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ÖZET 

Baş  ve boyun bölgesinde nadir olarak görülen dermoid kistler çoğ unlukla pediatrik yaş  grubu ve bu grubun 

özellikle yenido 'ğan ve süt çocuğ u döneminde görülür. Literatürde yeti şkin dönemde tan ıs ı  konarak opere edilmis 
yedi bregmatik lezyon olgusu mevcuttur. Bu bildiride bregma yerle ş imli dermoid kist saptanarak opere edilen 

bir yetişkin olgu sunulmaktad ı r. 
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SUMMARY 

Dermoid cyts in neck and head areas are rare and mostly the patients belong to the pediatric age group  es-
pecially to the newborns and infants. To date, the reported adult patients with such lesions in the literature are 
only 7. The reported adult case was operated for his bregmatic dermoid cysts. 
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GİRİŞ  

Dermoid kistler kalvaryal kemiklerin embriyonik ka-
panma hatları  boyunca derinin sekestre olmas ı  so-
nucu olu şurlar. İçinde saç içeren saç folikülleri, se-
baseözglandlar içerirler (1) . 

Baş  ve boyun bölgesinde dermoid kistlere s ıklıkla 
rastlanmaz ancak bu bölgeler içinde en çok bregma 
üzerinde ya da diğ er tan ımıyla anterior fontanel üze-
rine yerle ş irler ve genellikle asemptomatiktirlerler 
(2 '3) . Hastaların motor ve mental geli ş imleri normal 
sınırlardadır (4) . 

OLGU SUNUMU 

20 yaşı nda erkek hasta, ba şı nda ş iş lik ve zaman za- 
man gelen baş ağnsı  yakınmas ı  nedeniyle hastaneye 
başvurdu. İ lk olarak 10 yaşı ndayken farketmi ş  ve 

daha sonra büyüme görülmemi ş . Nörolojik muayene 
bulgusu yoktu. Bregma bölgesinde, orta hatta ve si-
metrik olan ş iş lik palpasyonda yumu şak ve immo-
bildi. Direkt kraniografilerde kemik d ış  lamina kon-
turlannda düzensizlik saptand ı  ancak kemik defekti 
yoktu (Şekil 1). 

Kraniyal bilgisayarl ı  tomografide ise subgaleal yer-
leş imli homojen ve hipodens lezyon saptandı . Lez-
yonun tabanındaki kemik dış  laminasmın belirgin 
olarak düzensiz s ınırlı  olduğu ancak kemik defekti-
nin bulunmadığı  saptandı  (Ş ekil 2). 

Hasta genel anestezi alt ında opere edildi ve parietal 
kemiklerde dış  laminaya infiltre olan, 3 cm çap ında 
yuvarlak kitle, debride edilerek kapsülü ile birlikte 
total olarak ç ıkarı ldı . Histopatolojik inceleme so-
nucu dermoid kist tanısı  kondu. 

* GATA Haydarpaşa Eğ itim Hastanesi, Nöroş irürji Servisi, ** GATA Haydarpa şa Eğ itim Hastanesi Radyoloji Servisi 
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Ş ekil 1. Direkt lateral kraniogralide bregma bölgesinde kitlenin 
taban ı nda kemiğ in d ış  laminas ı nda olu şmuş  kontur düzensizli ğ i. 

Ş ekil 2. Aksiyel kraniyal bilgisayarl ı  tomografı  görüntüsünde der-
moid kiste ait hipodens alan ve kemik yap ıda düzensizlik gö-
rülmektedir. 

TARTİŞ MA 

Literatürde tan ımlanan olguların tamamına yakını  
pediatrik yaş  grubuna aittir ve bu olgular ın da büyük 
çoğunluğu birinci yaş ları  içinde iken opere edilmi ş -
lerdir (2-8) . Parizek ve ark. 1989'da yapt ıktan litera-
tür taramas ında toplam 174 olgu saptanm ış tır, ancak 
bunların tamam ına yakını  yenidoğ an ya da çocukluk 
yaşı ndadır (7) . 

Baş  ve boyun bölgesindeki dermoid kistler nadir kit-
lelerdir (9) . Subgaleal kistler çocukluk ça ğ lannda az 
görülmekle birlikte yeti şkinlerde rastlanma s ıklığı  
daha da azdır ancak rastlanan olgular ın büyük k ısm ı  
anterior fontanel (bregma) bölgesine yerle ş ir (3'630) . 

1980 y ı lında Ojikutu ve ark. yetişkin iki Nijeryal ıda 
bregmatik dermoid kist saptam ış  ve opere etmi ş tir 
(11) . Literatürde bildirilmi ş  yedinci yeti şkin olgu 
1991 yı lında bregmatik dermoid kist tan ısıyla opere 
edilmiş  bir olgudur (10). Literatür taramas ında sapta-
yabildiğ imiz bu verilere göre sundu ğumuz olgu ile 
birlikte yeti şkin bregmatik dermoid kistli olgu say ı sı  
sekize ç ıkmaktadır. 

Bregmatik bölgede subgaleal dermoid kistlerin da-
ğı lımının toplumların etnik yap ı sına göre farkl ı lıklar 
gösterdiğ i ve Afrika kökenlilerde daha s ık rastland ı -
ğı na dikkat çekilmektedir (12) . Japonya, Çin, eski 
Çekoslavakya ve İ talya gibi ülkelerden tek olgu ya 
da küçük seri sunumlan dikkat çekmektedir (7,13,14, 

15,16). Ancak Pannell ve ark. bu lezyonlardaki ırk in-
sidensinin genel toplumun bir yans ıması  olduğunu 
belirtmi ş lerdir (3) . 

Yenidoğ anlann tüm kraniyal orta hat kistik lezyon-
lannda inklüzyon kistleri yan ında hemanjiyomlar, li-
pomlar, hematomlar veya ensefaloseller de ayinee 
tanıya katı lmandır. Daha büyük çocuklarda eozino-
filik granülomlar, hamartomlar da dü şünülmelidir 
(5,6,9,17) .  

Lezyonlann değerlendirilmesi için direkt kraniogra-
filerin yan ı sıra olas ı  intrakraniyal uzarumlann ortaya 
konması  amac ıyla bilgisayarl ı  beyin tomografi gö-
rüntülerine ihtiyaç duyulur ancak kitlenin kom şu-
luklan hakkında fikir edinilmesinin manyetik rezo-
nans görüntülenmesi gerekir (6,13,14,17,18). 

Bu patolojilerin hepsinde basit cerrahi eksizyonun 
yeterli olduğu bildirilmektedir ve al ınan sonuçlar tat- 
minkardır. Postoperatif komplikasyona rastlanmaz 
(2,4,6,10,14)

.  
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