Dış Genital Organ(Vulva) Kanseri
Vulva, klitoris ve dudakları kapsayacak şekilde, üretra ve vajinayı saran bölgedir. Vulva
kanseri, kadın dış genital bölgesinde oluşan kanser tipidir. Özellikle menopoz
sonrasında ve ileri yaşlarda görülür,
Bulgular
Vulva kanseri, genellikle ileri yaşlarda kaşıntıyla birlikte bu bölgede şişlik veya yara ile
kendini gösterir. Birçok yaşta görülebilse de, en sık ileri yaştaki kadınlarda tanı konulur.
Doğum yolu dış bölümünde(vulva) 1-2 haftada iyileşmeyen yaralar kanser olabilir. Vulva
bölgesinde şu şikayetleri olan kadınların hekimine görünmeleri önerilir:
•

İnatçı kaşıntı

•

Ağrı ve hassasiyet

•

Menstruasyon kaynaklı olmayan kanama

•

Ciltte renk değikliği, cilt kalınlaşması, koyu lekeler

•

Şişlik, siğil benzeri yumru

•

Açık yara

Neden Kaynaklanır?
Vulva kanserinin kesin nedeni belli değildir. Diğer kanser tiplerinde de olduğu gibi, bir
hücrenin DNA’sında mutasyon gelişmesi sonucu, o hücre kontrolsüz olarak hızla
büyümeye ve bölünmeye başlar.
Risk Faktörleri
Vulva kanserinin kesin nedeni bilinemese de, bazı etkenler, vulva kanseri riskini
arttırmaktadır.
•

İleri yaş: Vulva kanserinde ortalama tanı yaşı 65’tir.

•

HPV maruziyeti: HPV, rahim ağzı kanseri gibi, vulva kanserine de yol açmaktadır.
Cinsel aktif olup HPV’ye maruz kalan kişilerin büyük çoğunluğunda virüs
temizlenmektedir. Bazı hastalarda ise, enfeksiyon devam edip hücresel
değişikliklere yol açar. Bu durum, ilerleyen dönemlerde kanser gelişme riskini
arttırır.

•

Sigara: Sigara içiciliğinin vulva kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir.

•

Zayıf bağışıklık sistemi: Organ transplantı olup bağışıklık sistemini baskılayan ilaç
kullanan veya HIV gibi immün sistemi baskılayan hastalığı olan kişilerde vulva
kanseri riski artmıştır.

•

Vulvada kanser öncesi lezyon varlığı: Vulvar intraepitelyal neoplazi(kanser öncesi
lezyon) olarak adlandırılan kanser öncesi lezyonlar, nadir de olsa kansere
ilerleyebilir. Dolayısıyla hekiminiz, bu durumun tedavisi için, o bölgeye yönelik
tedavi seçenekleri önerebilir.

•

Vulvada bazı hastalıklar: Vulvadaki cildin kalınlaşmasına yol açan ve kaşıntı
şikayetiyle kendini gösteren liken sklerozis gibi bazı hastalıklar, vulva kanser
riskini arttırır.

Tedavisi
Tedavisinde genellikle tümörün ve çevresindeki bir miktar sağlam dokunun çıkarıldığı
ameliyat gereklidir. Kasıklardaki lenf nodlarının da çıkarılması gerekebilir. Bazı
durumlarda, tüm vulvanın çıkarılması önerilir. Tanı ne kadar erken konulursa, cerrahinin
büyüklüğü o kadar azalacaktır. Ameliyat sonrası patolojik bulgulara göre, kemoterapi
ve/veya radyoterapi önerilebilir. Bazı hastalarda ameliyattan önce, tümörü küçültmek
amacıyla radyoterapi veya kemoterapi verilir.

