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ÖZET

SUMMARY

Sentinel lenf nodları (SLN) primer lezyon bölgesinin ilk drene
olduğu b ölgesel le n f nodlarıdır. M align tüm örlerde,
SLN darındaki mikrometastazların erken dönemde saptanması
Önemlidir. B u m akalede 1999 - 2001 yılları arasında
kliniğimizde malign deri tümörü nedeniyle sentinel lenf nodu
biyopsisi yapılan 15 hastanın analizi sunulacaktır. Materyal
ve Metod: Tanılar 4 hastada malign melanom, 11 hastada
yassı hücreli kanserdir. Lokalizasyon 3 olguda alt elcstremitede,
12 olguda baş-boyun bölgesindedir. Tüm hastalarda
preoperatif lenfosintigra.fi yapılarak sentinel lenf nodlarının
derideki izdüşümü işaretlenmiştir. 4 hastada intraoperatif
gamma probe ile vital mavi boya beraber kullanılmıştır. 11
hastada sadece metilen mavisi kullanılmıştır. Radyoaktif
madde (Am eliyattan 1-2 sa a t önce) ve metilen m avisi
(Ameliyattan 20 dakika önce) lezyon etrafına intradermal
olarak enjekte edilmiştir Primer lezyon eksize edildikten sonra,
metilen mavisiyle boyanmış ve/veya yüksek radyoaktiviteye
sahip lenf nodları histopatolojik inceleme için eksize edilmiştir.
Sonuçlar: Toplam 24 adet lenf bezi bulunmuştur. SLN sayısı
22, non-SLN sayısı 2 ’dir. 22 SLN ' nun 6 ’s ında metastaz
saptanmıştır. Bu yöntemle S L N ’larında metastaz bulunan 4
hastada radikal lenf nodu diseksiyonu yapılmıştır. Yöntemin
spesifısite ve sensitivitesi % 100’dür. Sonuç: SLN biyopsisi
m align tüm örlerde b ö lgesel le n f nodlarındaki
mikrometastazların tanınmasında güvenilir bir yöntemdir.
Günümüzde bu teknik, malign deri tümörlerinin cerrahi
tedavisinde değerli bir araç olarak kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lenfatik haritalama, malign deri tümörü,
sentinel lenf nodu

Sentinel Lymph Node Biopsy in Malignant Skin Tumors:
Evaluation o f 15 Patients
Sentinel lymph nodes (SLN) are the regional lymph nodes
which p rim a ry lesion site fir s tly drains. D etectin g
micrometastazis in the SLN is important in early period in
malignant tumors. In this article, analysis o f 15patients whom
SLN biopsies were done because o f malignant skin tumor in
our clinic among 1999 - 2001 will be presented. Material
and Method: Dİagnosis was malign melanoma in 4 patients
and squamous celi carcinoma İn 11 patients. Tumor located
at lower extremity in 3 patients and at head and neck in 12
patients. İn ali patients, projections ofthe sentinel lymph nodes
on the skin were marked by undergoing lymphoscintigraphy
afew days before the operation. Infourpatients, İntraoperative
gamma probe was used with methylene blue dye. In 11 pa
tients, only methylene blue was used. Radioactive substance
(1-2 hours before the operation) and methylene blue dye (20
minutes before the operation) w ere injected around the lesion
intradermally. After excision o f the primary lesion, the lymph
nodes which were dyed by methylene blue and/or had higher
radioactivity were excised fo r histopathologically examİnation. Results: Totally 24 lymph nodes were found. Numbers
o f SLN were 22; nttmbers ofnon-SLN were 2. Me tastases were
determined in 6 o f 22 SLN. Radical lymph node dissections
were done in 4 patients in whose SLNmetastases were found
by this technigue. The specifîcity and the sensivity o f the
method were 100%. Conclusion: SLN biopsy İs a reliable
method o f identifying metastases in the regional lymph nodes
in malignant sldn tumors. Novvadays, this technique has been
using as a valuable tool in the surgical treatment o f malig
nant skin tumors.
Key Words: Lymphatic mapping malignant skin tumor satinel
lymph node

GİRİŞ
Malign tümörlerde bölgesel lenf nodu tutulumu
rasgele olmamakta ve belli bir sırayı izlemektedir. Sen
tinel lenf nodları (SLN) primer kanser bölgesinin drene
olduğu ilk bölgesel lenf nodlarıdır. Sentinel lenf nodu
biyopsisi ilk kez Morton ve arkadaşları tarafından

tanımlanmıştır '. Sentinel lenf nodu biyopsisinin amacı
lenf bölgesinde drenajın olduğu ilk nodları bulmak ve
histopatolojik incelem e ile m ikrom etastaz olup
olmadığını incelemektir. Bu yöntemle az cerrahi
morbitite ile metastaz olasılığı en yüksek olan lenf nodu
saptanır. Aynca SLN'da metastaz saptanırsa o bölgedeki
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tüm lenf nodları diseke edilerek potansiyel metastaz
odakları uzaklaştırılm ış olur. Ne var ki çok nadir
olgularda sentinel lenf nodunda tutulum olmaksızın skıp
metastazlar görülebildiği unutulmamalıdır. Bunların
dışında bu yöntem doğru evreleme ve adjuan tedavilerin
yapılmasına yol gösterir.
GEREÇ VE YÖNTEM
1999 - 2001 yılları arasında 15 hastaya metilen
mavisiyle boyam a ve intraoperatif gamma probe
yöntemiyle lenfatik haritalama yapılmıştır. Hastaların
yaşları 37 ile 76 arasında değişmektedir (Ortalama 60,8).
Olguların 2 ’si kadın, 13 ’ü erkektir. Tanılar 4 hastada
malign melanom, 11 hastada yassı hücreli kanserdir.
Lokalizasyon 3 olguda alt ekstremitede, 12 olguda baş
boyun bölgesindedir.
Bu çalışmada malign melanom için SLN biyopsisi
endikasyonu tümör kalınlığının 0.75 mm’nin üzeri
olmasıdır. Melanom dışı malignitelerde (yassı hücreli
kanser) ise tümörün T l ve üzeri olması ve/veya tümörün
orta veya kötü diferansiye olması SLN biyopsisi için
endikasyon kabul edilmiştir. Primer lezyon sahasında
kontrol edilemeyen tümör olması, uzak metastaz olması,
yaşam beklentisinin 3 aydan az olması, daha önce
bölgesel lenf nodu diseksiyonu yapılmış veya bölgesel
lenfnodlanna radyoterapi uyuglanmış olgularda bölgesel
palpable lenf nodu ortaya çıkması SLN biyopsisi için
kontrendike kabul edilmiştir.
Olguların tamları, evrelemeleri ve lenf nodlarımn
dağılımı ile lokalizasyonları tablo 1 ’de sunulmuştur.
Malign melanom olgularının ortalama Clark seviyeleri
4, Breslow kalınlıkları 2.5 mm olarak saptanmıştır. Ma
lign melanom lezyonları ortalama 3 cm cerrahi sınırla
eksize edilmiştir. Yassı hücreli kanser olgularında 2.5
cm cerrahi sınır bırakılmıştır. Lezyon ve lenf bezleri
histopatolojik olarak hematoxylin-eosin ile incelenmiştir.
Preoperatif lenfosintigrafi tüm olgulara yapılmıştır.

4 olguda intraoperatif gamma probe metilen mavisiyle
birlikte kullanılm ıştır. 11 hastada sadece metilen
mavisiyle boyama yapılmıştır.
Olgulara ameliyattan bir gün önce (nadir durumlarda
birkaç gün Önce) Tc-99m veya Tc99m-nanokolloid ile
lenfosintintigrafi yapılarak lezyon bölgesinin drene
olduğu sentinel lenf nodlarımn bulunduğu sahaların deri
üzerindeki izdüşümü işaret kalemi ile belirlenmiştir.
intraoperatif gamma probun metilen mavisiyle
birlikte kullanıldığı (Kombine teknik) olgularda
ameliyattan 1-2 saat kadar önce lezyon etrafına intradermal olarak Tc-99m veya Tc99m-nanokolloid enjekte
edilmiştir. Daha sonra, ameliyattan 20 dakika önce
lezyon etrafına belirlenen cerrahi sınırlar hizasmda en
az 4 kadrandan intradermal olarak yaklaşık 1 cc metilen
mavisi (M ethylenblau i.v. VITIS 1%, Neopharma
GmbH&Co. KG) yapılmıştır. Primer lezyon eksize
edildikten sonra daha önce lenfosintintigrafi ile
işaretlenen sahalarda boyalı ve/veya gamma sayacı ile
aktivite artışı olan lenf nodları eksplore edilmiştir.
Eksplorasyon sırasında boyalı lenf nodları koyu mavi
renkli olarak izlenm iştir (Şekil 1). P reo p eratif
lenfosintigrafıyle işaretlenen sahalarda saptanan boyalı
ve boyasız tüm lenf nodları histopatolojik incelenmeye
alınmıştır (Şekil 2). Hem boyalı hem de radyoaktivitesi
çevre dokulara göre en az 3 kat yüksek Ölçülen lenf
nodları SL N ’dur. İn tra o p e ra tif gam m a probun
kullanılamadığı durumlarda boyalı lenf nodları SLN
olarak kabul edilmiştir. Boyasız lenf nodlarmdan
radyoaktivitesi yüksek olan lenf nodları SLN, düşük
olanlar non-SLN olarak değerlendirilmiştir.
SONUÇLAR
Olguların takip süreleri 3 - 1 8 aydır (Ortalama 9,7
ay). 15 hastanın 13 ’ünde 24 lenf bezi biyopsi için eksize
edilmiş olup bunların 20'si boyalı, 4 ’u boyanmamış lenf
bezleridir (Tablo 2).

Tablo 1: Tabloda hastaların yaş, cinsiyet, tüm örün lokalizasyon, histopatolojik tanı ve evrelemeleri ile SLN ve non-SLN dağılım
ve lokalizasyonları yer almaktadır.
IMo

Yaş

C

Lokalizasyon

Histopatolojik tanı

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

63
66
59
63
60
76
37
67
72
45
68
59
64
57
56

E
K
E
E
E
E
K
E
E
E
E
E
E
E
E

Sol ayak tabanı
Sağ ayak sırtı
Sağ servikal bölge
Sağ aurikula
Sağ maksilla
Sağ aurikula
Mentum
A lt dudak
Sol aurikula
A lt dudak
Sol aurikula
Sağ diz lateraii
Soi malar bölge
A lt dudak
Sol kulak

Malign melanom
Yassı hücreli kanser
Malign melanom
Yassı hücreli kanser
Yassı hücreli kanser
Yassı hücreli kanser
Malign melanom
Yassı hücreli kanser
Yassı hücreli kanser
Yassı hücreli kanser
Yassı hücreli kanser
Malign melanom
Yassı hücreli kanser
Yassı hücreli kanser
Yassı hücreli kanser
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Evreleme

T3N0M0
T1N1M0
T2N0M0
T1N0M0
T3N2M0
T1N0M0
T3N1M0
T2N1M0
T2N0M0
T2N0M0
T2NOMO
T3N2M1
T2N0M0
T2N0M0
T2N0M0

SLN nonSLN
1
3
3
1
2
1
2
1
2
2
. 2
t: ■:.
. 1

1
1

SLN ve non-SLN
Lokalizasyonu

Inguinal
İnguinal
İzdüşüm: Spinal accessory
Sup.jugular (2) + Retroaurikular
Submandibular
Superior jugular
Submental
Submental + Submandibular
İzdüşüm: Spinal accessory
Submandibular
Superior jugular
İnguinal
Superior jugular + Middle jugular
Submandibular
Superior jugular
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Şekil 1: Mentumda malign melarıom nedeniyle öpere edilen
37 yaşındaki bayan hastaya ait submental bölgede bulunan
koyu m a viye b o y u n m ış SLN g ö rü n tü s ü . Bu SLN 'da
mikrometastaz tespit edilmiştir.

Şekil 2: Sağ ayak sırtında nüks yassı hücreli kanser tanısıyla
öpere edilen 66 yaşındaki bayan hastaya ait înguinal bölgede
3 adet boyanmış 1 adet boyanmamış lenf nodlarından oluşan
lenfatik zincirin görünümü. Adson forsepsle tutulan lenf nodu
boyanmamış lenf nodudur. Boyalı lenf bezlerinin bir tanesinde
mikrometastaz rapor edilmiştir.

Tablo 2: 20 adet boyalı lenf nodu SLN'dur. Boyanmayan
malign 2 lenf bezi gamma propla SLN olarak saptanmıştır.

Benign
Malign
Toplam

Boyalı

Boyasız

16
4
20

2
2
4

Toplam
18
6
24

24 lenf nodunun 22’si SLN, 2 ’si non-SLN’dur.
Boyalı lenf bezlerinin 4'ünde metastaz saptanırken,
16’smda reaktif hiperplazi izlenmiştir. Boyanmamış 4
adet lenf nodunun ikisinde metastaz, ikisinde reaktif
hiperplazi saptanmıştır. M etastaz izlenen iki adet
boyanmamış lenf bezi, intraoperatif gamma probla
yüksek aktivite saptanması nedeniyle SLN olarak kabul
edilmiştir (12. hasta). 22 adet SLN’ nun 6 adetinde

metastaz rapor edilmiştir: 2. hastada 1 adet, 5. hastada 1
adet, 7. hastada 1 adet, 8. hastada 1 adet, 12. hastada 2
adet SLN’da metastaz saptanmıştır. 2. hastaya radikal
kasık diseksiyonu, 5. 7. ve 8. hastalara aynı taraf radikal
boyun diseksiyonu ve karşı taraf suprahyoid lenf
diseksiyonu yapılmıştır. 2., 5,, 7. ve 8. hastaların radikal
lenf diseksiyon materyallerinde ilave lenf nodu metastazı
saptanmamıştır. 12 numaralı hasta ise radikal lenf
diseksiyonu yapılmadan postoperatif erken dönemde
saptanan uzak metastaz nedeniyle medikal onkoloji
kliniğine devredilmiştir. Postoperatif dönemde 2 hastaya
radyoterapi, 2 hastaya kemoterapi uygulanmıştır. 1
hastaya interferon uygulanmıştır. 10 hasta herhangi bir
ilave tedavi almaksızın izleme alınmıştır.
15 hastanın 2 ’sinde (3. ve 9. hastalar)
lenfosıntigrafide işaretlenen izdüşüm sahalarında sentinel lenf nodu bulunamamıştır (Yanlış negatif). Bir tanesi
malign melanom diğeri yassı hücreli kanser tanısı alan
bu hastaların 15 aylık izlemlerinde bölgesel veya uzak
metastaz saptanmamıştır.
TARTIŞMA
Sentinel lenf nodu biyopsi si yöntemi, malignitelerde
bölgesel le n f bezlerindeki m ikrom etastazlarm
saptanması için giderek artan sayıda kullanılan bir
yöntem olm uştur 2, L enfatik haritalam a olarak
tanımlanan bu yöntem intraoperatif gamma probe veya
vital mavi boya enjeksiyonu ya da ikisinin birlikte
kullanılmasıyla (kombine teknik) yapılmaktadır 3.
Günümüzde lenfatik haritalama malign tümörlerde
bölgesel m ikrom etastazlarm erken dönem de
saptanmasında “goîd standart” olmuştur4. Bu yöntemle
tespit edilerek eksize edilen lenf nodlan hem rutin hem
de immunhistokimyasal yöntemlerle İncelenmektedir.
Histopatolojik tanıyı güçlendirmek için carbon dye
(İndia ink) kullanılması önerilmektedir5 f i .
Lenfatik haritalama, gün geçtikçe pek çok farklı
bölgenin malign tümörlerinde yaygın kullanım alanı
bulmaktadır: Melanoma 7’ u; squamous celi carcinoma
12'14; meme kanseri l5-7; adenocarcinoma 12; jinekolojik
maligniteîer 16; vulvar carcinoma l7,1' 12; endometrium
kanseriıs; serviks kanseri19; özofagus, mide ve kolorektal
kanserler 20-24; porta hepatis lenf nodu identifıkasyonu
25; tiroid kanseri 26; ürogenital kanser27; mesane kanseri
2S; penis kanseri
merkel celi carcinoma 29; akciğer
kanseri30; çocuklardaki yumuşak doku tümörleri3I.
İntraoperatif gamma probe yapılmaksızın sadece
vital mavi boyama yapılarak yeterli bir lenfatik
haritalamanın elde edilebileceği savunulmaktadır 32.
Mavi boya olarak isosulfan blue dye (Lymphazurin %1)
17.20, 22, 3 1. patent blue-V (V: Violet) 1K 26 ve metilen mavisi
33,34 kullanılmaktadır. Bunların dışında fluorescein (FL)
dye lenf bezleri haritalamasmda kullanılm ıştır 35.
İntradermal olarak enjekte edilen Tc ve vital mavi
boyanın , subkutanöz enjekte edilenlere göre çok daha
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hızlı olarak SLN’a ulaştığı gösterilmiştir35. Bu nedenle
bu seride enjeksiyonlar intradermal olarak yapılmıştır.
Literatürde len f sintigrafisi için pek çok madde
kullan ılm ıştır. B unların b irb irlerin e üstünleri
tanımlanmamıştır: Tc 99m 36; 99mTc-nanocolloid 37;
99mTc-human albumin nanocolloids3S; 99mTc-sulphur
colloid (99mTc-SC)39; SmalI colloids7; 99mTc-phytate7;
99mTc albumin microcolloids 4; 99mTc-colloidaî albu
min (99mTc-CA)3L
Lenf har italaması için enjekte edilen maddelere ait
k o m plikasyonlar nadirdir: İsosulfan blue dye
enjeksiyonu sırasında %1.1 oranında anaflaksi
bildirilmiştir 40. Yine isosulfan blue dye enjeksiyonu
sırasında açıklanamayan hipoksi bildirilmiştir 41. Bu
seride m etilen m avisi veya ra d y o ak tif m adde
enjeksiyonuna bağlı herhangi b ir kom plikasyon
izlenmemiştir.
P reo p e ratif len fo sin tig rafiy le pim er lezyon
bölgesinin drene olduğu lenf bezleri gösterilebildiği
halde ameliyat sırasında SLN bulunamaması durumuna
yanlış negatiflik denir. Yanlış negatif sonuçlar; vital
mavi boya enjeksiyonu, nükleer tıp, cerrahi ya da
patolojiden kaynaklanan hatalara bağlanmaktadır 6.
Doğru bir intraoperatif gamma prob ölçümü için
radyoaktif madde enjeksiyonu ve lenf biyopsisi aynı gün
yapılmalıdır3Ğ-42. Cerrahın teknik hatasına bağlı olarak
intraoperatif dönemde sentinel lenf nodları kaçırılmış
olabilir. Biyopsi veya lokal eksizyon bölgesindeki
enfeksiyon, enflamasyon veya her ikisi lenfatik drenaj
paternini değiştirmiş olabilir 43. Rutin histopatolojik
tetkikler de lenf nodu içerisindeki mikro m et ast azları
kaçırabilir 43. Bütün bu hatalar sonucu radikal veya sen
tinel lenf nodu eksizyonu sonrası % 0.8 - 4.1 arasında
değişen oranda bölgesel nüks izlenebilir43.
Bizim serimizde preoperatif lenfosintigrafiyle tüm
olgularda sentinel lenf nodu gösterilebilmiştir (%100).
Ameliyatla SLN bulunma oranı kombine yöntemle
%86,6’dur (13/15 hasta). Lee ve arkadaşlarının 85
vakalık serisinde mavi boya ile %78.8, intraoperatif
gamma probe %97.6 oranında sentinel lenf nodu
saptandığı bildirilmiştir44. Başka bir seride sentinel nodu
bulma oram mavi boyayla %90, sadece intraoperatif
gamma probla %53, kombine yöntemle %82 olarak
bildirilmiştir 4S.
Çalışma sonucunda metilen mavisi ile (4 olguda
intraoperatif gamma probe ile kombine edilerek) yapılan
lenfatik haritalam anın spesifisitesi % 100 olarak
bulunmuştur (Histopatolojik olarak negatif sonuç veren
o lg ularım ızın hiçbirinde rekürren le n f nodu
izlenmemiştir). Sensitiviteoram % 100’dür (Radikal lenf
nodu diseksiyonu yapılan olgularımızın hiçbirinde
rekürren lenf nodu izlenmemiştir). Başka bir çalışmada
sensitivite mavi boyayla %89, intraoperatif gamma
probla %100 ve kombine yöntemle %90 olarak rapor
edilmiştir 45. Spesifisite her üç yöntem için % 100? dür
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45. Lee ve arkadaşları ise alt ekstremitede malign
melanom nedeniyle öpere edilen 85 hasta üzerinde
yaptıkları sentinel lenf biyopsisi çalışmasında bu
yöntemin sensitivitesini %100, spesifisitesini %97.3
olarak tespit edilmiştir44.
SONUÇ
Günüm üzde SLN biyopsisi, m align deri
tümörlerinde mikrometastazı saptaması, olası metastaz
yollarını ortadan kaldırması, evreleme ve adjuan tedaviye
yol göstermesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.
Endikasyonsuz yapılan elek tif veya k ü ratif lenf
diseksiyonları morbititeyi artırıcıdır. Buna karşın senti
nel lenf nodu biyopsisi sayesinde morbitite oldukça
azalmaktadır. Metilen mavisi ile boyama ve intraoperatif
gamma probe tekniklerinden oluşan kombine lenfatik
haritalama yöntemi yüksek bir spesifisite ve sensitivite
oranı ve morbititeyi minimalize etmesi nedeniyle ma1ign deri tümörlerinde rutin olarak uygulanması gereken
bir yöntem olarak kendisini kabul ettirmiştir.
Dr. Kemal İSLAMOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anahilim Dalı
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