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Özet
Meme baﬂ›n›n nevoid hiperkeratozu, meme baﬂ› ya da areolan›n koyu pigmentasyonu ve verrüköz kal›nlaﬂmas›yla karakterize, nadir görülen bir durumdur. Histopatolojisinde hiperkeratozla birlikte, akantotik ve papillomatoz epidermis görülür. Nevoid hiperkeratozun tedavisinde çeﬂitli tedaviler kullan›lm›ﬂt›r. Burada, klinik ve
histopatolojik olarak nevoid hiperkeratoz tan›s› alan ve topikal kalsipotriol tedavisinin baﬂar›l› oldu¤u bir olgu
sunulmaktad›r.
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Summary
Nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola, which is characterized by verrrucous thickening and pigmentation of the nipple or areola, is a rare condition. Histopathologic examination showed hyperkeratosis, acanthosis and papillomatosis. Increasing number of therapeutic agents has been used in nevoid hyperkeratosis
of the nipple and areola. We present a patient with nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola, who have
been diagnosed on the basis clinical and histopatological findings and treated successfully with topical calcipotriol.
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Meme baﬂ› ve areolan›n nevoid hiperkeratozu, sebebi bilinmeyen bir hastal›kt›r.
Meme baﬂ› tek baﬂ›na ya da areola ile birlikte tutulabilir. Da¤›l›m genellikle iki tarafl›
olmakla beraber, tek tarafl› olarak da görülebilir1. Bildirilen vakalar›n ço¤u kad›n
olmakla birlikte, erkeklerde de saptanabilir. Erkek hastalarda idiyopatik olarak ortaya ç›kabilece¤i gibi östrojen tedavisi sonras›nda da görülebilmektedir2.
Olgu
On sekiz yaﬂ›nda kad›n hasta, poliklini¤imize, bir y›ld›r her iki meme ucunda meydana gelen, kabuklanma ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Tedavi için daha önceden çeﬂitli

antibiyotikli kremler kullanm›ﬂt›. Özgeçmiﬂinde dokuz y›ld›r vitiligosu oldu¤u ve
bu nedenle 40 seans PUVA tedavisi ald›ktan sonra takipleri b›rakm›ﬂ oldu¤u
ö¤renildi. Soy geçmiﬂinde bir özellik yoktu. Sistemlerin gözden geçirilmesinde ve
fizik muayenesinde patolojik bulguya
rastlanmad›. Dermatolojik muayenede
her iki meme papilla mamillarislerde, koyu kahverengi pigmentasyon ve verrüköz
kal›nlaﬂma tespit edildi. (ﬁekil 1, 2, 3).
Gluteal bölge, belde, her iki diz ve göz
kapaklar›nda, depigmente maküler lezyonlar› bulunuyordu. Laboratuar incelemesi: tam kan say›m›, idrar, sedimantasyon ve periferik yaymas› normal olarak
de¤erlendirildi. Histopatolojik muayene:
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meme baﬂ›ndan t›raﬂlama yöntemiyle al›nan biyopsi materyalinin hematoksilen-eosin boyas› ile incelemesinde kesitlerde, yüzeyde hiperkeratoz ve papillomatoz gösteren, deriye ait doku parçalar› görüldü. Dermis hiyalenize olup arada az say›da da-

2005; 39: (2)

mar kesitine rastland› (ﬁekil 4). Hastam›za günde
iki kez olmak üzere topikal kalsipotriol tedavisi
baﬂland›. ‹ki ay sonraki kontrolünde hastan›n lezyonlar›nda tama yak›n düzelme oldu¤u saptand›
(ﬁekil 5).

ﬁekil 3: Nevoid hiperkeratoz sa¤ meme.

ﬁekil 4: Nevoid hiperkeratoz histopatoloji.

ﬁekil 2: Nevoid hiperkeratoz sol meme.

ﬁekil 5: Tedavi sonras› önden görünüm.
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Tart›ﬂma
Meme baﬂ› ve areolan›n nevoid hiperkeratozu, ilk
kez 1923 y›l›nda tan›mlanm›ﬂt›r 3. Hastal›k nadir
görülen bir durum olarak bildirilmektedir3,4. Bununla birlikte Türkiye’ den yay›nlanan çok say›da nevoid hiperkeratoz olgusu bulunmaktad›r5-11. LevyFranckel bu klinik antiteyi üç kategoriye ay›rm›ﬂt›r:
1-Epidermal bir nevüsün yay›l›m› ile meydana gelen tip, 2-Akantozis nigrikans, Darier hastal›¤›, iktiyozis, kutanöz T hücreli lenfoma ya da kronik ekzamayla iliﬂkili olan tip 3-‹zole nevoid form. ‹zole nevoid formun, özellikle puberte dönemindeki ya da
hamile kad›nlarda görüldü¤ü ve idiyopatik olarak
meydana geldi¤i bildirilmektedir12. Olgumuzun,
meme baﬂ›nda önceden var olan bir lezyon hikayesi yoktu. Dermatolojik muayenesinde, iktiyozis,
akantozis nigrikans, Darier hastal›¤› ve di¤er iliﬂkili
olabilecek hastal›klara ait bir lezyonu bulunmamaktayd›. Hiperkeratotik ve verrüköz lezyonlar›n,
nadiren kutanöz T hücreli lenfomalar›n atipik bir
belirtisi olabilece¤i gösterilmiﬂtir 13. Hastam›zda
malinite aç›s›ndan herhangi bir klinik ve laboratuvar bulgusuna rastlanmad›.
Meme baﬂ›n›n nevoid hiperkeratozunda, klinik olarak tipik lezyon, meme baﬂ› ve areolan›n verrüköz
kal›nlaﬂmas› ve koyu renkte pigmentasyonundan
oluﬂur. Tutulan deride, ak›nt› ya da indürasyon bulunmaz. Genellikle hafif bir kaﬂ›nt› ve kötü koku d›ﬂ›nda semptom vermez. Genç kad›nlarda ço¤unlukla kozmetik bir problemdir. Ay›r›c› tan›s›nda,
özellikle seboreik keratoz, akantozis nigrikans ve
verrüka filiformis düﬂünülmelidir1. Olgumuzun, ara
s›ra olan kaﬂ›nt› d›ﬂ›nda belirgin bir semptomu olmamakla birlikte, kozmetik görünümünden ﬂikayetçiydi. Hastam›zda, kesin tan› amac›yla meme baﬂ›ndan t›raﬂlama yöntemiyle biyopsi yap›ld›. Nevoid hiperkeratozun s›k görülen histopatolojik bulgular›, ortokeratotik hiperkeratoz hafif akantoz ve papillomatoz olarak bildirilmektedir1. Olgumuzdan al›nan deri biyopsisi bu özellikler ile uyumluydu.
Meme baﬂ› ve areolan›n nevoid hiperkeratozunda
çok çeﬂitli tedavi yöntemleri önerilmektedir. Ancak
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tedavilerin hepsi ayn› etkiyi göstermez5. Öncelikle
laktik asit losyonlar› gibi topikal ajanlar ve di¤er
keratolitikler ile tedaviye baﬂlanmal›d›r14. Bununla
birlikte topikal tedavi rejimleriyle çok h›zl› cevap
al›namamaktad›r15. Topikal izotretinoin ile dört haftal›k bir tedavi süresince iyi sonuçlar al›nabilece¤i
bildirilmiﬂtir. Ancak rekürrens s›k görülen bir problemdir7-9. Kriyoterapi ve karbondioksit lazer tedavisinin de etkili oldu¤u bildirilmektedir. Lazer tedavisinin, h›zl› etki göstermesi, kanaman›n ve operasyon sonras› a¤r›n›n az olmas› nedeniyle komplikasyonsuz bir tedavi seçene¤i oldu¤u gösterilmiﬂtir1,15,16. Oral retinoidler ise tedavide etkisiz bulunmuﬂtur17. Kalsipotriol, yak›n zamanda psöriazis d›ﬂ›ndaki di¤er hiperkeratotik ve hiperproliferatif deri
hastal›klar›nda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Nevoid
hiperkeratozdaki etkisi aç›k olmamakla birlikte, keratinosit differansiyasyonunu etkiledi¤i düﬂünülmektedir. Ayr›ca s›n›rl› bir yüzeyde kullan›lmas› nedeniyle yan etkilerinin daha az oluﬂu, ucuz ve kolay uygulanabilir olmas› nedeniyle tercih edilmektedir5,18. Bizim olgumuzda da iki ayl›k kalsipotriol
tedavisi ile oldukça baﬂar›l› sonuç elde edilmiﬂtir
ve üç ayl›k takip döneminde nüks görülmemiﬂtir.
Kaynaklar
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Baykal C, Büyükbabani N, Kavak A, Alper M: Nevoid
hyperkeratosis of the nipple and areola: a distinct entity.
J Am Acad Dermatol 2002; 46(3):414-418.
English JC, Coots NL: A man with nevoid hyperkeratosis of the areola. Cutis 1996; 57(5): 354-356.
Kuhlman DS, Hodge SJ, Owen LG: Hyperkeratosis of
the nipple and areola. J Am Acad Dermatol 1985 ;
13(4): 596-598.
Mehregan AH, Rahbari H: Hyperkeratosis of nipple and
areola. Arch Dermatol 1977;113(12):1691-1692.
Bayramgürler D, Bilen N, Apayd›n R, Erçin C: Nevoid
hyperkeratosis of the nipple and areola: treatment of
two patients with topical calsipotriol. J Am Acad Dermatol 2002 Jan; 46(1):131-133.
Aytekin S, Tarlan N, Alp S, Uzunlar AK: Nevoid hyperkeratosis of nipple and areola. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003;17(2): 232.
Okan G, Baykal C: Nevoid hyperkeratosis of nipple and
areola: treatment with topical retinoic acid. J Eur Acad
Dermatol Venereol 1999;13(3):218-220.
Toros P, Önder M, Gürer MA: Bilateral nipple hyperkeratosis treated successfully with topical isotretinoin.
Australas J Dermatol 1999;40(4):220-222.

TÜRKDERM

9.

10.

11.

12.
13.

Alpsoy E, Y›lmaz E, Aykol A: Hyperkeratosis of the nipple: report of two cases. J Am Acad Dermatol
1997;24(1):43-45.
Sanl› H, Ekmekçi P, Kusak F, Arat M, Beksak M: Hyperkeratosis of nipple associated with chronic graft versus
host disease after allogeneic haematopoietic cell
transplantation. Acta Derm Venereol 2003;83(5):385386.
Baz K, Köktürk A, Kaya TI, ‹kizo¤lu G, Düﬂmez D, Koca
A: A case of hyperkeratosis of nipple and areola resulting from organoid nevus. Int J Dermatol
2003;42(4):318-320.
Levy-Franckel A: Les hyperkratoses I”areole et du mamelon. Paris Med 1938;28:63-66 (Abstract).
Ahn S, Chung J, Lee W, Kim S: Hyperkeratosisof the
nipple and areola simultaneously devoloping with cutaneous T cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 1995;
32(1):124-125.

2005; 39: (2)

14. Odom RB, James WD, Berger TG: Andrews’ disease of
the skin. 9. bask›. Philadelphia, WB Saunders Company, 2000; 803.
15. Vestey JP, Bunney MH: Unileteral hyperkeratosis of
nipple:the response to cryotherapy. Arch Dermatol
1986;122(12):1360-1361.
16. Busse A, Peschen M, Schöpf E: Treatment of hyperkeratosis areola mammae naeviformis with the carbon diokside laser. J Am Acad Dermatol 1999; 41(2) : 274276.
17. Ortonne JP, Baze P, Juhlin L: Nevoid hyperkeratosis of
the nipple and areola mammae: ineffectivness of etretinate therapy. Acta Derm Venereol 1986;66(2):175177.
18. Kubota Y, Koga T, Nakayama J, Kiryu H: Nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola in a man. Br J Dermatol 2000;142(2): 382-384.

133

