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Olgu Sunumu
60 yaşındaki erkek hasta, seldz aydan beri üst dudak 

ve burun bölgesinde yavaş büyüyen ciltten kabarık kitle 
şikayeti ile mart 2005’de polikliniğimize başvurdu.

Hastanın yapılan fizik muayenesinde filtrumdan 
başlayan kolumellanın yaklaşık A'sini tutan 2x2 cm'lik 
hareketli kitle görüldü. (Resim-1) Boyun muayenesinde 
ve yapılan USG değerlendirmesinde patolojik lenfadenopati 
(LAP) saptanmadı. Hastaya yapılan insizyonel biyopsi 
sonucmıun epidcnnoid ca (SCC) gelmesi nedeniyle, tümör 
endurasyondan itibaren 1 cm sağlam marjinle; kolumella 
ve filtrumu içerecek şekilde eksize edildi. Üst dudakta 
oluşan defekt, defekt lateralinden planlanan transpozisyon 
flebi ile; kolumella ise sağ kulak heliksinden alman 
kompozit greft ile rekonstrükte edildi. (Resim-2)

Gönderilen materyalin kistopatolojik incelemede iyi 
diferansiyc SCC ve cerrahi sınırlar temiz olarak rapor 
edildi. Postoperatif dönemde problemi olmayan hasta, 
aylık taldbe alındı. Bu dönemde hastada nüks görülmedi.

Primer nazal kolumellar tümörler nadir görülür, ama 
agresi f  bir seyir gösterirler. Tümör tamamen çıkarılmazsa 
sıklıkla destrüktif sonuçlara neden olurlar.

Burunda en sık deri kanserleri (histolojik olarak 
sıklıkla bazal hücreli kanser ve cpidermoid kanser) 
görülmektedir 1,3.

Nazal kolum el ladan kaynaklanan primer malign 
tümörler nadirdir. Nazal kolumellar tümörler için literatürde 
belirlenmiş bilinen bir insidans olmamakla birlikte Conley 
ve arkadaşları tüm nazal kutanöz karsinom al ardan % 4.2 
'sini oluşturduğunu bildirmektedirlerJ ,

Nazal kolumellar tümörlerin % 75 'inin bazal hücreli 
kanser, % 25'inin epidcrmoid kanser olduğu bildirilmektedir. 
Hastalarda görülen en sık klinik bulgular; irritasyon ya da 
kanama, semptomsuz keratotik papül, persistan nodüldür3.

K olum elladaki tüm örlerde sıklıkla rekürrens 
görülmektedir, genellikle relcürrensin nedeni tümörün ilk 
tedav ide  tam am ıyla  erad ike ed ilem em esinden  
kaynaklanmaktadır. Rekürrens nedeniyle sıklıkla total ya 
da totale yakın burun eksizyonu gerekebilir. Yapılan 
çalışmalarda 5 yıllık survival, ilerlemiş kolumellar

tümörlerde % 50'dir ve ortalama yaşam süresindeki azalma 
3.6 yıl olarak bildirilmektedir3:5.

Kolumellar bölgeden kaynaklanan tümörlerin agresif 
biyolojik davranış göstermesinde birçok faktör rol 
almaktadır: Özellikle burun anatomisi göz önüne 
alındığında; kolumellar tümörlerin yetersiz çıkarılması ya 
da gözardı edilmesi durumunda septuma, burun tabanına, 
prcnıaksillaya yayılım kaçınılmazdır. Septal invazyon 
meydana gelirse anterior kranial tabana yayılım, maksillar 
kemik periostuna invazyon meydana gelirse tümörün 
inferiora yayılımı meydana gelir3,6.

Nazal kolumellanın primer tümörleri nadirdir, klinik 
olarak yanıltıcıdır ve geç fark edilir. Bu nedenle dikkatli 
araştırma ve yalan takip gerektirir. Çünkü önemli yapılara 
komşuluğu vardır ve destrüktif sonuçlara yol açmaktadır. 
Erken tesbit edilen nazal kolumellar tümörlerde agresif 
bir cerrahi planlanması ve uygulanması, hastalığın prognozu 
için olumlu sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.

Resim 1: Olgunun preoperatif görünümü
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Resim 2: Olgunun postoperatif görünümü
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SYRİNGOCYSTADENOMA PAPİLLİFERUM
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2006'da çocukluğundan beri baş ve yüzünde var olan ve 
iyileşmeyen yara şikayeti ile Dermatoloji kliniğine 
başvurduğu öğrenildi. Yapılan punch biyopsi; nevüs 
sebaseus zemininde Syringocystadenoma Papilliferum 
(SCAP) olarak yorumlandı. Toraks ve Abdominal 
Tomografi ve Kranial MR'da malignite, kitle, metastaz 
lehine bir bulgu izlenmedi. Hasta kitlelerin eksizyonu için 
kliniğimize kabul edildi. Hastanın fizik muayenesinde 
verteks ve sol oksipital, bölgede 10x5 cm boyutlarında 2 
adet verrüköz görünümde deriden kabarık plak şeldİnde 
lezyon, sol temporal bölgede 1.5x1 cm boyut] arında nodtilcr 
lezyon, sol frontal bölgede yumuşak kıvamlı subkutan 
nodül şeklinde üzeri ülsere ve maserc lezyon, sol kaş 
laterali ve lateral kantus çevresinde deri renginde hafif 
pembe papnler lezyonlar, enseden yüzün sol lateral kısmına 
uzanan hiperpigmente zemin üzerinde daha koyu kahverengi

makûl tipi lezyon görüldü (Resiml-2 ). Patolojik lenf 
nodu tesbit edilmedi.

Hasta genel anestezi altında öpere edildi. Hastanın 
vcıteks ve sol oksipital bölgedeki lezyonlan eksize edilerek 
kısmi kalınlıkta deri grefti (KKJDG) ile rekonstrükte edildi. 
Diğer lezyonlan eksize edilerek, primer onarıldı. Patolojik 
incelemede; sol kaş laterali, verteks, sol oksipital bölgedeki 
lezyonlar, Syringocystadenoma Papilliferum (SCAP), sol 
frontal ve sol temporal bölgedeki lezyonlar ise nevüs 
sebaseus zemininde Syringocystadenoma Papilliferum 
(SCAP) olarak rapor edildi.

Syringocystadenoma Papilliferum (SCAP); Elliot 
tarafından 1893 ydmda tanımlanan pluripotent hücrelerden 
ve apokrin ter bezlerinden köken olan derinin benign 
hamartamatöz bir tümörüdür. Literatürde 400 vaka 
bildirilmiş olup nadir görülür. Genellikle doğumda ya da 
erken çocukluk döneminde srklıkla skalp ve yüzde, nadir
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