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ÖZET

SUMMARY

Vulva karsinomu nadir olup çoðunlukla 60 yaþýn
üstündeki kadýnlarda görülür. Nedeni halen çok
açýk olmamakla birlikte etyopatogenezde baþlýca
Human Papilloma Virüsü (HPV) ve liken sklerozus
suçlanmaktadýr. Biz vulvasýnda, liken sklerozus
zemininden geliþmiþ, iyi diferensiye, invaziv
skuamöz hücreli kanseri olan 36 yaþýnda bir kadýn
olgu sunmaktayýz.

(Vulvar Carcýnoma Whých Arýsed Wýthýn A
Background Of Lýchen Sclerosus: Case Report)

Anahtar kelimeler: Vulva kanseri, liken sklerozus.

Vulvar carcinoma is a rare disorder that frequently
occurs in women at 60 year or older. No specific
factors have been clearly identified as causative
but HPV and lichen sclerosus are thought to be the
predisposing factors. We are presenting a 36 year
old women who has well differentiated, invasive
squamous cell carcinoma at her vulva and we
think the cancer has developed within a background
of lichen sclerosus.
Key words: Vulvar carcinoma, lichen sclerosus.

GÝRÝÞ
Vulva karsinomu özellikle yaþlý kadýn
nüfusta görülen nadir bir hastalýktýr. Kadýn
genital sisteminin herhangi bir bölgesinde
görülebileceði gibi genellikle labiumlarý tutar.
Vulva karsinomunun çoðu skuamöz hücre
karakterindedir. Genellikle labium major veya
minörün kenarýnda veya vajina çevresindeki
alanda ilk belirtilerini verir. Baþlangýçta
prekanseröz karakterli vulvar intraepitelyal
neoplazi veya displazi þeklindeyken yavaþça
ilerler. Vajinal bölgedeki aðrý, kanama, vajinal
akýntý, ve aðrýlý idrar yapma uyarýcý olmasý
gereken semptomlardýr. Hastalýk sessiz
ilerlediðinden erken taný konulmasý güçtür.

3x2 cm boyutunda, ülsere-vegetan sert kitle;
klitoriste, sol labium majus ve perinede beyaz
atrofik alanlar; sol labium majusta ve her iki
labium minusde silinme; sað labium majusta
skatris alanlarý gözlendi (Resim 1).
Resim 1: Vulvada ülsere-vegetan kitle, labium majuslarda
ve minüslerde silinme yaratan, klitorisi ve perineyide
içine alan beyaz atrofik lezyonlar izlenmekte.

OLGU
36 yaþýnda kadýn hasta genital bölgesinde
yara þikayeti ile kliniðimize baþvurdu. 3
çocuðu olan hastanýn, dört yýl önce yaptýðý
doðumda yapýlan epizyotomi sonucu oluþan
skarlarý üzerinde 2 yýl önce beyazlamalar
oluþmuþ. 6 aydýr þiddetli kaþýntý ile beraber
yara açýlmýþ ve gittikçe büyümüþ. Bu dönemde
oluþan beyaz akýntýsý nedeniyle vaginal
kandidiyazis tedavisi uygulanmýþ. Yapýlan
dermatolojik muayenede; sað labium majus
iç yüzde, klitorisin bir kýsmýný da içine alan,

Hastanýn çocukluðundan beri mevcut
olan karýn ve sýrt bölgesindeki suçiçeði
skatrislerinde ve sað bacaðýndaki yanýk skarý
üzerinde; sonradan geliþmiþ olan beyaz,
atrofik plaklar görüldü. Bilateral inguinal
lenfadenomegali tespit edildi. Sistemik
muayenesinde, öz ve soy geçmiþinde bir
özellik bulunmadý. Kan tetkiklerinde anemi
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(Hb 10.2 g/dl ) ve sedimantasyonun 40/hr
olmasý dýþýnda bir patolojik bulgu saptanmadý.
RPR, TPHA, Anti-HIV, paterji testi negatif
bulundu. Akciðer grafi ve batýn ultrasonografisinde patoloji saptanmadý. Ülsere
lezyondan alýnan punch biopsi örneðinin
histopatolojik incelemesinde; iri,
hiperkromatik nüveli, geniþ eozinofilik
sitoplazmalý, spinal tabaka hücrelerini taklit
eden tümöral hücrelerin yer yer adacýklar ve
kordonlar halinde invazyon göstermesi ve
bazý alanlarda keratin alanlarý görülmesi ile
iyi diferansiye epidermoid karsinom tanýsýna
varýldý. (Resim 2)

CÝLT : 36 YIL : 2005 SAYI : 3

sonrasý onkoloji kliniði tarafýndan radyoterapi
uygulanarak takibe alýndý. Hasta bir yýl sonra
kaybedildi.
TARTIÞMA
Vulva kanseri tüm genital kanserlerin
yaklaþýk olarak %5ini oluþturan nadir bir
neoplazidir (1,2). Bunlarýn %85 ini skuamoz
hücreli karsinom oluþturur (3). Ortalama
görülme yaþý 65-75 alýnmakla birlikte nerdeyse
yarýsý 70 yaþýn üstündedir (2).

Resim 3: (H.E x 200) Epidermiste bazal tabakada hafif
derecede hidropik degenerasyon , üst dermada belirgin
ödem ve hyalinizasyonun yaný sýra band tarzýnda hafif
derecede kronik iltihabi infiltrasyonun izlendiði liken
skleroatrofik tablosu görülmekte.

Etyopatogenezi hakkýnda çeþitli görüþler
ileri sürülmüþtür. Bazý yazarlar vulvanýn
skuamoz hücreli karsinomunu; human
papilloma virus HPV-pozitif ve negatif olarak
iki tipe ayýrmýþlardýr(4). HPV-pozitif
karsinomlu olgularýn çoðunluðu genç
hastalardýr ve multipl alt genital bölge
neoplazileri ( bowenoid papülosis ) eþlik
etmektedir (5). HPV-negatif olgular ise
postmenopozal ve yaþlý kadýnlarda daha fazla
görülmüþ olup Bowen hastalýðý,
ekstramammarian Paget hastalýðý ve liken
skleroatrofik gibi kronik enflamatuar
hastalýklar ile iliþkili bulunmuþtur (4,5,6,7).
Genellikle genital bölgede kaþýntýlý beyaz
atrofik plaklar þeklinde görülen liken sklerozus
etyopatogenezinde; immünogenetik yatkýnlýk,
genital predispozisyon veya köbner fenomeni
gibi bazý görüþler vardýr. Kaþýntý-kaþýma-liken
sklerozus hipotezi; idrar, vaginal sekresyon,
smegma gibi genital irritanlar ve psikolojik
faktörlerinde katkýsý ile ortaya çýkan kaþýntýnýn
yarattýðý, bir köbner fenomeni olarak ileri
sürülmüþtür (4, 8). Kendisi de çok kaþýntýlý
bir durum olan liken sklerozusun, üzerine
liken simpleks kronikusun eklenmesi ile
kaþýntý-kaþýma kýsýr döngüsünü oluþturup,
skuamöz hücre hiperplazisine (lökoplazi ) ve
sonunda da karsinoma neden olabileceði iddia
edilmektedir(4).

Hastaya kadýn doðum kliniði tarafýndan,
sað hemivulvektomi, kliterektomi, bilateral
inguino-femoral lenfadenektomi operasyonlarý

Vulvada kronik, inatçý kaþýntý, aðrý,
yanma, kanama, ülser, iltihap, tümoral kitle,
disüri olmasý karsinom olasýlýðýný akla
getirmelidir. Endüre ve infiltre lezyonlar
ortaya çýktýðý zaman genellikle tanýda
gecikilmiþtir (7). Ülsere lezyonlarda sifiliz,
lenfogranuloma venorum, granuloma
inguinale, Behçet hastalýðý, SLE, genital
herpes, sitomegalovirüs enfeksiyonu,
vezikobüllöz otoimmün hastalýklar,
amelanotik malign melanom, eritem fiks ile
ayýrýcý taný yapýlmalýdýr (6,7).Vulvanýn invaziv

Resim 2: (H.E x 200) Ýri hiperkromatik nüveli geniþ
eozinofilik sitoplazmalý atipik keratinositlerin
oluþturduðu solid tümör adacýklarý görülmekte.

Etyolojik açýdan HPV varlýðýný aramak
için yapýlan immunohistokimyasal boyamada
ve PCR tetkikinde HPV tespit edilmedi.
Vulvadaki ve bacaktaki beyaz, atrofik, skleroze
lezyonlardan alýnan punch biopsi örneklerinden yapýlan histopatolojik incelemede
liken sklerozus bulgularý saptandý ( Resim 3).
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skuamöz hücreli karsinomunun
histopatolojisinde dermise ve bazen altýna
kadar uzanan atipik keratinositlerin
proliferasyonu görülür (9). Liken sklerozus
histopatolojisinde erken dönemde; dermoepidermal bileþkede vakuolar deðiþiklik ile
bir interface dermatiti, hastalýk ilerlerken;
papiller dermiste ödem, hyalinizasyon ve
epidermal atrofi geliþmesi karakteristiktir.
Hyalinize alanýn altýnda melanofajlar,
lenfositler ve plazma hücrelerinden oluþan
bir likenoid iltihabi infiltrat geliþir (10).
Malinite ile birlikte liken sklerozus görüldüðü
zaman; çoðunlukla hiperplaziktir ve patognomonik olan ödematöz-hyalin tabaka burada
görülmeyebilir (4).
Teþhis biopsi ile konulur ve tedavi
invazyonun derinliðine göre yapýlýr. Prognoz
lenf noduna metaztaza göre belirlenir.
Hastamýzýn ülsere lezyonunun biyopsisi
sonucu iyi diferansiye epidermoid karsinom
tanýsý almasý üzerine etyolojik faktörleri
araþtýrdýk. Labium majus ve minüslerin
üzerinde (onlarýn silinmesine neden
olabilecek kadar yaygýn), klitorisi de içine
alan, perineye doðru uzanan bir alanda ve
epizyo skarlarý üzerinde beyaz atrofik
lezyonlar saptadýk. Ayrýca vücudunu
muayene ettiðimizde sýrtta ve karýnda suçiçeði
skarý olduðunu öðrendiðimiz lezyonlarýn ve
bacaktaki yanýk skarý olduðu söylenen
lezyonun üzerinde normalde beklenenden
daha fazla bir beyazlýk ve atrofi gözledik.
Vulvadaki ve bacaktaki bu alanlardan alýnan
biopsi ile liken sklerozus düþüncemiz
desteklendi. Ayrýca etyolojide HPV olasýlýðý
düþünerek yapýlan özel boyamada ve PCR
da HPV bulunmadý.
Biz hastamýzda, Scurrynin de ileri
sürdüðü gibi, liken sklerozusun yarattýðý,
kaþýntý-kaþýma kýsýr döngüsü (köbnerizasyon)
ve üzerine eklenen kandidiasis gibi kronik
enfeksiyonlar sonrasý lökoplazi ve zamanla
invaziv skuamöz hücreli karsinom geliþtiðini
düþünüyoruz. HPV negatif ve liken sklerozus
zemininden geliþen vulva karsinomu
olgularýnýn genellikle ileri yaþ gruplarýnda
görülmesinin aksine, bizim olgumuzun 36
yaþýnda olmasý ve genel olarak vulva
karsinomunun nadir görülmesi nedeniyle
sunmayý uygun gördük.
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