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Kaburga kaynaklı osteosarkom: ender yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: A rare presentation
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Sayın Editör,
Büyükkapu Bay ve ark. (1) derginizin son sayısında
yayınlanmış olan olgu sunumunu büyük ilgi ile okudum. Yazarlar on dört yaşında bir Türk kızında kaburga kaynaklı osteosarkomun klinik tablosunu, yönetim
planını ve sonucunu güzel bir şekilde anlatmışlar (1).
Bu malin tümörün nadir görülmesi ve agresif özelliği
göz önünde bulundurulduğunda, yazarların incelenen
hastada, riskli bir bağışıklık durumunu göz önünde
tutmaları gerektiğini düşünüyorum. İmmün yetmezlik durumları arasında, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfeksiyon, dünya genelinde son derece
önemlidir. Varsayımım, şu noktaya dayanmakta: HIV
ile enfekte kişilerin, çeşitli tümor tiplerine karşı, immün sistemi sağlam olan kişilere göre, daha duyarlı
olduğu açıktır. Bu artmış duyarlılık, immün baskılanma, onkojenik virüslerle koenfeksiyon ve antiretroviral tedavinin kullanımına ikincil olarak yaşamın
uzaması gibi çeşitli etmenlere bağlanmıştır (2). Aslında, HIV/AIDS olan erişkin hastalarda osteosarkom
bildirilmiştir (3). Bildiğim kadarı ile, HIV enfeksiyonu Türkiye’de önemli bir sağlık riski oluşturmaktadır.
Çocuk HIV seroprevalansı ile ilgili olarak henüz kesin
yeni bilgiler bulunmamasına rağmen, var olan veriler,
son on yıl içinde HIV enfeksiyonu sıklığında yukarı
doğru bir eğilim olduğunu göstermiştir ve çocuk HIV
enfeksiyonunun 2007 ile 2011 yılları arasında toplam
olguların %1’ini oluşturduğu bildirilmiştir (4). Bu nedenle, incelenen hastada, CD4 sayısı ve viral yük ölçümlerinden oluşan tanısal testlerin yapılması düşünülerek HIV durumunun belirlenmesi istenmiştir. Bu
tanısal testler yapılıp HIV enfeksiyonu saptanırsa, söz
konusu olgu yeni bir çocuk olgu sunumu olarak ele
alınabilir, çünkü bugüne kadar dizinde HIV ile ilişkili
çocuk osteosarkomu bildirilmemiştir.
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cuk bildirilmiştir; bunların yedisi yabancıdır ve Türkiye’de
çocuklarda HIV’in nadir olduğu bildirilmiştir (7).
Sonuç olarak, Türkiye’de çocuklarda, HIV seropozitifliği
nadirdir ve dizindeki var olan veriler, kemik tümörlerinin HIV’le ilişkisine işaret etmemektedir.
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Yazarlara hastamızın immün durumu ile ilgili yorumları ve özellikle yakın zamanda yayınlamış olduğumuz
kaburga kaynaklı osteosarkom olgumuzda insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile bir enfeksiyon olup olmadığı konusundaki yorumları için teşekkür ederiz (1).
Osteosarkom, çocukluk dönemi ve ergenlik döneminin
en sık görülen kemik tümörüdür, ama kaburga ender
görülen bir birincil bölgedir (1). Kaburga kaynaklı osteosarkomu olan ve her ikisi de HIV için seronegatif
bulunan ve herhangi bir immün yetmezliği olmayan
iki kız hastayı bildirmiş bulunuyoruz (1, 2). Ayrıca, son
yirmi yıl içinde farklı zamanlarda ve hasta gruplarında yürüttüğümüz çalışmalarda, kanseri olan çocukların
hepsi hem tanı sırasında, hem de tedavi sonunda HIV
için seronegatif bulunmuşlardır (3). Daha önce, kemik
ve yumuşak doku sarkomlarında, tanı sırasında bir
miktar hücresel immün baskılanma olduğunu göstermiş olmamıza rağmen, bunların hiçbirisi HIV ile ilişkili
değildi (4). Osteosarkomu olan 189 çocuk ve ergenden
oluşan hasta gubumuzda, hiçbir hasta HIV için seropozitif bulunmamıştır.
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AIDS olan hastalarda kanser sıklığı yüksek olmasına
rağmen, en sık bildirilen malinensiler Kaposi sarkomu,
non-Hodgkin lenfoma, bazı virüsle ilişkili kanserler
(serviks, karaciğer, vulva, vajina, penis ve orofarenks) ve
bazı virüsle ilişkisi olmayan kanserlerdir (akciğer, dudak, larenks ya da burun boşluğu) (5). İmmün yetmezlik
virüsü olan 448 258 hastada kanser sıklığını değerlendiren en büyük toplum bazlı çalışmada, kemik kanseri
için ek risk bildirilmemiştir (5).
Türkiye’de HIV-pozitif hastaların sıklığı ile ilgili olarak,
Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın Aralık 2016’daki raporuna
göre 1985 ile 2016 yılları arasında HIV/AIDS tanısı olan
14 695 hasta bildirilmiştir ve bunların sadece %3,1’i 19 yaşın altındadır (6). Geriye dönük bir incelemede, 14 yıllık bir
sürede, İstanbul Üniversitesi tarafından HIV’i olan 22 ço270
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