
fik osteoartropati (eklem fliflli¤i, çomak parmak, kemik ve
eklem a¤r›lar›), dermatomyozitis ve uygunsuz ADH salg›s›
gibi paraneoplastik bulgular geliflebilir (3-6). Klinik bulgu-
lar malign hastal›klardan lenfomalar, rabdomyosarkom,
tiroid kanserleri ve beniyn bir durum olan juvenil anjiyofib-
rom ile kar›fl›r (4).

Tan› s›ras›nda olgular›n %80’inde servikal lenf nodlar›na
yay›l›m ve %5 kadar›nda da uzak metastaz vard›r. Nazo-
farinks bilgisayarl› tomografisi (BT) kemik yap›larla iliflki-
sini ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yumuflak
doku yay›l›m›n› iyi gösterir. Metastatik hastal›¤›n araflt›-
r›lmas› için toraks BT, Kemik sintigrafisi, abdominal ul-
trasonografi (USG) yap›lmal›d›r. Seçilmifl olgularda ke-
mik ili¤i ve beyin omirilik s›v›s› (BOS) incelemesi gerekir.
EBV VCA IgA ve ZEBRA protein konsantrasyonlar›n›n
çal›fl›lmas› rekürrensin monitorizasyonunda yararl› olabi-
lir (4). Tan› biyopsinin histopatolojik incelenmesi ile ko-
nur. Evrelendirme American Joint Comittee on Cancer
(AJCC)’in önerdi¤i TNM (Tümör, Nod, Metastaz) sistemi-
ne göre yap›l›r. Buna göre çocuklar›n >%70’i evre III ve
IV ile baflvururlar (2). 

Nazofarinksin cerrahisi zor oldu¤undan cerrahinin tedavi-
de yeri genellikle biyopsi ile s›n›rl›d›r. Nazofarinks karsi-
nomunun primer tedavisi radyoterapidir. Primer uygulama
alan› içinde nazofarinks, posterior nazal kavite, posterior
maksiller sinüs, sfenoid ve kavernöz sinüsleri içeren kafa
taban› ve supraklavikular bölge dahil olmak üzere servikal
lenfatikleri içerir. Önerilen doz 35-65 Gy’dir (6).

Kemoterapi andiferansiye karsinomda özellikle önerilmek-
tedir. Çocuk ve adölesanlarda da bu tip en çok görüldü¤ün-
den genellikle radyoterapiye ilave olarak kemoterapi veril-
mesi önerilmektedir. Meta-analiz çal›flmalar›nda radyote-
rapiye kemoterapi eklenmesinin sa¤kal›m, lokal kontrol ve
metastaz s›kl›¤›n›n azalt›lmas›nda belirgin katk›s› oldu¤u
gösterilmifltir, ancak neoadjuvan kemoterapinin böyle bir
etkisi saptan›rken radyoterapi sonras› kemoterapinin yara-
r› gösterilememifltir. Rekürren hastal›kta kemoterapi uy-
gulanmal›d›r. Kombinasyonlarda en çok sisplatin, metot-
reksat ve 5-floro-urasil (5-FU) kullan›l›r. Bundan baflka
bleomisin, epirubisin, interferon B gibi ajanlar da kullan›-
l›r (4). Sa¤kal›m erken evre (T1 ve T2) olgularda %75-
80’e ulafl›rken, ileri evre (T3-T4) olgularda ancak %40 do-
lay›ndad›r (3).

* Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Onkolojisi Bilim Dal›

ÇOCUKLUK ÇA⁄I NAD‹R TÜMÖRLER‹
Ayhan DA⁄DEM‹R*

Kanser çocuk ve adölesanlarda eriflkinlere k›yasla daha az
görülür. Bunlar bafll›ca lenforetiküler malign hastal›klar,
merkezi sinir sistemi tümörleri, sempatik sinir sistemi tü-
mörleri, retinoblastoma, renal tümörler, hepatik tümörler,
kemik tümörleri, yumuflak doku sarkomlar› ve germ hücre-
li tümörlerdir (1) Bunun d›fl›nda kalanlar özellikle karsi-
nomlar çocukluk ça¤›nda daha az say›da görülürler ve na-
dir görülen tümörler bafll›¤› alt›n da incelenirler (1,2).  Bu
kanserler ço¤unlukla olgu sunumu fleklinde literatüre su-
nulmufl olup seri oluflturacak flekilde k›smen az say›da ya-
y›n mevcuttur. Bu yaz›da çocukluk ça¤›n›n nadir görülen
tümörleri yerleflim yerlerine göre gözden geçirilmifltir.

BAfi-BOYUN YERLEfi‹ML‹ NAD‹R TÜMÖRLER:
Nazofaringeal Karsinom:
Nazal kavite ve farinks duvar›ndan ve genellikle de Rosen-
müller fossadan köken alan nazofaringeal epitelin primer
malignensisidir; lenfoepiteliyoma, transisyonel hücreli kar-
sinom ve epidermoid karsinom isimleri de verilmifltir. Tüm
çocukluk ça¤› tümörlerinin <%1'ini, çocukluk ça¤› nazo-
faringeal neoplazmlar›n›n %20-50’sini oluflturur (3). Erifl-
kinlerde erkeklerde belirgin fazla gözlenirken çocuklarda
bu predominans belirgin de¤ildir. Belirgin co¤rafik da¤›-
l›m gösterir: ‹nsidans› Avrupa ve Kuzey Amerika'da
1/100.000 iken, Asya Ülkelerinde 8–25/100.000'dir (Irk,
tütsülenmifl bal›k vb). Epstein-Barr virüs (EBV) ile iliflkisi
gösterilmifltir: Tümör dokusunda EBV DNA ve EBNA eks-
presyonu gösterilmifltir (3). Dünya Sa¤l› Teflkilat›na göre
NK üç ayr› histopatolojik yap›dad›r (4): Tip I: Keratinize
skuamoz hücreli karsinom (Tip 1), non-keratinize karsi-
nom (Tip 2) ve andiferansiye karsinom (Tip 3). Çocuk ve
adölesanlarda en s›k andiferansiye tip görülür, çok az bir
k›sm›nda non-keratinize karsinom saptan›r. Tip 1. Tip 2 ve
3 EBV titrelerinde art›fl ile birlikte iken tip 1'de böyle bir
iliflki gösterilememifltir (5). 

Ortanca tan› yafl› 13’tür ve erkek çocuklarda daha s›k gö-
rülür. Semptomlar›n süresi ortanca 5 ayd›r. Boyun üst k›s-
m›nda a¤r›s›z kitle, servikal lenfadenopati en s›k saptanan
bulgulard›r. Lokal tümör infiltrasyonuna ba¤l› iflitme kay-
b›, seröz otit, tinnitus, nazal obstrüksiyon, epistaksis ve
disfaji geliflebilir. Ayr›ca trismus, görme kayb›, diplopi,
disfaji, tat duyu bozukluklar› ve omuz gevflekli¤i görülebi-
lir. Hastal›k en çok akci¤er, kemik, mediasten, kemik ili¤i
ve karaci¤ere metastaz yapar. Yayg›n hastal›kta hipertro-
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Tiroid Kanserleri:
Tiroid bezinden köken alan kanserler en s›k görülen endok-
rin tümörler olup, 15 yafl alt›ndaki çocukluklarda kanser-
lerin yaklafl›k %1,5’ini, bafl-boyun tümörlerinin %7’sini
olufltururlar. Görülme s›kl›¤› 7-12 yafllar›nda artar, karsi-
nomlar›n 2/3’ünü k›zlar oluflturur(7). 

Çocuklarda bafl-boyun bölgesine al›nan radyasyon tiroid
kanseri geliflimi aç›s›ndan en önemli risk faktörüdür (2).
Çocukluk ça¤› kanseri nedeniyle kemoterapi ve radyotera-
pi alm›fl hastalarda tiroid karsinomu geliflme riski 53 kat
artm›flt›r (7). Tiroid bölgesine radyasyon alan 5 yafl›n al-
t›ndaki bir çocukta tiroid kanseri geliflme riski daha büyük
çocuklara göre 5 kat, eriflkinlere göre ise 8 kat daha faz-
lad›r (8). Çernobil kazas›ndan sonra tiroid kanserlerinde
art›fl saptanm›flt›r (9). Dishormonogenezis, Graves hastal›-
¤› ve Hashimoto tiroiditinden sonra tiroid kanseri gelifle-
bilmektedir. Cowden hastal›¤›, Gardner sendromu, multipl
endokrin neoplazilerde de tiroid kanseri daha s›k görül-
mektedir (7). 

Tiroid onkogenezisinde büyüme faktörleri (TSH, epidermal
büyüme faktörü), TSH reseptör aktivasyon mutasyonlar›,
onkogen aktivasyonu (RET, RAS) ve lokal büyüme faktörle-
ri (insülin benzeri büyüme faktörü-1, transforme edici büyü-
me faktörü-a) rol alabilir (7). RET proto-onkogenini
(10q11.22) kapsayan ve transmembran reseptör tirozin ki-
naz molekülünü aktive eden rearrangementler radyasyona
ba¤l› geliflen tiroid kanserlerinde yayg›n olarak saptan›r (2).

Tiroid bezinde nodül ve/veya servikal lenf nodlar›nda büyü-
me en s›k baflvuru nedenidir (4). Hastalar ço¤unlukla öti-
roiddir (7). Solunum yolu obstrüksiyonu, ses k›s›kl›¤›, dis-
faji gibi lokal semptomlar ancak tiroid nodülü ve guatr bir-
likteli¤inde görülebilir. Tan› an›nda çocuklar›n %50’den
fazlas›nda lenf nodu metastaz›, %20 kadar›nda ise akci¤er
metastaz› saptanmaktad›r (2)

Tiroid fonksiyonlar› genellikle normaldir. Tiroglobulin dü-
zeyleri yüksek bulunabilir ancak beniyn olaylar da da yük-
sek olabildi¤i için tan›dan ziyade karsinom olgular›n›n pos-
toperatif monitorizasyonunda daha yararl›d›r. Ultrasonog-
rafi palpe edilemeyen nodüllerin saptanmas›nda, bazen de
nodülün beniyn-malign ay›r›m›nda yard›mc›d›r. Tiroid sin-
tigrafisinde saptanan so¤uk nodüllerin malign potansiyeli
yüksek olmakla beraber di¤er nodüllerinde bu potansiyele
sahip oldu¤u unutulmamal›d›r. Oktreotid sintigrafisi me-
düller tiroid karsinoma olgular›nda yararl›d›r (7). Tiroidin
nodüler hastal›klar›n›n tan›s›nda ve cerrahi tedavi uygula-
nacak hastalar›n seçiminde ince i¤ne aspirasyon biyopsisi
güvenilir ve ucuz bir yöntemdir. Çocuklarda kooperasyon
ve sedasyon güçlü¤ü, boyunun daha küçük olmas› nedeniy-
le ince i¤ne aspirasyon biyopsisi eriflkinlere göre daha zor-
dur. Bu nedenle küçük çocuklarda servikal lenf nodu bi-
yopsisi veya aç›k biyopsi önerilmektedir. Tiroid nodülleri
eriflkinlere göre çocuklarda daha az görülür ve bir çocuk-

ta soliter tiroid nodülü varsa bunun malign olma flans›
%15-20’dir (2). Tiroid karsinomlar›n›n evrelemesinde
TNM evrelendirme sistemi kullan›lmaktad›r (7).

Tiroid karsinom olgular›n›n %60-65’ini papiller karsinom
ve %10-20’sini folliküler karsinom oluflturur. Bu iki tümör
histolojik olarak diferansiye karsinom ad› alt›nda yer al›r-
lar ve tiroid karsinomlar›n›n %80-95’›n› olufltururlar. Me-
düller karsinom %5-10 olguda saptan›rken, anaplastik
karsinom <%1 olguda saptan›r (4). 

Tiroid karsinomlar›nda en çok tercih edilen cerrahi tedavi
total ya da totale yak›n tiroidektomidir. Lenf nodu tutulu-
mu saptand› ise lenf nodu diseksiyonu uygulanmal›d›r. 1.5
cm’den küçük unilateral mikrokarsinom olgular›nda lobek-
tomi uygulanabilir. Total tiroidektomi radyoaktif iyotun
metastaz ve rekürenslerin tan› ve tedavisinde kullan›m›n›
kolaylaflt›rmaktad›r. Tiroglobulin tümör belirleyicisi ola-
rak total tiroidektomi yap›lm›fl olgularda kullan›labilir.
Total tiroidektomi yap›lsa bile %20’den fazla olguda akci-
¤er metastaz› oldu¤undan radyoaktif iyot (131I) tedavisi
önerilir. Radyoaktif iyot 6 ayda bir tekrarlanan kürlerle
uygulanabilir ve ço¤u olguda 1 yada 2 uygulama yeterli ol-
maktad›r. Tiroid hormon replasman› tirotiropinin malign
hücreler üzerine olacak stimulasyonunu ortadan kald›rmak
için ablasyon tedavisini takiben hemen bafllan›lmal›d›r
(2,7-10). Kemoterapinin tiroid karsinomu tedavisindeki
yeri tart›flmal›d›r. Büyük kitleli rekürren diferansiye tiroid
karsinomu olgular›nda ve anaplastik karsinomlu olgularda
lokal kontrol amaçl› doksorubisin ile birlikte eksternal
radyoterapi önerilir (7).

Metastatik hastal›k daha fazla olmas›na ra¤men çocuklarda
diferansiye tiroid karsinomlar›n›n prognozu eriflkinlere göre
daha iyidir. Metastatik olgularda 10 y›ll›k yaflam flans›
%95’lere var›rken, eriflkin metastatik olgular›n yaklafl›k ya-
r›s› 5 y›lda kaybedilmektedir (10). Genel yaflam h›zlar›
%89-98 aras›nda de¤iflmektedir. On yafl›n alt›ndaki vakala-
r›n prognozunun daha kötü oldu¤u gösterilmifltir. Tan› an›n-
da lokal invazyon ve uzak metastaz›n bulunmas›, tümör hac-
minin >4 cm olmas› prognozu kötü etkilemektedir (8). 

Esteziyonöroblastoma (Olfaktör nöroblastoma):
Nazal nöroepitelyumdan köken al›r ve orbitaya, sinüslere
veya frontal loba uzan›m gösterebilen nazofaringeal bir kit-
leye neden olur ve buna ba¤l› semptomlar oluflur. Erkekler-
de ve adölesan dönemde görülme e¤ilimindedir. Metastaz
yapmas› ola¤an d›fl›d›r. Tedavisi esas olarak cerrahi ve rad-
yoterapidir, seçilmifl olgularda neoadjuvan kemoterapi uy-
gulanabilir. Uzun süreli sa¤kal›m %60-80’lerdedir (4).

Oral Kanserler: 
Çocuklarda a¤›zda tümör ve tümör benzeri lezyonlar›n
>%90’› beniyn karakterdedir. Bunlardan odontojenik
olanlar odontom ve ameloblastom, non odontojenik olanlar
fibrom, hemanjiom ve papillomdur. Tümör benzeri lezyon-
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lar içinde lenfanjiom ve granulom vard›r. Bu tümörlerde
cerrahi eksizyon büyük oranda yeterlidir. Çocuklarda oral
tümör biyopsilerinin sadece %3-13’ünde malign tümör bu-
lunur ve bunlardan Burkitt lenfoma ve rabdomyosarkom en
s›k rastlananlar›d›r. Skuamöz hücreli karsinom son derece
nadirdir. Adölesan skuamöz hücreli karsinom olgular› Fan-
coni aplastik anemisi aç›s›ndan incelenmelidir (4,11). 

Tükrük Bezi Tümörleri:
Tükrük bezi tümörlerinin %85’i parotis bezinden köken
al›r. Ço¤u beniyn olmakla birlikte mukoepidermoid karsi-
noma, asinik hücreli karsinoma, rabdomyosarkoma, ade-
nokarsinom ve andiferansiye karsinoma gibi malign olu-
flumlar da gözlenebilir (4). Siyaloblastom yenido¤anlarda
görülen nadir bir tükrük bezi tümörüdür ve primitif embri-
yonik tükrük bezi yap›lar› içerir. Tükrük bezi tümörlerinde
tedavi esas olarak cerrahi ekzisyondur. ‹nkomplet rezeksi-
yon yap›lan olgularda radyoterapi uygulan›r (3,4,12).

Laringeal Tümörler:
Laringeal tümörlerin ço¤u beniyn özelliktedir. Rabdomyo-
sarkoma larinksin en s›k görülen malign tümörüdür ve po-
lip ve papillom gibi beniyn tümörlerle birlikte olabilir ve
genellikle ses k›s›kl›¤›, yutma güçlü¤ü ve boyunda lenfade-
nopati baflvuru nedenleridir. Papillomatozis, papillomavi-
rüs ile birlikteli¤i bildirilen larinks duvar›n›n beniyn tümö-
rüdür. Lazer cerrahisi teknikleri ile en iyi sonuç al›n›r.
Dörtten fazla cerrahi ekzisyon yap›lan olgularda interferon
uygulanmas› önerilir. Rekürren papilomatozisli olgular›n
1/3’ünde laringeal kanser geliflti¤i unutulmamal›d›r (3,4). 

TORAKS YERLEfi‹ML‹ NAD‹R TÜMÖRLER:
Meme Kanseri: Çocuklarda en s›k görülen meme kanseri
fibroadenomdur (13). Genellikle memenin üst d›fl kadran-
lar›nda yer al›r ve menstruasyon s›ras›nda boyutunda art-
ma ve hassasiyet saptanmas› tipiktir (2). Bu tümörlerin ço-
¤unun biyopsi gerekmeksizin sadece izlemle regresyona
u¤rad›¤› görülmesine karfl›n nadiren fillodes tümörlerine
malign transformasyonu bildirilmifltir (4). H›zl› büyüme
fibroadenom flüphesini uyand›r›r ve biyopsi ya da eksizyon
gerekebilir. Çocuklarda meme karsinomu olgular›n›n
%15’inin erkeklerde görüldü¤ünün unutulmamas› gerekir
(2). Özellikle Hodgkin lenfomal› k›zlarda toraksa radyas-
yon uygulanm›fl olmas› karsinom riskini 20 kat artt›r›r (3).
Bu nedenle bu olgularda 25 yafl›ndan sonra veya radyas-
yondan 10 y›l sonra mamogram önerilir. Lösemi, rabdom-
yosarkom ve lenfomada (HIV enfeksiyonu ile birlikte) me-
me metastaz› görülebilir (4).

Bronflial tümörler: Bronflial adenom beniyn özellikte olan
endobronfliyal tümördür. malign özellikte olan tümörler
karsinoid tümör, mukoepidermoid karsinom ve adenoid
kistik karsinomdur. Bronfliyal tümörlerin %80-85’ini kar-
sinoid tümörler oluflturur. Bu tümörler k›smi bronfl obs-
trüksiyonu sonucu oluflan öksürük nedeniyle prezente olur-
lar, rekürren pnömoni ve hemoptiziye yol açabilirler.

Semptomlar aylar ve y›llarca devam edebilir ve bazen ast-
ma tan›s› konulabilir. Karsinoid tümörde metastaz ancak
%6 oran›ndad›r ve eksizyon sonras› rekürrens %2 kadar-
d›r. Buna karfl›n atipik karsinoid tümör tan› s›ras›nda %50
oran›nda metastaz yapm›flt›r. Okreotid nükleer sintigrafisi
metastazlar› göstermede yararl› olabilir. Bronfliyal tümör-
lerde prognoz iyidir. Endoskopide bronfliyal tümörlerin ço-
¤u görülebilir olmas›na karfl›n hemoraji riski nedeniyle en-
doskopik rezeksiyon önerilmez. Bronkografi ve tomografi
yard›mc› tan› yöntemleridir (4,14). 

Akci¤erin epitelyum kökenli kanserleri son derece nadirdir
ve genellikle ileri evre ve kötü histolojiye sahiptir. Tutul-
mufl lenf nodlar› ile birlikte konservatif pulmoner rezeksi-
yon yap›lmal›d›r. Segmental bronfliyal rezeksiyon (Sleeve
rezeksiyon) mümkünse tercih edilmelidir. Metastaz olma-
d›¤› sürece kemoterapi ve radyoterapinin yeri yoktur (4). 

Plöropulmoner blastom: Oldukça agresif seyirli bir tümör-
dür. Konjenital akci¤er kistlerine efllik edebilir. Tümör ge-
nellikle akci¤erin periferine lokalizedir ancak nadiren me-
diasten, diyafram ve/veya plevra kökenli olabilir (4). Bafl-
l›ca üç subtipi vard›r: kistik (tip I), kistik-solid (tip II) ve
solid (tip III). Tip I en iyi prognoza sahiptir (2). Ortanca
tan› yafl› 34 ayd›r. Olgular genellikle solunum s›k›nt›s›,
atefl, öksürük, anoreksi, kilo kayb› gibi nonspesifik semp-
tomlarla baflvururlar. Tedavide lobektomi veya pnömonek-
tomi yan›nda rabdomyosarkom benzeri protokollerin uygu-
lanmas› önerilir. Radyoterapinin yeri tart›flmal› olmakla
birlikte ço¤unlukla önerilir  (3,15,16). 

Özofagus kanseri: Bafll›ca klinik bulgular yutma güçlü¤ü
ve kilo kayb›d›r. Bazen kusma, öksürük, hemoptizi ve he-
matemez geliflebilir. Baryumlu kontrast grafi, endoskopi
ve biyopsi ile tan›sal yaklafl›m yap›l›r, ço¤u skuamöz hüc-
reli karsinomdur, sarkomlarda geliflebilir, erkeklerde daha
s›k görülür. Beniyn tümörleri aras›nda leyiomyom ilk s›ra-
dad›r. Nadiren tam rezeksiyon yap›labilen özefagus kan-
serlerinde prognoz kötüdür. Eksternal radyoterapi, intra-
kaviter radyoterapi ve platin deriveleri ve etoposid gibi
ajanlar› içeren kemoterapi protokolleri uygulan›r (3,4)

Timoma ve Timik Karsinom: Eriflkinlerin aksine timoma ve
timik karsinom çocuklarda son derece nadirdir bu nedenle
çocuklarda timik kitlelerde öncelikle lösemi, lenfoma,
germ hücreli tümör gibi daha s›k görülen tümörler düflü-
nülmeli ve araflt›r›lmal›d›r (2,17). Myasteni gravis, polimi-
yozitis, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, tiroi-
dit, saf eritroid anemi ve hipogamaglobulinemiye efllik ede-
bilir. Hipertiroidi, Addison ve panhipopitüitarizm gibi en-
dokrin bozukluklar da timomaya efllik edebilir. Timoma ve
timik karsinom genellikle rutin akci¤er grafisi çekimlerin-
de saptan›rlar. Öksürük, yutma güçlü¤ü, gö¤üste s›k›flma
hissi, gö¤üs a¤r›s› ve nefes almada zorluk olabilir. Bu tü-
mörler yavafl büyürler ancak potansiyel invaziftir. Tedavi-
de amaç tam cerrahi rezeksiyondur. ‹nvazif olgularda rad-
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yoterapi gereklidir. Platinum içeren kemoterapi protokol-
leri ileri evre ve radyoterapiye yan›t vermeyen olgularda
önerilir. ‹nvazif olgularda prognoz kötüdür (2-4,17).

Kalp Tümörleri: Kalp tümörlerinin ço¤u beniyn özellikte
olup miksoma, rabdomyoma ve nörofibromlardan ibaret-
tir. Malign teratom ve rabdomyosarkom malign tümörle-
rin bafll›calar›d›r. Çocukluk ça¤›nda en s›k görülen beniyn
tümör olan rabdomyomal› olgularda tüberoskleroz birlik-
teli¤i %96’lara varmaktad›r. Rabdomyomalar›n ço¤u
spontan regresyon gösterirler. Kalp tümörlerinde hastalar
ritim bozuklu¤u, kalpte büyüme, perikardiyal efüzyon veya
konjestif kalp yetmezli¤ine ait semptomlarla baflvururlar
(3,4)

Mezotelyoma: Akci¤er, kalp ve abdominal organlar›n etra-
f›n› saran zardan geliflen tüm mezotelyoma olgular›n›n sa-
dece %2-5’i ilk iki dekatta gözlenir. Eriflkin mezotelyoma-
lar›n›n etiyolojisinde yer alan asbestin çocuklarda yeri bi-
linmemektedir. Radyasyon alanlar›nda mezotelyoma geli-
flebilir. Mozetelyoma çocuklarda genellikle yavafl seyirlidir
ve daha iyi prognoza sahiptir. Difüz ve invazif tiplerinde
prognoz kötüdür (4). Radikal cerrahi eksizyon yan›nda
özellikle Ewing sarkomu tedavisinde kullan›lan kemotera-
pötik ajanlar kullan›l›r (2). Radyoterapi palyatif amaçl›
önerilir. Multimodal tedavi ile erken evrelerde 5 y›ll›k ya-
flam %50 dolay›ndad›r (3) 

ABDOM‹NAL YERLEfi‹ML‹ NAD‹R TÜMÖRLER:
Mide kanseri: Gastrik karsinomlar›n sadece %1-3’ü 30 ya-
fl›n alt›nda ve %0.05’i çocuk ve adölesanlarda saptan›r.
Epigastrik bölgede rahats›zl›k, kilo kayb› ve ifltahs›zl›k en
s›k rastlanan flikayetlerdir. Bu yak›nmalara demir eksikli-
¤i anemisi efllik edebilece¤i gibi metastaz olana kadar da
semptom vermeyebilir. Çocuklarda mide kökenli malignen-
silerin ço¤unlu¤unu lenfomalar veya di¤er yumuflak doku
sarkomlar› oluflturur ve <%5 olguda karsinom saptan›r
(3). MALT lenfomalar›n Helicobacter Pylori enfeksiyonu
ile iliflkisi vard›r. Tan› genellikle gastroskopi s›ras›nda flüp-
heli lezyonlardan al›nan biyopsi ile konur (18,19). Mide
karsinomu tedavisinde negatif cerrahi s›n›rlarla birlikte tü-
mörün tam rezeksiyonu önerilir (3). Subtotal gastrektomi
ve lenf nodu rezeksiyonu yap›lmal›d›r. Tam rezeksiyon ya-
p›lamayan olgularda rdyoterapi ile birlikte 5-FU ve irino-
tekan gibi kemoterapötik ajanlar›n kullan›m› önerilir. Nit-
rozoüre, sisplatin, doksorubisin, etoposid ve mitomisin-C
kullan›lan di¤er kemoterapötik ajanlard›r (3,4,20).

Pankreas kanseri: Eriflkinlerden farkl› olarak çocuklarda
pankreas kanseri denilince bafll›ca pankreatoblastom ve
Frank tümörü akla gelir. Son derece nadir görülen ekzok-
rin tümörleri içinde eriflkinlerde oldu¤u gibi duktal adeno-
karsinom en s›k görülenidir (2). Ço¤unlukla zay›flama ve
a¤r› flikayeti vard›r ve genellikle büyük abdominal kitle ile
prezente olur. Pankreas bafl›nda yerleflmifl tümörler meka-
nik obstrüksiyon ile sar›l›k, intestinal kanama, venöz obs-

trüksiyonla varis kanamas›, asit oluflturabilir (2,3).
Eskiden infantil pankreatik karsinom denilen pankreatob-
lastom çocuklarda en s›k görülen pankreas tümörüdür. Or-
talama 4,5 yaflta tan› al›rlar. A¤r›, bulant›, kusma ve ka-
r›nda kitle ile baflvururlar. Serum alfa-fetoprotein yüksek-
li¤i pankreatoblastom flüphesini uyand›r›r. Hepatoblastom
benzeri protokollerle tedavi edilmesi önerilir (3,4,21).

Pankreas›n papiller ve kistik tümörü olan Frantz tümörü
daha çok genç kad›nlarda görülür ancak olgular›n yaklafl›k
1/3’ü 16 yafl alt›ndad›r. Görüntüleme yöntemleri ile de¤i-
flen derecelerde kistik de¤ifliklikler gösteren iyi s›n›rl› bir
kitle saptan›r. Malign potansiyeli düflüktür ve tek bafl›na
cerrahi eksizyonla kür sa¤lanabilir. Son derece nadir me-
tastaz yapar. Çocuklarda prognoz eriflkinlere göre daha
iyidir. ‹noperabl rezidüel hastal›k veya progresif hastal›k-
ta kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir (2,22)

Pankreas›n ekzokrin tümörleri duktal adenokarsinom,
malign papiller kistik karsinom, insülinoma, gastrinoma,
skuamöz hücreli karsinom, asinik hücre karsinomudur.
Prognoz eriflkinde oldu¤u gibi kötüdür, kemo ve radyosen-
sitif de¤ildir. Erken tan› konan ve total olarak ç›kar›lan tü-
mörlerde prognoz daha iyidir, çeflitli cerrahi yöntemler
içinde pankreatikoduodenektomi standard ameliyat yönte-
midir. Radyoterapi deneyimi çocuklarda azd›r (2,4).

Kolorektal kanserler: Baz› polipozis sendromlar› (familyal
adenomatöz polipozis, Turcot, Oldfield, Gardner, Peutz-
Jegher, Rendu-Osler-Weber sendromlar›) ve lifli besinleri
az tüketme, fazla piflmifl k›rm›z› et tüketimi gibi beslenme
al›flkanl›klar› ilgisi olan kolorektal karsinomun 20 yafl al-
t›nda insidans› yaklafl›k 1/1 milyondur. Çocuklarda 15 yafl
civar›nda pik yapar ve erkeklerde daha s›k saptan›r. Pesti-
sit ve herbisitlerin çok kullan›ld›¤› bölgelerde daha s›k sap-
tand›¤› bildirilmifltir. Ülseratif koliti olanlarda da risk ar-
tar ve nörofibromatozis tip I olgular›nda multipl kolon
karsinomlar› bildirilmifltir (3).

Çocuklarda saptanan kolorektal kanserlerin %20-30’unda
tan›mlanabilir bir genetik yatk›nl›k vard›r. Normalde bar-
sak lümen duvar›n› oluflturan hücrelerin porliferasyonunu
inhibe eden ve polip geliflimini önleyen APC (adenomatöz
poliposis coli) genindeki bir defekt sonucu multistep tümö-
rogenezisin meydana geldi¤i familyal adenomatöz polipo-
zis koli sendromunda kolon kanseri riski artm›flt›r (3). Bu
olgularda kolon kanseri riski nedeniyle proflaktik kolekto-
mi önerilmektedir ve daha erken rezeksiyonu gerektirecek
semptomatoloji olmad›¤› sürece bu ifllem 15-18 yafllarda
gerçeklefltirilmelidir (23). 

Kolorektal kanserlerde semptomlar tümörün yerleflim yeri-
ne göre semptom verir. Eriflkinlerden farkl› olarak sa¤ ko-
lona yerleflme olas›l›¤› yüksek oldu¤undan sessiz seyrede-
bilir. Konstipasyon veya ishal fleklinde veya d›flk› kalibras-
yonundaki de¤ifliklikler, ifltah azalmas›, kilo kayb›, kar›n-
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da kitle, d›flk›da kan, tenezm yak›nmalar› olabilir (4).  Ko-
lorektal kanser barsa¤›n mukozal yüzeyinden bafllar, nadi-
ren efl zamanl› olarak birden fazla kanser tipi bir arada
olabilir veya multipl lezyonlar ayn› veya farkl› histoloji ve
evrede olabilir. fiüpheli olgularda d›flk›da gizli kan, karsi-
noembriyonik antijen, direkt veya fiberoptik kolonoskopi,
konvansiyel radyografik çal›flmalar önerilir. Tümör yay›l›-
m›n›n araflt›r›lmas› için toraks ve bat›n BT, kemik sintig-
rafisi (e¤er pozitifse kemik ili¤i aspirasyon ve biyopsisi)
yap›lmal›d›r. Son y›llarda PET-BT’nin hepatik ve peritone-
al yay›l›m› göstermede di¤er yöntemlere göre daha hassas
oldu¤u saptanm›flt›r. Kolonoskopi veya laparotomi ile bi-
yopsi al›nmal›d›r. Eriflkinlerin aksine çocuklarda kolorek-
tal kanserlerin yar›dan fazlas› kötü diferansiye müsinöz
adenokarsinomdur. TNM sistemine göre evrelendirme ya-
p›l›r (3,24).
Kolorektal kanserde cerrahi uygulanmazsa kür beklenme-
si neredeyse olanaks›zd›r. Cerrahide tümörü besleyen ma-
jor vasküler yatakla birlikte tümörlü organ veya dokunun
enblok olarak rezeksiyonu temel prensiptir. Anastomoz uç-
lar›nda en az 5 cm'lik sa¤lam barsak bulunmal›d›r. Ayr›ca
cerrahi s›ras›nda evreleme amaçl› olarak büyümüfl veya tu-
tulum oldu¤u düflünülen lenf nodlar› da ç›kar›lmal›, kara-
ci¤erden ve overlerden biyopsi al›nmal›, tam omentum re-
zeksiyonu da yap›lmal›d›r (3,4,25).

Rektosigmoid bölgenin veya anüsün tümör ile tutulumu ta-
n› s›ras›nda inoperabl olarak kabul edilir, bu olgularda re-
zeksiyon öncesi 5-FU içeren kemoterapi ve radyoterapi uy-
gulan›r. Kemoterapide kullan›lan di¤er ajanlar irinotekan,
oksaliplatindir. EGFR ve VEGFR monoklonal antikorlar›
olan cetuximab ve bevacizumab’ta son y›llarda kullan›ma
giren ajanlard›r ‹ntraoperatif radyoterapi mezenter veya
mezenterik lenf nodlar›na metastaz yapt›¤› bilinen hasta-
larda önerilir. ‹leri evre olgularda sadece birkaç hastada
kür elde edilebilmifltir (3,4,24,25).

Karsinoid tümör: En s›k apendikse olmak üzere, bronfl,
özofagus, ince barsak, kolon, appendiks, pankreas veya
overde lokalize olabilen, bazen de primer tümörün sapta-
namad›¤› tümörlerdir. K›zlarda daha s›k rastlan›r. Lenf
nodu metastaz›, omentuma yay›l›m veya tümör boyutu >2
cm olmad›kça tedavi gerekmez. Bu tümörler kromafin
hücrelerden derive olduklar›ndan kan ve idrarda serotonin
art›fl› ile karakterize karsinoid sendrom tablosuna olurlar:
5-hidroksitriptamin ve histamin art›fl›na ba¤l› olarak peri-
yodik flushing, ishal, bronkokonstriksiyon, periferik vazo-
motor semptomlar ve siyanoz ataklar› ortaya ç›kar. ‹drar-
da 5-hidroksi-indol asetik asit artm›flt›r, octreotid sintigra-
fisi ve 24 saatlik idrarda 5-hidroksi-indol asetik asit düze-
yi ölçümü tan›y› do¤rular. Tedavi cerrahidir, tümör malign
karakterde ve metastazlar varsa doksorubisin içeren ke-
moterapi yararl› olabilir. Octreotid ve ondansetron gibi
ajanlar semptomlarda palyasyon sa¤layabilir (3,14).

Adrenal Korteks Karsinomu: Adrenal korteks karsinomla-
r› çocuklarda 3.5 yaflta ve eriflkinde 57 yaflta pik insidan-

sa sahiptir. Çocuklarda adrenokortikal karsinomlar›n ço¤u
hormonal olarak aktiftir ve virilizasyon bulgular› ile gelir.
Ayr›ca Cushing sendromu ve hipertansiyona ait semptoma-
toloji ve kar›nda kitle ile de baflvurabilirler. Nadiren insi-
dentaloma fleklinde tarama s›ras›nda saptan›r. Adrenokor-
tikal karsinomlu çocuklarda s›kl›kla Li-Fraumeni sendro-
mu vard›r. Ayr›ca Beckwith-Wiedemann sendromu, hemi-
hipertrofi ve MEN tip I’e de efllik edebilir. fiüpheli olgular-
da radyolojik görüntülemeler yan›nda sürrenal korteks
hormonlar› çal›fl›lmal› ve deksametazon süpresyon testi ya-
p›lmal›d›r. Kitleden yap›lan biyopsinin histopatolojik de-
¤erlendirmesinde adenom ve karsinom ayr›m› zor olabilir.
Komplet radikal cerrahi rezeksiyon küçük tümörlerde kü-
ratif olabilir. ‹nkomplet rezeksiyon yap›lan olgularda ke-
moterapi ve/veya mitotan uygulan›r. Radyoterapi, genel-
likle önerilmez (2-4,26). 

Renal Hücreli Karsinom (Grawitz tümörü, Hipernefroma):
On befl yafl alt›nda son derece nadir olmakla birlikte 15-19
yafl aras› dönemde görülen böbrek tümörlerinin 2/3’ünü
oluflturur. Von Hippel Lindau sendromu, tuberoskleroz,
orak hücreli anemi ve nöroblastoma efllik edebilir, üçüncü
kromozomu içeren translokasyonlar familyal renal hücreli
karsinom olgular›nda saptan›r. Kar›nda kitle, kar›n a¤r›s›
veya hematüri ile baflvurabilir. Primer tedavisi nefrektomi-
dir. Lenf nodu tutulumu olan ancak metastatik olmayan
çocuklarda adjuvan kemoterapinin yarar› gösterilememifl-
tir. Metastatik hastalarda kemoterapötik ajanlar yan›nda
interferon alfa ve interlökin gibi immünmodülatörler öne-
rilir. Evre I-II olgularda sa¤kal›m %55 civar›nda iken ev-
re III ve IV olgularda bu oran %23’tür (3,4).

Gastrointestinal stromal tümör: On yafl alt›nda k›z çocuk-
larda daha s›k görülür, anemiye neden olan gastrointesti-
nal kanama ile baflvururlar. Lokalize veya multifokal has-
tal›k fleklinde prezente olabilir. Eriflkinlerde saptanan Kit
yada PDGFA mutasyonu çocuklarda bulunmad›¤›ndan imi-
tinab mesilat tedavisine yan›t vermez. Adölesan dönemde
ve genç eriflkin dönemde saptanan olgular da bu mutasyon
saptanabilir (4).

Mesane Karsinomu: En s›k transisyonel hücreli karsinom
saptan›r ve genellikle hematüri ile prezente olur. Eriflkinle-
rin aksine çocuklarda bu olgular düflük dereceli ve yüzeysel
olmaya e¤ilimlidir ve transuretral rezeksiyon sonras› prog-
nozu oldukça iyidir. Nadiren skuamöz hücreli karsinom ve-
ya daha agresif karsinomlar saptan›r. Eriflkin mesane kar-
sinomunun %50’sinin etiyolojisinde saptanan sigara içimi
çocuklarda yoktur, alkilleyici ajan kullan›lan hastalarda
ilerde mesane karsinomu geliflme riski artm›flt›r (4,27).

DER‹ TÜMÖRLER‹:
Çocuklarda derinin beniyn lezyonlar› s›k görülmesine ra¤-
men malign tümörleri oldukça nadirdir. Malign tümörler
içinde en s›k görüleni malign melanomdur. Melanom insi-
dans› çocuklarda 0,7/milyon, adölesanlarda 12,9/milyon-
dur. Daha nadir olarak bazal hücreli karsinom ve skuamoz
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hücreli karsinom da görülür ve her ikisinin birlikte insidan-
s› s›ras›yla çocuk ve adölesanlar için s›ras›yla 0,3 ve
3,7/milyondur (28). 

Hayvanlarda günefl ›fl›n›ndaki ultraviyole A (UVA) (320-
400 nm) dalgalar›n›n melanom, ultraviyole B (UVB) (290-
230 nm) dalgalar›n›n skuamoz hücreli karsinoma neden
oldu¤u gösterilmifltir. K›sa sürede yüksek oranda günefl ›fl›-
¤›na maruz kalmak melanom riski olufltururken kümülatif
maruz kalma daha çok bazal hücreli karsinom ve skuamoz
hücreli karsinom için risk oluflturur. Güneflte çillenen, ko-
lay günefl yan›¤› oluflan, aç›k tenli kifliler daha hassast›r.
Yan›k skar›, kronik inflamasyon ve irritasyon (sifiliz, SLE,
lupus vulgaris, osteomyelit sinus a¤z›, nevüs sebaseus, dis-
trofik epidermolizis bülloza, poikiloderma konjenitale, po-
rokeratosis mirbelli) alan›nda deri kanseri geliflme riski
artm›flt›r. Radyoterapiden sonra deri kanseri geliflimine
kadar geçen latent dönem 20 y›ld›r. Ancak çocuklarda bu
dönem 3-5 y›la kadar k›salabilmektedir (3,27-32). Ksero-
derma pigmentozum, Bloom sendromu gibi DNA tamir bo-
zukluklar›nda ve primer ve sekonder immün yetmezlikler-
de de deri kanseri riski artm›flt›r (3,33). Kaposi sarkomu
ço¤unlukla HIV enfeksiyonu olan veya transplantasyon ya-
p›lan çocuklarda human herpes virus 8 (HHV-8) ile iliflki-
li nadir görülen bir multifokal, anjiyogenik-inflamatuvar
neoplazmd›r (33).

Malign melanom: Çocuklardaki malign deri tümörleri için-
de en s›k görülenidir (4). Prepubertal dönemde son derece
azd›r ancak 15-19 yafl grubundaki kanserlerin %7,1’ini
oluflturur ve tiroid karsinomunun ard›ndan ikinci s›kl›kta
görülen karsinomdur. Ortanca tan› yafl› 15’tir ve k›zlarda
daha s›k görülür (3,32-34). 

Risk Faktörleri (3):

Konjenital ve infantil melanom: Ço¤u do¤umdan önce veya
ilk y›l içinde orta büyüklükte veya dev nevuslardan geliflir.
Tranplasental aktar›lan en s›k tümör melanomdur.
Dev konjenital melanositik nevüs: Hayat boyu melanom ge-
liflme riski %4,1-%8,5’tir.

Kseroderma pigmentozum: 20 yafl alt› olgularda deri kan-
seri riski 1000 kat artm›flt›r. Bu olgular›n %5’inde ortan-
ca 19 yaflta melanom geliflir.
‹mmünosupresyon: ‹mmün yetmezlikli olgularda melanom
riski 3-6 kat, Hodgkin lenfomal› olgularda 8 kat artm›flt›r.

Nörokütanöz melanozis: Büyük yada çok multipl konjeni-
tal nevüslerle birlikte meningeal melanozis/melanomdur.
Olgular›n %64’ünde leptomeningeal melanom geliflir.
Çevresel ve genetik faktörler: Aile öyküsünün pozitifli¤i
melanom geliflim riskini 4-5 kat art›r›r. Aile öyküsü olan
melanoma olgular›nda %40’lara varan oranda 9p21de lo-
kalize p16 (CDKN2, MST1) geninde delesyon saptanm›fl-
t›r. Bu gen hücre siklusunu kontrol eden, bir siklin ba¤›m-
l› kinaz inhibitörü olan p16INK4a proteinini kodlayan bir

tümör süpresör gendir. Genellikle aç›k saç renkli, mavi
gözlü ve beyaz tenli kiflilerde melanom daha s›k görü-
lür(4). Albinizm bir di¤er risk faktörüdür (30). Displastik
nevüs veya atipik mol melanom için potansiyel bir prokür-
sördür. 

Melanom k›smen etraf› silik periferal geniflleme gösteren
k›smen düz kompleks renkli primer lezyonlar fleklindedir
(ABCD: Asymetry, Border irregularity, Color variegation,
Diamater >6mm) (30). Sessiz büyüme faz› (radyal büyüme
faz›) y›llarca sürebilir. Bu aflamada tümör metastaz yap-
maz. Derin dokulara yay›ld›¤› zaman (vertikal büyüme fa-
z›) metastaz yapar. Klinik bulgular genellikle daha önceden
mevcut bir molde kanama, kafl›nt›, renk de¤iflikli¤i, his de-
¤iflikli¤i, a¤r›, yanma,  palpe edilebilir deri alt› dokusu ve
palpabl lenf nodudur. Özellikle çocuk olgular›n %60 kada-
r›nda tan› gecikmesi olmaktad›r. En s›k bölgesel lenf nod-
lar›na, di¤er deri ve deri alt› bölgelerine daha az s›kl›kla da
akci¤er, karaci¤er ve beyine metastaz görülmektedir Lez-
yonun derinli¤i, evreleme ve prognozda en önemli kriterdir
ve 0.76 mm'den daha ince tümörlerde prognoz oldukça iyi-
dir. Histopatolojik olarak beniyn bir lezyon olan spitz nevi
(=juvenil melanom) ile ay›r›m› zorluk teflkil edebilir (3,32).

Tedavide kal›nl›¤› 1mm ve daha ince lezyonlar, 1 cm’lik s›-
n›rla, 1-4 mm’lik lezyonlar 2 cm’lik s›n›rla ve 4 mm ve
üzerindeki kal›nl›klarda en az 2 cm’lik s›n›rla cerrahi ek-
sizyonla ç›kar›l›r (3). Lokalize yüksek riskli grupta cerra-
hi sonras›nda interferon-alfa 2b’nin yaflam süresini uzatt›-
¤› bildirilmifltir. Yayg›n hastal›kta vinkristin, aktinomisin-
D, dakarbazin, siklofosfamid, sisplatin ve etoposid içeren
kombine kemoterapötikler önerilir. ‹nterlökin-2, interfe-
ron-alfa, BCG afl›lamas›, s›cak flok proteinleri ile afl›lama
gibi immünoterapi yöntemleri seçilmifl olgularda uygula-
nabilmektedir (32). Radyoterapi beyin metastaz› olan va-
kalar, parotise ve servikal lenf nodlar›na metastaz yapma
riski tafl›yan bafl-boyun malign melanomlar› gibi s›n›rl› en-
dikasyonlarda uygulanmaktad›r. Lokalize hastal›kta 10
y›ll›k genel yaflam %84’dür. Nodal ve uzak metastaz› var-
sa s›ras›yla %60’a ve %25’e düfler (31). 

Güneflten korunma özellikle çok say›da melanositik nevüs
geliflimini kontrol edebilmekteyken malign melanom üze-
rindeki koruyucu etkisi tart›flmal›d›r ancak malign mela-
nom insidans›n›n yüksek oldu¤u bölgelerde güneflten ko-
runmaya yönelik toplum e¤itimi melanom insidans›n›
azaltt›¤› saptanm›flt›r. Atipik melanositik nevüs olgular›n-
da veya ailede melanom öyküsü olan olgularda vücut fo-
to¤raflar› çekilerek nevüs haritas› ç›kar›lmal›, flüpheli lez-
yonlar ç›kar›l›p incelenmelidir. Hem ultraviyole A hem de
B üzerine etkili olan koruma faktörü 30’un üzerindeki ko-
ruyucular önerilmelidir. Ayr›ca saat 10 ile 15 aras› günefl-
ten kaç›n›lmal›d›r (34). 

Skuamoz hücreli karsinom daha çok kronik irritasyon ala-
n›nda, yan›k ve radyoterapi skar›nda veya ksreoderma pig-
mentozum gibi hastal›klar›n varl›¤›nda görülür. Eriflkin-
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lerde papilloma virusun de¤iflik sufllar›n›n baz› skuamoz
hücreli karsinom vakalar›nda sorumlu oldu¤u gösterilmifl-
tir. En s›k yüzde, el ve ön kolun dorsal yüzünde lokalize-
dir. Lezyonlar genellikle donuk k›rm›z›, telenjiektaziler
içeren, genifl indurasyon alan› ile çevrili, merkezi kabuklu,
yüzeyi ülsere plak benzeri nodüller fleklindedir ve egzama,
enfeksiyon, travma veya psöriyazis il kar›flabilir. Bazal
hücreli karsinom genellikle ülsere lezyonlar üzerinde ve
günefle maruz kalan bölgelerde geliflir. Radyoterapi bu lez-
yonlar›n fliddetini artt›rd›¤› gibi multipl olmas›na da neden
olabilir. Her iki tümör de son derece nadir metastaz yapar
ve ço¤unlukla ekzisyon yeterli tedavi olmaktad›r (4,31). 
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