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1. GİRİŞ

Dermatoskopi, pigmentli deri lezyonlarının incelenmesinde kullanılan, basit ve

invaziv olmayan bir tanı yöntemidir. Bu yöntemde inspeksiyonla görülemeyen ek

morfolojik özelliklerin izlenebilmesi, ayırıcı tanı ve tanı açısından kolaylıklar sağlar

(1). İlk kez 1920 yılında Alman dermatolog Johann Saphier, deri lezyonlarını

immersiyon yağı damlatarak binoküler mikroskopi ile değerlendirmiş ve bu işlemi

‘dermatoskopi’ olarak adlandırmıştır (2).

2001 yılında Roma’da düzenlenen, 1. Uluslararası Dermoskopi Kongresinde,

bu tanı yönteminin adının ‘dermoskopi’ olması kararlaştırılmıştır. Ancak Medikal

sözlüklerde Yunanca ‘dermatos’ kökü deriye ilişkin anlamında yer alırken, ‘dermo’

şeklinde bir kök bulunmamaktadır. O nedenle 2006 yılında Bernard Ackerman

dermatolojinin dermoloji, dermatopatolojinin dermopatoloji şeklinde

adlandırılmadığı örneklerini de vererek, dermoskopi sözcüğünün gramatik olarak

yanlış olduğunu ve doğru adlandırmanın ‘dermoskopi’ değil ‘dermatoskopi’

olduğunu belirtmiştir (3).

Dermatoskopik görüntülerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla

çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Bunlar arasında klasik patern analizi (4),

dermatoskopinin ABCD kuralı (5), 3 nokta kontrol listesi (6), 7 nokta kontrol listesi

(7), CASH algoritması (8), Menzies metodu (9), değiştirilmiş patern analizi (10) ve

değiştirilmiş patern analizinin kısa modifikasyonu ‘kaos ve ipuçları’ (11)

bulunmaktadır.

Melanositler nöral yarıktan köken alan derinin pigmentli hücreleridir.

Proliferasyonları immün sistem tarafından sınırlandırılır. İmmünosüprese hastalarda

bildirilen kısa sürede çok sayıda nevus oluşumu ‘erüptif nevus’ olarak adlandırılır ve

bu özgün fenomen, immün sistemin melanosit proliferasyonu sınırlandıran ana faktör

olduğunu destekler (12).

Organ transplant hastalarını içeren çalışmalarda, organ reddini önlemek

amacıyla verilen immünosüpresif tedaviler sonrasında melanoma dışı deri

kanserlerinin artması immün sistemin melanoma dışı deri kanserleri üzerinde de

etkili olduğunu göstermektedir (12). Melanomagenez üzerine etkisi kanıtlanmamakla
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birlikte, bazı çalışmalarda organ transplant hastalarında melanoma prevalansının

normal popülasyona göre 2-8 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (13-17).

Bu çalışmada değişik immünosüpresif ilaçlarla (anti TNF alfa, siklosporin,

metotreksat, azatioprin) tedavi olan hastalarda, yeni nevus gelişimi, var olan

nevuslardaki klinik ve dermatoskopik değişiklikler, bu değişikliklere yol açan

etkenler ve melanoma gelişme riskinin değerlendirmesi amaçlanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. Dermatolojide İmmünosüpresif İlaç Kullanımı

İmmün sistem, dermatolojik hastalıkların pek çoğunun patogenezinde önemli

rol oynamaktadır. Dermatolojide kullanılan tedaviler etkilerini, patogenezde ön

planda yer alan immünolojik mekanizmaları hedef alarak gösterebilmektedir. Bu

etki, tedavi edilen hastalığa göre değişmekte, immün sistemin baskılanması ya da

stimüle edilmesi veya var olan işlevlerin değiştirilmesi yönünde olabilmektedir (18).

2.1.1. TNF Alfa Blokürleri, Siklosporin, Metotreksat ve Azatioprin

TNF alfa blokürleri: TNF alfa başlıca makrofaj ve monositler tarafından

üretilen ve hücrenin regülasyon, farklılaşma ve apoptoz süreçlerinde ve doğal ve

edinsel bağışıklıkta önemli görevleri olan bir sitokindir (19). TNF alfa blokürleri

biyoteknolojideki gelişmelere bağlı olarak genetik mühendisliği yöntemleri ile canlı

organizmaların içinde üretilen ve biyolojik ilaçlar olarak adlandırılan ilaç

grubundandır. Her biyolojik, bedende doğal olarak oluşan maddelerin ya etkilerini

bloke eder ya da görevlerini üstlenir. Biyolojikler protein yapısında oldukları için

mide asiditesinden etkilenirler, o nedenle de yalnız parenteral olarak uygulanırlar.

Biyolojik ajanlar arasında ülkemizde TC Sağlık Bakanlığı’nca onaylı TNF alfa

blokürleri etenersept, infliksimab ve adalimumabtır.

TNF alfa blokürlerinden etanersept, insan TNF alfa reseptörünün p75 olarak

tanımlanan ekstraselüler bölümü ile, insan IgG1’inin Fc bölümünün birleşmesi ile

oluşan bir füzyon proteinidir (19). Romatoid artrit, psoriatik artrit, orta ve şiddetli

plak tip psoriazis, ankilozan spondilit ve juvenil idiyopatik artrit tedavisinde

onaylıdır. Dermatomiyozit, nötrofilik dermatozlar, kutanöz lupus eritematozus,

otoimmun büllöz hastalıklar, liken planus, piyoderma gangrenozum, hidradenitis

süpürativa ve graft versus host hastalığı dahil pek çok hastalıkta endikasyon dışı

olarak kullanılmaktadır (20,21).

Infliksimab fare ve insan IgG1’ini içeren kimerik  (%75 insan, %25 fare) bir

monoklonal antikordur (19). Şiddetli plak tip psoriazis, psoriatik artrit, Crohn
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hastalığı, romatoid artrit, ankilozan spondilit, ülseratif kolit tedavisinde onaylıdır.

Ayrıca, hidradenitis süpürativa, piyoderma gangrenozum, Behçet hastalığı,

subkorneal püstüler dermatoz, sarkoidoz, granülomatoz keilit ve vaskülitte de

endikasyon dışı olarak kullanılabilmektedir (20,21).

Adalimumab TNF-alfayı bloke eden ilk tümüyle insan IgG1 monoklonal

antikorudur (19). Romatoid artrit, psoriatik artrit, kronik plak tip psoriazis, ankilozan

spondilit ve Crohn hastalığı tedavisinde onaylı olan adalimumab, hidradenitis

süpürativa, sarkoidoz, piyoderma gangrenozum, nötrofilik dermatozlar, Behçet

hastalığı ve dermatomiyozit tedavisinde de endikasyon dışı olarak kullanılmaktadır

(20,21).

TNF alfa blokürlerinin en sık görülen yan etkileri, üst solunum yolu

enfeksiyonları, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, ateş, yorgunluk, halsizlik, titreme,

miyalji, abdominal ağrı, ilaç erüpsiyonları ve enjeksiyon alanı reaksiyonlarıdır. Olası

önemli yan etkileri arasında infüzyon reaksiyonları, latent tüberküloz reaktivasyonu

gibi fırsatçı ve ciddi enfeksiyonlar, santral sinir sistemi demiyelinizan hastalığı,

konjestif kalp yetmezliği, otoantikor oluşumu ve lupus benzeri sendrom, pansitopeni

ve malinite riskindeki artış bulunmaktadır (21,22).

Siklosporin: 1970’lerde Tolypocladium inflatum mantarının sporlarından

geliştirilen ve selektif olarak T lenfositlere etkili olduğu gösterilen ilk

immünosüpresif ajandır. Siklosporin, intrasitoplazmik bir protein olan siklofilin ile

bağlanıp kalsinörini inhibe ederek aktive T hücrelerinin sinyal ileti yollarını bloke

etmektedir. Bu blokaj TNF alfa, IL-2, IFN gamma gibi çeşitli inflamatuar

sitokinlerin düzeyini azaltarak T hücre ve doğal öldürücü hücre aktivasyonunu

engellemektedir (23,24).

Siklosporinin dermatolojideki başlıca kullanım alanı T hücrelerinin

patogenezde önemli rol oynadığı hastalıklardır. Bunlar arasında psoriasis, atopik

dermatit, prurigo nodularis, kronik ürtiker, piyoderma gangrenozum,

dermatomiyozit, fotodermatozlar, paraneoplastik pemfigus, liken planus ve alopesi

areata sayılabilir  (25-27). Başlıca yan etkileri arteriyel hipertansiyon, neftotoksisite,

gingival hiperplazi, hipertrikoz, hiperürisemi, hiperkalemi, hipomagnezemi ve

gastrointestinal yakınmalardır.
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Metotreksat: Pürin ve timidin biyosentezi için kofaktör olan folik asitin

analoğu ve dihidrofolatın tetrahidrofolata dönüşümünü sağlayan dihidrofolat

redüktaz enziminin inhibitörüdür (28). Bu inhibisyon pürin ve timidinin,  dolayısıyla

da DNA ve protein sentezinin de inhibe olmasına neden olur. Keratinositlerde

apoptozun indüksiyonu, nötrofil ve monosit kemotaksisinin inhibisyonu, polimorf

nükleer lökosit adezyonununun ve Langerhans hücre işlevlerinin azaltılması gibi

etkileri de vardır. Onkolojik endikasyonları dışında en önemli kullanım alanları

psoriazis, romatoid artrit, kutanöz T hücreli lenfoma, Behçet hastalığı, sarkoidoz,

lenfomatoid papülozis, pitriyazis likenoides et varioliformis akuta, dermatomiyozit

ve pemfigus vulgaristir (29). Başlıca yan etkileri hepatotoksisite, anemi, lökopeni,

trombositopeni, akut pnömoni, kronik pulmoner fibrosis, nefrotoksisite, anagen

effluvium, yorgunluk, başağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, diyare, gastrik ülser ve

azospermidir (30).

Azatioprin: Dermatolojide en sık kullanılan immünosüpresif ajanlardan olan

azatioprin, oral yolla alındıktan sonra 6-merkaptoprine dönüşür (31). 6-merkaptoprin,

tiyoprin metil transferaz (TPMT) ve ksantin oksidaz enzimleri tarafından inaktive

edilir. 6-merkaptoprin, hipoksantin guanin fosforibozil transferaz (HGPRT)

tarafından katalize edilerek aktif metaboliti olan 6-tioguanine dönüşür. TPMT enzim

aktivitesinin genetik olarak çok düşük olması ya da hiç olmaması durumlarında,

hastalara azatioprin verilmesini takiben, aktif metabolit 6-tioguanin aşırı miktarda

üretilir ve şiddetli kemik iliği süpresyonuna neden olur  (31,32). T ve B lenfositlere

özel afinitesi olan 6-tioguanin, DNA ve RNA sentezini ve onarım mekanizmalarını

inhibe ederek immünosüpresyona yol açar.

İmmünosüpresif etkisi dışında antiinflamatuar etkileri de olan azatioprinin

dermatolojideki kullanım alanı oldukça geniştir. Pemfigus vulgaris, büllöz

pemfigoid, lupus eritematozus, dermatomiyozit, atopik dermatit, kronik aktinik

dermatit, Wegener granülomatozu ve diğer vaskülitler, Behçet hastalığı ve

piyoderma gangrenozum gibi hastalıklarda etkinliği bilinmektedir (31). Başlıca yan

etkileri miyelotoksisite, hepatotoksisite ve gastrointestinal yakınmalardır (31-33).

2.2. Melanoma Gelişimi İçin Risk Faktörleri

Melanoma gelişimi için risk faktörleri iki gruba ayrılabilir:
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Genetik faktörler:

CDKN2A, KIT, BRAF ve NRAS mutasyonları melanomaya yatkınlık

oluşturmaktadır (34). Doğumsal melanositik nevusların varlığında (35,36), displastik

nevus sendromunda (37) ve 100’den fazla melanositik nevus varlığında (38)

melanoma riski artmaktadır. Fitzpatrick deri tipi 1 ve 2 olanlarda, açık saç rengine

(sarı, kızıl), ve açık göz rengine (mavi, yeşil) sahip olanlarda melanoma riski artar

(34). Kseroderma pigmentozum, okülokutanöz albinizm gibi DNA onarım defektinin

bulunduğu hastalıklarda da melanom riski artmaktadır.

Çevresel faktörler:

Melanoma için temel risk faktörü, açık tenli kişilerin çoğunlukla doğal güneş

ışığı şeklinde yoğun UV ile karşı karşıya kalmasıdır. Özellikle çocukluk döneminde

geçirilen şiddetli güneş yanıkları, kümülatif kronik güneş hasarına oranla daha

yüksek risk taşır (39). Hem UVB hem de UVA, DNA hasarına yol açarak melanoma

riskini arttırmaktadır. Dünyaya ulaşan ultraviyolenin %95’i UVA’dır. Buna karşılık

güneş yanıklarından esas sorumlu olan UVB’dir. Ancak UVA’nın da melanoma

gelişiminde önemli derecede etkili olduğu gösterilmiştir. 250 seans ve üzerindeki

PUVA tedavilerinde melanoma riski belirgin olarak artmaktadır. Yüksek

sosyoekonomik düzeyi olanlar da, tatil alışkanlıkları nedeniyle, riskli bir grubu

oluştururlar.

2.3. Dermatoskopi

Dermatoskopi optik büyütme sayesinde çıplak gözle görülmeyen morfolojik

özelliklerin görüntülenmesine olanak sağlayan, özellikle pigmentli deri lezyonlarının

tanınması ve ayrımında kullanılan, kolay uygulanabilir, noninvaziv bir tanı

yöntemidir (1). Grekolatin bir kelime olan dermatoskopi (dermatoscopia) deri bakısı

anlamına gelen ‘dermato’ ve ’scopia’ sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur (40).

‘Dermoskopi’, ‘epiluminesans mikroskopi’, ‘yüzey mikroskopisi’, gibi farklı

şekillerde de adlandırılmaktadır.

Epidermisteki renk ve yapıları belirginleştirmesi, dermoepidermal bileşkeyi ve

papiller dermisi görünür hale getirmesi nedeniyle, klinik görünüm ile

dermatopatoloji arasında, dermatoskopi öncesi dönemde eksik kalmış olan bağlantı,

artık dermatoskopi ile sağlanabilmektedir (41).
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2.3.1. Tarihçe

Deri yüzey mikroskopisi ilk kez 1663 yılında Kalhaus tarafından tırnak

kıvrımındaki kapillerlerin incelenmesi amacıyla uygulanmıştır (42,43). İmmersiyon

yağının mikroskopik incelemelerde kullanımı 1878 yılında Von Abbe tarafından

gerçekleştirilmiştir (44). 1916’da C. Zeiss tarafından ilk binoküler dermatoskop

üretilmiş ve  ‘dermatoskopi‘ terimi ilk kez 1920 yılında J. Saphier tarafından

kullanılmaya başlanmıştır (45-48). 1958’de ilk taşınabilir dermatoskopu üreten L.

Goldman, dermatoskopiyi pigmentli deri lezyonlarının değerlendirilmesi amacıyla

kullanan ilk dermatologtur (49-52).

Günümüzde dermatoskopi dünyada yalnızca dermatologlarca değil;

onkologlar, pediatristler, cerrahlar, hatta pratisyen hekimler tarafından da kullanımı

hızla yaygınlaşan popüler bir tanı yöntemidir.

2.3.2. Teknik

Dermatoskopi tekniği, sırası ile dolgu sıvısı uygulaması, diaskopi, aydınlatma,

görüntü sağlama ve gerekli durumlarda belgelemeyi içerir (40). Stratum korneumun

havadan farklı kırılma indeksi nedeniyle, ışık yansıtılır, dağıtılır veya emilir.  Bu

durum özellikle dermoepidermal bileşke ve dermal yerleşimli lezyonların

görüntülerinin net olarak elde edilememesine neden olur. İncelenecek lezyonun

üzerine immersiyon yağı damlatılması stratum korneumu saydamlaştırır,  ışığın

kırılmasını veya yansımasını engeller. Dermatoskopi, epidermisteki renk ve yapıları

belirginleştirerek,  dermoepidermal bileşke ve papiller dermisi görünür hale getirir

(41).

Deri yüzeyinin mikroskobik incelemesi amacıyla çok sayıda uniloküler ve

binoküler mikroskop geliştirilmiştir. Pratikte sık kullanılan uniloküler el

dermatoskopları, kolay uygulanabilir, taşınabilir ve ucuzdurlar. Ancak bu

mikroskoplar en fazla x10 büyütme yapabilirler ve lezyonun incelenmesi amacıyla

hastaya çok yaklaşılmasını gerektirmeleri gibi dezavantajları vardır.  1999 da üretilen

DermLite® (3 Gen, LLC) adlı dermatoskop, lityum-ion pil ile çalışmakta; x10

büyütme sağlayan bir lens, LED ışık yayan diyot aydınlatma ve parlamayı

engelleyen polarize filtre içermektedir. Polarize filtre, yağ kullanımı ve deriye temas
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gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Lezyon üzerine bası uygulanmaması nedeniyle

vasküler yapılar net olarak değerlendirilebilmektedir. Diyot aydınlatma sistemi beyaz

ve net görüntü elde edilmesini sağlamakta, fotoğraf makinesi adapte edilerek

lezyonlar görüntülenebilmektedir (53).

Binoküler dermatoskoplar; 6-40 büyütme yapabilen, teleskopik yerleşimli çok

sayıda mercek içeren, hastaya 25-40 cm uzaklıktan uygulanabilen ve teleobjektifi ile

her iki göze de eş görüntü vererek üç boyutlu görüntü sağlayabilen cihazlardır (54).

Videodermatoskoplar; yüksek çözünürlüklü bir kamera olup, bağlı olduğu prob

ile alınan görüntüleri monitöre yansıtırlar. Görüntüler saklanabilir ve pigmentli

lezyonların takibinde kullanılmaya elverişlidir. Ancak pahalı olmaları ve her

lokalizasyona uygulanamamaları dezavantajlarıdır (55).

2.3.3. Kullanım Alanları

Dermatoskopi özellikle melanositik lezyonların (melanositik nevus, melanoma)

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (1).

Son yıllarda dermatoskopinin kullanım alanı giderek genişlemektedir.

Nonmelanositik lezyonların (solar lentigo, seboreik keratoz, liken planus benzeri

keratoz, dermatofibroma, bazal hücreli karsinoma, skuamöz hücreli karsinoma), bazı

inflamatuar deri hastalıklarının (psoriazis, liken planus, mastositozis), vasküler

patolojilerin (hemanjiyoma, anjiyokeratoma, piyojenik granüloma, subkorneal

hemoraji, subungual hemoraji), mukoza ve tırnaktaki pigmentasyon değişikliklerinin

ve skabiyesin tanısında dermatoskopiden yararlanılmaktadır (56-61) .

2.3.4. Melanositik Lezyonlarda İzlenen Dermatoskopik Bulgular

Melanositik lezyonların incelenmesi için geliştirilen klasik patern analizi

algoritması ve dermatoskopinin ABCD kuralı, 7 nokta kontrol listesi gibi diğer

dermatoskopik algoritmalar dermatoskopik yapıları, ‘bal peteği görünümü’, ’kaldırım

taşı görünümü’, ‘tekerlek parmaklığı yapılar’, ‘mavi-beyaz tül, ‘tombul parmaklar’,

‘güve yeniği kenarlar’ gibi metaforik terimlerle tanımlamışlardır. Harald Kittler

tarafından geliştirilen değiştirilmiş patern analizi yönteminde ise, dermatoskopinin 5

temel elemanı, çizgiler, halkalar, noktalar, klodlar ve psödopodlar şeklinde basit
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geometrik terimler ile adlandırılarak dermatoskopi metaforik terimlerden arındırılmış

ve dermatoskopik incelemenin rasyonalizasyonu gerçekleştirilmiştir. Her bir temel

elemanın kümeleşmesi ile o elemanın paterni oluşmakta ve pigmentli lezyonların

analizi temel elemanlar, paternleri, paternlerin simetrik ve asimetrik kombinasyonları

ve renkleri değerlendirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde, melanositik

lezyonlarda izlenen dermatoskopik bulguların Kittler terminolojisi ile analitik dildeki

adlandırımları ve klasik metaforik dildeki karşılıkları yer almaktadır (62).

1. Çizgiler

Bir yöne doğru uzanan ve uzunluğu genişliğinden çok fazla olan iki boyutlu

nesneler çizgi olarak adlandırılır. Retiküler çizgiler, dallanan çizgiler, paralel

çizgiler, radyal çizgiler ve eğik çizgiler olmak üzere 5 farklı çizgi paterni oluşabilir.

(Şekil 2.1)

Şekil 2.1. Dr. Cliff Rosendahl tarafından dermatoskopideki 5 temel elemanın ve

oluşturdukları paternlerin şematize edilmiş görünümü

Paralel çizgiler

Radyal
çizgiler

Retiküler
çizgiler

Dallanan
çizgiler

Eğik çizgiler

Noktalar

Klodlar

Halkalar

Psödopodlar

Yapısız alan
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a) Retiküler Çizgiler

Birbirleri ile düzenli aralıklarla ve hemen hemen dik açı ile kesişirler ve ağ

yapısı oluştururlar.  Retiküler çizgiler kalın veya ince olabilirler. İnce retiküler

çizgiler çevreledikleri boşluklardan daha ince; kalın retiküler çizgiler ise

çevreledikleri boşluklarla aynı kalınlıkta ya da daha kalındırlar.

Kalın retiküler çizgiler, melanomada görülen bir özelliktir, metaforik dildeki

karşılığı ‘atipik pigment ağı’ ya da  ‘düzensiz pigment ağı’ dır (62).

Retiküler çizgiler normalde çevreledikleri boşluklardan daha pigmentlidirler,

tersi olduğunda metaforik dilde ‘ters pigment ağı’, ‘negatif pigment ağı’ ya da

‘retiküler depigmentasyon’ olarak adlandırılan beyaz retiküler çizgiler oluşur. Beyaz

çizgiler kısa ya da uzun, ince ya da kalın olabilirler, retiküler veya birbirleri ile

kesişmeyen dikey çizgiler şeklinde düzenlenebilirler. Çoğunlukla dermisteki fibrozis

veya sklerozise, liken planusta ise hipergranuloza bağlı olarak oluşurlar. Melanoma

ipuçlarındandır, ancak yüksek derecede spesifik değillerdir,  Spitz nevus, bazal

hücreli karsinoma ve dermatofibromada da görülebilirler (62).

Şekil 2.2. Retiküler çizgiler
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b) Dallanan Çizgiler

Dallanan çizgiler birbirleri ile düzenli aralıklarla ve dik açı ile kesişmezler.

Genellikle bir kalın çizgiden çıkan çok sayıda ince çizgi şeklindedirler.

Retiküler çizgiler ve dallanan çizgiler melanositik nevus, melanoma, mürekkep

lekesi lentigo, solar lentigo,  seboreik keratoz, ürtikerya pigmentoza, aksesuar meme,

dermatofibroma ve liken planusta görülürler (62).

Şekil 2.3. Dallanan çizgiler

c) Paralel Çizgiler

Paralel çizgiler paralel düzenlenmiş düz çizgilerdir, kesişmezler. Akral deride,

tırnaklarda, oral ve genital mukozada izlenirler. Akral deride oluklarda ya da sırtlarda

yerleşebilir veya bu yapıları çaprazlayabilirler. İnce veya kalın olabilirler. Paralel

çizgiler melanositik nevuslar, melanoma, melanotik makül, ekzojen pigmentasyon ve

hemorajide görülürler (62).
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Şekil 2.4. Paralel çizgiler

d) Radyal Çizgiler

Lezyonun periferinde bir segmentte yerleşen veya lezyonu tümüyle çevreleyen

çizgilerdir. Her zaman bir başka paternle birliktedirler. Melanositik nevus,

melanoma, bazal hücreli karsinoma ve dermatofibromada görülürler (62).

Aşağıda tanımlı olan metaforik terimler, değiştirilmiş patern analizi

terminolojisinde ‘radyal çizgiler’e karşılık gelmektedir (62).

i. Asimetrik veya düzensiz periferal uzantılar: Lezyon periferinde sadece

bir alanda radyal çizgiler veya psödopodlar anlamına gelir.

Melanomada görülen bir özelliktir. Bununla birlikte bazal hücreli

karsinoma ve Reed nevusta da görülür.

ii. Yıldız patlaması paterni:  Merkezde yapısız alan ve tüm periferi

çevreleyen radyal çizgiler veya psödopodlardan oluşur. Reed nevus ve

melanomada görülür. Merkezde yapısız hiperpigmente alan ve periferde

klodlardan oluşan şekli ise pigmentli Spitz nevusta görülür.

iii. Akçaağaç yaprağı benzeri alanlar: Bazal hücreli karsinomanın

periferinde görülebilen, ortak bir tabanla birleşen radyal çizgilerdir.

Melanomadaki radyal çizgiler de benzer bir görünüm oluşturabilirler.
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iv. Tekerlek parmaklığı yapılar: Koyu renkli santral bir nokta veya klod ile

birleşen radyal çizgilerdir. Komplet ya da inkomplet olabilirler.

İnkomplet şekiller radyal çizgilerin görülmediği ‘klod içinde klod’

yapıları oluşturabilirler. Bazal hücreli karsinoma için %100 oranında

spesifiktirler.

Şekil 2.5. Radyal çizgiler

e) Eğik Çizgiler

Eğik çizgiler düz olmayan ve kavis oluşturan çizgilerdir. Paralel veya dağınık

seyreden bu çizgiler, bazı alanlarda az sayıda kesişme gösterebilirler. Sıklıkla çift

çizgiler şeklindedirler, kısa ya da uzun, ince ya da kalın olabilirler. Eğik çizgiler

doğumsal melanositik nevus, melanoma, solar lentigo ve seboreik keratozda

görülürler (62).

Aşağıda tanımlı olan metaforik terimler, Kittlerian terminolojide ‘eğik

çizgiler’e karşılık gelmektedir (62).

i. Serebriform ya da beyin benzeri patern: Metaforik dilde serebral

korteksin sagital kesitine benzetilerek adlandırılmış, kalın eğik

çizgiler, klodlar ve halkalardan oluşan, seboreik keratoz için oldukça
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spesifik bir paterndir. Beyin benzeri paternin görülebilmesi için

lezyonun deri düzeyinden yüksek olması gerekir, o nedenle akantotik

tip seboreik keratozda izlenir.

ii. Dağ ve vadi paterni: Yüksek sırtlar ve derin olukların oluşturduğu

beyin benzeri paternin bir diğer metaforik adlandırma şeklidir.

Akantotik tip seboreik keratozda izlenir.

iii. Parmak izi paterni: Paralel düzenlenen ince, eğik çizgilerdir. Solar

lentigoda ve düz seboreik keratozda izlenir.

iv. Tombul parmaklar paterni: Kalın eğik çizgiler ve aralarındaki

hipopigmente boşlukların tombul parmaklara benzetilmesi nedeniyle

kullanılan bir metaforik terimdir. Seboreik keratozda görülür.

Şekil 2.6. Eğik çizgiler

2. Noktalar

Noktalar şekli ayırdedilemeyecek kadar küçük nesnelerdir. Nokta paterninde

noktalar yoğun ya da birbirlerinden uzak ve seyrek düzenlenebilirler. Noktalar nevus,

melanoma, solar lentigo, liken planus benzeri keratoz, bazal hücreli karsinoma,

pigmentli aktinik keratoz ve pigmentli intraepidermal karsinomada görülürler (62).

Aşağıda tanımlı olan metaforik terimler, analitik terminolojide ‘nokta paternine

karşılık gelmektedir (62).
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I. Anuler - granüler yapılar: Foliküler açıklıkların çevresindeki gri ya da

kahverengi noktaları tanımlar. Lentigo malina, pigmentli aktinik

keratoz ve liken planus benzeri keratozda görülür. Anüler – granüler

yapıların değiştirilmiş patern analizi dilindeki karşılığı ‘foliküler

açıklıklar çevresinde gri noktalar’dır.

II. Biberlenme: Beyaz yapısız alan zemininde gri noktalar metaforik

dilde biberlenme olarak adlandırılmaktadır. Beyaz yapısız alan

dermisdeki fibrozise, gri noktalar melanofajlara karşılık gelirler.

Bazen regresyon terimi de eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

III. Rozet: Polarize dermatoskopi ile görülebilen kare ya da eşkenar

dörtgen yapısı oluşturan dört beyaz noktadan oluşur. Nonpolarize

dermatoskop ile değerlendirildiğinde dört nokta tek bir beyaz klod

olarak görülür. Başta aktinik keratoz ve yüzeyel skuamöz hücreli

karsinoma olmak üzere pek çok lezyonda görülebilir.

IV. Milium benzeri kistler: Küçük epidermal inklüzyon kistleridir.

Dermatoskopide beyaz ya da sarı nokta ve/veya klod olarak

görülürler. Tipik olarak seboreik keratozda görülmekle birlikte

seboreik keratoza spesifik değildirler; doğumsal melanositik nevus,

bazal hücreli karsinoma, melanoma gibi pek çok lezyonda da

izlenebilirler.
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Şekil 2.7. Noktalar

3. Klodlar

Klodlar noktadan daha büyük, yuvarlak, oval ya da poligonal, değişik

renklerde, keskin sınırlı solid nesnelerdir. Klod paterni farklı şekil ve boyutlarda,

yoğun ya da seyrek, birbirinden uzak veya yakın klodlardan oluşur.

Aşağıda tanımlı olan metaforik terimler, değiştirilmiş patern analizi

terminolojisinde klodlara karşılık gelmektedir (62).

I. Mavi- gri oval yuvalar: Mavi ve gri renkte,  değişik boyutlarda, lezyon

yüzeyinde düzenli dağılmayan, oval klodlardır. Bazal hücreli

karsinomada görülürler.

II. Kriptler/ Milium benzeri kistler/ Komedo benzeri açıklıklar:

a) Kriptler, keratin ve melanin ile dolu epidermis invajinasyonlarıdır.

Beyin benzeri paternin oluklarına karşılık gelirler. Değiştirilmiş

patern analizinde bu yapılar kalın eğik çizgiler veya klodlar olarak

tanımlanır. Seboreik keratozda görülürler.

b) Milium benzeri kistler küçük epidermal inklüzyon kistleridir.

Dermatoskopide beyaz ya da sarı nokta ve/veya klod olarak

görülürler. Tipik olarak seboreik keratozda görülmekle birlikte,

seboreik keratoza spesifik değillerdir. Doğumsal melanositik

nevus, bazal hücreli karsinoma, melanoma gibi pek çok lezyonda

da izlenebilirler.

c) Komedo benzeri açıklıklar, seboreik keratozdaki dilate keratin

dolu infundibulumlardır. Keratin sıklıkla melaninle birlikte

bulunduğu için kahverengi, sarı ve turuncu renklerde izlenir.

Komedo benzeri açıklıklar çoğunlukla klod şeklinde görülürler,

ancak nokta şeklinde, ya da pigmentin keratin tıkacın çevresinde

daha yoğun bulunması nedeniyle halka şeklinde de görülebilirler.

III. Globüller: Küçük ya da orta büyüklükte, yuvarlak veya oval kahverengi

klodlardır. Değiştirilmiş patern analizinde kullanılan klod terimi,

yuvarlak, oval veya poligonal, değişik boyutlarda, keskin sınırlı ve

herhangi bir renkte olabilen yapıları tanımlar. O nedenle metaforik dilde
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‘yuvarlak veya oval kahverengi’ klodları tanımlayan globüller, klodların

yalnızca küçük bir alt grubunu oluştururlar.

IV. Lakünler: Latince göl anlamına gelen ‘lacus’ kelimesinden köken alan

kırmızı klodlardır. Kırmızı klod paterni, vasküler lezyonlarda özellikle

hemanjiyomada ve yeni oluşan kanamalarda görülür. Kırmızı klodlar

nadiren melanomada da görülürler. Tanımların tanıya göre değiştiği

metaforik dili tercih edenler, tanının melanoma olduğu olgularda, bu

kırmızı klodlar için ‘süt kırmızısı globüller’ terimini kullanırlar.

V. Kaldırım taşı paterni: Deri renginde veya açık kahverengi, büyük,

poligonal klod paternidir.  Unna nevus, Miescher nevus, doğumsal

melanositik nevus ve seboreik keratozlarda izlenir.

VI. Tekerlek parmaklığı yapılar: Koyu renkli santral bir nokta veya klod ile

birleşen radyal çizgilerdir. Komplet ya da inkomplet olabilirler.

İnkomplet şekiller radyal çizgilerin görülmediği ‘klod içinde klod’

yapıları oluşturabilirler. Bazal hücreli karsinoma için %100 oranında

spesifiktirler.
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Şekil 2.8. Klodlar

4. Halkalar

En sık yüzün pigmentli lezyonlarında izlenmekle birlikte, herhangi bir

lokalizasyonda da görülebilirler (62). Yüzde infundibuler açıklıkların çevresindeki

veya infundibuler epiteldeki melanin pigmenti nedeniyle oluşurlar.  Halkalar ya da

infundibuler açıklıkların çevresinde halka oluşturan noktalar, kahverengi, gri ya da

siyah olabilirler. Yüz lokalizasyonunda gri halkalar melanoma in situya işaret eder.

Halka şeklinde düzenlenen gri noktalar ise liken planus benzeri keratoz, pigmentli

aktinik keratoz ve melanoma in situda izlenir. Gövde ve ekstremitelerde ince

kahverengi halkalar retiküler paternin bir varyantını oluştururlar ve jonksiyonel Clark

nevusta, solar lentigoda ve dermatofibromada görülürler.

Şekil 2.9. Halkalar

5. Psödopodlar

Psödopodlar bir ucu yuvarlak ve geniş çizgilerdir (62). Her zaman bir başka

paternle birliktedirler. Lezyonun tüm çevresi boyunca simetrik olarak

yerleştiklerinde genellikle Reed nevusa işaret ederler. Asimetrik olarak lezyonun

periferinde bir ya da birkaç segmentte yerleştiklerinde melanoma düşünülür.

Psödopodların varlığında hastanın yaşı, deri tipi, nevus sayısı, dağılımı ve görünümü,
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değişim öyküsü gibi dermatoskopi dışı değişkenler de dikkate alınır. Örneğin

çocuklarda psödopod paterni hemen her zaman Reed nevusa işaret ederken,

yetişkinlerde psödopodlar simetrik dağılım da gösterseler melanoma olasılığı

nedeniyle dermatopatolojik inceleme zorunluluğu vardır.

Şekil 2.10. Psödopodlar

6. Yapısız Alanlar

Temel elemanların bulunmadığı ya da patern oluşturmayacak kadar az sayıda

olduğu durumlarda kullanılan bir terimdir. Çizgi, nokta, klod, halka, psödopod gibi

temel elemanlar ya hiç yoktur, ya da çok az sayıdadır. Kahverengi, siyah, mavi, gri,

beyaz, ya da kırmızı renklerde olabilirler.

Aşağıda tanımlı olan metaforik terimler, değiştirilmiş patern analizi

terminolojisinde yapısız alanlara karşılık gelmektedir (62).

1. Leke: Yalnızca melanositik lezyonlar için kullanılan koyu pigmentli

yapısız alandır. 7 nokta kontrol listesine göre düzensiz lekeler melanoma

özgü kriterlerdendir.
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2. Mavi-beyaz tül: Eksantrik lokalizasyonlu yapısız mavi alanları tanımlar.

Melanositik lezyonlar içinde invaziv melanoma için spesifiktir, ancak

seboreik keratozda da görülebilir.

3. Skar benzeri depigmentasyon: Melanositik lezyonun komplet ya da

parsiyel regresyonu sonucu görülen, çevre deriden daha beyaz yapısız

alandır. Bazal hücreli karsinoma ve dermatofibromada da görülür.

Melanoma ve melanositik nevuslarda fibrozis nedeniyle oluşur.

4. Santral beyaz yama: Dermatofibromada lezyonun merkezinde yer alan

beyaz yapısız alandır.

Şekil 2.11. Yapısız alan

2.3.5. Dermatoskopik Tanı Algoritmaları

2.3.5.1. Kaos ve İpuçları

Dermatoskopik görüntülerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla

geliştirilen klasik patern analizi, dermatoskopinin ABCD kuralı, 7 nokta kontrol

listesi ve CASH algoritması gibi tanı sistemleri ayrıntılı ve matematik hesaplamalara

ve zaman harcanmasına yol açan yöntemlerdir (62). Tüm bu yöntemler melanoma ya
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da nevus gibi tanısı önceden bilinen lezyonlar üzerinde araştırılmıştır ve bildirilen

sensitivite ve spesifisiteleri, kör-olmayan bu tür lezyon seçimin etkilerini de

içermektedir. Kaos ve ipuçları algoritması ise malinite kuşkusu ile ardışık olarak

eksize edilen pigmentli lezyonlar üzerinde araştırılmış ve malinite tanısındaki

duyarlılığı %90, spesifikliği %70 olarak saptanmıştır (11).

‘Kaos ve ipuçları’ algoritmasında kullanılan terminoloji, değiştirilmiş patern

analizi ile aynıdır. Pigmentli yapıların değerlendirilmesinde çizgiler, halkalar,

noktalar, klodlar, psödopodlardan oluşan dermatoskopinin temel elemanları

kullanılmaktadır (63) (Şekil 2.12).

Şekil 2.12. Dermatoskopla görülen temel elemanlar

Damar yapılarının değerlendirilmesinde nokta damarlar, klod damarlar, düz

damarlar, ilmik damarlar, eğik damarlar, kıvrımlı damarlar, sarmal damarlar ve

yumak damarlar şeklinde benzer bir terminoloji kullanılmaktadır. Bu damarların
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dizilişleri ise rastgele, kümesel, serpijinöz, çizgisel, santral, radyal, retiküler ya da

dallanan şekillerde olabilmektedir (Şekil 2.13).

Şekil 2.13. Damar paternleri
Damar yapıları (sol): nokta damarlar (A), klod damarlar (B), düz damarlar (C), ilmik damarlar (D),
eğik damarlar (E), kıvrımlı damarlar (F), sarmal damarlar (G), yumak damarlar (H).
Damarların dizilişi (sağ): rastgele (A), kümesel (B), serpijinöz (C), radyal (D), retiküler (E), dallanan
(F).

Temel elemanların lezyonun yeterince büyük bir bölümünde çok sayıda

bulunmaları ile paternler oluşur. Patern oluşturacak büyüklükte ancak primer

elemanların hiç birini içermeyen alanlar ise ‘yapısız’ olarak adlandırılır.

Deri lezyonlarında renk, tanısal değere sahip çok önemli bir diğer özelliktir.

Ana pigmentler melanin ve hemoglobindir. Melanin, siyah renkli bir pigment

olmasına karşın, deride bulunduğu katmana göre farklı renklerde görülür (64) (Şekil

2.14).
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Şekil 2.14. Dermatoskopide izlenen renklerin değerlendirilmesi

Pigmentli deri lezyonlarının değerlendirilmesinde birinci basamak, kaos

varlığının araştırılmasıdır. Kaos, renk ve yapı asimetrisi anlamına gelir ve

değerlendirmede şekil değil patern göz önüne alınır. Biyolojik yapılarda kusursuz

simetri bulunmaması nedeniyle, geometrik simetriden minimal sapmalar dikkate

alınmaz. Lezyon kaotik değilse ileri inceleme gerekmez. Bunun birkaç ayrıcalığı

vardır; yetişkinde değişiklik gösteren lezyonlarda, baş ve boyunda dermatoskopik

olarak gri rengin varlığında, pigmentli nodüler lezyonlarda ve palmoplantar bölgede

paralel sırt paterni varlığında, lezyon kaotik olmasa bile biyopsi alınır (63).

Lezyonda kaos varsa, ikinci basamak olarak, malinitenin göstergesi olan 8

ipucu aranır. Bir ya da daha fazla ipucunun varlığında, patern analizi ile kesin olarak

seboreik keratoz tanısının konulamadığı lezyonlarda biyopsi (tercihen eksizyonel)

alınır.  Kaos ve ipuçları algoritması Şekil 2.15’te gösterilmiştir (63).

SİYAH- melanin stratum korneumda, pıhtılaşmış kan

KAHVERENGİ- melanin dermoepidermal bileşkede

GRİ- melanin papiller dermiste

MAVİ- melanin retiküler dermiste

TURUNCU- keratin ve melanin kombinasyonu

SARI- keratin

BEYAZ- melanin yokluğu, dermal skleroz; stratum korneum
altında keratin

KIRMIZI- oksijenli kan

MOR- oksijenlenmemiş kan
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Şekil 2.15. Kaos ve ipuçları algoritması

Malinitenin 8 İpucu

1. Deri rengi dışında herhangi bir renkte eksantrik yapısız alan: Yapısız

alanlar doğumsal melanositik nevus, dermatofibroma gibi benin

lezyonlarda genellikle merkezde bulunurlar. Melanoma, pigmentli bazal

hücreli karsinoma ve pigmentli intraepidermal karsinomada ise deri rengi

dışında herhangi bir renkte eksantrik yapısız alan bulunur.

2. Kalın retiküler veya dallanan çizgiler: Benin lezyonlarda retiküler veya

dallanan çizgiler çevreledikleri boşluklardan daha incedir. Çizgilerin,

çevreledikleri boşluklardan daha kalın olması melanomada görülen bir

özelliktir ve melanin yüklü melanositlerin reteleri doldurması sonucu

oluşur. Pigmentli bazal hücreli karsinoma ve skuamöz hücreli

karsinomada görülmez.

3. Gri veya mavi yapılar: Çizgi, halka, nokta veya klod şeklinde olabilir.

Gri noktalar melanomada, pigmentli bazal hücreli karsinomada ve

pigmentli intraepidermal karsinomada görülür. Gri halkalar yüzdeki in

situ melanomada; mavi klodlar pigmentli bazal hücreli karsinomada ve

invaziv melanomada; gri çizgiler ise melanomada görülür.
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4. Periferal siyah nokta veya klodlar: Melanin yüklü melanositlerin

pajetoid yayılımını gösterir ve melanomada görülen bir özelliktir.

Pigmentli bazal hücreli karsinomada ve pigmentli intraepidermal

karsinomada görülmez.

5. Segmental radyal çizgiler veya psödopodlar: Hızlı yatay büyüme

gösteren lezyonlarda görülen bir özelliktir. Çizgiler ve psödopodlar Reed

nevus ve rekürren nevus gibi benin lezyonlarda lezyonu çepeçevre

sararken, segmental radyal çizgiler melanoma ve pigmentli bazal hücreli

karsinomada, segmental psödopodlar ise melanomada görülür.

6. Beyaz çizgiler: Çevredeki normal deriden daha beyaz görünen

çizgilerdir. Fibrozis sonucu oluşurlar. Polarize dermatoskopla

belirginleşen bu çizgiler, kaotik bir lezyonda melanoma ve pigmentli

bazal hücreli karsinoma için spesifiktirler.

7. Polimorf damarlar: Birden fazla damar paterninin bir arada bulunması

polimorf damar paterni olarak adlandırılır. Polimorf damarlar melanoma

ve bazal hücreli karsinomada görülürken, pigmentli Bowen hastalığında

sıklıkla monomorfik nokta ya da yumak damarlar izlenir. Polimorfik

damar paterni nokta damarlar içeriyorsa, bazal hücreli karsinomadan çok

melanomaya işaret eder.

8. Akral lezyonlarda paralel sırt paterni, tırnakta kahverengi ya da

siyah kaotik paralel çizgiler: Ekrin açıklıkların izlendiği geniş sırtlarda

pigmentasyonun varlığı, kaos olmasa bile melanomaya işaret eden bir

bulgudur. Subkorneal hemorajide de sırtlarda pigmentasyon görülebilir.

Tırnakta kahverengi ya da siyah, kaotik, longitudinal paralel çizgiler de

subungual melanoma bulgusu olabilir.

Hiçbir algoritmanın doğruluk oranı %100 olmadığı için, bir yönteme körü

körüne bağlı kalmak malinite tanısının atlanmasına neden olabilir (62,63). O nedenle

simetrik melanomaların gözden kaçmasını engellemek amacıyla ‘kaos ve ipuçları’

algoritmasında, kaosun görülmediği lezyonların benin olduğu kuralı için 4 ayrıcalık

tanımlanmıştır (63) (Yetişkinde değişiklik gösteren lezyonlar, baş ve boyunda

dermatoskopik olarak gri rengin varlığı, pigmentli nodüler lezyonlar ve palmoplantar

bölgede paralel sırt paterni).
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Pigmentli deri maliniteleri için geliştirilmiş olan kaos ve ipuçları algoritması,

amelanotik melanomaların tanısında yardımcı değildir.  Pigmentli olmayan bir

lezyonda ülserasyon veya beyaz ipuçlarının varlığında ve bu iki bulgunun olmadığı

durumlarda noktasal damarlar içeren polimorf damar paterni ve nodüler lezyon

varlığında, amelanotik melanoma kuşkusu ile biyopsi yapılmalıdır (65).

2.3.5.2. Dermatoskopinin ABCD Kuralı

1994 yılında Stolz ve arkadaşları tarafından tanımlanmış olan ABCD kuralı,

asimetri (Asymmetry: A), kenar (Border: B), renk (Color: C) ve ayırt edici yapılar

(Differential structures: D) olmak üzere dört parametreden oluşmaktadır ve Tablo

2.1’de gösterilmiştir (66). Lezyon, bu kriterlere göre skorlanarak 1,0- 8,9 arasında

değişen total dermatoskopik skor (TDS) elde edilmektedir. Klinik olarak

değerlendirilen ABCD kuralı ile aynı adı taşıması rastlantısal değildir. ‘A’, ‘B’ ve

‘C’ her ikisinde aynı olmasına karşın ‘D’, klinik ABCD kuralında çap (diameter),

dermatoskopik ABCD kuralında ayırt edici yapılar (differential structures) anlamında

kullanılmaktadır. Klinik ABCD kuralının tersine çap önemli olmadığı için, küçük

melanomaların değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir.

TDS’un 4,75’in altında olması benin melanositik lezyon, 4,75 ile 5,45 arasında

olması kuşkulu, 5,45’in üzerinde olması ise melanoma olma olasılığının yüksek

olduğunu gösterir.

Tablo 2.1. ABCD kuralı

Kriterler Skor Katsayı

A: Asimetri (Asymmetry) 2 eksende renk, yapı ve kenar asimetrisi 0-2 X1,3

B: Kenar (Border) Pigment yapısının 8 eksende ani kesilmesi 0-8 X0,1

C: Renk (Color) 6 renk varlığı: beyaz, kırmızı, mavi-gri,
koyu kahverengi, açık kahverengi, siyah

1-6 X0,5

D: Ayırt edici yapılar
(Differential structures)

Pigment ağ yapısı, noktalar, globüller,
dallanan uzantılar, homojen yapısız alanlar

1-5 X0,5

TDS: (A skoru x 1.3) + (B skoru x 0.1) + ( C skoru x 0.5) + (D skoru x 0.5)
TDS < 4.75: Benin melanositik nevus
TDS = 4.75-5.45: Şüpheli lezyon
TDS > 5.45: Yüksek oranda melanoma şüphesi
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2.3.5.3. Yedi Nokta Kontrol Listesi

1998 yılında Argenziano ve arkadaşları yedi nokta kontrol listesini tanımladılar

(67). 3 majör ve 4 minör ölçütten oluşan bu yöntemde, majör ölçütler 2 puan, minör

ölçütler 1 puan olarak değerlendirilir. Melanoma kuşkusu için 3 ve üzerinde total

skor gerekir.

Tablo 2.2. Yedi nokta kontrol listesi

Majör Ölçütler Puan

Düzensiz pigment ağı 2

Düzensiz vasküler patern 2

Mavi beyaz tül görünümü 2

Minör Ölçütler

Düzensiz uzantılar 1

Düzensiz pigmentasyon 1

Düzensiz nokta/globüller 1

Regresyon alanları 1
Total skor: <3: melanoma düşünülmez. ≥3: melanoma ile uyumludur.

2.4. Melanositik Nevuslar

Melanositik nevuslar, spesifik görevi pigment sentezi olan melanositlerin

oluşturduğu benin tümörlerdir. Beyaz ırkta derinin en sık görülen benin

neoplazileridirler.

2.4.1. Patogenez

Melanositlerin hangi hücrelerden köken aldığı henüz kesin olarak

tanımlanamamıştır. Bununla birlikte, nevus ve melanoma için postnatal hücrelerin

kaynağının epidermal melanositler olduğuna işaret eden bulgular vardır (68).

Benin melanositik nevuslar, farklı klinik, dermatoskopik ve dermatopatolojik

bulguları olan bir hastalık grubudur.  Doğumsal melanositik nevuslar, çoğunlukla

doğumla birlikte bulunurlar ve dermal melanositlerden oluşurlar. Bu melanositler
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subkutan yağ dokusu ve kas gibi derin yapılarda ve santral sinir sisteminde de

bulunabilirler. Doğumsal melanositik nevuslar, en sık N-RAS mutasyonu ile

birliktedir, N-RAS mutasyonu yaklaşık %55 oranında izlenir ve bu oran geniş

lezyonlarda daha yüksektir (69). Bununla birlikte N-RAS mutasyonu doğumsal

melanositik nevuslar için özgül değildir, edinsel melanositik nevuslar ve nodüler

melanomada da izlenebilir. SOX10 ekspresyonu da doğumsal melanositik nevus

proliferasyonunda rol oynar (70). Doğumsal melanositik nevusun in utero

gelişiminden ötürü, etyolojisinde ultraviyole ışınları mutajen olarak bulunmaz (68).

Edinsel melanositik nevuslar, erken çocukluk döneminde ortaya çıkarlar, ancak

erişkin dönemde de varlıklarını sürdürürler. Edinsel melanositik nevuslarda en sık

görülen mutasyon %79 oranıyla BRAF V600E mutasyonudur; bu mutasyon

melanomada da en sık görülen mutasyon olma özelliği taşır (71).

Spitz nevusta en sık görülen mutasyon %13 ile HRAS mutasyonudur (71).

HRAS mutasyonu nadiren melanomada da izlenir.

Mavi nevusda en sık görülen mutasyon %55 / %6,5 oranında GNAQ ve GNA

11’dir (72). GNAQ mutasyonu kutanöz melanomada da görülebilir (73),

GNAQ/GNA 11 daha çok üveal melanomalarla ilişkilidir (72).

Melanositik nevusların kökeni hakkında farklı görüş ve hipotezler vardır.

Günümüzde tek bir model tüm melanositik nevusların patogenezini açıklamaya

yetmemektedir (68).

2.4.2. Epidemiyoloji ve Etyolojik Faktörler

Melanositik nevuslar nadiren doğumla birlikte bulunurlar. Eskiden doğumda

veya iki yaşın altında ortaya çıkan nevuslar “doğumsal melanositik nevus”, iki yaşın

üstünde ortaya çıkanlar ise “edinsel melanositik nevus” olarak adlandırılırdı. Bugün

artık doğumsal melanositik nevusların mutlaka doğumla birlikte bulunduğu ya da

doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıktığı düşüncesi genel kabul görmemektedir.

‘Bebeklikten beri var’ şeklinde bir öyküsü olmayan, ancak doğumsal klinik ve

dermatopatolojik özellikler taşıyan nevuslar da doğumsal melanositik nevus kabul

edilmekte ‘geç (tardiv) doğumsal melanositik nevus’ olarak adlandırılmaktadır (74).

Günümüzde nevuslarda doğumsallık kavramı iki farklı şekilde algılanmaktadır.

Birinci kavramda doğumla birlikte bulunan ya da doğumdan kısa bir süre sonra
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ortaya çıkan nevuslar doğumsal olarak adlandırılmaktadır. Çünkü edinsel melanositik

nevuslar ileri yaşlarda ortaya çıkarlar. İkinci kavramda ise, doğumsal terimi nevus

içindeki melanositlerin dağılımı ile ilgili dermatopatolojik bir paterni

tanımlamaktadır. Eğer melanositler retiküler dermiste damarlar çevresinde

yoğunlaşarak anjiosentrisite gösterirlerse, ya da kıl folikülleri, ekrin duktuslar,

errektör pilorum kası çevresinde yoğunlaşarak adneksosentrisite gösterirlerse, o

melanositik nevus doğumsal melanositik nevus olarak adlandırılmaktadır (75).

Edinsel melanositik nevuslar erken çocukluk ve adolesan dönemlerde ortaya

çıkan ve prevalansı yaş, ırk, genetik ve çevresel etkenlere bağlı olan lezyonlardır

(75). Nevus sayısı 10 yaşından itibaren artmaya başlar, 30 ve 40’lı yaşlarda en

fazladır, daha sonra giderek azalır. ‘Nevussuz doğar nevussuz ölürüz’ tanımlaması

edinsel melanositik nevuslardaki bu özelliği anlatmaktadır.

Nevus prevalansı konusunda kadın ve erkek arasında önemli bir farklılık

yoktur. Palmoplantar bölge, tırnak yatağı ve konjuntivada melanositik nevus görülme

sıklığı beyazlara oranla siyahlarda daha yüksektir. Güneşli iklimlerde büyüyen

çocuklarda, güneş gören alanlarda melanosit sayısı zamanla artma eğilimindedir (76).

Çillenme de çocuklukta çok sayıda melanositik nevus varlığı ile ilişkili bir durumdur.

Yetişkinlerde, açık tenlilerde melanositik nevuslar büyüktür, turuncu-açık

kahverengindedir, santral hipopigmentasyon gösterirler ve dermal ya da bileşik

nevusturlar. Koyu tenlilerde melanositik nevuslar küçüktür, koyu kahve-siyah

renktedir, santral hiperpigmentasyon gösterirler ve jonksiyonel ya da bileşik

nevusturlar (77).

Fitzpatrick deri tipi 1 ve 2 olanlarda ve açık saç ve göz rengine sahip olanlarda

melanositik nevus sayısı daha fazladır. ‘Aralıklı ve yoğun güneş maruziyeti’, ‘kronik

orta şiddette güneş maruziyeti’ ve güneşli bölgelerde yapılan tatiller de çok sayıda

melanositik nevus ile ilişkili durumlardır (75).

Aktinik faktörlerin yanısıra, genetik faktörler de melanositik nevus gelişiminde

önemlidir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda MAP (mitogen-activated protein)-

kinaz sinyal iletim yolunun melanositik hücre proliferasyonunu kontrol ettiği

gösterilmiştir (75).
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Hormonlar, melanositik nevus gelişimde etkili bir diğer faktördür. Melanositik

nevus sayısı puberte ve gebelikte artış gösterebilir. Nevuslarda östrojen ve

progesteron reseptörlerinin gösterilmesi bu görüşü desteklemektedir (78).

Sistemik immünosüpresif durumlar, melanositik nevus gelişimi için bir diğer

risk faktörüdür. Özellikle çocukluk çağında hematolojik maliniteler nedeniyle

kemoterapi almak, kök hücre transplantasyonu, solid organ transplantasyonu, insan

immün yetmezlik virüs (HIV) infeksiyonu, kronik miyeloid lösemi (KML) ve anti

TNF-alfa tedavisi ile melanositik nevus gelişimi arasında ilişki vardır (79).

2.4.3. Doğumsal Melanositik Nevuslar

Varlığı ‘in utero’ belirlenen benin melanositik nevuslardır. Bu tanımlama

doğumla birlikte bulunan, doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkan (‘tardiv’) ve

‘bebeklikten beri var’ şeklinde bir öyküsü olmayan doğumsal melanositik nevusları

da içerir (74).

Doğumsal melanositik nevuslar, homojen açık-koyu kahverengi pigmentli,

keskin sınırlı, palpasyonla yumuşak yüzeyli, üzerinde terminal kıllar bulunabilen

makül veya plaklardır. Eski ve büyük doğumsal melanositik nevuslarda düzensiz bir

yüzey gözlenir; yüzey papillamatoz, verrüköz, kaldırım taşı şeklinde, multinodüler

veya serebriform olabilir. Birlikte satellit nevuslar bulunabilir (75).

Tüm yenidoğanların %1’inde bulunan DMN’ların, nöral yarık kökenli

melanositlerin oluşturduğu bir hamartom olduğu düşünülmektedir. DMN’lar,

yetişkinlikte ulaşacakları en büyük çaplarına göre, küçük, orta ve büyük olarak

sınıflandırılırlar. İlk kez Kopf tarafından 1979 yılında yapılan bu sınıflandırmaya

göre çapı 1,5 cm’den küçük DMN’lar: ‘küçük’; çapı 1,5 ile 19,9 cm arasındaki

DMN’lar: ‘orta’; çapı 20 cm ve üzerindeki DMN’lar: ‘büyük’ ya da ‘dev’ DMN

olarak sınıflandırılmaktadır (80).

Bu boyutlar, erişkin çağda ulaşılan boyutları temsil etmektedir çünkü

DMN’ların çoğu, bebeklik sonrasında, bulunduğu anatomik bölge ile orantılı olarak

büyürler. O nedenle nevusun yetişkinlerdeki büyüklüğünü tahmin etmek için, baştaki

lezyonların çapı 1,5 katsayısı ile, gövde ve ekstremitelerdekilerin çapı ise 3 katsayısı

ile çarpılır.
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Doğumsal melanositik nevusların en önemli özelliği melanoma öncüsü

olabilmeleridir. Melanomaya dönüşüm riski doğumsal melanositik nevusların

büyüklüğü ile ilişkilidir; nevus ne kadar büyükse risk de o kadar fazladır.

Günümüzde küçük ve orta çaplı doğumsal melanositik nevusların melanoma riskini

önemli derecede arttırmadığı düşünülmektedir. Melanomaya dönüşüm riski en fazla

dev doğumsal melanositik nevuslarda bulunur. Bu risk %5-10 arasındadır, özellikle

yaşamın ilk 5 yılı içinde ve aksiyel (baş, boyun ve gövde) yerleşimli lezyonlarda

görülmektedir (74).

Doğumsal melanositik nevusların dermatoskopisinde ya tek başına klod paterni

vardır, ya da retiküler paternle veya daha nadiren de yapısız paternle birlikte klod

paterni izlenir. Klodlar retiküler paternle birlikte olduğunda büyüyen Clark nevustaki

gibi periferde değil santralde yerleşirler. Bazen de, özellikle ekstremitelerde yalnız

retiküler veya eğik çizgilerden oluşan doğumsal melanositik nevuslar da görülebilir.

Klod paternli ya da klodların retiküler çizgilerle kombine olduğu lezyonlarda

doğumsal melanositik nevus ya üniform kahverengindedir ya da santral

hipopigmentasyon gösterir. Nadir görülen saf retiküler tiplerde ise benekli

pigmentasyon vardır.

Çevre deriden daha fazla sayıda terminal kılların bulunması oldukça spesifik

bir ipucudur, ama doğumsal nevusların yalnız bir bölümünde görülür.

Bazı doğumsal melanositik nevuslarda beyaz nokta ve klodlar gibi, ya da daha

nadiren turuncu klodlar gibi seboreik keratoz bulguları da görülebilir. Nadiren

periinfundibuler hiperpigmentasyon yani infundibulumların çevresinde kahverengi

halkalar bulunabilir.

Diğer daha az spesifik dermatoskopik ipuçları arasında retiküler çizgilerin

ortasında nokta damarlar, eğik çizgiler, özellikle retiküler veya dallanan çizgilerle

birlikte eğik çizgiler ve sık diziliş gösteren küçük halkalar vardır.

Tek başına ya da diğer paternlerle birlikte retiküler patern Clark nevusun

yanısıra doğumsal melanositik nevusta da görülebildiği için ayırım her zaman

yapılamayabilir. Melanoma ipuçlarından olan gri noktalar ve beyaz retiküler çizgiler

de bazen doğumsal melanositik nevuslarda görülebilir. Dermoepidermal bileşkedeki

melanosit yuvalarına karşılık gelen kahverengi klodlar, doğumsal melanositik

nevusta Clark nevustan daha büyüktürler. Papiller dermisdeki az pigmentli ya da
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pigmentsiz melanosit yuvaları nedeniyle deri renginde klodlar da oluşabilir.

Melanositlerle dolu genişlemiş papillalar epidermisin yukarıya doğru itilmesine

neden olur, bu nedenle oluşan dermatoskopik görünüm metaforik dilde kaldırım taşı

paterni terminolojisine yol açmıştır. Melanosit yuvaları daha derinlerde örn retiküler

dermiste yerleştiklerinde ise deri renginde ya da açık kahverengi yapısız alan görülür

(62).

Dermatopatolojide edinsel melanositik nevuslardan ayırımda yardımcı

özellikler; damarlar, sinirler ve deri ekleri çevresinde melanositlerin varlığı, tek tek

veya bir dizi oluşturacak şekilde kollajen demetleri arasında sıralanma, dermisin alt

üçte ikisinde melanosit infiltratlarının bulunması ve subkutan dokuya uzanabilen

daha yoğun bir selülaritenin varlığıdır (75).

Küçük ve orta DMN’larda melanoma, çoğunlukla nevusun kenarında,

dermoepidermal bileşkeden başlar; o nedenle klinik ve dermatoskopik olarak daha

kolay ve erken fark edilir. Büyük DMN’larda ise melanoma çoğunlukla

dermoepidermal bileşkenin altından başlar, o nedenle de bu olgular daha geç

dönemde tanı alırlar (81).

DMN’un çapı büyüdükçe komplikasyonların oranı da artar. Bu

komplikasyonlar melanoma gelişimi, daha nadiren de rabdomyosarkoma,

liposarkoma veya malin periferal sinir kılıfı tümörü gelişimi, nörokutanöz

melanositozis ve psikososyal komplikasyonlardır.

Büyük DMN’larda, özellikle arka aksta ve paravertebral alanda yerleşenlerde

nörokutanöz melanositozis riski vardır. 20’den fazla satellit DMN’u olan çocuklarda

da bu risk yüksektir. Semptomatik nörokutanöz melanositozisin prognozu, kraniyal

hipertansiyon, paraliziler, hidrosefali gibi nedenlerle, melanoma olmasa da kötüdür

(82).

Çapı 1,5 cm’nin altındaki DMNlarda melanoma gelişme riski, profilaktik

eksizyon düşünülmeyecek kadar düşüktür. Melanoma gelişme riskinin ilk 10 yılda en

yüksek olduğu büyük DMN’larda, genellikle doku genişleticileri kullanılarak veya

doku greftleri uygulanarak, seri ya da aşamalı ameliyatlarla, olabildiğince erken

profilaktik cerrahi önerilmektedir (83).

2.4.4. Edinsel Melanositik Nevuslar
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Beyaz ırkta, edinsel melanositik nevuslar en sık izlenen neoplazilerdir.

Çocukluk döneminde ortaya çıkan bu nevusların sayıları zamanla artar. Melanoma

hastalarında ortalama nevus sayısı, aynı yaş ve cinsiyetteki kontrol grubuna göre

yaklaşık 2 kat daha fazladır. Melanositik nevuslar, klinik ve dermatopatolojik olarak

birbirinden farklı çeşitli gelişim basamaklarını izlerler. Her melanositik nevus,

aşağıda belirtilen tüm bu basamakları sırasıyla izlemek zorunda değildir (75).

2.4.4.1. Lentigo Simpleks

Melanositik nevusların ilk gelişim basamağıdır. Klinik olarak orta derecede

veya koyu kahverengi pigmentli, yuvarlak veya oval, birkaç milimetre çapında bir

maküldür. Güneşle yoğun olarak karşı karşıya kalma sonrasında ortaya çıkar.

Efelisten farkı kendiliğinden gerilememesidir. Dermatoskopide uzamış

hiperpigmente retelerin oluşturduğu, kahverengi ya da siyah, ince retiküler çizgiler

izlenir. Dermatopatolojide epidermal retelerde uzama ve bazal melanosit hiperplazisi

saptanır.

2.4.4.2. Jonksiyonel Melanositik Nevus

Çocukluk ve genç erişkinlik döneminde görülen, klinik olarak orta derecede

veya koyu kahverengi pigmentli, 1-6 mm çapında, deri yüzeyinde veya deriden hafif

yüksek, düzgün sınırlı, yuvarlak ya da oval bir maküldür. Üniform pigmentasyon

gösterir, ancak bazen orta kısım daha koyu renkli olabilir. Bu nevuslar, zaman içinde

bileşik veya dermal nevusa dönüşebilirler.

Dermatoskopik incelemede, üniform ve homojen bir dağılım gösteren ince

rertiküler çizgiler izlenir. Bazı olgularda, özellikle büyüme fazında, retiküler çizgiler

periferde nokta ve klodlarla birliktedir. Çoğunlukla santral hiperpigmentasyonla

birlikte üniform kahverengi pigmentasyon vardır. Hiperpigmentasyon benekli ya da

eksantrik de olabilir.  Dermatopatolojide melanosit yuvalarının dermoepidermal

bileşkede yer aldıkları, dermoepidermal bileşkenin üzerinde tek bir melanosit yuvası

bile bulunmadığı görülür. Melanositler küçük, oval ve monomorfturlar, yani tümüyle

benin görünümdedirler (62).
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2.4.4.3. Bileşik Melanositik Nevus

Klinik olarak yuvarlak veya oval şekilli, açık veya koyu kahverengi pigmentli,

deriden yüksek, 0,5-1 cm çapında, düzgün veya verrüköz yüzeyli, üzerlerinde kıl

bulunabilen lezyonlardır. Daha çok kadınlarda ve gövdede görülür.

Dermatoskopik olarak jonksiyonel nevuslar gibi ince retiküler çizgiler ve

santral hiperpigmentasyon görülür. Birlikte santral ya da periferal yerleşmiş, ya da

retiküler çizgilerle birlikte tüm lezyonda düzenli dağılım gösteren nokta ve klodlar

vardır.

Dermatopatolojide, jonksiyonel nevuslarda izlenen bulgulara ek olarak papiller

dermiste melanosit yuvaları ve kordonları izlenir. Dermal melanosit yuvaları daha

küçük nükleuslu ve pigment sentezleme yeteneğini yitirmiş hücrelerden oluşmaktadır

(62).

2.4.4.4. İntradermal Melanositik Nevus

Dermal melanositik nevus, klinik olarak deri renginde, keskin sınırlı ve

yumuşak yüzeyli bir nodüldür. Melanositlerin derinde yerleşmeleri nedeniyle en açık

renkli nevus tipidir. Lezyon sıklıkla kubbe şeklinde, papillomatoz ya da

pedinküllüdür. Erişkin dönemde sıklığı artar.

Dermatoskopide deri renginde ya da açık kahverengi büyük poligonal klodlar

vardır. Birlikte turuncu klodlar ve beyaz nokta ve klodlar da görülebilir ve seboreik

keratoza benzerlik gösterebilir.

Dermatopatolojide epidermal melanosit yuvaları artık görülmez. Melanositler

tümüyle papiller ve retiküler dermisde yerleşmişlerdir. Pigmentasyon izlenmez (62).

2.4.5. Clark Nevus

“Atipik nevus”, “displastik nevus” terimleri ile eş zamanlı kullanılan Clark

nevus için, günümüzde adlandırma konusunda halen görüş birliğine varılmamıştır.
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Genel olarak “atipik” terimi daha çok klinik bir tanımlama iken, “displastik” terimi

histolojik görünümü tanımlamak için olarak kullanılır (75).

İlk defa 1978 yılında Clark tarafından, ailesel melanoması olan bireylerde

görülen bu nevuslar, B-K mole sendromunun bir komponenti olarak tanımlanmıştır

(84). B ve K harfleri sendromun ilk kez tanımlandığı aile bireylerinin adlarını

simgelemektedir. İlerleyen yıllarda bu nevusların, melanoma için aile öyküsü

olmayan bireylerde de görüldüğü anlaşılmıştır.

Clark nevus, klinik dermatoskopik ve dermatopatolojik kriterlere göre

tanımlanır. Asimetriktir, sınırları düzensizdir, değişik renkler içerir, çapı 6 mm’nin

üzerindedir. Melanoma klinik tanısında kullandığımız ABCD yöntemindeki,

asimetri, kenar düzensizliği, değişik renkler, 6 mm’nin üzerinde çap gibi tüm

kriterler Clark nevusta da bulunabilir. Renk açık kahverengi, koyu kahverengi, gri,

siyah, mavi, pembe ya da kırmızı olabilir. Doğumsal melanositik nevusun klinik

özellikleri yoktur. Düz, deri yüzeyinden yüksek, ya da papillomatöz olabilir. En sık

yerleşim yeri gövdedir (75).

Displastik nevus sendromu genellikle 100’ün üzerinde Clark nevusu olan

hastalarda erken yaşlarda melanoma gelişimi ve multiple primer melanoma gelişme

riskinde artışla karakterli bir sendromdur. Hastalarda ve ailelerinde pankreas kanseri

riski de artmıştır (37).

Clark nevusların sayısı melanoma riski ile ilişkilidir, bunun nedeni, büyük

olasılıkla melanoma ve Clark nevusunun ortak etyolojik faktörleri olmasıdır; örn deri

tipi gibi genetik faktörler ya da UV gibi çevresel faktörler, hem Clark nevus hem de

melanoma için ortak etyolojik faktörlerdir. Clark nevusun beyaz ırkta %60’lara kadar

çıkan oranlarda bulunması ve çok sayıda Clark nevusu olan hastalarda bile,

melanomanın Clark nevuslardan çok ‘de novo’ olarak gelişmesi nedeniyle Clark

nevus artık melanoma öncüsü olarak kabul edilmemektedir (75).

Dermatoskopik değerlendirmede retiküler çizgiler, kahverengi nokta ve klodlar

ya da bunların kombinasyonları izlenir, ancak çoğunlukla retiküler patern

predominanttır. Clark nevusun büyüme fazında, retiküler çizgiler periferde nokta ve

klodlarla birliktedir. Nevus olgunlaştıkça periferal nokta ve klodlar da geriler.

Paternler her zaman simetriktir, renk dağılımı ise simetrik ya a asimetrik olabilir.

Renk açık kahve-koyu kahve nadiren de siyahtır.
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Damar paterni sıklıkla nokta damarlardır, bazen nokta damarlar düz ya da eğik

kısa çizgi damarlarla birlikte bulunur. Bazen de dermisdeki melanofajlara bağlı az

sayıda gri noktalar, inflamasyona bağlı eritem, ya da lezyonun tüm çevresi boyunca

yerleşmiş radyal çizgiler görülebilir. Çok nadiren de deri renginde ya da beyaz

çizgiler de bulunur. Tüm bunlar aynı zamanda melanoma ipuçlarıdır. Genel olarak

patern, renk ve simetri kombinasyonuna tek bir melanoma ipucundan daha fazla

önem vermek gerekir (62,85,86).

Clark nevusların dermatopatolojisinde dermoepidermal bileşkede düzensiz

melanosit yuvaları, melanositlerin lentiginöz proliferasyonu, dermiste ‘lamellar

fibroplazi’ veya ‘eosinofilik konsantrik fibroplazi’ gibi bulgular görülmektedir (75).

Clark nevuslarda tedavi yaklaşımı, hastanın bir veya birkaç nevusla ya da çok

sayıda nevusla başvurmasına, kişisel ve ailesel melanoma ve nevus öyküsüne göre

değişir. Klinik ve dermatoskopik olarak melanomayı taklit eden Clark nevuslar

eksize edilir. Öyküde büyüklük, şekil ve renk değişikliği varsa, ya eksize edilmeli ya

da kısa süreli (3-6 ay) dijital izleme alınmalıdır. Displastik nevus sendromunda 3-6

ayda bir dijital izlem ve hastanın tüm 1. ve 2. derece akrabaların muayenesi

önerilmektedir. Hastaların kendi kendilerini muayene etmeleri ve güneşten

korunmaları da öğretilmelidir.

2.4.6. Spitz Nevus ve Reed Nevus

Spitz nevus İlk kez 1948 yılında Amerikalı patolog Sophie Spitz tarafından

“juvenil melanoma” adı ile tanımlanmıştır (87). Çocuk ve adolesan dönemde alt

ekstremitelerde veya yüzde (baş-boyun) hızla büyüyen, pembe veya deri renginde bir

papül ya da nodüldür (75). Çapı 2 cm’ye ulaşabilir. Yüzeyi düz, keratotik, verrüköz

ya da papillamatöz olabilir. Spitz nevus multipl, erüptif, grup halinde (agminated) ya

da dissemine paternde de olabilir.

Klasik Spitz nevus amelanotik ya da hipopigmente bir lezyondur,

dermatoskopide deri renginde ya da açık kahverengi klodlar ve dikey ya da retiküler

beyaz çizgiler görülür. Pigmentsiz ya da az pigmentli Spitz nevusta nokta damarlar

da görülebilir, pembe rengini bu vasküler yapısı verir.
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Pigmentli Spitz nevusta görülen paternler periferal kahverengi klodlar; santral

gri veya mavi-gri klodlar ya da santral yapısız alandır. Bu santral alanda sıklıkla

kalın, açık gri renkte retiküler çizgiler görülür.

Dermatopatolojik incelemede kompakt ortokeratoz, hipergranüloz, iğsi

hücreler ve melanosit kümelerinin deri yüzeyine dik yerleştiği görülür. Epidermis

veya dermoepidermal bileşkede  ‘Kamino cisimcikleri’ olarak adlandırılan pembe

globüller gözlenir.

Reed nevus, ilk kez 1973 yılında Richard Reed tarafından tanımlanmıştır (88).

Spitz nevus gibi Reed nevus da çocuklarda ve adolesanlarda sıktır, ancak

yetişkinlerde de görülebilir. Klinik olarak 1,5-10 mm çapında, keskin sınırlı, siyah

bir papül ya da plaktır. Sıklıkla ekstremitelerde yerleşir. Çocuklardaki siyah renkli

edinsel nevuslar çoğunlukla Reed nevustur.

Dermatoskopik incelemede erken Reed nevusun yalnız koyu kahverengi

klodlardan oluştuğu görülür, ancak büyümekte olan Reed nevusta, santral koyu

kahverengi, gri-siyah ya da siyah yapısız alan ve tüm periferi simetrik olarak

çevreleyen radyal çizgiler ya da psödopodlar vardır. Büyüme durunca radyal çizgiler

ve psödopodlar kaybolur. Reed nevus, periferde retiküler çizgileri ortada

hiperpigmente yapısız alanı olan, ya da yalnız retiküler çizgilerden oluşan koyu

renkli bir Clark nevus görünümünü alır. Bunu melanositlerin transepidermal

eliminasyonu ile Reed nevusun kaybolması izler.

Eskiden Reed nevusun Spitz nevusun pigmentli şekli olduğu düşünülüyordu.

Bugün Reed nevus ile pigmentli Spitz nevusun farklı nevuslar olduğunu genellikle

kabul edilmektedir. Pigmentli Spitz nevus Reed nevustan kolaylıkla ayrılabilir,

çünkü Reed nevusun periferinde radyal çizgiler veya psödopodlar vardır ve Reed

nevusda erken büyüme fazı dışında klodlar görülmez. Bu iki nevus klinik olarak da

farklıdırlar. Spitz nevus sıklıkla bir papül ya da nodüldür; Reed nevus ise düzdür ya

da deri düzeyinden hafif yüksektir (62).

Spitz nevus ile Reed nevusun sık görülen farkları Tablo 2.3’te gösterilmiştir.
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Tablo 2.3. Reed nevus ile pigmentli Spitz nevus farkları

Reed nevus Spitz nevus

Düz Düz /nodüler

Periferal düzenli çizgiler retiküler
dermise uzanmaz.

Globüller retiküler dermise uzanabilir.

Band şeklinde melanofajlar (+) Band şeklinde melanofajlar (-)

Kamino cisimcikleri (-) Kamino cisimcikleri (+)

Desmoplastik değildir. Desmoplastik olabilir.

Melaninin transepidermal eliminasyonu
ile geriler.

Fibroplazi ve skleroz ile geriler.

2.4.7. Unna Nevus

Unna nevus ilk olarak 1806’da Paul Gerson Unna tarafından tanımlanmış ve

yumuşak nevus olarak adlandırılmıştır.  Papillomatöz dermal ya da bileşik nevustur

(89). Yumuşak, polipoid ve saplıdır. Gövde, kollar ve boyunda yerleşir. Yüzeyi

düzgün ya da papillomatöz, sapsız ya da pedinküllü, deri renginde ya da bronz,

keskin sınırlı, 1 cm’den küçük bir lezyondur. Klinik olarak akrokordona ileri

derecede benzerlik gösterir.

Dermatoskopide deri renginde ya da açık kahverengi büyük poligonal klodlar

vardır. Buradaki büyük poligonal klodlar, Unna nevusun dermatopatolojisinde

görülen büyük melanosit yuvalarına karşılık gelirler. Birlikte turuncu klodlar ve

beyaz nokta ve klodlar da görülebilir ve seboreik keratoza benzerlik gösterebilir.

Unna nevusu seboreik keratozdan ayırmada sallanma (Wobble sign)  ve dokunma

belirtileri önem taşır.

Deri rengi klodların keskin sınırlanma göstermediği olgularda dermatoskopi

yapısız alan izlenimini verebilir. En önemli ipucu, deri rengi veya açık kahverengi

klodların ortalarında kısa, kalın ve eğik damarların varlığıdır.  Nadiren de Unna

nevusun periferinde kahverengi retiküler çizgiler görülebilir, bunlar nevusun

jonksiyonel komponentini gösterir.

Dermatopatolojide küçük ve yuvarlak melanositlerin papiller dermiste yuvalar,

kordonlar ve şeritler oluşturdukları görülür. Nükleusları papiller dermiste derinlere
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doğru inildikçe giderek küçülürler (olgunlaşma gösterirler). Unna nevus ileri

derecede kalınlaşmış papiller dermis ile sınırlanmıştır. Kural olarak retiküler dermis

etkilenmez (62).

2.4.8. Miescher Nevus

Miescher nevus 1935’te Von Albertini ve Guido Miescher tarafından ‘endofitik

edinsel nevus’ olarak adlandırılan, yarım küre şeklinde, sert, deri renginde ya da

kahverengi bir papüldür ve 0,5 cm’den küçüktür (89). En sık (%90) yüzde yerleşir.

Miescher nevusdaki papül ya da nodülün ortasında vellus ya da terminal kıllar da

görülebilir, çünkü Miescher nevus yüzde yerleştiği için kıl-yağ bezi birimlerinden

zengindir.

Başlangıçta Miescher nevus kahverengi ya da siyahtır, ancak yıllar içinde

Miescher nevus pigmentini tümüyle yitirir, kollejenizasyonun da gelişmesi ile kirli-

beyaz bir renge dönüşür.

Miescher nevus dermatoskopisi de Unna nevusa benzer. Yüz derisinin

anatomisi ve kıl foliküllerinin fazlalığı nedeniyle, yoğun pigmentli Miescher

nevuslarda klodlar yerine halkalar da görülebilir. Poligonal klodlar melanositlerle

dolu genişlemiş dermal papillalara karşılık gelir. Miescher nevusun jonksiyonel

komponenti olmadığı için dermatoskopide retiküler çizgiler görülmez.

Miescher nevus hafif kubbe şeklindeki yüzeyi, endofitik yapısı, dermiste kama

şeklinde düzenlenmesi ve vellus kıl-yağ bezi ünitelerinin varlığı nedeniyle

dermatopatolojik olarak ile kolaylıkla tanınabilir (62).

2.4.9. Mavi Nevus

Mavi nevuslar sıklıkla deride ve daha nadir olmak üzere de oral mukoza,

vajina, serviks, uterus ve prostatta da oluşabilen, mavinin, siyahın ve beyazın farklı

tonlarında, yuvarlak veya oval, papül veya nodüllerdir. Embriyonel yaşamda

melanositlerin göçü sırasında epidermise ulaşamayıp dermiste kalan dermal

melanosit kümelenmeleridir. Saçlı deri, sakral bölge, ekstremitelerin dorsal yüzeyleri

en sık gözlendiği yerlerdir.

Temel olarak 3 tip mavi nevus tanımlanmıştır:
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1. Olağan mavi nevus: Mavi-gri veya mavi-siyah renkli, keskin sınırlı,

kubbe şeklinde papüllerdir. En sık el-ayak dorsumunda görülürler. Diğer

sık rastlanan alanlar yüz ve saçlı deridir. Genellikle 0,5-1 cm

çapındadırlar. Yaşamın erken döneminde ortaya çıkan bu nevuslarda

malin dönüşüm beklenmez.

Dermatoskopik olarak olağan mavi nevus, mavinin, siyahın ve beyazın

farklı tonlarında, keskin sınırlı, homojen ve yapısız bir lezyondur.

Pigmentli parakeratoz nedeniyle oluşan siyah lamella ‘siyah mavi

nevus’a, regresyon nedeniyle oluşan beyaz gri renk ‘beyaz mavi nevus’a

neden olabilir. Nadiren mavi nevusta çok sayıda renk görülebilir, bunlar

da ‘polikrom mavi nevus’ olarak adlandırılmaktadır. Metastatik

melanoma klinik ve dermatoskopik olarak mavi nevusa ileri derecede

benzerlik gösterir.

Dermatopatolojide yoğun melanin içeren iğ şeklindeki melanositlerin orta

ve derin dermiste kollajen lifler arasında yerleşerek gruplar oluşturdukları

görülür. ‘Tyndal kanunu’ adı verilen ışığın saçılımı ile ilgili bir fizik

kanunu nedeniyle, derin dermiste lokalize olan melanin mavi renkte

görülür.

2. Hücresel mavi nevus: 1-3 cm çapında, bazen daha da büyük olabilen,

mavi-gri ya da mavi-siyah renkli plak veya nodüllerdir. Yüzeyi genellikle

düzgün olmakla beraber düzensiz de olabilir. En sık gluteal bölge ve

sakrokoksigeal bölgede yerleşir. Bu tip mavi nevusların melanomaya

dönüşüm riski bulunmaktadır (90).

Dermatopatolojik olarak derin dermis ve bazen subkutan dokuya yerleşen

dendritik melanositler, geniş iğ şeklinde, oval çekirdekli, bol soluk

sitoplazmalı, az miktarda pigment içeren veya pigmentsiz melanositlerden

oluşan adacıklar görülür.

3. Birleşik mavi nevus: Birleşik nevusların çoğunluğunu, edinsel

melanositik nevus ve mavi nevus birlikteliği oluşturur. Ancak mavi nevus

ile Spitz nevus da bir arada bulunabilir. Mavi nevus ile Spitz nevusun

oluşturduğu birleşik nevusa, Blitz nevus adı verilir. Birleşik mavi nevusta

iki farklı hücre tipi vardır. Bunlar edinsel melanositik nevus hücreleri ve
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mavi nevus hücreleridir. Dermatoskopide de mavi ve kahverenginin

değişik tonları ve dağılımları ile karakterli yapısız alanlar izlenir.

2.5. Melanoma

Melanoma, melanositlerden gelişen malin tümördür (34).

İsa’dan önce 5. yüzyılda Hipokrat, metastaz yapan ölümcül siyah tümörlerden

söz etmiştir. Bir hastalık olarak melanomayı ilk defa 1806’da Fransız hekim René

Laennec tanımlamıştır. Deri melanomaların en sık (%91,2) yerleştiği bölgedir ancak

göz, leptomeninksler ve mukozalarda da melanoma gelişebilmektedir.

2.5.1. Moleküler Patogenez

Genetik yatkınlık zemininde ultraviyole ile karşılaşma melanoma

oluşumundaki temel etkendir (34). Ultraviyole etkisiyle DNA’daki kümülatif hasar

sonucu ortaya çıkan mutasyonlar kutanöz immün yanıtın azalmasına ve apoptozun

inhibe olmasına neden olurlar.

Displastik nevus sendromunda, 9. kromozomun kısa kolunda yer alan

CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2) geninde değişik oranda mutasyonlar

vardır. CDKN2A geninde spesifik mutasyonların olduğu hastalarda erken ya da

çoklu melanoma riski ve özellikle pankreas kanseri olmak üzere kanser gelişme riski

artmıştır (37).

Melanomanın moleküler patogenezi ile ilişkili araştırmalar ile, MAPK

(mitogen activated protein kinase) yolunun ve MITF (microphthalmia-associated

transcription factor) yolunun, melanoma gelişimindeki temel faktörler olduğu

anlaşılmıştır.  MAPK yolunun hemen tüm melanomalarda aktive edilmiş olmasına

karşın, yolaktaki değişik aksamalar melanomanın spesifik alt tiplerinin gelişmesine

neden olmaktadır (91). En sık rastlananlar, kutanöz ve konjunktival melanomada

BRAF ve NRAS (92-94), akral ve mukozal melanomalarda KIT, uveal melanomada

da GNAQ ve GNA11 mutasyonlarıdır.

İlerlemiş melanomaların %40 ila 60’ında BRAF mutasyonları vardır (93).  Bu

olguların %80-90’ında bu mutasyonlarda amino asit 600 lokusunda valinin glutamik

asit ile yer değiştirdiği görülür (V600E mutasyonu). BRAF kinaz inhibitörleri olan
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vemurafenib ve dabrafenib BRAF’ın V600E mutasyonu gösterdiği ileri evre

melanoma hastalarında yaşam sürelerini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Kutanöz melanomada en sık rastlanan mutasyonlar BRAF (%40-50) ve NRAS

(%15-20) mutasyonlarıdır (92,93). BRAF ve NRAS mutasyonları, birlikte kronik

güneş hasarı bulunmayan melanomalarda kronik güneş hasarlı deriden gelişenlere

oranla daha sık görülürken; C-KIT mutasyonları güneş hasarlı derideki

melanomalarda daha sık görülmektedir (95-97).

2.5.2. Epidemiyoloji

Tüm deri kanserlerinin %3’ünü oluşturan melanoma, sık görülen kanserler

içinde erkeklerde beşinci (%5), kadınlarda altıncı (%4) sırada yer alır. Tanı anında

ortalama yaş 45-55’tir. Erkeklerde en çok sırtta, kadınlarda ise bacakların alt

kısımlarında yerleşim gösterir (98).

Son 60 yıl içinde, tüm dünyada melanoma insidansında dramatik bir artış

görülmektedir. Ekvatora yaklaştıkça melanoma insidansının artmakta olması güneş

ışınları ile karşı karşıya kalmanın önemini vurgular. Beyaz ırkta melanoma %70-80

oranında ‘de novo’, %20-30 oranında ise önceden var olan bir melanositik nevus

zemininde gelişmektedir (99). Siyah ırkta ise melanomaların tümü ‘de novo’ olarak

ortaya çıkmaktadır. Siyah ırkta akral ve mukozal yerleşim daha sıktır (100).

Son yıllarda yapılan halkı bilinçlendirme çalışmaları doğrultusunda

melanomaların daha erken tanınması sağlanabilmekte ve özellikle genç

popülasyonda mortalite oranları azalmaktadır.

2.5.3. Risk Faktörleri

Melanoma gelişimini kolaylaştıracak risk faktörlerini bilmek halk sağlığı ve

klinik uygulamalar açısından önem taşır. Yüksek risk gruplarının bilinmesi, halk

sağlığı çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini artırır.

Melanoma gelişimi için risk faktörleri iki gruba ayrılabilir:

Genetik faktörler:

CDKN2A, KIT, BRAF ve NRAS mutasyonları melanomaya yatkınlık

oluşturmaktadır (34). Doğumsal melanositik nevusların varlığında (35,36), displastik
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nevus sendromunda (37) ve 100 den fazla melanositik nevus varlığında (38)

melanoma riski artmaktadır. Fitzpatrick deri tipi 1 ve 2 olanlarda, açık saç rengine

(sarı, kızıl), ve açık göz rengine (mavi, yeşil) sahip olanlarda melanoma riski artar

(34). Kseroderma pigmentozum, okülokutanöz albinizm gibi DNA onarım

defektlerinin varlığında da melanom riski artmaktadır.

Çevresel faktörler:

Melanoma için temel risk faktörü, açık tenli kişilerin çoğunlukla doğal güneş

ışığı şeklinde yoğun UV ile karşı karşıya kalmasıdır. Özellikle çocukluk döneminde

geçirilen şiddetli güneş yanıkları, kümülatif kronik güneş hasarına oranla daha

yüksek risk taşır (39). Hem UVB hem de UVA, DNA hasarına yol açarak melanoma

riskini arttırmaktadır. Dünyaya ulaşan ultraviyolenin %95’i UVA’dır. Buna karşılık

güneş yanıklarından esas sorumlu olan UVB’dir. Ancak UVA’nın da melanoma

gelişiminde önemli derecede etkili olduğu gösterilmiştir. 250 seans ve üzerindeki

PUVA tedavilerinde melanoma riski belirgin olarak artmaktadır. Yüksek

sosyoekonomik düzeyi olanlar da, tatil alışkanlıkları nedeniyle, riskli bir grubu

oluştururlar.

2.5.4. Klinik Tipleri

Primer kutanöz melanomun yüzeyel yayılan melanoma, lentigo malina

melanoma, akral lentiginöz melanoma ve nodüler melanoma olmak üzere 4 alt tipi

bulunmaktadır. Bu klinik alt tiplerin, invazyon derinliği ölçümü (Breslow kalınlığı)

veya ülserasyon gibi diğer etkenlerden bağımsız olarak prognozu belirlemediği

bilinmektedir (98).

Yüzeyel yayılan melanoma, 30-50 yaş arasında, aralıklı ve yoğun ultraviyole

etkisinin görüldüğü, kadınlarda en sık bacaklarda, erkeklerde sırt gibi kapalı

bölgelerde yerleşen kutanöz melanoma tipleri içinde en sık görülen alt tiptir.

Lentigo malina melanoma, ortalama 65 yaş civarında ortaya çıkan ve yüz ve

boyunda kümülatif güneş hasarlı deride yerleşen, kutanöz melanomanın en az

görülen alt tipidir.

Akral lentiginöz melanoma, el içi, ayak tabanı, tırnak yatağı gibi ekstremite

distallerinde yerleşen ve siyah ırkta daha sık görülen melanoma alt tipidir.
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Melanomanın bu 3 alt tipi de dermoepidermal bileşkede soliter üniteler ve

yuvalar şeklinde melanosit proliferasyonu ile başlamakta (horizontal yayılım) ve her

alt tip için değişen sürelerde dermal invazyon (vertikal yayılım) göstererek nodüler

melanomaya dönüşmektedir.

2.5.5. Dermatoskopik Bulgular

Çıplak gözle melanoma tanısı %65-80 oranında konulabilirken, bu oran

dermatoskopinin kullanımıyla %70-95’e yükselmektedir. Melanoma tanısı birden

fazla patern veya birden fazla renkle birlikte (kaos) aşağıdaki en az 1 melanoma

ipucunun varlığıyla konur (62).

1. Deri rengi dışında herhangi bir renkte eksantrik yapısız alan

2. Kalın retiküler veya dallanan çizgiler

3. Gri veya mavi yapılar

4. Periferal siyah nokta veya klodlar

5. Segmental radyal çizgiler veya psödopodlar

6. Beyaz çizgiler

7. Polimorf damarlar

8. Akral lezyonlarda paralel sırt paterni, tırnakta kahverengi ya da siyah

kaotik paralel çizgiler

2.5.6. Dermatopatoloji

İn situ melanomada büyük, pleomorfik, hiperkromatik nukleuslu, atipik

melanositlerin, granüler katman dahil epidermisin tüm katmanları boyunca ve

epidermal ekler içinde yer aldıkları görülür. Melanomada ise atipik nukleuslu,

belirgin nukleoluslu, bol eozinofilik sitoplazmalı neoplastik melanositler epidermis

ve adneks epitelinin bazal membranını aşarak dermise invazyon göstermişlerdir (98).

İmmunhistokimyasal değerlendirmelerde HMB-45, S-100, MART-1, Melan-A

gibi belirteçler kullanılır. MART-1, Melan-A kutanöz melanoma için oldukça

özgüldür. HMB-45 özgül olmakla beraber iğsi hücreli ve desmoplastik melanoma

gibi nadir görülen melanoma varyantlarında negatiftir. S-100 ise melanoma dışında

melanositik nevuslarda, periferik sinir kılıfı ve kıkırdak tümörlerinde,
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osteosarkomlarda, ekrin ve viseral karsinomlarda, Langerhans hücreli tümörlerde de

pozitiflik gösterir.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamıza Eylül 2011 ve Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi

Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim

Dalı Romatoloji Bilim Dalı’na başvuran değişik immünosüpresif ilaçlarla (anti TNF

alfa, Siklosporin, Metotreksat, Azatioprin) tedavi gören, 103 hastanın 266

melanositik lezyonu alındı. Hastaların demografik özellikleri, lezyonların

dermatoskopik ve dermatopatolojik bulguları prospektif olarak değerlendirildi.

3.1. Projenin Etik Onayı

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından bilimsel

ve etik açıdan uygun görülerek 14 Kasım 2011 tarihinde onaylanmıştır (Sayı:

B.30.2.ANK.0.20.70.01).

3.2. Çalışma Deseni

Dermatolojik veya romatolojik bir hastalık nedeniyle söz konusu ilaçları ilk

defa kullanacak veya halen kullanmakta olan 18 yaş üstü erişkin hastalar çalışma

grubuna dahil edildi. Hastalar çalışmayla ilgili bilgilendirilerek yazılı onamları

alındı. İlk vizitte, tüm hastalara eksiksiz klinik ve dermatoskopik deri muayenesi

yapıldı. Hasta dosyaları incelenerek uygulanan immünosüpressif tedavi protokolleri,

her bir immünosüpressif ajan için ilk başlama tarihi, toplam süre ve toplam doz

hesaplanarak hasta izlem çizelgelerine kaydedildi (Ek 1: İlk vizitte hasta

değerlendirme çizelgesi). Hastaların gövde, kol ve bacaklarındaki edinsel

melanositik nevuslar sayıldı ve standart pozlarda fotoğraflandı.

Hastaların Fitzpatrick deri tipi,  güneş yanığı sayısı, güneş kremi kullanma

öyküsü, kişisel ve ailesel displastik nevus ve melanoma öyküsü gibi melanoma risk

faktörleri araştırıldı, yaşanılan bölge, mesleksel olarak güneşle karşılaşma ve

tatillerde güneşle karşılaşma süreleri değerlendirilerek toplam güneş yükü skorları

belirlendi (101).
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İmmünosüpressif tedavi alan hastaların immünosüpresyon sürelerinin,

melanoma risk faktörlerinin ve total güneş yükü skorlarının, melanositik nevus sayısı

ve dermatoskopik değişikliklere olası etkileri araştırıldı.

3.3. Klinik Değerlendirme

Klinik muayene esnasında hastaların gövde, kol ve bacaklarındaki edinsel

melanositik nevuslar sayıldı ve yeni ortaya çıkan, fokal değişiklik gösteren ve

hastanın diğer nevuslarından daha hızlı büyüme gösteren nevusların saptanması, için

önerilen standart pozlarda tüm beden fotoğraflama işlemi gerçekleştirildi (Şekil 3.1).

Bu amaçla Sony Sibershot 2011 model 14.1 mega piksel çözünürlükte dijital kamera

kullanılarak klinik fotoğrafların dokümantasyonu yapıldı. Her vizitte yinelenen klinik

fotoğraflar aynı nevusun önceki fotoğrafları ile karşılaştırılarak simetri, kenar düzeni,

kenar keskinliği ve renk parametrelerine göre klinik değişimin varlığı araştırıldı.

Şekil 3.1. Tüm beden fotoğraflamasında standart pozlar
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3.4. Dermatoskopik Değerlendirme

Dermatoskopik muayenede Dermlite II Pro (3GEN, LCC) el dermatoskopu

kullanıldı (Şekil 3.2). İlk vizitte melanomaya özgü dermatoskopik bulgular izlenen

lezyonlar zaman yitirmeksizin eksize edildiler. Büyüklüğü 2 mm’nin üzerindeki

edinsel melanositik nevuslar dijital epilüminesans dermatoskopi ile (Molemax II)

(Derma Instruments USA LP), 3’er aylık aralıklarla 9 ay süre ile izlendiler (Şekil

3.3).

Şekil 3.2. Dermlite II Pro (3GEN, LCC) Şekil 3.3. Molemax II

Her vizitte dermatoskopik incelemeleri yapılan nevusların, ilk görüntü ile

sonraki vizitlerdeki görüntüleri, dijital epilüminesans dermatoskopun bölünmüş

ekranında yan yana karşılaştırılarak dermatoskopik değişiklikler dokümante edildi

(Ek 2: Tekrarlayan vizitlerde klinik ve dermatoskopik izlem çizelgesi).

Dijital epilüminesans dermatoskopideki video kameraların foto kameralara

göre daha düşük çözünürlükte görüntü vermelerine karşın, lezyondaki değişikliklerin

izlenmesinde foto kameralara oranla video kameraların daha başarılı olması,
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araştırmamızda dijital epilüminesans dermatoskopun tercih edilmesine neden oldu.

Lezyonlardaki dermatoskopik değişikliklerin Dermlite II Pro ile yüksek çözünürlükte

fotoğrafları da ayrıca çekildi.

Her lezyonun ilk vizitteki dermatoskopik özellikleri  (i) renk ve yapı asimetrisi

(ii)  ABCD kuralında yer alan parametreler (asimetri, kenar, renk, ayırdedici yapılar)

(iii) 7 nokta kontrol listesinde yer alan melanoma özgü kriterler (atipik pigment ağı,

atipik vasküler patern, mavi-beyaz tül görünümü, düzensiz uzantılar, düzensiz

pigmentli lekeler, düzensiz nokta ve globüller, regresyon alanları) açısından

değerlendirildi. ABCD kuralı ve 7 nokta kontrol listesi için her lezyonun ayrı ayrı

dermatoskopi skorları belirlendi. Üçer ay aralıklarla yapılan sonraki vizitlerde de

aynı değerlendirmeler tekrarlandı. Her hangi bir vizitte, değiştirilmiş patern

analizinin kısa modifikasyonu ‘kaos ve ipuçları’ algoritmasındaki melanoma özgü

kriterlerden en az bir tanesinin görülmesi lezyonun eksize edilmesi için yeterli kriter

olarak kabul edildi.

Lezyonlardaki değişme başlıca 3 grup değişikliğin gözlenmesi ve değişme

skorlarının belirlenmesiyle değerlendirildi (102):

i. Büyüklük değişiklikleri

ii. Simetrik ya da asimetrik yapısal değişiklikler (lezyonda simetrik ya da

asimetrik bir şekilde oluşan renk değişiklikleri ve dermatoskopik

bulgulardaki değişiklikler)

iii. Melanoma özgü kriterlerin oluşması (eksantrik yapısız alan, kalın

retiküler ya da dallanan çizgiler, gri ya da mavi yapılar, periferal siyah

nokta ya da klodlar, radyal çizgiler ya da segmental psödopodlar, beyaz

çizgiler, polimorf damarlar, akral lezyonlarda paralel sırt paterni)

Bu 3 grup değişiklikler aşağıdaki şekilde yorumlanarak değişme skorları

belirlendi (102):

1. Değişme yok: Her 3 grupta bildirilen değişikliklerden hiç birisi yok.

2. Minör değişme: Büyüklükte değişiklik olmaksızın ya da en fazla 2

mm’lik büyüme ile birlikte simetrik yapısal değişiklikler

3. Orta derecede değişme: Büyüklükte değişiklik olmaksızın ya da en fazla 2

mm’lik büyüme ile birlikte asimetrik yapısal değişiklikler veya 2 mm’nin

üzerinde büyüme ile birlikte simetrik yapısal değişiklikler
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4. Majör değişme: 2 mm’nin üzerinde büyüme ile birlikte asimetrik yapısal

değişiklikler veya büyüklük değişikliklerine bakılmaksızın melanoma

spesifik kriterlerin ortaya çıkması

İmmünosüpresif tedavi altındaki hastalarda zaman içinde görülebilecek

dermatoskopik değişiklikleri saptamak için, ilk vizitteki dermatoskopik özellikler,

dermatoskopi skorları (ABCD kuralı ve 7 nokta kontrol listesi skorları) ve değişme

skorları ile 9. aydaki veya eksize edildiği tarihteki dermatoskopik görünüm,

dermatoskopi skorları ve değişme skorları karşılaştırıldı.

3.5. Dermatopatolojik Değerlendirme

Dermatoskopik inceleme tamamlandıktan sonra, ABCD kuralı ve 7 nokta

kontrol listesine göre yüksek skorlu lezyonlar eksize edilerek, dermatopatolojik

olarak değerlendirildiler.

3.6. İstatistiksel Değerlendirme

Bulguların istatistiksel incelenmesinde bilgisayar ortamında “SPSS (Statistical

Package for Social Scienses) for Windows 11.5” programı kullanıldı. Tanımlayıcı

istatistiksel yöntemlerin (ortalama, ortanca, standart sapma) yanı sıra gruplar arası

karşılaştırmalarda varyans analizi, Pearson kikare testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi,

Kruskal-Wallis testi kullanılarak, başlangıç muayenesi ve son kontroldeki nevus

çapları, total dermatoskopik skorları, yedi nokta kontrol listesi skorları karşılaştırıldı.

Saptanan değerlere göre anlamlı bir fark olup olmadığına bakıldı, p<0,05 olduğunda

aradaki fark anlamlı olarak kabul edildi.



51

4. BULGULAR

4.1. Tanımlayıcı Değerlendirmeler

Çalışmaya başlangıçta 147 hasta alınmasına karşın, 9 ay süre ile 3 ayda bir

yapılması planlanan klinik ve dermatoskopik muayenelerin hasta uyumsuzluğu

nedeniyle gerçekleşememesine bağlı olarak 44 hasta çalışma dışı bırakıldı. Çalışma

materyalini 30 anti TNF alfa, 15 siklosporin, 30 metotreksat ve 28 de azatioprin

tedavisi altındaki toplam 103 hasta ve bu hastaların 266 melanositik lezyonu

oluşturdu. Anti TNF alfa, siklosporin, metotreksat ve azatioprin alan hasta grupları

yaş ve cinsiyet dağılımı açısından değerlendirildi. Yaş ve cinsiyet dağılımları

açısından tedavi grupları arasında fark saptanmadı. Çalışma grubunun yaş ve cinsiyet

dağılımına ilişkin bilgiler Tablo 4.1 ve 4.2’de verilmiştir.

Tablo 4.1. Hastalarda yaş ve cinsiyet dağılımı

Anti TNF alfa
(n:30)

Metotreksat
(n:30)

Siklosporin
(n:15)

Azatioprin
(n:28)

Yaş (ort±SS) 42,09±11,2 46,86±9,25 42,06±9,26 42,54±11,72

Cinsiyet (sayı)

Kadın 14 (%46,6) 15 (%50) 6 (%40) 12 (%42,9)

Erkek 16 (%53,4) 15 (%50) 9 (%60) 16 (%57,1)

(SS: Standart sapma)

Tablo 4.2. Anti TNF alfa alt gruplarında yaş ve cinsiyet dağılımı

İnfliksimab
(n:12)

Etanersept
(n:9)

Adalimumab
(n:9)

Yaş (ort±SS) 36,2±8,0 44,7±14,91 40,0±10,19

Cinsiyet (sayı)
Kadın 4 (%33,3) 0 (%0) 5 (%55,6)

Erkek 8 (%66,7) 9 (%100) 4 (%44,4)
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Anti TNF alfa alt grupları için Kruskal- Wallis testi kullanıldı, yaş ve cinsiyet

açısından fark saptanmadı.

İmmünosüpressif tedavi uygulanan 25 psoriazis, 24 Behçet hastalığı, 7 ürtiker,

7 pemfigus vulgaris, 10 romatoid artrit, 22 ankilozan spondilit, 1 Crohn hastalığı, 1

ülseratif kolit, 1 ankilozan spondilit ve ülseratif kolit, 2 Behçet hastalığı ve ankilozan

spondilit, 2 liken planus, 1 morfea hastası çalışma kapsamına alındı. Bu hastaların

30’u anti TNF alfa, 15’i siklosporin, 30’u metotreksat, 28’i azatioprin tedavisi alan

hastalardı. Çalışma kapsamında immünosüpresif tedavi uygulanan hastalıklar ve

uygulanan immünosüpresif ilaç protokolleri Tablo 4.3’te gösterilmiştir.

Tablo 4.3. Hastalıklar ve uygulanan tedaviler

Anti TNF
alfa

Metotreksat Siklosporin Azatioprin Toplam

Psoriazis 2 (%8) 18 (%72) 5 (%20) 0 (%0) 25 (%100)

Behçet hastalığı 0 (%0) 0 (%0) 3 (%12,5) 21 (%87,5) 24 (%100)

Ürtiker 0 (%0) 0 (%0) 7 (%100) 0 (%0) 7 (%100)

Pemfigus vulgaris 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 7 (%100) 7 (%100)

Romatoid artrit 2 (%20) 8 (%80) 0 (%0) 0 (%0) 10 (%100)

Ankilozan spondilit 21 (%95,5) 1 (%4,5) 0 (%0) 0 (%0) 22 (%100)

Crohn hastalığı 1 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 1 (%100)

Ülseratif kolit 1 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 1 (%100)

AS + ÜK 1 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 1 (%100)

Behçet + AS 2 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 2 (%100)

Liken planus 0 (%0) 2 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 2 (%100)

Morfea 0 (%0) 1 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 1 (%100)

Toplam 30 (%29,1) 30 (%29,1) 15 %14,6) 28 (%27,2) 103 (%100)

İmmünosüpresif tedavi gruplarının Fitzpatrick deri tipleri Tablo 4.4 ve 4.5’te

verilmiştir. İmmünosüpresif tedavi alan hasta gruplarında deri tipleri açısından

anlamlı fark saptanmadı (p=0,67).
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Tablo 4.4. Hastaların Fitzpatrick deri tipleri

Anti TNF
alfa

Metotreksat Siklosporin Azatioprin Toplam

Fitzpatrick 2 8 (%29,6) 6 (%22,2) 4 (%14,8) 9 (%33,3) 27 (%100)

Fitzpatrick 3 9 (%23,7) 15 (%39,5) 6 (%15,8) 8 (%21,1) 38 (%100)

Fitzpatrick 4 13 (34,2) 9 (%23,7) 5 (%13,2) 11 (%28,9) 38 (%100)

Toplam 30 (%29,1) 30 (%29,1) 15 (%14,6) 28 (%27,2) 103 (%100)

Tablo 4.5. Anti TNF alfa alt gruplarında Fitzpatrick deri tipleri

İnfliksimab Etanersept Adalimumab Toplam

Fitzpatrick 2 4 (%50) 1 (%12,5) 3 (%37,5) 8 (%100)

Fitzpatrick 3 3 (%33,3) 3 (%33,3) 3 (%33,3) 9 (%100)

Fitzpatrick 4 5 (%38,5) 5 (%38,5) 3 (%23,1) 13 (%100)

Toplam 12 (%40,0) 9 (%30,0) 9 (%30,0) 30 (%100)

İmmünosüpresif tedavi grupları arasında metotreksat tedavisi alan grupta 1

hastada kişisel melanoma öyküsü vardı.

İmmünosüpresif tedavi grupları arasında anti TNF alfa grubunda 2 hastada,

metotreksat grubunda 2 hastada, azatioprin grubunda 1 hastada ailede melanoma

öyküsü vardı.

İmmünosüpresif tedavi gruplarının ailesel displastik nevus öyküsü ile ilişkisi

Tablo 4.6’da verilmiştir.

Tablo 4.6. İmmünosüpresif tedavi gruplarında ailesel displastik nevus öyküsü

Ailesel displastik
nevus (-)

Ailesel displastik
nevus (+)

Toplam

Anti TNF alfa 28 (%93,3) 2 (%6,7) 30 (%100)

Metotreksat 29 (%96,7) 1 (%3,3) 30 (%100)

Siklosporin 15 (%100) 0 (%0,0) 15 (%100)

Azatioprin 28 (%97,1) 0 (%0,0) 28 (%100)
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İmmünosüpresif tedavi gruplarında 50’nin üzerinde melanositik nevus varlığı

araştırıldı, sadece anti TNF alfa grubunda 1 hastada saptandı.

İmmünosüpresif tedavi gruplarının güneş yanığı öyküsü ile ilişkisi Tablo

4.7’de verilmiştir. Tedavi grupları arasında güneş yanığı öyküsü (p=0,63) ve güneş

yanığı sayısı ortancaları (p=0,869) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark

saptanmadı.

Tablo 4.7. İmmünosüpresif tedavi gruplarında güneş yanığı öyküsü

Güneş yanığı (-) Güneş yanığı (+) Toplam

Anti TNF alfa 18 (%60,0) 12 (%40,0) 30 (%100)

Metotreksat 20 (%66,7) 10 (%33,3) 30 (%100)

Siklosporin 11 (%73,3) 4 (%26,7) 15 (%100)

Azatioprin 21 (%75,0) 7 (%25,0) 28 (%100)

Toplam 70 (%68,0) 33 (%32,0) 103 (%100)

Sadece anti TNF alfa alan grupta 1 hastada radyoterapi alma öyküsü saptandı.

Yaşamın 4 farklı döneminde i) yaşanılan bölge, ii) mesleksel olarak güneşle

karşılaşma, iii) tatillerde güneşle karşılaşma değerlendirmeleri sonucu elde edilen

puanların toplanması ile saptanan toplam güneş yükü skorlarına göre araştırma

grupları arasındaki ilişki Tablo 4.8 ve 4.9’da gösterilmektedir.

TGYS daha düşük olan anti TNF alfa grubu diğer 3 gruptan farklıdır

(p=0,003).

Tablo 4.8. İmmünosüpresif tedavi gruplarında TGYS değerlendirmesi

TGYS düşük
(0-5)

TGYS orta
(6-10)

TGYS yüksek
(>10)

Toplam

Anti TNF alfa 25 (%83,3) 5 (%16,7) 0 (%0,0) 30 (%100)

Metotreksat 15 (%50,0) 12 (%40,0) 3 (%10,0) 30 (%100)

Siklosporin 5 (%33,3) 10 (%66,7) 0 (%0,0) 15 (%100)

Azatioprin 13 (%46,4) 15 (%53,6) 0 (%0,0) 28 (%100)

Toplam 58 (%56,3) 42 (%40,8) 3 (%2,9) 103 (%100)
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Tablo 4.9. İmmünosüpresif tedavi gruplarında TGYS değerlendirmesi

TGYS düşük TGYS orta + yüksek Toplam

Anti TNF alfa 25 (%83,3) 5 (%16,7) 30 (%100)

Metotreksat 15 (%50,0) 15 (%50,0) 30 (%100)

Siklosporin 5 (%33,3) 10 (%66,7) 15 (%100)

Azatioprin 13 (%46,4) 15 (%53,6) 28 (%100)

Toplam 58 (%56,3) 45 (%43,7) 103 (%100)

Güneş kremi kullanımı açısından ilaç gruplarının karşılaştırması, Tablo 4.10’da

gösterilmiştir.

Güneş kremi kullananlarla kullanmayanların ilaç gruplarına göre dağılımı

farklı bulunmamıştır (p=0,75).

Tablo 4.10. İmmünosüpresif tedavi gruplarında güneş kremi kullanma öyküsü

Anti TNF
alfa

Metotreksat Siklosporin Azatioprin Toplam

Güneş kremi (-) 22 (%29,7) 23 (%31,1) 11 (%14,9) 18 (%24,3) 74 (%100)

Güneş kremi (+) 8 (%27,6) 7 (%24,1) 4 (%13,8) 10 (%34,5) 29 (%100)

Toplam 30 (%29,1) 30 (%29,1) 15 (%14,6) 28 (%27,2) 103 (%100)

Koruyucu şapka/başörtüsü kullanımı açısından immünosüpresif tedavi

gruplarının karşılaştırması Tablo 4.11’de gösterilmiştir.

Tablo 4.11. İmmünosüpresif tedavi gruplarında şapka kullanım öyküsü

Anti TNF
alfa

Metotreksat Siklosporin Azatioprin Toplam

Şapka (-) 23 (%34,8) 17 (%25,8) 10 (%15,2) 16 (%24,2) 66 (%100)

Şapka (+) 7 (%18,9) 13 (%35,1) 5 (%13,5) 12 (%32,4) 37 (%100)

Toplam 30 (%29,1) 30 (%29,1) 15 (%14,6) 28 (%27,2) 103 (%100)

Koruyucu şapka/başörtüsü kullananlarla kullanmayanların ilaç gruplarına göre

dağılımı farklı bulunmamıştır (p=0,33).
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4.2. Nevusların Klinik ve Dermatoskopik Değerlendirilmesi

Anti TNF alfa tedavisi gören hastalarda toplam 75 nevus, siklosporin alan

hastalarda toplam 37 nevus, metotreksat hastalarında 78 nevus ve azatioprin

hastalarında da toplam 76 nevus 3’er aylık aralarla 9 ay süre ile klinik ve

dermatoskopik özellikleri yönünden incelendi (Tablo 4.12).

Tablo 4.12. Araştırma gruplarında klinik ve dermatoskopik olarak izlenen nevus

sayıları

Anti TNF
alfa

Metotreksat Siklosporin Azatioprin

İncelenen toplam nevus sayısı 75 78 37 76

Ortanca (min-maks) 2 (1-5) 2 (1-5) 2 (1-5) 3(1-5)

Anti TNF alfa, siklosporin, metotreksat ve azatioprin gruplarında toplam 266

nevusun, her vizitte tekrarlanan 2028 klinik ve dermatoskopik görüntüleri

değerlendirildi.

İzlem süresi boyunca hastalarda hiç melanoma saptanmadı. ABCD kuralı ve 7

nokta kontrol listesine göre dermatoskopik skoru yüksek olduğu için 10 melanositik

lezyon eksize edildi. Anti TNF alfa tedavisi alan hasta grubunda 5 hastanın 6

melanositik lezyonu; metotreksat grubunda 1 hastanın 1 melanositik lezyonu;

azatioprin grubunda 2 hastanın 3 melanositik lezyonu eksize edildi. Siklosporin

grubunda hiç eksizyon yapılmadı. Bu eksizyonlardan 7 tanesinin dermatopatolojisi

Clark nevus, 1’i doğumsal melanositik nevus, 2’si mavi nevus olarak sonuçlandı

(Tablo 4.13). Hastalara ait melanositik lezyonlar dışında ayrıca metotreksat grubunda

bir hastada vertekste 5 aylık metotreksat tedavisini takiben yeni gelişen lezyonun

dermatopatolojisi bazal hücreli karsinoma olarak sonuçlandı.
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Tablo 4.13. Araştırma gruplarında eksizyonu yapılan melanositik lezyonlar

Hastanın
adı

Yaş Cinsiyet Tanı Uygulanan tedavi ve
süresi

Önceki veya eş
zamanlı
immünosüpresif
tedavi

Lezyon
lokalizasyonu

Eksizyonun
yapıldığı ay

Dermatoskopik
değişme

Dermatopatoloji

MŞ 39 Kadın Ankilozan spondilit İnfliksimab 300 mg/2
ay-33 ay

Yok Üst extemite

Boyun

0

0

-*

-*

Clark nevus

Clark nevus

BK 38 Kadın Ankilozan spondilit Adalimumab 40 mg/2
hf- 33 ay

Yok El dorsumu 0 -* Mavi nevus

VB 50 Kadın Crohn hastalığı Adalimumab 40 mg/2
hf- 20 ay

Ultralan 20 mg-5
ay

Alt ekstremite 9 Orta derecede
değişme

Clark nevus

YEÜ 33 Erkek Ankilozan spondilit Etanersept 50 mg/hf-
6 ay

Prednol-4 ay,
Metotreksat 10
mg/hafta-24 ay

Gövde ön 6 Majör değişme Doğumsal melanositik
nevus

TÖ 45 Kadın Ankilozan spondilit İnfliksimab 400 mg/2
ay- 33 ay

Yok Gövde arka 9 Orta derecede
değişme

Clark nevus

KY 33 Kadın Romatoid artrit Metotreksat 15
mg/hafta- 7 ay

Prednol 6 mg-7 ay Üst ekstremite 9 Majör değişme Clark nevus

MMK 29 Erkek Behçet hastalığı Azatioprin 200
mg/gün- 7 ay

Yok Gövde arka 6 Majör değişme Clark nevus

CC 44 Kadın Behçet hastalığı Azatioprin 150
mg/gün- 22 ay

Yok Üst ekstremite

Alt ekstremite

0

6

-*

Majör değişme

Mavi nevus

Clark nevus

(*) Bu lezyonlar ilk vizitte eksize edildiği için dermatoskopik değişim değerlendirilemedi.
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Tablo 4.14. Araştırma gruplarında ilk vizitte saptanan toplam nevus sayıları

Anti TNF alfa Metotreksat Siklosporin Azatioprin

Toplam nevus sayısı 151 41 127 117

Ortalama±SS 5,03±3,96 4,23±2,87 2,73±1,33 4,17±3,09

Araştırma gruplarında nevusların vücutta bulunduğu yerler Tablo 4.15’te

gösterilmiştir.

Tablo 4.15. Nevusların yerleşim yerleri

Sayı Yüzde (%)

Üst ekstremite 86 %32,3

Gövde arka taraf 78 %29,3

Gövde ön taraf 63 %23,7

Alt ekstremite 24 %9,0

Boyun 11 %4,1

Ayak tabanı 2 %0,8

El dorsumu 1 %0,4

Yüz 1 %0,4

Toplam 266 %100

Araştırma gruplarında ilk vizitte dijital dokümantasyonu yapılan nevusların

klinik özellikleri simetri, kenar düzeni, kenar keskinliği ve renk parametrelerine

bakılarak değerlendirilmiş ve Tablo 4.16’da gösterilmiştir.
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Tablo 4.16. Nevusların ilk vizitteki klinik özellikleri

Anti TNF alfa
Sayı (%)

Metotreksat
Sayı (%)

Siklosporin
Sayı (%)

Azatioprin
Sayı (%)

Simetri

Simetrik 47 (%62,7) 63 (%80,8) 26 (%70,3) 71 (%93,4)

1 eksende asimetrik 24 (%32,0) 10 (%12,8) 7 (%18,9) 4 (%5,3)

2 eksende asimetrik 4 (%5,3) 5 (%6,4) 4 (%10,8) 1 (%1,3)

Kenar Düzeni

Düzenli 45 (%60,0) 47 (%60,3) 30 (%81,1) 48 (%63,2)

Düzensiz 30 (%40,0) 31 (%39,7) 7 (%18,9) 28 (%36,8)

Kenar Keskinliği
Keskin kenarlı 35 (%46,7) 26 (%33,3) 10 (%27,0) 39 (%51,3)

Sınırları belirsiz 40 (%53,3) 52 (%66,7) 27 (%73,0) 37 (%48,7)

Renk
Deri rengi 1 (%1,3) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 2 (%2,6)

Açık kahve 39 (%52,0) 51 (%65,4) 25 (%67,6) 40 (%52,6)

Koyu kahve 33 (%44,0) 27 (%34,6) 11 (%29,7) 33 (%43,4)

Mavi 2 (%2,7) 0 (%0,0) 1 (%2,7) 1 (%1,3)

Toplam 75 78 37 76

Tablo 4.17. Nevuslarda ilk vizitte simetri değerlendirmesi

Simetrik Asimetrik Toplam

Anti TNF alfa 47 (%62,7) 28 (%37,3) 75 (%100)

Metotreksat 63 (%80,8) 15 (%19,2) 78 (%100)

Siklosporin 26 (%70,3) 11 (%29,7) 37 (%100)

Azatioprin 71 (%93,4) 5 (%6,6) 76 (%100)

Toplam 207 (%77,8) 59 (%22,2) 266 (%100)

Azatioprin grubu; siklosporin, metotreksat ve anti TNF alfa grubuna göre daha

simetrik bulundu (sırasıyla p<0,001; p<0.05; p<0.001).

Metotreksat grubu, anti TNF alfa grubundan daha çok simetrik bulundu

(p<0,05).

Kenar düzeni açısından, ilaç grupları arasında fark bulunmadı (p=0,12).
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Kenar keskinliği açısından, azatioprin grubu hem siklosporin hem de

metotreksat grubuna göre daha keskin sınırlıydı (p=0,02).

9. ayda makroskopik fotoğraflarda görülen klinik değişimler Tablo 4.18’de

gösterilmiştir. Anti TNF alfa grubundaki nevusların 63’ünde (%88,7) klinik olarak

değişim saptanmamıştır. 2’sinde (%2,8) büyüme, 1’inde (%1,4) kenar düzeni

değişimi, 1’inde (%1,4) kenar keskinliği değişimi, 1’inde (%1,4) renkte koyulaşma,

1’inde (%1,4) kenar keskinliğinde değişme ve büyüme, 2’sinde (%2.8) renkte

koyulaşma ve büyüme saptanmıştır.

Metotreksat grubundaki nevusların 75’inde (%97,4) klinik olarak değişim

saptanmamıştır. 1’inde (%1,3) kenar keskinliği değişimi, 1’inde (%1,3) renkte

koyulaşma saptanmıştır.

Siklosporin grubundaki nevusların 37’sinde (%100) klinik olarak değişim

saptanmamıştır.

Azatioprin grubundaki nevusların 70’inde (%95,9) klinik olarak değişim

saptanmamıştır. 3’ünde (%4,1) renkte koyulaşma saptanmıştır.
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Tablo 4.18. Nevuslarda 9. ayda klinik değişim değerlendirmesi

Kenar
düzeni

değişimi

Kenar
keskinliği
değişimi

Büyüklük
değişimi

Renk
değişimi

Değişim yok Büyüklük ve renk
değişimi

Kenar keskinliği
ve büyüklük

değişimi

Toplam

Anti TNF alfa 1 (%1,4) 1 (%1,4) 2 (%2,8) 1 (%1,4) 63 (%88,7) 2 (%2,8) 1 (%1,4) 71 (%100)

Metotreksat 0 (%0,0) 1 (%1,3) 0 (%0,0) 1 (%1,3) 75 (%97,4) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 77 (%100)

Siklosporin 0 (%0,0) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 37 (%100) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 37 (%100)

Azatioprin 0 (%0,0) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 3 (%4,1) 70 (%95,9) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 73 (%100)

Toplam 1 (%0,4) 2 (%0,8) 2 (%0,8) 5 (%1,9) 245 (%95,0) 2 (%0,8) 1 (%0,4) 258 (%100)
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Nevusların büyük çoğunluğunda klinik değişim saptanmaması nedeniyle klinik

değişimin olup olmamasına göre değerlendirilmiş ve Tablo 4.19’da gösterilmiştir.

Tablo 4.19. Nevuslarda 9. ayda klinik değişim değerlendirmesi

Nevuslarda klinik
değişim yok

Nevuslarda klinik
değişim var

Toplam

Anti TNF alfa 63 (%90,0) 8 (%10,0) 71 (%100)

Metotreksat 75 (%97,4) 2 (%2,6) 77 (%100)

Siklosporin 37 (%100) 0 (%0,0) 37 (%100)

Azatioprin 70 (%95,9) 3 (%4,1) 73 (%100)

Toplam 245 (%95,3) 13 (%4,7) 258 (%100)

Anti TNF alfa tedavisi gören hastalarda toplam 75 nevus, siklosporin alan

hastalarda toplam 37 nevus, metotreksat hastalarında 78 nevus ve azatioprin

hastalarında da toplam 76 nevus 3’er aylık aralarla 9 ay süre ile dermatoskopik

özellikleri açısından izlendiler. İzlenen 266 melanositik nevusun 237’si

dermatoskopik olarak Clark nevus (displastik nevus), 22’si doğumsal melanositik

nevus, 3’ü Unna nevus, 3’ü mavi nevus, 1’i Reed nevus özelliklerini taşıyordu

(Tablo 4.20).

Tablo 4.20. Nevus çeşitleri

Clark Doğumsal Unna Mavi Reed Toplam

Anti TNF alfa 71 (%94,7) 2 (%2,7) 1 (%1,3) 1 (%1,3) 0 (%0,0) 75 (%100)

Metotreksat 73 (%93,6) 5 (%6,4) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 78 (%100)

Siklosporin 30 (%81,1) 6 (%16,2) 0 (%0,0) 1 (%2,7) 0 (%0,0) 37 (%100)

Azatioprin 63 (%82,9) 9 (%11,8) 2 (%2,6) 1 (%1,3) 1  %1,3) 76 (%100)

Toplam 237 (%89,1) 22 (%8,3) 3 (%1,1) 3 (%1,1) 1 (%0,4) 266 (%100)

Araştırma gruplarında her lezyonun ilk vizitteki dermatoskopik özellikleri  (i)

büyüklük (çap)  (ii)  ABCD kuralında yer alan parametreler (asimetri, kenar, renk,

ayırdedici yapılar) (ii) 7 nokta kontrol listesinde yer alan melanoma özgü kriterler

(atipik pigment ağı, atipik vasküler patern, mavi-beyaz tül görünümü, düzensiz
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uzantılar, düzensiz pigmentli lekeler, düzensiz nokta ve globüller, regresyon alanları)

açısından değerlendirildi. ABCD kuralı ve 7 nokta kontrol listesi için her lezyonun

ayrı ayrı dermoskopi skorları belirlendi. Üçer ay aralıklarla yapılan sonraki vizitlerde

de aynı değerlendirmeler yinelendi. 0 ve 9. aylardaki büyüklük (çap) skorları, total

dermatoskopi skorları ve 7 nokta kontrol listesi skorları karşılaştırıldı.

Tablo 4.21. Araştırma gruplarında izlem süresince dermatoskopik olarak ölçülen

büyüklük (çap) skorları [ortanca (min-maks)]

Anti TNF alfa Metotreksat Siklosporin Azatioprin

Çap (mm)
(0. ay)

3,79 (2,00-8,32) 3,36 (2,00-10,00) 3,31 (2,05-8,05) 3,54 (2,05-8,32)

Çap (mm)
(9. ay)

3,93 (2,12-8,44) 3,37 (2,00-10,00) 3,19 (2,00-7,39) 3,51 (2,01-8,23)

3,79

3,36 3,31
3,54

3,93

3,37
3,19

3,51
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Şekil 4.1. Araştırma gruplarında izlem süresince dermatoskopik olarak ölçülen

büyüklük (çap) skorları

Anti TNF alfa grubunda 37 nevusun çapında büyüme saptandı, istatistiksel

olarak anlamlı olarak değerlendirildi (p=0,03).
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Metotreksat grubunda 39 nevusun çapında büyüme saptandı, anlamlı olarak

değerlendirildi (p=0,02).

Siklosporin ve azatioprin grubundaki hastaların nevuslarının çaplarında

istatistiksel olarak fark saptanmadı (sırasıyla p=0,64; p=0,14).

Tablo 4.22. Araştırma gruplarında izlem süresince dermatoskopik olarak ölçülen

total dermatoskopi skorları (TDS) [ortanca (min-maks)]

Anti TNF alfa Metotreksat Siklosporin Azatioprin

TDS (0. ay) 2,00 (1,00-4,80) 1,50 (1,00-4,70) 1,50 (1,00-4,60) 1,50 (1,00-5,10)

TDS (9. ay) 2,00 (1,00-5,60) 1,50 (1,00-4,70) 1,50 (1,00-5,10) 1,50 (1,00-5,30)

Araştırma grupları arasında total dermatoskopi skorları açısından istatistiksel

olarak fark saptanmadı.
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Şekil 4.2. Araştırma gruplarında izlem süresince dermatoskopik olarak ölçülen total

dermatoskopi skorları (TDS)
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Tablo 4.23. Araştırma gruplarında izlem süresince dermatoskopik olarak ölçülen 7

nokta kontrol listesi skorları (7NKLS) [ortanca (min-maks)]

Anti TNF alfa Metotreksat Siklosporin Azatioprin

7NKLS (0. ay) 0,00 (0,00-4,00) 0,00 (0,00-3,00) 0,00 (0,00-3,00) 0,00 (0,00-3,00)

7NKLS (9. ay) 0,00 (0,00-4,00) 0,00 (0,00-4,00) 0,00 (0,00-3,00) 0,00 (0,00-3,00)

Araştırma grupları arasında 7 nokta kontrol listesi skorları açısından

istatistiksel olarak fark saptanmadı.

İmmünosüpresif ajanların toplam nevus sayısı üzerine etkisi ilk vizitteki ve 9.

aydaki ortalama nevus sayıları karşılaştırılarak araştırıldı (Tablo 4.24).

Tablo 4.24. İmmünosüpresif ajanların toplam nevus sayısı üzerine etkisi (ort±SS)

Nevus sayısı - 0. Ay Nevus sayısı - 9. Ay

Anti TNF alfa 5,03±3,96 5,40±3,99

Metotreksat 4,23±2,87 4,53±3,11

Siklosporin 2,73±1,33 2,86±1,35

Azatioprin 4,18±3,09 4,50±3,30

Anti TNF, metotreksat ve azatioprin gruplarında nevus sayılarında artış anlamlı

bulundu (sırasıyla p=0,009; p=0,014; p=0,024).

İmmünosüpresif tedavi altındaki hastalarda ilk vizitteki dermatoskopik

özellikler ile 9. ayda görülen dermatoskopik değişiklikler değişme skorları ile

değerlendirildi (Tablo 4.25).

Anti TNF alfa grubunda 29 nevusta (%40,8) minör değişme, 6 nevusta (%8,5)

orta derecede değişme, 1 nevusta (%1,4) majör değişme saptandı. 35 nevusta ise

(%49,3) dermatoskopik değişim saptanmadı.

Metotreksat grubunda 35 nevusta (%45,5) minör değişme, 1 nevusta (%1,3)

orta derecede değişme, 1 nevusta (%1,3) majör değişme saptandı. 40 nevusta

(%51,9) dermatoskopik değişim saptanmadı.
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Siklosporin grubunda. 12 nevusta (%32,4) minör değişme,  3 hastada (%8,1)

orta derecede değişme saptandı. 22 nevusta (%59,5) dermatoskopik değişim

saptanmadı.

Azatioprin grubunda 19 nevusta  (%26,0) minör değişme, 1 nevusta (%1,4)

orta derecede değişme, 2 nevusta (%2,8) majör değişme saptandı. 51 nevusta ise

(%69,8) dermatoskopik değişim saptanmadı.

Tablo 4.25. İmmünosüpresif tedavi alan hastalarda nevuslardaki dermatoskopik

değişimin değerlendirmesi

Değişim yok Minör
değişme

Orta derecede
değişme

Majör
değişme

Toplam

Anti TNF alfa 35 (%49,3) 29 (%40,8) 6 (%8,5) 1 (%1,4) 71 (%100)

Metotreksat 40 (%51,9) 35 (%45,5) 1 (%1,3) 1 (%1,3) 77 (%100)

Siklosporin 22 (%59,5) 12 (%32,4) 3 (%8,1) 0 (%0,0) 37 (%100)

Azatioprin 51 (%69,8) 19 (%26,0) 1 (%1,4) 2 (%2,8) 73 (%100)

Toplam 148 (%57,4) 95 (%36,8) 11 (%4,3) 4 (%1,5) 258 (%100)

Tedavi grupları arasında nevuslarda dermatoskopik değişim açısından

istatistiksel olarak fark saptanmadı (p=0,065).

Anti TNF alfa grubunda karın yerleşimli bir lezyonun 6. aydaki izleminde

majör değişme saptandı, ilk vizitte her iki eksende renk ve yapı asimetrisi olan

melanositik lezyonda 6. ayda nevus çapında belirgin büyüme olmadan melanoma

ipuçlarından eksantrik mavi-beyaz yapısız alan görüldü. Eksize edilen lezyonun

dermatopatolojisi doğumsal melanositik nevus olarak sonuçlandı (Şekil 4.3).
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Şekil 4.3. Anti TNF alfa grubunda 6. ayda majör değişme gösteren nevus

Anti TNF alfa grubundaki bir hastanın gövde arka tarafta yer alan melanositik

lezyonunda 9. aydaki izlemde 2 mm’den az büyüme ile beraber asimetrik yapısal

değişiklikler (nokta ve klodlar) görüldü, orta derecede değişme olarak

değerlendirildi. Lezyonun dermatopatolojisi Clark nevus olarak sonuçlandı (Şekil

4.4).

Şekil 4.4. Anti TNF alfa grubunda 9. ayda orta derecede değişme gösteren nevus

Azatioprin tedavi grubundaki bir hastanın gövde arka tarafta yer alan

melanositik lezyonunda 6. aydaki izlemde 2 mm’nin üzerinde büyüme, simetrik
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periferal kahverengi noktalar, kahverengi retiküler çizgilerde genişleme ve

melanoma özgü kriterlerden eksantrik yapısız siyah alan izlendi. Majör değişme

olarak kabul edildi. Lezyonun dermatopatolojisi Clark nevus olarak sonuçlandı

(Şekil 4.5).

Şekil 4.5. Azatioprin grubunda 6. ayda majör değişme gösteren nevus

Azatioprin grubunda bir hastanın alt ekstremitedeki melanositik lezyonun 6.

aydaki izleminde lezyon çapında belirgin büyüme olmadan, melanoma ipuçlarından

düzensiz pigmentli lekeler görüldü, majör değişme olarak değerlendirildi. Lezyonun

dermatopatolojisi Clark nevus olarak sonuçlandı (Şekil 4.6).
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Şekil 4.6. Azatioprin grubunda 6. ayda majör değişme gösteren nevus

Metotreksat tedavi grubunda bir hastanın üst ekstremitedeki melanositik

lezyonunda 9. ayda çapta 2 mm’den fazla büyüme ve periferal kalın retiküler ağ

yapısı görüldü, majör değişme olarak kabul edildi. Lezyonun dermatopatolojisi Clark

nevus olarak sonuçlandı (Şekil 4.7).

Şekil 4.7. Metotreksat grubunda 9. ayda majör değişme gösteren nevus

Melanoma risk faktörlerinin (Fitzpatrick deri tipi, güneş yanığı öyküsü, güneş

kremi/şapka başörtüsü kullanımı, 50’nin üzerinde melanositik nevus öyküsü, toplam

güneş yükü skoru) toplam nevus sayısı, nevus büyüklüğü (çapı), TDS ve 7NKLS
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üzerine etkisi araştırıldı. Her hastaya ait birden fazla nevus olması nedeniyle; nevus

çapı, TDS ve 7NKLS’nin ortalamalarının alınmasıyla bulunan değerler kullanıldı.

Fitzpatrick deri tipine göre; nevus sayısı, nevus çapı, TDS ve 7NKLS değerleri

arasındaki ilişki Kruskal-Wallis test kullanılarak değerlendirildi, istatistiksel olarak

fark saptanmadı.

Tablo 4.26. Fitzpatrick deri tipine göre; nevus sayısı, nevus çapı, TDS ve 7NKLS

değerlendirmesi [ortanca (min-maks)]

Toplam nevus
sayısı

Nevus büyüklüğü
(çap, mm)

TDS 7NKLS

Fitzpatrick deri
tipi II

3,00
(1,00-15,00)

3,77
(2,36- 5,70)

1,90
(1,00- 3,40)

0,00
(0,00- 3,00)

Fitzpatrick deri
tipi III

3,00
(1,00-10,00)

3,81
(2,10- 7,60)

1,67
(1,00- 3,73)

0,00
(0,00- 2,00)

Fitzpatrick deri
tipi IV

4,00
(1,00-20,00)

3,68
(2,03- 7,30)

2,00
(1,00- 3,96)

0,00
(0,00- 3,00)

Güneş yanığı öyküsüne göre; nevus sayısı, nevus çapı, TDS ve 7NKLS

değerleri arasındaki ilişki Mann-Whitney test kullanılarak değerlendirildi,

istatistiksel olarak fark saptanmadı.

Tablo 4.27. Güneş yanığı öyküsüne göre; nevus sayısı, nevus çapı, TDS ve 7NKLS

değerlendirmesi [ortanca (min-maks)]

Toplam nevus
sayısı

Nevus büyüklüğü
(çap, mm)

TDS 7NKLS

Güneş yanığı yok 3,00
(1,00-15,00)

3,77
(2,10- 7,60)

1,85
(1,00- 3,96)

0,00
(0,00-3,00)

Güneş yanığı var 4,00
(1,00-20,00)

3,76
(2,03- 7,13)

2,00
(1,00- 3,73)

0,00
(0,00-2,00)

Güneş kremi, şapka/ başörtüsü kullanımına göre; nevus sayısı, nevus çapı, TDS

ve 7NKLS değerleri arasındaki ilişki Mann-Whitney test kullanılarak değerlendirildi,

istatistiksel olarak fark saptanmadı.
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Tablo 4.28. Güneş kremi, şapka/ başörtüsü kullanımına göre; nevus sayısı, nevus

çapı, TDS ve 7NKLS değerlendirmesi [ortanca (min-maks)]

Toplam nevus
sayısı

Nevus büyüklüğü
(çap, mm)

TDS 7NKLS

Güneş kremi
kullanımı yok

3,00
(1,00-20,00)

3,73
(2,03- 7,60)

1,88
(1,00- 3,96)

0,00
(0,00-3,00)

Güneş kremi
kullanımı var

4,00
(1,00-10,00)

3,77
(2,15- 5,54)

1,70
(1,00- 3,73)

0,00
(0,00- 2,00)

Şapka kullanımı
yok

3,50
(1,00-13,00)

3,77
(2,03- 7,60)

2,00
(1,00- 3,96)

0,00
(0,00- 3,00)

Şapka kullanımı
var

3,00
(1,00-20,00)

3,58
(2,15- 5,70)

1,60
(1,00- 3,40)

0,00
(0,00- 2,00)

50’nin üzerinde edinsel melanositik nevus varlığı anti TNF alfa tedavisi alan

bir hastada saptandı.

TGYS ile; nevus sayısı, nevus çapı, TDS ve 7NKLS değerleri arasındaki ilişki

Kruskal-Wallis test kullanılarak değerlendirildi, istatistiksel olarak fark saptanmadı.

Tablo 4.29. TGYS’ye göre; nevus sayısı, nevus çapı, TDS ve 7NKLS

değerlendirmesi

Toplam nevus
sayısı

Nevus büyüklüğü
(çap, mm)

TDS 7NKLS

TGYS düşük 3,50
(1,00-13,00)

3,77
(2,03- 7,60)

1,83
(1,00- 3,45)

0,00
(0,00- 3,00)

TGYS orta 3,50
(1,00-20,00)

3,76
(2,15- 5,54)

2,05
(1,00- 3,96)

0,00
(0,00- 2,00)

TGYS yüksek 2,00
(2,00-2,00)

2,80
(2,39- 4,54)

1,00
(1,00- 2,00)

0,00
(0,00- 3,00)

İmmünosüpresif ilaç tedavi dozlarının nevusların klinik değişimi üzerine etkisi

araştırıldı. TNF alfa blokürleri, metotreksat, siklosporin ve azatioprin grupları için,

hem araştırma süresi boyunca hem de toplam almış olduğu ilaç dozları hesaplandı.

Sonuçlar Mann-Whitney test kullanılarak değerlendirildi (Tablo 4.30).
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Anti TNF alfa grubunda nevuslarda klinik değişim olanlarla olmayanların,

toplam ve araştırma süresince aldığı ilaç dozu arasında istatistiksel olarak fark

saptanmadı (sırasıyla p=0,26; p=0,59).

Metotreksat grubunda nevuslarda klinik değişim olanlarla olmayanların,

toplam ve araştırma süresince aldığı ilaç dozu arasında istatistiksel olarak fark

saptanmadı (sırasıyla p=0,41; p=0,63).

Siklosporin grubunda nevuslarda klinik değişimin hiç saptanmaması nedeniyle

istatistiksel olarak değerlendirme yapılamadı.

Azatioprin grubunda nevuslarda klinik değişim olanlarla olmayanların, toplam

ve araştırma süresince aldığı ilaç dozu arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı

(sırasıyla p=0,78; p=0,46).

Tablo 4.30. Toplam ilaç dozu ve araştırma süresince aldığı ilaç dozunun nevuslarda

klinik değişim üzerine etkisi [ortanca (min-maks)]

Sayı Toplam ilaç dozu (mg) Araştırma süresince
aldığı ilaç dozu (mg)

Anti TNF alfa
Nevus klinik değişim yok
Nevus klinik değişim var
Toplam

63
8
71

3600 (200-60000)
2000 (1800-7800)
3600 (200-60000)

1200 (180-2000)
1800 (180-1800)
1275 (180-2000)

Metotreksat
Nevus klinik değişim yok
Nevus klinik değişim var
Toplam

75
2
77

540 (240-1550)
395 (250-540)
540 (240-1550)

480 (240-800)
395 (250-540)
480 (240-800)

Siklosporin
Nevus klinik değişim yok
Nevus klinik değişim var
Toplam

37
0
37

39000 (5850-946000)
-

39000 (5850-946000)

39000 (5850-811000)
-

39000 (5850-811000)

Azatioprin
Nevus klinik değişim yok
Nevus klinik değişim var
Toplam

70
3
73

58500 (16200-700500)
54000 (54000-90000)

58500 (16200-700500)

40500 (2700-54000)
40500 (40500-54000)
40500 (2700-54000)
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İmmünosüpresif ilaç tedavi dozlarının nevusların dermatoskopik değişimi

üzerine etkisi araştırıldı. TNF alfa blokürleri, metotreksat, siklosporin ve azatioprin

grupları için, hem araştırma süresi boyunca hem de toplam almış olduğu ilaç dozları

hesaplandı (Tablo 4.31).

Anti TNF alfa grubunda nevuslarda dermatoskopik değişim olanlarla

olmayanların aldığı toplam ve araştırma süresince aldığı ilaç dozu arasında ilişki

Kruskal-Wallis test ile değerlendirildi, istatistiksel olarak fark saptanmadı (sırasıyla

p=0,43; p=0,19).

Metotreksat, siklosporin ve azatioprin gruplarında ise dermatoskopik olarak

orta ve majör değişme gösteren nevusların sayısının az olması nedeniyle, istatistiksel

olarak değerlendirme yapılamadı.
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Tablo 4.31. Toplam ilaç dozunun ve araştırma süresince aldığı ilaç dozunun

nevuslarda dermatoskopik değişim üzerine etkisi [ortanca (min-maks)]

Sayı Toplam ilaç dozu (mg) Araştırma süresince
aldığı ilaç dozu (mg)

Anti TNF alfa
Değişim yok
Minör değişme
Orta derecede ve majör değişme
Toplam

35
29
7
71

3700 (200-60000)
3600 (200-10725)
2000 (1800-6150)
3600 (200-60000)

1200 (180-2000)
1200 (180-2000)
1800 (1100-2000)
1350 (180-2000)

Metotreksat
Değişim yok
Minör değişme
Orta derecede ve majör değişme
Toplam

40
35
2
77

507 (240-1550)
600 (240-1450)
510 (480-540)
540 (240-1550)

480 (240-800)
540 (240-800)
510 (480-540)
480 (240-800)

Siklosporin
Değişim yok
Minör değişme
Orta derecede ve majör değişme
Toplam

22
12
3
37

32250 (18000-946000)
43250 (5850-84750)
53500 (20000-946000)
39000 (5850-946000)

32250 (18000-811000)
43250 (5850-84750)

53500 (20000-811000)
39000 (5850-811000)

Azatioprin
Değişim yok
Minör değişme
Orta derecede ve majör değişme
Toplam

51
19
3
73

58500 (16200-700500)
65250 (16200-700500)
49500 (40500-58500)
58500 (16200-700500)

40500 (2700-54000)
40500 (2700-54000)
47250 (40500-54000)
40500 (2700-54000)

Tedavi süresi ile melanositik nevusların klinik ve dermatoskopik değişimleri

arasında ilişki incelendi, Kruskal-Wallis test ile istatistiksel olarak fark saptanmadı .

Tablo 4.32. Tedavi süresinin nevus klinik değişimi üzerine etkisi [ortanca (min-

maks)]

Sayı Tedavi süresi (ay)

Nevus klinik değişim yok 245 13 (9-57)

Nevus klinik değişim var 13 11 (9-39)

Toplam 258 12 (9-57)
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Tedavi süresi ile nevuslarda klinik değişim arasında ilişki anlamlı bulunmadı

(p=0,662).

Tablo 4.33. Tedavi süresinin nevuslarda dermatoskopik değişim üzerine etkisi

[ortanca (min-maks)]

Sayı Tedavi süresi (ay)

Nevus dermatoskopik değişim yok 148 12,5 (9-57)

Minor dermatoskopik değişiklik 96 15 (9-56)

Orta ve major dermatoskopik değişiklik 14 10 (9-39)

Toplam 258 12,5 (9-57)

Tedavi süresi ile nevuslarda dermatoskopik değişim arasındaki ilişki anlamlı

bulunmadı (p=0,304).
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5. TARTIŞMA

Son yıllarda melanoma insidansında belirgin bir artış vardır. Doğumsal

melanositik nevusların varlığı, displastik nevus sendromu, 100’den fazla melanositik

nevus varlığı, Fitzpatrick deri tipi 1 ve 2, açık saç rengi (sarı, kızıl), açık göz rengi

(mavi, yeşil), güneş yanığı sayısı, güneş kremi kullanma öyküsü, kseroderma

pigmentozum ve okülokutanöz albinizm gibi DNA onarım defektleri, CDKN2A,

KIT, BRAF ve NRAS mutasyonları ve immünosüpresyon melanoma gelişimi için

önemli risk faktörleridir.

Erken tanı ve uygun tedavi ile primer kutanöz melanoma hastalarında %90’ın

üzerinde kür sağlanabilmektedir. Tedavideki gelişmelere karşın ileri evre

melanomada başarı şansı düşüktür. Zamanla metastatik hastalık gelişmekte ve bu da

genellikle ölümle sonuçlanmaktadır. O nedenle melanomada erken tanı ve tedavi,

melanoma için risk faktörlerini taşıyan hastaların izlenmesi ve kuşkulu lezyonların

erken dönemde eksizyonunu ile gerçekleşebilir.

Çalışmamızda melanoma risk faktörlerinin (Fitzpatrick deri tipi, güneş yanığı

öyküsü, güneş kremi/ şapka/ başörtüsü kullanımı, 50’nin üzerinde melanositik nevus

öyküsü, toplam güneş yükü skoru); toplam nevus sayısı, nevus büyüklüğü (çapı),

TDS ve 7NKLS üzerine etkileri araştırıldı. Her hastada birden fazla nevus olması

nedeniyle; nevus çapı, TDS ve 7NKLS’nin ortalamalarının alınmasıyla bulunan

değerler kullanıldı.

Melanositik nevusların gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin (ultraviyole)

rolü olduğu bilinmektedir (103).

Güneşle karşılaşma, hem melanositik nevuslar hem de melanoma için en

önemli çevresel risk faktörüdür (104). Ayrıca, hem melanoma hem de melanositik

nevuslar, düşük fototip, açık saç ve deri rengi, güneş yanığı öyküsü ve güneşten

korunma davranışlarıyla da yakından ilişkilidirler (104-107). Bir insan hayatı

boyunca aldığı solar radyasyonun %50-80’i ile yaşamın ilk 20 yılında

karşılaşmaktadır (108).  Melanositik nevus sayısı yıllar içinde artmakta, yaşamın

ikinci ve üçüncü onyıllarında en üst düzeye ulaşmaktadır (109).

Literatürde de melanositik nevus sayıları ile Fitzpatrick deri tipi, güneş yanığı

öyküsü, güneş kremi kullanma ve koruyucu giysiler giyme gibi hem melanoma hem
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de melanositik nevuslar için ortak risk faktörleri ve davranış biçimleri arasındaki

ilişki çocuk yaş gruplarında yapılan çalışmalarla araştırılmıştır.

Buendia-Eisman ve arkadaşları Güney İspanya’da, yaşları 8-10 arasında

değişen 428 çocuğun fenotipik özelliklerini  (Fitzpatrick deri tipi, göz rengi, saç

rengi, deri rengi) ve ailelerine sorarak güneşle karşılaşma biçimlerini (≥15 SPF güneş

kremi kullanımı, tişört, şapka, gözlük gibi koruyucu giysi kullanımı, gölgede

bulunma alışkanlığı, saat 12 ile 18 arasında güneşle karşılaşma ve güneş yanığı

öyküsü) kaydettiler. Kişi başı ortalama 19,8 melanositik nevusun bulunduğu bu

çalışmada, düşük fototipteki (açık saç ve deri rengi) çocuklarda daha fazla

melanositik nevus bulunduğunu, melanositik nevusların daha çok sırt gibi aralıklı

olarak güneşle karşılaşan beden alanlarında, daha sonra kronik ve en son sırada da

nadiren güneş gören alanlarda olduğunu bildirdiler. Artmış melanositik nevus

sayısının düşük fototip, fazla güneşle karşılaşma ve artan yaş ile ilişkili olduğunu

vurguladılar. Güneş yanığı ile melanositik nevus sayısı arasında ise anlamlı bir ilişki

saptamadılar (110).

Artan nevus yoğunluğunun melanoma için iyi bilinen bir risk faktörü olduğu,

bunun da genetik faktörler ve ultraviyoleden etkilendiği bilinmektedir. Pfahlberg ve

arkadaşları ortanca yaşı 6,25 olan, toplam 4252 çocuğun bulunduğu bir grupta,

Fitzpatrick deri tipi IV’ten II’ye doğru gidildikçe nevus yoğunluğunun arttığını,

ancak Fitzpatrick deri tipi I’de belirgin bir artış olmadığını belirttiler. Benzer şekilde

nevus yoğunluğunun saç rengi açık olanlarda arttığını ancak kızıl saçlılarda yüksek

olmadığını; yüzünde çok sayıda çili olan çocuklarda nevus yoğunluğunun az sayda

çili olan ya da hiç çili olmayanlara oranla daha fazla olduğunu bildirdiler (111).

Gallagher ve arkadaşları, yaşları 6-18 arasında değişen 913 beyaz çocuğun yer

aldığı çalışmalarında açık tenli, bronzlaşmaktan çok yanmaya eğilimli ve son 5 yılda

çok sayıda ya da şiddetli güneş yanığı geçiren çocuklarda istatistiksel olarak daha

yüksek sayıda nevus saptadılar. Güneş ile kolayca bronzlaşan çocuklarda

bronzlaşmayanlara oranla nevus sayılarının daha düşük olduğunu bildirdiler. Ayrıca

çilleri olan çocukların, olmayanlara göre daha fazla sayıda melanositik nevus

sayısına sahip olduğunu belirttiler. Bu bulguların yetişkinlerdeki melanoma bulguları

ile benzerlik göstermesi nedeniyle melanomadan korunma önlemlerinin çocukluk

çağından başlayacak şekilde alınmasını önerdiler (112).
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Artmış melanositik nevus sayısı; çocukluk dönemindeki güneş yanıkları,

bronzlaşmadan çok yanmaya eğilim,  güneşle karşılaşmanın yoğun olduğu yaşam

tarzı, ekvatora yakınlık ve sıcak iklimde yapılan yaz tatilleriyle ilişkilidir.

Melanositik nevus sayıları yaş, çillenme ve açık ten rengine bağlı olarak artmaktadır.

Harrison ve arkadaşları dünyada melanomanın en sık görüldüğü yerlerden biri olan

Queensland’da gerçekleştirdikleri araştırmalarında, yaşları 1-6 arasında değişen 506

çocuk arasında, günde 4 saatten fazla güneşle karşılaşma ve güneş yanığı öyküsü

olanlarda çok yüksek nevus sayıları saptamışlardır (106).

Harrison ve arkadaşları bir başka araştırmalarında, ömür boyu güneş yanığı

sayısı ve şiddeti ile büyük (>5 cm) edinsel melanositik nevus gelişimi arasında

anlamlı bir ilişki olduğunu vurguladılar. İzlem süresince melanositik nevus

gelişiminin güneşle karşılaşma biçimi ile değil güneş yanığı öyküsü ile ilişkili

olduğunu, ve bu sonuçlar ile erken çocukluk dönemindeki nevus gelişiminin total

kümülatif dozla değil, UV ile yoğun olarak karşılaşma sonucu oluştuğunu bildirdiler

(113).

Bu bulgular Autier ve arkadaşlarının nevus gelişimi için sadece düşük doz

ultraviyole ile karşılaşmanın yeterli olduğu, ancak yüksek dozların, var olan

melanositik nevusların büyümesini uyararak büyük melanositik nevusların

oluşmasına yol açtığı görüşünü desteklemektedir (114).

Biz araştırmamızda Fitzpatrick deri tipi, güneş yanığı öyküsü ve total güneş

yükü skorlarının, nevus sayısı ve büyüklüğü ile TDS ve 7NKLS üzerine anlamlı bir

etkisini saptayamadık. Bu durumun hastaların Fitzpatrick deri tiplerinin ağırlıklı

olarak Tip 3 ve Tip 4 olmasına, Fitzpatrick Tip 1 deri tipinde hiç hastanın

bulunmamasına bağlı olabileceğini düşünüyoruz.

Literatürde, güneş koruyucu kullanımının güneş yanığını geciktirdiği ve

epidermal karsinogenezi (aktinik keratoz ve skuamöz hücreli karsinoma)  önlediği

kesin olarak belirtilmektedir (115). Buna karşılık, melanosit proliferasyonu ve

melanoma gelişme riskini azaltıp azaltmadığı konusunda çelişkili veriler

bulunmaktadır (116,117).

Maleissye ve arkadaşları, 18 yaş altı 20.743 sağlıklı çocuğun yer aldığı 15

çalışmanın metaanalitik değerlendirmesinde, 3 araştırmada güneş koruyucunun

melanositik nevus sayısı üzerine koruyucu etkisinin saptandığını gösterirken, 12
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araştırmada ise koruyucu bir etkinin bulunmadığını bildirmektedirler. 12

araştırmanın 8’inde güneş koruyucu kullanımı sonrasında daha fazla sayıda

melanositik nevus saptanırken, 4 araştırmada güneş koruyucunun melanositik nevus

sayısı üzerine anlamlı etkisi olmadığı görülmüştür (118). Buna karşın güneş

koruyucu kullanımı, güneşten korunma yöntemleri arasında tüm dünyada ilk sırayı

almaktadır. Özellikle yüksek SPF içeren güneş koruyucuların güneş yanığını

geciktirmeleri nedeniyle, insanların güneşte kalma sürelerini uzatmakta ve güneş

koruyucuların tüm fotoprotektif etkilerinin kaybolmasına yol açmaktadır (119-121).

Biz araştırmamızda güneş kremi kullanan hastalarda ortalama nevus

büyüklüğünün (3,77 mm) güneş kremi kullanmayan hastalara göre (3,73 mm) daha

büyük olduğunu saptadık. Buna karşılık güneş kremi kullanımının nevus sayısı ve

büyüklüğü ile TDS ve 7NKLS üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisini

saptamadık. Bu sonucun güneş koruyucunun yanlış kullanımı, güneş koruyucuya

güvenerek güneşte çok uzun süreler kalmak, diğer güneşten korunma yöntemlerini

uygulamamak gibi nedenlerle ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Bauer ve arkadaşları, kumsal ya da yüzme havuzlarında giyilen giysi sayısı ile

melanositik nevus sayısı arasında doz-yanıt ilişkisinin bulunduğunu, giysi sayısı

arttıkça melanositik nevus sayısının azaldığını, en az nevus sayısının mayo, tişört ve

şortun üçünü birlikte giyenlerde saptandığını bildirdiler (122).

Biz araştırmamızda şapka/başörtüsü kullanan hastalarda ortalama nevus

büyüklüğünün (3,58 mm) kullanmayan hastalara göre (3,77 mm) daha küçük

olduğunu saptadık. Buna karşılık şapka/başörtüsü kullanımının nevus sayısı ve

büyüklüğü ile TDS ve 7NKLS üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisini

saptamadık.

Smith ve arkadaşları, kontrol grubu ile karşılaştırdıkları renal transplant

hastalarında, özellikle sırtta ve akral alanlarda total melanositik nevus sayısında artış

saptadılar. Araştırıcılar yaştan bağımsız olarak immünosüpresyonun süresi ile nevus

sayıları arasında kuvvetli bir pozitif korelasyonun bulunduğunu bildirdiler (123).

Szepietowski ve arkadaşları, yetişkin renal transplant hastalarında benin

melanositik nevus prevalansını araştırdıkları çalışmalarında, nevus sayıları ile

immünosüpresyonun süresi arasında anlamlı olmasa da pozitif bir korelasyonun

varlığını bildirdiler (124).
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Buna karşılık Güleç ve arkadaşları prednizolon, siklosporin, mikofenolat

mofetil ve takrolimusun değişik kombinasyonları ile değişik sürelerle tedavi edilen

115 renal transplant alıcısında gerçekleştirdikleri araştırmalarında,

immünosüpresyonun süresinin nevus sayısı üzerine herhangi bir etkisi olmadığını

bildirdiler (125).

Biz araştırmamızda immünosüpresif ilaç tedavi dozları (gerek araştırma süresi

boyunca, gerek toplam süre olarak değerlendirildi) ve tedavi süresi ile melanositik

nevusların klinik ve dermatoskopik değişimleri arasındaki ilişkiyi inceledik. Anti

TNF, metotreksat ve azatioprin gruplarındaki nevuslarda klinik değişim olanlarla

olmayanların arasında tedavi dozları açısından istatistiksel olarak fark saptamadık.

Siklosporin grubunda ise klinik değişme hiç saptanmadığı için istatistiksel

değerlendirme yapılamadı. Anti TNF grubunda nevuslarda dermatoskopik değişim

olanlarla olmayanların arasında tedavi dozları açısından istatistiksel olarak fark

saptamadık. Metotreksat, siklosporin ve azatioprin gruplarında ise dermatoskopik

olarak orta ve majör değişme gösteren nevus sayısının az olması nedeniyle

istatistiksel değerlendirme yapılamadı. Tedavi süresi ile melanositik nevusların klinik

ve dermatoskopik değişimleri arasında istatistiksel olarak fark saptamadık.

Literatürde de immünosüpresyonun süresi ve dozu ile melanositik nevuslarda klinik

veya dermatoskopik değişimi araştıran bir yayına rastlayamadık.

Melanosit proliferasyonunun immün sistem tarafından sınırlandırıldığı

bilinmektedir (126). İmmünosüprese hastalarda kısa sürede çok sayıda nevus

gelişimi, ilk kez 1868 yılında Hutchinson tarafından ‘erüptif nevus sendromu’ olarak

tanımlanmıştır (127). Özellikle immünosüprese olgularda, nevuslar el içi ve ayak

tabanına yerleşme eğilimindedirler (128). Kemoterapi alanlarda, Addison

hastalığında, HIV pozitif hastalarda, renal transplant hastalarında ve gebelerde de

erüptif nevuslar görülebilmektedir (128). Organ transplantasyonu sonrasında

kullanılan siklosporin, azatioprin, sistemik steroidler ve biyolojik ajanların erüptif

nevus sendromu ile ilişkileri izlenmekte ancak arada direkt bir mekanizma

bulunmamaktadır; erüptif nevuslar muhtemelen bu ajanların immünosüpresif

etkilerine bağlıdır. Tranplantasyon hastalarında sık kullanılan bir diğer ajan olan

takrolimusun da, melanosit göçünü ve tirozinaz aktivasyonunu artırıcı etkileri
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nedeniyle, melanosit proliferasyonunu direkt olarak ve oluşturduğu

immünosüpresyon ile indirekt olarak artırdığı düşünülmektedir (129).

Sağlam bir immün sistemin benin melanositik lezyonları sınırlandırdığı

kanıtlanmakla birlikte, immünosüpresyon ve melanomagenez arasındaki ilişki kesin

olarak aydınlatılabilmiş değildir (126). İmmünosüpresif tedavi ve malinite arasındaki

ilişki ilk kez organ transplantasyon hastalarıyla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya

atılmıştır. Graft fonskiyonlarının sağlanması ve devamı için azatioprin alan

hastalarda, genel popülasyona göre doz ve süre bağımlı artmış risk varlığından ilk

kez 1960’lı yılların ortalarında sözedilmiştir (130).

İmmünosüpresif hastalarda tümör büyümesi ve metastazı daha kolay

gerçekleşmektedir (131). Onkojenik virusların immün gözetimden kaçması, malin

hücrelerin immün gözetimden kaçması ve ilaçların direk onkojenik etkileri şeklinde

3 temel mekanizma ile malinite geliştiği düşünülmektedir (131).

Transplantasyonla ilgili deneyimler azatioprinin direk onkojenik etki ile

malinite gelişimini indüklediğini göstermiştir. Azatioprinin aktif metaboliti olan 6-

merkaptopürin hücre DNA’sına entegre olarak RNA sentezi ve metabolizmasını

etkiler. Azatioprinin bir diğer metaboliti olan 6- tioguanin ise UVA ile etkileşerek

reaktif oksijen ürünlerinin açığa çıkmasına, deri hücrelerinde DNA hasarına ve

fotosensitiviteye neden olur (132). Azatioprin ayrıca keratinositlerde DNA onarım

mekanizmalarını da inhibe etmektedir (133).

Siklosporin, organ nakillerinden sonra kullanılmasının yanısıra, inflamatuar

hastalıklarda da kullanılmaktadır. 1252 psoriazis hastasının olduğu bir çalışmada,

siklosporin kullanımı ile deri kanserlerinde 6 kat artış saptanmış, bunların çoğu

skuamöz hücreli karsinoma olarak belirtilmiştir (134). Siklosporin T hücre işlevlerini

azaltarak ve TGF-β1 (transforming growth factor beta-1) sentezini arttırarak

immünosüpresyona neden olmakta ve tümör hücrelerinde invazyon, metastaz ve

rekürrensi kolaylaştırmaktadır (135).

Tümör nekroz faktör alfa (TNF alfa), monosit kökenli hem antionkojenik hem

de proonkojenik etkileri bulunan bir sitokindir. TNF apoptoz indüksiyonu ile tümör

hücrelerini ortadan kaldırabilmekte ancak nükleer faktör Kβ kaskadı ile neoplastik

hücrelerin proliferasyonu ve hayatta kalmasını da sağlayabilmektedir (136). Malinite

riskini araştıran uzun dönem çalışmalar daha çok romatoid artrit ve Crohn
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hastalarında geçekleştirilmiştir (134,137). İnflamatuar hastalıkların tedavisinde

kullanılan TNF alfa inhibitörlerinin melanoma dışı deri kanserlerini (özellikle

skuamöz hücreli karsinoma) artırdığına ilişkin kesin olmamakla beraber güçlü

kanıtlar vardır, bu risk immünomodülatörlerle birlikte kullanıldıklarında daha

yüksektir (137). Melanoma riskini de hafifçe arttırdıkları düşünülmektedir. TNF alfa

inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda primer melanoma ve melanoma

reaktivasyonları bildirilmektedir (138).

Metotreksat ve onkogenez arasındaki ilişki, az sayıda literatürde ve çelişkili

veriler şeklindedir. Amerikada 16 üniversite hastanesinde yapılan 1380 psoriazis

hastasını içeren bir çalışmada, yüksek doz metotreksat alan grupta (≥3 gram, ≥4 yıl),

kısa süreli ve düşük doz alan gruba göre 2 kat artmış skuamöz hücreli karsinoma

saptanmıştır (139). Bununla birlikte Finnish çalışmasında, metotreksat ilişkili

skuamöz hücreli karsinoma riskinin artmamış olduğu bildirilmiştir (140).

Avustralya’da metotreksat ile tedavi edilen 459 romatoid artrit hastasını içeren bir

çalışmada melanoma riskinin genel popülasyona göre 3 kat arttığı bildirilmiştir

(141).

Araştırmamızda, değişik immünosüpresif ilaçlarla (anti TNF alfa, siklosporin,

metotreksat, azatioprin) tedavi olan hastalarda, yeni nevus gelişimini, var olan

nevuslardaki klinik ve dermatoskopik değişiklikleri, bu değişikliklere yol açan

etkenleri ve melanoma gelişme riskini değerlendirmeyi planlandık. Çalışmamız 103

hastanın toplam 266 melanositik lezyonu (237 Clark nevus, 22 doğumsal, 3 Unna, 3

mavi, 1 Reed) üzerinde gerçekleştirildi. İmmünosüpresif ajanların toplam nevus

sayısı üzerine etkisi ilk vizitteki ve 9. aydaki ortalama nevus sayıları karşılaştırılarak

araştırıldı.

İmmün sistem melanosit proliferasyonunu sınırlayan ana faktördür (126).

İmmünosüpresif tedavi ile edinsel melanositik nevus sayısının arttığını belirten

yayınlar, erüptif nevuslarla ilgili olgu raporları şeklindedir. Literatürde azatioprin,

infliksimab, prednizolon, alefasept, etanersept, 6-merkaptoprin, metotreksat,

siklosporin ve kemoterapötik ajan tedavileri ile erüptif nevusların geliştiğini bildiren

olgu bildirileri vardır (128).

Piaserico ve arkadaşları, renal transplantasyon sonrası prednizon, azatioprin ve

siklosporin kombinsyonu ile tedavi edilen 16 yaşındaki bir erkek olgu yayınladılar.
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Hastada tedavinin 6. ayında erüptif nevusların geliştiğini, graft rejeksiyonu sonrası

immünosüpresyonun sonlandırılması ile nevusların küçüldüğünü, bir bölümünün ise

spontan olarak gerilediğini bildirdiler (142).

Grob ve arkadaşları, 110 renal transplant alıcısı ve 84 HIV pozitif hastayı yaş,

cinsiyet ve fenotip uyumlu kontrollerle karşılaştırdıkları çalışmalarında, hem renal

transplant alıcılarında hem de HIV pozitif hastalarda nevus sayılarının  daha yüksek

olduğunu, o nedenle de nevus sayısındaki artışın immünosüpresyonun nedenine değil

doğrudan kendisine bağlı olduğunu bildirdiler (143).

McGregor ve arkadaşları, renal transplantasyon sonrasında 2 yıl süre ile

prednizolon ve azatioprin tedavisi alan ve tek yumurta ikizi olan bir çocukta 100’ün

üzerinde melanositik nevus geliştiğini, immünosüpresyonu olmayan ikiz kardeşinde

ise birkaç nevusun bulunması nedeniyle, bu nevusların fizyolojik ya da ailesel

olamayacağını ve immünosüpresyonla ilişkili olduğunu bildirdiler (144).

Smith ve arkadaşları, 38 renal transplantlı çocuk hastanın total ve bölgesel

melanositik nevus sayılarını, yaş ve seks uyumlu sağlıklı kontrollerle

karşılaştırdıkları çalışmalarında, renal transplantasyon yapılan çocukların özellikle

sırt, eliçi ve ayak tabanlarındaki nevus sayılarının daha yüksek olduğunu ve nevus

sayıları ile immünosüpresyonun süresi arasında kuvvetli pozitif korelasyon

bulunduğunu bildirdiler. Araştırıcılar bu durumun ilerde melanoma gelişimi için bir

risk faktörü olabileceğini ve hastaların düzenli olarak izlenmeleri gerektiğini

vurguladılar (123).

Güleç ve arkadaşları ise prednizolon, siklosporin, mikofenolat mofetil ve

takrolimusun değişik kombinasyonları ile değişik sürelerle tedavi edilen 115 renal

transplant alıcısında gerçekleştirdikleri araştırmalarında immünosüpresyonun süresi

ve immünosüpresif ilaç tipinin nevus sayısı üzerinede herhangi bir etkisi olmadığını

bildirdiler (125).

Biz çalışmamızda, immünosüpresif ajanların toplam nevus sayısı üzerine olan

etkisini incelediğimizde, Anti TNF, metotreksat ve azatioprin gruplarındaki nevus

sayılarında anlamlı bir artış saptadık (sırasıyla p=0,009; p=0,014; p=0,024). Anti

TNF, metotreksat ve azatioprin gruplarındaki bulgularımız immünosüpresif tedavinin

edinsel melanositik nevus sayısını arttırdığını bildiren olgu sunumlarıyla uyumluluk

göstermektedir.
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Organ transplantasyon hastalarında, immünosüpresyon sonucu melanoma dışı

deri kanserlerinde artış olduğu kanıtlanmıştır (126). En sık görülen skuamöz hücreli

karsinoma, normal popülasyona göre 65-250 kat daha sık görülmektedir. Bazal

hücreli karsinoma 10-16 kat, Merkel hücreli karsinoma 5-10 kat, Kaposi sarkomu

400-500 kat daha sık görülmektedir (145). Organ transplant hastalarında

immünosüpresyonun kesilmesi deri kanserlerini azaltmaktadır (145).

İmmünosüpresyonun melanomagenez ile ilişkisi hakkında ise farklı veriler

vardır (126). Literatürde immünosüpresyona yol açan sitotoksik veya

immünosüpresif ajanların tümör spesifik lenfositleri inhibe ederek melanoma

oluşumuna neden olduğu bildirilmektedir (126). Organ transplantasyon hastalarında

kutanöz melanoma riski hafif derecede artmıştır (14,146,147). Melanoma, organ

transplant hastalarındaki deri kanserlerinin yalnızca %6 sını oluşturmakla beraber, bu

grupta melanomaya bağlı mortalite oranı belirgin olarak yüksektir. Sıklıkla genç

(ortalama yaş 36) erkek hastalarda, transplantasyondan ortalama 4-5 yıl sonra gelişir.

Genel popülasyonda olduğu gibi aralıklı ultraviyole ile karşılaşma, açık deri tipi, çok

sayıda Clark nevus öyküsü ve ailede melanoma öyküsü olanlarda risk daha fazladır.

Bununla birlikte immünosüpresyonun yol açtığı nevus sayısında artış da melanoma

için ek bir risk faktörü olabilir. Breslow kalınlığı 2 mm’den küçük olan

melanomalarda, prognoz genel popülasyonla benzerdir; ancak 2 mm’ den daha kalın

melanomalarda, prognoz daha kötüdür. Organ transplant hastalarında BRAFV 600E

mutasyonunun genel popülasyondan daha az pozitif olduğu gösterilmiştir (145).

Beata Imko-Walczuk ve arkadaşları, Oxford Üniversitesi Transplantasyon

Merkezi’nde 2342 organ transplantasyonu yapılan 1958 hastada yaptıkları

analizlerde transplantasyon sonrası 14 invaziv melanoma saptadılar ve organ

transplant alıcılarında melanoma insidansında 5 kat artış olduğunu bildirdiler (148).

Biz araştırmamızda 9 aylık izlem süresi boyunca anti TNF alfa, metotreksat,

siklosporin ve azatioprin alan hastalarda melanoma saptamadık.

Clark nevus edinsel benin bir nevus olmakla beraber, artan sayı (50 veya 100

den fazla olması) ve çap (5, 6 ya da 8 mm’den büyük) ile ilişkili olarak malinite riski

de artmaktadır. Clark nevus zemininde çok nadiren (1/200-1/500) melanoma

gelişebilir. Çok sayıda Clark nevusu ve ailede melanoma öyküsü olan hastalarda ve

displastik nevus sendromunda bu risk daha fazladır (75).
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Doğumsal melanositik nevuslarda da çap arttıkça, melanoma gelişme riski

artmaktadır. Küçük ve orta çaplı DMN’larda yaşam boyu melanoma gelişme riski

%1’den daha azdır. Büyük DMN’larda bu oran %5-10 arasındadır ve yaşamın ilk 5

yılında en yüksektir. DMN zemininde melanoma gelişme riski multipl satellit

nevusları olan, arka orta hat yerleşimli, çapı 20 cm’ den büyük dev DMN’larda en

yüksektir (75).

Displastik nevus sendromunda, ailesel veya kişisel melanoma öyküsünden

bağımsız olarak hastalarda, en az biri ≥8 mm olmak üzere 100’den fazla Clark ve

küçük doğumsal melanositik nevus vardır. Rigel’in risk sınıflamasına göre hastalar

kişisel ve/veya ailesel melanoma öyküsü varlığı/yokluğuna göre değerlendirilmekte;

kişisel melanoma öyküsü için 1 puan, ailesel melanoma öyküsü için 2 puan verilerek

total bir skor belirlenmektedir. Buna göre; 0 puan alan hastalarda 25 yıldaki

melanoma gelişme riski %6, 1 puan alanlarda %10, 2 puan alanlarda %15, 3 puan

alanlarda %50 olarak bildirilmektedir (37).

Çalışmamızda displastik nevus sendromlu bir hasta bulunmuyordu.

Araştırmamızda nevusların ilk vizitte ve üçer ay aralıklarla yapılan izleyen

vizitlerde büyüklük (çap) değerleri ölçüldü ve araştırma gruplarında 0 ve 9. aylardaki

değerler karşılaştırıldı. Anti TNF alfa grubunda 37 nevusun çapında büyüme

saptandı, anlamlı olarak değerlendirildi (p=0,03). Metotreksat grubunda 39 nevusun

çapında büyüme saptandı, anlamlı olarak değerlendirildi (p=0,02). Siklosporin ve

azatioprin grubundaki hastaların nevuslarının çaplarında istatistiksel olarak fark

saptanmadı (sırasıyla p=0,64; p=0,14).

Çalışmamızda nevuslarda klinik değişme, ilk vizitte ve 9. ayda dijital

dokümantasyonu yapılan nevusların simetri, kenar düzeni, kenar keskinliği ve renk

parametrelerine bakılarak değerlendirildi. Anti TNF alfa grubundaki nevusların

2’sinde (%2,8) büyüme, 1’inde (%1,4) kenar düzeni değişimi, 1’inde (%1,4) kenar

keskinliği değişimi, 1’inde (%1,4) renkte koyulaşma, 1’inde (%1,4) kenar

keskinliğinde değişme ve büyüme, 2’sinde (%2.8) büyüklük ve renk değişimi

saptanırken, 63’ünde (%88,7) klinik olarak değişim saptanmadı.

Metotreksat grubundaki nevusların 1’inde (%1,3) kenar keskinliği değişimi,

1’inde (%1,3) renkte koyulaşma izlenirken 75’inde (%97,4) klinik olarak değişim

saptanmadı. Azatioprin grubundaki nevusların 3’ünde (%4,1) renkte koyulaşma
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izlenirken 70’inde (%95,9) klinik değişim saptanmadı. Siklosporin grubundaki

nevusların 37’sinde (%100) klinik olarak değişim saptanmadı.

İmmünosüpresif tedavilerin nevusların yalnızca %4,7’sinde klinik değişim

oluşturduğu, %95,3 ünde ise klinik değişime yol açmadığı görüldü.

İmmünosüpresyonun melanoma insidansında oluşturduğu artışın, nevusların

küçük bir bölümünde yol açtığı bu klinik değişikliklerle ilişkisini araştıran bir

çalışmaya literatürde rastlamadık. Böyle bir olası ilişkinin varlığı ve yorumunun ileri

araştırmalarla gerçekleşebileceği düşünüyoruz.

Gebelik, ultraviole radyasyonu ve fototerapinin melanositik nevuslarda

dermatoskopik değişikliklere yol açabildiği bilinmektedir.

Melanositik nevuslarda, gebelikte hormonal faktörler nedeniyle klinik ve

dermatoskopik değişiklikler gelişmektedir. On iki primigravidanın yer aldığı bir

çalışmada, 4 mm üzerindeki nevuslar değerlendirmeye alınmış, nevus renginde

koyulaşma ve özellikle karın ve meme gibi gebelikte genişleyen deri alanlarında

nevus büyüklüğünde artma saptanmıştır. Bu nevuslarda şekil değişikliği olmadan,

dermatoskopik olarak retiküler çizgiler kalınlaşmış, ağ boşlukları büyümüş, periferal

kahverengi nokta ve klodların sayısında artış saptanmıştır (149). Displastik nevus

sendromlu gebelerin alındığı bir diğer çalışmada, gebe olmayanlara göre 3,9 kat

artmış klinik değişim tespit edilmiştir (150). Bir diğer araştırmada 47 gebenin,

gebelik dönemi ve postpartum 6. aydaki nevuslarında, ABCD kuralına göre TDS ve

yapısız alanlar, retiküler çizgiler, nokta ve klodlar ve vasküler yapılar incelenmiştir.

Bu araştırmada hastaların üçte birinde gebelik döneminde TDS’de anlamlı artış

saptanmış, ancak dermatoskopik değişiklikler, sıklıkla biyopsi yapılmasını

gerektirmeyecek kadar hafif olarak değerlendirilmiştir. Gebelik döneminde retiküler

çizgilerin postpartum döneme oranla daha silik olduğu, vasküler yapıların ise daha

belirgin olduğu görülmüş, ancak melanositik nevusların çapında gebelik esnasında

anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiştir (151). Nevus büyüklüğündeki

değişikliklerin özellikle karın ve meme gibi gebelikte genişleyen deri alanlarında

olması nedeniyle, gebelikte değişim gösteren bir melanositik nevusun fizyolojik

olarak kabul edilmemesi ve yetişkinlerde olduğu gibi biyopsi ile değerlendirilmesi

önerilmektedir (152).
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Gebeliğin melanositik nevuslar üzerinde, tanımlanan etkileri olması nedeniyle

araştırmamıza hiç gebe hasta alınmamıştır.

Pek çok dermatolojik hastalığın tedavisinde kullanılan fototerapinin

melanositik nevuslar üzerinde morfolojik değişikliklere yol açtığı bilinmektedir

(153). Hem PUVA hem de darbant-UVB’nin nevuslar üzerindeki etkilerinin

araştırıldığı bir araştırmada, fototerapi esnasında kapatılan ve kapatılmayan

nevusların tümünde, büyüklük ve pigmentasyon düzeylerinde artış saptanmış; bu

değişiklikler kapatılmayan nevuslarda istatistiksel olarak anlamlı olarak

değerlendirilmiştir. Pigmentasyon artışının kapatılan nevuslarda da olmasının nedeni,

proopiomelanokortin kökenli nöropeptidlerin artması sonucu sistemik etki ile tüm

nevuslardaki melanositlerin uyarılması olarak açıklanmaktadır (153).

Fototerapinin, melanositik nevuslar üzerine bilinen etkileri nedeniyle,

immünosüpresif tedaviye ek olarak fototerapi alan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.

Araştırmamızda immünosüpresif tedavi altındaki hastalarda zaman içinde

görülebilecek dermatoskopik değişiklikleri, 0. ve 9. aylardaki dermatoskopi skorları

(ABCD kuralı ve 7 nokta kontrol listesi skorları) ve değişme skorları ile

değerlendirdik.

Araştırma grupları arasında 0. ve 9. aylardaki ABCD ve 7 nokta kontrol listesi

skor ortalamaları açısından istatistiksel olarak fark saptamadık.

Dermatoskopik değişme skorları ile yaptığımız değerlendirmede ise anti TNF

alfa grubunda 29 nevusta (%40,8) minör değişme, 6 nevusta (%8,5) orta derecede

değişme, 1 nevusta (%1,4) majör değişme saptandı. 35 nevusta ise (%49,3)

dermatoskopik değişim saptanmadı.

Metotreksat grubunda 35 nevusta (%45,5) minör değişme, 1 nevusta (%1,3)

orta derecede değişme, 1 nevusta (%1,3) majör değişme saptandı. 40 nevusta

(%51,9) dermatoskopik değişim saptanmadı.

Siklosporin grubunda 12 nevusta (%32,4) minör değişme,  3 hastada (%8,1)

orta derecede değişme saptandı. 22 nevusta (%59,5) dermatoskopik değişim

saptanmadı.

Azatioprin grubunda 19 nevusta  (%26,0) minör değişme, 1 nevusta (%1,4)

orta derecede değişme, 2 nevusta (%2,8) majör değişme saptandı. 51 nevusta ise

(%69,8) dermatoskopik değişim saptanmadı.
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Anti TNF alfa grubunda karın yerleşimli bir lezyonun 6. aydaki izleminde

majör değişme saptandı, ilk vizitte her iki eksende renk ve yapı asimetrisi olan

melanositik lezyonda 6. aydaki kontrolünde nevus çapında belirgin büyüme olmadan

melanoma ipuçlarından eksantrik mavi-beyaz yapısız alan görüldü. Eksize edilen

lezyonun dermatopatolojisi doğumsal melanositik nevus olarak sonuçlandı.

Metotreksat tedavi grubunda bir hastanın üst ekstremitedeki melanositik

lezyonunda 9. ayda çapta 2 mm’den fazla büyüme ve periferal kalın retiküler ağ

yapısı görüldü, majör değişme olarak kabul edildi. Lezyonun dermatopatolojisi Clark

nevus olarak sonuçlandı.

Azatioprin tedavi grubunda bir hastanın gövde arka tarafta yer alan melanositik

lezyonunda 6. aydaki izlemde 2 mm’nin üzerinde büyüme, simetrik periferal

kahverengi noktalar, kahverengi retiküler çizgilerde genişleme ve melanoma özgü

kriterlerden eksantrik yapısız siyah alan izlendi. Majör değişme olarak kabul edildi.

Lezyonun dermatopatolojisi Clark nevus olarak sonuçlandı. Azatioprin grubunda bir

hastanın alt ekstremitedeki melanositik lezyonun 6. aydaki izleminde lezyon çapında

belirgin büyüme olmadan, melanoma ipuçlarından düzensiz pigmentli lekeler

görüldü, majör değişme olarak değerlendirildi. Lezyonun dermatopatolojisi Clark

nevus olarak sonuçlandı.

TNF alfa blokürlerinin immünosüpresif özelliklerinin malinite riskini

arttırdığınına işaret eden bildirilerin yanısıra, TNF alfa tedavisi altındaki hastalarda

melanoma gelişimi ile ilgili olgu bildirileri de bulunmaktadır (154, 155).

Raaschou ve arkadaşları, romatoid artrit hastalarında anti TNF tedaviler ile

melanoma arasındaki potansiyel ilişkiyi ulusal sağlık kayıtları verilerini prospektif

olarak inceleyerek araştırdılar. Biyolojik ilaçlarla tedavi edilmeyen romatoid artrit

hastalarında ilk kez oluşan 113 invaziv melanomaya karşılık, karşılaştırılan normal

popülasyonda 393 invaziv melanoma saptadılar ve biyolojik ilaçlarla tedavi

edilmeyen romatoid artrit hastalarında normal popülasyona göre melanoma riskinde

artış olmadığını bildirdiler. Buna karşılık TNF inhibitörleri ile tedavi edilen

hastalarda ilk kez oluşan 38 melanoma saptadılar. Araştırıcılar bu hastalarda

biyolojiklerle tedavi edilmeyen romatoid artrit olgularına göre melanoma riskinde

%50 oranında artış bulunduğunu bildirdiler (156).
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Melanoma gelişiminde TNF ve buna bağlı olarak TNF inhibitörlerinin önemi

insan çalışmaları ile ve in vitro çalışmalarla desteklenmektedir. İmmünolojik bir

tümör olan melanomada TNF ve interferon alfa gibi tümör nötrolize edici potansiyeli

olan sitokinlerin de katkısıyla oluşan bir immün yanıt ortaya çıkmaktadır (157).

İmmün sistemin siklosporin, azatioprin ve prednizolon ile baskılanması erüptif

melanositik nevuslara yol açmaktadır (158). İmmünosüpresyonlu hastalardaki erüptif

nevuslar immün sistemin melanosit proliferasyonunu inhibe edememesine bağlıdır.

TNF alfa blokürü kullanan hastalarda da erüptif nevuslar bildirilmektedir (128,159).

Biyolojik ajanlarla oluşan erüptif nevusların da immünosüpresyona bağlı

olduğu düşünülmektedir. Erüptif nevusların dermatoskopisinde, hızlı büyüme

gösteren benin melanositik nevuslarda görülen periferal nokta ve klodların izlenmesi

de melanosit proliferasyonuna işaret etmektedir (158).

Tüm bu veriler immünosüpresif ilaç kullanımı sonrasında ortaya çıkan erüptif

nevusların bu ilaçların immünosüpresif etkilerine bağlı olduğunu göstermektedir.

İmmünosüpresyon ve melanosit proliferasyonu ile ilişkili mekanizmalar kesin olarak

bilinmemekte ancak uyarılan ya da bölünen hücrelerin differensiye melanositler değil

melanosit kök hücreleri olabileceği ve immünosüpresyonun melanosit kök hücre

bölünmesini düzenleyen faktör ve yolakları etkilediği düşünülmektedir (160).

Araştırmamızda izlem süresi boyunca melanoma görülmedi. İmmünosüpresif

ilaçların hiçbirinin ABCD ve 7 nokta kontrol listesi skor ortalamaları üzerine etkisi

saptanmazken, anti TNF ajanların ve metotreksatın nevusların çap ve sayılarını

etkilediklerini gördük. ABCD kuralı ve 7 nokta kontrol listesine göre dermatoskopik

skoru yüksek olduğu için 10 lezyon eksize edildi. Bu lezyonlardan 1 tanesi

metotreksat, 3 tanesi azatioprin, 6 tanesi ise anti TNF alfa grubundandı. Anti TNF

alfa grubunda 6 nevusta dermatoskopik olarak orta derecede değişme, 1 nevusta

majör değişme saptandı.

Literatürde TNF alfa blokürlerinin melanositik nevus morfolojisi üzerindeki

etkilerini araştıran bir çalışmaya rastlamadık. TNF alfa blokürlerinin melanositik

nevuslarda oluşturduğu morfolojik değişikliklerin melanoma gelişimi ile olası ilişkisi

konusunun, henüz yanıtı olmayan ve aydınlatılabilmesi için yoğun çalışmalara

gereksinim duyulan bir konu olduğunu düşünmekteyiz.
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Araştırmamızın kısıtlılıkları, takip süresinin kısa ve hasta sayısının yetersiz

olmasıdır. Bu konuda daha fazla sayıda hasta içeren, multimerkezli, takip süresinin

daha uzun olduğu çalışmalara gereksinim olduğunu düşünmekteyiz.
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6. SONUÇLAR

Değişik immünosüpresif ilaçlarla (anti TNF alfa, siklosporin, metotreksat,

azatioprin) tedavi olan hastalarda, yeni nevus gelişimi, var olan nevuslardaki klinik

ve dermatoskopik değişiklikler ve bu değişikliklere yol açan etkenleri araştırmak

amacıyla yapılan bu çalışma, 103 hastadaki toplam 266 melanositik lezyon (237

Clark nevus, 22 doğumsal, 3 Unna, 3 mavi, 1 Reed nevus) üzerinde gerçekleştirildi.

İmmünosüpresif tedavi alan hastaların immünosüpresyon sürelerinin, Fitzpatrick deri

tipi,  güneş yanığı sayısı, güneş kremi/şapka/başörtüsü kullanma öyküsü, kişisel ve

ailesel displastik nevus ve melanoma öyküsü gibi melanoma risk faktörlerinin ve

total güneş yükü skorlarının, melanositik nevus sayısı, nevus büyüklüğü ve

dermatoskopik değişikliklere olası etkileri araştırıldı. Dermatoskopik değişiklikler;

ilk vizitteki dermatoskopik görünüm, dermatoskopi skorları (ABCD kuralı ve 7 nokta

kontrol listesi skorları) ve değişme skorları ile 9. aydaki veya eksize edildiği tarihteki

dermatoskopik görünüm, dermatoskopi skorları ve değişme skorları karşılaştırılarak

değerlendirildi.

Fitzpatrick deri tipi, güneş yanığı öyküsü ve toplam güneş yükünün; nevus

sayısı, nevus büyüklüğü (çapı), TDS ve 7NKLS üzerine anlamlı etkisi saptanmadı.

Bu durumun hastaların Fitzpatrick deri tiplerinin ağırlıklı olarak Tip 3 ve Tip 4

olmasına bağlı olabileceğini düşünüldü. Güneş kremi kullanan hastalarda ortalama

nevus büyüklüğünün (3,77 mm) güneş kremi kullanmayan hastalara göre (3,73 mm)

daha büyük olduğu saptandı. Buna karşılık güneş kremi kullanımının nevus sayısı ve

büyüklüğü ile TDS ve 7NKLS üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi

saptanmadı. Bu sonucun güneş koruyucunun yanlış kullanımı, güneş koruyucuya

güvenerek güneşte çok uzun süreler kalmak, diğer güneşten korunma yöntemlerini

uygulamamak gibi nedenlerle ilgili olabileceği düşünüldü. Şapka/başörtüsü kullanan

hastalarda ortalama nevus büyüklüğünün (3,58 mm) kullanmayan hastalara göre

(3,77 mm) daha küçük olduğu saptandı. Buna karşılık şapka/başörtüsü kullanımının

nevus sayısı ve büyüklüğü ile TDS ve 7NKLS üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir

etkisi görülmedi.

Araştırmamızda araştırma süresince ve toplam immünosüpresif ilaç dozları ve

tedavi süresi ile melanositik nevusların klinik ve dermatoskopik değişimleri
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arasındaki ilişki de incelendi. Anti TNF, metotreksat ve azatioprin gruplarındaki

nevuslarda klinik değişim olanlarla olmayanların arasında tedavi dozları açısından

istatistiksel olarak fark saptamadık. Siklosporin grubunda ise klinik değişme hiç

saptanmadığı için istatistiksel değerlendirme yapılamadı. Anti TNF grubunda

nevuslarda dermatoskopik değişim olanlarla olmayanların arasında tedavi dozları

açısından istatistiksel olarak fark saptamadık. Metotreksat, siklosporin ve azatioprin

gruplarında ise dermatoskopik olarak orta ve majör değişme gösteren nevus sayısının

az olması nedeniyle istatistiksel değerlendirme yapılamadı. Tedavi süresi ile

melanositik nevusların klinik ve dermatoskopik değişimleri arasında istatistiksel

olarak fark saptamadık. Literatürde de immünosüpresyonun süresi ve dozu ile

melanositik nevuslardaki klinik veya dermatoskopik değişimi araştıran bir yayına

rastlanmadı.

Araştırmamızda nevusların ilk vizitte ve üçer ay aralıklarla yapılan izleyen

vizitlerde,  toplam nevus sayıları ve büyüklük (çap) değerleri ölçüldü ve araştırma

gruplarında 0 ve 9. aylardaki değerler karşılaştırıldı. İmmünosüpresif ajanların

toplam nevus sayısı üzerine olan etkisi incelendiğinde, anti TNF, metotreksat ve

azatioprin gruplarındaki nevus sayılarında anlamlı bir artış saptandı (sırasıyla

p=0,009; p=0,014; p=0,024). Anti TNF alfa grubunda 37 nevusun, metotreksat

grubunda 39 nevusun çapında da istatistiksel olarak anlamlı büyüme saptandı

(sırasıyla p=0,03; p=0,02). İmmünosüpresif tedavinin nevus sayısı ve büyüklüğünü

arttırdığına işaret eden bu sonuçlar, immünosüpresyonun melanoma için ek bir risk

faktörü olabileceği düşüncesini desteklemektedir. Araştırmamızda 9 aylık izlem

süresi boyunca anti TNF alfa, metotreksat, siklosporin ve azatioprin alan hastalarda

melanoma saptanmadı.

Çalışmamızda nevuslardaki klinik değişim, ilk vizitte ve 9. ayda dijital

dökümantasyonu yapılan nevusların simetri, kenar düzeni, kenar keskinliği ve renk

parametrelerine bakılarak değerlendirildi. Anti TNF alfa grubundaki nevusların

2’sinde (%2,8) büyüme, 1’inde (%1,4) kenar düzeni değişimi, 1’inde (%1,4) kenar

keskinliği değişimi, 1’inde (%1,4) renkte koyulaşma, 1’inde (%1,4) kenar

keskinliğinde değişme ve büyüme, 2’sinde (%2.8) büyüklük ve renk değişimi

saptanırken, 63’ünde (%88,7) klinik olarak değişim saptanmadı. Metotreksat

grubundaki nevusların 1’inde (%1,3) kenar keskinliği değişimi,  1’inde (%1,3) renkte
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koyulaşma izlenirken 75’inde (%97,4) klinik olarak değişim saptanmadı. Azatioprin

grubundaki nevusların 3’ünde (%4,1) renkte koyulaşma izlenirken 70’inde (%95,9)

klinik değişim saptanmadı. Siklosporin grubundaki nevusların 37’sinde (%100)

klinik olarak değişim saptanmadı.

İmmünosüpresif tedavilerin nevusların yalnızca %4,7’sinde klinik değişim

oluşturduğu, %95,3’ünde ise klinik değişime yol açmadığı izlendi.

İmmünosüpresyonun nevuslarda oluşturabildiği bu klinik değişimin, melanoma

insidansında artışa neden olup olamayacağı konusunun ileri araştırmalarla

gerçekleşebileceği düşünüldü.

Araştırmamızda immünosüpresif tedavi altındaki hastalarda zaman içinde

görülebilecek dermatoskopik değişiklikler, 0. ve 9. aylardaki dermatoskopi skorları

(ABCD kuralı ve 7 nokta kontrol listesi skorları) ve değişme skorları ile

değerlendirildi. Araştırma grupları arasında 0. ve 9. aylardaki ABCD ve 7 nokta

kontrol listesi skor ortalamaları açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı.

Dermatoskopik değişme skorları ile yaptığımız değerlendirmede ise anti TNF alfa

grubunda 29 nevusta (%40,8) minör değişme, 6 nevusta (%8,5) orta derecede

değişme, 1 nevusta (%1,4) majör değişme saptandı. 35 nevusta ise (%49,3)

dermatoskopik değişim saptanmadı. Metotreksat grubunda 35 nevusta (%45,5) minör

değişme, 1 nevusta (%1,3) orta derecede değişme, 1 nevusta (%1,3) majör değişme

saptandı. 40 nevusta (%51,9) dermatoskopik değişim saptanmadı. Siklosporin

grubunda. 12 nevusta (%32,4) minör değişme,  3 hastada (%8,1) orta derecede

değişme saptandı. 22 nevusta (%59,5) dermatoskopik değişim saptanmadı.

Azatioprin grubunda 19 nevusta (%26,0) minör değişme, 1 nevusta (%1,4) orta

derecede değişme, 2 nevusta (%2,8) majör değişme saptandı. 51 nevusta ise (%69,8)

dermatoskopik değişim saptanmadı. Tedavi grupları arasında nevuslarda

dermatoskopik değişim açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı (p=0,65).

Araştırmamızda izlem süresi boyunca melanoma görülmedi. İmmünosüpresif

ilaçların hiçbirinin ABCD ve 7 nokta kontrol listesi skor ortalamaları üzerine etkisi

saptanmadı, ancak anti TNF ajanların ve metotreksatın nevusların çap ve sayılarını

etkiledikleri saptandı. ABCD kuralı ve 7 nokta kontrol listesine göre dermatoskopik

skoru yüksek olduğu için 10 lezyon eksize edildi. Bu lezyonlardan 1 tanesi
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metotreksat, 3 tanesi azatioprin, 6 tanesi ise anti TNF grubundandı. Anti TNF

grubunda 6 nevusta orta derecede değişme, 1 nevusta majör değişme saptandı.

Literatürde TNF alfa blokürlerinin melanositik nevus morfolojisi üzerindeki

etkilerini araştıran bir çalışmaya rastlanmadı. TNF alfa blokürlerinin melanositik

nevuslarda oluşturduğu morfolojik değişikliklerin melanoma gelişimi ile olası ilişkisi

konusunun, henüz yanıtı olmayan ve aydınlatılabilmesi için yoğun çalışmalara

gereksinim duyulan bir konu olduğunu düşünüldü.
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ÖZET

İmmünosüpresif Tedavi Alan Hastalardaki Melanositik Nevuslarda Klinik ve
Dermatoskopik Değişiklikler

Bu araştırma immünosüpresif ilaçlarla tedavi olan hastalarda, yeni nevus gelişimi,
var olan nevuslardaki klinik ve dermatoskopik değişiklikler, bu değişikliklere yol
açan etkenler ve melanoma gelişme riskinin değerlendirilmesi amacıyla
gerçekleştirildi. Eylül 2011 ve Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Romatoloji Bilim Dalı’na başvurarak değişik immünosüpresif ilaçlarla (anti
TNF alfa, Siklosporin, Metotreksat, Azatioprin) tedavi gören, 103 hastanın 266
melanositik lezyonu araştırma kapsamına alındı. Hastalar 3’er aylık aralıklarla 9 ay
boyunca prospektif olarak izlendiler.
Hastaların Fitzpatrick deri tipi,  güneş yanığı sayısı, güneş kremi kullanma öyküsü,
kişisel ve ailesel displastik nevus ve melanoma öyküsü gibi melanoma risk faktörleri
araştırıldı, yaşanılan bölge, mesleksel olarak güneşle karşılaşma ve tatillerde güneşle
karşılaşma süreleri değerlendirilerek toplam güneş yükü skorları belirlendi.
İmmünosüpressif tedavi alan hastaların immünosüpresyon sürelerinin, melanoma
risk faktörlerinin ve total güneş yükü skorlarının, melanositik nevus sayısı ve
dermatoskopik değişikliklere olası etkileri araştırıldı. Her vizitte standart pozlarda
çekilen tüm beden fotoğrafları ve melanositik nevusların klinik fotoğrafları
karşılaştırılarak simetri, kenar düzeni, kenar keskinliği ve renk parametrelerine göre
klinik değişimin varlığı araştırıldı. Nevuslardaki dermatoskopik değişim 0 ve 9.
aylardaki kaos (renk ve yapı asimetrisi), ABCD kuralında yer alan parametreler,  7
nokta kontrol listesinde yer alan melanoma özgü kriterler ve değişme skorları
karşılaştırılarak istatistiksel olarak değerlendirildi
Fitzpatrick deri tipi, güneş yanığı öyküsü ve toplam güneş yükünün; nevus sayısı,
nevus büyüklüğü (çapı), TDS ve 7NKLS üzerine anlamlı etkisi saptanmadı. Bu
durumun hastaların Fitzpatrick deri tiplerinin ağırlıklı olarak Tip 3 ve Tip 4 olmasına
bağlı olabileceğini düşünüldü. Güneş kremi kullanan hastalarda ortalama nevus
büyüklüğünün (3,77 mm) güneş kremi kullanmayan hastalara göre (3,73 mm) daha
büyük olduğu saptandı. Buna karşılık güneş kremi kullanımının nevus sayısı ve
büyüklüğü ile TDS ve 7NKLS üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi
saptanmadı. Bu sonucun güneş koruyucunun yanlış kullanımı, güneş koruyucuya
güvenerek güneşte çok uzun süreler kalmak, diğer güneşten korunma yöntemlerini
uygulamamak gibi nedenlerle ilgili olabileceği düşünüldü. Şapka/başörtüsü kullanan
hastalarda ortalama nevus büyüklüğünün (3,58 mm) kullanmayan hastalara göre
(3,77 mm) daha küçük olduğu saptandı. Buna karşılık şapka/başörtüsü kullanımının
nevus sayısı ve büyüklüğü, TDS ve 7NKLS üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir
etkisi görülmedi.
Anti TNF ve metotreksat gruplarındaki nevus sayılarında ve nevus çapında anlamlı
artış saptandı. Anti TNF alfa grubunda %10, metotreksat grubunda %2,6 oranında
klinik değişim saptandı. Bu bulgular immünosüpresyonun melanoma için ek bir risk
faktörü olabileceğini düşündürdü, ancak 9 aylık izlem süresi boyunca
immünosüpresif tedavi alan hastalarda melanoma görülmedi. Toplam ilaç dozunun,
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tez süresince alınan ilaç dozunun ve tedavi süresinin, nevusların klinik ve
dermatoskopik değişimi üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanmadı.
Araştırma grupları arasında 0. ve 9. aylardaki ABCD ve 7 nokta kontrol listesi skor
ortalamaları açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı. Dermatoskopik değişme
skorları ile yaptığımız değerlendirmede ise anti TNF alfa grubunda %1,4 oranında,
metotreksat grubunda %1,3 oranında, azatioprin grubunda ise %2,8 oranında majör
değişme saptandı.
Literatürde TNF alfa blokürlerinin melanositik nevus morfolojisi üzerindeki
etkilerini araştıran bir çalışmaya rastlanmadı. TNF alfa blokürlerinin melanositik
nevuslarda oluşturduğu morfolojik değişikliklerin melanoma gelişimi ile olası ilişkisi
konusunun, henüz yanıtı olmayan ve aydınlatılabilmesi için yoğun çalışmalara
gereksinim duyulan bir konu olduğunu düşünüldü.

Anahtar Sözcükler: Dermatoskopi, Dermoskopi, İmmünosüpresyon, Melanoma,
Melanositik nevüs
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SUMMARY

Clinical and Dermatoscopical Changes of Melanocytic Nevi in Patients
Receiving Immunosuppressive Treatment

This study has been carried out in order to evaluate new nevus development, the
clinical and dermatoscopical changes in the existing nevi, factors that lead to these
changes and the risk of melanoma development in patients who are treated with
immunosuppressive drugs. 266 melanocytic lesions of 103 patients who were treated
with various immunosuppressive drugs (anti TNF alpha, cyclosporine, methotrexate
and azathioprine) in Ankara University School of Medicine, Departments of
Dermatology and Rheumatology between September 2011 and September 2013 were
included in the study. The patients were followed-up prospectively at 3-month
intervals for 9 months.
The Fitzpatrick skin types, number of sunburns, history of sunscreen use, individual
and familial history of dysplastic nevi and melanoma risk factors were investigated,
and the total sun burden scores were obtained by evaluating the region they lived in,
occupational sun exposure and sun exposure during vacations. The probable effects
of duration of immunosuppression, the melanoma risk factors and the total sun
burden scores on the number of melanocytic nevi and dermatoscopic changes were
investigated in patients receiving immunosuppressive treatment. The whole body
photographs were taken in standard posing positions and the presence of clinical
change was assessed according to symmetry/asymmetry, borders, diameter and color
parameters by comparing clinical photographs of the melanocytic nevi in each visit.
The dermatoscopic changes of the nevi were evaluated statistically by comparing
chaos (asymmetry of color and structure), the parameters present in the ABCD rule,
the melanoma specific criteria in 7 point check list, and the overall scores for change
at 1st and 9th month examinations. No significant effect of Fitzpatrick skin types,
history of sunburn and total sun burden was observed on the number and size
(diameter) of the nevi, total dermoscopy and 7-point check list scores. This was
probably due to the fact that the Fitzpatrick skin types of the patients were mostly
Type 3 and Type 4.
The mean nevus size (3.77 mm) in patients using sunscreens was found to be larger
than those not using sunscreens (3.73 mm). However, there was no statistically
significant effect of sunscreen use on the number and size of the nevi and on total
dermoscopy and 7-point check list scores. This result may be relevant to improper
use of the sunscreens, prolonged duration of sun exposure in reliance on sunscreens,
and failing to use other sun protection modalities.
The mean nevus size (3.58 mm) of patients using hat and/or scarf was found to be
smaller than those not using hat and/or scarf (3.77 mm). In contrast there was no
statistically significant effect of hat/scarf use on the number and size of the nevi and
on total dermoscopy and 7-point check list scores.
A significant increase was obtained in the number of nevi and the nevus diameter in
anti-TNF alpha and methotrexate groups. A 10% clinical change was observed in
anti-TNF alpha group and 2.6% in methotrexate group. These findings suggested that
immune suppression may be an additional risk factor for melanoma; however,
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melanoma was not observed in patients receiving immunosuppressive treatment
during the 9 months of follow-up period. Total medication dose, dose of the
medication taken during the study and duration of immunosuppression had no
statistically significant effect on the clinical and dermatoscopic changes of the nevi.
No statistical difference was obtained between the study groups in the mean scores of
ABCD and 7-point check list at first and 9th month examinations.
Major changes were noted in anti-TNF alpha group (1.4%), in methotrexate group
(1.3%) and in azathiopirine group (2.8%) using overall change scores. To the best of
our knowledge there isn’t any study so far investigating the effects of TNF alpha
blockers on the melanocytic nevus morphology. The probable relationship of
morphological changes on melanocytic nevi created by TNF alpha blockers and
development of melanoma is yet an unresolved issue that needs intensive studies to
be brought out into light.

Key Words: Dermatoscopy, Dermoscopy, Immunosuppression, Melanocytic nevus,
Melanoma
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EKLER

Ek 1: İlk Vizitte Hasta Değerlendirme Çizelgesi

HASTA NO:

BİLGİ İŞLEM NO:

ADI SOYADI:

TELEFON:

E-POSTA:

YAŞ:

CİNSİYET:

IRK (BEYAZ-DİĞERLERİ)

MUAYENE TARİHİ:

TOPLAM NEVUS SAYISI:

HASTALIĞIN TANISI:
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UYGULANAN İMMÜNOSÜPRESİF TEDAVİ:

Metotrexat ilk başlama tarihi

toplam süre

toplam doz

Siklosporin ilk başlama tarihi

toplam süre

toplam doz

Azatioprin ilk başlama tarihi

toplam süre

toplam doz

Etanersept ilk başlama tarihi

toplam süre

toplam doz

İnfliksimab ilk başlama tarihi

toplam süre

toplam doz
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Adalimumab ilk başlama tarihi

toplam süre

toplam doz

FITZPATRICK DERİ TİPİ:

I: her zaman yanar, asla bronzlaşmaz

II: her zaman yanar, bezen bronzlaşır

III: bazen yanar, bazen bronzlaşır

IV: bazen yanar, her zaman bronzlaşır

V: asla yanmaz, bazen bronzlaşır

VI: asla yanmaz, her zaman bronzlaşır

SAÇ RENGİ:

sarı

kızıl

açık kahve

koyu kahve

GÖZ RENGİ:

yeşil

mavi

ela

açık kahve

koyu kahve

siyah

YAŞANILAN BÖLGE:

Güneşsiz: 0 puan

Güneşli: 1 puan
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MESLEKSEL OLARAK GÜNEŞLE KARŞILAŞMA:

<20 yaş:

a- yok 0 puan

b- <20 saat/hafta 1 puan

c- >20 saat /hafta 2 puan

20-40 yaş:

a- yok 0 puan

b- <20 saat/hafta 1 puan

c- >20 saat /hafta 2 puan

41-60 yaş:

a- yok 0 puan

b- <20 saat/hafta 1 puan

c- >20 saat/hafta 2 puan

>60 yaş:

a- yok 0 puan

b- <20 saat/hafta 1 puan

c- >20 saat/hafta 2 puan

TATİLLERDE GÜNEŞLE KARŞILAŞMA:

<20 yaş:

a- yok 0 puan

b- <14 gün/yıl 1 puan

c- >14 gün/yıl 2 puan

20-40 yaş:

a- yok 0 puan

b- <14 gün/yıl 1 puan

c- >14 gün/yıl 2 puan

41-60 yaş:

a- yok 0 puan

b- <14 gün/yıl 1 puan

c- >14 gün/yıl 2 puan
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>60 yaş:

a- yok 0 puan

b- <14 gün/yıl 1 puan

c- >14 gün/yıl 2 puan

YAZ AYLARINDA ÇİLLENME ÖYKÜSÜ:

var

yok

GÜNEŞ YANIĞI SAYISI:

Ağrı ve eritem oluşturan

Soyulma oluşturan

Bül oluşturan

GÜNEŞ KREMİ KULLANMA ÖYKÜSÜ:

var

yok

GÜNEŞ KREMİ KULLANMA SIKLIĞI:

hiçbir zaman

yalnız tatil günlerinde

yalnız güneşli günlerde

hergün

KORUYUCU ŞAPKA/BAŞÖRTÜSÜ KULLANMA SIKLIĞI:

hiçbir zaman

yalnız tatil günlerinde

yalnız güneşli günlerinde

her gün
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KİŞİSEL MELANOMA ÖYKÜSÜ:

var

yok

AİLEDE MELANOMA ÖYKÜSÜ:

var

yok

AİLEDE MELANOMA DIŞI DERİ KANSERİ ÖYKÜSÜ:

var

yok

KİŞİSEL DİSPLASTİK NEVUS ÖYKÜSÜ:

var

yok

AİLEDE DİSPLASTİK NEVUS ÖYKÜSÜ:

var

yok

ELLİNİN ÜZERİNDE EDİNSEL MELANOSİTİK NEVUS ÖYKÜSÜ:

var

yok

TOPLAM GÜNEŞ YÜKÜ SKORU:

Yaşamın 4 farklı döneminde yaşanılan bölge+mesleksel olarak güneşle karşılaşma+

tatillerde güneşle karşılaşma değerlendirmeleri sonucu elde edilen puanların

toplanması ile hesaplanır. (teorik max skor 24 tür)

Toplam güneş yükü

düşük: 0-5

orta: 6-10

yüksek: >10
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Ek 2: Tekrarlayan Vizitlerde Klinik ve Dermatoskopik İzlem Çizelgesi

HASTA NO:

BİLGİ İŞLEM NO:

ADI VE SOYADI:

TELEFON:

E-POSTA:

MUAYENE TARİHİ:

TOPLAM NEVUS SAYISI:

YENİ NEVUS VARLIĞI:

İMMÜNOSÜPRESİF TEDAVİ DURUMU:

DERMATOSKOPİK DEĞERLENDİRME:

Nevus no: (1,2,3…20)

Lokalizasyon:

Patern /Paternler:

Renk/Renkler:

İpucu/İpuçları:

Dermatoskopik Tanı:

Dermatopatolojik Tanı:
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1. ABCD KURALI

Ölçütler Skor Katsayı

A: Asimetri (asymetry) 2 eksende renk, yapı ve kenar asimetrisi 0-2 X 1.3

B: Kenar (border) Pigment yapısının 8 eksende ani kesilmesi 0-8 X 0.1

C: Renk (color) 6 renk varlığı: beyaz, kırmızı, mavi-gri,
koyu kahverengi, açık kahve rengi, siyah

1-6 X 0.5

D: Ayırt edici yapılar
(differential structures)

Pigment ağı, noktalar, globüller, ışınsal
çizgiler, homojen yapısız alanlar

1-5 X 0.5

TOTAL DERMATOSKOPİ SKORU (TDS): (A skoru x 1,3) + (B skoru x 0.1) +

(C skoru x 0,5) + ( D skoru x 0.5)

TDS < 4.75:  Benin melanositik nevus

TDS = 4.75-5.45: Kuşkulu lezyon

TDS > 5.45: Yüksek oranda melanoma kuşkusu

2. YEDİ NOKTA KONTROL LİSTESİ:

MAJÖR ÖLÇÜTLER PUAN

Atipik pigment ağı
Atipik vasküler patern
Mavi-beyaz tül görünümü

2
2
2

MİNÖR ÖLÇÜTLER

Düzensiz uzantılar
Düzensiz pigmente lekeler
Düzensiz nokta/ globüller
Regresyon alanları

1
1
1
1

total skor: <3: Melanoma düşünülmez

>-3: Melanoma ile uyumludur.
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3. DEĞİŞME SKORLARI:

i. Büyüklük değişiklikleri

ii. Simetrik ya da asimetrik yapısal değişiklikler (lezyonda simetrik ya da

asimetrik bir şekilde oluşan renk değişiklikleri ve dermatoskopik

bulgulardaki değişiklikler)

iii. Melanoma özgü kriterlerin oluşması (eksantrik yapısız alan, kalın

retiküler ya da dallanan çizgiler, gri ya da mavi yapılar, periferal siyah

nokta ya da klodlar, radyal çizgiler ya da segmental psödopodlar, beyaz

çizgiler, polimorf damarlar, akral lezyonlarda paralel sırt paterni)

Değişme yok

Her 3 grupta bildirilen değişikliklerden hiç birisi yok

Minör değişme

Büyüklükte değişiklik olmaksızın ya da en fazla 2 mm’lik büyüme ile birlikte
simetrik yapısal değişiklikler

Orta derecede değişme

Büyüklükte değişiklik olmaksızın ya da en fazla 2 mm’lik büyüme ile birliktre
asimetrik yapısal değişiklikler veya 2 mm’nin üzerinde büyüme ile birlikte simetrik
yapısal değişiklikler

Majör değişme

2 mm’nin üzerinde büyüme ile birlikte asimetrik yapısal değişiklikler veya büyüklük
değişikliklerine bakılmaksızın melanoma spesifik kriterlerin ortaya çıkması
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4. İLK VİZİTTEKİ BULGULARLA KAŞRŞILAŞTIRILDIĞINDA İZLENEN

DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ NOTLAR:


