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Üç olguda burun ve paranazal sinüs
mukozal malign melanomlar›
Three cases of mucosal malignant melanoma of the nose and paranasal sinuses
Dr. Mustafa KAYMAKÇI, Dr. Özer Erdem GÜR, Dr. Erdinç AYGENÇ,
Dr. Fatih F‹DAN, Dr. Cafer ÖZDEM

Klini¤imizde burun ve paranazal sinüs mukozal
malign melanom tan›s› ile tedavi edilen üç olgunun
klini¤i ve tedavi protokolü de¤erlendirildi. Üç olguda da tekrarlayan burun kanamas› ﬂikayeti vard›.
Bir olgu nazal polip düﬂünülerek uzun süre izlenmiﬂti. Tekrarlayan burun kanamas› ﬂikayeti olan
özellikle yaﬂl› hastalarda nazal kavitenin endoskopik muayenesi ve ﬂüpheli bölgeden biyopsi al›nmas› mukozal malign melanomlar›n erken tan›s›nda
önemlidir.

We evaluated the clinical course and treatment of
three patients who were found to have mucosal
malignant melanoma of the nose and paranasal
sinuses. The presenting complaint was recurrent
epistaxis in all the patients. One patient had been
followed-up for nasal polyposis for a long time. In
older patients with recurrent epistaxis, endoscopic
examination of the nasal cavity and obtaining a biopsy from suspected regions are essential for early
diagnosis of mucosal malignant melanomas.
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Baﬂ-boyun bölgesinin mukozal malign melanomlar› (MMM) nadir görülen ve kötü prognoza
sahip tümörlerdir. Burun ve paranazal sinüs kaynakl› MMM’ler tüm malign melanomlar›n %0.5’ini
oluﬂtururlar.[1] Beﬂ y›ll›k sa¤kal›m oran› %10-38 aras›nda de¤iﬂmektedir.[2] Bu bölge MMM’lerinde en
s›k görülen ﬂikayetler; burun t›kan›kl›¤›, burun kanamas›, lokal ﬂiﬂlik ve a¤r›d›r. Tümör, makroskobik
olarak frajil ve kanamal›d›r. K›rm›z›, siyah veya
mor renkli olabilir. Burun ve paranazal sinüs
MMM’leri %50 oran›nda pigment içermezler ve

kitle apigmente görünümde olabilir.[1,3] Pigment eksikli¤i olan ve melanin içermeyen bu grup
MMM’lerde patolojik tan› güçtür, lenfoma veya
anaplastik karsinoma ile kar›ﬂt›r›labilir.[1] Kesin tan›
S100 proteininin histokimyasal olarak tan›nmas› ile
konulur.[4] Cilt tutulumu olan malign melanomlarda invazyon derinli¤ine göre prognoz tayini yap›labilir iken, MMM’ler de papiller ve retiküler dermis gibi histolojik landmarklar yoktur ve bu nedenle invazyon derinli¤ine göre evreleme yap›lamaz. Ancak invazyon derinli¤i ile prognozun kötü-
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leﬂti¤i, Snehai ve ark.n›n retrospektif olarak inceledikleri 35 burun ve paranazal sinüs MMM olgusunda gösterilmiﬂtir.[4] Mukozal malign melanomlarda klinik evrelemede; tümör primer bölgede ise
stage I, bölgesel metastaz varl›¤› stage II, uzak metastaz varl›¤› stage III olarak kabul edilir. Tam bir
klinik evreleme ve tümör s›n›rlar›n›n tayini için
radyolojik inceleme ﬂartt›r. Ayr›ca burun ve paranazal sinüslerle birlikte nazofarenks, oral kavite,
orofarenks, hipofarenks, larenks ve cildin de incelenmesi gereklidir. Fizik muayenede organomegali
ve bölgesel lenfadenopati varl›¤› araﬂt›r›lmal›d›r.
Burun ve paranazal sinüs MMM’leri genellikle geç
tan› al›rlar ve tan› konuldu¤unda lezyonun mukozal s›n›rlar›n› tayin etmek oldukça güçtür. Tedavide cerrahi eksizyon ve radyoterapi ile en iyi sonuçlar al›nm›ﬂt›r.[1,5]
OLGU SUNUMU

yah renkli, frajil bir kitle saptand› (ﬁekil 2). Boyunda ele gelenlenfadenopati yoktu. Genel fizik muayene bulgular› normaldi. Kitleden al›nan biyopsi
sonucu malign melanoma olarak bildirildi. Hasta
bu tan› ile ameliyata al›nd›. Hastaya parsiyel maksillektomi ve kitle eksizyonu ameliyat› yap›ld›.
Kitle siyah-kahverengi renkli ve kanamal› idi. Çevre dokulara invazyon göstermiyordu. Lamina paprisea intakt idi. Hastaya ameliyat sonras› 6000Gy
radyoterapi uyguland›. Ameliyat sonras› dördüncü ayda boyunda sa¤ level III’de lenfadenopati
saptand› ve radikal boyun diseksiyonu ameliyat›
yap›ld›. Lenfadenopati tümör (-) olarak rapor edildi. Hasta ameliyat sonras› üçüncü y›l›nda izlenmekte ve tümör nüksü saptanmad›.
Olgu 3– Altm›ﬂ bir yaﬂ›nda erkek hasta, sa¤ burun deli¤inden nefes almakta güçlük ﬂikayeti ile
klini¤imize baﬂvurdu. Hastan›n muayenesinde anterior rinoskopide sa¤ burun deli¤ini dolduran,

Klini¤imizde 2001-2003 tarihleri aras›nda burun ve paranazal sinus MMM tan›s› alan üç hasta
incelendi ve tedavi edildi. Hastalardan birinde akci¤er metastaz› saptand› ve onkoloji klini¤ince kemoterapi baﬂland›. Di¤er iki hasta klini¤imizde
ameliyat edildi ve ameliyat sonras› radyoterapi
uyguland›.
Olgu 1– Altm›ﬂ sekiz yaﬂ›ndaki kad›n hastada
üç ayd›r her iki nazal pasajdan tekrarlayan burun
kanamalar› ve sa¤ burun deli¤inden nefes almada
güçlük ﬂikayeti vard›. Endoskopik muayenede;
sa¤ burun deli¤inde orta konka ile septum aras›n›
dolduran mor renkli, etraf› p›ht› ile sar›l›, çevre dokulara invazyon göstermeyen, septumdan köken
ald›¤› düﬂünülen polipoid kitle varl›¤› saptand›
(ﬁekil 1). Kitleden punch biyopsi al›nd›¤›nda kanamal› oldu¤u görüldü. Biyopsi sonucu malign melanoma olarak rapor edildi. Hastan›n sistemik incelenmesinde metastaz bulgusuna rastlanmad›.
Hasta bu tan› ile ameliyata al›nd›. Kitle, medial
maksillektomi ve septumun total ç›kar›m› olarak
yap›ld›. Hastaya ameliyat sonras› 6000Gy radyoterapi uyguland›. Takibinde ameliyat sonras› üçüncü ayda karaci¤er metastaz› tespit edildi. Onkoloji
klini¤ince kemoterapi takibine al›nan hasta dokuzuncu ayda hayat›n› kaybetti.
Olgu 2– Yirmi yedi yaﬂ›ndaki erkek hasta sa¤
nazal kaviteden tekrarlayan burun kanamas›, burun t›kan›kl›¤› ve koku alma bozuklu¤u ﬂikayetleri ile poliklini¤imize baﬂvurdu. Hastan›n anterior
rinoskopi muayenesinde; sa¤ burun deli¤inde si-

ﬁekil 1 - Sa¤ nasal pasaj› dolduran polipoid kitle lezyonu.
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bik görünüm oldukça de¤iﬂken olabilmektedir.
ﬁüpheci bir patolog taraf›ndan incelenmedi¤inde
lenfoma, sarkoma veya anaplastik karsinoma ile
kar›ﬂt›r›labilir. Ayr›ca nazal kavite MMM’leri %50
oran›nda apigmente olduklar› için muayenede nazal polip ile kar›ﬂt›r›labilmektedir. Primer tedavi
yöntemi cerrahi ve/veya radyoterapidir.[1,5,7] Tan›
ve stage için ayr›nt›l› bir fizik muayene ve radyolojik inceleme ﬂartt›r. Literatürde MMM’lerde ameliyat sonras› yüksek nüks oranlar› belirtilmektedir.[7,8] Bunda tan›n›n geç konulmas› ve tümörün
diffüz submukozal yay›l›m› sonucu cerrahi s›n›rlar›n iyi tespit edilememesi etkili olmaktad›r. Tedavide cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi kullan›lm›ﬂt›r. Tümörün lokal kontrolünde
cerrahi + radyoterapi ile en iyi sonuçlar al›nmaktad›r.[1,5] Ancak yine de prognoz, tümörün yerleﬂimine, boyutuna ve pigmentasyon derecesine ba¤l› olmaks›z›n kötüdür. Khanna[5] nazal kaviteye s›n›rl›
küçük malign melanomlarda endoskopik müdahalenin yeterli oldu¤unu bildirmiﬂtir. Klinikte karﬂ›laﬂt›¤›m›z olgular s›kl›kla ilerlemiﬂ ve tüm nazal
pasaj› dolduran, çevre anatomik yap›lar ile tümör
ay›r›m›n›n güç oldu¤u olgulard›r. Bu olgulardada
fasial deglowing yaklaﬂ›m› ile gerekli olan görüﬂ
sa¤lanmaktad›r. Orbita invazyonu varsa lateral rinotomi tercih edilir. Ancak tümör yerleﬂimine ba¤l› olarak kraniofasial rezeksiyonun gerekli olabilece¤i de belirtilmektedir. Klinik olarak (+) lenf nodu varl›¤›nda boyna yönelik cerrahi gerekmektedir. Baz› yazarlar böyle durumlarda tutulu olan
lenf nodunun lokal ç›kar›m›n› önermektedirler.[7,8]
Biz, boyun diseksiyonunun gerekli oldu¤u görüﬂündeyiz. Baﬂ-boyun MMM’leri %50 oran›nda
apigmente lezyonlard›r ve makroskobik olarak polip ile ay›r›m› güç olabilir. Klini¤imizde MMM tan›s› konulan üç hastada da burun kanamas› öyküsü vard›. Rekürren epistaksis ﬂikayeti olan ileri
yaﬂtaki hastalarda nazal kavitenin dikkatli muayene edilmesi, gerekirse endoskopik muayenenin
yap›lmas› ve biyopsi al›nmas› erken dönem
MMM’lerin tan›s›nda önemlidir.
KAYNAKLAR

ﬁekil 2 - Alt meatus’u dolduran ve maksiler sinüse uzanan frajil
kitle.

üzeri düzgün mukoza ile kapl› polipoid kitle saptand›. Bilgisayarl› tomografide sa¤ nazal kaviteyi
ve sa¤ maksiller sinüsü dolduran kitle saptand›.
Al›nan biyopsi sonucu malign melanoma olarak
bildirildi. Hastan›n toraks tomografisinde metastaz tespit edildi. Hastaya onkoloji klini¤ince kemoterapi baﬂland›.
TARTIﬁMA
‹lk olarak Zak ve Lawson[6] orta ve alt konka
mukozas›nda melanositleri göstermiﬂlerdir. Melanositler, nöral krest hücrelerinin bir derivasyonudur ve cilt ile mukozalarda yayg›n olarak bulunur.
Buna karﬂ›l›k burun ve paranazal sinüs mukozas›ndan geliﬂen malign melanomlar son derece nadir tümörlerdir. Hastalara non-spesifik semptomlar nedeniyle tan› geç konulabilir ve bu da prognoz üzerine olumsuz etki etmektedir. Baﬂ-boyun
bölgesi MMM’lerin de makroskobik ve mikrosko-
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