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Çocukluk ça¤›nda en s›k görülen yumuflak doku sarkomu
rabdomiyosarkoma (RMS) olmakla birlikte, rabdomiyosarkoma-d›fl› yumuflak doku sarkomlar› (RDS) da tüm sarkomalar içinde yaklafl›k %50’lik bir hasta grubunu oluflturmaktad›r. Bu tümör grubu eriflkinlerdeki sarkomalarla
benzer histolojilere sahip olup benzer flekilde tedavi edildi¤inden bazen terminolojide “eriflkin tipi sarkomalar” olarak da adland›r›labilmektedir. Yumuflak doku sarkomlar›
(YDS) mezenkimal orijinli tümörlerdir, biyolojik ve klinik
aç›dan heterojen bir tümör grubunu olufltururlar. Primitif
mezodermden geliflen ligamanlar, tendonlar, kaslar ve ya¤
dokusu; ayr›ca primitif ektodermden geliflen Schwan hücreleri ile damarlar›n endotelyal katman› ve mezotelyum bu
grup tümörlerin kayna¤›d›r.
Tüm eriflkin yafl malignitelerinin %1’ini, 15 yafl alt› çocuklarda ise %7,8’ini yumuflak doku sarkomlar› oluflturmaktad›r(1). RDYDS eriflkinlerde çocuklardan çok daha fazla
görülür. Herhangi bir RDYDS çocuk ve adolesanlarda görülebilir. Rabdomiyosarkoma-d›fl› yumuflak doku sarkomalar› tüm çocukluk ça¤› kanserlerinin %3-3.5’ini oluflturur.
Yafla ba¤l› da¤›l›m fark› da bulunmaktad›r; 5 yafl alt›nda
olgular›n %60’› RMS iken 15-19 yafl aras› hastalar›n
%75’nde RMS-d›fl› sarkoma saptanmaktad›r. Çocukluk
yafl grubunda RDYDS iki yaflta art›fl gösterir. ‹lk pik 5 yafl›ndan önce ikincisi erken adolesan dönemdedir
Erkek çocuklarda biraz daha s›k oluflmaktad›r (1.2:1). (1,3)
Bu tümörler köken ald›klar› matür dokunun ismi ile an›l›r.

Çocuklarda ve adolesanlarda en s›k rastlanan histolojik
tipler; sinoviyal sarkoma, malign fibröz histiyositoma, malign periferik sinir k›l›f› tümörleri ve fibrosarkomad›r.
Daha az görülen tipler hemanjiosarkom, hemanjioperisitoma, epiteloid sarkom ve alveoler yumuflak doku sarkomudur. Eriflkinlerde s›k görülen leiomyosarkom ve liposarkom gibi tümörler çocuklarda nadir görülür. Sadece çocukluk ça¤›na has olan örnekler ise infantil fibrosarkom ve
infantil hemanjioperisitomad›r. Bu tümörler eriflkin benzerlerinden daha benign seyirlidir. Yak›n dönemde çocuklarda olan baflka histolojik tipler tan›mlanm›flt›r. Dev hücreli fibroblastoma, fibroz fileksiform histiositoma lokal
nükslerde seyreder. Böbrek d›fl› malign rabdoid tümör ve
intra-abdominal desmoplastik küçük hücreli tümörler ise
daha sald›rgan bir biyolojik davran›fl gösterir. (1-5). Tablo 1’de SEER verilerine göre 1993–2002 y›llar› aras›nda
saptanan yumuflak doku sarkomalar›n›n histolojilere göre
da¤›l›mlar› yer almaktad›r (2).
RDS lar en çok ekstremite yerleflimlidir. Ekstremite d›fl›ndaki s›k yerleflim bölgeleri s›ras›yla, gövde (%19), retroperitoneal bölge (%15) ve bafl-boyun (%9) olmaktad›r.
Median semptom süresi 2 ay (1-12 ay) olarak gözlenir.
Rabdomyosarkoma oranla daha az lenf dü¤ümü tutulumu
yaparlar (%10). Farkl› histolojik tiplerin en s›k görüldü¤ü
yafl ve yerleflim Tablo 2’de özetlenmifltir.
Klinik baflvuru genellikle ekstremite lokalizasyonu için a¤-

Tablo1. Çocuk ve adolesanlarda görülen yumuflak doku sarkomalar›n›n histopatolojik tan›lara göre da¤›l›m› (SEER
verisi, 1993–2002)
Pediatrik Grup (< 20 yafl)
Alt grup
Rabdomiyosarkoma
Dermatofibrosarkoma protuberens
Sinoviyal sarkoma
Sarkoma NOS
Malign Fibröz Histiyositoma
Fibrosarkoma
Malign Periferik Sinir K›l›f› Tümörü
Liposarkoma
Epiteloid sarkoma
Leiyomiyosarkoma
Spunt SL, and Pappo AS. J Clin Oncol, 2005
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4.5
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2.0
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Tablo 2. Çocukluk ça¤›nda rabdomiyosarkom d›fl›ndaki yumuflak doku sarkomlar›n›n baz› klinik özellikleri
Tümör Tipi Yerleflim
Sinovial sarkom Ekstremite (Daha çok alt)
Konjenital fibrosarkom Ekstremite (%70), gövde (%30)
Eriflkin tipi fibrosarkom Ekstremite (uyluk, diz)
MPSKT Ekstremite, retro-peritoneum
Malign Fibroz histiositom Ekstremite
Hemanjioperisitoma (infantil tip) Ekstremite, gövde
Hemanjioperisitoma (eriflkin tip) Ekstremite, retro-peritoneum, bafl ve boyon
Alveoler yumufla doku sarkomu Ekstremite (daha çok alt)
Bafl-boyun (orbita, dil) Leiomiyosarkom Sindirim Kanal›, vasküler dokular
Liposarkom Ekstremite
Retro-peritoneum
Epiteloid sarkom Ekstremite
Böbrek d›fl› rabdoid tümör Derin yumuflak doku
Desmoplastik tümörler Abdomen

r›s›z kitle ile intraabdominal sarkomlar için ise yine büyük
a¤r›s›z kitle veya kitlenin büyüyüp bas› yapmas›na ba¤l›
a¤r› veya gastrointestinal obstrüksiyon semptomlar› ile olmaktad›r.
Yumuflak doku sarkomalar›nda lenf bezi tutulum oran›
%4–10 olarak bildirilmektedir (1,3). Anjiosarkomalar,
clear cell-sarkomalar ve epiteloid sarkomalarda lenfatik
metastaz yapmaya e¤ilim daha yüksek orandad›r. Baflvuruda hastalar›n %15’i metastatik evrededir. En s›k akci¤ere metastaz beklenir. Kilo kayb›, atefl, gece terlemesi gibi
semptomlar çok yayg›n metastaz olmad›kça beklenmez.
Kemik, beyin ve cilt tutulumlar› s›k olmamakla birlikte
gözlenebilir; kemik ili¤i ve beyin metastaz› çok nadir olarak ortaya ç›kar.
Etyolojik Faktörler
Hastalar›n ço¤unda tümör yaratan etyolojik faktör bilinmemesine ra¤men baz› hastalarda radyasyona maruziyet,
kimyasal karsinojenlerle temas(fenasetik asit, klorofenoller vb), iatrojenik veya sekonder immünsüpresyon, kronik
lenfödemler ve genetik defektler (Li-Fraumeni sendromu,
nörofibromatozis vb) etyolojik faktör olarak say›lmaktad›r. Postradyasyon sarkomalar› doza ba¤l›d›r ve tedavi sahas› içinde tedaviden 10 y›l gibi uzun bir süre sonra geliflmesiyle karakterizedir (3).
Bilateral retinoblastomal› hastalarda özellikle radyoterapi
sahas› içinde ikincil sarkoma geliflme olas›l›¤› yüksektir.
Baz› non-rabdoid sarkomal› hastalar›n patogenezinde Rb
gen lokusu önemli yere sahiptir.
Nörofibromatozis tip1’de kromozom 17’nin uzun ve k›sa
kollar›nda gen delesyonlar› bulunmaktad›r ki bu genin tümör bask›lay›c› fonksiyonunu bozan etkiye sahiptir. Nörofibromatozisli olgularda hayatlar› boyunca malign nörofibrosarkoma geliflme olas›l›¤› %7-10 olarak bildirilmektedir.
Li Fraumeni sendromlu hastalarda RMS görülme s›kl›¤›nda-

Yafl
18-20 y
<2y
15 y
Çocuk, Adolesan
(%20) NF -1 10-20 y
<1y
10-20 y
15-35 y
Her yafl
0-2 yafl
10-20 y
Çok nadir
Çoçukluk ça¤›
Genç eriflkin

ki art›fla benzer flekilde RMS-d›fl› sarkomalarda da art›fl olur.
‹mmünsupresif çocuklarda (HIV infeksiyonu gibi), leiyomiyosarkoma görülmüfltür. Ebstein-Barr virüsü HIV-iliflkili leiyomiyosarkomalarda pozitif bulunmufltur ve hastal›¤›n patogenezinde rolü oldu¤u düflünülmektedir.
RDYDS’da moleküler genetik özellikler araflt›r›lmaktad›r.
Yumuflak doku sarkomlar›nda MDM2, N-myc, c-erbB2 ve
ras ailesinden onkogenler etkilidir. ‹nfantil fibrosarkomda
t(12;15) (p13;q25) tan›mlanm›flt›r. Bu translokasyon kromozom 12p12 bölgesindeki TEL geni ile 15.kromozomdaki TRK-c geni aras›nda olmaktad›r. Bu füzyon geni ETV6NTRK3 geni olarak bilinir. Sinovial sarkomda t(X;18)
(p11;q11) 18q11 yerleflimindeki SYT geni ile Xp11 yerleflimli SSX1, SSX2 veya SSX4 genlerinin füzyonuna neden
olmaktad›r. Baz› çal›flmalarda spesifik gen füzyonlar›n›n
prognostik önemi olabilece¤i öne sürülmüfltür ve SYTSSX1 füzyonlu hastalar›n SYT-SSX2 füzyonlu olanlara
k›yasla daha kötü prognoza sahip oldu¤u görülmektedir.
Alveoler yumuflak doku sarkomlar›nda t (X;17) (p11;q25),
desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümörlerde t (11;22)
(p13;q21) gözlenmektedir. Bu füzyon EWS-WT1 füzyonudur. (5-10).
Ailesel Gardner sendromu olanlarda desmoid tümörlere
%4–20 olas›l›kla rastlanmaktad›r.(3)
Radyolojik Tan›
Tümör lokalizasyonu, derinli¤i, boyutu ve kompartmanlarla iliflkisini de¤erlendirmek için radyolojik olarak bilgisayarl› tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) yöntemlerine baflvurulur (5,6). Radyolojik de¤erlendirme için seçilen yöntemler s›ras›yla;
1. Ekstremite ve bafl-boyun yerleflimli primer tümörler için
MRG,
2. Gövde veya retroperitoneal yerleflimli tümörler veya
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miksoid liposarkomal› hastalar için BT,
3. fiüpheli kalsifikasyon varsa düz grafi,
4. Akci¤er düz grafisi,
5. Akci¤er grafisi negatif ve T2 ve/veya G3/4 tümör varl›¤›nda akci¤er tomografisi.
Miksoid liposarkomalar›n intraabdominal metastaz yapma
olas›l›¤› gözönünde bulundurularak bu hastalara pelvik veya abdominal BT de çekilmelidir. Tümörün komflu damarlarla iliflkisini de¤erlendirmek için manyetik rezonans anjiografi gibi spesifik tan› yöntemlerine baflvurulabilir.
Patoloji
Histopatolojik olarak yumuflak doku sarkomlar›n›n s›n›fland›r›lmas› güç ve karmafl›kt›r. Günümüzde 50’den fazla
alt tipi tan›mlanm›flt›r. Benign mezenkimal tümörler malign olanlara göre 100 kat daha s›k görülür. Tümörün
gradlamas› yap›l›rken diferansiyasyon derecesi, mitotik
aktivite ve nekroz oran› de¤erlendirilir. Baz› tümörlerde
ise (rabdomiyosarkoma, mezenkimal kondrosarkoma,
PNET gibi) gradlama yap›lmadan direkt yüksek gradl› tan›m› yap›l›r. Histolojilerindeki çeflitlilik biyolojik davran›fllar›nda da görülür; benign seyir ile agresif, metastatik
davran›fl aras›nda de¤iflen klinik gidifle sahiptirler. Ekstremite YDS’nda en s›k görülen befl histolojik alt tip; malign
fibröz histiyositoma (MFH) (%28), liposarkoma (%15),
tenosinovyal sarkoma (%10), leyomiyosarkoma (%12) ve
periferik sinir k›l›f› tümörledir (%6). (1,4)
Patologlar tedaviye yol göstermek üzere sarkomun patolojik tan›s› yan›nda cerrahi s›n›rlar›n durumunu ve tümör
grad›n› da bildirirler. Her zaman morfoloji veya immünhistokimyasal de¤erlendirme ay›r›c› tan›da yeterli olmayabilir; bu durumda sitogenetik, moleküler ve biyokimyasal de¤erlendirmeler de tan›ya yard›mc› olarak devreye girer.
Tümörün histolojik grad› halen en önemli prognostik faktörlerden biridir (1). Düflük gradl› sarkomlar›n metastatik
potansiyeli %5–10, orta gradl›lar›n %25–30 ve yüksek
gradl› olanlar›n ise %50-60’d›r (1,4). AJCC evreleme sisTablo 3. Yumuflak doku sarkomalar›n›n hücre kökeni
Hücre kökeni
Ya¤
Kan ve lenf damarlar›
Fibroblastlar
Düz kas
Sinirler
Sinovya
Kondrositler
Epitelyum
Melanositler
Miyofibroblastlar
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temi 2002’de dört tümör gradlama sistemi tan›mlam›flt›r;
buna göre iyi diferansiye (G1), orta diferansiye (G2), kötü
diferansiye (G3), indiferansiye (G4). Grad 1 ve 2 düflük
gradl›, grad 3 ve 4 ise yüksek gradl› olarak s›n›flanmaktad›r (7).
Tümör boyutu ve yerleflimi de önemli prognostik faktörler
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
EVRELEME
Evrelemede Russel ve ark.n›n 1992de oluflturduklar› orijinal sistemin modifikasyonu olan ve American Joint Committe on Cancer (AJCC)’in 1997’de yay›nlad›¤› evreleme
sistemi (7) kullan›lmaktad›r .
Histolojik derecelemeyi birlefltiren AJCC evreleme sistemi
afla¤›da sunulmufltur. Genifl retrospektif çal›flmalarda evre
gruplamas›n›n prognostik önemi gösterilmifltir.
TNM Klasifikasyonu
Primer Tümör(T)
Tx
Primer tümörü de¤erlendirmek için minimum
gerekler karfl›lanamamaktad›r.
T0
Gösterilebilir tümör yok
T1
Tümör çap›
<=
5cm.
T2
Tümör çap›
=>
5cm.
T3
‹nvazyonla, kemik korteksinin tahribat›n›n aç›k
radyografik bulgusu; ana arter veya sinirin invazyonunun
histopatolojik kan›t›.
Nodal Tutulum (N)
Nx
Rejyonel nodu de¤erlendirmek için minimum gerekler karfl›lanamamaktad›r.
N0
Histolojik olarak do¤rulanm›fl lenf nodu metastaz› yok.
N1
Histolojik olarak do¤rulanm›fl edilmifl lenf nodu
metastaz›
Uzak Metastaz (M)
Mx
Uzak metastaz varl›¤›n› de¤erlendirmek için minimum gerekler karfl›lanamamaktad›r.
M0
Bilinen uzak metastaz yoktur.
Uzak metastaz mevcuttur.
M1

Sarkom tipi
Liposarkoma
Anjiyosarkoma, hemanjiyoperisitoma
Fibrosaroma, malign fibröz histiyositoma
Leiyomiyosarkoma
Malign periferif sinir k›l›f› tümörü
Sinovyal sarkoma
Ekstraskeletal kondrosarkoma
Epiteloid sarkoma
Clear cell sarkoma
Miyofibrosarkoma

Kaynak: Pappo AS, Porham DM, Rao BN, et al. Soft tissue sarcomas in children.
Semin Surg Oncol 1999;16:121-143
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Histolojik derece(Grad)
G1
Düflük
G2
Orta
G3
Yüksek
Evreleme Gruplamas›
G1, T1, N0, M0
Evre I A
Evre I B
G1, T2, N0, M0
Evre II A
G2, T1, N0, M0
Evre II B
G2, T2, N0, M0
Evre III A
G3, T1, N0, M0
Evre III B
G3, T1-2, N0, M0
Evre III C
G, T1-2, N1, M0
Evre IV A
Herhangi T3 , N0-1
Evre IV B
Herhangi G,T veya N, M1
Baz› çal›flmalarda rabdomiyosarkoman›n IRS gruplamas›
evreleme amac›yla kullan›lm›flt›r:
IRS Grup I: Cerrahi olarak tam rezeksiyon
IRS Grup II: Mikroskopik pozitif cerrahi s›n›r
IRS Grup III: ‹nkomplet rezeksiyon veya biyopsi
IRS Grup IV: Metastatik hastal›k
Tan›sal Giriflimler
Yumuflak doku sarkomu tan›s› için biyopsinin yap›lmas›
zorunludur. Tru-cut i¤ne biyopsisi kolay uygulanmas› ve biyopsi s›ras›nda tümör kontaminasyonunun az olmas› nedeniyle tercih edilen biyopsi yöntemidir ve tan›da do¤ruluk
oran› %93 olarak bildirilmektedir (6). Ultrasonografi veya BT eflli¤inde yap›labilir. Lipom, hemanjiyom ve miksoid tümörlerde tümörün ak›flkan yap›s› nedeniyle tru-cut biyopsiler zor uygulanabilir; bu durumda radyolojik do¤rulama öne ç›kar.
‹nsizyonel biyopsisler genelde i¤ne biyopsisi ile tan›ya ulafl›lamad›¤› zaman tercih edilmektedir. ‹nsizyonel biyopsiyi
tümör cerrahisini yapacak olan kiflinin, planlanan genifl lokal eksizyon skar›n›n içinde olacak flekilde ekstremite aks›na longitudinal kesi ile yapmas› esast›r. Aksi halde insizyonel biyopsinin yarataca¤› tümör kontaminasyonu nedeniyle cerrahi skar ve dolay›s›yle radyoterapi sahas› büyüyecektir. Yüzeyel ve 3 cm’den küçük lezyonlar tan› ve tedavi
amaçl› olarak eksizyonel biyopsi ile ç›kar›labilir.
TEDAV‹
Çocukluk ça¤›nda görülen RMS-d›fl› yumuflak doku sarkomalar›yla ilgili sadece üç çok merkezli prospektif çal›flma
bulunmaktad›r. Bu nedenle çocuk ve adolesanlar›n tedavilerinde eriflkinlerden edinilen deneyime baflvurulmaktad›r.
Lokalize rabdomiyosarkoma d›fl›-yumuflak doku sarkomlar›nda tedavi;
Yumuflak doku sarkomlar›n›n tedavisinde tümörün sa¤lam
doku s›n›r›yla birlikte cerrahi eksizyonu esast›r. Benign seyirli olanlarda varolan kapsül total cerrahi eksizyonu kolaylaflt›r›r. Malign seyirli olanlarda ise merkezden çevreye
do¤ru ›fl›nsal büyüme sonucunda etraf dokuda oluflan atro-

fik normal hücreler ve ödem komponentleri nedeniyle bir
“yalanc› kapsül” meydana gelir ve bu yalanc› kapsül tümör
taraf›ndan kolayca afl›labilecek yap›dad›r. Subklinik hastal›k yalanc› kapsülün 5–10 cm d›fl›nda olabilir. Cerrahi olarak YDS’nun psödokapsülüyle birlikte ç›kar›lmas› esnas›nda kompartmantal yap›n›n herhangi bir yerinde mikroskopik kal›nt› olabilir. Poplitea, aksilla, inguinal bölge ve subkutanöz doku gibi kompartman d›fl› yerleflimli tümörlerde
daha az agresif bir seyir gözlenebilir. Bafl-boyun ve gövde
gibi lokalizasyonlarda tümör yay›l›m› direkt komflu kas
gruplar›n› invaze ederek olabilir; bu durumda periost ve
fasya, yay›l›ma karfl› k›smi bariyerler konumuna gelir.
Cerrahi giriflimler dört ana grupta toplan›r:
• ‹ntralezyonel giriflim; ‹nsizyonel biyopsiler, yetersiz
eksizyonlar
• Marjinal (basit) eksizyon; Benign tümörlerde uygulanabilir, aksi halde %80 nüks
• Genifl rezeksiyon; Normal doku s›n›r›yla birlikte tümör
ç›kar, nüks oran› %30–60
• Radikal eksizyon; Tümörle birlikte kaynakland›¤› doku en bloc ç›kar›l›r, nüks oran› %10–20
Genifl lokal eksizyonlarda tümörün 2 cm’lik normal doku
s›n›r›yla ç›kar›lmas› hedeflenir. Biyopsi bölgesi veya traktusu da cerrahi spesmenle birlikte en blok ç›kar›lmal›d›r.
Genel olarak randomize olmayan çal›flmalarda lokal kontrol oranlar›n› cerrahi eksizyonun basit veya geniflletilmifl
olmas›n›n etkiledi¤i ortaya konulmufltur. Cerrahi rezeksiyon basit iken lokal nüksler %65–100, geniflletilmifl rezeksiyonlarda ise bu oran %31–39 olmaktad›r (8). Cerrahi s›n›r negatifli¤i lokal kontrolu etkileyen en önemli faktörlerden biridir. “Scandinavian Sarcoma Group” taraf›ndan
yap›lan ve 559 hastay› içeren analizde histolojik grad›n
yüksek olmas› (rölatif risk=3.0) ve cerrahi s›n›r›n pozitifli¤i (rölatif risk=2.0) lokal nüks için ba¤›ms›z risk faktörleri olarak bulunmufltur (9).
Bütün hastalarda ekstremite koruyucu yaklafl›m etkin olmayabilir. Yeterli kozmetik ve fonksiyonel sonuç sa¤lanamayacak çocuklarda, uygun protezlerle ve fizik tedaviyle
desteklenmek kofluluyla amputasyonlara baflvurulabilir.
Amputasyonlar eskiden beri kullan›lan ve hala baz› ileri
vakalarda ve nükslerde baflvurulan ana cerrahi yöntemdir.
Akci¤er metastazlar›nda da metastazektominin yeri bulunmaktad›r Akci¤er, yumuflak doku sarkomlar›nda en s›k görülen metastaz lokalizasyonudur. ‹zole akci¤er metastaz›nda genel yaklafl›m; büyük ve çok say›da nodül için neoadjuvan kemoterapi sonras› cerrahi, küçük ve az say›da nodül
için de cerrahi sonras› kemoterapi fleklinde olmaktad›r. Bu
konuyla ilgili prospektif randomize çal›flma bulunmamakla
birlikte pekçok merkez bu yaklafl›m› benimsemifltir.
Metastazektomi uygulanacak hastalarda;
1. Primer tümörün kontrol alt›nda olmas› ve akci¤er d›fl›
metastaz olmamas›,
2. Lezyonlar›n rezektabl olmas›,
3. Görüntüleme yöntemleri ile saptanan nodül say›s›n›n 4
ve daha az olmas›,
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4. Primer tedaviden sonra metastaz görülene kadar geçen
sürenin 12 aydan uzun olmas›,
5. Metastazektomi yap›ld›ktan sonra kalan akci¤er rezervinin yeterli olmas› koflullar› aran›r.
Baz› çal›flmalarda metastazektominin sa¤kal›m üzerine
katk›s› gösterilmifltir. Literatürde hem çocuk hem de eriflkin hastalar› içeren iki çal›flmada metastazlar›n total ç›kar›lmas› ve metastaz say›s›n› (1–3) prognostik önemi gösterilmifltir. Metastazektomi ile Jablons’un serisinde medyan
26,8 ay; Casson’unkinde ise medyan 28 ay sa¤kal›m elde
edilmifltir.(10,11)
Adjuvan radyoterapi gerekli mi?
Çocuk hastalarda özellikle geç dönem yan etkileri göz
önünde bulundurularak radyoterapi uygulamalar›na karar
vermede titizlik gösterilmelidir.
POG 8653 protokolü rezektabl RMS-d›fl› sarkomalarda
adjuvan kemoterapinin rolü araflt›r›lmak üzere dizayn edilmifltir ancak lokal tedavi konusunda da fikir vermektedir.
Lokal tedavi olarak genifl veya radikal cerrahi yap›lanlarda adjuvan radyoterapi verilmeyip marjinal eksizyon uygulanabilenlere postoperatif RT verilmifltir. Yüksek gradl› tümörlerde marjinal eksizyona ra¤men postop RT alanlarda
daha iyi lokal kontrol oranlar› gözlenmifltir.(12)
St.Jude Çocuk Hastanesinde yap›lan üç retrospektif analizde adjuvan RT’nin rolü irdelenmifltir. Tam ç›kar›lan
(klinik grup I) sarkomalar ancak yüksek gradl› ise RT ile
lokal nüks azalmas› saptanm›flt›r. Pozitif s›n›rla ç›kar›lanlarda (klinik grup II) graddan ba¤›ms›z olarak RT ile lokal
kontrol art›fl› sa¤lanm›flt›r (p=0,001).(13-15)
Eriflkin hastalara ait seriler de çocukluk ça¤› sarkomalar›
de¤erlendirilirken göz önüne al›nmaktad›r. ‹ki büyük prospektif randomize çal›flmada adjuvan radyoterapinin rolü
sorgulanm›flt›r. Yang ve ark.n›n çal›flmas›nda 91 yüksek
gradl› ekstremite YDSlu hasta organ koruyucu cerrahiden
sonra adjuvan RT alan ve almayan olmak üzere iki gruba
randomize edilmifltir (16). Ek olarak 50 düflük gradl› YDS
hastas› da yine adjuvan RT alan ve almayan iki gruba randomize edilmifltir. Yüksek gradl› sarkomlara ayr›ca adjuvan KT de verilmifltir. Buna göre yüksek gradl› YDS grubunda adjuvan RT alanlarda lokal nüks görülme oran› anlaml› derecede azal›rken (p=0.0028) iki grup aras›nda
sa¤kal›m fark› görülmemifltir. Düflük gradl› YDS’lar›nda
da benzer flekilde adjuvan RT ile lokal kontrolun artt›¤›,
fakat sa¤kal›m fark› olmad›¤› saptanm›flt›r.
Pisters ve ark. ise adjuvan RT olarak brakiterapi kullana-
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rak yapt›klar› 164 hastal›k randomizasyonda benzer flekilde lokal kontrolun brakiterapi kolunda daha yüksek oldu¤unu (p=0.04), fakat uzak metastaz bak›m›ndan her iki
kol aras›nda fark olmad›¤›n› (p=0.60) göstermifllerdir
(17).
‹.Ü.Onkoloji Enstitüsü’nde lokalize yumuflak doku sarkomas› nedeniyle baflvuran 77 eriflkin hasta retrospektif olarak de¤erlendirildi¤inde (18); adjuvan RT alan (n=50) ve
almayan (n=27) gruplar karfl›laflt›r›ld›¤›nda 5 y›ll›k lokal
kontrolun RT alan grupta %76 iken almayan kolda %60
oldu¤u saptand› (p=0.02). Alt grup analizinde özellikle
boyutu 10cm ve üstü olan tümörler (p=0.03), yüksek
gradl› (p=0.005), marjinal rezeksiyon yap›lm›fl
(p=0.001), ekstremite yerleflimli olanlar (p=0.001) adjuvan RT ile daha iyi lokal kontrolun sa¤land›¤› gruplar olarak bulunmufltur. Genel sa¤kal›m bak›m›ndan RT alan ve
almayan grup aras›nda fark bulunmamaktayd›.
Özellikle rezektabilitesi ve negatif s›n›r sa¤lanmas› flüphe
uyand›ran, yüksek RT dozu ve büyük RT volümünün kullan›lamayaca¤› retroperitoneal tümörler gibi derin gövde
yerleflimli olgularda preoperatif RT/kemoradyoterapi yap›lmas› daha avantajl› görülmektedir. Buna karfl›l›k rezektabl olup, yara iyileflmesinin problem yaratabilece¤i alt
ekstremite yumuflak doku sarkomlar›nda postoperatif RT
tercih edilebilir (19,20).
Adjuvan radyoterapi özellikle yüksek gradl› ve cerrahi s›n›r mikroskopik pozitif hastalarda lokal kontrolu art›ran
adjuvan tedavi modelidir (21, 22).
‹nterstisyel brakiterapinin (BRT) yumuflak doku sarkomalar›nda çevre normal doku dozunu azaltarak tümöre maksimum dozu uygulayabilme prensibinden hareketle yap›lan
baflar›l› uygulamalar› bulunmaktad›r (23-25). BRT adjuvan olarak tek bafl›na veya eksternal tedaviye boost olarak
uygulanabilir. Ayn› flekilde daha önce ›fl›nlanm›fl ve nüks
sonras› kurtarma cerrahisi yap›lm›fl hastalarda ikinci seri
RT için de brakiterapi iyi bir seçenektir (24). Çocukluk ça¤› yumuflak doku sarkomalar›nda daha s›n›rl› bir alandan
›fl›nlamaya olanak sa¤lamas› nedeniyle RT’ye ba¤l› komplikasyonlar› azaltabilmek amac›yla BRT cazip bir yöntemdir. Amerikan Brakiterapi Derne¤i taraf›ndan yumuflak
doku sarkomalar›nda BRT uygulanmas›na yönelik bir konsensus klavuzu yay›nlanm›flt›r. Oldukça detayl› haz›rlanan
bu klavuzda doz, yöntem, kaynak ve hasta seçimi ile ilgili
bilgiler yan›nda komplikasyonlar› azaltmaya yönelik öneriler de yer almaktad›r (25). Klinik hedef volüm implant ile
kapsanam›yorsa, etkili tedavi dozu BRT ile verilemiyorsa,
cerrahi s›n›r pozitifse ve cilde lenfatik yay›l›m varsa tek

Tablo 4. POG 8653 çal›flmas›nda cerrahi s›n›r ve radyoterapi ile lokal kontrol iliflkisi
Düflük grad
Yüksek grad
Cerrahi s›n›r
IRS grup
cerrahi
Cerrahi+RT
cerrahi
Cerrahi+RT
Marjinal
II
1/4(%25)
10/11(%91)
2/2 (%100)
10/11(%91)
Genifl
I
14/16(%88)
2/2(%100)
18/18(%100) 3/3(%100)
Radikal
I
6/6(%100)
Veri yok
1/1 (%100)
Veri yok
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bafl›na BRT önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda eksternal RT’ye boost olarak BRT yap›labilir.
BRT konusunda deneyimli merkezler taraf›ndan uygulanabilen interstisyel brakiterapide genellikle operasyon esnas›nda tümör yata¤›na 1cm aralarla k›lavuzlar yerlefltirilerek 6-7 gün sonra radyoaktif kaynak yüklemesi yap›l›r.
Yüksek doz h›zl› veya düflük doz h›zl› kaynaklar kullan›labilir. Düflük doz h›zl› kaynak (Ir192 veya I 125) tek bafl›na
adjuvan tedavi olarak kullan›ld›¤›nda verilen doz genelde
45-50 Gy/4-6 günde; eksternal RT ile kombine edildi¤inde
ise 45-50 Gy eksternal RT’yi takiben 15-25 Gy/2-3 günde
uygulan›r. Kaynak doz h›z› genelde 0.45 Gy/saat (0.350.65) civar›ndad›r. Yüksek doz h›zl› BRT kaynaklar› kullan›ld›¤›nda önerilen 3 Gy/fraksiyon, günde iki kez toplam 36
Gy (0.5cm referans dozu) verilmesi ve günlük tedaviler aras›nda en az 6 saat olmas› fleklindedir. Eksternal RT’ye boost olarak yüksek doz h›zl› BRT için genel bir veri olmamakla birlikte, lineer kuadratik modelde 15-25 Gy (0.5cm
referans dozu) düflük doz h›z›na eflde¤er fraksiyone dozun
hesaplanarak uygulanmas› gerekti¤i bildirilmektedir.
Radyoterapi sahas› belirlenirken hastan›n primer tümör
bölgesinin radyolojik görüntülemeleri çok önem tafl›maktad›r. Tümör yata¤› çevresinde 2-5cm emniyet marj›, konformal üç boyutlu planlamalar, özellikle çocuklardaki kas-kemik geliflimini etkilememek amac›yla önerilmektedir. Cerrahi bölgenin klipslerle iflaretlenmifl olmas› boost sahas›n›n
belirlenmesi için esast›r. Cerrahi skar ve dren bölgeleri tedavi sahas› içine dahil edilmelidir. Patoloji materyalindeki
tümörün nörovasküler yap›lar ve kemikle komflulu¤una dikkat edilmeli, varsa satellit nodüller tedavi sahas› içinde olmal›d›r. Lenfatik dolafl›m›n bozulmamas› için mümkün oldu¤unca sa¤lam doku korumas› yap›l›r. En az 1cm.lik sa¤lam doku bant› lenfatik dolafl›m için korunmal›d›r. Eklemlerin ilerde olabilecek osteoartrozlar nedeniyle olabildi¤ince tedavi sahas› d›fl›nda b›rak›lmas›na dikkat edilir. E¤er
komflu eklem kapsülü tedavi sahas› içinde zorunlu olarak
kal›yorsa 40-45 Gy’den sonra koruma yap›lmal›d›r. Büyüme evresini tamamlamam›fl çocuk hastalarda epifizlerin
›fl›ndan korunmas› tedavi morbiditesini azaltmak bak›m›ndan çok önemlidir. Elektif lenfatik ›fl›nlama düflük lenfatik
tutulum riski (%4-10) nedeniyle gerekli de¤ildir; ancak derin yerleflimli yüksek gradl› tümörlerde cilt lenfatiklerinde
tümör trombüsü saptanm›flsa lenfatik ›fl›nlama yap›lmal›d›r. Ayr›ca epiteloid sarkoma, clear cell sarkoma ve rabdomiyosarkoma gibi özel baz› sarkomlarda lenfatik bölge
›fl›nlamas› gerekebilir. Deri grefti uygulanm›fl hastalarda
postoperatif RT için en az 3 haftal›k bekleme süresi gereklidir; böylece doku iyileflmesine olanak tan›nm›fl olur. Retroperitoneal yerleflimli sarkomalar ›fl›nlan›rken hastan›n
prone pozisyonda yat›r›lmas› ince barsaklar›n daha fazla
tedavi sahas› d›fl›na al›nmas›na olanak sa¤layabilir. Erkek
çocuklarda alt ekstremite proksimali ›fl›nlan›rken testis korumas› yap›lmas› fertilitenin korunmas› için önemlidir.
Çocuklar›n tedavi sahas› immobilizasyonu için vakumlu yatak, alpha cradle ve termoplastik maskeler kullan›labilir.
Radyoterapi postoperatif uygulan›yorsa bafllang›çta belir-

lenen tedavi volümüne 1.8-2 Gy’lik fraksiyon dozlar› ile 45
Gy, daha sonra saha küçültülerek 63-65 Gy verilir. Preoperatif ›fl›nlamalarda ise 45-55.8 Gy doz uygulanarak 23 hafta sonra operasyon gerçeklefltirilir. Rezektabilitesi
mümkün olmayan sarkomlar için doz 75 Gy ve üstüdür;
böyle durumlarda 60 Gy’in üstü ancak tümör ve minimum
emniyet marj› ile uygulanabilir.
Büyümesi devam eden çocuklarda epifiz ›fl›nlamas›na ba¤l›
geliflme gerili¤i oluflabilir. Mümkün oldu¤unca epifizler tedavi sahas› d›fl›nda tutulur. Kemik fraktürlerini önlemek için
de konformal planlamalar ile özellikle femur gibi a¤›rl›k tafl›yan kemiklerdeki RT dozunun düflürülmesi hedeflenir
Kemoterapi
Yüksek metastatik potansiyele sahip yumuflak doku sarkomalar›nda tek bafl›na lokal tedavilerin sistemik metastazlara etkili olmad›¤› bilinen bir gerçektir. Ekstremite koruyucu cerrahi+RT uygulanan hastalarda 5 y›ll›k lokal kontrol oranlar› %80-100 olarak bildirilmekle birlikte hastalar›n %30-40’› uzak metastazlar nedeniyle kaybedilir (4).
Bunu önlemek amac›yla kemoterapinin (KT) adjuvan kullan›m› gündeme gelmifltir. Çocukluk ça¤› RMS-d›fl› sarkomalar›nda kemoterapi kullan›m›n› RMS çal›flmalar›ndaki
baflar›l› sonuçlar desteklemifltir. En etkin tek ajanlar adriamisin ve ifosfamid olup; dakarbazin, aktinomisin-D, vinkristin, etoposid ve siklofosfamid de aktif olarak kullan›lmaktad›r.
Kemoterapi hakk›nda s›n›rl› bilgi olan bu hastalarda çeflitli çal›flma gruplar›n›n deneyimlerine göre 3 farkl› yan›t
gözlenebilir:
Grup A tümörler: Kemoterapiye duyarl› olduklar› kan›tlanm›fl tümörlerdir. Rabdomiyosarkom gibi tedavi edilmelidirler (PNET, kemik d›fl›nda Ewing sarkomu, indiferansiye sarkom).
Grup B tümörler: Kemoterapiye duyarl› olmas› muhtemel
tümörlerdir. Sinovial sarkom, malign fibroz histiositoma,
liposarkom ve infantil fibrosarkom bunlar aras›ndad›r. Bu
tümörlerde cerrahi sonras› evre ve patolojik derecelemeye
göre risk gruplar› belirlenebilir. Neo-adjuvan kemoterapiye yan›ts›zl›k yoksa adjuvan kemoterapi verilebilir.
Grup C tümörler: Kemoterapi etkinli¤inin kan›tlanmad›¤›
tümörlerdir. Juvenil fibrosarkom ve malign periferik sinir
k›l›f› tümörlerinde cerrahi giriflim tedavinin belkemi¤idir.
Tam cerrahi eksizyon mümkün olmazsa kemoterapi verilir
(2,6). Di¤er nadir histolojik tipler olan leiomiyosarkom,
vasküler sarkomlar, alveoler yumuflak doku sarkomlar›,
malign rabdoid tümör ve desmoplastik tümörlerde tek bir
tedavi stratejisi yoktur.
POG 8653 ve 8654 protokolleri 21 yafl›ndan küçük yumuflak doku sarkomlu (RMS, ekstraosseöz Ewing sarkoma
veya indiferansiye yuvarlak hücreli sarkoma hariç) hastalarda adjuvan kemoterapinin rolünü belirlemek için dizayn
edilmifltir (12,26).
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Sonuç olarak çocuklarda görülen rabdomyosarkom d›fl› yumuflak doku sarkomalar›nda adjuvan kemoterapinin rolü
halen netlik kazanmam›flt›r. Metastatik hastal›kta da özellikle yeni ajanlarla ve protokollerle yap›lacak randomize
çal›flmalar gerekmektedir.

gözlem
POG 8653 çal›flmas›na 81 hasta al›nm›fl fakat sadece 30’u
randomizasyonu kabul etmifltir. Adjuvan kemoterapi alanlarda sa¤kal›m avantaj› saptanmam›flt›r. 5 y›ll›k olays›z
sa¤kal›m adjuvan KT alanlarda %69 iken gözlem kolunda
%87 idi (12).
POG 8654 inoperabl veya metastatik sarkomalarda VAdrCA veya bu dört ajan+dacarbazin kollar›na randomize
edilmifltir. Primer tümör sahas›na radyoterapi uygulanm›flt›r. VACA alanlarla VACA+dakarbazin alanlar aras›nda 4 y›ll›k olays›z sa¤kal›m fark› saptanmam›flt›r. Bu
çal›flmada tüm hastalar için 4 y›ll›k genel sa¤kal›m %31,
olays›z sa¤kal›m %18 idi (26).
Almanya’da yap›lan CWS-81 çal›flmas›na rabdomiyosarkoma, indiferansiye sarkoma, ekstraosseöz Ewing sarkomu, sinovyal sarkoma, leiyomiyosarkoma, periferik PNET,
fibrosarkoma, hemanjiosarkoma, nörofibrosarkoma ve liposarkoma tan›l› sarkomalar dahil edilmiflti. Bu çal›flmada tam rezeke lokalize hastal›kta adjuvan olarak vinkristin, aktinomisin-D, siklofosfamid ve adriamisin; mikroskopik rezidüel hastal›¤› olanlara ise ek olarak lokal radyoterapi uygulanm›flt›. Otuz sinovyal sarkomal› hastan›n detayl› analizinde medyan 34 ay gözlemde %70 sa¤kal›m bildirilmifltir (27). CWS-86 protokolünde VAIA (vinkristin 1.5
mg/m2, aktinomisin-d 1.5mg/m2 , ifosfamid 6 gr/m2 adriamisin 80 mg/ m2) protokolü uygulanm›flt›r. Bu flemada
kemoterapinin 10-13. haftas›nda radyoterapi eklenmektedir. Grubun tümünde 5 y›ll›k genel yaflam %69’dur. (28).
Bu çal›flma RDYDS’n› temsil etmez. Ancak protokol seçimi için örnek oluflturabilir.
SIOP (The International Society of Pediatric Oncology)
non-rabdoid sarkomalar için MMT84 ve MMT89 olmak
üzere iki protokol oluflturmufltur. Baflvuruda rezektabl olmayan sarkomalar için neoadjuvan ifosfamid, vinkristin,
aktinomisin-D uygulanm›fl; ikinci seçimde MMT84’te siklofosfamid ve doksorubisin, MMT89’da ise epirubisin, doksorubisin, karboplatin ve VM26 verilmifltir. Cerrahi mümkün olan hastalara yap›lm›fl, makroskopik rezidü varsa
radyoterapi eklenmifltir. Hastalar›n %16’s› radyoterapi alm›flt›r. MMT84’te genel sa¤kal›m %73, MMT89’da %84
idi. Metastatik hastalarda ise 5 y›ll›k sa¤kal›m %15 olarak saptanm›flt› (29,30).
Çocuklarda yap›lan adjuvan KT çal›flmalar›nda lokal tedaviye k›yasla avantaj gözlenmemifltir, fakat eriflkin hastalarda yap›lan çal›flmalar›n metaanalizinde adjuvan KT’nin
sarkomalarda nükssüz sa¤kal›m oran›n %45’ten %55’e ç›kartt›¤› gösterilmifltir. Genel sa¤kal›mda da istatistiki olarak anlaml› olmayan art›fl e¤ilimi saptanm›flt›r (%50 vs
54)(31).

En s›k görülen Baz› Rabdomiyosarkom D›fl›
Yumuflak Doku Sarkomlar›
Sinovial Sarkoma
Sinovial sarkom RDYS’lar›n çocukluk ça¤›nda en s›k görülenidir. Küçük çocuklarda nadir, genç eriflkinlerde s›k
görülen bir tümördür. Çocuk ve genç eriflkinlerdeki
RDYS’lar›n›n %8’ini oluflturur. Y›ll›k insidans› çocukluk
ça¤›nda milyonda 0.7’dir. Tipik görülme yafl› 20-30 yafl
grubudur. Bir yafl›nda hastada tan›mlanm›flt›r. Yirmi yafl›ndan küçük hastalar tüm olgular›n %30 kadar›d›r. ‹talya’dan 30 y›ll›k deneyimde, tan›mlanan 271 hastadan
%17’si 5-16 yafl aras›ndad›r (1-3, 32-39).
Sinovial sarkomlar›n %90’›nda tipik t (X;18)(p11.2;q
11.2)görülür. Sinovial sarkomlar büyük eklemlerin çevresindeki yumuflak dokulardan köken al›r. En s›k alt ekstremitede, ço¤unlukla diz çevresinde sptan›r. Nadiren bafl,
boyun ve gövdede yerleflebilir. Hastalar›n %94’ünde lokalize, %6’s›nda metastatik hastal›k bildirilmifltir. Bölgesel
lenf dü¤ümlerine ve akci¤ere metastaz yapabilir (38).
Histo-patolojik olarak i¤si hücreler, epitelyum benzeri ve
glandüler hücreler içerebilir. Bifazik, monofazik-epitelial,
ve monofazik fibroz olmak üzere üç histolojik alt grubu tan›mlanm›flt›r. Az diferansiye tipi de vard›r. Olgular›n %
60’› bifazik sinovial sarkomlard›r. (4, 38)
Lokalize hastal›kta genifl eksizyonla cerrahi çok önemlidir.
Tümörün tam ç›kar›ld›¤› olgularda adjuvan radyoterapi veya kemoterapinin rolü tart›fl›lmaktad›r. Mikroskopik hastal›k kal›nt›s› olan olgularda radyoterapi endikedir. Tam
ç›kar›lam›yacak olgularda önce kemoterapi verip, kitleyi
küçültmek ve lokal cerrahiyi kolaylaflt›rmak amaçlan›r.
Alman CWS-81 çal›flmas›nda evre III ve IV hastalarda
VACA kombinasyonu ile yan›t h›z› %77 idi. CWS-8- ve 86
çal›flmalar›nda 5 y›llk olays›z yaflam oranlar› %84 ve %
85 olarak bulunmufltur (16,27). Uluslar aras› çok merkezli retrospektif 220 çocuk ve adolesan içeren bir çal›flmada olgular›n %62’sinde tümör alt ekstremitede yerleflmiflti. IRS gruplamas›na göre evre da¤›l›m› flöyleydi: Grup
I: %42, Grup II: %30, Grup III: %21. Metastatik hastal›k %7 oran›ndayd›. Erken evrede yaflam h›z› %88 iken, lokalize ancak rezektabl olmayan (grup III) olgularda % 75,
metastatik hastalarda ise %13’tür. Çevre dokulara invazyon olmayan hastalarda yaflam h›z› yüksektir. Klinik grup,
tümör çap› (>5 cm), invazyon, cerrahi rezeksiyon yap›lamamas› ve radyoterapi önemli prognostik faktörlerdir. Kemoterapi Grup IV hastal›kta sonucu de¤ifltirmemifltir (38).
Fibrosarkom
Fibrosarkom erken süt çocuklu¤u döneminde ve 10 yafl›ndan büyük çocuklarda görülen bir nadir tümördür. ‹nfantil
fibrosarkom, bir yafl›ndan küçük çocuklarda en s›k görü-
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len yumuflak doku sarkomudur. Dört yafl›ndan küçüklerde
bu histolojik tip görülür. Daha iyi prognozludur . ‹kinci pik
10-15 yafltad›r. Bunlar eriflkin tipi fibrosarkomlard›r.
Mikroskopik olarak küçük, i¤si fibroblastlar ve kollajen
yap›m› söz konusudur. Fibrosarkoma için spesifik klinik
bulgu yoktur. Kesin tan› biopsi ile mümkündür.
‹nfantil fibrosarkomlar›n üçte biri konjenitaldir, do¤umda
saptan›r. ‹nfantil fibrosarkomlarda t(12;15)(q22;q13)
translokasyonu dokümante edilmifltir.Eriflkin tip fibrosarkomlarda ise t(2,5) ve t(7,22) bildirilmifltir.
‹nfantil fibrosarkomlu hastalar›n %60-65’inde tümör ekstremitede yerleflir. Uzak metastaz olas›l›¤› %10’dan azd›r.
Olgular›n %30-40’›nda lokal nüks saptanabilir. Bafl-boyun
ve retro-peritoneal bölgede geliflti¤inde daha kötü prognozludur. Adolesanlarda fibrosarkomun klinik özellikleri
eriflkindekilere benzer. Eriflkin tipte fibrosarkomlar›n büyük ço¤unlu¤u ekstremitelerin distal k›s›mlar›nda kitleye
neden olmaktad›r. Akci¤erlere uzak metastaz yapabilir.
Prognozu infantil tip fibrosarkomdan daha kötüdür. Yaflam h›z› %60 kadard›r. En etkin tedavi yöntemi radikal
cerrahidir. Genifl eksizyon yap›lm›flsa ek tedavi gerekmez.
Minimal rezidüel hastal›k kalan hastalara yafl uygunsa
radyoterapi uygulan›r. Kemoterapinin yeri kesin de¤ildir.
Rezeke edilemeyen tümörlerde vinkristin ve aktinomisinle,
bazen siklofosfamid veya ifosfamid eklenerek iyi yan›t bildirilmifltir (,41,42). Bu olgularda COG (Children Oncology
Group) protokolunde dört kür VAC kemoterapisi uygulanmas›, yeterli küçülme olursa cerrahi önerilmektedir.
Malign Periferik Sinir K›l›f› Tümörleri
(MPSKT)(Malign schwannoma)
Periferik sinir k›l›f›ndan köken alan tümörlerdir. Çocuklardaki yumuflak doku sarkomlar›n›n %5-10’unu oluflturur. Bu tümörlerin %20’si nörofibromatozis tip- 1 tan›s›
alm›fl kiflilerde görülür. Literatürdeki küçük serilerde kitlenin en s›k ekstremitelerde (%40), retro-peritoneal bölgede (%25) veya gövdede (%21) yerleflti¤i bildirilmifltir. Periferik sinirler üzerinde yerleflmesi tipik bir özelli¤idir.
Tedavide cerrahi tercih edilir. Kitlenin ç›kar›labilmesi en
önemli prognostik faktördür. Cerrahi eksizyon yap›lamayan hiçbir hastada iyi klinik gidifl gözlenmemifltir.
MPSKT’de radyoterapi sonuca etkili de¤ildir. Kemoterapinin etkinli¤i de düflüktür. VAIA kemoterapi protokolü ile
%30 tümör yan›t› bildirilmifltir. (4,6,7,28,29).
Malign Fibroz Histiositom
Malign Fibroz histiositom eriflkinlerde ekstremitelerde
yerleflen yumuflak doku sarkomlar›n›n en s›k görülenlerindendir. Çocuk hastalarda RDYDS’lar›n›n %8-10 kadar›n›
oluflturur. Literatürde 16-89 yafl aras›nda 239 hastan›n
de¤erlendirildi¤i bir seride tümörlerin %69’u alt ekstremitede, %31’i üst ekstremitede yerleflir. S›n›rl› say›da çocuk
hastada ekstremiteler d›fl›nda gövdede, saçl› deride yerleflmifltir. Radyoterapiden sonra ikincil malign tümör olarak
geliflebilir. Bu çal›flmada uzak metastaz riskini belirleyen
faktörler tümör çap›, derin dokularda yerleflme ve tümörün

sald›rganl›k derecesidir (6,7,30).
Pediatrik Gastro-‹ntestinal Stromal Tümörler ve
Leiomiyosarkom
Leiomiyosarkom çocukluk ça¤› yumuflak doku sarkomlar›n›n %1-2’sini oluflturur. Cilt ve cilt alt› dokularda geliflebilir. Eriflkinlerde retro-peritoneal bölgede, gastro-intestinal
kanalda, periferik yumuflak dokularda yerleflmektedir.
Radyoterapiye ikincil görülen vakalar görülmektedir. Son
y›llarda AIDS hastalar›nda ve transplant geçiren hastalarda, Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu ile iliflkili leiomiyosarkom geliflen olgular görülmektedir(5,6,7).
Yak›n zamana kadar gastro-intestinal stromal tümörler(
G‹ST) düz kas tümörleri olarak de¤erlendirilip leiomiyosarkom, leiomiyom, leiomiyoblastom alt gruplar›nda ele
al›nm›flt›r.Mazur ve Clark ultrastrüktürel ve immüno-fenotipik özelliklerle düz kas farkl›laflmas› saptanamayan mezenkimal tümörleri stromal tümörler olarak isimlendirdiler. Gastro-intestinal kanaldaki baz› stromal tümörlerde
nöral krest antijenleri olan S-100 ve nöron spesifik enolaz
tan›mland›. Daha sonra otonom nöral farkl›laflma gösteren
tümörlere pleksosarkom ad› önerildi. G‹ST' lerin bu alt
grubu bugün gastro-intestinal otonomik sinir tümörleri
olarak bilinmektedir. G‹ST hücrelerinin baz› özellikleri tan›mlanm›flt›r. Gastro-intestinal sistemdeki Cajal'›n interstisyel hücreleri ile benzer özellikleri görülmüfltür. Her iki
hücre grubu da reseptör tirozin kinaz eksprese etmektedir.
Bu nedenle reseptör tirozin kinaz› tan›mlayan CD 117 ile
G‹ST ve leiomyosarkom grubu ayr›labilir. Reseptör tirozin
kinaz inhibitörü olan imatinib mesilat bu hasta grubunda
etkin tedavi seçene¤i oluflturur. G‹ST orta yafl grubunda
daha s›k görülür. Çocuklarda nadir görülür (31).
Genifl bir seride 1962-2002 aras›nda 276 hastada RDYDS
tan›mlanm›flt›r. Bunlardan %1.4'ü leiomyosarkom, %2.5'i
G‹ST olgular›d›r. Tan› yafl› 3 ay ile 19 yafl aras›nda olup
median yafl 11.5'tir. Bu tümörler mide, ince barsak ve kolonda yerleflmifltir. Kar›nda a¤r›, kar›n fliflli¤i ve kar›nda
kitle yak›nmas› ile gelmektedirler. Leiomiyosarkomlar retro-peritoneum, yüz, uterus ve uylukta görülmüfltür (32).
Tedavi için standart yaklafl›m yoktur. Her hasta tek tek de¤erlendirilmifltir. Tam ç›kar›lan kitlelerde (n:6) yaln›zca
cerrahi tedavi yap›lm›flt›r. Bu hastalarda yerel nüks gözlenmifltir. ‹ki hasta radyoterapi alm›flt›r. ‹ki hasta vinkristin, siklofosfamid, aktinomisin-D, adriamisin alm›flt›r. Bir
hasta ise imatinib mesilat ile tedavi edilmifltir. G‹ST prevalans› tam bilinmemektedir. Eriflkinlerde monozomi 14
ve 22. kromozomda kay›plar bildirilmifltir. Bu hastalarda
4q11-12 bölgesindeki genetik de¤ifliklikler c-kit genini etkileyen mutasyonlard›r. Çocuklarda bu konuda bilgi yoktur. Literatürdeki hastalarla birlikte ele al›nd›¤›nda 16
hastadan 12'si k›z çocuklard›r. Genifl serilerde yer alan leiomiyosarkomlu 66 hastan›n 5-y›ll›k yaflam h›z› %29 ile
%64 aras›nda de¤iflmifltir. Bu tümör için en önemli faktörler yerleflim ve tümör boyutudur. Retro-peritoneal ve derin
dokularda yerleflen tümörler daha büyük çapa ulafl›nca tan› almaktad›r (4-7,32,33).

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

Alveolar Soft Part Sarkoma
Çok nadir bir tümördür. Tüm yumuflak doku sarkomlar›n›n
%0.5-1'ini oluflturur. Çocuklarda rabdomiyosarkom d›fl›ndaki YDS grubunun %2-3 kadar›n› meydana getirir. Adolesan
ve genç eriflkin grubun tümörüdür. 15-35 yafllar aras›nda
tan›mlanmaktad›r. Kad›nlarda iki kat fazla görülür. Eriflkinlerde genellikle alt ekstremitelerde yerleflir. Çocukluk ça¤›nda bafl-boyun bölgesinde en s›k görülür. Dil ve orbita tutulumu yapt›¤› bildirilmektedir. Daha az oranda ekstremitelerde, iskelet kas›nda ve gövdede kitleye neden olabilir. Tipik olarak çok damarlanan bir tümördür. Yüzeysel bölgelerde hemanjiom ve vasküler malformasyonlara benzer görünümdedir. Kitlelerin yavafl büyüdü¤ü bilinmektedir. Alveoler
soft part sarkomu uzun süre sessiz kalabildi¤i gibi akci¤er,
beyin, kemik ve lenf dü¤ümüne metastaz yapar. Hastalar›n
%25'inde metastaz saptan›r (4,5, 34-36). Damardan zengin
olduklar›ndan görüntüleme yöntemleri ile tümör içinde ve
tümör d›fl›nda genifl damarlar tan›mlan›r. Anjiosarkom baflta olmak üzere bütün yumuflak doku sarkomlar›yla histopatolojik ay›r›c› tan› yap›lmas› gerekir.
Cerrahi eksizyon ve akci¤erdeki lezyonlar için metastazektomi uzun süreli kür sa¤lar. Kemoterapinin genel olarak
etkisiz oldu¤u düflünülmüfltür. Pulmoner metastazlar› olan
bir çocuk hasta yo¤un ve çoklu ilaç kemoterapisi ile hasta
iyileflmifltir. Bu olguda 10 y›ldan uzun hastal›ks›z yaflam
rapor edilmifltir (36).
Alveoler yumuflak doku sarkomlar›nda 19 hastadan oluflan
çocuk ve adolesan hasta serisinde hastalar›n ço¤unlu¤una
(%78) vinkristin, siklofosfamid, adriamisin ve ifosfamid
içeren kemoterapi uygulanm›fl, hastalar›n %45'inde radyoterapi verilmifltir. Bu serideki bütün hastalarda 5-y›ll›k genel yaflam %80, lokalize tümörleri olanlarda %91 olarak
verilmifltir (37). Çocuklarda eriflkinlerden daha iyi prognozlu oldu¤u ve adjuvan kemoterapinin yaflam h›z›n› art›rabilece¤i belirtilmifltir.
Liposarkom
Eriflkin yumuflak doku sarkomlar›n›n %5-20'sini oluflturur.
Genel olarak ikinci dekattan önce görülmez. Nadiren 1020 yafl aras›ndaki çocuklarda görülür. Süt çocuklar›nda
görüldü¤ünde daha iyi huylu seyretmektedir. Alt ekstremitede, gövdede retroperitoneal alanda görülür. Akci¤er metastaz› yapabilir. Ancak di¤er yumuflak doku sarkomlar›ndan farkl› olarak akci¤er d›fl›ndaki dokulara yay›l›r (4,38).
Hemanjioperisitom
Yumuflak doku sarkomlar›n›n %3'den az›n› oluflturur. En
s›k alt ekstremitelerde, retro-peritoneal bölgede ve bafl-boyun yerlefliminde görülebilir. Infantil dönemde a¤›z içinde,
dil ve cilt alt›nda kitleye neden olan bir tümördür. Küçük
çocuklarda çok iyi prognozlu oldu¤u halde eriflkinlerde kötü seyirlidir. Tipik özelli¤i hipoglisemi ve hipofosfatemik
rahitizmle birlikte olabilmesidir. Bu hastalarda endokrinolojik sorunlar kitle eksizyonu ile gerilemektedir. Akci¤er
ve kemiklere yay›l›m görülebilir (4-8).
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Epiteloid sarkom
Genç eriflkinlerin tümörüdür. Küçük çocuklarda oldukça
nadirdir. Buna ra¤men yeni do¤anda bile görülmüfltür. Ço¤unlu¤u üst ekstremitelerde cilt veya cilt alt› dokulardan
köken al›r. El ve el bile¤i civar›nda s›k yerleflir. Vulvada,
perinede, gövdede yerleflimi tan›mlanm›flt›r. Küçük bir nodul fleklinde bafllar. Kitle yerleflti¤i bölgede çevre dokulara
fiksedir. Kitleyi örten ciltte yeniden damarlanma vard›r.
Epiteloid sarkomlar metastaz yapabilir. Bu durumda mortalite nedenidir. Yayg›n hastal›k ilk y›lda ölümlere neden
olmaktad›r. Sadece tümör eksizyonu baflar›l› de¤ildir. Radikal eksizyon veya s›n›rl› amputasyon gibi giriflimler tercih edilmelidir. Adjuvan radyoterapi ve kemoterapinin rolü s›n›rl›d›r (39,40).
Sinovial Sarkoma
Sinovial sarkom RDYS’lar›n çocukluk ça¤›nda en s›k görülenidir. Küçük çocuklarda nadir, genç eriflkinlerde s›k
görülen bir tümördür. Çocuk ve genç eriflkinlerdeki
RDYS’lar›n›n %8’ini oluflturur. Y›ll›k insidans› çocukluk
ça¤›nda milyonda 0.7’dir. Tipik görülme yafl› 20-30 yafl
grubudur. Bir yafl›nda hastada tan›mlanm›flt›r. Yirmi yafl›ndan küçük hastalar tüm olgular›n %30 kadar›d›r. ‹talya’dan 30 y›ll›k deneyimde, tan›mlanan 271 hastadan
%17’si 5-16 yafl aras›ndad›r (1-3, 32-40)
Sinovial sarkomlar›n %90’›nda tipik t (X;18)(p11.2;q
11.2)görülür. Sinovial sarkomlar büyük eklemlerin çevresindeki yumuflak dokulardan köken al›r. En s›k alt ekstremitede, ço¤unlukla diz çevresinde sptan›r. Nadiren bafl,
boyun ve gövdede yerleflebilir. Hastalar›n %94’ünde lokalize, %6’s›nda metastatik hastal›k bildirilmifltir. Bölgesel
lenf dü¤ümlerine ve akci¤ere metastaz yapabilir (4,6,38).
Histo-patolojik olarak i¤si hücreler, epitelyum benzeri ve
glandüler hücreler içerebilir. Bifazik, monofazik-epitelial,
ve monofazik fibroz olmak üzere üç histolojik alt grubu tan›mlanm›flt›r. Az diferansiye tipi de vard›r. Olgular›n %
60’› bifazik sinovial sarkomlard›r. (4,5,38)
Lokalize hastal›kta genifl eksizyonla cerrahi çok önemlidir.
Tümörün tam ç›kar›ld›¤› olgularda adjuvan radyoterapi veya kemoterapinin rolü tart›fl›lmaktad›r. Mikroskopik hastal›k kal›nt›s› olan olgularda radyoterapi endikedir. Tam
ç›kar›lam›yacak olgularda önce kemoterapi verip, kitleyi
küçültmek ve lokal cerrahiyi kolaylaflt›rmak amaçlan›r.
Alman CWS-81 çal›flmas›nda evre III ve IV hastalarda
VACA kombinasyonu ile yan›t h›z› %77 idi. CWS-8- ve 86
çal›flmalar›nda 5 y›llk olays›z yaflam oranlar› %84 ve %
85 olarak bulunmufltur (27,39).
Uluslar aras› çok merkezli retrospektif 220 çocuk ve adolesan içeren bir çal›flmada olgular›n %62’sinde tümör alt
ekstremitede yerleflmiflti. IRS gruplamas›na göre evre da¤›l›m› flöyleydi: Grup I: %42, Grup II: %30, Grup III:
%21. Metastatik hastal›k %7 oran›ndayd›. Erken evrede
yaflam h›z› %88 iken, lokalize ancak rezektabl olmayan
(grup III) olgularda % 75, metastatik hastalarda ise
%13’tür. Çevre dokulara invazyon olmayan hastalarda yaflam h›z› yüksektir. Klinik grup, tümör çap› (>5 cm), in-
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vazyon, cerrahi rezeksiyon yap›lamamas› ve radyoterapi
önemli prognostik faktörlerdir. Kemoterapi Grup IV hastal›kta sonucu de¤ifltirmemifltir (38).
Fibrosarkom
Fibrosarkom erken süt çocuklu¤u döneminde ve 10 yafl›ndan büyük çocuklarda görülen bir nadir tümördür. ‹nfantil
fibrosarkom, bir yafl›ndan küçük çocuklarda en s›k görülen yumuflak doku sarkomudur. Dört yafl›ndan küçüklerde
bu histolojik tip görülür. Daha iyi prognozludur . ‹kinci pik
10-15 yafltad›r. Bunlar eriflkin tipi fibrosarkomlard›r.
Mikroskopik olarak küçük, i¤si fibroblastlar ve kollajen
yap›m› söz konusudur. Fibrosarkoma için spesifik klinik
bulgu yoktur. Kesin tan› biopsi ile mümkündür.
‹nfantil fibrosarkomlar›n üçte biri konjenitaldir, do¤umda
saptan›r. ‹nfantil fibrosarkomlarda t(12;15)(q22;q13)
translokasyonu dokümante edilmifltir.Eriflkin tip fibrosarkomlarda ise t(2,5) ve t(7,22) bildirilmifltir.
‹nfantil fibrosarkomlu hastalar›n %60-65’inde tümör ekstremitede yerleflir. Uzak metastaz olas›l›¤› %10’dan azd›r.
Olgular›n %30-40’›nda lokal nüks saptanabilir. Bafl-boyun
ve retro-peritoneal bölgede geliflti¤inde daha kötü prognozludur. Adolesanlarda fibrosarkomun klinik özellikleri eriflkindekilere benzer. Eriflkin tipte fibrosarkomlar›n büyük
ço¤unlu¤u ekstremitelerin distal k›s›mlar›nda kitleye neden
olmaktad›r. Akci¤erlere uzak metastaz yapabilir. Prognozu
infantil tip fibrosarkomdan daha kötüdür. Yaflam h›z› %60
kadard›r. En etkin tedavi yöntemi radikal cerrahidir. Genifl
eksizyon yap›lm›flsa ek tedavi gerekmez. Minimal rezidüel
hastal›k kalan hastalara yafl uygunsa radyoterapi uygulan›r. Kemoterapinin yeri kesin de¤ildir. Rezeke edilemeyen
tümörlerde vinkristin ve aktinomisinle, bazen siklofosfamid
veya ifosfamid eklenerek iyi yan›t bildirilmifltir
(4,31,41,42). Bu olgularda COG (Children Oncology Group) protokolunde dört kür VAC kemoterapisi uygulanmas›,
yeterli küçülme olursa cerrahi önerilmektedir.
Malign Periferik Sinir K›l›f› Tümörleri
(MPSKT)(Malign schwannoma)
Periferik sinir k›l›f›ndan köken alan tümörlerdir. Çocuklardaki yumuflak doku sarkomlar›n›n %5-10’unu oluflturur. Bu tümörlerin %20’si nörofibromatozis tip- 1 tan›s›
alm›fl kiflilerde görülür. Literatürdeki küçük serilerde kitlenin en s›k ekstremitelerde (%40), retro-peritoneal bölgede (%25) veya gövdede (%21) yerleflti¤i bildirilmifltir. Periferik sinirler üzerinde yerleflmesi tipik bir özelli¤idir.
Tedavide cerrahi tercih edilir. Kitlenin ç›kar›labilmesi en
önemli prognostik faktördür. Cerrahi eksizyon yap›lamayan hiçbir hastada iyi klinik gidifl gözlenmemifltir.
MPSKT’de radyoterapi sonuca etkili de¤ildir. Kemoterapinin etkinli¤i de düflüktür. VAIA kemoterapi protokolü ile
%30 tümör yan›t› bildirilmifltir. (4,31,43,44).
Malign Fibroz Histiositom
Malign Fibroz histiositom eriflkinlerde ekstremitelerde
yerleflen yumuflak doku sarkomlar›n›n en s›k görülenlerin-

dendir. Çocuk hastalarda RDYDS’lar›n›n %8-10 kadar›n›
oluflturur. Literatürde 16-89 yafl aras›nda 239 hastan›n
de¤erlendirildi¤i bir seride tümörlerin %69’u alt ekstremitede, %31’i üst ekstremitede yerleflir. S›n›rl› say›da çocuk
hastada ekstremiteler d›fl›nda gövdede, saçl› deride yerleflmifltir. Radyoterapiden sonra ikincil malign tümör olarak
geliflebilir. Bu çal›flmada uzak metastaz riskini belirleyen
faktörler tümör çap›, derin dokularda yerleflme ve tümörün
sald›rganl›k derecesidir (4,31,45).
Pediatrik Gastro-‹ntestinal Stromal Tümörler ve
Leiomiyosarkom
Leiomiyosarkom çocukluk ça¤› yumuflak doku sarkomlar›n›n %1-2’sini oluflturur. Cilt ve cilt alt› dokularda geliflebilir. Eriflkinlerde retro-peritoneal bölgede, gastro-intestinal
kanalda, periferik yumuflak dokularda yerleflmektedir.
Radyoterapiye ikincil görülen vakalar görülmektedir. Son
y›llarda AIDS hastalar›nda ve transplant geçiren hastalarda, Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu ile iliflkili leiomiyosarkom geliflen olgular görülmektedir(4,31).
Yak›n zamana kadar gastro-intestinal stromal tümörler(
G‹ST) düz kas tümörleri olarak de¤erlendirilip leiomiyosarkom, leiomiyom, leiomiyoblastom alt gruplar›nda ele
al›nm›flt›r.Mazur ve Clark ultrastrüktürel ve immüno-fenotipik özelliklerle düz kas farkl›laflmas› saptanamayan mezenkimal tümörleri stromal tümörler olarak isimlendirdiler. Gastro-intestinal kanaldaki baz› stromal tümörlerde
nöral krest antijenleri olan S-100 ve nöron spesifik enolaz
tan›mland›. Daha sonra otonom nöral farkl›laflma gösteren
tümörlere pleksosarkom ad› önerildi. G‹ST' lerin bu alt
grubu bugün gastro-intestinal otonomik sinir tümörleri
olarak bilinmektedir. G‹ST hücrelerinin baz› özellikleri tan›mlanm›flt›r. Gastro-intestinal sistemdeki Cajal'›n interstisyel hücreleri ile benzer özellikleri görülmüfltür. Her iki
hücre grubu da reseptör tirozin kinaz eksprese etmektedir.
Bu nedenle reseptör tirozin kinaz› tan›mlayan CD 117 ile
G‹ST ve leiomyosarkom grubu ayr›labilir. Reseptör tirozin
kinaz inhibitörü olan imatinib mesilat bu hasta grubunda
etkin tedavi seçene¤i oluflturur. G‹ST orta yafl grubunda
daha s›k görülür. Çocuklarda nadir görülür (46).
Genifl bir seride 1962-2002 aras›nda 276 hastada RDYDS
tan›mlanm›flt›r. Bunlardan %1.4'ü leiomyosarkom, %2.5'i
G‹ST olgular›d›r. Tan› yafl› 3 ay ile 19 yafl aras›nda olup median yafl 11.5'tir. Bu tümörler mide, ince barsak ve kolonda
yerleflmifltir. Kar›nda a¤r›, kar›n fliflli¤i ve kar›nda kitle yak›nmas› ile gelmektedirler. Leiomiyosarkomlar retro-peritoneum, yüz, uterus ve uylukta görülmüfltür (46,47).
Tedavi için standart yaklafl›m yoktur. Her hasta tek tek de¤erlendirilmifltir. Tam ç›kar›lan kitlelerde (n:6) yaln›zca
cerrahi tedavi yap›lm›flt›r. Bu hastalarda yerel nüks gözlenmifltir. ‹ki hasta radyoterapi alm›flt›r. ‹ki hasta vinkristin, siklofosfamid, aktinomisin-D, adriamisin alm›flt›r. Bir
hasta ise imatinib mesilat ile tedavi edilmifltir. G‹ST prevalans› tam bilinmemektedir. Eriflkinlerde monozomi 14
ve 22. kromozomda kay›plar bildirilmifltir. Bu hastalarda
4q11-12 bölgesindeki genetik de¤ifliklikler c-kit genini et-
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Tablo 5. Desmoid tümörlerde üç tedavi modeli ile lokal kontrol
Cerrahi
Cerrahi+RT
S›n›r negatif
%72
%94*
S›n›r pozitif
%41
%75*
S›n›r bilinmiyor
%56

105

RT
%78
%54

*p<0,005 (cerrahi vs cer.+RT)
kileyen mutasyonlard›r. Çocuklarda bu konuda bilgi yoktur. Literatürdeki hastalarla birlikte ele al›nd›¤›nda 16
hastadan 12'si k›z çocuklard›r. Genifl serilerde yer alan leiomiyosarkomlu 66 hastan›n 5-y›ll›k yaflam h›z› %29 ile
%64 aras›nda de¤iflmifltir. Bu tümör için en önemli faktörler yerleflim ve tümör boyutudur. Retro-peritoneal ve derin
dokularda yerleflen tümörler daha büyük çapa ulafl›nca tan› almaktad›r (4,31,48).
Alveolar Soft Part Sarkoma
Çok nadir bir tümördür. Tüm yumuflak doku sarkomlar›n›n
%0.5-1'ini oluflturur. Çocuklarda rabdomiyosarkom d›fl›ndaki YDS grubunun %2-3 kadar›n› meydana getirir. Adolesan ve genç eriflkin grubun tümörüdür. 15-35 yafllar aras›nda tan›mlanmaktad›r. Kad›nlarda iki kat fazla görülür.
Eriflkinlerde genellikle alt ekstremitelerde yerleflir. Çocukluk ça¤›nda bafl-boyun bölgesinde en s›k görülür. Dil ve orbita tutulumu yapt›¤› bildirilmektedir. Daha az oranda
ekstremitelerde, iskelet kas›nda ve gövdede kitleye neden
olabilir. Tipik olarak çok damarlanan bir tümördür. Yüzeysel bölgelerde hemanjiom ve vasküler malformasyonlara benzer görünümdedir. Kitlelerin yavafl büyüdü¤ü bilinmektedir. Alveoler soft part sarkomu uzun süre sessiz kalabildi¤i gibi akci¤er, beyin, kemik ve lenf dü¤ümüne metastaz yapar. Hastalar›n %25'inde metastaz saptan›r
(4,31,48-52). Damardan zengin olduklar›ndan görüntüleme yöntemleri ile tümör içinde ve tümör d›fl›nda genifl damarlar tan›mlan›r. Anjiosarkom baflta olmak üzere bütün
yumuflak doku sarkomlar›yla histopatolojik ay›r›c› tan› yap›lmas› gerekir.
Cerrahi eksizyon ve akci¤erdeki lezyonlar için metastazektomi uzun süreli kür sa¤lar. Kemoterapinin genel olarak
etkisiz oldu¤u düflünülmüfltür. Pulmoner metastazlar› olan
bir çocuk hasta yo¤un ve çoklu ilaç kemoterapisi ile hasta
iyileflmifltir. Bu olguda 10 y›ldan uzun hastal›ks›z yaflam
rapor edilmifltir (48).
Alveoler yumuflak doku sarkomlar›nda 19 hastadan oluflan
çocuk ve adolesan hasta serisinde hastalar›n ço¤unlu¤una
(%78) vinkristin, siklofosfamid, adriamisin ve ifosfamid
içeren kemoterapi uygulanm›fl, hastalar›n %45'inde radyoterapi verilmifltir. Bu serideki bütün hastalarda 5-y›ll›k genel yaflam %80, lokalize tümörleri olanlarda %91 olarak
verilmifltir (52). Çocuklarda eriflkinlerden daha iyi prognozlu oldu¤u ve adjuvan kemoterapinin yaflam h›z›n› art›rabilece¤i belirtilmifltir.

Liposarkom
Eriflkin yumuflak doku sarkomlar›n›n %5-20'sini oluflturur.
Genel olarak ikinci dekattan önce görülmez. Nadiren 1020 yafl aras›ndaki çocuklarda görülür. Süt çocuklar›nda
görüldü¤ünde daha iyi huylu seyretmektedir. Alt ekstremitede, gövdede retroperitoneal alanda görülür. Akci¤er metastaz› yapabilir. Ancak di¤er yumuflak doku sarkomlar›ndan farkl› olarak akci¤er d›fl›ndaki dokulara yay›l›r
(4,31,53).
Epiteloid sarkom
Genç eriflkinlerin tümörüdür. Küçük çocuklarda oldukça
nadirdir. Buna ra¤men yeni do¤anda bile görülmüfltür. Ço¤unlu¤u üst ekstremitelerde cilt veya cilt alt› dokulardan
köken al›r. El ve el bile¤i civar›nda s›k yerleflir. Vulvada,
perinede, gövdede yerleflimi tan›mlanm›flt›r. Küçük bir nodul fleklinde bafllar. Kitle yerleflti¤i bölgede çevre dokulara
fiksedir. Kitleyi örten ciltte yeniden damarlanma vard›r.
Epiteloid sarkomlar metastaz yapabilir. Bu durumda mortalite nedenidir. Yayg›n hastal›k ilk y›lda ölümlere neden
olmaktad›r. Sadece tümör eksizyonu baflar›l› de¤ildir. Radikal eksizyon veya s›n›rl› amputasyon gibi giriflimler tercih edilmelidir. Adjuvan radyoterapi ve kemoterapinin rolü s›n›rl›d›r (54,55).
Hemanjioperisitom
Yumuflak doku sarkomlar›n›n %3'den az›n› oluflturur. En
s›k alt ekstremitelerde, retro-peritoneal bölgede ve bafl-boyun yerlefliminde görülebilir. Infantil dönemde a¤›z içinde,
dil ve cilt alt›nda kitleye neden olan bir tümördür. Küçük
çocuklarda çok iyi prognozlu oldu¤u halde eriflkinlerde kötü seyirlidir. Tipik özelli¤i hipoglisemi ve hipofosfatemik
rahitizmle birlikte olabilmesidir. Bu hastalarda endokrinolojik sorunlar kitle eksizyonu ile gerilemektedir. Akci¤er
ve kemiklere yay›l›m görülebilir (56).
Desmoid Tümörler
Desmoid tümörler muskuloaponerotik yap›lardan geliflen
benign tümörlerdir. Mikroskopik olarak konnektif dokunun afl›r› ço¤almas› fleklinde olup sitolojik malignite kriterlerini içermez. Agresif fibromatozis, iyi diferansiye fibromatozis ve desmoid tümör adland›rmalar› lokal invaziv
olup metastaz yapmayan bir tümörü tan›mlayan terminolojilerdir. Düflük gradl› fibrosarkomalar ile ay›r›c› tan›s›
mitotik aktivitesinin, metastatik potansiyelinin ve malignite karakteri gösteren nükleer ve sitoplazmik de¤iflikliklerinin olmamas› ile konulur. S›kl›kla sarkolemmal dev hücre-
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ler içerir. Fasya boyunca uzanma e¤iliminde olan desmoid
tümörler çevre dokuyu oluflturan kemik, damar ve sinirlere invazyon yapabilir (57,58).
Görülme s›kl›¤› tüm solid tümörlerin %0.03–0,1’i ve fibröz doku tümörlerinin %3,6’s› kadard›r. S›kl›kla omuz,
gö¤üs duvar› ve uyluk yerleflimlidir. Baz› yazarlar fertilite
dönemindeki kad›nlarda daha s›k oldu¤unu bildirmektedir.
Etyolojik faktörler aras›nda; östrojen durumu, hamilelik,
fiziksel ve cerrahi travma, radyasyon, iskelet anomalileri,
ve genetik e¤ilimler (Gardner Sendromu) say›lmaktad›r.
Klasik tedavisi cerrahi eksizyondur, fakat tek bafl›na cerrahi uygulanan olgularda %39–79 gibi yüksek nüks oranlar› bildirilmektedir (57). Gross total eksizyon olgular›n
1/3’nde gerçeklefltirilemez. Metastatik potansiyeli olmamas›na ra¤men ciddi morbidite ve bunlara ba¤l› ölüm görülebilir. Adjuvan RT ile lokal kontrolun artt›¤› bildirilmektedir (57-60). Özellikle unifokal, cerrahi s›n›r› pozitif
desmoid tümörlerde adjuvan RT önerilir. Adjuvan RT’nin
lokal kontrol üzerinde katk›s› olmad›¤›n› bildiren seriler de
bulunmaktad›r (61). Merchant’›n 189 hastay› içeren serisinde adjuvan RT’nin katk›s› gösterilmemifl olmas›na karfl›n bu serinin heterojen bir hasta grubuna sahip oldu¤u
(RT sonras› nüksler de dahil) ve sadece %16’s›nda RT verilmifl olmas› ile uygulanan RT tekni¤inin de heterojen olmas› elefltirilen konulardand›r. Radikal radyoterapi uygulanmas›na dair seriler de bulunmaktad›r. Leibel ve ark.n›n
çal›flmas›nda nüks veya rezidü desmoid tümör nedeniyle
radyoterapi uygulanan 19 hastan›n 13’ü medyan 8 y›l izlemde hastal›ks›z olarak bildirilmektedir (62).
Yirmi iki çal›flmay› içeren bir derlemede yerel kontrol üzerine en etkin modelin cerrahi+RT kombinasyonu oldu¤u
gösterilmifltir.(63) (Tablo 4)
Desmoid tümörlerde doz-yan›t iliflkisine dair s›n›rl› bilgi
bulunmaktad›r. Genelde önerilen 50–55 Gy dozun subklinik veya gross hastal›k için kullan›lmas›d›r. Amputasyon
gereken olgularda radikal RT denenebilir, nüks durumunda yap›lacak olan amputasyon sa¤kal›m süresini etkilemez. Takipte tümör yan›t›n›n 6 aydan önce gözlenemeyece¤i ve genelde RT’den 1–2 y›l sonra yap›lan görüntülemede major yan›t›n saptanaca¤› ak›lda tutulmal›d›r.
Küçük yafltaki geliflimi devam eden çocuklarda RT uygulan›p uygulanmamas›, cerrahi sonras› nükste yap›lacak ikinci giriflimlerin yarataca¤› morbidite ile RT’nin morbiditesini k›yaslayarak verilmesi gereken zor bir karard›r.
Desmoid tümörlerin tedavisinde kemoterapi ve hormonoterapi (tamoksifen) veya nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar da denenmektedir. Fakat henüz etkinli¤i tam olarak
kan›tlanm›fl bir medikal tedavi yöntemi bulunmamaktad›r.
SONUÇ
Sonuç olarak, RDYDS birçok nadir histopatolojik alt grubu kapsar. Benzer klinik özellikleri vard›r. Ço¤unlu¤u eriflkin sarkomlar›na benzer flekilde ekstremitelerde yerleflmektedir. Kesin tan›lar› biyopsi ile konur. Tümörün tam ç›kar›lmas› kür flans› sa¤lar. Tam ç›kar›lamayan kitlelerde
neo-adjuvan kemoterapi ve radyoterapi, cerrahiye olanak

sa¤layabilir. Adjuvan kemoterapinin yarar› gösterilememifltir. rolü, flekli ve zamanlamas› hakk›nda kuflkular vard›r. Gelecekteki yaklafl›m risk gruplar›na göre tedavi sa¤lanmas›d›r. Çok merkezli çal›flma protokollerinin oluflturulmas› gereklidir.
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