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Olgu
Elli dört yaùÕnda erkek hasta, sekiz yÕldÕr var olan,
önce yüzde periorbital bölgede daha sonra göüüs ön
yüzü ve her iki üst ekstremite fleksural bölgeler ve aksiller
alanlarda ortaya çÕkan çok sayÕda deri renginde ve hafif
pigmente, saydam, asemptomatik papüller ile polikliniüimize baùvurdu. Öz ve soygeçmiùinde belirgin özellik
yoktu. Ailesinde benzer lezyonlarÕ olan kimse yoktu.
Sistemik fizik muayenesi normaldi. Dermatolojik muayenede periorbital bölgede, göüüs ön yüzü ve her iki üst
ekstremite fleksural alanlar ile aksiller alanlarda çok sayÕda deri renginde veya sarÕ kahverengi, 1-3 mm çapÕnda,
düzgün yüzeyli papüller tespit edildi (úekil 1, 2).
HastanÕn laboratuvar tetkiklerinde patoloji saptanmadÕ. Önkoldaki lezyonlardan birinden alÕnan deri biyopsisinin histopatolojik incelemesinde hematoksilen-eozin
boyama ile dermiste yoüun kollajenöz stromaya gömülmüù çok sayÕda tubuler (duktal) yapÕlar ve bu tubullerin
içini döùeyen çift katlÕ yassÕ epitelin dÕù katÕnÕn etrafÕndaki
stromaya uzantÕsÕyla oluùan virgül benzeri görünüm tespit
edildi (úekil 3, H&EX200) ve PAS (Periyodik asit - Schiff)
boyama ile duktal luminalarÕn amorf madde ile dolu olduüu gözlemlendi (úekil 4, PASX200).

úekil 1. HastanÕn gövde ön yüzünde
yerleùmiù çok sayÕda, deri renginde,
düzgün yüzeyli papüller

úekil 2. Sol üst ekstremite fleksural alanda çok sayÕda, deri renginde
veya hafif hiperpigmente, milimetrik
boyutta papüller

úekil 3. Dermiste fibröz stroma içinde gömülü çok sayÕda tubuler yapÕlar
ve bu tubullerin içini döùeyen çift katlÕ
yassÕ epitel ile epitelin dÕù tabakasÕnÕn
etrafÕndaki stromaya uzantÕsÕyla oluùan
virgül benzeri görünüm (H&E, X200)

úekil 4. Tubul lümenlerinin içi amorf
materyal ile dolu (PAS, X200)
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TanÕ
Klinik ve histopatolojik bulgular eùliüinde hastamÕz
erüptif siringom tanÕsÕ aldÕ.
Siringomlar nadir olmayan benin ekrin ter bezi tümörleri
olup kadÕnlarda daha sÕk görülür, tipik lezyonlar yüzde,
özellikle periorbital ve üst maksiller alanlarda lokalize deri
renginde veya sarÕmsÕ, küçük dermal papüllerdir (1).
Friedman ve Butler (2), siringomun dört klinik varyantÕnÕ
tanÕmlamÕùlardÕr: lokalize form, ailesel form, Down sendromu ile iliùkili form ve multipl ve erüptif siringomu içeren
generalize form. Erüptif siringom oldukça nadir bir varyanttÕr tipik lezyonlarÕ asemptomatik, deri renginde veya hafif
hiperpigmente, 3-5 mm çapÕnda papüllerdir (1,3-6).
Pruritusun eùlik ettiüi olgular da bildirilmiùtir (7,8). Erüptif
siringom için tipik lokalizasyonlar gövde ön yüzü, boyun,
aksillalar, omuzlar ve abdomendir (4,5,7,9). Lezyonlar
genellikle simetrik yerleùim göstermekle beraber nadiren
unilateral tutulum gösteren olgular da bildirilmiùtir (5,6).
Erüptif siringomun sÕklÕkla prepubertal yaùta, tipik olarak
4-10 yaùlarÕndaki çocuklarda ortaya çÕktÕüÕ söylense de (10)
postpubertal dönemde de aynÕ sÕklÕkta görüldüüü gösterilmiùtir (4,5,7).
Erüptif siringom ayÕrÕcÕ tanÕsÕnda liken planus, verruca
planus, akantozis nigrikans, steatokistoma multipleks,
erüptif vellus kÕlÕ kisti ve sekonder sifiliz yer alÕr (5).
Siringomun ayÕrt edici histopatolojik özellikleri tanÕ koyucudur. Dermiste çok sayÕda küçük tubuller ve epitelyal kordlar
görülür. Bu tubuller sÕklÕkla çift sÕralÕ yassÕ epitel hücreleri ile
döùeli olup dÕù sÕra etrafÕndaki stromaya doüru uzanarak
virgül benzeri bir uzantÕ oluùturur (1,4,7,9,11). Duktal lumina
PAS pozitif amorf madde ile doludur (1,11).
Erüptif siringom, benin ancak kronik seyirli bir hastalÕktÕr (9).
Tedavi kaùÕntÕ olmadÕüÕ sürece primer olarak kozmetik amaçlÕdÕr. Ablatif tedavi yöntemleri eksizyon, dermabrazyon, lazer,
trikloroasetik asit, elektrodesikasyon ve küretajÕ içermektedir.
Ancak bu tedavi yöntemleri skar bÕrakma riski taùÕmaktadÕr
(4-6,12). Topikal ve sistemik retinoidler ile sonuç alÕnan sÕnÕrlÕ
sayÕda olgu bildirimleri mevcuttur (13,14). Pruritik erüptif siringomlu bir olguda ise topikal atropin ile hem kaùÕntÕnÕn gideril-
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mesi hem de lezyonlarda silinme saülanmÕùtÕr (8). Bizim hastamÕzda çok sayÕda lezyon olmasÕ ve lezyonlarÕn asemptomatik olmasÕ nedeniyle tedavi önerilmedi.
Nadir görülen erüptif siringomun hem prepubertal hem
de postpubertal yaùlarda erüptif papüler dermatozlarÕn ayÕrÕcÕ tanÕsÕnda akla gelmesi ve histopatolojik inceleme ile
kesin tanÕnÕn kolayca konulabilmesi ile bu hastalar gereksiz
ve etkisiz tedavilerden korunacaktÕr.
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