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Özet
Malin ekrin poroma, ekrin ter bezinin intraepidermal ve dermal kanal› yönünde diferensiasyon gösteren nadir
bir neoplazidir. 70 yafl›nda sol baca¤›nda malin ekrin poroma saptanan kad›n hasta literatür bilgileri ›fl›¤›nda
gözden geçirilerek tan›mlanm›flt›r. Lezyon cerrahi eksizyon sonras›nda rutin histopatoloji ve immunhistokimyasal boyama ile incelendi. Histopatolojik de¤erlendirmede tümör hücreleri epidermisten bafllayan kordonlar ve
adalar oluflturmak suretiyle dermise do¤ru uzanmaktayd›. Tümör hücreleri nükleer atipi, pleomorfizm ve anormal mitoz göstermekteydi. Ayr›ca tümör hücreleri aras›nda duktal diferensiasyon sahalar› ve diskeratotik hücreler gözlendi. ‹mmunhistokimyasal olarak ise duktal diferensiasyon alanlar›nda karsinoembriyonik antijen pozitif boyanma özelli¤i gösterdi. ‹ki y›ll›k takip sonucu metastaz veya rekürrens bulgusu saptanmad›.
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Summary
Malignant eccrine poroma is an uncommon neoplasm which shows differentiation throughout intraepidermal
and dermal duct of eccrine sweat gland. A case of malignant eccrine poroma on the left leg in a 70-year-old
female is described with a review of the literature. Following the surgical excision, the lesion was evaluated
by routine histopathology and immuno-histochemical staining. In the histopathological evaluation, the tumour
cells arise from epidermis extended into the dermis forming chordons and islands. The tumour cells showed
nuclear atypia, pleomorphism and abnormal mitotic figures. In addition, dyskeratotic cells and ductal differentiation areas were seen among tumour cells. ‹mmunohistochemically, carcinoembryonic antigen was positive
in the areas of ductal differentiation. Two years of follow-up revealed no recurrence or metastasis of the tumour.
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Malin ekrin poroma (MEP), ekrin ter bezinin
intraepidermal duktal bölümü olan akrosiringiyum ile dermal ekrin kanal boyunca diferansiasyon gösteren bir tümördür1-2. ‹lk kez 1963
y›l›nda Pinkus ve arkadafllar› taraf›ndan “epidermotropik ekrin karsinoma” olarak tan›mlanm›flt›r3. Günümüzde ekrin porokarsinom ya da
malin ekrin poroma olarak bilinen neoplazm
oldukça nadir görülen bir ter bezi karsinomudur. Primer olarak geliflebilmekle birlikte lezyonlar›n % 50’sinin önceden mevcut olan ekrin poromadan malin transformasyon sonucu
geliflti¤i bildirilmektedir. En s›k yerleflim bölgeleri s›ras›yla bacak (% 30), ayak (% 20) ve yüz
(% 12) fleklindedir. MEP olgular›n›n % 20’si
deriye ve bölgesel lenf bezlerine metastaz yaparken, literatürde tan›mlanan iç organ metastazlar› oldukça s›n›rl› say›dad›r. Metastaz gelifl-

ti¤inde mortalite oran› % 70 olarak bildirilmektedir. Literatürde 120 civar›nda malin ekrin poroma olgusu bildirilmifltir4,5,6.
Olgu
70 yafl›ndaki kad›n hasta, 4 ay önce burun s›rt›nda bazal hücreli karsinoma nedeniyle yüzeyel
radyoterapi görmüfltü. Son iki ayd›r sol baca¤›nda ortaya ç›kan ve giderek büyüme gösteren a¤r›l› sert kitle yak›nmas› ile baflvurdu. Dermatolojik muayenesinde sol kruris posterolateralde 15x10 mm boyutlar›nda s›n›rlar› belirgin,
deriden kabar›k, yüzeyi eritemli ve yer yer krutlu,
sert k›vamda nodüler lezyon saptand› (fiekil 1).
Lezyon plastik cerrahi bölümünde total olarak
eksize edildi. Eksizyon materyali makroskobik
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olarak deri, derialt› ve ya¤ dokusundan oluflan kütlevi lezyon
olarak de¤erlendirildi. Materyal incelendi¤inde deri elipsi
üzerinde 1,5 cm’lik bir alan› kaplayan 1 cm k›sm› deri yüzeyinden 3 mm kadar kabar›kl›k gösteren deri ile ayn› renkte
bir lezyon izlendi. Tarif edilen lezyon lateral cerrahi s›n›ra ve
inferior cerrahi s›n›ra 1,5 cm uzakl›ktayd›. Kesi yap›larak incelendi¤inde lezyon derinli¤inin 0.5 cm oldu¤u görüldü.
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Eksizyon materyali cerrahi eksizyon sonras›nda rutin histopatoloji ve immunhistokimyasal boyama ile incelendi. Histopatolojik de¤erlendirmede tümör hücreleri epidermisten
bafllayan kordonlar ve adalar oluflturmak suretiyle dermise
do¤ru uzanmaktayd› (fiekil 2). Tümör hücreleri nükleer atipi, pleomorfizm ve az say›da anormal mitoz göstermekteydi (fiekil 3). Ayr›ca tümör hücreleri aras›nda duktal diferensiasyon sahalar› ve diskeratotik hücreler de gözlendi.
‹mmunhistokimyasal incelemede karsinoembriyonik antijenin (CEA), duktal diferansiasyon alanlar›nda pozitif boyanma özelli¤i gösterdi (fiekil 4).
Kemik metastaz› yönünden çekilen alt ekstremite X-ray
grafilerde metastatik tutulum saptanmad›. Viseral metastazlar yönünden kranyum, toraks ve bat›n bilgisayarl› tomografi (BT) ile incelendi. Kraniyal tomografide solda putamen lokalizasyonunda 5 mm çapl› hipodens lezyon kronik lakün ile uyumlu bulunurken, periventriküler beyaz cevherde lökoriyazis ile uyumlu dansite azal›m› d›fl›nda patolojik kontrast madde tutuluflu saptanmad›. Toraks›n tomografik incelemesinde sa¤ akci¤erde 3 adet, sol akci-
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ekil 1: Sol krural bölgedeki lezyonun klinik görünümü.

fi e k i l 2 : T ü m ö r a d a c › k l a r › i l e k a r a k t e r i z e h i s t o p a t o l o j i k
fie
görünüm (HEx100).
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ekil 3: Tümör adac›klar› içerisinde pleomorfik tümör
hücreleri ve duktal diferensiasyon sahalar›. (HEx200).

fiekil 4: Pozitif boyanma özelli¤i gösteren karsinoembriyonik
fie
antijen (immunhistokimyasal boyamax400).
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¤erde 1 adet, çaplar› 3-5 mm aras›nda de¤iflen 4 adet
parankimal nodül saptand› ve bunlar›n takibi önerildi. 6 ayl›k aral›klarla toplam 4 kez yap›lan tomografi takiplerinde
boyut ve lokalizasyon de¤iflikli¤i göstermeyen nodüller
granülomatöz sekel lezyonlar olarak de¤erlendirildi. Abdominal BT incelemesinde karaci¤er sa¤ lob anterior segmentte görülen 17 mm ve 4 mm çapl› hipodens alanlar,
ultrasonografik inceleme sonras› kistik lezyon olarak de¤erlendirildi. Serolojik olarak tümör belirleyiciler negatif
bulunurken, di¤er laboratuar tetkiklerinde demir eksikli¤i
anemisi d›fl›nda patolojik bulgu saptanmad›.
Tart›flma
Malin ekrin poroma, ekrin ter bezinden köken alan bir tümör olmakla birlikte, ekrin bezlerin yo¤un olarak yerleflim
gösterdi¤i palmoplanter lokalizasyonu s›kl›kla tercih etmemesi ilginç bir özelli¤idir. Klinik olarak MEP; skuamöz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom, malin melanom ve
piyojenik granüloma ile kar›flabilir7. ‹nceledi¤imiz olguda
da biyopsi örne¤i skuamöz hücreli karsinom ve bazal
hücreli karsinom ön tan›lar› ile al›nm›flt›r. Puttick ve arkadafllar›8, MEP’n›n ay›r›m›nda en yararl› diyagnostik özelli¤in
pozitif boyanma gösteren CEA oldu¤unu bildirmifllerdir.
Olgumuzda, CEA ile duktal diferansiasyon sahalar›nda
pozitif boyanma özelli¤i göstermesinin yan› s›ra, polarite
kayb› ve pleomorfizm ile karakterize atipik poroid hücrelerden oluflan tümör adac›klar› ve duktus formasyonlar› ile
malin ekrin poroma tan›s› alm›flt›r. Baz› ekrin poroma olgular›nda lezyon bafllang›c›ndan önce lokal travmadan söz
edilmekle birlikte, ekrin porokarsinom olgular›nda kesin bir
etyolojik faktör tan›mlanmam›flt›r. Bizim olgumuz da anamnezde herhangi bir travmadan bahsetmiyordu. Ayr›ca lezyonun iki ayl›k k›sa süreli geçmifli nedeniyle ekrin poroma
lezyonundan malin transformasyon sonucu geliflen MEP
olma olas›l›¤› da düflük olarak de¤erlendirildi.

lenf bezleri ve gerekse iç organ tutulumu aç›s›ndan herhangi bir metastaz oda¤› saptanmam›flt›r.
MEP’da standart tedavi flekli yeterli cerrahi s›n›rla lezyonun total eksizyonudur. Ekrin poromalar için de tedavi
yaklafl›m›, malin transformasyon riski nedeniyle ayn› flekilde olmal›d›r10. Klinik olarak tutulum varsa bölgesel lenf
bezi diseksiyonu da tedaviye eklenmelidir11. Cerrahi sonras› lokal nüks riski aç›s›ndan hastan›n takibi gereklidir.
Cerrahi tedavinin yetersiz oldu¤u veya metastaz saptanan olgularda kemoterapi kaç›n›lmazd›r. Dummer ve arkadafllar›12, cerrahi eksizyon ve lenf bezi diseksiyonu sonras› rekürrens gösteren bir olguda intralezyonel interlökin
2 ile baflar›l› sonuç bildirmifllerdir. Barzi ve arkadafllar›13,
metastatik bir MEP olgusunda interferon alfa ile izotretinoini kombine etmifllerdir. Roach14, cerrahi, radyoterapi
ve iki kemoterapi kürünün baflar›s›z oldu¤u bir olguda
izotretinoin ile 2 ay süren k›smi bir cevap elde etmifltir.
Buna karfl›l›k Friedland ve arkadafllar›15, izotretinoinin baflar›s›z oldu¤unu bildirmifllerdir.
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