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Paraneoplastik deri hastalıkları
Dermatoloji tarihsel kökenini İç hastalıkları’ndan almıştır ve yıllar içinde alanı giderek genişlemiştir. Dolayısıyla sadece deriye
sınırlı hastalıkların yanı sıra deri ve iç organları bir arada etkileyen çok sayıda hastalığı kapsar. Zaman zaman iç hastalıklarının
tanısına deri lezyonlarından gidilmektedir. Öte yandan birçok deri hastalığı değişen oranlarda da olsa paraneoplastik özellik
gösterebilmekte yani iç organların malin tümörlerinin eşlik eden bulgusu hatta habercisi olabilmektedir. Bununla ilişkili olarak
alanımız Onkoloji, İç hastalıkları ve birçok cerrahi dal ile çakışmakta ve sıkça karşılıklı konsültasyonlar gerekebilmektedir.
Deri hastalıklarının paraneoplastik özelliğinin bilinmesi malin bir tümörün erken evrede saptanmasını sağlayabilir. Dolayısıyla
paraneoplastik ilişkinin zamanında kurulması yaşamsal bir öneme sahip olabilir. Başka bir deyişle paraneoplastik bir durumda
gerekli araştırma ve konsültasyonları yapmamanın istenmeyen sonuçları olabilir.
Bu açıdan bu özel sayının konusu olarak, çok işlenmemiş ama Dermatoloji pratiğinde kritik önemi olan bir alanı seçmeye
çalıştım. Paraneoplazi kavramı elbette deri hastalıklarına sınırlı değildir. Bu nedenle bu sayıya öncelikle medikal onkolojik açıdan
paraneoplazi kavramını özetleyen bir görüş ile başladık. Sonrasında malinitelere eşlik edebilen inflamatuvar dermatozlar, deri
eki hastalıkları ve selim tümörler Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yazarlar tarafından ayrı ayrı ele alındı. Seyrinde malinite
gelişebilen ve deri lezyonlarının baskın olduğu genodermatozlar da bu sayının konuları arasında yer aldı.
Paraneoplastik deri hastalığı tanısı konması, aranması gereken malinitenin tipi hakkında da ipucu verir. Bu şekilde kanser
taramasını da kolaylaştırır. Ayrıca paraneoplastik ilişkinin belirlenmesi ve sonrasında altta yatan malinitenin kontrol altına
alınması ile dirençli seyreden bir dermatolojik hastalık da tedavi edilebilir hale gelebilir. Öte yandan paraneoplastik ilişki uzun
yıllar sürecek bir risk durumuna da işaret edebilir ve bu hastalara özenli bir yaklaşımı zorunlu kılar. Dermatolojik hastalıklar ile
malinite ilişkisini ayrıntılı olarak irdeleyen bu özel sayının dermatologlar başta olmak üzere tüm hekimlere yararlı bir başvuru
kaynağı oluşturabileceğini umuyorum.
Tüm yazarlara sonsuz teşekkürlerimle.
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