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ÖZET
Toplam vücut yüzey alanının °/<> 67,5’ i dev konjenital kıllı 
melanositik nevüs ile kaplı 5yaşında erkek hasta vaka raporu 
olarak sunulmuştur. Yayınlanmış serilerle karşılaştın Idığmda 
bu vaka en geniş konjenital dev nevüs olarak görünmektedir. 
Hastanın yaşı ve lezyonun genişliği cerrahi girişim konusunda, 
ciddi tereddüde yol açmış, sonuç olarak yakın klinik takip 
tercih edilmiştir. Bu vaka temel alınarak tedavi yöntemleri 
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dev, konjenital, melanositik, nevüs.

GİRİŞ
Nevoselüler nevüs epİdermis, dermiş, ya da her 

ik isinde  m elan o sitle rin  top lanm ası ile o luşur b 
Melanositik nevüslerin çoğu akkiz olmakla birlikte, 
popülasyonun % 1-2’s inde konjenital melanositik nevüs 
(KİVİN) görülür. KMN doğuşta mevcut olan veya hayatın 
ilk yılında ortaya çıkan nevüs olarak tanımlanır. Geniş 
bir spektruma sahip olmaklabirlikte, küçük, orta, büyük 
ve dev olarak sınıflandırılabilirler 2. ’Dev nevüs’ İçin 
çeşitli tanımlar olmakla beraber, vücudun toplam yüzey 
alanının % 5 ’i, ya da, en az 10-20 cm çapta olması 
şeklinde görüşler bildirilmiştir 3-7; ancak, tercih klinik 
takip de olsa, cerrahi m üdahalede de bulunulsa, 
p rognozda nevüsün  lokalizasyonu  büyük önem  
taşıdığından a, şu faktörler tüm vakaları tanımlamak 
aç ısından  daha önem lid ir: (1) gövde ya da 
ekstremdelerde toplam vücut alanının % 5 vaya fazlasını 
kaplayan; (2) baş-boyunda avuç içinden büyük; (3); 
vücutta dağınık yerleşimli orta büyüklükte (5-10 cm 
çaplı) çok sayıda nevüs b

Dev konjenital melanositik nevüs (DKMN) başlıca 
4 prob lem  ile  k arşım ıza  çıkar: este tik , m align 
transformasyon potansiyeli, nörokütanöz melanozis ve 
psikososyal p ro b lem ler10,11. E stetik  problem  tüm  
DKMN’lü hastalarda olmakla birlikte, özellikle görünür 
bölgelerde bulunanlarda daha ön plandadır u . Malign 
transformasyon riski yaşamın ilk 15 yılı için ortalama %

SUMMARY
A Literally Giant Congenital Melanocytic Nevüs: Case 
Report
A case report o f a 5-yetir old boy with large giant congenital 
melanocytic nevus (CMN) covering 67.5 % o f  his total body 
suıface area İs presented. Compared lo the previous series, 
this case seans to have the largest congenital melanocytic 
nevus. The age ofthe patient and the extent o f the nevus caused 
a serious controversy on the decision o f the sıırgical treatment, 
and close clinical fo lk m  up was preferred. The treatment 
modality options for large melanocytic nevi are discussed. 
Key Words: Giant, congenital, melanocytic, nevus.

8,5 olarak bildirilmiştir !2. Çeşitli çalışmacılar % 2 ila % 
31 oranlarında malign transformasyona uğramış vakalar 
rapor etmişlerdir l3_n. DKMN’lü hastalarda nörolcütanöz 
melanozis gelişme riski tam olarak bilinmemektedü ıu b 
Baş, boyun ve/veyaparavertebral yerleşimli dev nevüslü 
hastalarda nörokütanöz melanozis riskinin arttığı iddia 
edilmiş olmasına rağmen l9"21, aksini kanıtlayan seriler 
de yayınlanmıştır. Frieden ve a rk 22 nevüslerin dağılımı 
ile M R anorm allikleri arasında bir korelasyonun 
bulunmadığım ortaya koymuşlardır.

Pediatrik hasta gmbunda 20 cm veya daha büyük 
çaplı DKMN görülme sıklığı 1: 4150 çocuk olarak 
bildirilmiştir. Kızlarda daha sıktır 2-\ Çeşitli serilerde 
toplam vücut yüzey alanının % 50’sini aşan DKMNleı* 
bildirilmiştir 24,25.

DKM N’ te farklı histolojik tiplerde benign veya 
malign ciltaltı kitleler gelişebilir26. Bunlar arasında 5 
mm,den küçük proliferatifnodüller en sık görülen benign 
kitlelerdir. Bu lezyonlar doğumda tek ya da çok sayıda 
papül veya ııodül olarak belirir, ve genellikle çok yavaş 
büyürler. Mikroskobide, dermişte çoğu yassı hücreli 
artmış selülarite ve bazen pigment birikimi göze çarpar. 
Nodüldeki hücreler nevüstekilerden daha büyüktür ve 
malcronü kİ e u s 1 ar içerebilirler. Mitoz var ise genellikle 
düşük hızdadır. Nödülün yüzeyi çoğunlukla düzgün, 
nadiren ülseredir; inflamasyona pek rastlanmaz27,23.
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Şekil 1: Hastanın önden görünümü

VAKA RAPORU
Beş yaşındaki erkek hasta tüm vücudunda yaygın 

k ıllı, p igm ente m e lanositik  nevüs ile başvurdu. 
Hikayesinde lezyonlarm doğumsal olduğu, ailede benzer 
problemli bir yakınının olmadığı, hastanın daha Önce 
herhangi bir medikal ya da cerrahi tedavi görmediği 
öğrenildi. Fizik muayenede gövde, baş, boyun, üst ve 
alt ekstremitelere dağılmış oldukça büyük kıllı, pigmente 
nevüs, ve sol alt abdominal bölgede yerleşimli 6 x 3  cm 
boyutlu cilaltı kitle saptandı. Yanıklar için kullanılan 
Berklow formülü ile nevüsün alanı tüm vücut yüzey 
alanının % 67,5’u  olarak hesaplandı (Şekil 1,2). Diğer 
fiziksel ve nörolojik muayenesi normaldi. Laboratuar 
bulgulan normal sınırlar içindeydi. Vertebra grafıleri; 
abdomen ve pelvis tomografileri, kranial M R ’mda 
nöromelanozis dahil hiçbir patolojiye rastlanmadı. Sol 
alt abdominal bölgedeki 6 x 3 cm büyüklüğündeki ciltaltı 
kitle eksize edildi. Başka cerrahi girişim uygulanmadı. 
Kitlenin mikroskobik incelemesi keratinize yassı epitelle 
çevrili nodüler organizasyonda nevoid hücre gruplarını 
ortaya koydu.

Şekil 2: Hastanın arkadan görüntüsü

TARTIŞMA
Çeşitli serilerde geniş dev melanositik nevüsler 

bildirilm iş olmasına rağm en, Toplam vücut yüzey 
alanının % 40 ’ını aşan nevüse sahip sadece 4 hasta 
bildirilmiştir, ki bunların en genişi % 52’dir (Tablo 1). 
Hastamız % 60Jı aşan genişlikte DKMN’e sahip rapor 
edihniş ilk hastadır.

Tablo 1: Çeşitli serilerde rapor edilmiş DKMN / vücut yüzey 
alanı (%).

Daniel L. ve ark.{31) 5 - 50 % 1985
Bauer B,S, ve ark.(46) 2-45 % 1988
Gallico G,G. ve ark. (26) 21-51 % 1989
Vergnes P. ve ark. (47) 20 -40 % 1993
Kumagai N. ve ark. (25) 10-52 % 1997
Vakamız 67.5 % 2002

Konjenital melanositik nevüslerin uygun tedavisi 
için çeşitli tedavi yöntemleri denenmiştir 29. Küçük 
nevüslerin tedavisi cerrahi yöntemlerle kolay olmasına 
rağmen, dev nevüslerin tedavisi büyük cerrahi girişimler 
gerektirmeleri ve rekonstrüksiyon sonrasında ciddi
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morbiditelere yol açmaları nedeniyle karar verilmesi zor 
durumlardır7. Bu zorluk çeşitli tedavi yöntemlerinin ayrı 
ayrı ya da birlikte kullanılma ihtiyacını doğurmuştur3Û. 
K im yasal derm abrazyon 31, laser 32, kriyoterapi 7, 
mekanik dermabrazyon3334, irradyasyon35, biyolojik cilt 
örtüleri 36, kültüre otolog epitel kullanımı 24, doku 
genişleticiler8 yöntemler arasında sıralanabilir.

Laser veya derm abrazyon tedavisi ile malign 
transformasyon oranının azaldığım kanıtlayan herhangi 
bir çalışma yoktur. Aksine, bu lezyonlann depigmente 
edilmesinin transformasyonun takibini imkansız hale 
getirdiği savunulmaktadır 535. Dermabrazyonun daha 
yüksek oranlarda hipertrofik skarlara yol açtığı34 laserle 
dipegmente edilen lezyonlann İse repigmente oldukları 
bilinmektedir373238. Biyolojik cilt örtüleri cilt greftlerine 
kıyasla daha kötü estetik sonuçlar vermektedir5. Benzer 
şekilde, doku genişleticiler komşu donör sahaları sınırlı 
olan geniş lezyonlarda ve ekstremitelerde lokalize büyük 
nevüslerde yetersiz kalm aktadır 39. Yapay deri 40, 
özellikle kültüre greftlerle 41 kullanıldığında, daha az yara 
kontraksiyonu gelişmesi nedeniyle başarılı sonuçlar 
vermiştir. Ancak, yapay deri ürünleri esas komponenet 
olarak heteroproteinlerden oluştuğundan, antijenisite ve 
enfeksiyon kaynaklı komplikasyonlar hala çözülememiş 
problemler arasındadır39,

Cerrahi eksizyon, tüm  nevüs hücre katlarının 
temizlenmesini sağlayabildiğinden, halen pigmente 
lezyonlann tedavisinde en etkin yöntem olarak yerini 
korumaktadır42. Bu şekilde en iyi sonuç ise, yenidoğan 
dönem indek i b eb ek le re  uygu lan d ığ ın d a  elde 
edilebilm ektedir. On iki aya kadar öpere edilen 
hastalarda tatminkar olabilecek girişimler, bu süreden 
sonra yetersiz olabilmektedir. Bunun nedeni olarak 
pigmente hücrelerin dermişin derin katlarına ilk on iki 
ayda göç ettikleri hipotezi öne sürülmüştür 34,42-44

Tüm vakaların tedavilerinin planlanmasında en 
uygun ve kapsamlı algoritma Gossein ve arkadaşîannca 
öne sürülmüştür. Bu algoritme göre, yüksek malign 
transformasyon riskine rağmen, ciddi morbidite ile 
sonuçlanabilecek radikal cerrahi girişim gerektiren geniş 
nevüsler için yakın klinik takip en uygun seçenek olarak 
tavsiye edilm ektedir5.

Bahsedilen yayınlanmış çalışmalar göz önünde 
bulundurularak, hastaya ciltaltı kitlenin eksizyonu 
haricinde cerrahi girişimde bulunulmadı.

Şimdiye kadar rapor edilmiş en büyük dev konjenital 
melanositik nevüs olan vakamızın raporu ile, böylesine 
büyük lezyonlardaki tedavi yöntemleri değerlendirilip 
karşılaştırılmış ve doğru kararın verilmesindeki zorluk 
göz önüne serilmeye çalışılmıştır. Böylesine zor bir vaka, 
çaresiz durumda kalabilecek hasta, ailesi ve doktoru için 
yeni yöntemlere yönelik araştırmaların gerekliliğini bir 
kez daha açıkça ortaya koymaktadır.

DEV KONJENİTAL NEVÜS

Dr. Nezih SUNGUR 
Gülseren Sokak 15/7 
Maltepe, ANKARA
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