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ÖZET
Kondroid syringoma, sıklıkla baş boyun bölgesini tutan, 
patogenezi ve etio lo jisi bilinmeyen, seyrek görülen, 
intradermal veya subkutanöz yerleşim li bir tümördür. 
Çoğunlukla asemptomatik, yavaş büyüyen kitleler olarak 
karşımıza çıkarlar. Klinik olarak kutanöz maligniteleri taklit 
edebilmektedirler. Baş boyun bölgesindeld kutanöz lezyonların 
ayırıcı tanısında cerrahların seyrek görülen bir lezyon olan 
kondroid syringomayı da göz önünde bulundurmaları 
gerekmektedir. Bu yazıda sağ auriculada büyük bir sebase 
kisti taklit eden kondroidsyringomalı bir olgu sunulmuş, tedavi 
ve tanı yöntemleri ve literatür bilgileri gözden geçirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kondroid syringoma, cerrahi eksizyon

GİRİŞ
Kondroid syringoma sıklıkla baş boyun bölgesini 

tutan çapı 0.5 ile 3 cm arasında değişen, seyrek görülen 
intradermal veya subkutan sert no dölleri d ir. Kadınlarda 
daha sık görülür1. Genellikle alt göz kapağı bölgesinde 
açık sarı renginde papüller şeklinde görülürler 1. Altıncı 
ve yedinci dekatta izlenir. Baş-boyun bölgesinde 
yerleşim göstermelerine rağmen bazı bölgelerin tutulumu 
nadirdir. Kliniğimize sağ auriculada kitle tanısı ile 
müracaat etmiş, operasyon sonrası yapılan histopatolojik 
tetkik sonucu kondroid syringoma tanısı konmuş 
olgumuzu sunuyoruz.

OLGU SUNUMU
Kliniğimize sağ kulağında kaşıntılı bir kitle 

şikayetiyle müracaat eden 53 yaşındaki bayan hasta 
operasyon için yatırıldı. Daha Önce bu kitleye yönelik 
hiçbir tedavi görmemişti. Öyküsünde kitlenin 5 yıl önce 
ilk defa çıkıp devamlı büyüdüğü öğrenildi. Fizik 
muayenesinde sağ kulakta helix üzerinde yaklaşık 2x3 
cm boyutlarında sert, ağrısız, kaşıntılı, pembe renkli, 
fluktuasyon vermeyen sert bir subkutan kitle izlendi 
(Şekil 1). Kitle üzerindeki cilt incelmişti. Yapılan 
muayenede baş boyun bölgesinde lenfadenopati 
bulunmadı. Lezyonun lokal anestezi altında kartılaj 
üzerinden total eksizyonu planlandı. Eksizyondan sonar
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oluşacak defektin kapatılması için kitlenin posteriorunda 
bir flep planlandı. Eksizyon sonrası sağ kulakta helix 
üzerinde yaklaşık2.5x 3.5 cm’lik defekt oluştu. Oluşan 
defekt, planlanan posterior pediküllü deri flebi ile 
kapatıldı. Eksize edilen materyalin histopatolojik 
incelenmesi sonucunda kondroid syringoma tanısı kondu 
(Şekil 2). Postoperativ  dönemde herhangi bir 
komplikasyonla karşılaşılmadı. Hastanın 6 aylık 
takibinde nüks izlenmedi (Şekil 3). Hasta halen 
kliniğimiz tarafından izlenmektedir.

Şekil 1: Sağ aurîculer bölgede, makroskobik görünümü kışlık 
bir oluşumu düşündüren kitle
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Şekil 2: Kondroid syringoma tümör hücrelerinin histopatoiojik 
görünümü (H & E, 40X)

TARTIŞMA
Kondroid syringoma terimi ilk defa 1961 yılında 

Hirsch ve Hewling tarafından tanımlanmıştır2. Bu tümör 
için daha önceleri ekrin miks tümör terim i 
kullanılmaktaydı ancak günümüzde kullanılmamaktadır. 
Kondroid syringoma seyrek görülen, sıklıkla altmcı- 
yedinci dekatta izlenen tümörleridir 3. Genellikle baş 
boyun bölgesinde görülmesine karşın literatürde 
elcstremite yada orbita gibi atipik bölgelerde de 
karşılaşıldığı bildirilmiştir2'6. Sıklıkla asemptomatik yada 
kaşıntlı, yavaş büyüyen kitlelerdir. Çaplan genellikle 0.5 
ile 3 cm arasındadır fakat daha büyük boyutlara ulaşıp 
hem fonksiyonel hem de kozmetik şikayetlere de yol 
açabilmektedir. Kondroid syringoma veya ekrin miks 
tümör tükürük bezi miks tümörünün (pleomorfik 
adenoma) kutanöz benzeridir6. Daha seyrek görülen 
malign kondroid syringoma ise morfolojik olarak benzer 
olmasına karşın daha agresif seyreder ve lokal, rejyonal 
lenf nodu, osseoz veya visseral metastazlar gösterebilir 
2’6. Çoğu vakada anaplastik değişiklikler daha lezyonun 
başlangıcında izlenmesine karşın, seyrek olarak uzun 
süreli kondroid syringoma vakalarında aniden malign 
değişiklikler ve yaygın metastaz da görülebilmektedir 
ki bu da lezyonun tanı ve eksİzyonunun önemini 
arttırmaktadır7. Kondroid syringoma tanısı histopatoiojik 
olarak konulan bir cilt lezyonudur 3'5. Malignite pre- 
operatif dönemde düşünülürse lezyondan ince iğne 
aspirasyon biyopsisi önerilmektedir 7. Bu lezyonlarm 
kesin tedavisi total eksizyondur2'6. Benign lezyonlar için 
eksizyon ve hastanın periyodik takibi tedavi için yeterli 
olmaktayken malign lezyonlarda metastaz durumuna 
bağlı olmak üzere lenf nodu diseksiyonu ve radyoterapi 
gibi daha radikal tedaviler önerilmektedir 7. Tedavi 
soması seyrek de olsa malign dönüşümün mümkün 
olmasından dolayı takip önemlidir7.

Şekil 3 : Hastanın 6. aydaki görünümü

SONUÇ
Kondroid syringoma plastik cerrahların sık büyük 

olabilmesi ve hastaya hem fonksiyonel hem de kozmetik 
açıdan sıkıntı vermesi nedeniyle tedavisi gerekmektedir. 
Seyrek olsa da bu lezyonlarm daha ileri dönemlerde 
malign değişimler gösterebilmesi de tedaviyi ve takibi 
gerekli kılmaktadır. Baş boyun bölgesinde izlenen bu 
lezyonlar bizim olgumuzda da izlenebildiği gibi cilt 
kanseri, sebase kist veya diğer lokal nodüler cilt 
lezyonlartyla sıklıkla karı şabilmektedir. Bu nedenle 
plastik cerrahlar ayırıcı tamda kondroid syringomayı da 
göz önünde tutmalıdır.
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