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OLGU
35 yaşında kadın hastadan alman ananınezde Mayıs
2006'da çocukluğundan beri baş ve yüzünde var olan ve
iyileşm eyen yara şikayeti ile D erm atoloji kliniğine
başvurduğu öğrenildi, Yapılan punch biyopsi; nevüs
sebaseus zemininde Syringocystadcııoma Papillifcrum
(SCAP) olarak yorum landı. Toraks ve Abdom inal
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 şeklinde
lezyon, sol temporal bölgede 1.5x1 cm boyutlarında nodüler
lezyon, sol frontal bölgede yumuşak kıvamlı subkutan
nodül şeklinde üzeri ülsere ve masere lezyon, sol kaş
laterali ve lateral kantus çevresinde deri renginde hafif
pembe papüler lezyoıılar, enseden yüzün sol lateral kısınma
uzanan hîperpigmente zemin üzerinde daha koyu kahverengi

makül tipi lezyon görüldü (Resiml-2 ). Patolojik lenf
nodu tesbit edilmedi.
Hasta genel anestezi altında öpere edildi. Hastanın
verteks ve sol oksipital bölgedeki lezyonları eksize edilerek
kısmi kalınlıkta deri grefti (KKDG) ile rekonstrükte edildi.
Diğer lezyonlan eksize edilerek, primer onanldı. Patolojik
incelemede; sol kaş laterali, verteks, sol oksipital bölgedeki
lezyonlar, Syringocystadenoma Papillifcrum (SCAP), sol
frontal ve sol temporal bölgedeki lezyonlar ise ııcvüs
sebaseus zemininde Syringocysladenoma Papilliferum
(SCAP) olarak rapor edildi.
Syringocystadcnoma Papilliferum (SCAP); Elliot
tarafmdan 1893 yılında tanımlanan pluripotent hücrelerden
vc apokrin ter bezlerinden köken olan derinin benign
hamartam atöz bir tümörüdür. Literatürde 400 vaka
bildirilmiş olup nadir görülür. Genellikle doğumda ya da
erken çocukluk döneminde sıklıkla skalp ve yüzde, nadir
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-Bazal hücreli SCAP; bazaloid yapıda hücrelerden
oluşur.
-Clear hücreli SCAP; undiferansiye, primitif yapıda
hücrelerden oluşur
Clear hücreli ve diğer iki tip arasında trans ızy on el formlar
da vardn.

Resim 1: Olgunun preoperatif görünümü

Klinik olarak SCAP tipleri;
1.
Plak Formu: Çoğunlukla skalpte saçsız alanlarda
görülür. Pubertede hızlı büyüme gösteril' ve nevus sebaseusa
benzer şekilde noduler, verriiköz veya kabuklu bir
görünümdedir.
2.
Lineer Form: Çoğunlukla yüzde ve boyun bölgesinde
görülür. Rengi pembeden kırmızı-kahverengiye dönen
papüler veya nodul er, 1-10 mın çaplı multiplc lezyonlar
şeklindedir.
3. Soliter N odiil er Form: Çoğunlukla omuz, aks illa ve
genital bölgede görülür. Soliter nodülün çapı 1 cm kadar
olabilir. Aynı alanda birden fazla nodiil görtilebilir 4 .
SCAP; çoğunlukla sebase gîand o rjin lid ir.
Histopatoloj isinde; papillomatöz görünümde, belirgin
verriiköz hiperplazinin izlendiği epidermisden derine
uzanan çok sayıda kistik invazyon izlenir.
SCAP; vakaların 1/3'ünde nevus sebaseus ile beraber
görülür. Nevîis sebaseus zemininde gelişen apocrin
eystadenoma. hidradenoma papilliferum gibi birçok tümör
tanımlanmıştır. Bu tümörler aynı zamanda SCAP zemininde
de gelişebilir. Vakaların %10'unda Bazal Celi Carcinoma
(BCC) geliştiği görülmüştür. Squamöz Celi Carcinoma
(SCC) çok nadir olarak izlenmiştir. Literatürde 5 vakada
SCAP'm malign analoğu Syringocystadenoearcinoma
Papilliferum tanımlanmıştır5,
Tedavide amaç malign dejenerasyon riski sebebi ile
lezyonun çıkarılmasıdır. Eksizyon sonrası detaylı bir
histopatoloj ile inceleme yapılmalıdır. Radyoterapinin
tedavide yeri yoktur.
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2.
olarak gövde ve ekstrcmitclcrdc görülür. Bir veya birkaç
lineer uzanımlı papül ya da soliter plak olarak karşımıza
çıkar 1,2,
Yoshii ve arkadaşları tarafından yapılan 160 yakalık
bir çalışmada %73 baş ve boyunda, %21 gövdede, %8
alt ekstremitede ve %1 üst ekstremjtedc görüldüğü rapor
edilmiştir 3.
Ultrastrüktürel olarak epiteî hücre içeriğine göre 3
tiptir:
-L um inal colum nar h ücreli SCAP; im m atur
görünümlü, ter bezlerinin duktal veya sekretuar luminal
hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşur.
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