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Sayın Editör,
Dev BCC 5 cm ’den büyük lezyonlaı* olarak
tanımlanmış, TNM sınıflamasına göre T3 sınıfına giren
tümörlerdir M Dev B C C ’ye, tüm deri kanserlerin
arasında oldukça nadir rastlanmakta ve tüm BCC’lerin
sadece %0.5’ni oluşturmaktadır u . Ancak bu tip bir
oluşumun önemi metastatik potansiyelinin küçük
boyutlardaki BCC’lere oranla daha yüksek olmasından
kaynaklanır. Nitekim progresif olarak ilerleyip geniş
lokal invazyon ve metastaz yaptığı olgular literatürde
rapor edilmiştir 4L
68 yaşında kadın hasta, sol inguinal bölgesinde yer
alan ülsere kanamalı lezyon şikayetiyle kliniğimize
başvurdu. Lezyon 10 sene önce 4-5 mm’lik boyutlarda
kaşıntılı bir şekilde başlamış. Muayenede, sol inguinal
bölgede 9x12 cm boyutlarında yüzeyi tamamen ülsere,
palpasyonda sınırlan sert, hassas ve kanamalı lezyon
görüldü (Şekil 1). Sistemik muayenesinde lenfadenopati
ve patolojik bulgu saptanmadı. Özgeçmişinde diabet ve
kalp yeünezliği mevcut olan hastada sol ventrikül sistolik
fonksiyon bozukluğu saptandı. Bu nedenle intravenöz
sedatif anestezi destekli, lokal anestezi kullanılarak sol
inguinal bölgedeki lezyon 2 cm güvenlik marjı ile
çıkarıldı. Süperfisiyal lenf nodlarından örnekleme
yapıldı. Hastanın yüksek risk taşıması nedeni ile
ameliyat süresi minimumda tutuldu ve defekt primer
kapatıldı. Yapılanhistopatolojikinvaziv gelişimpatemi
gösteren, genelde çevreden yanklanm alar yaparak
ayrılan, sol id adalar oluşturan tüm ör dokusu
izlenm ekteydi. Tüm ör dokusu oval-yuvarlak,
hiperkrom atik nükleuslu, dar stoplazm alı, atipik
hücrelerden oluşmakta, çoğu alanda adalar etrafında
palizatik dizilim göstermekteydi (Şekil 2). Tüm bu
kriterlerden yola çıkılarak BCC tanısı konuldu. Lenf
nodu materyalinden yapılan kesitlerin incelenmesi
sonucunda reaktif lenfoid hiperplazi saptandı.
Literatürde yüksek riskli BCC lezyonlarınm
tanım lanm ası ve. tedavi inodalit.esin-.in seçimi bu
lezyonlarm bazı özelliklerine göre yapılabilmektedir.
Bunlar; lezyonun uzun zamandan beri varolması, yüz
veya kulakta yer alması, 2 cm’den büyük olması, agresif
histolojik alttipe sahip olması, tekrarlayan bir lezyon
olması, radyasyona maruzıyet ve.hastanın lezyonu

Şekil 1: Sol inguinal bölge ve vulvayı kapsayan lezyonun
görünümü.

Şekil 2: Periferal hücre tabakasındaki palizatlanmalar ve
tümörün çevreyle oluşturduğu yarıklanmalar (H&E x100).

görmezden gelmesidir. Bu tip lezyonlarda metastaz,
rekürrens ve mortalite yüzdelerinin daha fazla olduğu
belirtilmiştir6.
Literatüre bakıldığında Manstein’m 7 vakalık dev
BCC serisinde ise hiçbir olguda metastaz görülmemiştir
Sahi’m 11 vakalık dev BCC serisinde ise ancak 25,27
ve35 cm-boyutlarındaki üç olguda metastaz görüldüğü
belirtilmiştir 7. Yine literatürede, 10 yıl boyunca takip
edilen 1500 BCC olgusunda sadece 1 metastaz. I.o ve
arkadaşlarının 1936-19.89 yıllan arasında yapılan
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literatür taramasında ise sadece 12 metastatik olgunun
rapor edilm iştirM etastatik olgularda ortalama yaşam
süreleri yaklaşık 8-10 ay olarak saptanmıştır '■*. Dev
BCC Terde klasik tedavi yöntemi küçük BCC’lerde
olduğu gibi cerrahi eksizyondur. Lezyonun boyutları ve
geniş cerrahi sınır ile eksizy onu sonucu oluşan defekt
alanı sıklıkla rek onstrüktif m etodlar yardım ıyla
onarılmaktadır ’A Ayrıca cerrahi tedaviye şüpheli
olgularda en sık metastazın olduğu bölgesel lenf nodu
disseksiyonlan eklenmektedir.
Olgumuzda lezyonun 10 yıldan beri varolması,
boyutlarının 9x12 cm’e ulaşması ve hastanın ihmali gibi
yüksek risk faktörleri sözkonusu olduğu halde hiçbir
lokal invazyon ve metastaz bulgusu olmaması yönüyle
tartışmaya değer bulunmuştur.
Sonuç olarak lezyonlarm baş-boyun gibi görünür
yerlere oranla, gizlenebil en,örtül en yerlerde bulunması
ve hastaların bu lezyonları gözardı etmesi sonucunda
bu kadar büyük
boyutlara erişebildiğini
düşündürmektedir. Ayrıca bu hastalann sıklıkla ileri yaş
grubunda bulunması ve bu yaş grubunda ek sağlık
problemlerinin daha sık görülmesi göz önüne alındığında
morbiditeyi arttırmamak için, metastaz oranının düşük

olması da hesaba katılarak, agresif cerrahi metodlardan
kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.
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Hemen tüm deneysel hayvan modellerinde çalışılan
hayvanın incitilmeden tespit edilmesi önem taşır. Bu
nedenle bir çok değişik tip ve şekillerde ticari tespit
kutulan üretilmiş \ yada pratik çözümler önerilmiştir2,
Bu çalışmada da basit, tek kullanımlık, bedava ve kolay
hazırlanabilen bir tespit kutusu modeli sunulmaktadır,
SUNUM
500 mİ lik plastik su şişesinin gövdesinde I cm
çapında birkaç tane delik açılır, tabanı kesilerek dibi
150

açılır, kapağı çıkartılır ve masanın üzerine yatmlır (Şekil
1). Rat masanın üzerinde kısmen serbestçe tutularak
şişenin dibine doğru yaklaştırılır, ratlarm içgüdüsel
davranışı gereği hayvan kolayca şişenin içine girer ve
ağzında çıkmak için başım şişenin boyun kısmına doğru
uzatır (Şekil 2). Hayvanın arkasından hafifçe itilerek
şişenin içine iyice yerleşmesi sağlanır. Bu şekilde
kımıldayamadan duran hayvanın istenilen bölgesine daha
önce açılmış deliklerden kolaylıkla her türlü injeksiyon
yapılabilir (Şekil 3).

