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Bowen hastal›¤› tedavisinde mold brakiterapisi:
Bir olgu nedeni ile literatür derlemesi
Mold brachytherapy in Bowen’s disease: a case report and review of the literature
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Bowen hastal›¤›, invaziv skuamöz hücreli karsinoma dönüflme potansiyeli nedeniyle tedavi edilmesi gereken bir hastal›kt›r. Çeflitli tedavi seçeneklerine sahip olan hastal›kta radyoterapi etkin bir yöntemtir. Literatürde farkl› radyoterapi uygulama yöntemleri bildirilmifltir. Bu yaz›da, bölümümüzde mold
brakiterapisi ile tedavi edilen bir olguda Bowen hastal›¤›n›n
tedavisi ile ilgili yap›lan literatür derlemesi sunuldu.

Bowen’s disease is a disease that must be treated because of its
potential to progress to squamous cell carcinoma. There are
many treatment options including radiotherapy. Radiotherapy
is an effective in the treatment with a variety of application
procedures. Here, we present a patient with Bowen disease
who was treated with mold brachytherapy in our department
and a review of the literature was made.

An ahtar sözcükler : 80 yafl ve üstü; Bowen hastal›¤›; brakiterapi;
karsinom/patoloji/radyoterapi; cilt neoplazisi/radyoterapi.
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Bowen hastal›¤› (BH) intraepidermal, in situ
skuamöz hücreli karsinom’un (SHK) bir varyant›d›r.[1] Klinik olarak keskin s›n›rl›, yüzeyi ülsere veya skuaml› eritemli plak fleklinde görülür, olgular›n ço¤unda soliter yerleflim gösterir. Genellikle
yavafl büyüyen tümörler olan BH’den SHK’ye ilerleme, %3 ile 20 aras›nda de¤iflen oranlarda bildirilmifltir.[2-4,5] S›kl›kla 60 yafl üzerinde kad›nlarda
(%70-85) ve alt ekstremitelerde (%60-85) görülen
BH’nin etyolojisinde kronik ultraviyole ›fl›k maruziyeti, immünsüpresyon, viral ajanlar (HPV16) gibi etkenler vard›r.[2,6] Günefle maruz kalan alanlarda
geliflen BH’de invazyon ve metastaz riskinin daha
düflük oldu¤u bildirilmifltir.[7]

Bowen hastal›¤›, invaziv SHK’ye ilerleme potansiyeli nedeniyle mutlaka tedavi edilmesi gereken lezyonlard›r. Tedavi seçenekleri de¤erlendirilirken hastan›n yafl›, lezyonun lokalizasyonu göz
önünde bulundurulmas› gereken etkenlerdir. S›k
kullan›lan tedavi yöntemleri aras›nda, kriyoterapi,
küretaj, eksizyon, lazer, topikal 5-fluorourasil (5FU), imikimod, izotretinoin ve interferon (IFN) alfa kombinasyonu, fotodinamik tedavi ve radyoterapi vard›r (RT).[2,6] Radyoterapi seçenekleri aras›nda da kontakt RT, Grenz ray tedavisi, ortavoltaj tedavi, elektron demet tedavisi, brakiterapi ve proton
tedavisi bulunmaktad›r.[2,6] Literatürde, BH’de uygulanan RT yöntemleri ve toplam dozlar birbirin-
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den farkl›l›klar göstermektedir. Bu yaz›da, anabilim dal›m›zda mold brakiterapisi ile tedavi edilen
bir BH olgusu ve bu konudaki literatür derlemesi
sunuldu.

‘High Dose Rate’ (yüksek doz h›zl›) brakiterapi
tedavisine karar verildi.
Hastaya uygulanan mold brakiterapisinde
(MBRT) tedavi alan›, tümör geniflli¤i +0.5 cm emniyet olacak flekilde saptand›. Bu alana uygun olarak 10 mm sabit aral›klarla birbirine paralel dört
katater kullan›ld› (fiekil 2). Kateter düzleminin
merkezi (2. ve 3. kateterler aras›) ›fl›nlanmak istenen bölge merkezine yerlefltirildi. Kateter uzunluklar› 954 mm olarak ölçüldü ve planlamaya girildi. Planlamada 5 mm’ye geometrik optimizasyon yap›ld›. Fraksiyonlar aras› lokalizasyonun
do¤rulu¤u için kateterler 0.5 cm’lik bolusa yerlefltirildi ve sabitlendi, tedavi alan› bolus üzerine çizildi. Tedavi için bolusun yerleflimi hasta üzerindeki çizgilere uygun olacak flekilde gerçeklefltirildi. Kullan›lan 0.5 cm’lik bolus ve optimizasyon
mesafesi ile cilt yüzeyinde %100’lük izodoz e¤risi geçmesi sa¤land›.

OLGU SUNUMU
Seksen sekiz yafl›nda kad›n hasta, sa¤ ayak s›rt›nda, yaklafl›k dört y›ld›r bulunan yara nedeniyle
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Dermatoloji
Anabilim Dal› poliklini¤ine baflvurdu. Öyküsünden bu yaran›n son bir y›l içinde h›zla büyüdü¤ü
ve zaman zaman kanad›¤› ö¤renildi. Özgeçmiflinde hipertansiyon d›fl›nda bir özellik bulunmayan
hastan›n dermatolojik incelemesinde, sa¤ ayak
dorsumunda 4x3.5 cm, keskin s›n›rl›, yüzeyi hafif
lobüle ülser saptand› (fiekil 1). Lezyondan al›nan
punch biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucu BH tan›s› alan hasta, lezyonun yerleflim yeri ve
hastan›n yafl› nedeniyle radyoterapi almas› için
bölümümüze dan›fl›ld›. Lezyonunun yüzeyel olmas› nedeni ile elektron demeti tedavisi için uygun bulunan hastada randevu sorunu nedeni ile tedavi gerçeklefltirilemedi ve randevu sorunu olmayan ve k›sa süreli bir tedavi olmas› nedeniyle

27 Haziran 2005 ile 5 Temmuz 2005 tarihleri
aras›nda 3 Gy fraksiyon’dan günlük 2 fraksiyon
alacak flekilde Microselectron HDR Ir- 1 9 2
(Nucletron, Veenendall, Hollanda) kayna¤› ile
toplam 42 Gy RT uyguland›. Tedaviyi oldukça iyi

fiekil 1. Tan› s›ras›nda sa¤ ayak dorsumunda 4x3.5 cm, keskin s›n›rl›, yüzeyi hafif lobüle ülsere
lezyon.
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fiekil 2. Yüksek doz h›zl› mold brakiterapisi için kullan›lan kataterler.

rumdur. Ancak tedavi seçenekleri oldukça çeflitlilik göstermekte ve hastan›n yafl› ve lezyonun lokalizasyonu do¤ru yöntemin uygulanmas›nda rol oynamaktad›r. Tedavi seçeneklerini izlem, kriyoterapi, küretaj, eksizyon, lazer, topikal 5-FU, imikimod, izotretinoin ve IFN alfa kombinasyonu, alfa
fotodinamik tedaviden RT’ye kadar uzanan genifl
bir yelpaze oluflturmaktad›r.[2,6] ‹yileflme ve baflar›
oranlar›, yerleflim yerine ba¤l› olarak de¤iflebilmektedir.[2] Ayn› tedavi yaklafl›m›nda bile, lezyon

tolere eden hastada herhangi bir erken yan etki izlenmedi. Tedavi sonras› üçüncü ay kontrolünde
hastan›n primer kitle boyutlar›nda %90’dan fazla
küçülme gözlendi ve kurutlanma d›fl›nda bir yan
etki saptanmad› (fiekil 3).
TA R T I fi M A
Bowen hastal›¤› invaziv SHK’ye ilerleme potansiyeli nedeniyle tedavi edilmesi gereken bir du-

fiekil 3. Tedavi sonras› üçüncü ay kontrolünde hastan›n primer kitle boyutlar›nda %90’dan fazla
küçülme gözlendi.
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say›s›, boyutlar› ve kullan›lan gereçler ve tedavi
rejimlerindeki farkl›l›klar nedeniyle karfl›laflt›rma
yapmakta güçlük yaflanmaktad›r.[2] Cerrahi ço¤unlukla küçük lezyonlar için tercih edilen bir yöntemdir. Radyoterapi cerrahiyi reddeden, büyük ya
da çok say›da lezyonu olan, keloid oluflumuna yatk›n hastalarda ve kozmetik olarak hassas bölgelerdeki lezyonlarda tercih edilmektedir.[2,6]

meye neden oldu¤u bildirilmifltir.[2,6,10] Bizim olgumuzda, tedavi sonras› üçüncü ayda lezyonda
%90’dan fazla küçülme gözlenmifltir.

Bizim hastam›zda, hastan›n yafl›, genel durumu, lezyonun özellikleri (lezyonun boyutu, cerrahi eksizyon için çok uygun bir lokalizasyon olmayan ayak dorsumunda yerleflmesi) ve eksternal tedavi makinesindeki randevu uzunlu¤u nedeni ile
öncelikle mold brakiterapisi uygulanmas› kararlaflt›r›ld›.

K AY N A K L A R

Sonuç olarak, k›sa süreli bir tedavi yöntemi
olan MBRT, BH’de etkili bir seçenektir. Ancak, bu
olguda izlem süresi henüz k›sa oldu¤undan geç etki aç›s›ndan yorum yapmak mümkün olmam›flt›r.
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Radyoterapi’nin BH’da etkili bir seçenek oldu¤u bilinmektedir. Literatürde s›n›rl› say›da olan
RT ile tedavi edilen BH serileri çeflitli enerji, fraksiyonizasyon, teknik ve sonuçlara sahip retrospektif analizlerdir[6,8] ve tedavi uygulama yöntemleri
oldukça farkl›d›r. Son 20 y›l içinde BH tedavisi ile
ilgili yap›lan farkl› yay›nlarda, Blank ve ark.[9]
hastalara 2-8 Gy/fraksiyon’dan toplam 40-48 Gy,
Cox ve ark.[10] 12-18 Gy/fraksiyon’dan toplam 1042 Gy, Caccialanza ve ark.[11] 2-5 Gy/ fraksiyondan toplam 40-70 Gy, Dupree ve ark.[6] 2.5-3.5 Gy/
fraksiyon toplam 44.2-52.5 Gy RT uygulam›fllard›r. Fraksiyon dozlar› ve toplam dozlardaki farkl›l›klara ra¤men lokal kontrol tüm serilerde %98100 olarak bildirilmifltir.
Anabilim dal›m›za BH tan›s› ile dan›fl›lan bu
olguda literatürde de uygulanan ve bölümümüzde
de daha önce kullan›lan MBRT uygulanmas›na
karar verildi.[12-14] Günde aralar›nda en az sekiz saat olan iki fraksiyonluk uygulamalarla (fraksiyon
bafl›na doz 3 Gy), toplam yedi gün süre ile toplam
42 Gy radyoterapi uyguland›.
Biyoeflde¤er doz (BED) tümör kontrolü için
54.6 Gy, geç yan etkiler için 84 Gy olarak hesapland›. Daha önce BED’un lokal nüks, sa¤kal›m ve toksisite ile iliflkili olmad›¤›na dair yap›lan çal›flmaya
ra¤men uygulanan dozun BED’si literatürde yayg›n
olarak kullan›lan dozlarla uyumlu olarak seçildi.[6,8]
Radyoterapi sonras› baz› çal›flmalarda özellikle alt
ekstremite lezyonlar›nda yara iyileflmesinde gecik105
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