YUMUŞAK DOKU SARKOMU NEDİR?
Vücudumuzdaki kas, bağ dokusu, yağ
dokusu, eklem çevresi dokular, damarlar
gibi yumuşak dokulardan çıkan kötü huylu
tümörlerdir.

Maliny fibröz histiyositom (Bacaklarda
çıkan bağ dokusu tümörü)
Nörofibrosarkom (Sinir ve bağ
dokusundan çıkan tümör)

YUMUŞAK DOKU SARKOMUNUN
TİPLERİ NELERDİR?

Rabdomiyosarkom (Kaslardan çıkan
tümör)

Birden fazla türü bulunmaktadır:

Sinoviyal sarkom (Eklem çevresinden
çıkan tümör)

Anjiyosarkom (Damar çeperinden
çıkan tümör)
Dermatofibrosarkom (Deri altından
çıkan tümör)
Fibrosarkom (Bağ dokusundan çıkan
tümör)
Habis sinir kılıfı tümörü (Sinir
çevresinden çıkan tümör)
Kaposisarkomu (AIDS sonrası görülen
tümör)
Lenfanjiyosarkom (Lenf damarından
çıkan tümör)
Leyomiyosarkom (Düz kaslardan yemek borusu, bağırsaklar, damar
çeperleri - kaynaklanan tümör)
Liposarkom (Yağ dokusundan çıkan
tümör)

% 20’si göğüs ve karında, % 10 kadarı
ise baş-boyun bölgesinde görülür.
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YUMUŞAK DOKU SARKOMUNA SEBEP
OLAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Bu tümörlerin nedeni belli değildir. Bazı
genetik sendromlarda (Li-Fraumeni,
Werner, Gardner gibi) daha sık görülebilir.
Bazı kimyasal maddelerin (vinilklorid,
dioksin, fenoksi asetik asit gibi) tümör
gelişimini kolaylaştırıcı etkisi olduğu
düşünülmektedir. Başka kanser tedavisi
sebebiyle belli bir bölgeye ışın almak
da ikincil tümör olarak o bölgede ileri
dönemlerde yumuşak doku sarkomu
oluşmasına neden olabilir.
YUMUŞAK DOKU SARKOMUNUN
GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?
Çocukluk çağı tümörlerinin %6-7’sini
yumuşak doku sarkomları oluşturur. En
sık görülen tümör rabdomiyosarkomdur.
Yumuşak doku sarkomlarının % 60’ı
kollarda, bacaklarda ve ayaklarda gözlenir.

% 10
diğer

YUMUŞAK DOKU SARKOMU OLAN
HASTALARIN ŞİKAYETLERİ NELERDİR?
Yumuşak doku tümörleri vücutta
kaynaklandığı dokuda ortaya çıkan bir kitle
ile belirti verir. Bu kitle çevre dokulara,
kaslara ve sinirlere bası yaptıkça, ağrı ve
uyuşukluk ortaya çıkar.
Bacak tümörleri veya eklem tümörleri
hareket kısıtlanmasına veya aksamalara
neden olabilir. Hastalık yaygınlaştıkça ateş,
kilo kaybı, terleme, bazen de kan şekerinde
artış görülmektedir. Mide ve bağırsaklara
bası sonrası tıkanıklığa ve kanamaya neden
olabilir.

YUMUŞAK DOKU SARKOMUNDA TANI
NASIL KONUR?
Tümör bölgesinin ultrasonografi (US),
bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik
rezonans (MR) gibi yöntemlerle
görüntülenmesi uygundur.
Kemiğe ve başka dokulara yayılımı görmek
için kemik sintigrafisi veya pozitron emisyon
tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT)
gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır.
Ayrıca kan tetkikleri de istenir. Daha sonra
bu bölgeden cerrahi biyopsi gerekir.
Histopatolojik inceleme kesin tanıyı koydurur.
YUMUŞAK DOKU SARKOMUNDA HANGİ
TEDAVİLER KULLANILIR?
Ameliyat ile tümörün çıkarılmasına ek olarak
bazı tümörlerde kemoterapi (ilaç tedavisi) ve
radyoterapi (ışın tedavisi) de kullanılır.
YUMUŞAK DOKU SARKOMUNDA İYİLEŞME
ORANLARI NEDİR?
Yumuşak doku sarkomlarının % 70’i sadece
ameliyat ile düzelir.

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV),
“Nerede yaşam varsa, orada umut vardır”
felsefesi ile 2000 yılında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Servisi'nde
çocukları tedavi görmekte olan aileler ile
hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu.
KAÇUV’un kuruluş amacı; “maddi sorunları
nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan
çocukların tedavilerinin sürekliliğini
sağlamak" ve kanser ile mücadelede önemli
bir gereksinim olan psikolojik destek ve
çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının
yaratılmasıdır.
Aile, yakın çevre, sağlık çalışanları ve sağlık
sistemi ile kamuoyunda farkındalık yaratarak
kanserli çocukların tedavi süreçlerini
geliştirecek ve psikolojik, sosyal, fiziksel ve
tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak
etkinlikler yürütmektir.
Vakıf 2012’de bağışlarla projelendirilen
Aile Evi’ni hizmete açmıştır. Aile Evi
şehir dışından İstanbul’a tedavi için gelen
ailelerin tedavileri süresince ücretsiz
konaklayabileceği 14 oda ile hizmet
vermektedir.
Çocukluk Çağı Kanserleri Bilgilendirme projesi
kapsamında, UPS Vakfı’nın 2014 Fon
desteğiyle hazırlanmıştır.

www.kacuv.org

GümüşsuyuMah. A
 ğa Çırağı Sk. Pamir Apt. No. 7
D. 4 Gümüşsuyu-Beyoğlu-İstanbul
T. +90 212 291 31 10 F. +90 212 267 21 44

YUMUŞAK
DOKU
SARKOMLARI

