diseksiyonu

T a r t ı ş m a
Deri kanserleri, diğer kanserlerin % 16-18'ini teşkil edip %82,5’i
yüzde iokalize olmaktadır (1,2). Kanserin cinse göre dağılımında
kadm/erkek oranı 1/2 olup (4) bizim istatistik! değerlerimizde buna
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8.9

Şekil 3-A;

Şekil 3-B:
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Yanakta cilt kanseri,

Post operatif devredeki görünüm,

uymaktadır. Yüz kanserleri daha çok uzun süre aktinik ışınlara ma
ruz kalanlarda ve 40 ile 50 yaşlarda görülmektedir (5, 8, 7). Bizim
olgularımızda yüz kanseri en çok 50 ile 60 yaş gurubunda görül
müştür. Abbes ve arkadaşları yedi senede tedavi ettikleri 216 yüz
kanserinde 70 ile 8£) yaş gurubundaki hastaların çoğunluğu kapsa
dığını bildirmişlerdir (8). Dermatoz zemini, sarışm, mavi gözlü tip,
ince ve kuru cilt, deri kanseri olan hastaların fenotıpidir (4). Urbach
ve arkadaşları güneş ışınlarının baş ve boyunda dağılımını incelemiş
ler ve aktinik ışınların en fazla etkilediği bölgeleri şöyle belirtmiş
lerdir: Erkeklerde kulak kepçesi ve ense, kadınlarda burun, yanak
ve alt dudaktır. Aktinik ışınlara en az maruz kalan bölgeler ise orbita, nazolabial sulkus, üst dudak, mentum ve kulak arkasıdır (9).
Radiodermit, spontan iyileşmeye bırakılmış derin yanık ülserleri ve
iyileşmeyen kronik enfeksiyonlarda kanser teşekkülünü artıran lokal
faktörlerdir (1, 2, 3, 10). Hastalarımızın '%60’nın açık havada ça
lışması, aktinik ışınların karsinojen etkisini göstermektedir. Tiersch
(1875), Friedman (1902) radioterapiyi takiben gelişen deri kanseri
olgularını bildirmişlerdir (11).
Histolojik olarak bazal hücreli karsinomalar yavaş, seyirlidir.
Lokal doku harabiyeti yaparak derin ülserlere neden olurlar. Ulkus
rodens diye anılıp, daha çok burun, göz kapağı ve kulakta görülür
ler. Metastaz yapmadığı söylenirsede, Marten 36 bazal hücreli olgu
da metastaz bildirmiştir (6).
Epidermoid karsinomalar, normal deriden çıktığı gibi, daha çok
hiperkeratoz zemininden çıkarlar. Yüzeyel iilserasyon şeklinde baş
lar, kolayca enfekte olurlar. Bazal hücreli karsinoma nazaran sürat
le gelişir ve metastaz yaparlar. Metastaz oram bunlarda !%5,1G dur
(12).
Epidermoid karsinom ve bazal hücreli karsinomun birlikte bu
lunduğu tümörler miks gurubu teşkil eder. Epidermoid karsinomda
beş yıllık sürvi '%80, bazal hücreli karsoinomda beş yıllık sürvi %96
olarak bildirilmektedir (7).
Kesin teşhis biopsi ile mümkündür. Ackerman klinik olarak keratosis tanısı konulan 93 olgudan %37’sinde kanser saptandığım bil
dirmiştir (6). William, C., deri kanserinin yalnız klinik görünümle
teşhisinde %15 yanılma olduğunu söylemekterir (13).

Sonuç
Kanserde kesin tanmm biopsi olması, kısa zamanda çabuk teda
vi imkânı, yüksek kür şansı, geniş tümör eksizyonlarında dahi fonk
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siyonel ve kozmetik olarak başarılı sonuç alınması nedenleriyle yüz
kanserinde uygun vakalarda cerrahi tedavi seçilmelidir. Plastik ve
rekonstrüktif cerrahi metodları ile tümör ve tedavisinin yaptığı psi
şik travma gerek hasta, gerekse çevresinde minimale indirilmiştir.
Radioterapi skarlarmın kozmetik bakımdan bazen kötü sonuç
lar yaratması, tümör potansı bırakması, sekiz santimden daha geniş
lezyonlarda teknik zorluklar, residiv vakalarında tekrar kullanılamayışı nedenleriyle radioterapi daha sınırlı olarak kullanılmaktadır

dİ).
Summa r y
1092 cases of skin carsinoma localized in the face have been
rteated in our clinie between the years of 1953-1976. These Cases
have been evaluated according to the age, occupational groups, Iocalization in the different regions of the face and histopathology. People
who work outdoors account for 61,1 percent o f the patients. It is
most commonly seen in the 5th and 6th decades. Histopathologically
49,8 percent of the cases are epidermoid carcinoma, 46 percent basal
celi carcinoma, 3,4 percent mix type and 8,6 percent malign melanoma, Ali of the cases have been treated by surgical methods.
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