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SB 01 

Liken Planus Hastalarının Lipit Profillerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif 
Olgu-Kontrol Çalışması 

Didem Kazan1 

1TC. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 

Didem Kazan / TC. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Liken planus (LP); deri, mukoza, saçlı deri ve tırnakları etkileyebilen, kronik seyirli, 
inflamatuar bir hastalıktır. Bu sistemik kronik inflamasyon LP hastalarında dislipidemi, 
metabolik sendrom gelişimine ve sonuçta kardiyovasküler hastalık (KVH) riskinde artışa neden 
olmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada LP nedeniyle takipli hastaların lipit profillerini, 
beden kitle indekslerini (BKİ) ve KVH gelişim risklerini değerlendiren bir retrospektif olgu-
kontrol çalışması planlandı. 

Yöntem: Bu amaçla Haziran 2022- Mart 2023 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine 
başvuran ve histopatolojik olarak LP tanısı doğrulanan 44 hasta ve 44 sağlıklı kontrol çalışmaya 
dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm hastaların yaş, cinsiyet, BKİ, sigara kullanım alışkanlıkları, 
serum trigliserit, total kolesterol, LDL ve HDL kolesterol değerleri, Castelli 1 (total 
kolesterol/HDL) ve Castelli 2 ( LDL/HDL) KVH risk indeksleri hastane kayıt sistemi üzerinden 
ulaşılarak olgu rapor formlarına kayıt edildi. 

Sonuç: Çalışma grubunda 28 (%63,6) kadın, 16 (%36,4) erkek , kontrol grubunda 24 (%54,5) 
kadın ,20 (%45,5)erkek olmak üzere toplam 88 kişi çalışmaya katıldı. Yaş ortalaması çalışma 
grubunda 54,4 +/- 15,9 yıl, kontrol grubunda 55,18+/-12,2 yıl olarak hesaplandı. Her iki grupta 
BKİ ortalaması ve sigara kullanım alışkanlığı benzer saptandı.( sırasıyla p=0,754; p=0,627) 
Çalışma grubunda 24 (%54,5) hastada hipertrigliseridemi, 30 (%68,2) hastada 
hiperkolesterolemi, 16 (%36,4) hastada HDL düşüklüğü ve 12 (%27,3) hastada Castelli-2 risk 
indeksi yüksekliği saptandı ancak kontrol grubuyla istatiksel anlamlı bir fark saptanmadı. 
(sırasıyla p=0,523; p=0,221; p=0,469; p=0,622) Çalışma grubunda LDL değeri normal olan hasta 
sayısı kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düşük saptandı. (%13,6 vs %36,4; p=0,034) 
Ayrıca çalışma grubundaki 38 (%86,4) hastada Castelli-1 risk indeksi yüksekliği kontrol grubuna 
göre istatiksel anlamlı yüksek bulundu. (p=0,014) Çalışma sonucunda LP hastalarında serum 
LDL kolesterol düzeyi ve Castelli-1 KVH risk indeksi kontrol grubuna göre istatiksel olarak 
anlamlı yüksek saptanmıştır. Bu nedenle LP hastalarının ilk değerlendirmesinde ve sistemik 
tedaviler öncesinde mutlaka serum lipit düzeyleri kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda 
kardiyoloji ve endokrinoloji bölümleriyle birlikte multidisipliner izlem yapılmalıdır. 
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Tablo-1: Çalışma ve kontrol grubunun demografik özellikleri 

  Çalışma grubu 
(n=44) 

Kontrol grubu 
(n=44) p değeri 

Yaş ortalaması 
+  SS (yıl) 54,4 + 15,9 55,18 + 12,2 

  

 0,800 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

  

28 (%63,6) 

16 (%36,4) 

  

24 (%54,5) 
 
20 (%45,5) 

  

  

  

1,000 

Sigara kullanımı 

Var 

Yok 

  

  

10 (%22,7) 

34 (%77,3) 

  

  

12 (%27,3) 

32 (%72,7) 

  

  

  

0,627 

Beden kitle 
indeksi 
ortalaması + SS 

27,2 + 4,96 26,99 + 3,73 

  

  

0,754 
Hastalık süresi 
medianı (ay) 7,5 (6-12)     
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12 (%27,3) 
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Beden kitle 
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Hastalık süresi 
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Tablo-2: Çalışma ve kontrol grubunun lipit profillerinin ve kardiyovasküler hastalık risk 
faktörlerinin değerlendirilmesi 

  Çalışma grubu 
(n=44) 

 

Kontrol grubu 
(n=44) p değeri 

Trigliserid 

<150 mg/dL 

≥ 150 mg/dL 

  

20 (%45,5) 

24 (%54,5) 

  

24 (%54,5) 

20 (%45,5) 

  

  

0,523 
Kolesterol 

0-199 mg/dL 

200-249 mg/dL 

>250 mg/dL 

  

14 (%31,8) 

16 (%36,4) 

14 (%31,8) 

  

22 (%50) 

12 (%27,3) 

10 (%22,7) 

  

  

  

0,221 
LDL 

<130 mg/dL 

130-159 mg/dL 

>160 mg/dL 

  

6 (%13,6)a 

14 (%31,8)a 

24 (%54,5)a 

  

16 (%36,4)b 

8 (%18,2)a 

20 (%54,5)a 

  

  

  

0,034* 
HDL 

< 40 mg/dL 
Erkek, < 50 
mg/dL Kadın 

≥ 40 
mg/dL  Erkek, ≥ 
50 mg/dL Kadın 

16 (%36,4) 

  

28 (%63,6) 

13 (%29,5) 

  

31 (%70,5) 

  

  

0,469 

Castelli-1 risk 
indeksi 

<3,5 

≥ 3,5 

  

  

6 (%13,6)  

38 (%86,4)  

  

  

16 (%36,4) 

28 (%63,6) 

  

  

  

0,014* 
Castelli -2 risk 
indeksi 

<3 

≥ 3 

  

32 (%72,7) 

12 (%27,3) 

  

34 (%77,3) 

10 (%22,7) 

  

  

0,622 
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SB 03 

Türk Pediatrik Popülasyonda Patch Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Alkım Ünal1 

1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Alkım Ünal / Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Allerjik kontakt dermatitden (AKD) sorumlu allerjenler toplumlar arasında farklılıklar 
gösterir. Patch test, AKD tanısında altın standarttır. Pediatrik AKD sıklığı giderek artmaktadır. 
Bu çalışma Türk çocuklarda kontakt duyarlılıktan en sık sorumlu allerjenleri tespit etmeyi 
amaçlamaktadır. 

Yöntem: 2012-2022 yılları arasında kliniğimizde kontakt dermatit ön tanısı ile Thin-Layer 
Rapid-Use Epicutaneous (T.R.U.E.) patch test yapılan 16 yaş ve altı, 61 pediatrik hastanın 
sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. 

Sonuç: 61 hastanın ortalama yaşı 11.4 yıl (4-16 yıl) idi. 39 (63.9%) hasta kız, 22 (36.1%) hasta 
erkek idi. Hastaların 31’inde (52.5%) atopi öyküsü mevcuttu. 25 (40.9%) hastada, yama testinde 
en az bir alerjene karşı pozitif reaksiyon saptandı. Kızlarda yama testi pozitiflik oranı 68% iken, 
erkeklerde 36.6% idi. En sık pozitiflik saptanan allerjenler nickel sulphate (13.1%), gold sodium 
thiosulfate (GST) (8.2%), cobalt chloride (4.9%), formaldeyhde resin (4.9%), pottasium 
dichromat (%3.2), fragrance mix (%3.2),colophony (%3.2), carba mix (%3.2), diazolidinyl urea 
(%3.2) idi.Sonuç olarak, bu çalışmada pediatrik popülasyonda en sık duyarlılığın metal (nickel 
sulphate,GST, cobalt chloride) alerjenlere karşı olduğunu saptadık. Çocukluk çağı kontakt 
dermatiti yaşam kalitesini etkileyebileceğinden, şüpheli allejenler olduğunca erken tespit 
edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB-03



4-7 MAYIS 2023 / TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM 4-7 MAYIS 2023 / TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM

-7-

SB 03 

Türk Pediatrik Popülasyonda Patch Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Alkım Ünal1 

1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Alkım Ünal / Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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dichromat (%3.2), fragrance mix (%3.2),colophony (%3.2), carba mix (%3.2), diazolidinyl urea 
(%3.2) idi.Sonuç olarak, bu çalışmada pediatrik popülasyonda en sık duyarlılığın metal (nickel 
sulphate,GST, cobalt chloride) alerjenlere karşı olduğunu saptadık. Çocukluk çağı kontakt 
dermatiti yaşam kalitesini etkileyebileceğinden, şüpheli allejenler olduğunca erken tespit 
edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB 04 

Lokalize Lezyonu Olan Psoriasis, Vitiligo ve Morfea Tanılı Hastalarda 
Mikrofototerapi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Retrospektif Bir 

Çalışma 

Selda Işık Mermutlu1, Özge Kaya1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 

Özge Kaya / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalı 

Amaç: Fototerapi birçok dermatolojik hastalıkta kullanılan tedavi yöntemlerindendir. Ancak 
kabin fototerapi lezyonsuz alanları da etkilemekte, fleksural bölge gibi alanlara 
uygulanamamaktadır. Bu nedenle son yıllarda hedefe yönelik fototerapi/mikrofototerapi gibi 
tedavi modaliteleri tercih edilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde mikrofototerapi tedavisi alan 
hastaların demografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmamızda 2018-2022 yılları arasında kliniğimizde mikrofototerapi uygulanan 38 
hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir. 12 seans altında tedavi alan yedi hasta 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Değerlendirmeler sırasında psoriasis tanılı hastalar(n=14) için 
psoriasis şiddet indeksi, psoriasis skalp şiddet indeksi, vitiligo tanılı hastalar(n=12) için 
repigmentasyon yüzdesi, morfea tanılı hastalar(n=5) için lokalize skleroderma deri hasar indeksi 
kullanılmıştır. 

Sonuç: Hastaların %35,4’ü erkek (n=11), %64,5’i (n=20) kadın hastaydı. Yaş ortalaması 
42,7.±3,2 (yaş aralığı: 11-78) idi. Uygulanan seans sayısı haftada üç olmak üzere ortalama 
39,3±4 (13-97) idi. Tüm psoriasis hastalarında saçlı deriye uygulama yapıldı. Üç hastada %50 
üzerinde, diğer hastalarda %10-40 oranında düzelme gözlendi. Bir hastada dirsek ve tibial alanda 
%20 oranında düzelme tespit edildi. 11 vitiligo hastasının yüz bölgesine, iki hastada yüz ve 
meme bölgesine, bir hastada diz,dirsek ve inguinal bölgeye tedavi uygulandı. Yüz bölgesinde bir 
hastada tam (%100), altı hastada iyi (%75-99), üç hastada orta (%50-74), bir hastada düşük 
oranda (%25-50) repigmentasyon gözlendi. Meme, dirsek, inguinal bölgede orta ve düşük 
dereceli iyileşmeler gözlenirken, diz bölgesinde yanıt alınamadı. Morfea tanılı hastalarda (n=5) 
batın, lomber bölge, meme ve inguinal bölgedeki plaklara uygulama yapıldı. Bir hastada %30 
gerileme olurken, dört hastada klinik yanıt alınamadı. Tedavi süresince iki vitiligo, iki morfea 
hastasında eritem, bir vitiligo tanılı hastada perilezyonel hiperpigmentasyon gözlendi. Sonuç 
olarak, hedefe yönelik fototerapi ile sağlam deri alanları korunabilmekte, yüz, saçlı deri, 
fleksural alanlar gibi zor anatomik bölgelerde yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Ek 
olarak dirençli lezyonlar nedeniyle sistemik tedavi süresinin uzaması da engellenmiş olmaktadır. 
Bu nedenle mikrofototerapi yönteminin güncel tedavi yöntemlerine ek olarak daha sık göz 
önünde bulundurulması gerektiği düşüncesindeyiz. 
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SB 05 

65 yaş üstü hastalarda fototerapi: 5 yıllık tek merkez deneyimi 

Burak Akşan1, Işıl Deniz Oğuz1 

1Giresun Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD 

Burak Akşan / Giresun Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD 

Amaç: Fototerapi 1988 yılından beri çok çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde kullanılagelen bir 
tedavi seçeneğidir . Erişkin hastalarda daha yaygın kullanırken 65 yaş üstü yaş grubunda 
kullanımı yaş grubunun kendine has şartları nedeniyle özelliklidir. Çalışmızda 5 yıl boyunca 
fototerapi ünitemizde tedavi verdiğimiz 65 yaş üstü hastaların verilerini sunmak istiyoruz. 

Yöntem: Çalışmamızda 01.0cak 2018 -31 Aralık 2022 tarihleri arasında fototerapi ünitemizde 
tedavi verdiğimiz 65 yaş üstü hastaların hasta dosyalarını geriye dönük olarak taradık. Hastaların 
yaş, cinsiyet, cilt tipi, tanısı, hangi fototerapiyi aldığı, tedavi süresi, toplam seans sayıları, 
kümülatif dozları, yan etkiler, tedavi cevabı, hangi aylarda tedavi aldığı not edildi. 

Sonuç: 5 yılda ünitemizde 688 hastamıza fototerapi almış. Bu hastaların 123 tanesi (%17,9) 65 
yaş üzerindeydi.Bu hastaların ortanca yaş değeri 73 (minimum-maksimum: 65-93), kadın erkek 
oranı; 46/77 bulundu. Psörazis 34(%27,6) en sık tanıydı. Diğer tanıları pruritus 33 (%26,8), 
mikozis fungoides 11 (%8,9), parapsöriazis 8 (%6,5) , perforan dermotazlar 7 (%5,7) , pigmente 
purpurik dermatoz 6 (%4,9), morfea 4 (%3,3), liken planus 3 (%2,4), prurigo nodularis 3 (%2,4), 
pleva\pitriazis likenoides kronika 3 (%2,4), atopik dermatit 2 (%1,6) , liken simpleks kronikus 1 
(%0,8), liken amiloidoz 1 (%0,8) liken sklero atrofik 1 (0,8) ve diğer dermatitler 6 (%4,9) 
oluşturmaktaydı.23 (%18,7) hastaya sistemik tedavi kombinasyonu ile verilirken 6 (%4,9) 
hastaya lokal tedavi kombinasyonuyla fototerapi verilmişti . Hastaların 95’u (%77,2)kabin 
dbUVB, 24’ü (%19,5) lokal dbUVB, 4’i kabin PUVA (%3,3) almıştı.DbUVB fototerapisi alan 
hastaların ulaştıkları total kümülatif doz ortanca değeri 15,1 j/cm2 (0,1-24,10). Toplam seans 
sayısı ortanca değeri 29 (1-175) bulundu. 46 hasta (%37,4) tedavilerine en az bir defa ara vermiş 
ya da düzenli gelmemiş. Yan etki 14 hastada (%11,4) görülmüş. 85 hastada (%69,1) tam ya da 
tama yakın iyileşme, 13 hastada (%10,6) kısmı iyileşme görülürken 25 hasta (%20,3) tedaviden 
fayda görmemişti . Fayda gören hastalar ile fayda görmeyen hastalar; tüm istatistiksel gruplarla 
karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı . 
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Burak Akşan / Giresun Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD 
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mikozis fungoides 11 (%8,9), parapsöriazis 8 (%6,5) , perforan dermotazlar 7 (%5,7) , pigmente 
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Psoriasiste Aile Öyküsünün Hastaların Demografik Özelliklerine, Kliniğine, 
Komorbiditelere ve Tedavi Yanıtlarına Etkisinin Değerlendirilmesi 

Ceyda Tetik Aydoğdu1, Dilek Daşgın1, İlayda Muslu2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji A.B.D. 

Ceyda Tetik Aydoğdu / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Dermatoloji 

Amaç: Psoriasis genetik ve çevresel faktörlerin birleşimi sonucu meydana gelen kronik 
inflamatuar bir deri hastalığıdır. Psoriasisli bireylerde aile öyküsü varlığı bölgesel farklılıklar 
göstermektedir. Psoriasiste aile öyküsü varlığı ile hastalığın başlangıç yaşı, klinik özellikleri, 
seyri ve uzun dönem komorbiditeleri arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Çalışmada aile öyküsü 
ile hastalık arasındaki olası ilişkiyi ortaya koyan gözlemsel çalışmalara katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Elli iki aile öyküsü olan ve 49 aile öyküsü olmayan psoriasisli hastaya hastalığın 
demografik ve klinik özellikleri, eşlik eden komorbiditeleri ve kullanılan tedavileri ve yanıtlarını 
içeren sorulardan oluşan anket formu uygulandı. Her hastaya dermatoloji yaşam kalite indeksi 
testi yapıldı. Hastaların vücut kitle indeksi, psoriasis alan şiddet indeksi ve vücut yüzey alanı 
hesaplandı. 

Sonuç: Aile öyküsü olan psoriasisli hastalarda 1. derece akrabalarda psoriasis bulunma oranı 
%50 iken bu oran 3. derece akrabalarda %9.6 olarak hesaplandı. Aile öyküsü olan ve olmayan 
psoriasisli hastalar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). 
Çalışmada paternal aile öyküsü olan hastalarda maternal aile öyküsü olan hastalara göre 
psoriasisin daha erken yaşta başladığı görüldü(p<0.05). Aile öyküsü olan ve olmayan psoriasisli 
hastalar arasında klinik tip, başlangıç yaşı ve bölgesi, hastalık şiddeti ile ilgili skorlar açısından 
anlamlı fark gözlenmedi(p>0.05). Çalışmada aile öyküsü olmayan hastalarda sistemik tedavi 
kullanım oranı aile öyküsü olan hastalara göre daha yüksek bulundu(p<0.05). Eşlik eden 
komorbiditeler açısından aile öyküsü olan ve olmayan psoriasisli hastalar arasında anlamlı fark 
tespit edilmedi(p>0.05).Sonuç olarak; bu çalışma aile öyküsü olan ve olmayan psoriasisli 
bireyleri demografik ve klinik özellikler, hastalık şiddeti, yaşam kalite indeksi, eşlik eden 
komorbiditeler ve kullanılan tedaviler açısından karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma sonucunda babasında psoriasis olan bireylerde annesinde psoriasis olan bireylere göre 
hastalığın daha erken yaşta başladığı ve aile öyküsü olmayan hastalarda aile öyküsü olan 
olgulara göre sistemik tedavi ihtiyacının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Hastalık Başlangıç yaşı ve Aile Öyküsü İlişkisi 

Akrabalık Ortalama standart 
sapma p değeri 

Anne akraba 26.868.71 0,034 
Baba Akraba 15.0011.24   

Ailesinde psoriasis olan bireylerin hastalığın annesinden kalıtılan hastalar ile babasından kalıtılan 
hastalar arasındaki ortalama yaş farkı istatistiksel olarak değerlendirildiğinde baba tarafındaki 
akrabalarında psoriasis görülen hastalarda anne tarafında psoriasis görülenlere göre hastalığın 

anlamlı derecede daha erken yaşta ortaya çıktığı görülmüştür(p<0,05). 

 

Sistematik Tedavi Kullanımı ile Aile Öyküsü İlişkisi 

Aile Öyküsü   Sistemik Tedavi 
Kullanımı p değeri 

Var 52 62 0,030 
Yok 49 39   

Aile öyküsü olmayan psoriasisli hastaların aile öyküsü olan psoriasisli hastalara göre sistemik 
tedavi kullanımının anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. 
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Eritema annüler santrifüj tanısıyla takip edilen 63 hastanın demografik, klinik 
ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi 

Funda Erduran1 

1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 

Funda Erduran / Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 

Amaç: Eritema annüler santrifüj (EAS) yavaş ilerleyen anüler veya polisiklik eritemli 
lezyonlarla karakterize bir erupsiyondur. İlaç, böcek ısırığı, yiyecek, malignite gibi antijenik bir 
uyarıya karşı gelişen bir hipersensitivite reaksiyonu olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda 
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde son 4 yılda EAS tanısıyla takip edilen hastaların 
demografik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi ve ilişkili hastalıkların 
irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmamız retrospektif kesitsel bir çalışma olup Ocak 2019-Ocak 2023 tarihleri 
arasında EAS tanısıyla takip edilen 18 yaş üzeri hastaların verileri incelenmiştir. Çalışma 
öncesinde Ankara Şehir Hastanesi E1-23-3287 no’lu etik kurul onayı alınmıştır. Çalışmamıza 
yaşları 19 ile 84 arasında değişen 39 (%62) kadın, 24 (%38) erkek toplam 63 hasta dahil 
edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 47.8 yıldır. Hastalık başlangıç süresi 1 hafta ile 10 yıl 
arasında değişmekte olup ortalama hastalık süresi 15.54±12 aydır. Histopatolojik olarak 10 
hastada (%15.9) derin, 53 hastada (%84.1) yüzeyel tip EAS ile uyumlu bulgular olduğu 
saptanmıştır. Lezyon lokalizasyonları değerlendirildiğinde sırasıyla gövde, uyluk, kol, gluteal 
bölge ve boyun tutulumu mevcuttur. EAS ile ilişkilendirilen hastalıklar incelendiğinde 8 (%12.6) 
hastada mantar enfeksiyonları (7 tinea pedis ve/veya tinea unguium, 1 vajinal kandidiyazis), 4 
(%6.3) hastada Helicobakter Pilori enfeksiyonu, 1 hastada idrar yolu enfeksiyonu, 1 hastada 
yakın zamanda geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu, 1 hastada yakın zamanda geçirilmiş 
COVID enfeksiyonu, 1 hastada HIV enfeksiyonu bulunmaktaydı. 1 hastada gebelik mevcuttu. 
Dört hastada ilaç kullanım öyküsü (analjezik: 1, oral kontraseptif: 1, antibiyotik: 1, essitalopram: 
1), iki hastada Hashimoto tiroidit bulunmaktaydı. Hastaların 6’sında (%9.5) malignite tanısı 
bulunmaktaydı (mide ca: 1, serviks ca: 1, prostat ca: 2, meme ca: 1, tiroid ca: 1). Dört hastada 
romatizmal hastalık tanısı mevcuttu (juvenil romatoid artrit:1, palindromik romatizma:1, 
romatoid artrit. 1, Wegener granülomatozu: 1). 

Sonuç: Çalışmamızda EAS tanısı alan tüm hastalar altta yatabilecek diğer hastalıklar açısından 
değerlendirilmiştir, hastaların %52.3’ünde etyolojide yer alabilecek faktörler saptanmıştır. EAS 
ile en sık ilişkilendirilen hastalıklar enfeksiyonlar, maligniteler, romatizmal hastalıklar ve 
endokrinopatilerdir. 
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 SB 08 

Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki Cilt Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı 
Mustafa Kandaz2, Mehmet Melikoğlu1 

1Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi radyasyon Onkolojisi ABD 

Mehmet Melikoğlu / Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde biyopsi yapılan ve 
histopatolojik olarak değerlendirilen cilt tümörlerinin epidemiyolojisini değerlendirmektir. 

Yöntem: 1996-2022 yılları arasında 401 hastanın cilt lezyonlarının histopatolojik tanısı, 
lokalizasyonu ve lateralizasyonu retrospektif olarak tarandı ve sınıflandırıldı. Hastaların 
demografik bilgileri derlendi. 

Sonuç: 401 hastanın 245'i (%61) erkek, 156'sı (%39) kadındı. Tüm hastaların ortalama yaşı 
69,12±10,51 (dağılım:22-97) yıl idi. Erkeklerin ortalama yaşı 68±11,21 (dağılım:22-93) yıl, 
kadınların 71,36±11,78 (dağılım: 45-95) yıl idi. Cilt skuamöz hücreli karsinoması (SCC) olan 
toplam 161(%40) hasta vardı. Hastaların ortalama yaşı 56,4±13,9 (dağılım:44–93) yıl idi. Primer 
tümör bölgeleri arasında baş ve boyun 139(%86); yanak 41(%28), burun 32(%20), alın 23(%14), 
dudaklar 6(%4), kulak çevresi 4(%2), boyun 4(%2), saçlı deri 29(%18), ekstremite 13(%8) (üst 
ekstremite 11(%7) ve alt ekstremite 2(%1)) ve vücut 9(%6) idi. Cilt bazal hücreli karsinoması 
(BCC) olan toplam 122(%30) hasta vardı. Hastaların ortalama yaşı 70±11.21 (dağılım: 40-95) yıl 
idi. Birincil tümör bölgeleri arasında baş ve boyun 107(%88); yanak 8(%7), burun 31(%25), alın 
34(%28), dudaklar 5(%4), kulak çevresi 7(%6), boyun 3(%3), saçlı deri 19(%15), ekstremite 
6(%5) (üst ekstremite 6(%5) ve vücut 9(%7). Cilt Merkel hücreli karsinomu (MCC) olan toplam 
24(%6) hasta vardı. Hastaların ortalama yaşı 78,2±9,2 (dağılım:49-97) yıl idi. Primer tümör 
bölgeleri arasında baş ve boyun 7(%30); burun 1(%4), alın 1(%4), saçlı deri 5(%22), ekstremite 
13(%54) (üst ekstremite 11(%46) ve alt ekstremite 2(%8) ve vücut 4(%16)) idi. Cilt malign 
melanomu (MM) olan toplam 94(%24) hasta vardı. Hastaların yaş ortalaması 63,04±12,89 
(dağılım:22-95) yıl idi. Birincil tümör bölgeleri arasında baş ve boyun 31(%33); burun 2(%2), 
alın 3(%3), kulak çevresi 2(%2), boyun 3(%3), kafa derisi 21(%23), ekstremite 44(%46) (üst 
ekstremite 21(%22)) ve alt ekstremite 23(%24) ve vücut 19(%21) idi. 
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 SB 08 

Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki Cilt Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı 
Mustafa Kandaz2, Mehmet Melikoğlu1 

1Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi radyasyon Onkolojisi ABD 

Mehmet Melikoğlu / Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde biyopsi yapılan ve 
histopatolojik olarak değerlendirilen cilt tümörlerinin epidemiyolojisini değerlendirmektir. 

Yöntem: 1996-2022 yılları arasında 401 hastanın cilt lezyonlarının histopatolojik tanısı, 
lokalizasyonu ve lateralizasyonu retrospektif olarak tarandı ve sınıflandırıldı. Hastaların 
demografik bilgileri derlendi. 

Sonuç: 401 hastanın 245'i (%61) erkek, 156'sı (%39) kadındı. Tüm hastaların ortalama yaşı 
69,12±10,51 (dağılım:22-97) yıl idi. Erkeklerin ortalama yaşı 68±11,21 (dağılım:22-93) yıl, 
kadınların 71,36±11,78 (dağılım: 45-95) yıl idi. Cilt skuamöz hücreli karsinoması (SCC) olan 
toplam 161(%40) hasta vardı. Hastaların ortalama yaşı 56,4±13,9 (dağılım:44–93) yıl idi. Primer 
tümör bölgeleri arasında baş ve boyun 139(%86); yanak 41(%28), burun 32(%20), alın 23(%14), 
dudaklar 6(%4), kulak çevresi 4(%2), boyun 4(%2), saçlı deri 29(%18), ekstremite 13(%8) (üst 
ekstremite 11(%7) ve alt ekstremite 2(%1)) ve vücut 9(%6) idi. Cilt bazal hücreli karsinoması 
(BCC) olan toplam 122(%30) hasta vardı. Hastaların ortalama yaşı 70±11.21 (dağılım: 40-95) yıl 
idi. Birincil tümör bölgeleri arasında baş ve boyun 107(%88); yanak 8(%7), burun 31(%25), alın 
34(%28), dudaklar 5(%4), kulak çevresi 7(%6), boyun 3(%3), saçlı deri 19(%15), ekstremite 
6(%5) (üst ekstremite 6(%5) ve vücut 9(%7). Cilt Merkel hücreli karsinomu (MCC) olan toplam 
24(%6) hasta vardı. Hastaların ortalama yaşı 78,2±9,2 (dağılım:49-97) yıl idi. Primer tümör 
bölgeleri arasında baş ve boyun 7(%30); burun 1(%4), alın 1(%4), saçlı deri 5(%22), ekstremite 
13(%54) (üst ekstremite 11(%46) ve alt ekstremite 2(%8) ve vücut 4(%16)) idi. Cilt malign 
melanomu (MM) olan toplam 94(%24) hasta vardı. Hastaların yaş ortalaması 63,04±12,89 
(dağılım:22-95) yıl idi. Birincil tümör bölgeleri arasında baş ve boyun 31(%33); burun 2(%2), 
alın 3(%3), kulak çevresi 2(%2), boyun 3(%3), kafa derisi 21(%23), ekstremite 44(%46) (üst 
ekstremite 21(%22)) ve alt ekstremite 23(%24) ve vücut 19(%21) idi. 
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Gardner Diamond Sendromu Tanılı 3 Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 

Esra Ağaoğlu1, Hilal Kaya Erdoğan1, Ersoy Acer1, Zeynep Nurhan Saraçoğlu1, Deniz Arık2, Ali 
Ercan Altınöz3 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Eskişehir 

Esra Ağaoğlu / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalı, Eskişehir 

Amaç: Gardner Diamond Sendromu (otoeritrosit sensitizasyon sendromu) genellikle genç 
kadınlarda ağrılı, tekrarlayıcı ekimozlar ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Ekimozlar, 
özellikle ekstremitelerde emosyonel stres sonrası ortaya çıkar. Patogenezi henüz tam olarak 
aydınlatılamamış olan bu sendromda hastalara psikiyatrik komorbiditeler eşlik edebilmektedir. 
Burada Gardner Diamond Sendromu tanısı konulan 3 kadın hasta sunulmakta, literatürün gözden 
geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Olgu 1: Yirmi dört yaşında kadın hasta 1 aydır bacaklarda kaşıntılı ve ağrılı morluklar 
şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Birkaç kez burun kanaması da tarifleyen hastanın 
dermatolojik muayenesinde kollarda ve bacaklarda ekimotik lezyonlar saptandı. Özgeçmişinde 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedeniyle metilfenidat, depresif bozukluk nedeniyle 
mirtazapin kullandığı öğrenildi. Hastanın kan biyokimya, hemogram ve koagülasyon testleri 
normal olarak değerlendirildi. Lezyonlardan alınan punch biyopsi örneğinin histopatolojik 
incelemesinde üst dermiste interstisyel alanda eozinofil ve nötrofillerin izlendiği hafif iltihabi 
hücre infiltrasyonu saptandı. İntradermal deri testi yapılan hastada enjeksiyon yerinde 24. ve 48. 
saatlerde ekimoz görüldü. Olgu 2: Yirmi üç yaşında kadın hasta 2 yıldır vücutta yaygın 
morluklar nedeniyle polikliniğe başvurdu. Hastanın lezyonlarının emosyonel stres sonrası 
başladığı ve ara ara kendiliğinden kaybolduğu öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde gövdede, 
bacaklarda ve kollarda yaygın ekimozlar saptandı. Lezyonların histopatolojik incelemesinde 
interfaz dermatiti ile uyumlu bulgular saptandı. Psikiyatri bölümüne danışılan hastaya majör 
depresyon tanısıyla antidepresan tedavi başlandı. Olgu 3: Kırk iki yaşında kadın hasta 3-4 gündür 
bacaklarda ve kollarda ağrılı morluklar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hasta lezyonlar 
ortaya çıkmadan önce şiddetli bir psikolojik stres tarifliyordu. Özgeçmişinde anksiyete 
bozukluğu nedeniyle psikiyatrik tedavi aldığı öğrenildi. hastada laboratuar incelemeleri normal 
olarak değerlendirildi. Dermatolojik muayenesinde bacaklarda ekimotik yamalar saptanan 
hastanın lezyonlarından alınan punch biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde dermiste 
eozinofil lökositler ve nötrofillerin izlendiği hafif iltihabi hücre infiltrasyonu görüldü. Laboratuar 
incelemeleri normal olarak değerlendirildi. Hasta intradermal deri testi ve psikiyatrik 
değerlendirmeyi kabul etmedi. 

Sonuç: Genç kadınlarda tekrarlayan ekimozların görüldüğü ve laboratuar incelemelerinin normal 
olduğu durumlarda Gardner Diamond sendromu akılda tutulmalı, hastalar multidisipliner 
yaklaşım ile değerlendirilmelidir. 
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D�ffüz Büyük B Hücrel� Lenfoma Olgusu

Duygu Yüksel  ,  Gökhan Şah�n

Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dermatoloj� Anab�l�m Dalı

Amaç: Der�n�n pr�mer B hücrel� lenfomaları, tanı sırasında der� dışı yayılımı bulunmayan, gel�ş�m�n�n farklı evreler�ndek� B hücreler�nden

kaynaklanan mal�gn lenfomaların b�r alt grubudur. Lenf nodüller�nden kaynaklanan non-hodgk�n lenfomaların büyük çoğunluğu B hücrel�d�r.

Der�n�n pr�mer T hücrel� lenfomalarından daha seyrek görülür. Pr�mer der� lenfomalarının %20-25’�n� oluşturur. Çoğu düşük derecel�, yavaş

sey�rl� ve �y� prognozludur. Tanı �ç�n en az 6 aydır lezyonların der�ye sınırlı kalması gerekmekted�r. Ancak özell�kle agres�f sey�r gösteren

formlarda tanı ve tedav�n�n gec�kmemes� �ç�n bu kr�ter�n geçerl� olması beklenmemekted�r. Patogenez� tam olarak b�l�nmemekle b�rl�kte kron�k

ant�jen�k uyarı, genet�k translokasyonlar, ebste�n- barr v�rus (EBV) veya borrel�a g�b� �nfeks�yonlar, metotreksat g�b� �mmun d�sregulasyona

neden olab�len ajanlar etyoloj�de suçlanmaktadır.

Yöntem: 52 yaş erkek hasta pol�kl�n�ğ�m�ze 6 aydır sırt üst kısmında olan lezyondan dış merkezde alınmış patoloj� örneğ�n�n fakültem�zde

yen�den �ncelenmes� sonrası patoloj� sonucuyla başvurdu. B�yops� sonucu B hücre �mmunofenot�p�nde yüksek prol�ferat�f(K�-67 �le prol�ferat�f

akt�v�te %80 c�varında) özell�kl� kutanöz lenfoma düşünülmüş, B hücrel� lenfoma ayırıcı tanısında nodal tutulum değerlend�r�lmes�,

saptanıyorsa eks�zyonel örnekleme yapılması öner�lm�ş.Dermatoloj�k muayene sırt sağ üst kısmında yaklaşık 10x10 cm boyutunda pembe

renkl�, �nf�ltre nodüler lezyon ve sırt orta kısmında daha küçük boyutta �nf�ltre lezyonu mevcuttu, palpable lenf nodu tesp�t ed�lmed�. Hastanın

gece terlemes� vardı ancak k�lo kaybı yoktu.Özgeçm�ş ve soygeçm�ş�nde özell�k yoktu,laboratuvar değerler� normald�. Hasta hematoloj�

bölümüne yönlend�r�ld�, �ns�zyonel b�yops� alındı(sonucu d�ffüz büyük B hücrel� lenfoma olarak değerlend�r�lm�ş) s�stem�k tutulum açısından

pan-BT ve pet-BT �stend�. Hasta şuan hematoloj� tarafından başlanan R-CHOP kemoterap�s�n� almakta ve pan-BT ve pet-BT �le hematoloj�

tarafından düzenl� tak�pler� devam etmekted�r.

F�gür1: Sırt üst kısmında �nf�ltre nodüler lezyon

F�gür2: İnf�ltre, f�kse lezyon

1 1

1
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Sonuç: Der�n�n pr�mer B hücrel� lenfomalarının kes�n tanısı h�stopatoloj�k, �mmunfenot�plend�rme ve s�togenet�k �ncelemelerle konulur.

Tedav�de lezyon sayısı, lokal�zasyonu, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu öneml�d�r. En sık kullanılan yöntemler radyoterap�, cerrah�

eks�zyon ve s�stem�k tekl� /çoklu kemoterap�ler şekl�nded�r.

Anahtar Kel�meler : kemoterap� ,  lenf nodu ,  lenfoma ,  radyoterap�

Down Sendromlu Hastada Multiple Erüptif Siringom

Onur Gündoğdu1, Görkem Oruç Adalı1, Fahri Yılmaz1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ

Siringom benign ekrin deri eki tümörüdür (1). Klinik olarak deri renginde veya hafif pigmente küçük papüller 
şeklinde görülür. Siringomlar dörde ayrılır: Lokalize form, ailesel form, Down sendromu ile ilişkili form, multipl 
ve erüptif siringomu da içeren generalize form (2). Bu bildiride nadir bir formu olan Down sendromlu olguda 
görülen multiple erüptif siringom olgusu sunulmaktadır.

YÖNTEM

38 yaşındaki Down sendromlu erkek hasta gövdesinde ve kalçasında 5 aydır olan döküntüleri sebebiyle 
polikliniğimize başvurdu. Özgeçmisinde hipotroidi ve aort yetmezliği olan hastanın soygeçmişinde özellik 
yoktu. Dermatolojik muaynesinde gövde ön ve arka yüzde daha yoğun olmak üzere kollara, bacaklara ve gluteal 
bölgeye simetrik yayılan çok sayıda 1-3 mm çaplı sarı kahverengi papüller gözlendi (Fotoğraf 1 ve 2). Hastadan 
alınan punch biyopside keratotik çok katlı epitel ile örtülü dokuda epitel altında, üst epidermiste mononükleer 
hücre infiltrasyonunun yanı sıra mukozal materyal ile dolu genişlemiş, çok sayıda bez yapısı izlendi ve CEA ve 
PAS ile pozitif boyanma saptandı. Klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde hastaya erüptif siringom tanısı 
konuldu ve topikal retinoid önerildi.

SONUÇ

Siringomlar ekrin kanaldan gelişen iyi huylu tümörlerdir (1). En sık görülen tipi periorbital bölgeye lokalize 
nodüllerdir (3). Erüptif siringom generalize siringomların bir formudur (4). Lezyonlar kendiliğinden
gerileyebilmekle birlikte sıklıkla aynı şekilde kalır. Klinik, histolojik, histokimyasal özellikleri klasik siringoma 
benzer (1). Erüptif siringomla birlikte Down, Marfan, Ehler-Danlos sendromları, ailesel kalıtım, diyabet, alopesi, 
karsinoid tümör ile ilişkili olgular da bildirilmiştir (2,4). Siringomalar Down sendromunda normal populasyona 
göre 30 kat daha sık görülür. Down sendromlu olgularda siringom insidansı %18'i ile %39'u arasındadır (5). Biz 
de bu olguda erüptif siringomların nadir görülen bir varyantı olan Down sendromu ile ilişkili formunu sunduk.

Fotoğraf 1 Multiple siringom Fotoğraf 2 Siringom yakından görünüm
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Down Sendromlu Hastada Multiple Erüptif Siringom

Onur Gündoğdu1, Görkem Oruç Adalı1, Fahri Yılmaz1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ

Siringom benign ekrin deri eki tümörüdür (1). Klinik olarak deri renginde veya hafif pigmente küçük papüller 
şeklinde görülür. Siringomlar dörde ayrılır: Lokalize form, ailesel form, Down sendromu ile ilişkili form, multipl 
ve erüptif siringomu da içeren generalize form (2). Bu bildiride nadir bir formu olan Down sendromlu olguda 
görülen multiple erüptif siringom olgusu sunulmaktadır.

YÖNTEM

38 yaşındaki Down sendromlu erkek hasta gövdesinde ve kalçasında 5 aydır olan döküntüleri sebebiyle 
polikliniğimize başvurdu. Özgeçmisinde hipotroidi ve aort yetmezliği olan hastanın soygeçmişinde özellik 
yoktu. Dermatolojik muaynesinde gövde ön ve arka yüzde daha yoğun olmak üzere kollara, bacaklara ve gluteal 
bölgeye simetrik yayılan çok sayıda 1-3 mm çaplı sarı kahverengi papüller gözlendi (Fotoğraf 1 ve 2). Hastadan 
alınan punch biyopside keratotik çok katlı epitel ile örtülü dokuda epitel altında, üst epidermiste mononükleer 
hücre infiltrasyonunun yanı sıra mukozal materyal ile dolu genişlemiş, çok sayıda bez yapısı izlendi ve CEA ve 
PAS ile pozitif boyanma saptandı. Klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde hastaya erüptif siringom tanısı 
konuldu ve topikal retinoid önerildi.

SONUÇ

Siringomlar ekrin kanaldan gelişen iyi huylu tümörlerdir (1). En sık görülen tipi periorbital bölgeye lokalize 
nodüllerdir (3). Erüptif siringom generalize siringomların bir formudur (4). Lezyonlar kendiliğinden
gerileyebilmekle birlikte sıklıkla aynı şekilde kalır. Klinik, histolojik, histokimyasal özellikleri klasik siringoma 
benzer (1). Erüptif siringomla birlikte Down, Marfan, Ehler-Danlos sendromları, ailesel kalıtım, diyabet, alopesi, 
karsinoid tümör ile ilişkili olgular da bildirilmiştir (2,4). Siringomalar Down sendromunda normal populasyona 
göre 30 kat daha sık görülür. Down sendromlu olgularda siringom insidansı %18'i ile %39'u arasındadır (5). Biz 
de bu olguda erüptif siringomların nadir görülen bir varyantı olan Down sendromu ile ilişkili formunu sunduk.

Fotoğraf 1 Multiple siringom Fotoğraf 2 Siringom yakından görünüm
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ŞİDDETLİ BİR HERPES GENİTALİS OLGUSU: VAKA SUNUMU
Muhammed Ali GÖKKAYA1 , İrem KUNDAKÇI1 , İjlal ERTURAN1 , Mehmet YILDIRIM1

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Deri ve Zührevi Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

Yetmiş beş yaş kadın hasta, 2 haftadır olan genital bölgede kızarıklık, sol bacak iç yüzde yara ve ağrı şikayetiyle başvurdu.
Bilinen psoriasis ve hipertansiyonu mevcuttu. Sigara, alkol kullanımı yoktu. Dermatolojik muayenesinde vulva çevresi
deride eritem vardı, sol labium majus üzeri ciltte ve sol uyluk proksimal iç yüzde grube ülserleri mevcuttu. Hasta interne
edildi. Lezyondan piyoderma gangrenosum, herpetik ülser, Crohn ülseri, Behçet ülseri, derin mikoz ön tanılarıyla alınan
insizyonel biyopsinin sonucu ‘’iltihabi granülasyon dokusu’’ şeklinde geldi. Otoimmün tarama kiti dahil hastanın
otoimmün markerları ve laboratuvar değerleri normaldi. HSV-1 IgM negatif, HSV-1 IgG pozitif, HSV-2 IgM negatif, HSV-2
IgG negatif geldi. Lezyonların tek taraflı ve grube olması nedeniyle hastadan ön planda herpes genitalis düşünülerek
ampirik olarak oral valasiklovir tedavisi verildi. Hastanın lezyonlarına tarafımızca tritikum vulgare ekstraktlı epitelizan
kullanılarak gazlı bezle intertül hazırlandı ve topikal mupirosin ile birlikte yara bakımı yapıldı. Hastanın lezyonları ve
şikayeti interne edildiği sürede ve poliklinik takiplerinde kısa zamanda geriledi. Taburculuk sonrası 3.hafta kontrolünde
vulva çevresi cillten alınan mantar aramanın pozitif gelmesi ve wood bakısında sarı refle izlemesi üzerine hastaya oral
itrakonazol tedavisi düzenlendi. Hastanın 3.ay kontrolünde hiçbir şikayeti ve lezyonu bulunmamaktaydı. Mevcut bulgular
ve valasiklovir tedavisine yanıt alınması nedeniyle hasta herpes genitalis olarak değerlendirildi.

Resim 1: Sol labium majus ve sol 
uyluk proksimal iç kısımda grube
ülserler

TARTIŞMA

1. Langenberg AG, Corey L, Ashley RL ve diğerleri. Herpes simpleks virüsü tip 1 ve tip 2 ile yeni enfeksiyonlara ilişkin prospektif bir çalışma. Chiron HSV
Vaccine Study Group. N Eng J Med 1999; 341:1432.

2. Bernstein DI, Bellamy AR, Hook EW 3rd, et al. Genç kadınlarda herpes simpleks virüsü tip 1 ve tip 2 ile birincil enfeksiyona epidemiyoloji, klinik sunum ve
antikor yanıtı. Clin Infect Dis 2013; 56:344.

KAYNAKLAR

OLGU

GİRİŞ

Genital herpes simpleks virüsü enfeksiyonları önemli bir küresel halk sağlığı sorunudur. Primer enfeksiyonlar tekrarlayan
enfeksiyonlara göre daha uzun süreli ve şiddetli izlenir. Genital herpes virüs enfeksiyonunda ülserler izlenebilir. Ancak
hastamızdaki lezyonların şiddeti ve polikliniğe başvurmakta çekinmesi nedeniyle tanının konulması ve hastalığın yönetimi
güçleşti. Bu vakayı atipik ve çok şiddetli lezyonların olması nedeniyle sunmaya değer bulduk(2).

Resim 3: Tedavi ve takiplerimiz 
sonrası vulva ve perilabial bölgenin 
3.ay görünümü

Resim 2: Vulva ve perilabial bölgede eritem ile 
birlikte ülserler

Genital HSV enfeksiyonu eritemli zeminde grube veziküllere, erozyonlara ve ülserasyonlara ilerleyebilen lezyonlar ile
başlar. HSV-1 ve HSV-2 virüsleri genital herpes’e neden olabilir. Tekrarlayan genital herpes vakalarının çoğuna HSV-2
neden olur. Burada 75 yaşında kadın hastada genital bölgede ağrı ve derin ülserasyonlar ile karakterize şiddetli bir
herpes genitalis vakası sunuyoruz(1, 2).
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YÜZDE MULTİPL ERİTEMLİ PAPÜLONODÜLLER İLE SEYREDEN 
HIV-POZİTİF HASTADA KAPOSİ SARKOMU: OLGU SUNUMU

Giriş:
Kaposi sarkomu (KS), multipl vasküler kutanöz ve mukozal nodüller ile

karakterize insan herpes virüsü-8 (HHV-8) ilişkili nadir görülen bir
anjiyoproliferatif tümördür (1). Hastalığın klasik KS, Afrika endemik KS,
iyatrojenik KS ve AIDS ilişkili (epidemik) KS olmak üzere 4 klinik alt tipi
mevcuttur. Tedavi genellikle semptomların gerilemesi ve hastalığın
ilerlemesinin durdurulmasına yöneliktir.

Olgu:
Elli yaşında, ateş, genel durum bozukluğu ve bisitopeni nedeni ile dahiliye

servisinde takip edilen hasta cilt lezyonları nedeni ile dermatoloji bölümüne
konsülte edildi. Yapılan dermatolojik muayenesinde hastanın alın, burun, sağ
göz altı, mandibular bölge, dudak üstü ve daha yoğun çenede olmak üzere en
büyüğü 1.5 cmlik infiltratif mor papülonodüller izlendi. (Resim 1. Yüzde Kaposi
sarkomu, Resim 2. Periorbital mor papülonodüller). Ayrıntılı sorgulamasında
lezyonların 2 ay önce başladığı öğrenildi. Bakılan tetkiklerinde hemoglobin 6,8
gr/dL, lökosit 3490/mm3, platelet 24 bin/mm3, CRP: 65 mg/L, prokalsitonin 1,4
ng/ml, albümin 2,2 gr/dL, HIV ½ antikor- p24 pozitif, CD3+CD4+T helper hücre
oranı (lenfosit alt grupları) 15, gaitada gizli kan pozitif izlendi. Hastadan 1.
Kaposi sarkomu 2. Basiller anjiomatozis ön tanıları ile punch biopsi alındı.
Histopatolojik inceleme HHV-8 pozitif kaposi sarkomu olarak raporlandı.
(Resim 3,4,5) Bu süreçte genel durumu kötüleşen hasta immün yetmezlik
sendromu ile dahiliye servisten enfeksiyon hastalıkları servisine devredildi. Be
nedenle KS’na yönelik olası iç organ, mukoza tutulumu incelemeleri, evreleme
ve tedavi planı yapılamadı. Hastaya enfeksiyon hastalıkları tarafından ateş
nedeni ile trimetroprim-sülfametoksazol, meropenem, levofloksasin,
piperazilin-tazobaktam tedavileri ve sitopeni nedeni ile eritrosit-trombosit
süspansiyonu başlandı. Daha önce başlanan anti-retroviral ajan olarak
emtrisitabin+tenofavir+alafenamid+biktegravir tedavilerine devam edildi.
Hastanın takiplerinde hipotansif seyretmesi, oksijen ihtiyacının artması ve
bilinç durumunun gerilemesi nedeni ile anestezi yoğun bakım ünitesine
devredildi. Genel durumu kötü seyreden kan gazında derin asidozu olan
hastada devirden 1 gün sonra kardiyak arrest gelişti ve exitus oldu.

Esra  Kaymaz1, Ersoy Acer1, Zeynep Nurhan Saraçoğlu1, Pınar Yıldız2 , Emel Tekin3 , Hasip Kahraman4
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Tartışma:
Hastalık ilk defa Moritz Kaposi (1837-1902) tarafından 1872’de Viyana’da alt

ekstremitelerde multipl idiyopatik pigmente hemanjiyosarkomu olan üç olgu
üzerinden tanımlanmıştır (2). Klasik KS’de olguların büyük çoğunluğu 50 yaş
sonrasıdır ve kadın/ erkek oranı çalışmalar arasında farklılık göstermekle beraber
hastalık erkeklerde daha sık gözlenir. Afrika endemik KS erişkin siyahi erkek
hastalarda gözlenir; lenfadenopatik varyant ise daha çok erkek çocuk hastalarda
gözlenir. İyatrojenik KS ise organ transplantasyonu, kanser veya otoimmün
hastalıklar nedeniyle immünosüpresif tedavi alan hastalarda görülüp erkeklerde
daha sıktır. AIDS ilişkili (epidemik) KS ise eşcinsel erkek hastalarda ve AIDS’li
çocuk hastalarda gözlenir (3). AIDS ilişkili (epidemik) KS, genellikle CD4 (+) hücre
sayısı <500/mm3 olan, HIV (+) hastalarda görülen tiptir (4). HIV tedavisindeki
gelişmelerden önce, HIV (+) kişilerde KS insidansının normal popülasyona göre
20.000 kat arttığı izlenmiştir (4). HIV enfeksiyonu varlığı HHV-8 pozitifliği için
coğrafik bölge ve etnik gruptan bağımsız olarak risk faktörüdür. HIV enfeksiyonu
ve HHV-8 pozitifliğinin açıklanmasında birden fazla mekanizmanın olduğu
gösterilmiştir. Bunlar arasında HIV nedeniyle önceden var olan HHV-8’in
reaktivasyonu, HIV-pozitif hastalarda HHV-8 enfeksiyonuna yatkınlığın artmış
olması ve bulaş yollarının ortak olması sayılabilir (5). Genel popülasyonda KS için
ortalama tanı yaşı 60 iken, HIV pozitif bireylerde bu yaş ortalama 40’tır (5). HIV-
pozitif bireylerde KS gelişimi için risk faktörleri arasında CD4 sayısında azalma,
HIV viral yükü ve ileri yaştır. 6 aydan uzun süre kombine antiretroviral tedavi
almış olmak ise KS’dan koruyucu faktör olarak kabul edilmektedir (6). HIV için
antiretroviral tedavilerin geliştirilmesinden sonra KS insidansının tüm dünyada
azaldığı bilinmektedir (7). Ancak HIV pozitif bireylerde KS riski genel popülasyona
göre halen 300-500 kat daha fazladır (8). Klasik KS’ye göre lezyonlar daha
yaygındır; mukoza, lenf nodu ve visseral tutulum daha sıktır. Başboyun bölgesi
(burun, kulak), oral mukoza, genital bölge ve alt ekstremitede görülebilir.
Genellikle asemptomatik olan lezyonlar eritemli veya morumsu siyah renkli
makül, papül, plak veya nodüller şeklindedir.

Sonuç:
Burada yüzde multipl eritemli papülonodüller ile seyreden HIV-pozitif kadın

kaposi sarkomu olgusu sunulmuştur.

:

Resim 1: Yüzde Kaposi sarkomu.
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Resim 2: Periorbital mor papülonodüller

Resim 4: İğsi görünümde neoplastik hücreler hafif-orta
şiddette nükleer atipi içermekte olup intrasitoplazmik 
eritrosit içermektedir, H&E, x200

Resim 5: Neoplastik hücreleree fokal olarak nükleer HHV8
pozitifliği mevcuttur, immunohistokimyasal boyama

Resim 3: Epidermisle bağlantısı seçilmeyen yüzeyel orta 
ve derin dermisi doldurmuş yağ dokuya uzanım gösteren 
iğsi hücrelerden oluşan neoplastik infiltrasyon, H&E, x40
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Giriş 

Meme kanseri yıllık 2,3 milyon yeni vaka ile kadınlarda en sık görülen kanserdir ve kanser ilişkili ölümlerin en 
sık 2. sebebidir (1,2). Histopatolojik görünüm ve biyolojik davranış bakımından farklılık gösteren çeşitli 
histolojik meme kanseri türleri vardır. Epitelyal meme kanserlerinin en sık görülen histopatolojik tipleri invaziv 
duktal karsinoma (IDC), invaziv lobüler karsinoma (ILC) ve invaziv mikst duktal/lobüler karsinomadır. IDC, 
invaziv lezyonların %70-80’ ini oluşturan en yaygın invaziv meme kanseri tipidir (3). Duktal karsinoma in situ 
(DCIS) ise invaziv meme kanseri öncülüdür. DCIS sıklıkla IDC ile birlikte görülür (4,5). IDC hastalarının tedavi 
yaklaşımı ile in situ komponent bulunduran invaziv duktal karsinoma (IDC+DCIS) hastalarının tedavi yaklaşımı 
benzerdir. IDC+DCIS hastalarında da tedavi IDC komponentine göre düzenlenir (6). Bununla birlikte yapılan 
çalışmalar, IDC ve IDC+DCIS tümörler arasında biyolojik farklılıklar olduğuna işaret etmektedir. İn situ 
komponent bulunduran invaziv duktal meme karsinomlarında histolojik grade, tümör çapı, ki-67 yüzdesi ve lokal 
rekkürrensin daha az, östrojen reseptör (ER) pozitifliğinin ise daha fazla olduğu gösterilmiştir (7,8,9).  

Meme kanserinde cerrahi dışında sistemik tedavi olarak kemoterapi, endokrin tedavi ve biyolojik tedaviler 
uygulanmaktadır. Sistemik tedavide amaç, tümörün lokal, bölgesel ve sistemik nüksünü önlemektir. Sistemik 
tedavi planlanırken hastaya ve tümöre ait özellikler göz önüne alınarak kişiye özel tedavinin uygulanması 
amaçlanır. Hormon reseptörü pozitif meme kanserli hastalarda endokrin tedavi; yaş, tümör boyutu, lenf nodülü 
tutulumu, menopoz durumu ya da HER-2 durumundan bağımsız olarak lokal-bölgesel ve sistemik nüksü azaltır 
(10). Bu nedenle HR pozitif tüm hastalarda endokrin tedavi önerilir. Kemoterapi planlanan hastalarda endokrin 
tedaviye kemoterapi bittikten sonra başlanır. Radyoterapi planlanan hastalarda eş zamanlı endokrin tedavi 
uygulanabilir. Tamoksifen, selektif östrojen reseptör modülatörü (SERM) olup, hem pre-menopozal hem de 
post-menopozal hastalarda kullanılmaktadır. Hormon reseptörü pozitif hastalarda en az 5 yıl kullanılır. 
Premenopozal olup rekürrens riski yüksek olan hastalarda ise ovaryan fonksiyon supresyonu ile birlikte 5 yıl ya 
da tek başına 10 yıl kullanılması önerilir (11, 12,13). Tamoksifen kullanımı süresince sıcak basması, vajinal 
akıntı, seksüel disfonksiyon, menstrüel düzensizlik gibi yan etkiler görülebilir. Tamoksifen kullanımının derin 
ven trombozu, pulmoner emboli ve endometrial kanser riskini arttırabileceği akılda tutulmalıdır (14). 

Amaç 

Meme kanseri tedavisinde kullanılan endokrin tedavi başlığı altında östrojen reseptör modülatörü tamoksifen, 
LHRH agonistleri goserelin, leuprolid, seçici östrojen downregülatörü fulvestrant, aromataz inhibitörleri 
anastrozol, letrozol, eksemestan bulunmaktadır. Bizim vakamızda da in situ komponent bulunduran invaziv 
duktal karsinoma tanısı ile takip edilen hastada tamoksifen tedavisi sırasında sağ meme mastektomi skarında ve 
sağ axiller bölgeye de yayılan multiple telenjiektaziler saptanmıştır. Biz bu vakada hormon reseptör 
modülatörlerinin kullanımına bağlı deri değişikliklerinden telenjiektazi gelişiminin olabileceğini göstermeyi 
amaçladık. 

Yöntem 

Dermatoloji polikliniğimize meme kanseri tanısı ile takipli olan ve deri lezyonları sebebi ile başvuran hastalar 
incelenmiştir. Bu hastalar arasında tamoksifen tedavisi sonrası telenjiektazi gelişen bu hasta saptanmıştır. 

Vaka 

40 yaşında kadın hasta tarafımıza başvurduğunda yaklaşık 4 yıldır meme kanseri tanısı ile takip edilmekteydi. İn 
situ komponent bulunduran invaziv duktal karsinomu mevcuttu. Hastadan alınan iğne biyopsi sonucu raporu şu 
şekildedir: ‘’ Fibroadipöz meme stromasında tümöral lezyon izlenmiştir. Tümör; hiperkromatik nükleuslu, 
belirgin nükleollü, atipik epitelyal hücrelerin oluşturduğu solid adalardan ve tek hücre dizeleniminden meydana 
gelmektedir. Arada izlenen normal asini yapıları çevresinde lenfositik infiltrasyon dikkati çekmiştir. Duktal 
karsinoma in situ alanı da izlenmiştir. Yapılan immünhistokimyasal çalışmalarda; tümörde P63 ve calponin ile 
boyanma izlenmemiştir. Ecadherin ile kuvvetli pozitif (+) boyanma, HMWCK ile fokal pozitif (+) boyanma 
izlenmiştir. ER ile %70 oranında pozitif (+) boyanma, PR ile %70 oranında pozitif (+) boyanma, cerbB2 ile skor 
3 boyanma izlenmiştir. Ki67 proliferasyon indeksi %50 civarındadır. Tüm bu bulgularla olguda öncelikle " 
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sağ axiller bölgeye de yayılan multiple telenjiektaziler saptanmıştır. Biz bu vakada hormon reseptör 
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amaçladık. 
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Dermatoloji polikliniğimize meme kanseri tanısı ile takipli olan ve deri lezyonları sebebi ile başvuran hastalar 
incelenmiştir. Bu hastalar arasında tamoksifen tedavisi sonrası telenjiektazi gelişen bu hasta saptanmıştır. 

Vaka 

40 yaşında kadın hasta tarafımıza başvurduğunda yaklaşık 4 yıldır meme kanseri tanısı ile takip edilmekteydi. İn 
situ komponent bulunduran invaziv duktal karsinomu mevcuttu. Hastadan alınan iğne biyopsi sonucu raporu şu 
şekildedir: ‘’ Fibroadipöz meme stromasında tümöral lezyon izlenmiştir. Tümör; hiperkromatik nükleuslu, 
belirgin nükleollü, atipik epitelyal hücrelerin oluşturduğu solid adalardan ve tek hücre dizeleniminden meydana 
gelmektedir. Arada izlenen normal asini yapıları çevresinde lenfositik infiltrasyon dikkati çekmiştir. Duktal 
karsinoma in situ alanı da izlenmiştir. Yapılan immünhistokimyasal çalışmalarda; tümörde P63 ve calponin ile 
boyanma izlenmemiştir. Ecadherin ile kuvvetli pozitif (+) boyanma, HMWCK ile fokal pozitif (+) boyanma 
izlenmiştir. ER ile %70 oranında pozitif (+) boyanma, PR ile %70 oranında pozitif (+) boyanma, cerbB2 ile skor 
3 boyanma izlenmiştir. Ki67 proliferasyon indeksi %50 civarındadır. Tüm bu bulgularla olguda öncelikle " 
spesifik olmayan (duktal tip) invaziv karsinom (Modifiye Bloom Richardson'a göre: Tübül formasyonu:3, 
Nükleer pleomorfizm: 2, mitotik aktivite: 1=Grade II, WHO 2012) düşünülmüştür ‘’. Sonrasında hastaya sağ 
modifiye radikal mastektomi  ve lenf nodu diseksiyonu yapılmıştı. Mastektomi+lenf nodu diseksiyon 
materyalinin histopatolojik incelemesinde duktal karsinoma in situ, çapı 4 mm olan perikapsüler tümöral 
infiltrasyon olmayan lenf nodu saptanmıştı. Yapılan immunohistokimyasal çalışmasında ise tümör hücreleri ER 
için % 10 (+); PR için %5 (++); HER2 için %50 (++) boyanma mevcuttu. Hasta kemoterapi ve radyoterapi 
tedavileri de almıştı. Tamoksifen tedavisi altındayken ise mastektomi skarında ve sağ axillada multiple 
telenjiektaziler gelişmesi üzerine de tarafımıza başvurmuştur (Resim 1). 

 

 
Resim 1: Tamoksifen kullanımı sonrası sağ mastektomi skarında ve sağ axillada gelişen telenjiektaziler 

Sonuç 

Kanser ilişkili ölümlerin en sık 2. sebebi olan meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir.  Meme 
kanserinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, anti HER-2 ajanlar, tamoksifenin de içinde bulunduğu endokrin 
tedaviler, PARP inhibitörleri tedavi seçenekleri arasındadır. Bu tedaviler sırasında bazı deri bulguları meydana 
gelebilmektedir. Bu vakada da tamoksifen kullanımına bağlı deride telenjiektazi gelişebileceği vurgulanmak 
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KAYNAKLAR

GİRİŞ VE AMAÇ

Terra Firma-Forme Dermatoz (TFFD) deride kir benzeri renk değişikliğine yol açan etiyolojisi halen net olmayan bir dermatozdur (1). Çocuk olguların sayısı 
erişkinlere göre oldukça fazla olmakla birlikte erişkin hastalarda da hastalık görülebilmektedir. TFFD tanısı alan hastalarda herhangi bir hijyen bozukluğu 
bulunmamaktadır. Lezyonlar daha çok boyuna lokalizedir. Bununla birlikte gövde, ekstremiteler ve saçlı deri gibi başka bölgelere de yerleşebilirler (1, 2). 
Derideki renk değişikliği su ve sabun uygulaması ile kaybolmayan nitelikte olup izopropil alkol veya etil alkol ile ovularak ortadan kaldırılabilmektedir (1, 3, 4). Bu 
dermatoz her ne kadar ciddi bir sağlık sorununa yol açmamakta ise de kozmetik olarak ciddi kaygıya neden olabilmektedir (1, 4). Bu yazıda Terra Firma-Forme
dermatozlu 25 yaşında bir kadın hasta olgu hastalığa dikkat çekmek için sunulmuştur.

TARTIŞMA

TFFD ilk kez 1987 yılında Duncan tarafından ‘’Duncan’ın kirli dermatozu’’ olarak tanımlanmıştır (5). Etyolojisi tamamen aydınlatılamayan hastalığın yetersiz hijyen ile 
ilgisi olmadığı bilinmektedir. Literatürde bildirilen olguların sayısı oldukça azdır (1,2). Klinik görünüm olarak akantozis nigrikans, konflue retiküle papillomatozis, 
nörodermatit, tinea versikolor gibi birçok pigmentasyon artışı ile giden dermatolojik hastalıkla karışabildiğinden sıklığının gerçekte daha fazla olduğuna dair görüşler 
vardır (1, 2, 6). Ayırıcı tanıda düşünülen hastalıklardan uzaklaşmak ve hastalığın tanısını koyabilmek için invaziv yöntemlere başvurmadan önce % 70'lik izopropil alkol 
veya etil alkol ile muamele etmek suretiyle lezyonların kaybolduğunu görmek yeterlidir (2, 3, 6). Kozmetik problem oluşturan bu hastalığa, biyopsi alımı sırasında alkol 
kullanılırsa tesadüfen tanı konulabilmektedir (4). Biz de olgumuzun lezyonlarına uygulamış olduğumuz %70’lik izopropil alkol uygulaması sonrası tüm lezyonların 
kaybolduğunu görerek tanımızı doğruladık. Literatürde konuyla ilgili çok fazla vaka tariflenmemesine rağmen bildirilenden daha fazla sayıda hasta olduğu tahmin 
edilmektedir. Etiyolojik olarak ailesel geçiş, genetik yatkınlık, güneşe maruziyet, gecikmiş veya eksik keratinizasyon bozukluğu gibi birçok etken öne sürülmekle beraber 
kesin kanıtlar yoktur (3, 4, 7). TFFD tedavisiz bırakıldığında daha da belirginleşerek devam etmekte, ayırıcı tanıda yer alan pigmentasyon bozuklukların ayırıcı tanısı için 
gereksiz tetkikler yapılabilmektedir (1, 8).

Boyun ,yüz ve gövde üst bölümündeki kahverengi lekeler nedeniyle 
polikliniğimize başvuran 25 yaşındaki hasta değerlendirildi. 
Hasta,kozmetik rahatsızlık dışında herhangi bir yakınmaya yol açmayan 
kire benzeyen bu lekelerin üç yıldır mevcut olduğu ve sabun ile 
keselenerek yıkamaya rağmen kaybolmadığını belirtti. Daha önce 
başvurduğu bir merkezde hastaya bunun mantar enfeksiyonu  
olabileceği söylenerek topikal ve oral antifungal başlanmış fakat hasta 
fayda görmemiş. Dermatolojik muayenesinde boyun ön –yan ,yüz ve 
gövdede sınırları belirgin, kiri andıran, kısmen retiküler, kahverengi-siyah 
hiperpigmente plaklar izlendi (Resim 1). Bu klinik bulgularla Terra Firma-
Forme dermatozundan şüphelenilen olgumuzun lezyonları %70 
izopropil alkol ile muamele sonrası kayboldu ve böylelikle tanımız 
doğrulandı. 

TERRA-FİRMA FORME DERMATOZU OLGUSU
Gizem Özge ÖZTÜRK * ,Serap ÖZTÜRKCAN **

Celal Bayar Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı , Manisa
* Asistan doktor** , Profesör doktor

resim1:boyun yan kısmının medialinde %70’lik izopropil alkol ile
muamele sonrası lezyonların tamamen kaybolması ile oluşan temiz
bölge ve çevresinde retiküle kahverengi-siyah kiri andıran plaklar

PB-07
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Kaynaklar

Melanom melanositlerden köken alan bir 
kanserdir. En sık deride yerleşmekle birlikte 
gözde konjuntiva ve üvea, mukozalar ve 
leptomeninkslerde de gelişebilir (1). Kutanöz 
melanomlar tüm melanomların %91,2’sini 
oluşturmaktadır (2). Melanom gelişiminde 
genetik ve çevresel faktörler birlikte rol 
oynamaktadırlar. En önemli çevresel faktör 
ultraviyole (UV) maruziyetidir. Diğer 
tanımlanmış risk faktörleri; açık ten rengi, kızıl 
saç, kseroderma pigmentozum gibi DNA tamir 
defektlerine, 100’den fazla melanositik nevüse,
5’den fazla atipik nevüse, dev konjenital nevüse
ve çok sayıda solar lentigoya sahip olmak, 
kişinin ailesinde veya kendisinde melanom
öyküsü olması, aralıklı ve şiddetli ya da kronik 
olarak güneş maruziyeti, güneş yanığı öyküsü, 
200 seanstan fazla psoralen + Ultraviyole A 
(PUVA) tedavisi almak, immünsuprese durumda
olmak ve solaryum maruziyetidir (1,3,4).
Regresyon malign melanomda sık görülebilen 
bir bulgudur. Primer deri melanomlarının % 10-
35’inde görülmektedir (5). Histopatolojik olarak 
regresyon; papiller dermiste vaskülaritede artış, 
fibroplazi, lenfositik infiltrasyon, melanofajlar
bulunması ve dermal melanom hücrelerinin 
olmaması olarak tanımlanır (6,7). Regresyon 
komplet veya kısmi olabilir (8). Kısmi veya 
komplet regresyon bulguları içeren malign
melanomlar patolojik ve klinik açıdan 
tanımlanması zor olan lezyonlardır(9). 

Giriş

Melanom insidansı giderek artış 
göstermektedir ve tüm dünyada önemli bir 
sağlık problemi haline gelmiştir. Tüm deri 
kanserlerinin %4’ü melanom olmasına 
rağmen, deri kanserlerine bağlı ölümlerin 
%80-85’i melanoma bağlı gelişmektedir (10). 
Melanomda kesin tanımlanmış prognostik 
faktörler arasında klinik evre, melanomun
büyüme fazı, Breslow kalınlığı, Clark evresi, 
ülserasyon varlığı, 1 mm2 ’de ≥1 mitoz 
varlığı, lenfovasküler invazyon, metastaz 
varlığı yer alır (8). Cilt ve mukozal melanom,
progresyonun erken evrelerinde lenfatik 
sistemle bölgesel lenf nodlarına metastaz 
yapma eğilimindedirler. Hastalardan %50-
60’ında bölgesel lenf nodları ilk rekürrens
bölgesidir. Uzak cilt, cilt altı doku ve lenf 
nodları tüm metastaz alanlarının %42-59’unu 
oluşturur. İleri evrelerinde tümör hematojen
yolla uzak metastaz yapar. En sık metastaz 
yaptığı visseral organlar; akciğer (%35), 
karaciğer (%25), beyin (%30) ve kemiktir 
(%13) (11).Tümör regresyonu ince 
lezyonlarda daha sık olarak görülür. Bütün 
kalınlıklardaki regresyon insidansı % 10-35
iken; <0.75 mm olan lezyonlarda regresyon 
oranı % 58 oranındadır(12).
Regresyonun mekanizması henüz net olarak 
bilinmemektedir. Ateşli hastalıklar, bakteriyel 
infeksiyonlar, girişimsel işlemler, hormonal
mekanizmalar ve immunolojik faktörler 
suçlanan etkenlerdendir(13). En çok öne 
sürülen mekanizma regresyonda tümör 
hücrelerinin konak cevabı ile yok edildiği 
yönündedir(12). Primer tümörde regresyon 
olmaksızın malign melanom metastazında 
da regresyon bildirilmiştir (14). Regresyonda 
lenf damarı dansitesinde ve lenfatik 
invazyonda artış olduğu ve bu durumun kötü 
prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir (12,14). 
Sonuç olarak, malign melanomda regresyon 
ve lenf nodu metastazı kötü prognostik 
faktörlerdir. Regresyon sık görülebilen ancak 
tanınması zor bir lezyondur. Olgularda klinik 
bulguların olmaması, histopatolojik 
incelemede, özellikle komplet
regresyonlarda, hemen hiç canlı tümör 
hücresinin kalmaması tanıyı güçleştiren 
durumlardır. Regresyonun metastaz ve 
azalmış sürvi ile ilişkili olması tanının 
önemini daha da artırmaktadır.

Olgu Sunumu

Malign melanom ön tanısıyla eksizyonel biyopsi 
planlandı. Mikroskobik incelemede lezyon en 
kalın olduğu yerde 0,3 cm olarak ölçüldü ve taban 
uzaklığı en yakın 1,1 cm idi. Tümör retiküler 
dermisi infiltre etmişti. (Clark IV) Tümörde yer yer 
belirgin kronik yangısal hücre infiltrasyonu ve 
regresyon (%50'den fazla) izlendi. Tümörde ülser 
saptanmadı. Tümörde bir odakta kıl follikül
tutulumu görülmüştür. Mitotik oran 10BBA'da 2 
(1/mm²)'dir.  Cerrahi sınırlarda tümör 
izlenmemiştir.Eş zamanlı yapılan sağ aksiller 
diseksiyon materyalinde değerlendirilen 4 adet 
lenf nodu malign melanom metastazı ile uyumlu 
olarak raporlandı. Evreleme amacıyla PET/BT 
görüntülemesi yapıldı. Sağ aksillada multipl, en 
büyüğü yaklaşık 46.5x50 mm boyutunda gros lenf 
nodlarında patolojik F-18 FDG tutulumu 
(SUVmax:17.8) ve çekumda ve çıkan kolonda 
duvar kalınlığında artış, lümende darlık, bu 
alanda artmış F-18 FDG tutulumu (SUVmax:19.6) 
saptandı. Kolonoskopi ile çekum ve çıkan 
kolonda çoklu biyopsi örneği alındı. Alınan 
örnekler olağan ince bağırsak mukozası olarak 
sonuçlandı. Tutulumun öncelikle fizyolojik barsak 
aktivitesine sekonder olduğu düşünüldü. 

Sonuç

Resim 1: Asimetrik, renk 
çeşitliliği ve sınır düzensizliği 
olan nevus

Yöntem
Bu bildiride metastatik lenf nodu ile tanı alan,
regresyon bulguları olan malign melanom
olgusu sunulmaktadır.

Resim 2: Sağ aksillada şişlik

Resim 3: Dermoskopide
atipik pigment ağı

Resim 4: Dermoskopide lezyon 
santralinde yapısız alan, 
üzerinde mavi-beyazımsı tül .

Yetmiş iki yaşında erkek hasta sağ aksiller lenf
nodundan yapılan kalın iğne biyopsi sonucu
malign melanom metastazı olarak
sonuçlanması nedeniyle polikliniğimize
yönlendirilmiş. Öyküsünde yaklaşık 6 ay önce
sağ koltuk altında ele gelen kitle fark ettiğini ve
genel cerrahi tarafından tru-cut biyopsi
örneklemesi yapıldığını belirtti. Yapılan
örneklemede belirgin anaplastik hücrelerle
karakterli tümörde immünohistokimyasal
incelemede; S100, Melan A, BRAF V600E
(yaygın güçülü), HMB45 (fokal) pozitif,
CD45,Pansitokeratin negatif boyanma
saptanmış. Hastanın bilinen hipertansiyon ve
diabetes mellitus tanıları mevcuttu. Dermatolojik
fizik muayenesinde sağ posterosuperior aksillar
bölgede asimetrik, renk çeşitliliği ve sınır
düzensizliği olan, santralinde nodül bulunan
yaklaşık 4x2 cm boyutlarında nevus (resim 1)
saptandı.

Aksiller muayenesinde ağrısız, sert, fikse kitle 
mevcuttu (resim 2). Nevusun dermoskopik
incelemesinde; Atipik pigment ağı,  lezyon 
santralinde yapısız alan, periferde psödo ağ 
yapısı, lezyon üzerinde mavi-beyazımsı tül izlendi 
(resim 3-4)

Solid organ metastazı saptanmadı.
Hasta mevcut klinik tablo ve bölgesel lenf 
nodu metastazı olması nedeniyle evre 3 
malign melanom olarak değerlendirildi, 
onkoloji tarafında başlanan nivolumab
kemoterapisi ile takibi devam ediyor.
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PB-09
Pediatrik Psoriasiste İksekizumab Tedavisi: Eritrodermi Ataklarıyla Seyreden Dirençli 

Pediatrik Psoriasis Olgusu
Elif Nur Özler1 , Zeynep Topkarcı1 , Bilgen Erdoğan1 , Nuray Aktay Ayaz2

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
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Giriş
Psoriasis hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilen, kronik, inflamatuar bir hastalıktır. Klinik çalışmaların yetersizliği nedeniyle pediatrik psoriasiste tedavi seçenekleri sınırlıdır. İnterlökin-17A'yı hedefleyen 

monoklonal bir antikor olan iksekizumab, orta ila şiddetli pediatrik psoriasis için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde onaylanmıştır. Ancak ülkemizde pediatrik hastalar için yalnızca endikasyon dışı 

başvuru yoluyla kullanılabilmektedir. Bu bildirimizde, eritrodermi ataklarıyla seyreden, sistemik konvansiyonel tedavilere ve biyolojik ajanlara dirençli iksekizumab tedavisine iyi yanıt veren pediatrik plak 

psoriasis ve psoriatik artriti olan olgu sunulmaktadır.

Olgu
9 yaşında kız hasta; Şikayeti: Bebekliğinden beri olan yaygın kuruluk ve giderek artan vücutta yaygın kızarıklık şikayetiyle 2016 yılında polikliniğimize başvurdu. 

Özgeçmiş: 1 yıl önce geçirilmiş sinüs trombozu öyküsü bulunmaktaydı ve aile öyküsünde özellik yoktu. 

Dermatolojik muayene: Vücutta yaygın kseroz ve eritrodermi; el ve ayak parmak eklemlerinde şişlik; tırnaklarında pitting, hiperkeratoz ve onikogrifoz mevcuttu (Resim 1a,1b,1c). Sol el 5. parmakta ve her iki 

ayak 2. ve 4. parmakta daktiliti mevcuttu. 

İzlem: Hastaya klinik bulguları ve histopatolojik incelemesi sonucu psoriasis vulgaris ve psoriatik artrit tanısı kondu. Hastada kullanılan asitretin, metotreksat, siklosporin ve adalimumab tedavilerine deri 

lezyonlarında yeterli yanıt alınamaması üzerine, Çocuk Romatoloji Kliniği tarafından sekukinumab tedavisi başlandı. Hastanın takiplerinde gelişen el ve ayaklarında hipopigmente yamaların histopatolojik 

incelemesi vitiligo ile uyumlu geldi.

Sekukinumab tedavisiyle psoriasis lezyonlarında tam remisyon sağlanan hasta, 2 yıl sonra nüks lezyonlar ve artan eklem şikayetleri ile başvurdu (PASI: 22) (Resim 2a,2b). Sekukinumab tedavisi 

sonlandırılarak, İksekizumab tedavisine geçildi. İki ay sonra lezyonlarda tamamen gerileme gözlemlenen hastanın 5 aylık takibi boyunca tinea pedis ve hafif üst solunum yolu enfeksiyonu dışında herhangi bir 

yan etki gözlemlenmedi (Resim 3a,3b,3c).

Tartışma:

• Pediatrik psoriasis için tedavi seçenekleri tipik olarak endikasyon dışı tedaviler ve onaylı sistemik biyolojik ilaçlarla sınırlıdır. 

• Pediatrik hastalarda iksekizumab tedavisi ile yapılan yalnızca bir FAZ III çalışması bulunmaktadır (IXOREA-PEDS). Bu çalışmaya göre pediatrik popülasyonda iksekizumab tedavisinin etkili olduğu ve 

güvenlik profilinin erişkinlerdeki bulgulara benzer olduğu bildirilmiştir (1). Daha sonra yayınlanan aynı çalışmanın 108. haftasındaki güncellemeyi içeren çalışmada ise iksekizumab ile 2 yıllık tedavi 

boyunca etkinliğin ve yanıttaki sürekliliğin devam ettiği bildirilmiştir (2). 

• Pediatrik psoriasis hastalarında iksekizumab ile ilgili gerçek yaşam deneyimleri oldukça sınırlıdır. Literatürde bildirilen yalnızca 2 olgu bulunmaktadır ve her iki olguda da hastalar 17 yaşındadır 

iksekizumab tedavisiyle tam remisyon sağlandığı bildirilmiştir. Magna ve ark. 24 haftalık takip süresi boyunca; Orsini ve ark. ise 2 yıllık takip boyunca hastalarda relaps saptanmadığını bildirmiştir 

(3-4).

• Bu olguda iksekizumab tedavisi; hastanın  zaman zaman eritrodermi ataklarıyla giden şiddetli deri lezyonlarıyla seyretmesi; sistemik konvansiyonel tedavilere, adalimumab ve sekukinumab

tedavilerine direnç göstermesi; ayrıca iksekizumab tedavisinin ilgili çalışmalarda bildirilen olumlu güvenlik profili, hızlı ve sürekli etkinlikle ilgili verilerin güçlü olması dolayısıyla tercih edilmiştir.

• İksekizumab tedavisi ülkemizde pediatrik psoriasis hastalarında yalnızca endikasyon dışı başvuru yoluyla kullanılabilse de orta-şiddetli pediatrik psoriasis hastalarında hızlı etkili ve güvenli bir 

seçenek olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
Kaynaklar
1. Paller, A. S., Seyger, M. M. B., Magariños, G. A., Bagel, J., Pinter, A., … Cather, J. (2020). Efficacy and Safety of Ixekizumab in a Phase 3, Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled Study in Paediatric Patients with Moderate‐to‐Severe Plaque Psoriasis (IXORA‐PEDS). British Journal of Dermatology. doi:10.1111/bjd.19147 
2. Magariños

Diego Orsini, Luciano Ibba, Alessandra Narcisi, Pasquale Frascione, Alessia Pacifico, Mario Valenti, Antonio Costanzo & Luigi Gargiulo (2023) Long-term management of pediatric psoriasis with ixekizumab: a case report, Journal of Dermatological Treatment, 34:1, DOI: 10.1080/09546634.2023.2198622

Resim 1a: Hastanın ilk başvurusunda gözlenen tüm vücutta yaygın eritem ve deskuamasyon. 

Resim 1b: El dorsal yüzde yaygın eritem ve deskuamasyon. Sol el 5. parmakta daktilit bulguları. Tırnaklarda distrofi, 

pitting, hiperkeratoz. 

Resim 1c: Ayak tırnaklarında distrofi, onikogrifoz. Ayak 2. ve 4. parmaklarda daktilit bulguları.

Resim 2a: Iksekizumab öncesi kolda yaygın eritemli skuamlı plaklar.

Resim 2b: Iksekizumab öncesi bacaklarda dağınık, eritemli skuamlı plaklar.

Resim 3a, 3b:  Iksekizumab tedavisi sonrası 

5. ay.

Gövde kol ve bacaklarda kseroz dışında 

lezyon bulunmamaktaydı.

Resim 3c: Ayakta tinea pedis ile uyumlu 

plak ve eşlik eden vitiligo makulleri.
.
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Giriş:
Mikozis Fungoides (MF) en sık görülen, etiyolojisi tam 
olarak saptanamamış primer kutanöz lenfoma tipidir. 
Matür klonal CD4+ T lenfositlerin deriye infiltrasyonu 
sonucu oluşur. Non-hodking lenfomaların %4’ünü, 
kutanöz lenfomaların ise yaklaşık %40’ını oluşturur. Tüm 
vücutta tutulum yapabilse de genellikle güneş görmeyen 
bölgelerde görülür. (1)  Büyük taklitçi olarak bilinir, çok 
çeşitli klinik varyantlar bildirilmiştir. Tipik olarak yama, 
plak, tümör evreleri görülür. MF’in klinik varyantları 
arasında keratozis pilaris benzeri papüller, 
hipo-hiperpigmentasyon, poikilodermi, eritrodermi, 
alopesi, bül, iktiyoziform, pigmente purpurik 
dermatoz(PPD) benzeri veya aslan yüzü sayılabilir. Tanısı 
klinik ve histopatolojik özelliklerine dayanır. Erken evre 
MF tedavisinde topikal kortikosteroidler, retinoidler, 
imiquimod ve fototerapi kullanılabilir

PS
Pigmente Purpurik Dermatoz Benzeri Mikozis Fungoides Olgu Sunumu

Artun Kırker1 ,  Aslı Aksu Çerman1 ,  İlknur Kıvanç Altunay1 ,  Birgül Özkesici Kurt1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

OLGU:
62 yaşında erkek hasta 10 aydır bacaklarda kızarıklıklar 
şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Dermatolojik 
muayenesinde alt ekstremite distalinde, yer yer 
serpijinöz patern oluşturan eritemli purpurik yamalar 
saptandı (Resim 1). Alınan punch biyopsi örneğinde 
epidermiste yer yer atipi bulguları gösteren lenfositler, 
epidermal retelerde sivrileşme, superfisyal dermiste 
fibrozis, perivasküler-interstisyel farklı boyutlarda 
perivasküler halo içeren lenfosit infiltrasyonu görüldü. 
İmmunohistokimyasal çalışmada CD2, CD3, CD4, CD5 ile 
T lenfositlerde boyanma tespit edildi. CD 8 ile boyanma 
kaybı saptandı, CD7 ve CD117 ile standart boyanma 
görülmedi. Yapılan tetkiklerde tam kan sayımı, 
karaciğer-böbrek fonksiyonları, Laktat dehidrogenaz 
(LDH), beta 2 mikroglobulin normal saptandı. Hastaya 
morfolojik, histopatolojik ve immunohistokimyasal 
bulgular ile MF tanısı kondu. Vücut yüzey alanının 
%10’undan azını kaplaması, plak-nodül eşlik etmemesi, 
fizik muayenesinde periferik lenf nodu, karaciğer ve 
dalağın palpe edilememesi, yapılan ileri tetkiklerinde 
anormallik saptanmaması üzerine evre IA tanısı konuldu. 
Tedavisinde topikal klobetazol propiyonat başlandı. 
Hastanın birinci ay kontrolünde lezyonlarında belirgin 
gerileme saptandı (Resim 2).

SONUÇ: 
PPD benzeri MF literatürde çok az sayıda bildirilmiştir. MF ve PPD’nin ortak klinik ve histolojik özellikleri bulunmaktadır ancak 
aralarındaki ilişki tartışmalıdır. Histolojik olarak PPD’de MF’teki gibi monoklonal T hücreleri ve nadiren T hücre diskrazisi 
saptanabilir. Literatürdeki az sayıda bildirilen vakada pigmente purpurik dermatoz vakalarının nadiren MF’ e ilerlediği 
saptanmıştır. Vakamızda PPD ile PPD benzeri MF'in farklarına dikkat çekilmiştir.

Referanslar
1.Pimpinelli N, Olsen EA, Santucci M, et al. Defining early mycosis Fungoides. J Am Acad Dermatole. 2005 Dec;53(6):1053-6

2. Martínez W, del Pozo J, Vázquez J, Yebra-Pimentel MT, Almagro M, García-Silva J, Fonseca E . Cutaneous T-cell lymphoma presenting as disseminated, pigmented, purpura-like eruption. Int J Dermatol. 2001 Feb;40(2):140-4. 
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PN:

Resim 1: Alt ekstremite distalinde yaygın, yer yer serpijinöz patern oluşturan 
basmakla solmayan eritemli purpurik yamalar

Resim 2: Topikal klobetazol propiyonat uygulaması 1. ay kontrolü
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Nadir bir olgu: Vulvanın Papüler Akantolitik Diskeratozu 
Amaç: Papüler akantolitik diskeratozis (PAD) nadir görülen kronik bir deri hastalığıdır. Kadınlarda 
daha sık görülür. Genellikle anogenital ve genitokrural bölgede, sıklıkla asemptomatik olan deri 
renginde veya beyaz renkli papüller şeklinde kendini gösterir. Tanısı genellikle histopatolojide 
suprabazal akantoliz ve diskeratotik hücreler görülmesi ile konur. Burada gebelik döneminde 
ortaya çıkan ve hafif kaşıntının eşlik ettiği PAD vakasını sunmaktayız. 

                  

Yöntem: 33 yaşında 7 haftalık gebe hasta kliniğimize özellikle 15 gündür fark ettiği genital alanda 
hafif kaşıntının eşlik ettiği lezyonlarla başvurdu. Dermatolojik muayenesinde vulvada ve 
genitokrural alanlarda deri renginde çok sayıda papüler lezyon görüldü. Soygeçmişinde benzer 
lezyonları olan aile üyesi saptanmadı. Hastadan bowenoid papüloz, liken planus, verrü ve liken 
simpleks kronikus ön tanıları ile biyopsi alındı. Biyopsi sonucunda suprabazal akantoliz ve 
diskeratotik hücreler görülmesi üzerine papüler akantolitik diskeratoz tanısı konuldu. Hastaya 
topikal orta-yüksek potens kortikosteroid tedavisi verildi, 1 ay düzenli kullanan hastanın 
lezyonlarında herhangi bir gerileme olmadı. Hastaya gebelik ve sonrasında emzirme sebebi ile 
ileri tedavi verilemedi, takibi yapılmaya devam edilmektedir. 

            

Sonuç:  Papüler akantolitik diskeratoz nadir görülen sıklıkları kadınları etkileyen bir hastalık olup 
tanısı genellikle histopatolojik inceleme ile konulur. Biyopsi örneğinde diskeratotik hücreler ve 
akantoliz görüldüğü için darier, grover, hailey hailey hastalığı ve verrüköz diskeratom ile ayırıcı 
tanıya girmektedir. Aynı zamanda hailey hailey hastalığında görülebilen ATP2C1 mutasyonları bu 
hastalıkta da görülebilmektedir. Tedavisi zor olan bu hastalıkta, topikal ve sistemik 
kortikosteroidler, topikal ve sistemik retinoidler, oral magnezyum, düşük doz naltrekson 
tedavilerinin yanı sıra kriyoterapi, elektrokoter gibi ablatif yöntemler veya cerrahi eksizyon 
uygulanabilir. Olgumuzu nadir görülmesi ve gebelik döneminde ortaya çıkması nedeniyle 
sunmayı amaçladık. 
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Resim 1: Sol el sırtında pembe renkli nodül

OLGU SUNUMU

.

Spitz nevüsler hızlı büyüme, stabilizayon ve involüsyon fazlarından oluşan tamamen benign 
karakterde lezyonlar olmalarına rağmen klinik olarak atipik Spitz tümör ve spitzoid melanom ile 
benzerlikleri nedeniyle dikkatli yönetilmeleri gerekir (1,4,5). Dermoskopinin artan kullanımı ile 
hem olası malign durumların tanınması hem de klinik olarak benzerlik gösteren viral siğil, 
molluskum kontagiosum, juvenil ksantogranulom gibi diğer hastalıklardan ayrımı kolaylaşmıştır 
(3).
Spitz nevüsler non pigmente veya pigmente olabilirler (1,3,4).Pigmente Spitz nevüs (Reed 
nevüs) dermoskopik olarak santral kahverengi/siyah homojen alan etrafında simetrik dağılım 
gösteren radial çizgiler veya psödopodlardan oluşan patlayan yıldız paterni ile karakterizedir 
(4,5). Globüler, retiküler ve multikomponent paternler de daha nadir olmakla birlikte pigmente 
Spitz nevüslerde izlenir (5).
Non pigmente Spitz nevüslerde dermoskopik olarak 5 patern tanımlanmıştır: 1)Homojen pembe 
renk, 2)Noktasal damarlardan oluşan vasküler patern, 3)Patlayan yıldız vasküler patern, 
4)Retiküler depigmentasyon, 5)Krizalid yapılar (3). Non-pigmente Spitz nevüslerin 
dermoskopisinde sıklıkla homojen dağılan noktasal damarların retiküler depigmentasyon (invers 
network) ile çevrelendiği bir yapı görülür (1,5). Retiküler depigmentasyon paterni, pigmente 
nevüslerde globülleri, non pigmente nevüslerde vasküler yapıları çevrelemesiyle Spitz nevüsler 
için oldukça spesifiktir (5).Bahsi geçen dermsokopik yapılar asimetrik olduğunda melanom 
spesifik kriterleri karşılarlar (4,5). Asimetrik dağılan periferal çizgiler, psödopodlar ve
globüller bir arada bulunduğunda multikomponent patern olarak isimlendirilir (5). 
Multikomponent patern Spitz nevüslerde de görülebilse de melanom açısından kuşkuludur ve 
klinisyen tarafından fark edilirse yaşa bakılmaksızın eksizyon önerilir (5). Yine non pigmente 
Spitz nevüslerde göülebilen homojen dağılan nokta ve glomerül damarlar eğer homojen bir 
dağılım göstermiyorsa melanom açısından kuşku doğurur (5). Spitzoid melanomlar nadiren de 
olsa simetrik patern gösterebilirler. Bu durumda Lallas ve ark.’ın yaptığı bir algoritmaya göre 
hasta yaşı 12’den büyükse veya lezyon nodülerse veya patlayan yıldız paterni dışında bir 
paternden oluşuyorsa lezyonun eksizyonu ile olası bir melanomun gözden kaçması engellenmiş 
olur (5). 
Bizim olgumuz 12 yaşından küçüktü ve lezyon simettrikti ancak lezyonun nodüler olması ve 
patlayan yıldız paterni göstermemesi nedeniyle algoritmaya uygun şekilde total eksizyon 
gerçekleştirildi. Spitzoid patern gösteren lezyonlar dermoskopinin pratik kullanımının artmasıyla 
giderek artan oranda tanınmaktadır ancak nasıl yönetilecekleri ve hangi lezyonların eksize 
edilmesi gerektiği konusunda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Pembe nodüler lezyonlar 
benign durumlarda da görülebilse de olası bir maligniteyi atlamamak adına ayrıntılı muayene ve 
dermoskopi ile tanı kesinleştirilmeden kriyocerrahi gibi destrüktif işlemlerden kaçınılmalıdır.

Spitzoid lezyonlar gerek klinik tanı gerekse biyolojik davranış 
paternleri ve tedavi stratejileri ile zorlayıcı karakterde lezyonlardır 
(1,5). Spitzoid morfolojideki melanositik lezyonlar benign lezyondan 
malign lezyona geniş bir yelpazede olabilir (2). Spitzoid lezyonlar 
temel olarak 3 ana başlıkta incelenir: spitz nevüs (spitz tümör), atipik 
spitz tümör ve spitzoid melanom (1,2).
Spitz nevüs; nadir görülen, büyük epiteloid ve/veya iğsi hücrelerden 
oluşan bir melanositik lezyondur. (1,2,3). Sıklıkla çocuklarda ve 
adölesanlarda, baş,boyun ve ekstremitelere yerleşen, keskin sınırlı 
ve kubbe şekilli pembe, kırmızı veya kahverengi bir papül olarak 
görülür (2,3,4). İlk olarak 1948’de ‘juvenil melanom’ olarak 
tanımlanmakla birlikte benign karakteri kısa sürede anlaşılmıştır 
(1,4). Yıllarca tamamen benign olarak kabul edilmiş ve metastatik 
olguların yanlış tanı alan melanomlar olduğu düşünülmüştür (1). 
Ancak 1990’ların sonundan itibaren histopatolojik olarak malign 
bulgular göstermediği halde nodal metastaz potansiyeli gösteren 
spitzoid lezyonlar tanımlanmıştır (1). Bu lezyonlar spitz nevüs ve 
spitzoid melanom arasında bir davranış paterni gösteren ve atipik 
spitz tümör olarak isimlendirilen yeni bir isimlendirmenin doğmasına 
neden olmuştur (1,2).
Dermoskopinin kullanılmasıyla spitz nevüslerin tanınması 
kolaylaşmış ve spizt nevüslere özgü dermoskopik paternler 
tanımlanmıştır (1,2,4). Spitz nevüsler pigmente ve non-pigmente 
olabilirler (1,2,4). Klinik olarak non-pigmente spitz nevüsler daha sık 
görülür ve klasik spitz nevüs olarak isimlendirilir (2,4).
Spitzoid lezyonlarda dermoskopinin artan önemi düşünülerek ve 
çocuklarda en sık görülen melanom tipi olan spitzoid melanom ile 
karışabilme potansiyelini de göz önüne alarak bir spitz nevüs olgusu 
sunduk
.

9 yaş erkek hasta, el sırtında 2 ay önce başlayan ve giderek 
büyüyen pembe şişlik şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuruyor. 
Aile hekimi tarafından molluskum kontagiozum düşünülerek 
dermatoloji polikliniğine kriyocerrahi yapılması için yönlendiriliyor.
Dermatolojik muayenede sol el sırtında pembe renkli keskin sınırlı 
0.5 cm çapında nodül izlendi. Diğer deri ve mukozalar salim izlendi. 
Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu.
Dermoskopik muayenede homojen pembe zemin üzerinde glomerül 
damarları çevreleyen retiküler depigmentasyon mevcuttu.
Spitzoid özellikler gösteren lezyon nodüler karakterde olması ve 
dermoskopik olarak patlayan yıldız paterni göstermemesi nedeniyle 
eksize edildi. Histopatolojik olarak ‘Spitz nevüs’ şeklinde sonuçlandı.

Resim 2: Dermoskopisinde homojen pembe zemin üzerinde glomerül 
damarları çevreleyen retiküler depigmentasyon 
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Resim 1: Sol el sırtında pembe renkli nodül
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Spitz nevüsler hızlı büyüme, stabilizayon ve involüsyon fazlarından oluşan tamamen benign 
karakterde lezyonlar olmalarına rağmen klinik olarak atipik Spitz tümör ve spitzoid melanom ile 
benzerlikleri nedeniyle dikkatli yönetilmeleri gerekir (1,4,5). Dermoskopinin artan kullanımı ile 
hem olası malign durumların tanınması hem de klinik olarak benzerlik gösteren viral siğil, 
molluskum kontagiosum, juvenil ksantogranulom gibi diğer hastalıklardan ayrımı kolaylaşmıştır 
(3).
Spitz nevüsler non pigmente veya pigmente olabilirler (1,3,4).Pigmente Spitz nevüs (Reed 
nevüs) dermoskopik olarak santral kahverengi/siyah homojen alan etrafında simetrik dağılım 
gösteren radial çizgiler veya psödopodlardan oluşan patlayan yıldız paterni ile karakterizedir 
(4,5). Globüler, retiküler ve multikomponent paternler de daha nadir olmakla birlikte pigmente 
Spitz nevüslerde izlenir (5).
Non pigmente Spitz nevüslerde dermoskopik olarak 5 patern tanımlanmıştır: 1)Homojen pembe 
renk, 2)Noktasal damarlardan oluşan vasküler patern, 3)Patlayan yıldız vasküler patern, 
4)Retiküler depigmentasyon, 5)Krizalid yapılar (3). Non-pigmente Spitz nevüslerin 
dermoskopisinde sıklıkla homojen dağılan noktasal damarların retiküler depigmentasyon (invers 
network) ile çevrelendiği bir yapı görülür (1,5). Retiküler depigmentasyon paterni, pigmente 
nevüslerde globülleri, non pigmente nevüslerde vasküler yapıları çevrelemesiyle Spitz nevüsler 
için oldukça spesifiktir (5).Bahsi geçen dermsokopik yapılar asimetrik olduğunda melanom 
spesifik kriterleri karşılarlar (4,5). Asimetrik dağılan periferal çizgiler, psödopodlar ve
globüller bir arada bulunduğunda multikomponent patern olarak isimlendirilir (5). 
Multikomponent patern Spitz nevüslerde de görülebilse de melanom açısından kuşkuludur ve 
klinisyen tarafından fark edilirse yaşa bakılmaksızın eksizyon önerilir (5). Yine non pigmente 
Spitz nevüslerde göülebilen homojen dağılan nokta ve glomerül damarlar eğer homojen bir 
dağılım göstermiyorsa melanom açısından kuşku doğurur (5). Spitzoid melanomlar nadiren de 
olsa simetrik patern gösterebilirler. Bu durumda Lallas ve ark.’ın yaptığı bir algoritmaya göre 
hasta yaşı 12’den büyükse veya lezyon nodülerse veya patlayan yıldız paterni dışında bir 
paternden oluşuyorsa lezyonun eksizyonu ile olası bir melanomun gözden kaçması engellenmiş 
olur (5). 
Bizim olgumuz 12 yaşından küçüktü ve lezyon simettrikti ancak lezyonun nodüler olması ve 
patlayan yıldız paterni göstermemesi nedeniyle algoritmaya uygun şekilde total eksizyon 
gerçekleştirildi. Spitzoid patern gösteren lezyonlar dermoskopinin pratik kullanımının artmasıyla 
giderek artan oranda tanınmaktadır ancak nasıl yönetilecekleri ve hangi lezyonların eksize 
edilmesi gerektiği konusunda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Pembe nodüler lezyonlar 
benign durumlarda da görülebilse de olası bir maligniteyi atlamamak adına ayrıntılı muayene ve 
dermoskopi ile tanı kesinleştirilmeden kriyocerrahi gibi destrüktif işlemlerden kaçınılmalıdır.

Spitzoid lezyonlar gerek klinik tanı gerekse biyolojik davranış 
paternleri ve tedavi stratejileri ile zorlayıcı karakterde lezyonlardır 
(1,5). Spitzoid morfolojideki melanositik lezyonlar benign lezyondan 
malign lezyona geniş bir yelpazede olabilir (2). Spitzoid lezyonlar 
temel olarak 3 ana başlıkta incelenir: spitz nevüs (spitz tümör), atipik 
spitz tümör ve spitzoid melanom (1,2).
Spitz nevüs; nadir görülen, büyük epiteloid ve/veya iğsi hücrelerden 
oluşan bir melanositik lezyondur. (1,2,3). Sıklıkla çocuklarda ve 
adölesanlarda, baş,boyun ve ekstremitelere yerleşen, keskin sınırlı 
ve kubbe şekilli pembe, kırmızı veya kahverengi bir papül olarak 
görülür (2,3,4). İlk olarak 1948’de ‘juvenil melanom’ olarak 
tanımlanmakla birlikte benign karakteri kısa sürede anlaşılmıştır 
(1,4). Yıllarca tamamen benign olarak kabul edilmiş ve metastatik 
olguların yanlış tanı alan melanomlar olduğu düşünülmüştür (1). 
Ancak 1990’ların sonundan itibaren histopatolojik olarak malign 
bulgular göstermediği halde nodal metastaz potansiyeli gösteren 
spitzoid lezyonlar tanımlanmıştır (1). Bu lezyonlar spitz nevüs ve 
spitzoid melanom arasında bir davranış paterni gösteren ve atipik 
spitz tümör olarak isimlendirilen yeni bir isimlendirmenin doğmasına 
neden olmuştur (1,2).
Dermoskopinin kullanılmasıyla spitz nevüslerin tanınması 
kolaylaşmış ve spizt nevüslere özgü dermoskopik paternler 
tanımlanmıştır (1,2,4). Spitz nevüsler pigmente ve non-pigmente 
olabilirler (1,2,4). Klinik olarak non-pigmente spitz nevüsler daha sık 
görülür ve klasik spitz nevüs olarak isimlendirilir (2,4).
Spitzoid lezyonlarda dermoskopinin artan önemi düşünülerek ve 
çocuklarda en sık görülen melanom tipi olan spitzoid melanom ile 
karışabilme potansiyelini de göz önüne alarak bir spitz nevüs olgusu 
sunduk
.

9 yaş erkek hasta, el sırtında 2 ay önce başlayan ve giderek 
büyüyen pembe şişlik şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuruyor. 
Aile hekimi tarafından molluskum kontagiozum düşünülerek 
dermatoloji polikliniğine kriyocerrahi yapılması için yönlendiriliyor.
Dermatolojik muayenede sol el sırtında pembe renkli keskin sınırlı 
0.5 cm çapında nodül izlendi. Diğer deri ve mukozalar salim izlendi. 
Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu.
Dermoskopik muayenede homojen pembe zemin üzerinde glomerül 
damarları çevreleyen retiküler depigmentasyon mevcuttu.
Spitzoid özellikler gösteren lezyon nodüler karakterde olması ve 
dermoskopik olarak patlayan yıldız paterni göstermemesi nedeniyle 
eksize edildi. Histopatolojik olarak ‘Spitz nevüs’ şeklinde sonuçlandı.

Resim 2: Dermoskopisinde homojen pembe zemin üzerinde glomerül 
damarları çevreleyen retiküler depigmentasyon 
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Pembeyse İki Kere Düşün, Tanımadan Kriyocerrahi Yapma: Bir Spitz Nevüs Olgusu
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Spitz nevüsler hızlı büyüme, stabilizayon ve involüsyon fazlarından oluşan tamamen benign 
karakterde lezyonlar olmalarına rağmen klinik olarak atipik Spitz tümör ve spitzoid melanom ile 
benzerlikleri nedeniyle dikkatli yönetilmeleri gerekir (1,4,5). Dermoskopinin artan kullanımı ile 
hem olası malign durumların tanınması hem de klinik olarak benzerlik gösteren viral siğil, 
molluskum kontagiosum, juvenil ksantogranulom gibi diğer hastalıklardan ayrımı kolaylaşmıştır 
(3).
Spitz nevüsler non pigmente veya pigmente olabilirler (1,3,4).Pigmente Spitz nevüs (Reed 
nevüs) dermoskopik olarak santral kahverengi/siyah homojen alan etrafında simetrik dağılım 
gösteren radial çizgiler veya psödopodlardan oluşan patlayan yıldız paterni ile karakterizedir 
(4,5). Globüler, retiküler ve multikomponent paternler de daha nadir olmakla birlikte pigmente 
Spitz nevüslerde izlenir (5).
Non pigmente Spitz nevüslerde dermoskopik olarak 5 patern tanımlanmıştır: 1)Homojen pembe 
renk, 2)Noktasal damarlardan oluşan vasküler patern, 3)Patlayan yıldız vasküler patern, 
4)Retiküler depigmentasyon, 5)Krizalid yapılar (3). Non-pigmente Spitz nevüslerin 
dermoskopisinde sıklıkla homojen dağılan noktasal damarların retiküler depigmentasyon (invers 
network) ile çevrelendiği bir yapı görülür (1,5). Retiküler depigmentasyon paterni, pigmente 
nevüslerde globülleri, non pigmente nevüslerde vasküler yapıları çevrelemesiyle Spitz nevüsler 
için oldukça spesifiktir (5).Bahsi geçen dermsokopik yapılar asimetrik olduğunda melanom 
spesifik kriterleri karşılarlar (4,5). Asimetrik dağılan periferal çizgiler, psödopodlar ve
globüller bir arada bulunduğunda multikomponent patern olarak isimlendirilir (5). 
Multikomponent patern Spitz nevüslerde de görülebilse de melanom açısından kuşkuludur ve 
klinisyen tarafından fark edilirse yaşa bakılmaksızın eksizyon önerilir (5). Yine non pigmente 
Spitz nevüslerde göülebilen homojen dağılan nokta ve glomerül damarlar eğer homojen bir 
dağılım göstermiyorsa melanom açısından kuşku doğurur (5). Spitzoid melanomlar nadiren de 
olsa simetrik patern gösterebilirler. Bu durumda Lallas ve ark.’ın yaptığı bir algoritmaya göre 
hasta yaşı 12’den büyükse veya lezyon nodülerse veya patlayan yıldız paterni dışında bir 
paternden oluşuyorsa lezyonun eksizyonu ile olası bir melanomun gözden kaçması engellenmiş 
olur (5). 
Bizim olgumuz 12 yaşından küçüktü ve lezyon simettrikti ancak lezyonun nodüler olması ve 
patlayan yıldız paterni göstermemesi nedeniyle algoritmaya uygun şekilde total eksizyon 
gerçekleştirildi. Spitzoid patern gösteren lezyonlar dermoskopinin pratik kullanımının artmasıyla 
giderek artan oranda tanınmaktadır ancak nasıl yönetilecekleri ve hangi lezyonların eksize 
edilmesi gerektiği konusunda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Pembe nodüler lezyonlar 
benign durumlarda da görülebilse de olası bir maligniteyi atlamamak adına ayrıntılı muayene ve 
dermoskopi ile tanı kesinleştirilmeden kriyocerrahi gibi destrüktif işlemlerden kaçınılmalıdır.

Spitzoid lezyonlar gerek klinik tanı gerekse biyolojik davranış 
paternleri ve tedavi stratejileri ile zorlayıcı karakterde lezyonlardır 
(1,5). Spitzoid morfolojideki melanositik lezyonlar benign lezyondan 
malign lezyona geniş bir yelpazede olabilir (2). Spitzoid lezyonlar 
temel olarak 3 ana başlıkta incelenir: spitz nevüs (spitz tümör), atipik 
spitz tümör ve spitzoid melanom (1,2).
Spitz nevüs; nadir görülen, büyük epiteloid ve/veya iğsi hücrelerden 
oluşan bir melanositik lezyondur. (1,2,3). Sıklıkla çocuklarda ve 
adölesanlarda, baş,boyun ve ekstremitelere yerleşen, keskin sınırlı 
ve kubbe şekilli pembe, kırmızı veya kahverengi bir papül olarak 
görülür (2,3,4). İlk olarak 1948’de ‘juvenil melanom’ olarak 
tanımlanmakla birlikte benign karakteri kısa sürede anlaşılmıştır 
(1,4). Yıllarca tamamen benign olarak kabul edilmiş ve metastatik 
olguların yanlış tanı alan melanomlar olduğu düşünülmüştür (1). 
Ancak 1990’ların sonundan itibaren histopatolojik olarak malign 
bulgular göstermediği halde nodal metastaz potansiyeli gösteren 
spitzoid lezyonlar tanımlanmıştır (1). Bu lezyonlar spitz nevüs ve 
spitzoid melanom arasında bir davranış paterni gösteren ve atipik 
spitz tümör olarak isimlendirilen yeni bir isimlendirmenin doğmasına 
neden olmuştur (1,2).
Dermoskopinin kullanılmasıyla spitz nevüslerin tanınması 
kolaylaşmış ve spizt nevüslere özgü dermoskopik paternler 
tanımlanmıştır (1,2,4). Spitz nevüsler pigmente ve non-pigmente 
olabilirler (1,2,4). Klinik olarak non-pigmente spitz nevüsler daha sık 
görülür ve klasik spitz nevüs olarak isimlendirilir (2,4).
Spitzoid lezyonlarda dermoskopinin artan önemi düşünülerek ve 
çocuklarda en sık görülen melanom tipi olan spitzoid melanom ile 
karışabilme potansiyelini de göz önüne alarak bir spitz nevüs olgusu 
sunduk
.

9 yaş erkek hasta, el sırtında 2 ay önce başlayan ve giderek 
büyüyen pembe şişlik şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuruyor. 
Aile hekimi tarafından molluskum kontagiozum düşünülerek 
dermatoloji polikliniğine kriyocerrahi yapılması için yönlendiriliyor.
Dermatolojik muayenede sol el sırtında pembe renkli keskin sınırlı 
0.5 cm çapında nodül izlendi. Diğer deri ve mukozalar salim izlendi. 
Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu.
Dermoskopik muayenede homojen pembe zemin üzerinde glomerül 
damarları çevreleyen retiküler depigmentasyon mevcuttu.
Spitzoid özellikler gösteren lezyon nodüler karakterde olması ve 
dermoskopik olarak patlayan yıldız paterni göstermemesi nedeniyle 
eksize edildi. Histopatolojik olarak ‘Spitz nevüs’ şeklinde sonuçlandı.

Resim 2: Dermoskopisinde homojen pembe zemin üzerinde glomerül 
damarları çevreleyen retiküler depigmentasyon 
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BRAF İNHİBİTÖRÜ KULLANIMI SONRASI SWEET SENDROMUNU TAKLİT 
EDEN PANNİKÜLİT OLGU SUNUMU

Altmış beş yaş kadın hasta, 3 gündür olan sağ göz kapağı altında eritemli plak, ellerde, kollarda ve
bacaklarda bilateral eritemli ısı artışı olan endüre lezyonları sebebiyle polikliniğe başvurdu. Bilinen
hipertansiyon, diyabetes mellitus, malign melanom ve endometrium kanseri öyküsü olan hastanın 3 yıldır
tremetinib, dabrafenib kullanım öyküsü bulunmaktaydı. Döküntülerden sonra başlayan üşüme, titreme,
bulantı, kusma ve artralji tarifleyen hastanın ateşi 38.7°C olarak ölçüldü.
Kan tetkiklerinde CRP:150.08 mg/L ve nötrofilisi mevcuttu. Sweet sendromu, Eritema nodosum ön
tanılarıyla biyopsi alınarak dermatoloji kliniğine yatışı yapıldı. Serviste sistemik ve topikal kortikosteroid
tedavisi sonrası şikayetlerinde belirgin gerileme izlendi. Histopatolojisinde perivasküler alanda nötrofillerin
de eşlik ettiği lenfoid hücre infiltrasyonu ve subkutanöz yağ dokuda özellikle damarlar çevresinde
yoğunlaşan CD68 pozitif histiositler izlendi. Biyopsi sonucu hafif şiddette pannikülit ile uyumlu olarak
değerlendirildi

Resim 1: Sağ göz kapağı 
altındaki eritemli plak
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Lezyonların yerleşim yeri sebebiyle ilk bakışta Sweet sendromu düşünüldü. Ancak biyopsi sonucu ve klinik 
bulgular ile birlikte değerlendirildiğinde hasta ilaç kullanımına bağlı (BRAF inhibitörü) gelişen pannikülit
olgusu olarak kabul edildi ve tedavisi düzenlendi. Sonuç olarak pannikülitlerin birçok etiyolojik nedeni ve alt 
tipi bulunup ilaç kullanım öyküsü açısından sorgulanmalıdır. (2, 3)

Resim 3: Bacaklardaki eritemli
ağrılı plak lezyonlar

Resim 2: Ellerdeki eritemli ısı artışı olan 
endure lezyonlar

Pannikülit subkutan yağ dokusunun inflamasyonudur. Genellikle inflamatuvar nodül veya plaklarla ortaya
çıkan nispeten nadir görülen bir durumdur. Birçok farklı nedenle ortaya çıkmasına rağmen çoğu pannikülit
formu aynı klinik görünüme sahiptir. Bu olguyu sunmaktaki amacımız BRAF inhibitörü kullanımı sonrası
nadir de olsa pannikülit görülebileceğini vurgulamaktır. (1, 2)
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YÖNTEM

AMAÇ
Gut hastalığı hperürsemye bağlı olarak monosodyum ürat krstallernn eklem ve
yumuşak dokularda brkmesyle karakterze enflamatuvar br hastalıktır (1). Gut
artrtnn asemptomatk hperürsem, akut ntermtant gut, nterkrterk gut ve kronk
tofasöz gut olmak üzere dört evres vardır (1,2). Kronk tofüs tekrarlayan polartküler
guttan sonra ortaya çıkar (3). Lezyonlar genellkle sarı-krem renkte görünür ve
subkutan yerleşml nodüller hareketl ve serttr (4). Eklemden ya da tofüsden alınan
sıvının polarze ışık mkroskobsnde ntraselüler ğne şeklndek krstallern güçlü
negatf çft kırılmalarının gösterlmes gut çn dagnostktr(5,6,7).

78 yaşında erkek hasta, polklnğmze el-ayaklarda şşlkler yakınmasıyla başvurdu.
Dyabetes melltus, hpertansyon ve kronk böbrek yetmezlğ olan hastanın 8 senedr
el ve ayaklarında ağrı sonrasında şşlk yakınması olduğu öğrenld. Fzk
muayenesnde sağ ve sol el eklemlernde, sağ el blek ulnar tarafta, sağ ve sol ayak
parmaklarında şşlk saptandı (Resm 1-5). Hastanın romatoloj değerlendrmelernde
RF, ant CCP negatf, ant-JO1, antSCL70 gb otoantkorlar negatf olarak sonuçlanmış.
Çeklen el grafsnde yumuşak doku le uyumlu kalsfkasyon saptanan ve PTH düzey
normal olan hastanın bulgularının böbrek yetmezlğne bağlı olduğu düşünülmüş.
Hastanın eklem şkayetler, böbrek taşı öyküsü ve ürk ast yükseklğ(9,3mg/dl) le ön
planda gut tofüsü? ve kalsnoss kuts? ön tanılarıyla alınan byops sonucu derms
yerleşml, soluk bazoflk materyal brkm ve çevreleyen çok sayıda hstost
zlenmekle brlkte gut tofüsü le uyumlu bulundu. Romatoloj le değerlendrlerek
hastaya allopürnol başlanarak kontrole çağrıldı.

S E R A P  Ö Z T Ü R K C A N ,  M Ü G E  G Ü N D Ü Z ,  Ş U L E  Y I L D I Z  S A Ğ C A N  T E R C A N ,  P E Y K E R  T E M İ Z

C E L A L  B A Y A R  Ü N İ V E R S İ T E S İ ,  D E R İ  V E  Z Ü H R E V İ  H A S T A L I K L A R I  A N A  B İ L İ M  D A L I ,  M A N İ S A
C E L A L  B A Y A R  Ü N İ V E R S İ T E S İ ,  T I B B İ  P A T O L O J İ  A N A  B İ L İ M  D A L I ,  M A N İ S A
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Kaynaklar

Kalsnoss Kuts Benzer Gut Tofüsü Olgusu

1

Gut tofüsü nsdansı gut tedavs le
öneml ölçüde azalmıştır(4). Gut
tofüsünün ayırıcı tanısında
ksantomlar,romatod nodüller ve
kalsnozs kuts yer almaktadır(8). Serum
kalsyum ve PTH düzeylernn normal
olması, ant-CCP negatf olması
kalsnozs kuts ve romatod artrt
ayrımında önemldr(3). Uzun sürel
tedav edlmemş gutun
komplkasyonları arasında sekonder
enfeksyon, ürat nefropats, böbrek
taşları, nöropatler, tofüslü eklem
kırıkları yer alablr(9). Sonuç olarak,
kronk olgularda tedavde geckme
sonucu oluşacak tofüslern eklem
harabyetne yol açableceğ klnk
pratkte akılda tutulmalıdır. Olgumuzda
hastaya bütüncül olarak yaklaşıp
bütüncül br sstematk ncelemeyle tanı
koymanın ve komplkasyonların önüne
geçlmesnn önem vurgulanmıştır.
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Resm 1.

1 2

Resm 2. Resm 3.

1

2

1

Resm5. Resm 4.
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KAYNAKLAR

GİRİŞ VE AMAÇ

Eritromelanozis Folikülaris Fasiei, etyolojisi bilinmeyen, yüzde renk değişikliğine yol açması nedeniyle hastalara rahatsızlık hissi 
veren iyi huylu bir dermatozdur, sıklıkla hayatın ikinci dekadında başlar(1). Yüzün belirli bölgelerinde sınırlı kalan eritem, 
hiperpigmentasyon ve foliküler tıkaçlar ile gövdede pilar keratoz hastalığın triadını oluşturur(2). Ense tutulumu da varsa 
“eritromelanosis folikularis fasiei et kolli” olarak isimlendirilir, sarı ırkta ve erkek bireylerde daha sık görülmektedir(3,4).Bizim 
vakamızda EMFF tanılı isotretinoin ile tedavi edilen olgu tarafınıza sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.

TARTIŞMA

Eritromelanozis Folikülaris Fasiei: Bir vaka nedeniyle 
Dr. Gizem KAYA*, Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN** 
Celal Bayar Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı

*Asistan doktor **Profesör doktor

14 yaşında erkek hasta ,yüzünde ve vücudunda kızarıklık, kabarıklık şikayeti ile başvuruyor. Güneş maruziyeti ile 
şikayetlerinde artış tarifliyor. Dermatolojik fizik muayenesinde; yüzde eritemli papüller ve kapalı komedonlar, kollarda ele 
rende hissi veren papüller mevcuttu. Daha önce emolient, topikal kortikosteroid (Hidrokortizon-17-butirat , Hidrokortizon 
asetat) , oral antihistaminik tedavilerini kullanmış fayda görmemiş. Hastada EMFF düşünülerek , laboratuvar tetkikleri görülüp
isotretinoin tedavisi başlandı. Emolient ve güneş koruyucu verildi. 8 aylık tedavi alan hastanın eritemli papüllerinde azalma
izlendi. 

EFFC'nin etiyopatogenezi tartışmalıdır, otozomal resesif olduğuna dair çalışmalar gösterilmiştir(5). Bazı hastalar etkilenen  
bölgelerde yanma hissi ve kızarıklıktan şikayet etse de, hastalık genellikle asemptomatik bir seyir izler(6).Bildirilen birkaç vakada 
semptomlarda, mevsimsel etkilerde ve güneş ışığıyla şiddetlenmede değişiklikler gözlemlenmiştir(7). EMFF’nin günümüzde hala 
etkin bir tedavisi yoktur. Tedavide amonyum laktat, üre, salisilik asit ve glikolik asit gibi keratolitik ilaçlar ve nemlendiriciler
öncelikle denenebilir. Ancak tedavinin kesilmesiyle, genellikle nüks görülebilmektedir. Dirençli vakalarda isotretinoin kullanılır 
(8,9).
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Lenfomatoid papüloz (LyP), ciltte tekrarlayan eritematöz papüller / nodüller ile karakterize kronik ve kendi kendine iyileşen bir 
CD30+ lenfoproliferatif hastalıktır. (1) Bu haliyle iyi huylu bir klinik seyir gösterir. Gövde ve ekstremitelerde daha sık görülür 
ancak vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. (2) Farklı gelişim evrelerine sahip tek veya agmine kırmızı veya mor 
papüller ve küçük nodüller üzerinde zamanla nekrotik krutlar gelişebilir. Lezyonlar birkaç haftada kendiliğinden gerileme ve 
indolent klinik seyir gösterir. (3) Çoğu hastada tedavi gerekmez. (4) Primer kutanöz CD30+ lenfoproliferatif bozukluklar, primer
kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma ve lenfomatoid papülozu içerir ve tüm kutanöz T hücreli lenfomaların %25'ini 
oluşturur. (5) Lenfomatoid papüloz popülasyonda nadir görülen bir durumdur ve 1 milyon kişide 1,2 ila 1,9 vaka insidansına
sahiptir. (6)  İnsidans beşinci dekadda zirve yapar ancak tüm yaş gruplarını etkileyebilir. (7) Genelde beyaz ırkta görülmekte 
olup erkeklerde daha sıktır. (8) HTLV-1’e bağlı lenfomatoid papüloz olguları bildirilmiş olsa da etyolojisi bilinmemektedir. (9)
Tanı anamnez, fizik bakı ve histopatolojik inceleme ile konulur. BT veya PET taramaları ve kemik iliği incelemesi 
ekstrakütan hastalığı düşündürecek klinik özellikler olmadıkça endike değildir. Lenfomatoid papüloz ayırıcı tansında Sweet
sendromu, Pleva-Plk, primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma böcek ısırıklarına , skabiese, ilaçlara 
veya enfeksiyonlara ikincil reaktif lenfoid hiperplazi ( Psödolenfoma ) düşünülmelidir.
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59 yaşında kadın hasta 1.5 aydır olan kaşıntılı yaralar nedeni ile tarafımıza başvurdu. Mevcut yaralar için oral antibiyoterapi ve topikal
kortikosteroid tedavisi almış ancak fayda görmemiş. Bilinen hipertansiyon tanısı olan hasta adını bilmediği bir antihipertansif kullanmaktaydı.
Hastanın fizik bakısında vücutta çok sayıda morumsu renkli indüre yer yer üzerleri nekrotik krutla kaplı papül ve plaklar ayrıca üzeri sağlam 
deri ile örtülü subkutan nodüller izlendi. Hastadan Sweet sendromu sarkoidoz, likenoid ilaç erüpsiyonu, lupus vulgaris ön tanıları ile punch
biyopsi alındı. Hastanın patolojisi lenfomatoid papüloz ile uyumlu olarak sonuçlandı.

a) Sırt lezyonları b) Kol lezyonları c) Boyun lezyonları

Çoğu hastada tedavi gerekmez.(10) Küratif bir tedavisi yoktur. Semptomların giderilmesini ve daha hızlı gerilemeyi hedefleyen topikal
kortikosteroidler, Psoralen ultraviyole A, Beksaroten, düşük doz metotreksat, Brentuximab vedotin gibi tedaviler kullanılabilir.
Prognoz genellikle iyidir. (11) Ancak hastaların yaklaşık %5'i, özellikle altta kutanöz lenfoma bulunan hastalar olmak üzere, medyan 4 yıllık bir 
süre içinde hastalıktan ölmektedir. (1) İkinci bir ilişkili lenfoid malignite (örn. mikozis fungoides ve Hodgkin lenfoma) geliştirme riski olduğundan 
klinik takip önerilir. (8) İlişkili lenfoid malignite gelişimi için risk faktörleri arasında ileri yaş ve cilt biyopsisinde monoklonal bir TCR-gen yeniden 
düzenlemesinin varlığı yer alır. 
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Kronik Kutanöz Layşmanyazis Olgusunun 
Miltefosin İle Başarılı Tedavisi
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Suriye’deki iç savaştan sonra yoğun sığınmacı göçü ile birlikte
ülkemizdeki Kutanöz Layşmanyazis (KL) görülme sıklığı belirgin olarak
artmaktadır. İnci ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada çadır kentlerde
yaşayan Suriyeli hastalarda en sık görülen dermatolojik hastalığın KL
olduğu bildirilmiştir (1). Ayrıca göçle birlikte L. Majör ve yeni KL suşları
da artmaktadır (2). KL tedavisinde amaç; iyileşmeyi hızlandırmak,
skatris oluşumunu, fonksiyon bozukluğunu, lezyonların yayılımını ve
relapsları önlemektir (3). Klinik tip ve coğrafi bölge farklılıkları
nedeniyle ideal tedaviyi belirlemek zordur (4). Bu olgu sunumunda Beş
Değerlikli Antimonyal Bileşikler (BAB) başta olmak üzere diğer
sistemik tedavilere dirençli, Suriyeli kronik KL hastasının miltefosin ile
başarılı tedavisi sunulmuştur.

41 yaşında Suriyeli erkek hasta, yaklaşık 2 yıldır var olan yüzde
kızarıklık şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik
muayenesinde her iki kaş laterali ve burun kökünden başlayarak
aşağıya doğru yüzü tamamen kaplayan yer yer verrüköz, yer yer
vejetan ve yer yer ekzematöz görünümlü keskin sınırlı yaygın plak
mevcuttu (Resim 1-3). Hastanın öyküsünden daha önce dış merkezde
KL tanısı alarak 30 gün boyunca intramüsküler meglumin antimonat
(MA) tedavisi uygulandığı ve lezyonda azalma meydana geldiği ancak
8 ay içerisinde nüksettiği öğrenildi. Rezidivan Layşmanyazis kabul
edilen hastaya dış merkezde 21 gün intramüsküler MA ve 6 hafta
boyunca 200 mg/gün oral flukonazol tedavisi uygulanmış ancak yanıt
alınamamış. Hastanın yapılan dermal kazıntı smear ve insizyonel
biyopsi incelemesinde layşmanya amastigotları görüldü. Layşmanya
PCR pozitifti. Parazitolojik olarak yapılan tip tayini L. Tropica olarak
raporlandı. Hastaya 3 mg/kg/gün Lipozomal Amfoterisin B (LAMB)
tedavisi başlandı. Toplamda 6 doz uygulandı. 2 ay sonraki kontrolünde
lezyonlarda gerileme olmadığı farkedildi. Kronik (iyileşmeyen tip) KL
düşünüldü. Hastaya 28 gün boyunca 2,5 mg/kg/gün Miltefosin ve
ekzematöz görünümden dolayı topikal kortikosteroid tedavisi
uygulandı. Takiplerinde herhangi bir yan etki görülmeyen hastanın
tedaviden 2 ay sonraki muayenesinde tedaviye tam yanıt gözlemlendi
(Resim 2-4).

Layşmanyazis, layşmanya cinsi parazitlerin neden olduğu vektör
aracılı bir hastalıktır. Kutanöz, mukokutanöz ve visseral formlarda
görülebilir (5). Tipik lezyonlar eritemli papül olarak başlar ve aylar
sonra skatris bırakarak iyileşen nodüloülseratif lezyonlara dönüşür (6).
Lezyonlar genellikle yıllar içerisinde skatris bırakarak kendiliğinden
iyileşirken hastaların %5-10’unda ise kronikleşir. Bir kısmı iyileştikten
aylar sonra nüksedebilir, bu klinik tablo Rezidivan Layşmanyazis
olarak adlandırılır. KL, bazen şiddetli seyredebilir, mukozal hastalığa
veya yaygın Layşmanyazis'e neden olabilir (7).

Tanı; dermal kazıntı smeari, insizyonel biyopsi, kültür ve PCR
incelemesi ile konur (6). 1940'lardan beri, BAB’ler Layşmanyazis için
ilk tedavi seçeneği olarak kabul edilmiştir (8). Parenteral yolla
uygulanması, çok sayıda yan etki oluşturması bu ilaçların kullanımını
sınırlayan önemli faktörlerdir (1). Ayrıca BAB’lere karşı direnç
bildirilmiştir (5). LAMB, klinik direncin gözlenmediği tek anti-
Layşmanyazis ilacı olarak bildirilse de bizim olgumuzda LAMB’ye de
yanıt alınamamıştır (9).

Miltefosin, ilk kez antikanser ajan olarak kullanılan alkilfosfokolin
analoğudur (10). Parazit membranının ve metabolik yolakların
inhibisyonuyla birlikte apoptozisi indükleyerek layşmanyalara karşı
etkinlik gösterir (11). 28 gün boyunca 2,5 mg/kg/gün şeklinde kullanılır
(6). Oral olarak kullanılması, ciddi yan etkisinin olmaması önemli
avantajlarıdır. BAB’ye dirençli hastalarda etkili bulunmuştur (12). KL
tedavisinde BAB’den üstün olduğunu bildiren meta-analizler mevcuttur
(13).

Bizim olgumuzda diğer sistemik tedavilere yanıt vermeyen L.
Tropica’nın neden olduğu kronik KL lezyonları miltefosin ile gerilemiş,
klinik ve mikrobiyolojik kür elde edilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla
ülkemizde miltefosin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ilk vaka
olması nedeniyle bu olguyu sunmak istedik.
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5. Rahman S.B., Bari A., Mumtaz N., Miltefosine: A breakthrough in treatment of leishmaniasis. JCPSP2007, Vol.17(3): 132-135.
6. Uzun S, Gürel MS, Harman M. Kutanöz Layşmanyazis Tanı Ve Tedavi Rehberi.
7. Palumbo E, 2009. Current treatment for Leishmaniasis: a review. Am J Ther 16: 178-182.
8. O ̈zbilgin A, Zeyrek FY, Güray MZ, Çulha G, Akyar I, Harman M, O ̈zbel Y, Ertabaklar H, Çavuş I ̇, Gündüz C. Determination of
Antimony Resistance Mechanism of Leishmania tropica

Causing Cutaneous Leishmaniasis in Turkey. Mikrobiyoloji Bulteni 2020;54:4. 
9. Korzeniewski K, Olszanski R. Leishmaniasis among soldiers ofstabilization forces in Iraq.Int Marit Health2004;55: 155–163.
10. Machado, Paulo LR; Penna, Gerson, miltefosine and cutaneous leishmaniasis, Current opinion in Infectious Diseases: April
2012-Volume 25- Issue- p141-144.
11. Dorlo TP, Balasegaram M, Beijnen JH, de Vries PJ. Miltefosine a review of its pharmacology and therapeutic efficacy in the
treatment of leishmaniasis. J Antimicrob Chemother 2012 ve 2576-97, 67:.
12. Soto J, Toledo J, Valda L, Balderrama M, Rea I, Parra R, Ardiles J, Soto P, Gomez A, Molleda F, Fuentelsaz C, Anders G,
Sindermann H, Engel J, Berman J, 2007. Treatment of Bolivian mucosal

leishmaniasis with miltefosine. Clin Infect Dis 44: 350-356. 
13. Iranpour S., Hosseinzadeh A., Alipour A., Efficacy of miltefosine compared with glucantime for the treatment of cutaneous
leishmaniasis: a systematic review and meta analysis. Epidemiol Health.

2019:41:e2019011. 

Resim 1-3. Her iki kaş laterali ve burun
kökünden başlayarak aşağıya doğru yüzü
tamamen kaplayan yer yer verrüköz, vejetan ve
yer yer ekzematöz görünümlü keskin sınırlı
yaygın plağın yakından görünümü

Resim 2-4. Miltefosin tedavisi
başlangıcından itibaren 2. ayda yüzdeki
plaktaki silinme

1 2

3 4

Resim 5. Dermal kazıntı smear incelemesinde
MGG boyama ile 400x büyütmede layşmanya
parazitleri (okla işaretli)

Resim 6-7. Hematoksilen ve eozin boyama ile 200x
ve 100x büyütmede layşmanya amastigotları (okla
işaretli)

5

6

7



4-7 MAYIS 2023 / TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM

-36-

4-7 MAYIS 2023 / TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM

PB-18

Ekstragenital Şankr ile Başvuran Sifiliz Olgusu
Özge KAYA , Selda Işık MERMUTLU , Zeynep KESKİNKAYA , İlahe TUKANOVA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç

Olgu

Sonuç

Kaynaklar

TANI: EKSTRAGENİTAL ŞANKR

Hastanın kan tetkiklerinde Kantitatif VDRL 1/32
pozitif, RPR pozitif, T.Pallidum Hem. 1/640
oranında pozitifti. Anti-HIV de dahil olmak üzere
diğer tüm labaratuar bulgularında patolojiye
rastlanmadı. Mevcut bulgularla hasta primer
dönem sifiliz tanısıyla hospitalize edilerek
intramuskuler benzetin penisilin G. 2.4 milyon
ünite tedavisi uygulandı. İlk doz sonrasında
Jaurisch Herxheimer reaksiyonu gelişmesi üzerine
hastaya tek doz Parasetamol infüzyonu uygulandı
ve reaksiyon geriledi. Hasta cinsel partnerinin de
taranması önerilerek taburcu edildi.

Resim. 1: Annuler, çevresi eritemli ağrısız ülsere lezyon.  a:Tedavi öncesi, b: Tedaviden 1 hafta 
sonra

• Dış merkezden skuamöz hücreli karsinom ön tanısıyla tarafımıza yönlendirilen 46 yaşında erkek hasta alt dudakta yara şikayetiyle
tarafımıza başvurdu. Anamnezinde şikayetinin iki ay önce başladığı ve şikayeti başlamadan yaklaşık üç hafta önce şüpheli cinsel
ilişkisi olduğu saptandı. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Dermatolojik muayenesinde alt dudak
sağ inferiorda yaklaşık 3 cm çapında annuler, çevresi eritemli ağrısız ülsere lezyon olduğu görüldü (Resim 1). Fizik muayenesinde
sağ servikal alanda yaklaşık 2 cm çaplı ağrısız lenfadenopatisi mevcuttu. Mevcut bulgularla hastada ön planda ekstragenital şankr
düşünüldü.

• Sifiliz, Treponema pallidum’un neden olduğu, kan, cinsel temas ve plasenta yoluyla bulaşan multisistemik kronik bir hastalıktır.
Primer, sekonder, latent ve tersiyer dönemleri mevcut olan hastalığın primer dönemdeki tipik lezyonları genital şankrlardır.1-3

Şankrlar, nadiren de olsa genital bölge dışı alanlarda da görülebilmektedir.1-3 Bu durumda tanı atlanabilmekte, sıklıkla başka
hastalıklarla karışabilmektedir. Biz de şankrın ekstragenital tutulumunu hatırlatmak amacıyla, primer dönemde ekstragenital şankr
ile tarafımıza başvuran sifiliz olgusunu sunmak istedik.

1. WHO. 2006. The use of rapid syphilis test. Sexually transmitted diseases diagnostics initiative by special programme for research & training in tropical diseases. WHO, Geneva, Switzerland.
2. Aguero-Seña AC, Pillay A, Radolf JD. 2019. Treponema and Brachyspira. Human Host-Associated Spirochetes, p 1083–1108. In Carroll KC, Pfaller MA, Landry ML, McAdam AJ, Patel R, Richter SS, Warnock DW (ed). Manual of clinical microbiology, 12th ed. ASM Press,
Washington, DC.
3. Procop GW, Church DL, Hall GS, Janda WM, Koneman EW, Schreckenberger PC. 2017. Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology, 7 ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA.
4. Peeling RW, Mabey D, Kamb ML, Chen X-S, Radolf JD, Benzaken AS. 2017. Syphilis. Nat Rev Dis Primers 3:17073. 10.1038/nrdp.2017.73. [
5. Taylor M, Alonso-González M, Gómez B, Korenromp E, Broutet N. 2017. World Health Organization global health sector strategy on sexually transmitted infections: an evidence-to-action summary for Colombia. Rev Colomb Obstet Ginecol68:193–201.
10.18597/rcog.3071. 6. Soreng K, Levy R, Fakile Y. 2014. Serologic testing for syphilis: benefits and challenges of a reverse algorithm. Clin Microbiol Newsl 36:195–202. 10.1016/j.clinmicnews.2014.12.001.

• Sifiliz çok farklı klinik bulgularla karşımıza çıkabilen bu sebeple büyük taklitçi olarak tanımlanan cinsel yolla bulaşan bakteriyel bir
hastalıktır. Ağrısız tek bir genital ülser, mukokutanöz lezyonlar ve lenfadenopati en sık saptanan bulgulardır.1-3 Ancak atipik
bulgularla karşımıza çıkabilmekte ve sıklıkla başka hastalıklarla karışabilmektedir. İlk bulaş anından sonra kendiliğinden iyileşen ve
yıllarca asemptomatik kalan olgular hastalığın yayılımında ve ileri dönemlere geçişinde önemli rol oynar.4-6 Bu sebeple primer
dönemde erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Biz de bu olguyla şankrın ekstragenital bölge tutulumuyla karşımıza
çıkabileceğini hatırlatmak istedik.

Anahtar Kelimeler: ektragenital şankr , jarisch herxheimer reaksiyonu , sifiliz

1-a 1-b
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PB-20
FOLİKÜLER OKLÜZYON TETRADI VE AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU 

Büşra YENİ, Hilal Kaya ERDOĞAN, Ersoy ACER, Zeynep Nurhan SARAÇOĞLU, Esra AĞAOĞLU 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

 

Özet: 

Foliküler oklüzyon tetradı; hidradenitis suppurativa, dissekan sellülit, akne konglobata ve pilonidal 
sinüsten oluşan bir semptom kompleksidir. Bu hastalıklar foliküler oklüzyonun başlattığı inflamasyon 
ile meydana gelirler.  Ailevi Akdeniz Ateşi en yaygın kalıtsal otoinflamatuvar hastalıklardan biridir. 
Otoinflamatuvar özelliklere sahip bir hastalık olan hidradenitis suppurativa ile beraberlik gösterebilir. 

On dokuz yaşında erkek hasta kliniğimize sivilce şikayeti ile başvurdu. Bu şikayetinin 3 yıldır olduğu, 
sistemik ve topikal antibiyotikler kullandığı ve fayda görmediği öğrenildi. Özgeçmişinde hepatosteatoz 
ve AAA mevcuttu. Hepatosteatoz nedeniyle ursodeoksikolik asit kullanıyordu, kolşisin 2 yıldır 
kullanmıyordu. Hastanın dermatolojik muayenesinde saçlı deride papüller, püstüller, nodüller, 
alopesik alanlar, hipertrofik skarlar; sırtta, göğüste ve omuzlarda yaygın nodülokistik lezyonlar, 
hipertrofik skarlar, çift komedonlar;  pubik bölge ve bilateral aksiller bölgede eritemli nodüller, 
hipertrofik skarlar ve fistül ağızları görüldü.  Sakrokoksigeal bölgede pilonidal sinüs ile uyumlu 
nodülokistik lezyon saptandı. Hastanın saçlı derisindeki lezyonları dissekan sellülit, sırt ve yüzündeki 
lezyonları akne konglobata, aksiller ve pubik bölgedeki lezyonları hidradenitis suppurativa ile 
uyumluydu. Pilonidal sinüsü de bulunan hasta foliküler oklüzyon tetradı olarak değerlendirildi. 
Hepatosteatozu bulunan ve sistemik ve topikal antibiyotiklerden fayda görmeyen hastaya 
adalimumab tedavisi başlandı. Adalimumab tedavisinden fayda gören hastanın takip ve tedavisi 
devam etmektedir.  

Burada foliküler oklüzyon tetradı ve AAA birlikteliği olan olgu literatür ışığında sunulmaktadır.  

 

Giriş: 

Foliküler oklüzyon tetradı, benzer patofizyolojiye sahip dört durumdan oluşan bir semptom 
kompleksidir. Hidradenitis suppurativa, dissekan sellülit, akne konglobata ve pilonidal sinüsü içerir. 
Bu hastalık grubunun kesin patogenezi bilinmemektedir; fakat araştırmalar foliküler oklüzyon 
tarafından başlatılan aynı patolojik süreci paylaştıklarını göstermektedir.1 Hidradenitis suppurativa 
otoinflamatuar özelliklere sahip bir hastalıktır ve PASH (pyoderma gangrenosum, akne vulgaris,  
hidradenitis suppurativa), PAPASH (pyoderma gangrenosum, akne vulgaris, pyojenik artrit, 
hidradenitis suppurativa) gibi sistemik otoinflamatuvar sendromların bir bileşeni olabilir. En yaygın 
kalıtsal otoinflamatuvar hastalıklardan olan Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) ile beraberlik gösteren 
hidradenitis suppurativa hastalarında daha şiddetli bir fenotip ve PAPASH benzeri overlap görülebilir.2 

 

Olgu: 

On dokuz yaşında erkek hasta polikliniğimize sivilce şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden topikal ve 
sistemik antibiyotikler kullandığı ve fayda görmediği öğrenildi. Hastanın özgeçmişinde AAA ve 
hepatosteatoz mevcuttu. Kolşisin 2 yıldır kullanmıyordu, hepatosteatoz nedeniyle ursodeoksikolik 
asit kullanımı vardı. Hastanın dermatolojik muayenesinde yüz ve saçlı deride papüller, püstüller, 
nodüller, alopesik alanlar ve hipertrofik skatrisler(Resim 1a);  sırtta, göğüste ve omuzlarda yaygın 
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nodülokistik lezyonlar, hipertrofik skarlar, çift komedonlar(Resim 2a) ;  pubik bölge ve bilateral 
aksiller bölgede eritemli nodüller, hipertrofik skarlar ve fistül ağızları görüldü(Resim 3a).  
Sakrokoksigeal bölgede pilonidal sinüs ile uyumlu nodülokistik lezyon saptandı(Resim 4). Hastanın 
saçlı derisindeki lezyonlar dissekan sellülit, sırt ve yüzündeki lezyonlar akne konglobata, aksiller bölge 
ve pubik bölgedeki lezyonlar hidradenitis suppurativa ile uyumluydu ve pilonidal sinüs ile birlikteliği 
olan hasta foliküler oklüzyon tetradı olarak değerlendirildi. Hidradenitis suppurativa ve AAA 
birlikteliği olan hastada yapılan gen analizi sonucunda heterozigot 726A varyantı saptandı. Topikal ve 
sistemik antibiyotiklerden fayda görmeyen, hepatosteatozu ve karaciğer enzim yüksekliği bulunan 
hastaya adalimumab tedavisi başlandı. Adalimumab tedavisinden fayda gören hastanın takip ve 
tedavisi devam etmektedir.  

 

                                                   

        Resim 1a                                                  Resim 1b  
 

                                                                         
 

                                                                  
             Resim 2a                                                      Resim 2b 
 

Resim (1a) adalimumab tedavisi 
öncesi ve resim (1b) adalimumab 
tedavisi sonrası 

Resim (2a) adalimumab 
tedavisi öncesi ve resim 
(2b) adalimumab tedavisi 
sonrası 
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              Resim 3a                                              Resim3b 
 

              
Resim 4: Sakrokoksigeal bölgede eritemli  
nodülokistik lezyon    
 
                                                                                     
Tartışma: 

Foliküler oklüzyon tetradı hidradenitis suppurativa, akne konglobata, dissekan sellülit ve pilonidal 
sinüsü içeren bir semptom kompleksidir. Hidradenitis suppurativa ilk olarak 1839’da Velpeau 
tarafından tanımlanmıştır, Verneuil 1854’te adını vermiştir ve ter bezleriyle ilişkilendirmiştir. Daha 
sonra hidradenitis suppurativa, akne konglobata ve dissekan sellulit ile beraber foliküler oklüzyon 
triadının bir üyesi olarak sınıflandırılmıştır. 1975’te pilonidal sinüsün eklenmesi ile foliküler oklüzyon 
tetradı oluşturulmuştur.1 

 Hidradenitis suppurativa,  ağrılı derin yerleşimli nodüllerden apselere, drene sinüslere ve fibrotik 
skarlara kadar değişen lezyonlarla karakterize kronik inflamatuvar bir cilt hastalığıdır. Öncelikle 
aksiller bölge, perine ve inframammarian bölgeleri etkiler. Önceleri apokrin bezlerdeki inflamatuvar 
ve infeksiyöz sürece bağlı oluştuğu düşünülmesine rağmen artık foliküler oklüzyon hastalığı olarak 
sınıflandırılmaktadır. Tipik olarak derin yerleşimli apseler, hassas nodüllerle başlar,  fistül ve 
kontraktür oluşumu ile sonlanabilir.1,3,4 Foliküler oklüzyon tetradının diğer bir kompleksi olan 
dissekan selülit ( perifolikülitis kapitis), skatrisyel alopesi ile sonlanan perifoliküler püstül, nodül, apse 
ve sinüsler ile kendini gösterir. Ağırlıklı olarak 20-40 yaş arasındaki Afrikalı- Amerikalı erkeklerde 
görülür. Kronik, tekrarlayıcı ve tedavisi zor bir hastalıktır.1 Akne konglobata tedaviye dirençli akne 
vulgarisin nadir görülen bir nodülokistik tipidir. Tipik olarak erişkinlikte başlar ve göğüs, sırt, gluteal 

Resim (3a) adalimumab tedavisi 
öncesi ve resim (3b) adalimumab 
tedavisi sonrası 
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bölgede çok sayıda papül,püstül, nodül, apse ve drene sinüs ağızları ile ortaya çıkar.1 Pilonidal sinüs 
ise 1833’te Mayo tarafından koksiksin hemen altında kıl içeren bir kist şeklinde tanımlanmıştır. 
Ağırlıklı olarak erkeklerde görülür.1 

Hidradenitis suppurativa iki otoinflamatuvar sendromun bileşeni olarak da görülebilmektedir. Bu 
sendromlar PASH ve PAPASH’tır.  PASH ve PAPASH, PAPA (pyojenik artrit, pyoderma gangrenosum, 
akne vulgaris) ile benzerdir. Bu üç sendrom PSTPIP1 kodlayan ve pyrin üreten gendeki mutasyonlar 
nedeniyle oluşmaktadır. 5 

Ailevi Akdeniz Ateşi, farklı genotiplere sahip otozomal resesif geçişli monogenik otoinflamatuvar bir 
hastalıktır. Ateş, peritonit ve artrit atakları ile karakterizedir.4,5AAA hastalarında mutasyona uğrayan 
gen pyrin kodlayan MEFV genidir. Pyrin ve PSTPIP1 etkileşimi ile AAA’da meydana gelen inflamasyon 
ve PASH, PAPASH, PAPA sendromları oluşumu aynı yolağı içerir.4,6 Son zamanlarda aralarında 6 AAA 
ve hidradenitis suppurativa birlikteliği olan 151 FMF hastası bildirilmiştir. 4 Bu 6 hastanın 4ünde ailede 
otoinflamatuvar hastalık öyküsü bulunmakta (AAA, ankilozan spondilit ve Crohn hastalığı) ve şiddetli 
aknesi olan bir hasta hariç hiçbirinde inflamatuvar cilt hastalığı bulunmamaktaydı. 5 

Normal popülasyonla kıyaslandığında şiddetli HS hastalarında AAA ve heterozigot MEFV 
mutasyonlarında artış saptanmıştır.  MEFV mutasyonları romatoid artrit, spondiloartropatiler, 
vaskülit, Behçet sendromu, inflamatuvar bağırsak hastalığı, multiple skleroz, glomerulonefrit gibi 
inflamatuvar hastalıklarda da hastalık şiddeti ve prognoz ile ilişkilidir.7Özellikle AAA sıklığının yüksek 
olduğu coğrafik bölgelerde ve ırklarda inflamatuvar hastalığı bulunanlarda MEFV mutasyonları sık 
görülmektedir.7,8 HS de dahil olmak üzere otoinflamatuvar hastalıklarda MEFV’deki mutasyonlar ve 
potansiyel olarak diğer otoinflamatuvar hastalıklarla ilgili diğer genler sistemik inflamasyonu artırırlar. 
8 

Salam Abbara ve ark. tarafından AAA ve HS birlikteliği gösteren 6 hasta incelenmiş, hastaların birinde 
V726A mutasyonu saptanmıştır. Bu hastalarda HS başlama yaşı ve  semptom şiddeti genel 
popülasyona benzer olarak bulunmuş ve AAA ile HS atakları arasında zamansal bir ilişki 
bulunmamıştır. MEFV mutasyonuna bağlı olarak HS şiddetinde farklılık gözlenmemiş, HS klinik 
özellikleri genel nüfus ile benzer bulunmuştur. 4  Bizim hastamızda da V726A mutasyonu saptandı. 

Sonuç:  

AAA ve HS otoinflamatuvar hastalıklardır ve benzer inflamatuvar yolak üzerinden meydana gelirler. 
Oluşan inflamasyon diğer otoinflamatuvar hastalıkların da gelişmesini tetikleyebilir ve birden fazla 
otoinflamatuvar hastalık bir arada görülebilir. MEFV gen mutasyonları ile HS şiddeti arasında kesin bir 
ilişki henüz saptanmamıştır ve daha geniş klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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            Nadir Görülen Bir Tanı: Mal de Meleda Olgusuna Yaklaşım 
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1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

            AMAÇ 

            Mal de Meleda (MDM) (keratoz palmoplantaris transgrediens et progrediens veya 

Mljet hastalığı olarak da bilinir), 100.000'de 1 prevalansı olan, nadir görülen bir otozomal 

resesif inflamatuar palmoplantar keratodermadır. MDM'nin en yaygın tezahür dönemi doğum 

ile üç yaş arasıdır. Birincil semptomlar; avuç içi ve ayak tabanlarında hiperhidrozun eşlik 

ettiği keskin sınırları olan transgradiyent keratoderma, tırnak değişiklikleri, eklemler üzerinde 

likanoid plaklar, skleroatrofik eritem, psödoainhum ve perioral eritemdir(1). Kalın 

hiperkeratoz, skleroatrofik değişikliklere ve fonksiyonu ciddi şekilde etkileyebilecek 

otoampütasyonlara neden olabilir. 

            Biz burada nadir karşılaştığımız bir tanıyı hatırlatmak ve bu tanıya yaklaşımı gözden 

geçirmek için olgumuzu sunuyoruz.  

 

            YÖNTEM 

            32 yaşında erkek hasta, her iki avuç içi ve ayak tabanlarında sarımsı renk değişikliği 

ve kalınlaşma şikayeti ile başvurdu. Deri lezyonları ailesinin belirttiği kadarıyla bebeklik 

döneminde başlamış, daha sonra ergenlik döneminde kısa bir spontan remisyon dışında yavaş 

yavaş kötüleşmişti. Ek olarak hiperhidroz ve kötü koku tariflemekteydi. Semptomlar kışın 

yaza göre daha şiddetliydi. Önceki tıbbi öyküsünde özellik yoktu. Soygeçmişinde anne ve 

baba arasında akrabalık bulunmadığı ve hastanın iki sağlıklı kardeşi olduğu öğrenildi. İkinci 

ve üçüncü derece akrabalarında benzer deri bulguları olduğunu belirtti. Sistemik muayenede 

patoloji izlenmedi. Dermatolojik muayenesinde; el ve ayak dorsalinde eritem ve 

deskuamasyon, palmoplantar alanda hafif eritemli zeminde sarımsı yaygın hiperkeratoz, ayak 

parmakları arasında maserasyon ve kötü koku saptandı. Saç, diş ve mukoza muayenesinde 

özellik yoktu. Tırnaklarda subungual hiperkeratoz ve distrofik değişiklikler saptandı.  Parmak 

hareketleri sırasında ağrı bildirdi ve bu durum günlük hayatını önemli ölçüde zorlaştırıyordu. 

Rutin laboratuvar analizleri normal sınırlar içindeydi. Plantar alandan alınan numunenin 
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doğrudan KOH analizinde hif ve sporlar gözlemlendi. Klinik bulgulara ve yakınma öyküsüne 

göre hastaya MDM tanısı konuldu. Tedavide sistemik asitretin, nemlendiriciler ve topikal 

antifungal ilaçlar planlandı.   

 

Resim 1: a) El dorsumunda kenarları normal deriden keskin sınırlarla ayrılmış eritem, deskuamasyon ve 
tırnaklarda distrofik değişiklikler b) Dermatoglif kaybı olan saman sarısı palmar keratoderma ve transgradiens 
alanlar 

 

 

Resim 2: a) Ayak dorsumunda kenarları normal deriden keskin sınırlarla ayrılmış eritem, deskuamasyon ve 
tırnaklarda distrofik değişiklikler b) Dermatoglif kaybı olan saman sarısı plantar keratoderma ve transgradiens 
alanlar 
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            SONUÇ 

            Palmoplantar keratodermalar, avuç içi ve ayak tabanlarında kalınlaşma ile karakterize, 

edinilmiş veya kalıtsal hastalıkların heterojen bir grubudur. Bir palmoplantar keratoderma 

türü olan MDM, ilk olarak 1826'da Luca Stulli tarafından tanımlanan, nadir görülen otozomal 

resesif bir hastalıktır(2). Bu bozukluk erken başlangıçlı, avuç içi ve ayak tabanlarında kalın ve 

yaygın hiperkeratoz, belirgin eritematöz sınırları olan transgrediens (ellerin ve ayakların 

dorsal yüzeylerine yayılan lezyonlar) ve progradiens (yaşla birlikte ilerleyen özellikler) ile 

karakterizedir.  Keratoderma, ellerin ve ayakların şekil bozukluğuna neden olacak kadar 

şiddetli olabilir ve bu da ciddi işlev bozukluğuna ve yaşam kalitesinde olumsuz etkilenmeye 

yol açar(3). MDM'nin klinik özellikleri; palmoplantar keratoderma, palmoplantar hiperhidroz, 

subungual keratoz, koilonişi, tırnak distrofisi, dirsekler ve dizlerde likenoid polisiklik plaklar, 

perioral eritem ve  kornea lezyonlarını içerir(4,5). 

            Keratinosit apopitozunun düzenlenmesinden sorumlu olan SLURP1 genindeki 

mutasyonlar, MDM patogenezinde rol oynar. SLURP1, keratinositlerin büyümesi, terminal 

farklılaşması, apopitoz ve kornifikasyonu dahil olmak üzere epidermal homeostazın bir 

katılımcısıdır(6). Bugüne kadar, yayınlanan çalışmada MDM ile ilişkili SLURP1 geninde en 

az 26 farklı mutasyon bildirilmiştir. Bchetnia ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 

bu mutasyonların proteinlerde yapısal değişikliklere yol açarak fonksiyonel olmamalarına ve 

sonunda hiperkeratozise neden olabileceği belirtilmiştir.   

            SLURP1 ekspresyonunun azalması çeşitli epitelyal malignitelerin ortaya çıkması ile 

ilişkilendirilmiştir.  Melanom, MDM'li hastalarda hiperkeratoz bölgesinde ortaya çıkan baskın 

kutanöz malignitedir(7). Literatürde akral melanomla ilişkili yaklaşık on MDM vakası 

yayınlanmıştır. MDM'li hastalarda Bowen hastalığı (SCC in situ) ve bir ungual kutanöz SCC  

vakası da bildirilmiştir. Bu açıdan MDM hastalarının uzun süreli dermatolojik takibi önem 

arzetmektedir.  

            Histopatolojik görünüm çok spesifik değildir. Ortokeratotik veya parakeratotik, 

infiltrat ile ilişkili epidermolizsiz akantoz, hiperkeratoz, hipergranüloz ve dermiste 

perivasküler lenfosit birikimi gözlenmiştir.  

            MDM’de tedavi için standart bir protokol yoktur. MDM genellikle uzun süreli oral 

asitretin ile tedavi edilir. Ancak oral asitretinin uzun süreli kullanımı dudak ve göz kuruluğu 

gibi yan etkilerle ilişkilidir. Bu, losyonlar ve nemlendiriciler kullanarak klinik izlemenin ve 



4-7 MAYIS 2023 / TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM 4-7 MAYIS 2023 / TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM

-45-

iyi bir perioral ve oküler sağlığın korunmasının önemini gösterir. Gelişen psödoainhum için 

cerrahi tedavi seçenekleri bildirilmiştir(8). Ek olarak MDM'de kaşınmanın neden olduğu 

mekanik etkilerin pseudoainhumu alevlendiren olası bir faktör olabileceği düşünülerek 

gabapentinin tedavide kullanıldığı bir olgu sunumunda fayda görüldüğü bildirilmiştir. 

Moriwaki ve arkadaşları SLURP1'in keratinositlerin proliferasyonunu ve farklılaşmasını 

düzenleyerek psoriazis patofizyolojisinde yer aldığını bulmuştur(9). Bir çalışma, SLURP1'in 

makrofajlar tarafından TNF-α’nın salınmasını engelleyebildiğini göstermiştir. Ayrıca, bir 

MDM hastasında epidermisin tüm katmanlarında aşırı TNF-α ekspresyonu gözlenmiştir.  Bu, 

MDM hastalarının derisindeki inflamatuar yolların psoriazis hastalarınınkiyle örtüşüp 

örtüşmediğinin merak edilmesine neden olmuştur. Bu fikre dayanarak psoriazis tedavisinde 

kullanılan IL-17 inhibitörü iksekizumab ve TNF-α inhibitörü adalimumabın tedavide 

kullanıldığı bir olgu sunulmuştur ve kısmen fayda gördüğü belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: mal de meleda, palmoplantar keratoderma 
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Rituksimabın indüklediği düşünülen bir kaposi sarkomu olgusu
Onur Köse1, Mehmet Cirit1, İjlal Erturan1, Raşit Akdeniz2, Mehmet Yıldırım1

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Deri ve Zührevi Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

Myastenia gravis tanısı olan ve idame rituksimab tedavisi almak üzere nöroloji servisinde yatırılan 47 yaşında erkek hasta, 8 ay önce
vücutta başlayan semptom vermeyen kızarıklıkları sebebiyle tarafımıza konsülte edildi. Hastanın özgeçmişinde Sjögren hastalığının olduğu
ve timoma sebebiyle 1 yıl önce opere olduğu öğrenildi. Myastenia gravis nedeniyle 9 ay önce iki hafta arayla toplam 2 doz rituksimab
tedavisi almış ve yaklaşık bir yıldır da sistemik prednol tedavisi almaktaymış. Hastanın dermatolojik muayenesinde sağ omuz derisinde
(Resim 1), sol ön kol fleksör yüzde, sol bacakta hafif infiltrasyon gösteren viyolese en büyüğü 2 cm çapında birkaç adet papülonodüler
tipte lezyonu mevcuttu. Bacaklarda bilateral en büyüğü 1 cm çapında birkaç adet hiperpigmente maküler lezyon ve karnın sol alt
tarafında viyolese yama zemininde bir adet sert papüler lezyonu mevcuttu (Resim 2). Papüler lezyondan kaposi sarkomu, lenfomatoid
papülloz, hemanjiyom, kutanöz lenfoma, sarkoidoz, mikozis fungoides ön tanılarıyla biyopsi alındı. Histopatolojisinde, epidermis altında
kesişen iğsi hücrelerden oluşan yarık benzeri damarsal yapılar içeren lezyonda (Resim 3) iğsi hücrelerde CD34 ve ERG ile immunreaktivite
vardı. HHV-8 ile az sayıda hücrede granüler boyanma gözlendi. Hastanın serolojisinde anti- HIV, HBsAg, anti-HBs, sifiliz testleri, anti-HCV
negatifti. Klinik, serolojik ve histopatolojik bulgularla birlikte hastaya AIDS ile ilişkisi olmayan iyatrojenik KS tanısı konuldu.

Resim 1: Sağ omuzdaki nodüler
lezyon TARTIŞMA
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GİRİŞ

İyatrojenik kaposi sarkomu, kalsinörin inhibitörü, sistemik steroid vb. immunsupresif ilaç kullanan hastalarda ortaya çıkan, organ nakli
sonrası popülasyonda sıklığı %1-4 arasını bulan nadir bir KS varyantıdır. Etyopatogenezde HHV-8 enfeksiyonu önemli bir rol oynar. Tüm KS
alt tipleri olasılıkla HHV-8 ile ilişkilidir. Toplumdaki HHV-8 sıklığı tam olarak bilinmese de enfekte bireylerin yalnızca küçük bir kısmında KS
ortaya çıkar. HHV-8 ile enfekte bireylerde KS gelişimi için bazı risk faktörleri öne sürülmüştür. Bunlar içerisinde genetik yatkınlık, erkek
cinsiyet, immunsüpresyon ya da immunaktivasyon, çevresel faktörler ve sigara bulunur. HHV-8’ in KS ile ilişkisi net olarak ortaya
konabilmiş olmasına rağmen patogenetik mekanizmalar tam olarak aydınlatılamamıştır. HHV-8 vücuda girdikten sonra endotel hücreleri,
B lenfositler ve makrofajlar gibi çeşitli hücrelerde latent enfeksiyon yapar. HHV-8’ in hücre döngüsünü ve apopitozu kontrol eden genlere
benzer proteinler (bcl-2, RB) ve çeşitli büyüme faktörleri (VEGF, KIT, vb.) üreterek hücre proliferasyonunu ve anjiyogenezi uyardığı,
apopitozu inhibe ettiği, bu şekilde endotel hücrelerinin neoplastik iğsi hücrelere dönüşümüne neden olduğu düşünülmektedir (1, 4).
Rituksimab, B hücrelerinin CD20 antijenine yönelik bir monoklonal antikordur ve antikor aracılı otoimmün hastalıkların tedavisinde
giderek daha fazla kullanılmaktadır (2). Hastamızın myastenia gravis nedeniyle rituksimab alması sonrasında Kaposi sarkomunun
geliştiğini gözlemledik. Rituksimab‘ ın B hücrelerini çok spesifik olarak tüketerek T hücresi fonksiyonunu etkilediğini T hücresi aracılı
bağışıklığın bozulmasına neden olduğunu varsayabiliriz. Rituksimabın neden olduğu Kaposi sarkomu alevlenmesi, HHV8 aktivasyonu ile
ilişkili görünmektedir (1). Bu nedenle, iyatrojenik kaposi sarkomu alevlenmesinin etkili yönetimi, KS için spesifik kemoterapi ile birlikte
HHV-8 viremisinin kontrolüne ve immunsupresyonun ortadan kalkmasına bağlıdır (1, 3).

Resim 3: Histopatolojik bulgularResim 2: Karın sol alt kadrandaki papüler lezyon

Kaposi sarkomu (KS); Human Herpes Virus tip 8 (HHV-8) ile enfekte bireylerde ortaya çıkan, endotelyal hücrelerden köken alan,
anjiyoproliferatif bir hastalıktır. Kaposi sarkomunun bugüne kadar; klasik, endemik, iyatrojenik ve AIDS ilişkili olmak üzere başlıca 4 alt
tipi tanımlanmıştır. Bugüne kadar, rituksimab ile tedavi edilen hastalarda KS alevlenmesi veya hızlı progresyon bildiren sınırlı sayıda yayın
vardır. Biz de burada ardışık azotiopürin, IVIG, rituksimab ve sistemik metilprednisolon tedavisi alan hastada immunsupresyon etkisiyle
geliştiğini düşündüğümüz iyatrojenik KS olgusunu sunduk.



4-7 MAYIS 2023 / TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM 4-7 MAYIS 2023 / TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM

-47-

PB-25

PJS mukokutanöz pigmentasyonlar ve diffuz gastrointestinal poliplerle 
karakterize otozomal dominant geçişli nadir bir sendromdur.(4-7) Görülme 
sıklığı düşüktür. 
Mukokutanöz pigmentasyonlar özellikle dudakta ve ağız içi mukozasında 
görülür.Daha az sıklıkta olmakla birlikte yüzde, perianal ve gluteal 
bölgelerde, el ve ayakların palmar ve plantar yüzlerinde de kutanöz 
tutuluma rastlanır.(5-7,10). Bu pigmente lezyonlar hayatın ikinci 10 
yılından sonra gerilemeye başlarlar. Mukoz membranlardaki pigmente 
maküller, kutanöz pigmentasyona göre daha yavaş geriler.
Hastalığın diğer bir özelliği de intestinal multipl polipozisdir. 
Gastrointestinal sistemin mukus sekrete eden herhangi bir yerinde 
hamartomatoz polipler şeklinde oluşur. En sık ince barsakta, daha az 
sıklıkta kolon, rektum hatta mide ve duodenumda bulunur.
Ekstraintestinal polipler nadir de olsa bildirilmektedir. Bronş, nazofarinks, 
burun, mesane, ureter, renal pelviste, safra kesesinde polip birlikteliği 
yayınlanmıştır.(6)
PJS'lu hastalarda gastrointestinal sistemde veya diğer organlarda kanser 
gelişme riski yüksektir. Bir çalışmada istatistiksel olarak özefagus, mide, 
ince barsak, kolon, pankreas, akciğer, meme, uterus ve over 
malignitelerinde rölatif risk artışları olduğu bulunmuştur.(4)
1998 yılında LKB1 (STK11) serin/threonin kinaz geni 19p.13.3 
kromozomda haritalanmıştır. Bu genin PJS'na sebep olduğu 
düşünülmektedir(4,10) Bu mutasyonlar nonsense mutasyon, frameshift 
mutasyon ve missense mutasyonlardır. Bunların LKB1 genini inaktive 
ettikleri düşünülmektedir. Bu genin mutasyonlar tarafından inaktivasyonu, 
hamartomatoz polip gelişimine neden olabilir.
PJS'lu hastalarda yineleyen karın ağrıları, gastrointestinal kanama, geçici 
invaginasyon ve hipokrom anemi görülmektedir.
Sonuç olarak malignite açısından yüksek risk teşkil ettiğinden hastaların 
genç yaştan itibaren tetkik ve takip edilmesi; hastanın aile bireylerinin de 
bu açıdan taranması gerekmektedir.
Peutz-Jeghers tanısı konulan hastamız pediatri ve pediatrik cerrahi yakın 
izlemine alındı.

DUDAKLARDA MELANOSİTİK NEVUS TANISIYLA BAŞVURAN BİR PEUTZ-JEGHERS 
SENDROMU OLGUSU

Serap ÖZTÜRKCAN 1 , Abdussamed KÖK2

1 ,2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa 

GİRİŞ

Peutz-Jeghers sendromu (PJS), gastrointestinal sistemdeki 
çoklu hamartomatöz polipler, mukokutanöz pigmentasyon ve 
artmış gastrointestinal ve gastrointestinal olmayan kanser 
riski ile karakterize otozomal dominant bir sendromdur(1-3). 
Çalışmamızda, dudaklarda çoklu siyah leke şikayeti ile 
başvuran bir Peutz-Jeghers olgusu sunulmuştıur.

OLGU SUNUMU

15 aylık kız hasta dudaklarda ortaya çıkan siyah noktalar 
sebebiyle başvurdu. Net olarak başlangıç tarihi bilinmemekle 
beraber gittikçe büyüme göstermiş ve dış merkezde nevüs 
olarak değerlendirilmişler. Özgeçmişinde sık nöbet geçirme 
sebebiyle karbamazepin kullanım öyküsü ve pediatrik nöroloji 
takibi olan hastanın soygeçmişinde özelliğe rastlanmadı.
Fizik muayenesinde vital bulgular ve genel sistem muayeneleri 
doğal olarak değerlendirildi.
Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda 
hiperpigmente maküller; boyunda ve bacaklarda hafif kabarık 
papüller mevcuttu.
Laboratuar bulgularında hipokrom anemi ve demir eksikliği 
saptandı.

TARTIŞMA

İlk değerlendirmeden sonra hasta Peutz-Jeghers ön tanısıyla 
pediatri ve genetik bölümlerine konsülte edildi.
Pediatrik değerlendirme sonrası kolonoskopik incelemesi yapılan 
hastada gastrointestinal sistemde çok sayıda polipe rastlandı ve 
bunlardan biyopsi alındı. Genetik olarak da mevcut patolojisi 
desteklenen hastaya Peutz-Jeghers tanısı konuldu.
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•Resim 1: Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda 
hiperpigmente maküller  

•Resim 2: Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda hiperpigmente 
maküller  

PJS mukokutanöz pigmentasyonlar ve diffuz gastrointestinal poliplerle 
karakterize otozomal dominant geçişli nadir bir sendromdur.(4-7) Görülme 
sıklığı düşüktür. 
Mukokutanöz pigmentasyonlar özellikle dudakta ve ağız içi mukozasında 
görülür.Daha az sıklıkta olmakla birlikte yüzde, perianal ve gluteal 
bölgelerde, el ve ayakların palmar ve plantar yüzlerinde de kutanöz 
tutuluma rastlanır.(5-7,10). Bu pigmente lezyonlar hayatın ikinci 10 
yılından sonra gerilemeye başlarlar. Mukoz membranlardaki pigmente 
maküller, kutanöz pigmentasyona göre daha yavaş geriler.
Hastalığın diğer bir özelliği de intestinal multipl polipozisdir. 
Gastrointestinal sistemin mukus sekrete eden herhangi bir yerinde 
hamartomatoz polipler şeklinde oluşur. En sık ince barsakta, daha az 
sıklıkta kolon, rektum hatta mide ve duodenumda bulunur.
Ekstraintestinal polipler nadir de olsa bildirilmektedir. Bronş, nazofarinks, 
burun, mesane, ureter, renal pelviste, safra kesesinde polip birlikteliği 
yayınlanmıştır.(6)
PJS'lu hastalarda gastrointestinal sistemde veya diğer organlarda kanser 
gelişme riski yüksektir. Bir çalışmada istatistiksel olarak özefagus, mide, 
ince barsak, kolon, pankreas, akciğer, meme, uterus ve over 
malignitelerinde rölatif risk artışları olduğu bulunmuştur.(4)
1998 yılında LKB1 (STK11) serin/threonin kinaz geni 19p.13.3 
kromozomda haritalanmıştır. Bu genin PJS'na sebep olduğu 
düşünülmektedir(4,10) Bu mutasyonlar nonsense mutasyon, frameshift 
mutasyon ve missense mutasyonlardır. Bunların LKB1 genini inaktive 
ettikleri düşünülmektedir. Bu genin mutasyonlar tarafından inaktivasyonu, 
hamartomatoz polip gelişimine neden olabilir.
PJS'lu hastalarda yineleyen karın ağrıları, gastrointestinal kanama, geçici 
invaginasyon ve hipokrom anemi görülmektedir.
Sonuç olarak malignite açısından yüksek risk teşkil ettiğinden hastaların 
genç yaştan itibaren tetkik ve takip edilmesi; hastanın aile bireylerinin de 
bu açıdan taranması gerekmektedir.
Peutz-Jeghers tanısı konulan hastamız pediatri ve pediatrik cerrahi yakın 
izlemine alındı.

DUDAKLARDA MELANOSİTİK NEVUS TANISIYLA BAŞVURAN BİR PEUTZ-JEGHERS 
SENDROMU OLGUSU

Serap ÖZTÜRKCAN 1 , Abdussamed KÖK2

1 ,2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa 

GİRİŞ

Peutz-Jeghers sendromu (PJS), gastrointestinal sistemdeki 
çoklu hamartomatöz polipler, mukokutanöz pigmentasyon ve 
artmış gastrointestinal ve gastrointestinal olmayan kanser 
riski ile karakterize otozomal dominant bir sendromdur(1-3). 
Çalışmamızda, dudaklarda çoklu siyah leke şikayeti ile 
başvuran bir Peutz-Jeghers olgusu sunulmuştıur.

OLGU SUNUMU

15 aylık kız hasta dudaklarda ortaya çıkan siyah noktalar 
sebebiyle başvurdu. Net olarak başlangıç tarihi bilinmemekle 
beraber gittikçe büyüme göstermiş ve dış merkezde nevüs 
olarak değerlendirilmişler. Özgeçmişinde sık nöbet geçirme 
sebebiyle karbamazepin kullanım öyküsü ve pediatrik nöroloji 
takibi olan hastanın soygeçmişinde özelliğe rastlanmadı.
Fizik muayenesinde vital bulgular ve genel sistem muayeneleri 
doğal olarak değerlendirildi.
Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda 
hiperpigmente maküller; boyunda ve bacaklarda hafif kabarık 
papüller mevcuttu.
Laboratuar bulgularında hipokrom anemi ve demir eksikliği 
saptandı.

TARTIŞMA

İlk değerlendirmeden sonra hasta Peutz-Jeghers ön tanısıyla 
pediatri ve genetik bölümlerine konsülte edildi.
Pediatrik değerlendirme sonrası kolonoskopik incelemesi yapılan 
hastada gastrointestinal sistemde çok sayıda polipe rastlandı ve 
bunlardan biyopsi alındı. Genetik olarak da mevcut patolojisi 
desteklenen hastaya Peutz-Jeghers tanısı konuldu.
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•Resim 1: Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda 
hiperpigmente maküller  

•Resim 2: Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda hiperpigmente 
maküller  
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PJS mukokutanöz pigmentasyonlar ve diffuz gastrointestinal poliplerle 
karakterize otozomal dominant geçişli nadir bir sendromdur.(4-7) Görülme 
sıklığı düşüktür. 
Mukokutanöz pigmentasyonlar özellikle dudakta ve ağız içi mukozasında 
görülür.Daha az sıklıkta olmakla birlikte yüzde, perianal ve gluteal 
bölgelerde, el ve ayakların palmar ve plantar yüzlerinde de kutanöz 
tutuluma rastlanır.(5-7,10). Bu pigmente lezyonlar hayatın ikinci 10 
yılından sonra gerilemeye başlarlar. Mukoz membranlardaki pigmente 
maküller, kutanöz pigmentasyona göre daha yavaş geriler.
Hastalığın diğer bir özelliği de intestinal multipl polipozisdir. 
Gastrointestinal sistemin mukus sekrete eden herhangi bir yerinde 
hamartomatoz polipler şeklinde oluşur. En sık ince barsakta, daha az 
sıklıkta kolon, rektum hatta mide ve duodenumda bulunur.
Ekstraintestinal polipler nadir de olsa bildirilmektedir. Bronş, nazofarinks, 
burun, mesane, ureter, renal pelviste, safra kesesinde polip birlikteliği 
yayınlanmıştır.(6)
PJS'lu hastalarda gastrointestinal sistemde veya diğer organlarda kanser 
gelişme riski yüksektir. Bir çalışmada istatistiksel olarak özefagus, mide, 
ince barsak, kolon, pankreas, akciğer, meme, uterus ve over 
malignitelerinde rölatif risk artışları olduğu bulunmuştur.(4)
1998 yılında LKB1 (STK11) serin/threonin kinaz geni 19p.13.3 
kromozomda haritalanmıştır. Bu genin PJS'na sebep olduğu 
düşünülmektedir(4,10) Bu mutasyonlar nonsense mutasyon, frameshift 
mutasyon ve missense mutasyonlardır. Bunların LKB1 genini inaktive 
ettikleri düşünülmektedir. Bu genin mutasyonlar tarafından inaktivasyonu, 
hamartomatoz polip gelişimine neden olabilir.
PJS'lu hastalarda yineleyen karın ağrıları, gastrointestinal kanama, geçici 
invaginasyon ve hipokrom anemi görülmektedir.
Sonuç olarak malignite açısından yüksek risk teşkil ettiğinden hastaların 
genç yaştan itibaren tetkik ve takip edilmesi; hastanın aile bireylerinin de 
bu açıdan taranması gerekmektedir.
Peutz-Jeghers tanısı konulan hastamız pediatri ve pediatrik cerrahi yakın 
izlemine alındı.

DUDAKLARDA MELANOSİTİK NEVUS TANISIYLA BAŞVURAN BİR PEUTZ-JEGHERS 
SENDROMU OLGUSU
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GİRİŞ

Peutz-Jeghers sendromu (PJS), gastrointestinal sistemdeki 
çoklu hamartomatöz polipler, mukokutanöz pigmentasyon ve 
artmış gastrointestinal ve gastrointestinal olmayan kanser 
riski ile karakterize otozomal dominant bir sendromdur(1-3). 
Çalışmamızda, dudaklarda çoklu siyah leke şikayeti ile 
başvuran bir Peutz-Jeghers olgusu sunulmuştıur.

OLGU SUNUMU

15 aylık kız hasta dudaklarda ortaya çıkan siyah noktalar 
sebebiyle başvurdu. Net olarak başlangıç tarihi bilinmemekle 
beraber gittikçe büyüme göstermiş ve dış merkezde nevüs 
olarak değerlendirilmişler. Özgeçmişinde sık nöbet geçirme 
sebebiyle karbamazepin kullanım öyküsü ve pediatrik nöroloji 
takibi olan hastanın soygeçmişinde özelliğe rastlanmadı.
Fizik muayenesinde vital bulgular ve genel sistem muayeneleri 
doğal olarak değerlendirildi.
Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda 
hiperpigmente maküller; boyunda ve bacaklarda hafif kabarık 
papüller mevcuttu.
Laboratuar bulgularında hipokrom anemi ve demir eksikliği 
saptandı.

TARTIŞMA

İlk değerlendirmeden sonra hasta Peutz-Jeghers ön tanısıyla 
pediatri ve genetik bölümlerine konsülte edildi.
Pediatrik değerlendirme sonrası kolonoskopik incelemesi yapılan 
hastada gastrointestinal sistemde çok sayıda polipe rastlandı ve 
bunlardan biyopsi alındı. Genetik olarak da mevcut patolojisi 
desteklenen hastaya Peutz-Jeghers tanısı konuldu.
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•Resim 1: Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda 
hiperpigmente maküller  

•Resim 2: Alt ve üst dudakta en büyükleri 2mm çapında çok sayıda hiperpigmente 
maküller  
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PB-27

GİRİŞ: Kriptokokkozis kapsüllü bir maya olan Cryptococcus
neoformansın sebep olduğu akut, subakut ya da kronik bir enfeksiyondur.
Enfeksiyon sağlıklı ve immün sistemi baskılanmış hastalarda görülmekte,
morbidite ve mortaliteye sebep olmaktadır. Solid organ transplantasyonu
da kriptokokkozis için ana risk faktörlerinden biridir. Kriptokoklara bağlı
kutanöz lezyonlar hematojen yayılım veya inokülasyon yoluyla
oluşmaktadır. Transplant hastalarında kriptokok enfeksiyonu akneiform
lezyonlar, purpura, veziküller, nodüller, apseler, ülserler, granülomlar,
püstüller ve selülit gibi bulgularla geniş bir spektrumda karşımıza
çıkabilmektedir. Burada renal transplant hastasında nadir görülen
pannikülit benzeri tabloyla karşımıza çıkan bir kriptokokkozis olgusunu
sunacağız. .

OLGU: Altmış iki yaşında 15 yıl önce böbrek nakli ameliyatı geçiren
kadın hastanın 2022 Mart ayında sağ uyluğunda şişlik, kızarıklık, sertlik, ısı
artışı olmuş. Değişik tanılarla antibiyotik tedavisi kullanan hastanın
şikayetleri kısmen gerilemiş. Yaklaşık 5 ay sonra şişliği ülsere dönüşünce
hasta kliniğe yatırıldı. Dermatolojik muayenesinde sağ uyluk distali
medialinde, eritemli-viyole renkli, akıntılı, yaklaşık 35x47 mm boyutunda,
deriden kabarık, yuvarlak, sert, ortasında 30x40 mm nekrotik krutlu ülser
bulunan nodül saptandı (Resim 1). Hastadan Ağustos 2022’de alınan
biyopsi “dermiste nodüler köpük histiyosit prolifersyonu” olarak sonuçlandı.
Tekrardan alınan biyopsisi “derin mantar enfeksiyonu ile uyumlu bulgular”
olarak raporlandı (Resim 2). Yara yerinden sürüntü kültürü ve doku kültürü
alınan hastada crytptococcus neoformans üremesi oldu, kanda kriptokok
antijeni pozitif saptandı. Hastaya enfeksiyon hastalıkları önerisiyle flukanazol
200 mg IV tedavisi başlandı. Nörolojik tutuluma rastlanmadı. Akciğer
BT’sinde solid nodül saptanan hasta göğüs cerrahisi tarafından önerilen
tanısal amaçlı yapılacak ameliyatı kabul etmedi. İki aylık tedavi sonrası
lezyonu kısmen gerilese de devam eden hastaya cerrahi debridman (Resim
3) ve sonrasında greft uygulandı. Debridman ve greft sonrası yara yeri
iyileşen hasta oral flukonazol tedavisine geçilerek tedavisi 6 aya tamamlandı
(Resim 4). Hastanın poliklinik takipleri devam etmektedir.

RENAL TRANSPLANT HASTASINDA KRİPTOKOKKAL PANNİKÜLİT: OLGU SUNUMU
Ferdi ÖZTÜRK1, Ezgi AKIN1, Uğur ÖNAL2, Şaduman BALABAN ADIM3, Hayriye SARICAOĞLU1,

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D, Bursa1

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A. D, Bursa2

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A. D, Bursa3

TARTIŞMA: Kriptokokkozis nadir görülen bir mantar enfeksiyonudur.
Etkeni Cryptococcus neoformans olup 1894 yılında Busse tarafından kapsüllü
bir maya olarak tarif edilmiştir. İnsanlarda kriptokokkozisin kaynağı arasında
başlıca güvercin dışkıları olmakla birlikte diğer kuş dışkıları, toprak ve meyveler
bulunmaktadır. Kriptokokkozis sıklıkla inhalasyon yoluyla bulaşmaktadır.
Hastalık çoğunlukla HIV pozitif kişilerde görülse de immün sistemi baskılanmış
kişilerde de görülebilmektedir. Transplantasyon hastalarında immün sistemin
ilaçlarla baskılanması hastalığın hemotojen yayılım veya inokülasyon yolu ile
pulmoner tutulum dışında santral sinir sistemi, deri, kemik, eklem tutulumuna
yol açabilmektedir. Bizim olgumuzda da hastada inokülasyon öyküsünün
bulunmaması nedeniyle lezyonun hematojen yayılım sonucunda oluştuğu
düşünüldü. Kutanöz lezyonlar sistemik hastalığın ilk bulgusu olabilmektedir.
Kutanöz kriptokokkozis papüler, nodüler, selülit, palpable purpura, ülseratif
lezyonlar ve pannikülit gibi bulgularla karşımıza çıkabilmektedir. Şu ana kadar
literatürde solid organ transplantasyonu sonrası 15 kriptokokkal pannikülit
olgusu bildirilmiştir. Kriptokokkozis tanısında histopatoloji, doku kültürü
yardımcı olmaktadır. Histopatolojide organizmalar oval, kalın kapsülllü, sferül
şeklinde görülmektedir. Hastalığın tedavisinde 3-6 ay süreyle oral flukonazol
veya 6-12 ay süreyle itrakonazol kullanılmaktadır. Nörolojik tutulum saptanan
hastalarda tedaviye amfoterisin B eklenebilmektedir. Bu olgu ile birlikte immün
sistemi baskılanmış hastalarda pannikülit değerlendirilirken ayırıcı tanıda
kriptokok enfeksiyonlarının akılda tutulması gerektiğini düşünmekteyiz.

KAYNAKLAR:
1. Kothiwala SK, Prajapat M, Kuldeep CM, Jindal A. Cryptococcal panniculitis in a renal transplant recipient: case report and review of literature. J Dermatol Case Rep. 2015 Sep 30;9(3):76-80.
2. Reddy BY, Shaigany S, Schulman L, Grossman ME. Resident Rounds Part III: Case Report: Fatal Cryptococcal Panniculitis in a Lung Transplant Recipient. J Drugs Dermatol. 2015; 14: 519-523.
3. Joshi S, Wattal C, Duggal L, Sharma A, Oberoi JK, Prasad KJ. Cutaneous cryptococcosis. J Assoc Physicians India. 2004; 52: 242-243.

Resim 3:  Üç ay sonra 
cerrahi debridman ve
flukonazol tedavisi
sonrası hastanın lezyonu

Resim 1: Uylukta eritemli-
viyole deriden kabarık, 
yuvarlak, sert, ortasında 
nekrotik krutlu ülser bulunan 
nodül Resim 2: Haistopatolojik bulgular (A)

ksantogranülomatöz enflamasyon ve
histiyositler içinde çevresinde berrak 
halo bulunan yuvarlak fungal
organizmalar, (B) yuvarlak fungal
organizmalar (PAS boyama)

Resim 4:  Hatanın 6 ay 
flukonazol tedavisi ve
greft onarımı sonrası 
lezyonu

A

B
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PB-28
Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu Olgusunda Gelişen Digital Nekroz:
Paraneoplastik Mi? 

Raynaud Fenomeni ilişkili mi? İlaç Yan Etkisi Mi?
Beyza TÜRE AVCI 1, Serap ÖZTÜRKCAN 1, 
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi,Tıp Fakültesi Hastanesi ,Deri ve Zührevi Hastalıkları AD ,Manisa

GİRİŞ
Digital iskemi; nazofarinks, mide, kolon, meme ve 
böbrek kanserleriyle ilişkili olarak görülebilen bir 
paraneoplastik durum olmakla birlikte akciğer kanseriyle 
ilikili olgu bildirimi literatürde oldukça nadirdir (1,2,3). 
Dijital iskemi kendi başına görülebilmekle birlikte bazen 
de eşlik eden Raynaud fenomeni ile birlikte 
görülebilmektedir (1,2).
Erlotinib akciğer kanserinin tedavisinde oral yolla 
kullanılan bir ajan olup etkisini epidermal büyüme faktörü 
reseptörünü inhibe ederek göstermektedir. (4). 
Literatürde erlotinib ilişkili olarak skleroderma ve 
beraberinde dijital nekroz gelişen sadece bir adet olgu 
sunusu mevcuttur (4).
Paraneoplastik olarak nadir görülen bir durum olan 
digital iskemisi bulunan ve aynı zamanda küçük hücreli 
akciğer kanseri tanısıyla erlotinib kullanan bir olguyu 
paylaştık.

TARTIŞMA

Resim 1: Sol el distal falankslarda pulpalara yerleşen hemorajik krutlar ve 
atrofik skarla iyileşen alanlar

OLGU SUNUMU

62 yaş erkek hasta polikliniğimize her 2 el parmak 
uçlarında 2 ay önce bşlayan koyu renk değişikliği, ağrı 
ve kabuklu yaralar şikayetiyle başvurdu. Hasta aynı 
zamanda sol el başparmağının 3 hafta önce 
kendiliğinden simsiyah olduğunu ve acil servis 
başvurusu sonrasında ortopedi tarafından amputasyon 
yapıldığını belirtti. Hastanın 20 pkt/yıl sigara öyküsü 
mevcuttu ve göğüs hastalıkarı tarafından metastatik 
küçük hücreli akciğer karsinomu tanısıyla erlotinib 
tedavisi verilmekteydi.
Yapılan muayenede her 2 elde tüm parmakların 
pulpalarında hemorajik krutlar ve atrofik skarla iyileşen 
alanlar mevcut olup sol el başparmak ampute olarak 
izlendi. Hastanın her 2 üst ekstremitelerinde nabızlar 
açıktı. Hasta romatolojik hastalık veya sigara ilişkili 
olabilen klasik Raynaud fenomeni açısından 
sorgulandığında tipi triadı tariflememekteydi ancak 
mevcut bulgular paraneoplastik Raynaud’yu ekarte 
etmemekteydi. Rutin laboratuar incelemelerinde 
hemogram ve biyokimya değerlerinde anlamlı özellik 
olmayıp sedimentasyonu yüksekti. ANA pozitif, ANCA 
negatif sonuçlanan hastada ANA profili çalışıldı ancak 
negatif sonuçlandı. Hastada mevcut bulgularla küçük
hücreli akciğer kanserine bağlı paraneoplastik dijital 
iskemi düşünüldü ve romatoloji ile birlikte takip edilen 
hastaya sistemik steroid tedavisi başlandı.

.Akciğer kanseri ile ilişkili dijital iskemi oldukça nadir bir 
paraneoplastik tablo olup ilk kez 1884 yılında O’Connor
tarafından tanımlanmıştır. (1).
Paraneoplastik Raynaud Fenomeni yine malignitelerle ilişkili 
olup özellikle erkek predominansı gösteren bir tablodur. 
Hastalık çok hızlı ilerler ve antinükleer antikor veya 
antifosfolipid antikorlarla ilişkisi yoktur (1,2). Parmakların 
genellikle asimetrik tutulduğu hastalıkta %80’den fazla 
olguda iskemi, pulpa atrofisi ve gangrenle sonuçlanır (1). 
Altta yatan hastalığın tedavisiyle mevcut tablo da düzelir (1).
Paraneoplastik digital iskemi ve paraneoplastik Raynaud
fenomeninin patogenezi net olarak anlaşılamamış olmakla 
birlikte kriyoglobulinemi, vazospazm, vaskülit ve
hiperkoagülabilite suçlanan durumlar arasındadır (1,2).
Erlotinib ile ilişkili digital ülser tanımlanan literatürdeki tek 
olguda dijital ülserlere eşlik eden skleroz, telenjiektazi ve
anti- scl-70 antikor pozitifliği de mevcut olup bizim olgumuzla 
benzerliği daha düşüktür.
Dijital iskemi ve gangreni bulunan hastalar mutlaka ayrıntılı 
muayene edilmeli altta yatabilecek malign patolojiler 
dışlanmalı ve olası paraneoplasitk durumların tedavisi ilgili 
branşlarla birlite dikkatli bir şekilde yönetilmeli. Literatürdeki 
sınırlı olgu sunumu nedeniyle uygulanabilecek tedavi 
protokolleri arasında hala net bir görüş birliği sağlanabilmiş 
olmayıp bu konuda daha ileri incelemeler gerekmektedir.
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GİRİŞ
Digital iskemi; nazofarinks, mide, kolon, meme ve 
böbrek kanserleriyle ilişkili olarak görülebilen bir 
paraneoplastik durum olmakla birlikte akciğer kanseriyle 
ilikili olgu bildirimi literatürde oldukça nadirdir (1,2,3). 
Dijital iskemi kendi başına görülebilmekle birlikte bazen 
de eşlik eden Raynaud fenomeni ile birlikte 
görülebilmektedir (1,2).
Erlotinib akciğer kanserinin tedavisinde oral yolla 
kullanılan bir ajan olup etkisini epidermal büyüme faktörü 
reseptörünü inhibe ederek göstermektedir. (4). 
Literatürde erlotinib ilişkili olarak skleroderma ve 
beraberinde dijital nekroz gelişen sadece bir adet olgu 
sunusu mevcuttur (4).
Paraneoplastik olarak nadir görülen bir durum olan 
digital iskemisi bulunan ve aynı zamanda küçük hücreli 
akciğer kanseri tanısıyla erlotinib kullanan bir olguyu 
paylaştık.

TARTIŞMA

Resim 1: Sol el distal falankslarda pulpalara yerleşen hemorajik krutlar ve 
atrofik skarla iyileşen alanlar

OLGU SUNUMU

62 yaş erkek hasta polikliniğimize her 2 el parmak 
uçlarında 2 ay önce bşlayan koyu renk değişikliği, ağrı 
ve kabuklu yaralar şikayetiyle başvurdu. Hasta aynı 
zamanda sol el başparmağının 3 hafta önce 
kendiliğinden simsiyah olduğunu ve acil servis 
başvurusu sonrasında ortopedi tarafından amputasyon 
yapıldığını belirtti. Hastanın 20 pkt/yıl sigara öyküsü 
mevcuttu ve göğüs hastalıkarı tarafından metastatik 
küçük hücreli akciğer karsinomu tanısıyla erlotinib 
tedavisi verilmekteydi.
Yapılan muayenede her 2 elde tüm parmakların 
pulpalarında hemorajik krutlar ve atrofik skarla iyileşen 
alanlar mevcut olup sol el başparmak ampute olarak 
izlendi. Hastanın her 2 üst ekstremitelerinde nabızlar 
açıktı. Hasta romatolojik hastalık veya sigara ilişkili 
olabilen klasik Raynaud fenomeni açısından 
sorgulandığında tipi triadı tariflememekteydi ancak 
mevcut bulgular paraneoplastik Raynaud’yu ekarte 
etmemekteydi. Rutin laboratuar incelemelerinde 
hemogram ve biyokimya değerlerinde anlamlı özellik 
olmayıp sedimentasyonu yüksekti. ANA pozitif, ANCA 
negatif sonuçlanan hastada ANA profili çalışıldı ancak 
negatif sonuçlandı. Hastada mevcut bulgularla küçük
hücreli akciğer kanserine bağlı paraneoplastik dijital 
iskemi düşünüldü ve romatoloji ile birlikte takip edilen 
hastaya sistemik steroid tedavisi başlandı.

.Akciğer kanseri ile ilişkili dijital iskemi oldukça nadir bir 
paraneoplastik tablo olup ilk kez 1884 yılında O’Connor
tarafından tanımlanmıştır. (1).
Paraneoplastik Raynaud Fenomeni yine malignitelerle ilişkili 
olup özellikle erkek predominansı gösteren bir tablodur. 
Hastalık çok hızlı ilerler ve antinükleer antikor veya 
antifosfolipid antikorlarla ilişkisi yoktur (1,2). Parmakların 
genellikle asimetrik tutulduğu hastalıkta %80’den fazla 
olguda iskemi, pulpa atrofisi ve gangrenle sonuçlanır (1). 
Altta yatan hastalığın tedavisiyle mevcut tablo da düzelir (1).
Paraneoplastik digital iskemi ve paraneoplastik Raynaud
fenomeninin patogenezi net olarak anlaşılamamış olmakla 
birlikte kriyoglobulinemi, vazospazm, vaskülit ve
hiperkoagülabilite suçlanan durumlar arasındadır (1,2).
Erlotinib ile ilişkili digital ülser tanımlanan literatürdeki tek 
olguda dijital ülserlere eşlik eden skleroz, telenjiektazi ve
anti- scl-70 antikor pozitifliği de mevcut olup bizim olgumuzla 
benzerliği daha düşüktür.
Dijital iskemi ve gangreni bulunan hastalar mutlaka ayrıntılı 
muayene edilmeli altta yatabilecek malign patolojiler 
dışlanmalı ve olası paraneoplasitk durumların tedavisi ilgili 
branşlarla birlite dikkatli bir şekilde yönetilmeli. Literatürdeki 
sınırlı olgu sunumu nedeniyle uygulanabilecek tedavi 
protokolleri arasında hala net bir görüş birliği sağlanabilmiş 
olmayıp bu konuda daha ileri incelemeler gerekmektedir.
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GİRİŞ
Digital iskemi; nazofarinks, mide, kolon, meme ve 
böbrek kanserleriyle ilişkili olarak görülebilen bir 
paraneoplastik durum olmakla birlikte akciğer kanseriyle 
ilikili olgu bildirimi literatürde oldukça nadirdir (1,2,3). 
Dijital iskemi kendi başına görülebilmekle birlikte bazen 
de eşlik eden Raynaud fenomeni ile birlikte 
görülebilmektedir (1,2).
Erlotinib akciğer kanserinin tedavisinde oral yolla 
kullanılan bir ajan olup etkisini epidermal büyüme faktörü 
reseptörünü inhibe ederek göstermektedir. (4). 
Literatürde erlotinib ilişkili olarak skleroderma ve 
beraberinde dijital nekroz gelişen sadece bir adet olgu 
sunusu mevcuttur (4).
Paraneoplastik olarak nadir görülen bir durum olan 
digital iskemisi bulunan ve aynı zamanda küçük hücreli 
akciğer kanseri tanısıyla erlotinib kullanan bir olguyu 
paylaştık.

TARTIŞMA

Resim 1: Sol el distal falankslarda pulpalara yerleşen hemorajik krutlar ve 
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OLGU SUNUMU

62 yaş erkek hasta polikliniğimize her 2 el parmak 
uçlarında 2 ay önce bşlayan koyu renk değişikliği, ağrı 
ve kabuklu yaralar şikayetiyle başvurdu. Hasta aynı 
zamanda sol el başparmağının 3 hafta önce 
kendiliğinden simsiyah olduğunu ve acil servis 
başvurusu sonrasında ortopedi tarafından amputasyon 
yapıldığını belirtti. Hastanın 20 pkt/yıl sigara öyküsü 
mevcuttu ve göğüs hastalıkarı tarafından metastatik 
küçük hücreli akciğer karsinomu tanısıyla erlotinib 
tedavisi verilmekteydi.
Yapılan muayenede her 2 elde tüm parmakların 
pulpalarında hemorajik krutlar ve atrofik skarla iyileşen 
alanlar mevcut olup sol el başparmak ampute olarak 
izlendi. Hastanın her 2 üst ekstremitelerinde nabızlar 
açıktı. Hasta romatolojik hastalık veya sigara ilişkili 
olabilen klasik Raynaud fenomeni açısından 
sorgulandığında tipi triadı tariflememekteydi ancak 
mevcut bulgular paraneoplastik Raynaud’yu ekarte 
etmemekteydi. Rutin laboratuar incelemelerinde 
hemogram ve biyokimya değerlerinde anlamlı özellik 
olmayıp sedimentasyonu yüksekti. ANA pozitif, ANCA 
negatif sonuçlanan hastada ANA profili çalışıldı ancak 
negatif sonuçlandı. Hastada mevcut bulgularla küçük
hücreli akciğer kanserine bağlı paraneoplastik dijital 
iskemi düşünüldü ve romatoloji ile birlikte takip edilen 
hastaya sistemik steroid tedavisi başlandı.

.Akciğer kanseri ile ilişkili dijital iskemi oldukça nadir bir 
paraneoplastik tablo olup ilk kez 1884 yılında O’Connor
tarafından tanımlanmıştır. (1).
Paraneoplastik Raynaud Fenomeni yine malignitelerle ilişkili 
olup özellikle erkek predominansı gösteren bir tablodur. 
Hastalık çok hızlı ilerler ve antinükleer antikor veya 
antifosfolipid antikorlarla ilişkisi yoktur (1,2). Parmakların 
genellikle asimetrik tutulduğu hastalıkta %80’den fazla 
olguda iskemi, pulpa atrofisi ve gangrenle sonuçlanır (1). 
Altta yatan hastalığın tedavisiyle mevcut tablo da düzelir (1).
Paraneoplastik digital iskemi ve paraneoplastik Raynaud
fenomeninin patogenezi net olarak anlaşılamamış olmakla 
birlikte kriyoglobulinemi, vazospazm, vaskülit ve
hiperkoagülabilite suçlanan durumlar arasındadır (1,2).
Erlotinib ile ilişkili digital ülser tanımlanan literatürdeki tek 
olguda dijital ülserlere eşlik eden skleroz, telenjiektazi ve
anti- scl-70 antikor pozitifliği de mevcut olup bizim olgumuzla 
benzerliği daha düşüktür.
Dijital iskemi ve gangreni bulunan hastalar mutlaka ayrıntılı 

muayene edilmeli altta yatabilecek malign patolojiler 
dışlanmalı ve olası paraneoplasitk durumların tedavisi ilgili 
branşlarla birlite dikkatli bir şekilde yönetilmeli. Literatürdeki 
sınırlı olgu sunumu nedeniyle uygulanabilecek tedavi 
protokolleri arasında hala net bir görüş birliği sağlanabilmiş 
olmayıp bu konuda daha ileri incelemeler gerekmektedir.
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