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Saym Editör,
UV ışığıyla kümülatif mamziyet Bazal ccll Ca (BCC)
ve Squamöz celi Ca (SCC) oluşumu için çok önemli bir
faktördür. BCC ve SCC; lupus vulgaris skari arından,
snıallpoks aşı skarlan ve termal yanık skarlan zemininden
de gelişebilir. Skarlarm yol açtığı karsinomanın sebebi tam
olarak bilinmemekle birlikte Connolly 1960 yılında
yayınladığı makalede azalan kanlanmanın ve epidermis
dokusundaki atrofî sonrası kalan skar dokusunun aktinik
radyasyonun zararlayım etkilerine çok sensitif hale geldiği
görüşünü savunmuştur. Marjolin 1828' de skarlarda maiign
d e ğ işik lik le r o lu ştu ğ u n a d ik k a t ç e k m iştir 1,2 .
Kronik sinüs traktlarmdaki maiign değişiklikler çok nadir
komplikasyonlardır. Kronik ülser, siniis ya da skarlardaki
karakter değişiklikleri lezyonun çok ağrılı olması, büyümesi,
drenajın artması maiign değişikliklerin histo patolojik olarak
tesbit edilm esine kadar kanıt olan fizik muayene
bulgularıdır14.
Bu yazıda kliniğimizde melaııoma dışı deri kanseri
tanısıyla takip edilen bir olgu sunulmuştur 45 yaşındaki
erkek hasta alında iyileşmeyen ve giderek büyüyen yara
şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastadan alman
anamnezde 20 yıl önce geçirdiği kafile kazası sonrası ahuna
küçük cam parçalarının girdiği, bunlann temizlendiği fakat
kazadan birkaç yıl sonra akıntılı bir yara oluştuğu öğrenildi.
Yapılan fizik muayenede glabcllar bölgede çevreden
kabarık, 4x4x2 emdik, ortası ülsere ve akıntılı lezyon
olduğu görüldü (Resim 1-2). Baş boyun bölgesinde
lenfadenopati tesbit edilmedi. Alman insizyonel biyopsi
sonucu Bazal celi Ca olarak geldi (Resim 3). Genel anestezi
altında tümör eksize edildi. 3 yıllık takipte rektirrens ve
metastaz tesbit edilmedi.
Kronik osteomyelitin geç komplikasyonu olarak cn
fazla görülen malignensi SCC' dir. Sıklıkla kemik traktörleri
sonrasında görülür3,5. Kronik osteomyelit zemininde SCC
den başka nadiren BCC, adeno Ca, fibrosarkom a,
piasmositoma, retİnakulum celi sarkoma, spindle celi
earsinoma, parosteal sarkoma, rhabdosarkoma, B celi
im m unoblastik lenfom a, anjiosarlcom a, m yelom a
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Resim 1: Olgu’nun preoperatif görünümü
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Resim 2: Olgu'nun postoperatif görünümü

gelişebileceği de rapor edilmiştir 3. 1965'de Jhonson ve
Kenıpsoii atipik pseudoepitelyomatöz hiperplazide (PH)
tedavi seçeneğinin amputasyon olduğunu savunımı şiardm5.
Malignensilerin çoğu orta yaşta oluşmaktadır, erkek
cinsiyet hakimiyeti dikkati çekmektedir. Genellikle 20-30
yıllık uzun hikaye verilmektedir 5. Hastaların %85'inde
tümör alt ekstremitededir ve % 50'sindc tibianm totalini
içerir 3. Malignensiler üst ekstremitede nadirdir. Sinüs
traktlarındaki epitelin m etaplazik olması malignensi
prekürsörüdür. Kronik osteomyelitli ve sinüs traktma sahip
hastaların geç başvurması tanıyı geciktirir vc zorlaştırır.
Hastalarda tanıyı koymak güç olacağından biyopsiler sinüs
traktı ya da lezyonlarm farklı bölgelerinden vc derininden
alınmalıdır 3.
Kronik ostcomyclİt sonrası ortaya çıkan SCC genellikle
îow grade mali gnen sil erdir. Vishniavsky bu tümörlerde
metastaz oranını % 14.4 olarak bildirmiştir 3 . Sedlin ve
Fleming ise % 20-30 olarak bildirmişlerdir 4. Metastaz
oranlarının yüksek olması; hastaların geç başvurması,
tümörün geniş olması, tümöral kitlenin kaslara, damarlara,
kem ik dokuya peııetre olm ası n ed en iy led ir 4 j .
Etkilenen bölümün amputasyonu önerilen tedavidir.
Mayo klinik deneyimlerinde 3 yıllık sürede tümör metastazı
olmazsa bu durumun kür olarak değerlendirilebileceği ileri
sürülmektedir 3 , Stromberg ve arkadaşları ise 3 yıllık
survive oranını iyi differansiye SC C de % 94, kötü
differansiye SCC' de % 38 bulmuşlardır. Lifeso ve
arkadaşları ise Grade 1 tümörde % 90, Grade III tümörde
% 14 bulmuşlardır. Tümörün histolojik grade'i metastaz
İçin önceden haber v erici en önem li faktördür.
E nneking ve ark ad aşları o p e ra tİf plan için
muskuloskeletal neoplasmları iki subgruba ayırmaktadır.
Grade I SCC low grade lezyonlardır.

Resim 3: Olgu’nun histopatolojisi
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