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Aurikulada dermatofibroma eﬂlik eden
perforan dermatoz: Olgu sunumu
Dermatofibroma accompanied by perforating dermatosis in the auricle: a case report
Dr. Erdinç AYDIN,1 Dr. Ö. Süha VARDAREL‹,1 Dr. Banu B‹LEZ‹KÇ‹,2 Dr. O. Nuri ÖZG‹RG‹N1

Dermatofibrom s›k karﬂ›laﬂ›lan benign yumuﬂak doku tümörlerinden biri olmas›na ra¤men yüzde çok
nadir görülür. Perforan dermatoz ise ortas›nda çökük
bir alan ve keratotik bir t›kac›n oldu¤u 1-10 mm boyutlar›nda papül ya da nodüllerdir. Seksen iki yaﬂ›nda bir kad›n hastada sol aurikulan›n arka yüzünde,
0.8 cm çap›nda, üzeri hiperkeratotik, etraf› eritemli,
çevreye infiltre olmayan papüler lezyon görüldü. Total eksizyonel biyopsi ile ç›kar›lan lezyon dermatofibrom ve perforan dermatoz ile uyumlu bulundu. Hastan›n izleminde nüks bulgusuna rastlanmad›. Ulaﬂ›labilen Türkçe ve ‹ngilizce literatürde dermatofibrom
ile birlikte görülen perforan dermatoz olgusuna rastlanmam›ﬂt›r.

Although dermatofibroma is one of the most common
soft tissue tumors, it is rarely seen in the face.
Perforating dermatosis is characterized by papulonodules measuring 1-10 cm, with a central cup-shaped
epidermal depression filled with a keratotic plug. An
82-year-old woman presented with a hyperkeratotic
erythematous papular lesion, 0.8 cm in diameter, on
the posterior side of the left auricle, showing no infiltration to the peripheral tissues. Total excisional biopsy was performed, which showed dermatofibroma
accompanied by perforating dermatosis. No recurrence was detected during her follow-up. Our literature
search did not yield any reported case of dermatofibroma accompanied by perforating dermatosis.
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Dermatofibroma s›k karﬂ›laﬂ›lan yumuﬂak doku
tümörlerinden biridir. Genellikle iyi huylu bir seyri
olan de¤iﬂik morfolojik varyantlar› vard›r. Ancak selüler ve anevrizmal varyantlar› daha yüksek lokal
rekürrens oran›yla birliktedir.[1,2] Tipik olarak genç ve
orta yaﬂl› eriﬂkinlerin alt ekstremitelerinde ortaya ç›kan küçük, pigmente papül ya da nodüllerle karakterizedirler. Non-destrüktiftirler ve marjinal ya da
inkomplet eksizyon sonras› bile %1’den daha az
oranda rekürrens gösterirler.[3]

Yüz bölgesi dermatofibromlar için atipik bir
yerleﬂimdir. Kulak ise yüzde geliﬂen dermatofibromlar için belki de en nadir görülen bölgedir.
Yüzdeki dermatofibromlar›n tipik olgularla k›yasland›¤›nda s›rad›ﬂ› bir klinikopatolojik görünüm
ve daha agresif bir klinik seyir izledikleri görülmüﬂtür. Bu lezyonlarda, lokal rekürrensi önlemek
aç›s›ndan, tümör içermeyen kenarlar› da dahil
edecek ﬂekilde daha geniﬂ/komplet eksizyona ihtiyaç duyulur.
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likte karﬂ› taraf›n perikondriumu korunacak biçimde total olarak ç›kar›ld› (ﬁekil 2). Patoloji raporu
Dermatofibrom, Perforan Dermatoz olarak geldi.
Mikroskopik incelemesinde dermiste düzgün s›n›rl›
fibrohistiyositik hücreler, damar yap›lar› ve kollajenden oluﬂan lezyon saptand›. Lezyon üzerindeki
epidermis hiperplazik nitelikteydi. Bir alanda epidermisin dermise do¤ru invajine oldu¤u dikkati çekiyordu. ‹nvajinasyon taban›nda dermoepidermal
bileﬂkede fibrin birikimi, ayr›lma mevcuttu ve bu
alanda dermis granülasyon dokusu niteli¤inde idi.
‹nvajine olan epidermis lümeninde kurut, keratin ve
hücre k›r›nt›lar› saptand› (ﬁekil 3a-c). Hastan›n takibinde sorun olmad›, rekürrens geliﬂmedi.

Edinsel Perforan Dermatoz (EPD) merkezinde
keratotik bir t›kac›n oldu¤u 1-10 mm boyutlar›nda
papülonodüllerle karekterizedir.
Tipik olarak ellerin dorsumunda, kolda ve diz
üzerinde yer al›rlar. Özellikle Diabetes Mellitus veya
renal yetmezlik gibi sistemik hastal›klara eﬂlik ederler. Faver ve ark.[4] EPD için üç diagnostik kriter ileri
sürmüﬂlerdir:
1. Bir epidermal depresyon alan›na do¤ru nekrotik bazofilik kollajen dokusunun eliminasyonuna ait
histopatolojik bulgular,
2. Merkezinde keratotik bir t›kac›n bulundu¤u,
ortas› çökük papül ya da nodüllerin varl›¤›,

TARTIﬁMA

3. Deri lezyonlar›n›n 18 yaﬂ›ndan sonra baﬂlamas›.

Klini¤imize Dermatoloji Klini¤i taraf›ndan sol
kulak kepçesinde hiperkeratotik bir lezyon tan›s› ile
sevk edilen 82 yaﬂ›ndaki kad›n olguda hipertansiyon ve Alzheimer hastal›¤› da bulunmakta idi. Sol
aurikulan›n arka yüzünün süperioruna yerleﬂik 0.8
cm çap›nda üzeri hiperkeratotik, ortas› fissürlü, etraf› eritemli papüler lezyonun çevre dokulara infiltrasyonu gözlenmiyordu (ﬁekil 1). Hasta ve yak›nlar›ndan ö¤renilebildi¤i kadar›yla yaklaﬂ›k bir ayd›r
lezyonun mevcut oldu¤u ve bilinen bir travma öyküsü olmad›¤› anlaﬂ›ld›. Dermatoloji klini¤i taraf›ndan önce enfeksiyöz oldu¤u düﬂünülüp antibiyoterapi verilmiﬂ ancak lezyonda gerileme olmam›ﬂt›.
Keratoakantom, skuamöz hücreli karsinom öntan›lar› ile klini¤imize sevk edildi. Lezyon, 4-5 mm’lik
emniyet marj›yla, alt›ndaki k›k›rdak dokusu ile bir-

Kutanöz Fibröz Histiyositoma (Dermatofibroma)
oldukça s›k görülen mezenﬂimal bir lezyon olmas›na ra¤men, geçmiﬂte reaktif enflamatuvar bir proses
mi yoksa gerçek bir neoplazm m› oldu¤u tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bugün gerçek bir neoplastik proses oldu¤unu
destekleyen görüﬂler a¤›rl›k kazanm›ﬂt›r.[5] Literatürde yüzde yerleﬂimli oldu¤u bildirilen olgu say›s› çok
nadirdir. Mentzel ve ark.[6] 12 y›l› kapsayan retrospektif bir çal›ﬂmada kendi kliniklerine baﬂvuran
33.000 dermatofibrom olgusunun sadece 34’ünün
(%0.1) yüzde yerleﬂimli oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Bu 34 olgu içerisinde de sadece birinin kulakta oldu¤u belirtilmiﬂtir. Olgular›n 16’s› tümör içermeyen s›n›rlar da dahil edilecek ﬂekilde geniﬂ lokal eksizyonla, 18’i de marjinal eksizyonla tedavi edilmiﬂtir. Takip edilebilen 27 hastan›n beﬂinde (%18.5) lokal rekürrens saptanm›ﬂt›r. Bu hastalar›n tümü de marjinal eksizyon ile tedavi edilen hastalard›r. Bu oran ti-

ﬁekil 1 - Sol aurikula arkas›ndaki lezyonun görünümü.

ﬁekil 2 - Eksizyon materyalinin görünümü.
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pik yerleﬂimli dermatofibromlar›n %1’den az olan
lokal rekürrens oran›ndan bir hayli farkl›d›r. Olgular›n %50’sinde ciltalt›nda çizgili kas› da içeren derin
yumuﬂak doku yay›l›m› gözlenmiﬂtir. Literatürde de
yüze yerleﬂimli dermatofibromlar›n klinik olarak
daha agresif varyantlar oldu¤u belirtilmektedir. Fasiyal çizgili kaslar›n di¤er iskelet kaslar›na oranla

(a)

daha yüzeyel yerleﬂmesi ve mimik kaslar›n›n pek
çok bölümünde perimusküler fasyan›n bulunmay›ﬂ›
yüzdeki dermatofibromlar›n daha derin yerleﬂimli
olmaya e¤ilimlerini aç›klayabilir.[6] Diffüz infiltrasyon, derin yap›lar›n tutulumu ve artm›ﬂ lokal rekürrens oran› nedeniyle yüzdeki dermatofibromlar›n
total, tümör içermeyen kenarlarla birlikte geniﬂ eksizyonu rekürrensi önlemek için gereklidir. Biz de
hastam›zda yeterli bir emniyet marjini ile total eksizyon uygulad›k.

(b)

Edinsel perforan dermatoz s›kl›kla diabetes mellitus ve renal yetmezlikle birlikte görülmesine ra¤men, de¤iﬂik sistemik hastal›klar bu fenomene eﬂlik
edebilir. Literatürde hepatopati, hiperparatiroidizm,
atopik dermatit ile birlikte görüldü¤ü bildirilmiﬂtir.[4,7] ‹ki olguda hepatopatiye eﬂlik eden diabetes
mellitus iken, di¤er bir olguda hiperparatiroidiye
eﬂlik eden nefropati ve karaci¤er disfonksiyonu birlikte bildirilmiﬂtir. Yine intravenöz ilaç ba¤›ml›s› bir
A‹DS’lide, scabiesin tetiklemesine ba¤l› olarak ve
iyileﬂen Herpes Zoster lezyonu alanlar›nda görüldü¤ü de literatürde yer almaktad›r.[8-13]
Edinsel perforan dermatozunun periampuller
karsinoma, safra kanal› karsinomas› ve Hodgkin
hastal›¤› ile birlikteli¤ini bildiren yaz›lar da bulunmaktad›r.[14-16] Periampuller karsinomal› ve safra kanal› adenokarsinomal› iki hastan›n da kolestatik sar›l›¤›n yol açt›¤› kaﬂ›nt›s›n›n oldu¤u, periampuller
karsinoman›n ameliyatla al›nmas›ndan sonra cilt
erupsiyonlar›n›n birdenbire kayboldu¤u belirtilmektedir.
Edinsel Perforan Dermatozunun etyolojisi halen
netlik kazanmam›ﬂt›r. Süperfisiyal travmaya kutanöz bir yan›t oldu¤u düﬂünülmektedir. Travmaya
maruz kalan bölgelerde, özellikle de ekstremitelerin
ektensör yüzlerinde ortaya ç›kar.[17] Kaﬂ›nt›, altta yatan hastal›¤›n s›kça rastlanan bir bulgusudur. Tekrar
tekrar kaﬂ›nan bölge yüzeyel travmaya maruz kal›r.
Baz› yazarlar kaﬂ›ma durduruldu¤unda lezyonlar›n
iyileﬂti¤ini gözlemlemiﬂlerdir. Faver ve ark.[4] EPD’li
22 hastan›n 21’inde farkl› ﬂiddetlerde kaﬂ›nt› ﬂikayetinin oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Kaﬂ›nt›, diyabet, renal yetmezlik, Hodgkin hastal›¤› ve di¤er malign
neoplazilerde s›k görülen bir semptomdur. Atopik
dermatitte ve scabieste temel semptomdur, hiperparatiroidizm ve A‹DS’te de klinik bir görünüm olarak
karﬂ›m›za ç›kabilir. Bizim olgumuzda kendisinin ya
da yak›nlar›n›n belirtti¤i bir travma öyküsü yoktu.
Ancak 82 yaﬂ›nda Alzheimer hastal›¤› olan, sürekli

(c)

ﬁekil 3 - (a) Epidermiste akantoz ve dermal papillada kollajen birikimi. (b) Parakeratotik keratin, kollajen ve enflamatuvar debris ile dolu epidermis depresyon alan›. (c) ‹nvajinasyon taban›nda, dermoepidermal bileﬂkede fibrin
birikimi ve dermoepidermal ayr›lma.
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kula¤›ndaki yaradan ﬂikayet eden bir hastan›n bu
yaray› kaﬂ›mam›ﬂ ya da oynamam›ﬂ olmas› düﬂük
bir olas›l›k gibi görünmektedir. Hastan›n altta yatan
hipertansiyon ve Alzheimer d›ﬂ›nda bilinen bir sistemik metabolik rahats›zl›¤› bulunmamaktad›r.
Literatürde dermatofibrom ile birlikte görülen
bir perforan dermatoza rastlanmam›ﬂt›r. Dermatofibromun da yüzde ve özellikle kulaklarda görülmesi çok nadirdir. Hastan›n sistemik muayenesinde de
vücudunun baﬂka bir yerinde benzeri bir lezyonun
olmay›ﬂ› olguyu ilginç k›lmaktad›r.
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