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Özet

Bu çal›flmada, klini¤imize preaurikular bölgede flifllik flikayeti ile
baflvuran bir silindroma olgusu sunulmufltur. Lezyonun cerrahi
eksizyonu yap›lm›fl ve histopatolojik inceleme sonucunda ter
bezlerinden kaynaklanan silindroma tan›s› konmufltur. Ter bezi
differansiyasyonunda tümörler apokrin hidrokistoma, siringo-
kistadenoma papilliferum, siringoma, kondroid siringoma ve si-
lindroma olarak s›n›fland›r›l›r. Silindroma apokrin yap›lara do¤-
ru differansiyasyonu olan, fakat baz› durumlarda ekrin diffe-
ransiyasyon gösteren primitif elementlerin bir neoplazm›d›r.
Cilt silindromalar› en s›k saçl› deri ve yüzde soliter lezyonlar ola-
rak görülür. Fakat multipl lezyonlar fleklinde de s›k görülür.
Herhangi bir yaflta görülebilirse de 30-40 yafllar›nda daha s›kt›r.
Kad›nlarda en az iki kat daha fazla görülür. Tedavisi cerrahi ek-
sizyondur. Nadir görülen bu olgu ilgili literatür eflli¤inde sunul-
mufltur.

Anahtar Sözcükler: Ter bezi tümörleri, silindroma.
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Girifl
Silindroma apokrin yap›lara do¤ru differansiyas-

yonu olan, fakat baz› durumlarda ekrin differansi-

yasyon gösteren primitif elementlerin bir neoplaz-

m›d›r.1 Genellikle yetiflkinlerde, yüz ve saçl› deride

soliter bir lezyon olarak görülür.1,2 Silindroma ad›

eskiden bir tükürük bezi tümörü olan ve bugün

adenokistik karsinoma olarak bilinen tümörler için
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Preaurikular Bölgede Ter Bezlerinden
Kaynaklanan Silindroma Olgusu
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A Case of Cylindroma of the Sweat Glands in 
Preauricular Region

In this paper we presented a case of cylindroma, who had be-
en admitted to our clinic with pre-auricular mass. The lesion
was surgically excised and as a result of histopathologic evalu-
ation, the lesion was diagnosed a cylindroma of the sweat
glands. The sweat gland tumors are classified as apocrine
hydrocystoma, syringocystadenoma papilliferum, syringoma,
chondroid syringoma and cylindroma. Cylindroma is a neop-
lasm of primitive elements that differentiate toward apocrine
structures. However, the same elements also have eccrine dif-
ferentiation, though not frequent. Cutaneous cylindromas are
seen as solitary lesions on the scalp and face, but multiple tu-
mors also occur frequently. They may occur at any age, but
most commonly arise in the third and fourth decade. Women
are affected at least twice as often as men. The treatment is
by surgical excision. We presented this rare case along with re-
lated literature reviews.
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kullan›lmaktayd› ve önemli kar›fl›kl›klara sebep ol-

maktayd›. Olgumuz lokalizasyon olarak parotis

gland›na yak›nd›r. Bu bölgede de ter bezinden kay-

naklanan tümörler görülebilece¤inden konu göz-

den geçirilmifltir.

Olgu
A.Ö., 42 yafl›nda bayan hasta; 25.9.1966 tarihin-

de sa¤ kulak önünde a¤r›s›z flifllik flikayeti ile klini-

¤imize baflvurdu. Palpasyonla sa¤ preaurikular böl-

gede yar› mobil, a¤r›s›z, 3x2 cm boyutunda bir kitle

saptand›. Muayenesinde baflka bir özellik saptanma-

d›. Kitlenin ultrasonografik incelemesinde solid ya-

p›da oldu¤u bulundu. Hematolojik bulgularda özel-

lik saptanmad›. Kitle, lokal anestezi alt›nda kolayca

ekstirpe edildi. Düzgün yüzeyli ve kapsüllü, kirli be-

yaz renkte bir lezyon oldu¤u saptand›. Postoperatif

dönemde herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Histopatolojik incelemesinde perilobuler ve intralo-

buler bazal membran materyali ve sekret birikimi

görülen tümöral adac›klar tespit edilip ekrin dermal

silindroma tan›s› konuldu (Resim 1). Olgumuz taki-

bimizde olup, herhangi bir nüks görülmemifltir.

Tart›flma
Ter bezi differansiyasyonunda tümörler apokrin

hidrokistoma, siringokistadenoma papilliferum,

siringoma, kondroid siringoma ve silindroma olarak

s›n›fland›r›l›r.1 Silindroman›n ilk tan›m›n› 1842 y›l›n-

da Ancell yapm›fl ve 1859 y›l›nda da Billroth bu is-

mi koymufltur.2 Ancak bu isim daha önceleri bir

tükürük bezi tümörü olan adenokistik karsinoma

için kullan›lmakta ve bu da önemli kar›fl›kl›klara se-

bep olmaktayd›.3 Cilt silindromalar› en s›k saçl› de-

ri ve yüzde soliter lezyonlar olarak görülür.1,2 Fakat

multipl lezyonlar fleklinde de s›k görülmektedir.

Büyüklükleri birkaç milimetreden birkaç santimet-

reye kadar de¤ifliklik göstermektedir.2 Olgumuzda

lezyon yüz bölgesinde ve soliter olup büyüklü¤ü

yaklafl›k 3 cm kadard›. Multipl silindroma lezyonla-

r› saçl› deride, yüz ve gövde de görülebilir.1,2 Saçl›

deride olanlar türban fleklinde saçl› deriyi örttü¤ün-

den türban tümörü ad›n› da al›rlar.1,3 Di¤er adnek-

sal neoplasmlar, özellikle trichoepiteliomlarla bir-

likte k›smen s›k görülür.4-6 Dermal silindromalar ile

parotisin bazal hücreli adenomlar›n›n bir arada gö-

rülebilece¤i yay›nlanm›flt›r.6 Baz› silindromalar aile-

seldir ve otozomal dominant geçifl gösterirler.2,7 Bu

hastal›ktan sorumlu olan ve tümörü suprese eden

genler saptanm›flt›r.7 Herhangi bir yaflta görülebilir-

se de 30-40 yafllar›nda daha s›kt›r.2 Kad›nlarda er-

keklerden en az 2 kat daha fazla görülür.3 Olgumuz

da 42 yafl›nda olup bayand›. Genellikle a¤r›s›z ol-

malar›na ra¤men, hastalar›n %35’inde a¤r›l› olabile-

ce¤i bildirilmektedir.3 Olgumuzda lezyon a¤r›s›zd›.

Saçl› derinin X-ray ile epilasyonundan 40-50 y›l

sonra tümörlerin geliflti¤i iki hasta yay›nlanm›flt›r.8

Histolojik olarak bazal hücreli karsinomla ay›r›c› ta-

n›s› bazen güçtür.2 Bir bulmacan›n parçalar› gibi

birlikte yerleflmifl görünen dermis içinde adalar flek-

linde düzenlenmifl bazaloid hücrelerin bir tümörü-

dür. Adalar tip IV kollajenden yap›l› kal›n bir bazal

membranla çevrilidir. Tümör adalar› içinde küçük

kanalc›klar ve hiyalinize damlac›klar görülebilir.

Tümör adac›klar›n› çevreleyen hiyalinize stromal

örtünün varl›¤› ve periferal palisadlar ve stromal

retraksiyonun yoklu¤u silindromay› bazal hücreli

karsinomadan ay›rt eder.1 Spiradenomlar silindro-

malara belirgin bir benzerlik gösterebilir. Siringo-

malar ve adenokistik karsinomlarla kar›flt›r›lma ola-

s›l›¤› ise daha azd›r.2 Tedavisi cerrahi eksizyondur.

Olgumuzda lezyon cerrahi olarak ç›kar›lm›flt›r.

Sonuç
Yüzde kitle flikayeti ile poliklini¤e gelen ve ult-

rasonografik olarak kitleleri solid görülen hastalar›n

Preaurikular Bölgede Ter Bezlerinden Kaynaklanan Silindroma Olgusu

Resim 1. Ekrin dermal silindrom (Pat. Prot. No: 2513/96). Perilobu-
ler ve intralobuler bazal membran materyali ve sekret biri-
kimi görülen tümöral adac›klar (HE x125).
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ter bezinden kaynaklanan silindroma olgusu olabi-

lece¤i düflünülmelidir. Bunlar›n tedavisi cerrahi ek-

sizyondur.
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