
Biz de bu bilgiler ve deneyimlerimiz doğrultusunda, 
Kastenbauer yönteminin kepçe kulak deformitesi 
onarımı için seçilecek cerrahi metodlar arasında, iyi bir 
alternatif olabileceğini vurgulamak isteriz.
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TRAVMATİK MALİGN BLUE NEVÜS: OLGU SUNUMU VE 
LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Saym Editör,
Malign blue nevus (MBN), deride bulunan blue 

nevüslerden origin alan nadir melanositik bir tümördür 
1,2. Ayırıcı tanı; malign melanomun deri metastazı, primer 
malign melanom, atipik sellüler blue nevüs ve sellüler 
blue nevus ile yapılır3. Hastaların çoğunda tümör agresif 
seyredip metastaz yapar. MBN’un tanısı klinik olarak 
zordur. Histopatolojik incelemede hiperkromatik, 
polimorfık nukleuslu globüler dendritik hücreler, tümör 
nekrozu ve atipik mitoz görülür 4. Bu çalışmada 
etiyolojisinde travma hikayesi olan geniş çaplı, nadir bir 
tümör olan MBN’lu vaka sunulup, literatür gözden 
geçirilmiştir.

77 yaşında erkek hasta epigastriyumunda 3 aydır 
bulunan pis kokulu, nekroz odakları içeren, koyu mavi 
pigmente, nodüler, ülsere, kanamalı, 4x4 cm boyutunda, 
ağrısız hızlı büyüyen kitle nedeniyle başvurdu (Resim 
1). Çocukluk çağında epigastrİyumda 1 cm çapında 
deriden kabarık mavi renkli nevus bulunduğu, bu 
nevusun 3-4 defa sıkılarak kanatıldığı öğrenildi. Toraks 
ve abdominal tomografi incelemesinde metastaza 
rastlanmayan hastanın kan değerleri ve diğer muayene 
bulgulan normaldi. Bölgesel ve uzak lenf nodu metastazı 
yoktu. Epigastriyumdaki tümör geniş cerrahi sınırla 
çıkarılıp, oluşan defekt primer kapatıldı,

H istopatolojik incelemede tümör epidermisi 
içermiyordu. Sellüler atipi ile bipolar iğsi hücre 
bantlarında proliferasyon, inflam atuvar hücre 
infİltrasyonu, yer yer nekrotik alanlar, meloninpigmenti 
yanında yüksek oranda mitoz görüldü.

MBN 1953 yılında ilk olarak Ailen ve Spitz 
tarafmdan tanımlanmıştır 5. MBN sıklıkla erişkinlerde 
ve orta yaşın üzerinde görülmekle birlikte çocukluk 
çağında da nadiren görülebilir 7 Sıklıkla skalpte 
görülmesine rağmen nadiren e l7, toraks ve diğer vücut 
bölgelerinde de yerleşebilir2. Blue nevüsler oral mukoza,

ski er a, serviks uterı, meme, maks iller sinüs, orbita, 
konjuktiva, pulmoner hilus, spermatik kord, prostat, 
vagina, len f nodları ve deride görülebilir B. Bu 
bölgelerdeki blue nevüsler malign değişim için risk taşır.

Literatürde MBN’ler izole vaka takdimleri ve küçük 
seriler şeklinde bildirilmiştir. En geniş seri 12 vaka ile 
Conelly ve Smith tarafından sunulmuştur2. Bu vakalarda 
mitoz oranının düşük olduğu bildirilmektedir2, Aloi ve 
arkadaşları mitoz oranının değişken olabileceğini 
söylemektedir3. Ancak onlarmda serisi yeterli değildir. 
Bizim vakamızda mitoz oram yüksek idi.

M BN’un ayırıcı tanısı klinik olarak zordur. 
Histopatolojik olarak malign celluler blue nevusu sellüler 
blue nevusten ayırmada prolifere hücre antijenleri için 
immunohistokimyasal boyama, nukleolar organize edici 
bölgelerle birlikte argyrophilic proteinlerin boyanması 
yardımcı olabilir 7 Son çalışmalarda PCNA ve Ki - 67 
(MIB -1) gibi immunohistokimyasal boyalarla sellüler 
blue nevus (CBN) ve atipik sellüler blue nevus (ACBN) 
boyanmış arada anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür 
10. Sadece ACBN, CBN’den daha fazla boya tutmuştur. 
Conelly ve Smith 1991 yılma kadar literatürde 21 vaka 
olduğunu bildirmektedir 2. 1991 yılından bu yana 
İngilizce literatürde bildirilen vaka sayısı 50’nin 
altındadır.

Bizim vakamızda da görüldüğü gibi kronik travma 
ve iritasyonun tüm malignitelerde olduğu gibi blue 
nevüste de malign transformasyon için-kolaylaştırıcı bir 
etken olduğu açıktır. MBN’ün klinik seyri noduler ma
lign melanom gibi agresif olup, metastaz ve nüks oranı 
yüksektir. Literatürde bildirilen vakalarda sıklıkla 1 yıl 
içinde nüx ve organ metastazları ile hastaların çoğu 
kaybedilmektedir. Bu sebeple M BN’lü vakalara 
yaklaşım malign melanomun en kötü prognoza sahip 
nodüler tipi ile aynı olmalıdır.
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KUTANÖZ LENFOMA

Sayın Editör,
Malign lenfomaların retikülo-endotelyal sistem 

dışındaki organları tutması oldukça nadir bir durumdur. 
Amerika Birleşik Devletleri kanser kayıtlarında 8767 
hastanın ancak %1,2’sinde primer veya sekonder deri 
tutulumu bildirilmiştir1. Lezyonlarm klinik herhangi bir 
tipik görünümü veya Özelliği yoktur, bu nedenle sıklıkla 
bazal hücreli karsinom veya enfekte sebase kist ile 
karıştırılırlar 2. Bu durum, tanıda gecikmelere neden 
olabilmektedir.

Polikliniğimize müracaat eden 73 yaşındaki erkek 
hastanın yapılan muayenesinde, yüzünde, özellikle son 
3 haftada hızlı büyüyen, kaşıntılı bir lezyon saptandı. 
Yaklaşık 2 aydır var olan lezyonda herhangi bir kanama 
veya ülserasyon yoktu. Fizik incelemede ve rutin 
tetkiklerde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı. 
Klinik olarak; 2,5x2 cm. boyutlarında ve deriden 0,5 
cm. kabarık, pembe-kırmızı renkli, düzgün yüzeyli ülsere 
olmayan nodüler yapıda olan bu lezyon, arteriovenÖz 
malformasyon veya kistik bazal hücreli karsinom Ön 
tanılarıyla lokal anestezi altında 5 mm. güvenlik sının 
ile eksize edildi (Şekil 1). Oluşan defekt, lateralden 
kaldırılan inferioz bazlı transpozisyon flebi ile kapatıldı 
ve spesimen patolojiye yollandı. Spesimenin histolojik 
incelenmesi, Non-Hodgkin Lenfoma-Diffliz Santrositik 
Tip olarak rapor edildi. Hasta, evrelendiııne ve daha ileri 
araştırma yapılması amacıyla onkoloji bölümüne sevk 
edildi. Takiplerinde herhangi bir sistemik yayılım 
olmadığı anlaşılan hasta, primer kutanöz lenfoma tanısı 
nedeniyle 6 kür CHOP protokolü (siklofosfamİd, 
hidroksidaunom isin, onkovin, prednizon) aldı.
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Şekil 1: Sağ infraorb ita l bö lge  ye rle ş im li 2,5x2x0,5 cm. 
boyutlarında ve deriden kabarık, pembe-kırm ızı renkli, düzgün 
yüzeyli, ülsere olm ayan nodü ler yapıdaki lezyon
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