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ÖZET
Keratoakantomanın, derinin benîgn ve genellikle kendiliğinden iyileşen bir tümörü
ojarak kabul edilmesine karşın bazan skuamoz hücreli karsinomaya dönüşmesi veya her
iki lezyonun aynı preparatta izlenmesi kesin tanı ve tedaviyi geciktirmektedir.
Hem klinik gidişi hem de histopatolojik görünümü ile tanı yanılgısına, dolayısıyla
tedavinin gecikmesine neden olarak daha geniş rezeksiyon ve orbital ekzantrasyon yap
mak zorunda kaldığımız bir hastamızı sunduk. Kaynak araştırması ile bizim bulgularımızı
birleştirerek lezyonun tedavisinde erken dönemde ve yeterince genişlikte cerrahi eksizyonun en emin yöntem olduğu kanısına vardık.

Gİ Rİ Ş
Son yıllarda keratoakantoma ile daha sık karşılaşılmaktadır. Dermatoloji mecmualarında bununla ilgili yayınlarda konservatif tedavi ile kendiliğinden iyileştiği ve involusyona uğradığı bildirilmektedir. Diğer taraftan cerrahi
ve patoloji mecmualarında maiign potansiyel
kazanarak skuamoz hücreli
karsinoma olarak tanımlandığı görülmektedir(l).
Keratoakantoma, derinin
benign ve genellikle kendiliğinden iyileşen tümörü olarak bilinmekle beraber
bazan histopatolojik yöntemlerle skuamoz hücreli karsinomadan ayırt edilmediği de bir gerçektir(2, 5, 7). Bazı yazarlar keratoakantomadan derinin
benign ve maiign tümörleri arasında yer alan çok enteresan bir tümör diye
bahsetmektedir!er(3).
1934'de Ferguson-Smith genellikle genç erişkinlerin yüz bölgesinde oluşan küçük lezyonları işaret ederek «derinin kendiliğinden iyileşen muitipl
primer squamoz hücreli karsinoması» terimini kullanmıştır.
(*)V11I. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresinde sunulmuştur/
(**) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilinr dalı.
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Keratoakantoma terimi ilk kez 1950 de kullanılmıştır. Akantoma Yunanca çıkıntı demektir. Keratoakantoma da «Keratin çıkıntısı» anlamına gelmektedir (4). Tek bir lezyon olabildiği gibi multipl lezyonlar şeklinde de olabilmektedir (6).
Keratoakantomanın etiyolojisi bilinmemektedir ve deneysel olarak oluşturulamamıştır. Ancak Middleton ve arkadaşlarına(l) göre önceleri viral etyoloji üzerinde durulmuşsa da, elektron mikroskopisinde inklüsyon cisimcikleri bulunmuş fakat virüs izole edilememiştir. Daha sonra ekzema gibi deriye travma veya injuri sonucu predispozisyon suçlanmış, deri grefi donör
alanında multipl lezyonlar şeklinde görüldüğü bildirilm iştir(l).
Genel popülasyonda keratoakantomanın gerçek insidansı bilinmemektedir. 5719 vakalık bir seride insidans; keratoakantoma için % 1 ve skuamoz
hücreli karsinom için % 3.8 olarak bulunmuştur(5). Keratoakantoma/Skuamoz hücreli karsinoma oranı 1/3 ile 1/4.7 olarak bulunmuştur(5).

PATOLOJİ
Keratoakantoma genellikle yüzde, ellerde veya parmaklarda papüler lezyonlar olarak görülür. 4 - 8 haftada maksimum 1-2 cm çapa erişir. Geniş irregüler şekilli keratin İle dolu sentral bir krater vardır ve çevredeki deri
genellikle inflamedir. Lezyon, başlangıcından 6-8 hafta sonra kendiliğinden
regresyona uğramaya başlar. Yerinde basık bir skar bırakarak 4 - 6 ayda
tümüyle involusyon oluşur (1,4). Bu gelişme bazan atipik olur, fazlaca keratanizasyon, boynuzumsu çıkıntılar oluşabilir. Sıklıkla inflamatuar gelişme
lezyonun alt kenarına doğru ilerler. Hîstopatolojik incelemede esas olan keratoakantoma ile skuamoz hücreli karsinomu ayırtetmektir. Küçük bir lezyon
total olarak çıkarılmalı ve incelenmelidir. Geniş lezyonlardan ise çevre normal deri sınırıyla sentral kratere uzanan V şeklinde eksizyon yapılmalıdır.
Spesmen büyümenin alt sınırını saptamak üzere yağ dokusunu da içermelidir (3).

AYIRICI TANI
-Keratoakantoma ile skuamoz hücreli karsinoma arasında ayırım yapmak üzere; bazı yazarlar keratoakantomanın genellikle karsinom gelişmesine
uygun, yaşlı ve atrofik deriden ziyade normal deride görüldüğüne inanırlar.
Lezyonla çevre dermiş arasındaki ayırım çizgisi keratoakantomada karakteristiktir. Çevre dermişe invazyon yoktur. Bununla beraber 2-3 cm çapa genişleyen lezyonlar karsinomayı andırır. Çevresinde multipl lezyonlarla 5 x 6 cm'
162

Itk keratoakantoma lezyonlan veya bütün kaşı replase etmiş «dev keratoakantomalar» da bildirilmiştir (1, 8).
Keratoakantoma, diğer alanları normal olan deri bölgesinde görülür.
Skuamoz hücreli karsinomada görülen, deride keratoz ve dejeneratif değişiklikler bunda yoktur. Çabuk büyüyen, 1 - 2 ayda 1-2 cm çapa erişen papül,
keratoakantoma için tipiktir. Halbuki skuamoz hücreli karsinoma çok yavaş
büyür. Keratoakantomada erken devrede çevre deride inflamatuar belirtiler
görülür. Sentral keratin tıkacı vardır fakat skuamoz hücreli karsinomada görülen gerçek ülserasyon yoktur. Lezyon maksimum büyüklüğüne eriştikten
sonra involüsyona uğrar. Keratoakantomada inflamasyonun neden olduğu reaksiyon dışında rejiyonal lenf bezleri tutulmaz.
Bütün bunlara karşın skuamoz hücreli kanserden ayırım erken devrede
imkânsızdır. Fakat ilerlemiş lezyonlar yukardaki kriterlere dayanarak kolayca ayırtedilebilir (4).

TEDAVİ
Birçok patolog tanı koyabilmek için lezyonun total eksizyonun gerektiğini belirtmekte ise de yazarların bir kısmı insizyonal biyopsi yaparak veya
yapmaksızın konservatif tedaviyi savunmaktadırlar (8). Ancak literatürde
«tipik» kabul edilen keratoakantomanın skuamoz hücreli karsinom olarak
sonuçlandığına ilişkin yayınlar vardır (1). Bunun yanı sıra, her ne kadar keratoakantoma benign ve sınırlı bir neoplazma olarak kendiliğinden iyileşme
gösteriyorsa da, arzu edilmeyen skar oluşmasını önlemek ve doku yıkım miktarını azaltmak amacıyla lezyonun cerrahi eksizyonu bir çokları tarafından
önerilmektedir (1, 2, 3, 5, 6).
Cerrahi eksizyon lezyonun tümünü içermelidir, çünkü yüzeysel eksizyon
veya tam olmayan eksizyon hastaların büyük bir çoğunluğunda lokal rekürrensle sonuçlanmaktadır (5).

OLGU BİLDİRİMİ
K.A. 48 yaşında kadın hasta (Dosya No. : 1168008) sağ kaş üzerinde
iyileşmeyen yara nedeni ile 2.5.1980 tarihinde polikliniğimize başvurdu. Hikayesinden; 5 ay önce sağ kaş üzerinde bir kabarıklık oluştuğu, ortasında
bir yara açılarak lezyonun 5 ayda 3 cm çapa vardığı öğrenildi.
Fizik muayenesinde; sağ kaş lateral yarısını tutan ve alına doğru taşan
3 x 3 cm boyutlarında krater şeklinde, ortasında kolay kanayan, tabanı gra163

nüiasyon dokusu ile dolu bir ülser odağı bulunan zeminden kabarık, esmer
renkli bir iezyon saptandı. Krater çevresi çok sert idi ve alt kenarı tarsopalpebral sulkusa kadar ilerlemekteydi (Şekil 1). Regional palpab! lenf nodu
saptanmadı.
Dermatoloji konsültasyonu sonucu lezyonun keratoakantomayı andırdığı
bildirildi. Göz bilim dalı ile konsültasyon sonucunda göz ve periorbital yapılarda invazyon olmadığı saptandı. Skuamoz hücreli deri kanseri Ön tanısı
iie 6.5.1980 de servisimize yatırıldı. Ay m gün lokal anestezi altında yapılan
biyopsi sonucu keratoakantoma tanısı rapor edildi. (Biyopsi No. B-3615-80)
20.5.1980 de genel anestezi altında iezyon kenarlarında 0,5 cm’lik sağlam
doku sınırı bırakacak şekilde 3x3 cm boyutlarındaki İezyon, periost üzerinden
çıkarıldı. Açık alan ful! thickness deri grefi ile kapatıldı. Spesmen patolojiye
gönderildi, keratoakantoma tanısı aldı ve ait cerrahi sınırda küçük bir alanda lezyonun devam ettiği bildirildi. (Biyopsi No. B-4037-80)
Histopatolojik tanı izin verdiği için hasta kontrola gelmek üzere çıkarıldı,
8.10.1980 tarihinde hasta tekrar başvurdu. Postoperatif 3. ayda sağ
göz kapağında kızarıklık ağrı ve şişmeden şikayetçi idi. Şişlik nedeniyle göz
kapağını kaldıramıyordu. Fizik muayenede sağ kaşın medial ucunun hemen
altında 0,5 cm. çapında beyaz, sert, deriden kabarık bir İezyon, bunun hemen lateralinde l,2,xl,7 cm, boyutlarında sarı-beyaz renkte yarım küre şeklinde ikinci bir . iezyon vardı. Kaşın üzerinde 1x0,5 cm bayatlarında ülsere
bir alan saptandı .(Şekil 2).
25.11.1980 de sağ üst göz kapağı total olarak, daha önce uygulanmış
bulunan deri grefi ile birlikte üst ve sağ rektus kası, orbitaS rimde 0,3 cm
kemik dokusu, orbital yağ dokusunun bir kısmı ve lakrimal bez eksize edilip
10x4 cm’lik alın flebi ile defekt kapatıldı (Şekil 3). Histopatolojik tanı; Diferansiye skuamoz hücreli karsinom olarak rapor edildi. (Biyopsi No. B-8512-80)
Bunun üzerine radika! tedavi uygulamak düşüncesiyle hastadan gereken izin alınarak 8.1.1981'de genel anestezi altında yeniden ameliyata
alındı. Nöroşirurji bölümünün de yardımıyla Parsiyel frontal kemik eksizyonu - Orbital eksantrasyon yapıldı. Detektif alan sağ tempora! kas - fasia
flebi ve deri grefi ile rekonstrükte edildi. Histopatolojik tanı skuamoz hücreli
karsinom ve yabancı cisim granülasyon dokusu olarak rapor edildi ve cerrahi
sınırlarda tümör görülmediği bildirildi.
Postoperatif dönemi normal ve stabil
edildi (Şekil 4 - 5 ) .
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geçiren hasta şifa, ile taburcu

Şekil 1 : Sağ kaş lateral yansım kaplayan
tümöral lezyonun görünümü.

Şekil 2 : ilk ameliyattan 5 ay sonra lezyo
nun görünümü. Alnın sağ tarafında ilk
ameliyatta uygulanmış deri grefi, üst göz
kapağı üzerinde deri altı nödülleri şeklin
de tümöral doku görülmektedir.

Şekil 3 : Reeksizyon ve lezyonun alın flebi
ile kapatılmış hali.
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Şekil 4 ve 5 : Orbital eksantrasyon uygulandıktan ve lezyonun temporal kas-deri flebi
ile kapatıldıktan sonraki görünümü.

TARTIŞMA
Keratoakantoma genellikle malignite dönüşü olmayan benign bir lezyon
gibi kabul edilmektedir(6). Oluşunda bazı faktörler (Örneğin güneşte uzun
süre yanma, travma, bazı kimyasal ajanlarla temas, viruslar ve immun mekanizmalar gibi) suçlanmışsa da kesin nedeni bilinmemektedir(4, 6).
Lezyonun klinik gidişi literatürde geniş bir şekilde incelenmiştir. Tek
keratoakantoma bir papül olarak başlar, genişler ve kabarıklığı artar. 4-6 aylık bir sürede kendiliğinden küçülür. Ancak bazı ender durumlarda bu doğal
gidiş görülmez. Lezyon konservatif olarak tedavi edilse de veya tedavi edilmese de olduğu gibi kalabilir, giderek küçülebilir veya büyümeye devam edebilir (6, 8). Ancak skuamoz hücreli kanserle karışma olasılığı büyük olduğundan tanı yanılmaları her zaman akılda bulundurulmalıdır. Bu konuda değişik görüşler vardır. Keratoakantomayı skuamöz hücreli karsinomadan ayırtetmenin kolay olduğunu iddia edenlerin(6) yanında bu iki klinik durumun
ancak biyopsi ile tecrübeli bir patolojist tarafından ayırdedilebileceğini vurgu166

İsyanlar da vardır (1, 4, 7), Bizim sunduğumuz hastamızda da klinik gidiş
kontrolü ve tekrarlanan histopatolojik incelemelere karşın kesin tanı oldukça
geç devrede konulabilmiştir. Literatürde özellikle keratoakantomanın erken
dönemlerinde ayırıcı tanının güçlükle yapıldığı vurgulanmaktadır (1, 4, 7).
Bu nedenle de tedaviye yön verebilmek için erken dönemde kesin tanıya varmak her zaman mümkün olmamaktadır.
Her ne kadar keratoakantomanın benign gidişi hakkında fikir birliği
varsa da, lezyonun invaziv skuamöz hücreli kansere dönebileceği de kabul
edilmektedir (1, 5, 6).
Bizim hastamızda klinik gidiş malign bir deri tümörünü düşündürmüşse
de tekrarlanan insizyonal biyopsilerle histolojik olarak keratoakantoma rapor
edilmiş, ancak invazyon oluştuktan sonra skuamoz hücreli karsinom saptanmıştır. Bu nedenle de kesin tedavi gecikmiş ve hastaya orbital eksantrasyon
yapılması gerekmiştir.
Cohen ve arkadaşlarının (3) insizyonal biyopsi veya yetersiz eksizyonal
biyopsinin lezyonu agrave edebileceğini savunmalarına karşın bu şekildeki
karışıklıklara, tanı ve tedavi gecikmelerine meydan vermemek için klinik gidişinde malign bir hastalıkla karışmasından kuşku olmasa da keratoakantoma düşünülen bir lezyonun erken dönemde, saklanabilen küçük bir skarla
cerrahi olarak eksize edilmesinin gerekeceği kanısındayız. Pinkus ve Mehregan (5), Neuman ve Gladi (2), Stranc ve Robertson (8) de aynı görüşü desteklemektedirler.

S U M M A RY
Keratoaconthoma and Squamous Celi Carcinoma «A Case Report»
Although, Keratoachanthoma is accepted as a benign disease of the skin and heals
spontaneonsly, sometimes it changes to squamous celi carsinoma or both can be seen
in the some area and this delays the final diagnosis and treatment.
Here we are presenting a case, vvhere both clinical progress and histppathological
appearance mislead u s and delayed the treatment; later on we hat to do a vvider
resection and orbital exantration. After making a research and comparing the results
with ours, we decîded that wide surgical exicion at an early period gives us the best
satisfactory results.
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