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ÖZET
Akciğer kanserlerinin cilt metastazları nadir görülmektedir. Deri metastazı olan olgular çoğu zaman ileri evre olgulardır ve diğer organ metastazları da mevcuttur. En sık göğüs,
abdomen ve sırtta görülmektedir. Lezyonlar genellikle nodüler ve birden çoktur. Burada akciğer kanseri deri metastazları
tespit edilen iki olguyu sunmayı ve bu vakalar üzerinden deri
metastazlarının hastalık sürecindeki yerini hatırlatmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, deri metastazı.

ABSTRACT
Metastasis to the skin from lung cancer is rare and most
of the time associated with an advanced neoplastic process
with metastasis to other organs. Chest, abdomen and back
are common sites of lung cancer metastasis. Metastatic lesions are generally noduler and multiple. We aimed to present two skin metastasis of lung cancer case and to review skin
metastasis of lung cancer.
Keywords: Lung cancer, skin metastasis.

GİRİŞ
Akciğer kanserlerinin deri metastazları nadir görülmektedir. Tüm akciğer kanseri olgularının %1-12‘sinde
diğer bulgulardan önce veya hastalığın seyri boyunca
deri metastazları görülmektedir.1 Deri metastazları en
sık büyük hücreli karsinom, en seyrek ise epidermoid
karsinom tipi akciğer kanserinde olmaktadır. Kutanöz
metastazlar vücutta hemen her yere olabilirse de en sık
göğüs ön duvarı, abdomen ve sırtta görülmektedir; alt
ekstremite ve boyun metastazları ise daha nadirdir. Genellikle nodüler tipte, 1-5 cm çapında mobil lezyonlardır. Deri metastazı olan olguların çoğunun beyin, kemik
gibi başka iç organ metastazları mevcuttur.2 Deri metastazı sonrası ortalama sağ kalım süresi 4-5 ay olarak
bildirilmiştir.
Burada amacımız kliniğimizde akciğer kanseri cilt
metastazları tespit edilen iki olguyu sunmak ve bu vakalar üzerinden akciğer kanseri cilt metastazlarının hastalık sürecindeki yerini hatırlatmaktır.

Olgu Sunumu
Olgu 1
Altmış iki yaşında erkek hastaya on beş ay önce Evre
IIIB Akciğer Kanseri (Sarkomatoid Az Differansiye Karsinom) tanısı konmuş ve hasta Göğüs Hastalıkları Bölümü
takibinde dört kür kemoterapi (Karboplatin ve Dosetaksel) ve altı kür radyoterapi almıştı. Kliniğimize boyun
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Şekil 1. Boyunda akciğer kanseri deri metastazı (Olgu 1)

orta hatta 2x1,5 cm büyüklüğünde nodüler, hareketli
deri lezyonu nedeniyle başvurdu (Şekil 1). Akciğer kanseri deri metastazı ön tanısı ile lezyon çıkarıldı. Patoloji
sonucu az differansiye malign epitelyal tümör olarak rapor edildi. Hasta ameliyat sonrası 13. günde pnömoni
ve septik şok nedeniyle kaybedildi.

Olgu 2
Altmış yaşında erkek hasta on altı ay önce Evre IV
Akciğer Kanseri (Skuamöz Hücreli Karsinom) tanısı al-
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Şekil 2. Abdomende akciğer kanseri deri metastazı

İç organ kanserlerinin deri metastazları nadir görülür. Deri metastazı insidansı kanser tipine göre değişir ve
genel olarak %1,4-6,7 olduğu arasında bildirilmiştir.3,4
Mide ve meme kanseri en sık deri metastazı yapan
kanser türleridir. Akciğer kanseri için deri metastazı insidansı %1-12 arasında olduğu bildirilmiştir.1-5 Hidaka
ve arkadaşları 579 hastalık akciğer kanseri serilerinde
deri metastazı insidansını %2,8 olarak bulmuşlardır.6
Vakalarımızda olduğu gibi deri metastazları ile genellikle akciğer kanseri tanısı konulduktan sonra tedavi
sürecinde karşılaşılmaktadır. Ancak literatürde %7-23,8
oranında deri metastazlarının akciğer kanserinin ilk klinik bulgusu olabileceği bildirilmiştir.5,7,8 Histolojik tip
olarak adenokarsinomların daha sık metastaz yaptığı
bildirilmiştir. Klinik görünümlerine göre nodüler, inflamatuar, sklerodermoid lezyonlar olarak ayrılırlar. Genellikle nodüler ve ikiden fazla sayıda lezyonlar olarak
görülürler. İki hastamızda tespit ettiğimiz beş lezyonun
dördü nodüler, biri inflamatuar tipte lezyonlardı. Genellikle lezyonlar ikiden fazladır ve boyutları 1-5 cm arasın-
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Şekil 4. Önkolda akciğer kanseri deri metastazı

mıştı. Göğüs Hastalıkları Bölümü takibinde kemoterapi
(Dosetaksel ve Vinorelbine) almıştı. Göğüs Hastalıkları
Bölümü’nce deri lezyonları nedeniyle konsülte edildi.
Abdomende 13x10 cm, yüzde solda burun komşuluğunda 3x3 cm, saçlı deride 1x1 cm nodüler ve sağ ön
kolda 3x2 cm inflamatuar görünümlü kitleleri bulunuyordu (Şekil 2-4). Lezyonlar akciğer kanseri cilt metastazı ön tanısı ile çıkarıldı. Patoloji sonucu skuamöz hücreli
karsinom olarak rapor edildi. Ameliyat sonrası yara yeri
komplikasyonu görülmedi. Hasta altı ay sonra genel durum bozukluğu sonrasında kaybedildi.
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