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Değerli Meslektaşlarım,

Kasım ayında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı ile Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen XX.
Prof.Dr. A Lütfü Tat Sempozyumu’na düzenleme kurulu adına hoş geldiniz diyorum.
Bu saygın ve geleneksel toplantıyı düzenlemekten ve sizlerle birlikte olmaktan gurur
duyuyoruz.
Sempozyumda bilimsel program, kurslar, konferanslar, paneller ve tanınız nedir
oturumları olarak düzenlenmiştir. Tüm sempozyum “güncel konular” düşünülerek
hazırlanmıştır. Katılımlarınız ve değerli konuşmacılarımızın aktaracağı sunumlar ile
bilgilerimizi hem yenileme ve hem de paylaşma ve tartışma olanağı bulacağımızı
umuyorum.
Sempozyuma gönderilen araştırma ve vaka sunumları sözlü bildiri ve yazılı poster
bildirileri olarak sunulacaktır. Poster bildirileri arasından seçilen çalışmalar, herkesin
katılımına açık olacak şekilde poster alanında tartışılacaktır. Değerli hocalarımızdan
oluşan Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek olan hem sözlü
hem de poster araştırma bildirileri ilaç firmalarının bilimsel desteği ile sempozyumda
ödüllendirme olanağı bulacaktır. Ayrıca, Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği,
ülkemizden yapılmış bir yayına
Dr. Feriha Tat ve Prof.Dr. A Lütfü Tat adına araştırma ödülü verecektir. Sempozyum
Düzenleme ve Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından da en iyi poster vaka sunumu
ödülü verilecektir.
Sağlık çalışanları olarak biz doktorları her alanda ve koşulda etkileyen, sistem
değişikliğinden geçtiğimiz ve tıp eğitimi, hasta bakım kalitesi, çalışma koşullarımız
ve özlük haklarımız ile kaygılar yaşadığımız bu dönemde sürekli meslek eğitimine
verdiğiniz önemin göstergesi olarak katılımınız çok daha önem taşımaktadır. Bu nedenle,
katılımlarınız ile gerçekleşen sempozyuma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür eder ve
sempozyumumuzun beklentilerinizin karşılandığı bir toplantı olmasını dilerim.
Saygılarımla,

Prof.Dr. Gül Erkin
Sempozyum Başkanı
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Can Baykal
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Cevdet Altınyazar
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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Dilek Seçkin

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Ekin Şavk

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın

Emel Fetil

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Ercan Arca

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Ertan Yılmaz

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya

Gamze Serarslan

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Hatay

Hamdi Memişoğlu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana

Hatice Erdi Şanlı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

İdil Ünal

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Kamer Gündüz

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Mehmet Karakaş

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana

Melih Akyol

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas

Meral Ekşioğlu

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara

Mukadder Koçak

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kırıkkale

Murat Orhan Öztaş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Nihal Kundakçı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Nilgün Atakan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Nilgün Bilen

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Nilgün Şentürk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Samsun

Nilsel İlter

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Osman Köse

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Oya Oğuz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Özer Arıcan

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Edirne

Özlem Dicle

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya

Pelin Müştak

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Rıfkiye Küçükoğlu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Sedat Özçelik

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas

Sedef Şahin

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Sema Aytekin

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Diyarbakır

Serap Utaş

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri

Soner Uzun

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Tamer İrfan Kaya

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Teoman Erdem

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Sakarya

Tülin Akan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Ülker Gül

S.B. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Dermatoloji Kliniği, Ankara

Vahide Baysal

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
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Ahmet Yaşar Turanlı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Samsun

Akın Aktaş

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Erzurum

Ali Haydar Parlak

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bolu

Ali Kocabaş

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Ali Tahsin Güneş

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

A. Çiğdem Doğramacı

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Hatay

Aslı Hapa

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Ayça Cordan Yazıcı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Ayla Gülekon

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Aynur Akyol

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Aysel Gürler

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Ayşe Anıl Karabulut

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kırıkkale

Ayşe Boyvat

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Ayşe Kavak

Düzce Üniversitesi Tıp Fak., Dermatoloji AD, Düzce / S.B. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğt. Arş. Hst., Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Ayşen Karaduman

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Ayten Ferahbaş

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri

Barbaros Çil

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Başak Yalçın

S.B. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 1. Dermatoloji Kliniği, Ankara

Berna Şanlı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Denizli

Bilal Doğan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Dermatoveneroloji Kliniği, İstanbul

Burhan Aksakal

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Can Baykal

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Cem Mat

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Cengizhan Erdem

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Cevdet Altınyazar

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya

Deniz Yücelten

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Detleff Zillikens

Lübeck Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Almanya

Dilek Bayramgürler

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Dilek Seçkin

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Ekin Şavk

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın

Ekrem Aktaş

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri

Emel Bülbül Başkan

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bursa

Emel Fetil

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Emine Derviş

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul

Emine Tamer

S.B. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 1. Dermatoloji Kliniği, Ankara

Ercan Arca

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Erkan Alpsoy

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya
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Erol Koç

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Ertan Yılmaz

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya

Ertuğrul Aydemir

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Evren Sarıkafıoğlu

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Fatma Aydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Samsun

Fatma Eskioğlu

S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cildiye Kliniği, Ankara

Fezal Özdemir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Fikret Kölemen

Emekli - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Gamze Serarslan

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Hatay

Göksun Karaman

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın

Gönül Ergenekon

Florance Nightingale Hastanesi, Cilt ve Deri Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Gül Denli

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana

Gülru Erdoğan

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Günseli Öztürk

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Güzin Özarmağan

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Hakan Erbil

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Hamdi Memişoğlu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana

Hatice Erdi Şanlı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Hideko Kamino

New York Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatopatoloji Ünitesi, ABD

İdil Ünal

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir

İlham Sabuncu

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

İnci Mevlitoğlu

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya

Kamer Gündüz

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Knut Brockow

Münih Teknik Üniversitesi, Dermatoloji ve Alerji Anabilim Dalı, Almanya

Mehmet Ali Gürer

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Mehmet Karakaş

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana

Melih Akyol

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas

Melih Elçin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara

M. Önder Babaoğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara

Meral Ekşioğlu

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara

Mukadder Koçak

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kırıkkale

Mukaddes Kavala

S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Murat Orhan Öztaş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Mutlu Hayran

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara

M. Turhan Şahin

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Nahide Onsun

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Nedim Sarıfakıoğlu

Gestalt Estetik Merkezi, Ankara

Neslihan Şendur

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın

Nihal Kundakçı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Nilgün Bilen

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Nilgün Solak Tekin

Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR
Nilgün Şentürk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Samsun

Nilser İlter

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Nuran Allı

S.B. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 1. Dermatoloji Kliniği, Ankara

Oktay Taşkapan

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Orhan Özgöztaşı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Gaziantep

Osman Köse

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Oya Oğuz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Özer Arıcan

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Edirne

Özlem Dicle

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya

Pelin Müştak

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Rıfkiye Küçükoğlu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Rudolph Happle

Marburg Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Almanya

Sedat Özçelik

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas

Sedef Şahin

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Sema Aytekin

S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul

Serap Öztürkcan

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Serap Utaş

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri

Sergey Grando

Kaliforniya Irvine Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ABD

Server Serdaroğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Sevgi Bahadır

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon

Sibel Alper

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Sibel Aşçıoğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara

Soner Uzun

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya

Sumaira Aasi

Yale Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatolojik Cerrahi ve Kutanöz Onkoloji Ünitesi, ABD

Şebnem Aktan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Şebnem Özkan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Şükran Tunalı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bursa

Tamer İrfan Kaya

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Teoman Erdem

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Sakarya

Tülin Ergun

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Tülin Mansur

Ahu Hetman Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Muğla

Ülker Gül

S.B. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Dermatoloji Kliniği, Ankara

Ümit Ukşal

Universal Taksim Alman Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul

Vahide Baysal

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

Yahya Büyükaşık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Ünitesi, Ankara

Yalçın Tüzün

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yasemin Saray

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Yavuz Harmanyeri

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Zafer Kurumlu

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Zülal Erbağcı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Gaziantep
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BİLİMSEL PROGRAM

08:30
18:00

16 KASIM 2011, ÇARŞAMBA / 1.GÜN
KAYIT

UYGULAMALI LAZER
LAZER KURSU
KURSU (MIMOSA
(MIMOSA SALONU)
SALONU)
UYGULAMALI

13.30
13.30
13.50
13.50

Koordinatör:
Koordinatör: Erol
Erol Koç
Koç
Lazer-Doku
Lazer-Doku Etkileşimi,
Etkileşimi, Lazer
Lazer Hakkında
Hakkında Genel
Genel Bilgiler
Bilgiler
Erol Koç
Koç
Erol

14

MAGNOLI IIII
MAGNOLIA
SALONU
SALONU

GERBERA
GERBERA
SALONU
SALONU

CAMELIA
CAMELIA II
SALONU
SALONU

CAMELIA II
II
CAMELIA
SALONU
SALONU

Aleksandrite++ NdAleksandrite
YAG
kombine
lazer
Nd:YAG
kombine
sistemleri
lazer sistemleri

Fraksiyonel
Fraksiyonel
Er-YAG
lazer
Er:YAG lazer
sistemleri
sistemleri

Aleksandrite
Aleksandrite
epilasyon
epilasyon lazer
lazer
sistemleri
sistemleri

Nd-YAG +
+ KTP
KTP ve
ve
Nd:YAG
YSGG
YSGG lazer
lazer
sistemleri
sistemleri

Pulse Dye
Dye +
+ Nd:YAG
Nd
Pulse
YAG
kombine
kombine
lazerlazer
sistemleri
sistemleri

1.
1. Grup
Grup

2.
2. Grup
Grup

3.
3. Grup
Grup

4.
4. Grup
Grup

5.
5. Grup
Grup

2.
2. Grup
Grup

3.
3. Grup
Grup

4.
4. Grup
Grup

5.
5. Grup
Grup

1.
1. Grup
Grup

3.
3. Grup
Grup

4.
4. Grup
Grup

5.
5. Grup
Grup

1.
1. Grup
Grup

2.
2. Grup
Grup

4.
4. Grup
Grup

5.
5. Grup
Grup

1.
1. Grup
Grup

2.
2. Grup
Grup

3.
3. Grup
Grup

5. Grup
Grup
5.

1. Grup
Grup
1.

2. Grup
Grup
2.

3. Grup
Grup
3.

4. Grup
Grup
4.

Kahve Molası
Molası
Kahve

TEMEL FOTOTERAPİ KURSU (SALON A)

13:30
13:50

Türkiye’de Fototerapinin Geçmişi
Fikret Kölemen

13:50
14:10

Fototerapide Terminoloji, Fototerapi Endikasyonları
Ekrem Aktaş

14:10
14:30

Sık Uygulanan Tedavi Rejimleri
Ertan Yılmaz

14:30
14:50

Sık Kullanılan Ultraviyole Kaynakları, Cihazların ve Yazılımların Kullanımı
Ercan Arca

14:50
15:10

Makinelerin, Lambaların Bakımı ve Kalibrasyonu
Dilek Seçkin

15:10
15:30

Kahve Molası

15:30
15:50

Fototerapide Hasta, Uygulayıcı ve Doktor Güvenliği
Nihal Kundakçı

15:50
16:10

Video Gösterisi 1: Fototerapi Uygulaması
Ayşen Karaduman

16:10
16:30

Video Gösterisi 2: Banyo Puva Uygulaması
Nihal Kundakçı

16:30
16:50

Koordinatörler: Ayşen Karaduman, Ertan Yılmaz

Video Gösterisi 3: Fototest Ve Fotoyama Testi Uygulamaları
Emel Bülbül Başkan

16:50
17:00

KURSLAR

13:30
18:00

16.50
16.50 16.10
16.10 15.30
15.30 15.10
15.10 14.30
14.30 13:50
13:50
17.30
17.30 16.50
16.50 16.10
16.10 15.30
15.30 15.10
15.10 14:30
14:30

MAGNOLI I I
MAGNOLIA
SALONU
SALONU

Kursun Değerlendirilmesi

16 KASIM 2011, ÇARŞAMBA / 1.GÜN
EPİDEMİYOLOJİ VE İSTATİSTİK KURSU: KLİNİK ÇALIŞMALARIN PLANLANMASI, ANALİZİ VE
YORUMLANMASI (FREESIA SALONU)

13:30
14:20

Temel Çalışma Tasarımları
Sibel Aşçıoğlu

14:30
15:15

Bias ve Karıştırıcı Etkenler
Sibel Aşçıoğlu

15:15
15:30

Kahve Molası

15:30
16:20

Klinik Çalışmalarda İstatistik Analiz
Mutlu Hayran

16:30
17:20

KURSLAR

13:30
18:00

Koordinatör: Sibel Aşçıoğlu

Klinik Çalışmalarda İstatistik Analizin Yorumlanması
Mutlu Hayran

UYGULAMALI BOTULİNUM TOKSİN VE DOLGU MADDELERİ ENJEKSİYONU KURSU: KOMBİNE
YAKLAŞIM (BEGONIA SALONU)

13.30
14.40

1. Grup

14.40
14.55

Kahve Molası

14.55
16.05

2. Grup

16.05
16.20

Kahve Molası

16.20
17.30

Koordinatör: Hakan Erbil

3. Grup

AÇILIŞ TÖRENİ (SALON A)

18:00-19:00

• Anılarla Prof. Dr. A. Lütfü Tat
Sevinç Akkaya, Aysel Gürler, Erbak Gürgey, Yavuz Peksarı, Mehmet Ali Gürer
• Prof. Dr. A. Lütfü Tat’ı Tanıyalım
Aysel Gürler

19:00

• Dermatoloji Müzesi
Adem Köşlü

AÇILIŞ KOKTEYLİ (SALON B)

15

09:40-10:40

08:30-09:30

Saat

17 KASIM 2011, PERŞEMBE / 2.GÜN
SALON A

SALON B

Panel 1
Otoimmünite ve Otoinflamasyon
Oturum Başkanları:
Aynur Akyol, Nuran Allı

Panel 2
Ürtiker ve Anjiyoödem
Oturum Başkanları:
Ahmet Yaşar Turanlı, Sibel Alper

• Otoimmünite ve Otoinflamasyon
Başak Yalçın

• Dirençli Kronik Ürtikerde Tedavi
Serap Utaş

• Behçet Hastalığı
Ayşe Boyvat

• Herediter Anjiyoödem
Oktay Taşkapan

• Çoklu Otoimmün Hastalık
Emel Bülbül Başkan

• Ürtikeryal Sendromlar
Emine Derviş

Panel 3
Psoriasis
Oturum Başkanları:
Ayla Gülekon, Şebnem Özkan

Panel 4
Zührevi Hastalıklar
Oturum Başkanları:
Cem Mat, Neslihan Şendur

• Sistemik Hastalık Olarak Psoriasis
Tülin Ergun

• Sık Görülen Zührevi Hastalıklarda
Tanı ve Laboratuvar
Güzin Özarmağan

• Dermatoloji Kliniğinde Psoriatik Artrit ve
Tırnak Psoriasisi
Erol Koç

• Sık Görülen Zührevi Hastalıklarda
Tedavi ve Korunma
Server Serdaroğlu

10:40
11:00

• Palmoplantar Psoriasis ve Püstülozis:
Benzer ve Farklı Yönler
Aslı Hapa

• Zührevi Hastalıklarda Toplum Bilinci
Geliştirme Politikalarının Bugünü ve Geleceği
Berna Şanlı

KAHVE MOLASI

Klinik ve Kozmetik Uygulamalarda
Lazer Teknolojileri
Oturum Başkanı:
Mehmet Ali Gürer
Yeni Gelişmeler, Güncel Yaklaşımlar
Stephen William Eubanks

14:00-15:00

13:00-14:00

12:00
13:00

11:00-12:00

Uydu Sempozyum

16

ÖĞLE YEMEĞİ
Konferans 1
Oturum Başkanı:
Yavuz Harmanyeri
“Update on Diagnosis and Treatment of Mastocytosis”
Knut Brockow

Panel 5
Enfeksiyonlar ve Deri
Oturum Başkanları:
Şükran Tunalı, Yalçın Tüzün

Panel 6
Dermatoonkoloji
Oturum Başkanları:
Afet Akdağ Köse, Gül Denli

• Lepranın Bugünü
Nihal Kundakçı

• Güneşten Koruyucularda Tartışmalı Noktalar
Göksun Karaman

• Deri Tüberkülozları ve Tanı Yöntemleri
Teoman Erdem

• Metastatik Deri Kanserleri ve Metastaz Biyolojisi
Tülin Mansur

• Tularemi
Meral Ekşioğlu

• Melanom-dışı Deri Kanserleri: Zor Vakalar
Pelin Müştak

SALON A

15:20-16:20

15:00
15:20

Saat

17 KASIM 2011, PERŞEMBE / 2.GÜN
SALON B
KAHVE MOLASI

Panel 7
Yenilikler
Oturum Başkanları:
Ali Tahsin Güneş, Akın Aktaş

Panel 8
Sistemik Hastalıklar ve Deri
Oturum Başkanları:
Orhan Özgöztaşı, Sevgi Bahadır

• Dermatolojik Tedavide Yeni Fikirler
Mukadder Koçak

• Hipereozinofilik Sendrom ve Klonal Eozinofili
Asena Çiğdem Doğramacı

• Dermatolojik Araştırmalarda Önemli Gelişmeler
Soner Uzun

• Eozinofilisi Olan Dermatoloji Hastasına Yaklaşım
Özer Arıcan

• Günümüz Sağlık Politikalarının Dermatolojideki Etkileri
Ülker Gül

• Reaktif Hemofagositik Sendrom
Yahya Büyükaşık

16:30-17:30

Türk Dermatoloji Derneği Eğitim Kurultayı
Oturum Başkanı:
Ertan Yılmaz
• Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nun
Çalışmaları
Erkan Alpsoy
• Tıpta Uzmanlık Kurulu Deri ve Zührevi Hastalıklar
Komisyonu’nun Çalışmaları
Teoman Erdem

17:30
17:40

• Göğüs Hastalıkları Eğitiminde Müfredat Çalışmaları
Ali Kocabaş

KAHVE MOLASI

17:40-18:35

Türk Dermatoloji Derneği Eğitim Kurultayı
Oturum Başkanı:
Neslihan Şendur
• Yeterlik Sınavında Kullanılan Soru Teknikleri
Melih Elçin
• UEMS Dermatoloji “Board” Çalışmaları
Ekin Şavk
• Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı Süreci
Göksun Karaman
• Akreditasyon Kurulu Çalışmalarında Son Durum
Serap Öztürkcan

17

SALON A

SALON B

Panel 9
Dermatoskopi
Oturum Başkanları:
Nahide Onsun, Oya Oğuz

Panel 10
Deri Hastalıkları ve Virüsler
Oturum Başkanları:
İnci Mevlitoğlu, Emel Fetil

• Saçlı Deri Lezyonları
Sedef Şahin

• Virüsler ve İlaç Reaksiyonları
Ayşe Anıl Karabulut

• Yüzdeki Lezyonlar
Mustafa Turhan Şahin

• Virüsler ve Vaskülitler
Fatma Aydın

• Akral Lezyonlar
Fezal Özdemir

• Virüsler ve Deri Kanserleri
Evren Sarıfakıoğlu

SALON C

Konferans 2
Oturum Başkanı:
Hamdi Memişoğlu
“New Developments in Diagnosis and
Treatment of Autoimmune Bullous
Diseases”
Detlef Zillikens

10:50
11:10

09:50-10:50

08:30-09:40

Saat

18 KASIM 2011, CUMA / 3.GÜN

KAHVE MOLASI

11:10-12:10

Uydu Sempozyum
Türkiye’nin Anti-TNF Panoraması
Oturum Başkanı:
Sibel Alper

13:10-14:10

12:10
13:10

Konuşmacılar:
Erol Koç, Nilgün Solak Tekin, Melih Akyol

18

ÖĞLE YEMEĞİ
Sözlü Bildiriler 1
Oturum Başkanları:
Ertan Yılmaz, Ayten Ferahbaş

Sözlü Bildiriler 2
Oturum Başkanları:
Melih Akyol, Ayşe Kavak

Sözlü Bildiriler 3
Oturum Başkanları:
Nilgün Şentürk, Murat Öztaş

SB01
Fare Konnektif Doku Fibroblast Kültüründe Stronsiyum
Kloridin Etkileri
Akyol M, Polat Z. A, Özçelik S, Kaya Ö.

SB08
İnsülin Benzeri Büyüme Faktörünün Akrokordon
Patolojisindeki Yeri
Köseoğlu H.G, Karakaş A. A, ,Sarı R, Davran F,
Başsorgun İ.C, Akbaş H, Özdem S, Çiftçioğlu
M.A, Alpsoy E.

SB16
Dicle Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğinde
Yatarak Tedavi Görmüş Tinea Kapitis Profundalı
Hastaların Demografik ve Klinik Verilerinin Retrospektif
Olarak Değerlendirilmesi
Aytekin S, Ayhan E.

SB02
Rat Derisini
İntrauterin
Magnezyum Sülfatın Fötal Sıçan
Derisini
İntrauterin
İskemi Reperfüzyon Hasarından Koruyucu Etkisi
Kaptanoğlu A.F, Arca T, Kılınç K.

SB09
Metabolik Sendrom ve Metabolik Olarak Normal
Obezitede Görülen Deri Bulguları
Sarıkaya S, Altunay İ. K, Demirci G.T, Küçükünal A,
Altuntaş Y.

SB17
Morfealı Hastalarda Klinik Özellikler, Laboratuvar
Bulguları, Seçilen Tedavi Yöntemi ve Takip Sonuçları
Küçükuslu N, Akay N, Erdi H.Ş, Akyol A.

SB03
Uzun Süreli Etanersept Uygulamasının Wistar Albino
Sıçanlarda Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkileri
Bayramgürler D, Karson A, Özer C, Utkan T.

SB10
Ekzojen Obezite Hastalarında Deri Bulguları
Hızlı P, Gül Ü, Gönül M, Yılmaz Y, Güler S, Berker D.

SB18
Skatrisyel Alopesiler: 36 Hastanın Retrospektif Analizi
Çınar N, Karaduman A, Hapa A, Elçin G, Evans S.E,
Erkin G, Atakan N, Akan T.

SB04
Vitiligo’lu Hastalarda Vitamin D Reseptör Genleri APA I,
BSM I, FOK I, TAQ I Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi
Aydıngöz İ. E, Bingül İ, Abbasoğlu S.D., Vural P, Uysal M.

SB11
Akromegali Hastalarında Deri Bulguları
Metin A, Akoğlu G, Emre S, Ersoy R, Çakır B.

SB19
Orta ve Şiddetli Plak Psoriasisli Hastalarda
Ustekinumab Tedavisi
Onsun N, Eken Z.E, Su Ö.

SB05
Gri Skala, Renkli Doppler ve Power Doppler
Ultrasonografi Kullanarak Deri Lezyonlarının
Değerlendirilmesi
Petik B, Yıldız H.

SB12
Chanarın-Dorfman Sendromu Tanısı Alan Vakalarda
ABHD5 Geninde Mutasyonların Tanımlanması
Emre S.D, Ünver N, Evans S.E, Yüzbaşıoğlu A,
Gürakan F, Gümrük F, Karaduman A.

SB20
İlk Planda Akla Gelmeyen Bir Antite: Retinoik Asit
Sendromu: 4 Olgu Sunumu
Yaşar Ş, Göktay F, Cebeci F, Serdar Z.A.

SB06
Perniyoda Epidemiyolojik Özellikler ve Altta Yatan
Sistemik Hastalıkların Araştırılması
Takcı Z, Vahaboğlu G, Ekşioğlu H.M.

SB13
Pediatrik Hastalarda Molluskum Kontagiozumun
%10’luk KOH Solusyonu ile Tedavisi
Can B, Topaloğlu F, Kavala M, Türkoğlu Z,
Zindancı İ, Südoğan S.

SB21
Mikozis Fungoides Tedavisinde Bexaroten Kullanımı
(Ön Rapor)
Yeniay Y, Köse O.

SB33
Alopesi Areatada Yeni Trikoskopik Bulgular ve Alopesi
Aktivitesi, Şiddeti ve Klinik Alt Tipi ile
İle İlişkisi
Kibar M, Aktan Ş.

SB14
Pediyatrik Hastalarda Deri Hastalıklarının Sıklığının ve
Dağılımının Araştırılması
Ersoy E, Gökdemir G.

SB22
Transforme Mikozis Fungoides: Hacettepe Deneyimi
Hapa A, Erkin G, Gököz Ö, Evans S.E, Elçin G,
Karaduman A, Atakan N, Akan T.

SB45
İsotretinoin Kullanan Akneli Kadın Hastalarda
Antimüllerian Hormon Düzeyi
Aktürk A.Ş, Abalı R, Güzel M.A, Güzel E.Ç, Güzel S,
Kıran R.

SB15
Pediatrik Olgularda Fototerapi: Retrospektif Bir Çalışma
İzol B, Başkan E.B, Aydoğan K, Aydın Y, Sarıcaoğlu H,
Tunalı Ş.

SB23
Palmoplantar Hiperhidroz için Musluk Suyu
İyontoforezi Uygulanan Hastaların Tedaviye Uyumu
Özcan D, Güleç A.T.

SALON A

KAHVE MOLASI
Panel 11
Kaşıntı ve Disestezi
Oturum Başkanları:
Fatma Eskioğlu, Ekin Şavk

Panel 12
Güncel Tedaviler
Oturum Başkanları:
Gönül Ergenekon, Kamer Gündüz

• Kronik Sistemik Hastalıklarda Kaşıntı
Dilek Bayramgürler

• Alopesi Areatada Tedavi
İdil Ünal

• Disesteziler
Nilgün Solak Tekin

• Akne ve Rozasede Tedavi
Zülal Erbağcı

• Kaşıntı Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Şebnem Aktan

• Hidradenitis Süpürativada Tedavi
Ali Haydar Parlak

16:40
17:40

15:40-16:40

SALON C

“Paraneoplastic Autoimmune
Multiorgan Syndrome”
Sergey Grando

PEDİATRİK DERMATOLOJİ DERNEĞİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

17:40
20:00

SALON B

Konferans 3
Oturum Başkanı:
Mehmet Ali Gürer

15:20
15:40

14:20-15:20

Saat
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TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

GALA YEMEĞİ
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SALON A

Panel 14
Sistemik Tedaviler
Oturum Başkanları:
Zafer Kurumlu, Mukaddes Kavala

• “Histopathological Diagnosis of
Early MF”
Hideko Kamino
• Evrelendirme ve Takip
Can Baykal
• İleri Evre MF’de Tedavi
Hatice Erdi Şanlı

• Farmakogenetiğin Bugünü
Melih Önder Babaoğlu
• Geçimsiz İlaçlar
Sema Aytekin
• Dost ve Sinerjik İlaçlar: Önerilen
Kombinasyonlar
Vahide Baysal

FOTOĞRAF ÇEKİMİ
KAHVE MOLASI
Uydu Sempozyum
Atopik Dermatit; Yüzeydeki
Alevlenmeden Daha Fazlası
Oturum Başkanı: Sibel Alper

• Açılış
Ümit Küçükmustafa
• Cilt Yaşlanması, Önlemek Mümkün mü?
Miroslav Radman
• Cilt Yenilenmesine Yeni Bir Bakış: Matricium®
Eric Jourdain

12:10
12:40

• Atopik Dermatitte Klinik ve Tanı
Ayşen Karaduman
• Olgularla; Atopik Dermatit Tedavisi
Serap Utaş
• Olgularla; Proflaksi ve PROAKTİF Tedavi
Sibel Alper

Uydu Sempozyum

12:40
13:40

11:20-12:10

SALON C

Konferans 4
Oturum Başkanı: Fikret Kölemen
“Mohs Surgery”
Sumaira Aasi

ÖĞLE YEMEĞİ
Poster Tartışması (Poster Alanında)
*Tartışılacak poster bildiri listesi arka sayfadadır.

13:40
13:40--14:40
14:40
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SALON B

Panel 13
Kutanöz T Hücreli Lenfoma
Oturum Başkanları:
Rıfkıye Küçükoğlu, Adnan Görgülü

11:00 10:50
11:20 11:00

09:50-10:50

08:30-09:40

Saat
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Sözlü Bildiriler 4
Oturum Başkanları:
Nilgün Bilen, Tamer İrfan Kaya

Sözlü Bildiriler 5
Oturum Başkanları:
Burhan Aksakal, Gamze Serarslan

Sözlü Bildiriler 6
Oturum Başkanları:
Özlem Dicle, Ercan Arca

SB24
MBL-2 Codon 54 Polimorfizmi ile Psoriazis Patogenezi
Arasında Bir İlişki Var mıdır?
Turan H, Karkucak M, Yakut T, Özşahin M, Gürlevik Z,
Yanık M.E, Uçgun T, Aliağaoğlu C.

SB32
Notalji Parestetika ve Prurigoda Opiad Reseptörleri
İnanır I, Temiz P, Gençoğlan G, Gündüz K, Akkaş G.

SB39
Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunda Güneşten Korunma:
İlkokul Çağı Çocukları ve Ailelerinin Güneşten Korunma
ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları
Kaptanoglu A, Dalkan C, Hıncal E.

SB25
Psoriyazis Hastalarında Helikobakter Pilori
Enfeksiyonunun Varlığının Üre Nefes Testi ve Seroloji
İle Gösterilmesi
Balcı D.D, Yalçın H. P, Özer B, Duran N, İnan M. U, Yenin J.Z.

SB34
Refrakter Alopesi Areata Vakalarında Sadbe (Skuarik
Asit Dibütilester) Seçiminde Histopatolojinin Yeri?
Kutlubay Z, Serdaroğlu S, Engin B, Fenjanchi A.R.

SB40
Fotoyaşlanmış Deride Dermoskopik Bulgular ve
Dermoskopik Yöntemle Deri Yaşlanması Ölçeği
Geliştirilmesi
Işık B, Gürel M.S, Erdemir A.T, Kesmezacar Ö.

SB26
Psoriazis Hastalarında Serum Homosistein
Düzeylerinin Araştırılması
Uslu M, Şendur N, Karul A, Kozacı D, Gökbulut C,
Karaman G, Şavk
E, Ömürlü
Ekin Şavk,
İmranİ.K.
Kurt Ömürlü

SB35
Sitolojinin Dermatoloji Pratiğindeki Yeri: Başkent
Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin Deneyimleri
Yavuzekinci Ü, Yücel S, Vural A, Ertürk E, Pürnak S,
Özcan D, Durdu M, Seçkin D.

SB41
Vitiligo ve Alopesi Areatada Aleksitimi ve Anksiyete
Duyarlılığı
Kocabaş E, İnanır I, Demet M.M.

SB27
Psöriazis Hastalarında Periodontal Durum ve
Periodontal Bulguların Pası Skoru ile İlişkisi
Saraç
G, Karıncaoğlu
Y, Çaylı S, Yoloğlu S.
Karıncaoğlu
Y, Saraç G.

SB36
Alopesi Areatada Sağlıklı ve Alopesik Deride
İmmunreaktan Birikimlerinin Direkt İmmunfloresan ile
Araştırılması; Diskoid Lupus Eritematozus ve Sağlıklı
Kontrol Grupları ile Karşılaştırmalı Retrospektif Bir Çalışma
Köse
Köse A.A,
A.A, İşsever
İşsever H,
H, Atcı
Atcı T.E,
T.E, Ergün
Ergün H,
H, Balcıoğlu
Balcıoğlu G.
G.

SB42
Melanoma Dışı Deri Kanserlerinde Yaşam Kalitesinin
Değerlendirilmesi, Psoriazis ve Vitiligo Hastalarındaki
Yaşam Kalitesi ile Karşılaştırılması
Öztürk F, Öztürkcan S, Eser E, Şahin M.T.

SB28
SB28
Psoriasisli
Psoriasisli Hastalarda
Hastalarda Sensörinöral
Sensörinöral İşitme
İşitme Kaybının
Kaybının
Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi
Hapa
Hapa A,
A, Süslü
Süslü N,
N, Karaduman
Karaduman A,
A, Budak
Budak B,
B, Evans
Evans S.
S. E,
E,
Sennaroğlu
Sennaroğlu L.
L.

SB37
SB37
Fokal
Fokal ve
ve Generalize
Generalize Vitiligo
Vitiligo Tanısı
Tanısı Alan
Alan 84
84 Olguda
Olguda
Direkt
Direkt İmmun
İmmun Floresan
Floresan İnceleme;
İnceleme; Liken
Liken ve
ve Sağlıklı
Sağlıklı
Olgularla
Olgularla Kontrollu
Kontrollu Retrospektif
Retrospektif Bir
Bir Çalışma
Çalışma
Köse
Köse A.A,
A.A, Akıntürk
Akıntürk S,
S, İşsever
İşsever H,
H, Umarova
Umarova M,
M,
Erbudak
Erbudak E,
E, Balcıoğlu
Balcıoğlu G.
G.

SB43
SB43
Verrukalı
Verrukalı Hastalarda
Hastalarda Tedavi
Tedavi Öncesi
Öncesi ve
ve Sonrası
Sonrası
Dermatoloji
Dermatoloji Yaşam
Yaşam Kalite
Kalite İndeksinin
İndeksinin Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi
Durur
Durur S.Ö,
S.Ö, Bilgin
Bilgin İ.İ.

SB29
SB29
Psoriasisli
Psoriasisli Olgularda
Olgularda Atopi
Atopi
Ünal
Ünal E,
E, Gül
Gül Ü,
Ü, Dursun
Dursun A.B,
A.B, Erkekol
Erkekol F.Ö.
F.Ö.

SB38
SB38
Kronik
Kronik Ürtikerde
Ürtikerde Otoimmunite;
Otoimmunite; İmmunreaktanların
İmmunreaktanların
Direkt
Direkt İmmunfl
İmmunfloresan
oresan ve
ve Serolojik
Serolojik Yolla
Yolla Araştırılmasına
Araştırılmasına
Yönelik
Yönelik Kontrollü,
Kontrollü, Retrospektif
Retrospektif Bir
Bir Çalışma
Çalışma
Köse
Köse A.A,
A.A, Yazganoğlu
Yazganoğlu K.D,
K.D, Bahçekapılı
Bahçekapılı E.D,
E.D, İşsever
İşsever
H,
H, Erdem
Erdem Y,
Y, Bozkurt
Bozkurt P.K,
P.K, Bağcıoğlu
Bağcıoğlu G.
G.

SB44
SB44
Fonksiyonel
Fonksiyonel Prurituslu
Prurituslu Hastalarda
Hastalarda Öfke,
Öfke, Öfke
Öfke Kontrolü,
Kontrolü,
Psikiyatrik
Psikiyatrik Bozuklukların
Bozuklukların Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi
Atış
Atış G,
G, Altunay
Altunay İ.K,
İ.K, Demirci
Demirci G.T,
G.T, Küçükünal
Küçükünal N.A,
N.A,
Aydın
Aydın Ç,
Ç, Karamustafalıoğlu
Karamustafalıoğlu K.O,
K.O, Tekin
Tekin A,
A, Önem
Önem R.
R.

SB30
SB30
Oral
Oral Liken
Liken Planuslu
Planuslu Hastalarda
Hastalarda Dental
Dental Patch
Patch Test
Test
Sonuçlarının
Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi
Şahin
E.B,
Çetinözman
F,
Hapa
A,
Avcu
N,
Şahin E.B, Çetinözman F, Hapa A, Avcu N, Karaduman A.
Karaduman A.
SB31
SB31
Vitiligolu Hastalarda İşitsel Beyin Sapı Uyarılmış
Vitiligolu Hastalarda İşitsel Beyin Sapı Uyarılmış
Potansiyelleri, Tiroid Fonksiyon Testleri ve Tiroid
Potansiyelleri, Tiroid Fonksiyon Testleri ve Tiroid
Otoantikor Düzeylerinin İncelenmesi
Otoantikor Düzeylerinin İncelenmesi
Çeçen İ, Karadağ A.S, Tombul T, Bilgili S.G, Çalka Ö.
Çeçen İ, Karadağ A.S, Tombul T, Bilgili S.G, Çalka Ö.

SB07
SB07
İstanbul’da
İstanbul’da Eritema
Eritema Migrans
Migrans İnsidansı
İnsidansı
Derviş
Derviş E,
E, Belli
Belli A.
A. A,
A, Midilli
Midilli K,
K, Gargılı
Gargılı A.
A.

SB46
SB46
Kemoterapi
Kemoterapi Alan
Alan Hastalarda
Hastalarda Dermatolojik
Dermatolojik Yan
Yan Etkilerin
Etkilerin
ve
ve İlaca
İlaca Özgü
Özgü Bulguların
Bulguların Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi
Canat
D,
Gökdemir
G.
Canat D, Gökdemir G.

SALON A

16:10-17:20

SALON C

“Mosaicism in Human Skin: A Growing
Field of Knowledge”
Rudolph Happle

KAHVE MOLASI
Panel 15
Kadında Alopesi
Oturum Başkanları:
Ertuğrul Aydemir, Ekrem Aktaş
• Kadında Androgenetik Alopesi
Ayça Cordan Yazıcı
• Kadında Telogen Effluvium
Dilek Seçkin
• Kadında Saç Kozmetikleri
Emine Tamer

Panel 17
Tırnak HastalıklarındaYeni
Yaklaşımlar
Oturum Başkanları:
Sedat Özçelik, Bilal Doğan
17:30-18:30

SALON B

Konferans 5
Oturum Başkanı:
Ümit Ukşal

15:50
16:10

14:50-15:50

Saat
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Panel 16
Alt Ekstremitenin Vasküler
Hastalıkları
Oturum Başkanları:
İlham Sabuncu, Serap Öztürkcan
• Lipodermatoskleroz
Mehmet Karakaş
• Bacak Ülserleri ve Yara Örtüleri
Cevdet Altınyazar
• Venöz Yetmezliklerde Venöz Lazer
Ablasyon Tedavisi
Barbaros Çil

Çay Saati ve
Güncel Akne Sohbetleri
Ayşen Karaduman

• Yeni Tanımlanan ve Nadir Görülen
Tırnak Bozuklukları
Yasemin Saray
• Tırnak Batmasında ve Distrofik
Tırnakta Tel Uygulamaları
Gülru Erdoğan
• Tırnak Batmasında “Crescent” Eksizyon
Nedim Sarıfakıoğlu
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* Tartışılacak Poster Bildiri Listesi
Moderatör: Can Baykal
P001
Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Olgularında Görülen Deri Bulguları
Kansoy S, Ceylan C, Ürkmez A, Ertam İ, Aksoyla S, Kantar M, Tuna A, Çetingül N.
P002
Akne Vulgaris’li Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
Bilgiç Ö, Ak M.
P003
Seboreik Dermatit ve Rozasealı Hasta Grubunda Gelişen Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi
Türk M, Özuğuz P, Solgun G.
P004
Spontan Erken Preterm Doğumun Öngörüsünde Stria Gravidarum
Kelekci S, Kelekci K.H, Kurt S, Alan M, Yılmaz B, Uysal Ö.
P005
Renal Replasman Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi
Öztürk P, Doğan E, Dokur N.
Moderatör: Nilsel İlter
P006
139 Hastada Advers Kütanöz İlaç Reaksiyonlarının Değerlendirildiği Retrospektif Bir Çalışma
Gülseren D, Karaduman A, Erkin G, Hapa A, Elçin G, Evans S.E, Atakan N, Akan T.
P007
Selçuk Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği 5 Yıllık Yama Testi Deneyimi: Retrospektif Bir Çalışma
Tavlı Y.U, Mevlitoğlu İ, Şahin T.K.
P008
Atopik Dermatitli Ergenlerde Yaşam Kalitesi ve Benlik Saygısı
Erturan İ, Aktepe E, Balcı D.D, Yıldırım M, Sönmez Y.
P009
Alopesi Areatalı Hastalarda Artmış Oksidatif Stres ve Azalmış Paraoksonaz / Arilesteraz Aktiviteleri
Bilgili S.G, Özkol H, Karadağ A.S, Özkol H.U, Şeker A, Çalka Ö.
P010
Pigmente Deri Lezyonlarının Reflektans Konfokal Mikroskopik Özellikleri
Yurt N, Gürel M.S, Erdemir V.A, Bozkurt E.R.
Moderatör: Soner Uzun
P011
Psoriasis Hastalarında Serum SCD-40L Seviyeleri ile Kardiovasküler Risk Faktörleri ve Subklinik Ateroskleroz Göstergeleri Arasında Korelasyon Var mı?
Erturan İ, Köroğlu B.K, Adiloğlu A, Ceyhan A.M, Akkaya V.B, Tamer M.N, Başak P.Y, Korkmaz S, Ersoy İ.H, Kılınç O.
P012
Kronik Ürtikerli Hastalarda Fibromiyalji Sıklığı
Hapa A, Özdemir O, Evans S.E, Atakan N, İnanıcı F.
P013
PET –BT İncelenmesi Yapılan Melanom Hastalarının Retrospektif Analizi
Bakar Ö, Vardareli E, Şahin S.
P014
Kolşisinin Behçet Hastaları Nötrofillerinde Oksidatif Stresin Neden Olduğu Kalsiyum Akışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Korkmaz S, Erturan İ, Nazıroğlu M, Uğuz C, Çiğ B, Övey İ.S.
P015
Akne ve Rozaseli Hastalarda Burun ve Boğaz Florasının Tedavi Seçeneklerine Göre Değerlendirilmesi
Özuğuz P, Çallıoğlu E.E, Tulacı K.G.
Moderatör: Osman Köse
P016
Tırnak Batması Tedavisinde Triklorasetik Asit ile Matriks Koterizasyonunun Etkinliği
Terzi E, Güvenç U, Türsen B, Türsen Ü, Erdem T.
P017
Akne Vulgarisli Hastalarda İzotretinoin Tedavisinin İmmunoregülatuvar Etkileri
Karadağ A.S, Ertuğrul D.T, Bilgili S.G, Takcı Z, Akın K.O, Çalka Ö.
P018
Atrofik Akne Skarlarının Tedavisinde Fraksiyonel 10,600-NM Karbondioksit Lazer Uygulaması
Saray Y.
P019
Akne Skarlarında Otolog Kültüre Fibroblast İnjeksiyon Tedavisi
Köse O, Özmen İ, Yeniay Y.
P020
Bazal Hücreli Karsinom Tedavisinde Mikroskop Kontrollü Eksizyonel Biyopsi Uygulamaları
Elçin G, Erkin G, Yücel T, Akan T.
Moderatör: Sedef Şahin
P021
Orta ve Şiddetli Psoriasis Tedavisinde Anti-TNF Ajanların Etkinlik ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi: Bir Gözlemsel Klinik Çalışmanın Sonuçları
Koç E, Özarmağan G, Alper S, Özgöztaşı O, Tekin N. S, Balcı D. D, Onsun N, Engin B, Atakan N, Öztürkcan S, Köktürk A, Psoriasis Çalışma Grubu
P022
Akne Vulgarisli Hastalarda İzotretinoin Tedavisi ile İndüklenmiş Oksidatif Stres: Klinik Pilot Çalışma
Erturan İ, Nazıroğlu M, Akkaya V. B.
P023
Vitiligo Hastalarında Dar Bant UVB, UVA ve PUVA Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Sak İ, Aktaş E.
P024
Juvenil Psoriasis Tanılı Olgularda Açlık Kan Şekeri, Lipid Düzeyleri Ve İnsülin Direnci: Vaka Kontrollü Bir Çalışma
Sezgin A.Ö, Türk B. G, Çoker M, Sözmen E.Y, Saygılı F, Ünal İ.
P025
Yedi Olguluk Siringoma Serisi ve Endokrinopati
Şener S, Metin A, Kılınç F, Akbaş A, Yavuz H.S.O, Kırbaş S.
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20 KASIM 2011, PAZAR / 5.GÜN
SALON A

09:00-10:00

Panel 18
Vakalarla Pediatrik Dermatoloji: Tanınız Nedir?
Oturum Başkanları:
Günseli Öztürk, Ahmet Metin
• Vakalar
Deniz Yücelten, Osman Köse

10:20-11:20

10:00
10:20

“Keypad” kullanılacaktır.

KAHVE MOLASI
Panel 19
Vakalarla Dermatopatoloji
Oturum Başkanları:
Cengizhan Erdem, Nilsel İlter
“Clinicopathological Correlation”
Hideko Kamino

SEMPOZYUMDAN ENSTANTANELER, ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ
11:40-12:00

• Dr. Feriha Tat ve Prof. Dr. A. Lütfü Tat Araştırma Ödülü
• İntendis Geleneksel Bildiri Ödülleri
• Sempozyum Düzenleme ve Bilimsel Değerlendirme Kurulu Ödülü
• Lordes Sempozyuma Bildiri ile Katılım Ödülleri
• Türk Dermatoloji Derneği Kontakt Dermatit Çalışma Grubu Bildiri Ödülü
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SÖZLÜ BİLDİRİLER

SB01
FARE KONNEKTİF DOKU FİBROBLAST
KÜLTÜRÜNDE STRONSİYUM KLORİDİN ETKİLERİ
1

Melih Akyol, 2Zübeyde Akın Polat, 1Sedat Özçelik, 1Özge Kaya.

1

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı
2
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı

Amaç: Stronsiyum tuzları, yanma, batma ya da kaşıntıyla seyreden duysal irritasyon için etkili ve seçici antiirritan özellik gösterir. Ayrıca kemik formasyonu üzerine de pozitif etkileri vardır.
Stronsiyum tuzları hücre içi cAMP düzeylerini azaltabilir. Bu çalışmanın amacı fibroblast hücre kültüründe stronsiyum kloridin sitotoksik ve/veya proliferatif etkilerini belirlemektir.
Bireyler ve Yöntem: Bir fare konnektif doku fibroblast hücre dizisi (L929; ATCC hücre dizisi, NCTC clone 929) kültürü yapıldı. Fibroblast hücre kültürleri, %20, %10, %5, %2.5, %1.25,
%0.6 ve %0.3 konsantrasyonda (W/V) stronsiyum klorid heksahidrat (SrCl2.6H2O) ile muamele edildi. Proliferasyon deneyinde
canlı hücre sayısı analiz edildi. Örneklerin optik dansitesi canlılık
yüzdelerine göre kontrolle karşılaştırılırken “Hücre canlılığı (%) =
[(OD450 (örnek)/OD450 (negatif kontrol)) × 100]” formülü kullanıldı.
Sonuçlar: Stronsiyum kloridin %5-20 konsantrasyonları, kültür besiyerini olumsuz etkilediği için deney düzeneğinden çıkarıldı. Diğer
konsantrasyonların hiçbirinde stronsiyum kloridin (SrCl2.6H2O)
hücre canlılığı üzerine olumsuz etkisi gözlenmedi. Kültürün dördüncü gününde %1.25 konsantrasyonda stronsiyum kloridin kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla hücre proliferasyonu sağladığı tespit edildi (p<0.05).
Tartışma: Stronsiyum kloridin farmakolojik özelliklerinin ve insanlarda in vivo toksisitesinin belirlenmesi önemlidir. Literatür ve mevcut bulgular dikkate alındığında, stronsiyum klorid kontakt dermatit ve deri ülserleri başta olmak üzere çeşitli dermatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya aday bir molekül olabilir.

SB02
MAGNEZYUM SÜLFATIN FÖTAL SIÇAN
DERİSİNİ İNTRAUTERİN İSKEMİ REPERFÜZYON
HASARINDAN KORUYUCU ETKİSİ.
1

Aslı Feride Kaptanoglu, 2Türkan Arca, 3Kamer Kılınç.

1

Yakın Doğu Universitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Yakın Doğu Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: İntrauterin iskemi ve reperfüzyon hasarı gelişmiş tedavi yöntemlerine rağmen mortalite ve morbiditesi yüksek patolojilerdir.
İntrauterin iskemi bazı deri hastalıklarının patolojisinde rol oynayabilir. İntrauterin iskemi-reperfüzyonun fötal ratların deri dokusunda lipid peroksidasyonu arttırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, intrauterin iskemide sık kullanılan bir ilaç olan magnezyum sülfatın,
iskemik fötal sıçan derisinde gelişen serbest radikal hasarı üzerindeki koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Fötal sıçan derisinde iskemi, 19 haftalık gebe
ratlarda utero- ovarian arterin 30 dakika klemplenmesiyle; reperfüzyon 60 dakika süreyle klemplerin açık bırakılmasıyla sağlanmıştır. Tedavi grubunda ratlara iskemi- reperfüzyondan 20 dakika önce
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600mg/kg dozda magnezyum sülfat (MgSO4) verilmiştir. Kontrol
grubunda sezaryen ile fötuslar çıkarılarak deri dokuları alınmış;
sham operasyon grubunda ise fetuslar açığa alınıp, 90 dakika beklenerek fötal deri örnekleri alınmıştır. Alınan fötal deri dokularında lipid peroksidasyon için Tiobarbiturik asit reaktif substans
(TBARS) ve nötrofil aktivasyonu için miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi değerlendirilmiştir. Sonuçların istatiksel değerlendirilmesinde Kruskal-Wallis ve Man- Whitney U testleri kullanılmıştır.
Sonuçlar: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, iskemi-reperfüzyon
grubunda TBARS ve MPO düzeyleri belirgin şekilde yüksek saptanmıştır. Magnezyum sülfat tedavisi uygulanan grupta ise TBARS
ve MPO düzeyleri iskemi-reperfüzyon grubuna göre belirgin ölçüde
düşük, kontrol grubundan ise hafif yüksek saptanmıştır.
Tartışma: İntrauterin iskemi-reperfüzyon hasarı, beyin gibi pek çok
dokuda hasar oluşturduğu gibi fötal deride de belirgin hasara yol açmaktadır. Maternal magnezyum sülfat tedavisiyle MPO ve TBARS
düzeylerindeki artışta düzelme olmaktadır. Bulgularımız, magnezyum sülfat tedavisinin iskemi reperfüzyon hasarına maruz kalan fötal deride koruyucu etkisi olabileceğini düşündürmektedir.

SB03
UZUN SÜRELİ ETANERSEPT UYGULAMASININ
WİSTAR ALBİNO SIÇANLARDA ANKSİYETE VE
DEPRESYON ÜZERİNE ETKİLERİ
1

Dilek Bayramgürler, 2Ayşe Karson, 3Cüneyt Özer, 4Tijen Utkan.

1

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 3Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi, 4Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
2

Amaç: Anksiyete ve depresyon sık görülen bir deri hastalığı olan
psoriasise sıkça eşlik etmektedir. Anksiyete ± depresyon ile psoriasis arasındaki ilişki farklı mekanizmalarla açıklanmaya çalışılmıştır. İlk olarak; lezyonların görünür olması ve hastalığın kronik seyri
hastanın psikiyatrik durumunu etkileyerek hastalığın şiddetlenmesine yol açabilir. İkinci olarak ise sitokinler gibi ortak bir risk faktörünün her iki hastalık tablosu için de ortak bir zemin yarattığı düşünülmekte ve bu bağlamda tümör nekrozan faktör (TNF)-alfa sorumlu tutulan sitokinlerin içinde ön sırada yer almaktadır.
Anti-TNF ajanlar psoriasis ve diğer otoimmun hastalıkların tedavisinde çığır açmış olan yeni bir ilaç grubu olup orta ve şiddetli psoriasisteki etkinlik ve güvenirlilikleri kanıtlanmıştır. İzole olgu sunumları yada olgu serilerinde bu ajanların ayrıca psoriasisteki depresif semptomları azaltıp hayat kalitesini arttırdığı bildirilmiştir.
Anti-TNF ajanların psoriasisteki antidepresan etkisinin direkt yolla
mı yoksa indirekt yolla mı gerçekleştiği ise net olarak bilinmemektedir. Bu deneysel çalışmada, psoriasis veya herhangi bir otoimmun
hastalığı olmayan sıçanlarda anti–TNF ajanların anksiyete ± depresyon üzerindeki etkilerinin değerlendirmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu’nun
onayıyla gerçekleştirilen bu çalışmada 300- 400 gram Wistar Albino
ırkı erkek sıçanlar kullanıldı. Rastgele iki gruba ayrılan hayvanlara 8 hafta boyunca haftada 1 kez subkutan yoldan etanersept (0.8
gr/kg) ya da serum fizyolojik verildi. Son enjeksiyonlardan 3 gün
sonra hayvanların lokomotor aktivite düzeylerini ve emosyonel durumlarını değerlendirmek üzere ardışık davranış testleri uygulandı. Spontan lokomotor aktiviteleri lokomotor aktivite ölçüm kafesinde gerçekleştirildi. Anksiteyete düzeylerini tespit etmek için
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yükseltilmiş artı labirent testi; depresyon düzeylerini değerlendirmek üzere zorlu yüzme testi, sukroz tüketimi ve sukroz tercihi testleri uygulandı. Tüm deneyler saat 09:00- 12:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.
Sonuçlar: Horizontal, vertikal, stereotipik ve total aktivite değerleri karşılaştırıldığında, iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Uzun süreli etanersept uygulanan grubun, artı labirent testinde,
açık alanda kalma süreleri ve açık alana giriş sayları kontrol grubuna göre yüksek bulunurken (sırasıyla, p< 0.05 ve p< 0.001), zorlu
yüzme testinde hareketsizlik süresi daha düşük bulundu (p< 0.001).
Sukroz tüketimi ya da sukroz tercihi açısından gruplar arasında fark
bulunmadı.
Tartışma: Yukarıda belirtilen parametreler dikkate alınarak; etanersept uygulanan grubun anksiyete ve depresyon düzeylerinin kontrol
grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu tespit edildi. Kullanılan
hayvanların psoriasis ya da otoimmun başka bir hastalığı olmayan
naif hayvanlar olması bize etanerseptin direkt antidepresif etkinliğinin varlığını düşündürdü.

SB04
VİTİLİGO’LU HASTALARDA VİTAMİN D RESEPTÖR
GENLERİ APA I, BSM I, FOK I, TAQ I GEN
POLİMORFİZMLERİNİN İNCELENMESİ
İkbal Esen Aydıngöz, 1İlknur Bingül, 1Semra Doğru Abbasoğlu,
Pervin Vural, 1Müjdat Uysal.

Tartışma: Şimdiye kadar yapılan araştırmalar vitamin D’nin, melanositlerin yaşam siklusu, melanogenez ve T hücrelerinin epidermise yönlendirilmesi olmak üzere birden fazla basamakta etkili olabileceğini desteklemektedir. Vitamin D reseptör geni Apa I ve Bsm I
polimorfizmleri, VDR reseptör sayısını azaltarak vitamin D’nin etkilerini engeller. Fok I polimorfizmi ise sentezlenen varyant proteine bağlı olarak VDR geninin fonksiyonlarını değiştirebilmektedir.
Taq I polimorfizmi de VDR sentezinde önemli bir belirleyicidir.
Araştırmamızın sonuçları, VDR Bsm I ve Taq I polimorfizmlerinin
vitiligo için bir risk oluşturabileceğini düşündürmektedir. Bilindiği
kadarıyla vitiligoda VDR geni Bsm I, Fok I, ve Taq I polimorfizmleri daha önce araştırılmamıştır. Literatürde Apa I VDR gen polimorfizminin vitiligoda rol oynadığını bildiren sadece bir çalışma bulunmaktadır. Bizim çalışmamız bu ilişkiyi şimdilik doğrulamamıştır.
Sonuçların güvenilirliğini artırmak için daha geniş bir hasta serisine
ulaşmak üzere çalışmamız halen devam etmektedir.

SB05
GRİ SKALA, RENKLİ DOPPLER VE POWER
DOPPLER ULTRASONOGRAFİ KULLANARAK DERİ
LEZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Bülent Petik, 2Hamza Yıldız.

1

Adıyaman Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, 2Eskişehir Asker Hastanesi,
Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

1
1
1

Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı

Amaç: Vitiligo, deride fonksiyonel melanositlerin kaybı ile ortaya çıkan, ilerleyici tipte bir pigmentasyon hastalığıdır. Etyopatogenezde,
immünolojik sitotoksisite ve melanotoksisiteyle sonuçlanan karmaşık bir sürecin etkili olduğu düşünülmektedir. Vitamin D analogları melanositlerin çoğalmasını, olgunlaşmasını, farklılaşmasını ve
melanin sentezini uyarmaktadır. Vitamin D, biyolojik etkilerini vitamin D reseptörü (VDR) aracılığıyla göstermektedir ve VDR gen
polimorfizmlerinden etkilenmektedir. Bu çalışmada vitiligo patogenezinde, Apa I, Bsm I, Fok I, ve Taq I olarak tanımlanan VDR gen
polimorfizmlerinin rolünün araştırılması planlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmamıza dermatoloji polikliniğinde segmenter tip hariç olmak üzere vitiligo tanısı alan 91 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak da aynı kliniğe başka nedenlerle başvuran, bilinen herhangi bir hastalığı olmayan, yaş ve cinsiyet uyumlu 139 kişi alındı. Genomik DNA, ekstraksiyon kitleri kullanılarak
periferik kandaki lökositlerden elde edildi. Genotip tayini ‘real-time
PCR’ cihazı ve floresan ‘melting’ eğri analizi ile yapıldı. İstatistiksel
değerlendirmeler için ki-kare testi kullanıldı.
Sonuçlar: Vitiligolu grupta Bsm I polimorfizmi BB genotipi % 22.5,
Bb % 51.7, bb % 25.8; kontrol grubunda ise sırasıyla % 15.1, %
47.5 ve % 37.4 olarak saptandı. BB genotipi taşıyan hastalarda vitiligo gelişme riski yaklaşık 2 kat artmış olarak bulundu (OR=2.15,
p=0.05). B allel sıklığı ise kontrol grubunda 0.38 iken hasta grubunda anlamlı olarak yüksek (0.48) bulundu (p<0.05). Taq I polimorfizminde ise mutant tt genotipinin istatistiksel olarak anlamlı
olmamakla birlikte (p=0.056) hasta grubunda 2 kat daha yüksek olduğu bulundu (OR=2.16). Vitiligo ile Fok I ve Apa I polimorfizmleri arasında ise istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, prospektif olarak, çeşitli deri lezyonlarının tanısında gri skala ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi ve power Doppler ultrasonografinin yararlarının değerlendirilmesidir.
Bireyler ve Yöntem: Hastalar klinik ve histopatolojik olarak benign
deri tümörleri, malign deri tümörleri ve diğer cilt lezyonları olarak üç farklı gruba ayrıldı. Lezyonlarda; kontur özellikleri, pagoda
eko varlığı, deri katmanları tutulumu, akım varlığı ve lokalizasyonu
araştırıldı. Spektral analizde Vp (pik-sistolik hız), Vd (end-diastolik
hız), Rİ (rezistiv indeks) ve Pİ (pulsatilite indeksi) tespit edildi.
Sonuçlar ve Tartışma: Çalışmaya 80 (35 kadın, 45 erkek) hasta dahil edildi. Düzenli kontur, düzensiz kontur, pagoda eko varlığı, ekojenite gibi ultrasonografik bulgular ile değerlendirilerek benign ve
malign gruplar arasında anlamlı fark tespit edildi. % 33 hastada
akım varlığı tespit edildi. Akım varlığı malign deri tümörlerinde %
92.2, benign deri tümörlerinde % 33.3 olarak gözlendi. Çalışma
grupları arasında dalga analizi (p>0.05) anlamlı bir fark ortaya koymamıştır. Pik-sistolik hız ve end-diastolik hız değerleri benign grup
ile karşılaştırıldığında malign deri tümörleri yüksek iken, rezistiv indeksi ve pulsatilite indeksi düşük bulunmuştur.
Sonuç: Ultrasonografi; deri lezyonlarının değerlendirilmesi için düşük maliyetli ve etkin bir yöntemdir.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

SB06

SB07

PERNİYODA EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLER
VE ALTTA YATAN SİSTEMİK HASTALIKLARIN
ARAŞTIRILMASI

1

1

2

2

Zennure Takcı, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu.

1

S.B Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2
S.B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Amaç: Perniyoda epidemiyolojik özellikler ve eşlik eden sistemik
hastalıkları araştıran çok az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın
amacı perniyonun epidemiyolojik özelliklerini, eşlik eden sistemik
hastalıkları ve primer-sekonder perniyo ayrımına yardımcı olabilecek klinik ve laboratuvar bulguları araştırmaktır.
Bireyler ve Yöntem: 51 perniyo hastasını içeren prospektif çalışmada, her bir hastadan detaylı öykü alınarak konnektif doku hastalığının (KDH) belirtisi olabilecek bulgular kaydedildi. Detaylı otoimmün parametreleri içeren laboratuvar tetkikler tüm hastalarda yapıldı. Hastalar yaşlarına göre 0-18, 18-45 ve 46 yaş ve üstü, hastalık süresine göre akut ve kronik (8 haftadan uzun ve/veya tekrarlayıcı seyir), eşlik eden sistemik varlığına göre idiopatik ve sekonder
olarak gruplara ayrıldı.
Sonuçlar: Kadın/erkek oranı 2.64:1 olup ortalama yaş 24.64±14.67
idi. 51 hastanın 25’i (%49.1) 0-18 yaş grubundaydı. Akut, kronik ve idiopatik perniyo gruplarında kadın cinsiyet anlamlı oranda yüksek saptanırken (sırasıyla, %85.7, %67.6, %75.0, p∼0.05)
sekonder perniyo grubunda cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktu.
Tezgahtarlık en fazla saptanan meslekti (%37.3, p∼0.05). Sekonder
perniyo grubunun yaş ortalaması idiopatik perniyo grubundan anlamlı şekilde yüksek bulundu. Hastaların istatistiksel olarak anlamlı kısmı kronik veya idiopatikti (sırasıyla, %72.5, %86.2, p∼0.05).
Fotosensitivite, lezyonların yaz mevsiminde devam etmesi, hipergamaglobulinemi ve romatoid faktör pozitifliği sekonder perniyo
grubunda istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptanan bulgulardı.
Tartışma: Perniyo her yaş ve cinsiyette görülmekle birlikte sıklıkla
orta yaş kadınları etkiler. Çocuk yaş grubunda nadir görüldüğü bildirilse de tam insidansı bilinmemektedir. Burada olguların %49.1’i
0-18 yaş grubundaydı. Perniyo sıklıkla sistemik semptomların eşlik
etmediği benin bir soğuk hasarı iken bazen altta yatan KDH gibi
sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Kadın
cinsiyet, KDH için tetikleyici bir faktör olarak görülürken, bu çalışmada ileri yaş ve erkek cinsiyetin de perniyoda altta yatan hastalıklar
açısından önemli olabileceğini ortaya konmuştur. Çalışmada sekonder perniyo grubundaki tüm hastalar kronik seyirli idi. İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte KDH telkin eden klinik ve laboratuvar bulgular kronik perniyo grubunda daha yüksek oranlarda
saptandı ve takiplerde kronik seyirli bir hastada subakut lupus eritematozus gelşimi gözlendi. Kronik perniyo grubunda saptanan bu
klinik ve immünolojik anormalliklerin nedeni açık değildir. Sonuç
olarak kronik seyreden, lezyonları yaz mevsiminde devam eden ve
fotosensitivite tarifleyen hastaların başta KDH olmak üzere altta yatan sistemik hastalıklar açısından dikkatli ve uzun dönem takip edilmesi önerilmektedir.

İSTANBUL’DA ERİTEMA MİGRANS İNSİDANSI
Emine Derviş, 1Aslı Akın Belli, 2Kenan Midilli, 3Ayşen Gargılı.
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SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiAnabilim Dalı, 3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon HastalıklarıAnabilim Dalı
2

Amaç: Lyme hastalığı, tüm dünyada kene ile bulaşan en yaygın hastalıktır. Türkiye’de ilk kez Lyme hastalığı 1990 yılında görülmüş
ve o zamandan bu yana 30’dan az sayıda olgu bildirimi yapılmıştır. Çeşitli seroprevalans çalışmalarında, Türkiye’de seropozitiflikler
%2-44 arasında bildirilmiştir. Ancak Türkiye’de Lyme hastalığı’nın
gerçek sıklığı bilinmemektedir. Bu çalışmada, kene ısırması nedeniyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalar
arasında Lyme hastalığı insidansını belirlemek amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Ocak 2008 ve Ocak 2010 tarihleri arasında kene ısırması nedeniyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dermatoloji Kliniği’ne başvuran hastalardan eritema migrans gelişen hastalar prospektif olarak takip edildi. Yaş, cinsiyet, ikamet,
kene ısırığı ve eritema migrans gelişimi arasındaki süre, eritema
migrans lokalizasyonu ve Lyme hastalığı ile ilişkili semptomlar kaydedildi. PCR ile Borrelia burgdorferi DNA’sını saptamak için eritema migrans alanlarından punch biyopsi alındı. Borrelia burgdorferi
IgM ve IgG antikorlar ELISA ile değerlendirildi.
Sonuçlar: Ocak 2008 ve Ocak 2010 tarihleri arasında kene ısırması nedeni ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran
16321 hastanın 10’unda eritema migrans meydana geldi. Eritema
migrans lezyonlarının biyopsi örneklerinde, PCR ile tüm olgularda
Borrelia burgdorferi DNA pozitif bulundu. ELISA ile değerlendirilen Borrelia burgdorferi IgM ve IgG antikorları 10 hastada da pozitif bulundu. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1, 3, 6, 12. aylardaki
takiplerde, hastalarda sistemik tutuluma ait bir bulgu saptanmadı.
Tartışma: Bu çalışma Türkiye’deki ilk insidans bildirimi olup, eritema migrans insidansı çok düşük (%0.06) bulunmuştur. Lyme hastalığında eritema migransın %60-90 oranında görüldüğü dikkate alınırsa, eritema migransı olmayan olguları atlamış olma olasılığında bile bizim bölgemizde, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Lyme hastalığı insidansının belirgin olarak düşük olduğunu söyleyebiliriz.

SB08
İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN
AKROKORDON PATOLOJİSİNDEKİ YERİ
1

Hanife Gündoğdu Köseoğlu, 1Ayşe Akman Karakaş, 2Ramazan
Sarı, 3Fatih Davran, 4C. İbrahim Başsorgun, 3Halide Akbaş,
3
Sebahat Özdem, 4M. Akif Çiftçioğlu, 1Erkan Alpsoy.
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Dalı, 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim
Dalı, 3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 4Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Akrokordonlar, sıklıkla boyun ve koltuk altında gelişen, küçük, deri renginde veya kahverenginde, değişik boylarda, saplı, papüler yapılardır. Hastalığın HOMA-IR, insülin ve açlık kan şekeri ve dislipidemi ile ilişkisini araştıran çalışmalar yapılmıştır. Ancak
insülin rezistansını doku düzeyinde araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, metabolik hastalık göstergelerinin yanı sıra
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akrokordon dokusunda insülin benzeri büyüme faktörü reseptörü-1
(IBF-1R) ve insülin benzeri büyüme faktörü reseptörü-2 (IBF-2R)
düzeyleri araştırılması amaçlandı.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji polikliniğine başvuran, yaşları 21-66 arasında değişen,
vücudunda en az 1 adet akrokordonu olan ve bilinen diabetes mellitusu olmayan 30 hasta ve akrokordonu ve bilinen diabetes mellitusu olmayan yaşları 18-77 yaş arasında değişen 30 kişi kontrol grubu olarak alındı. Çalışma ve kontrol grubunda dokulara uygulanan
immunohistokimyasal inceleme ile IBF-1R ve IBF-2R reseptör ekspresyonu araştırıldı.
Sonuçlar: Bu çalışmada akrokordonu olan 30 hastanın 18’i kadın
(%60), 12’si erkek (%40) idi. Akrokordonların süresi ortalama 7,9
yıldı. Akrokordonların en sık yerleşim yeri boyunda (%86,7)yerleştiği gözlendi. Bunu sıklık sırasıyla aksiler bölge (%63,3), gövde (%20
), meme altı (%10), yüz (%10) ve ekstremiteler (%3,3) izlemekteydi. Olguların %43,3’ünde 15 ve daha fazla sayıda, %16,7’sinde
10-14 adet arasında, %10’unda 5-9 adet arasında, %30’unda 4 ve
daha az sayıda akrokorodon tespit edildi.
Akrokordonu olan grupta BKİ değerleri ve insülin değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,04 ve
p=0,031). Her iki grupta yapılan tetkikler sonucunda lipid profili açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).
Akrokorodonu olan grupta IBF-1R ve IBF-2R ekspresyonu kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,01). IBF1R ekspresyonu serum IBF-1 ve BKİ ile korele bulundu (sırasıyla p=0,03 r=0,028 ve p=0,048 r=0,257). IBF-2R ekspresyonu ise
BKİ ve HOMA-IR ile korele bulundu (sırasıyla p=0,03 r=0,357 ve
p=0,046 r=0,256). Lojistik regresyon analizi ile serum insülin, serum IBF-1 ve HOMA-IR düzeyindeki artışın IBF-1R ekspresyon
oranını artırdığı gösterilmiştir ve %95 CI sırasıyla 0,02 (1,10-2,98),
0,032 (0,97-0,99) ve 0,021 (0,02-0,74) saptanmıştır. Benzer şekilde serum insülin, serum IBF-1 ve HOMA-IR düzeyindeki artışın
IBF-2R ekspresyon oranını da artırdığı gösterilmiştir ve %95 CI sırasıyla 0,022 (1,09-3,11), 0,039 (0,97-0,99) ve 0,023 (0,02-0,78)
saptanmıştır.
Tartışma: Bu sonuçlar, akrokordonu olan hastalarda insülin metabolizma bozukluklarının araştırılması gerektiğini desteklemektedir. Çalışmamız akrokordon patogenezinde insülin benzeri büyüme faktörü reseptörlerinin etkisinin olabileceğini, reseptör düzeyini
etkileyen parametrelerin tespit edilmesiyle akrokordon etyolojisi ve
ilişkili durumların aydınlanabileceğini düşündürmektedir.

SB09
METABOLİK SENDROM VE METABOLİK OLARAK
NORMAL OBEZİTEDE GÖRÜLEN DERİ BULGULARI
1

1

1

Sezgi Sarıkaya, lknur Kıvanç Altunay, Gülşen Tükenmez
Demirci, 1Aslı Küçükünal, 2Yüksel Altuntaş.

1

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 2Şişli Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Endokrinoloji Bölümü

Amaç: Amacımız aralarında patofizyolojik farklılıklar olduğu bilinen metabolik sendrom (MS) ve metabolik olarak normal obezite
(MONO) kriterlerini karşılayan hastalarda dermatolojik bulguları
saptamak ve bu grupları birbirleriyle ve sağlıklı gönüllülerden oluşan kontrol grubuyla karşılaştırmaktı.
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Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya Ekim 2010-Mart 2011 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuran International Diabetes Foundation (IDF) kriterlerine
göre MS ve MONO kriterlerini taşıyan 118 hasta randomize olarak dahil edildi. Sistemik hastalığı bulunmayan 30 sağlıklı bireyden
kontrol grubu oluşturuldu. Ayrıntılı dermatolojik muayeneleri yapılarak elde edilen bulgular istatiksel olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Çalışmaya 63 MS, 55 MONO, 30 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam148 birey dahil edilerek deri bulguları incelendi. En sık görülen deri bulguları; MS grubunda plantar hiperkeratoz (%42,9), akrokordon (41,3 %), intertrigo (31,7 %), stria distansea (30,2 %), dermatofit enfeksiyonu (27 % ), akantozis nigrikans (27 %) MONO grubunda plantar hiperkeratoz (% 58,2), dermatofit enfeksiyonu (%36,4), akrokordon (%30,9), stria distansea
(%30,9), intertrigo (%30,9), akantozis nigrikans (%20) olarak saptandı. MONO grubu ile MS’lularda akantozis nigrikans, akrokordon, plantar hiperkeratoz, stria distansea, intertrigo görülme oranı kontrol grubundan anlamlı olarak daha fazlaydı. ( p < 0,05) Üç
grupta diğer deri bulguları açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p > 0,05)
Tartışma: Çalışmamız bazı deri bulgularının MONO ve MS’lu bireylerde sağlıklı populasyona göre belirgin olarak arttığını göstermektedir. MONO ve MS’da görülen dermatolojik bulgular ise benzer olup, istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. İnflamasyon
profili açısından aralarında farklılıklar olduğu bilinen ve abdominal
obesitenin belirginliği açısından ayrılan bu iki grup arasında dermatolojik bulgular açısından farklılık görülmemiştir.

SB10
EKZOJEN OBEZİTE HASTALARINDA DERİ
BULGULARI
1
Pelin Hızlı, 1Ülker Gül, 1Müzeyyen Gönül, 2Yavuz Yılmaz, 2Serdar
Güler, 2Dilek Berker.
1

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 2.Dermatoloji Kliniği, 2Ankara
Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği

Giriş: Obezite total vücut yağının miktar ya da oransal olarak fazlalığı olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin deri üzerindeki etkileri şu
ana kadar çok az incelenmiştir. Bu çalışmaların çoğunda obeziteyle birlikte bulunan diabetes mellitus gibi durumlar da bulunmaktadır. Ancak iç organ ve laboratuvar patolojileri olmayan obez olgularda (ekzojen obezite) deri bulgularını inceleyen çalışma yoktur.
Çalışmamızda ekzojen obezite hastalarında gözlenen dermatolojik
bulguları ve bunlara etki eden antropometrik faktörleri ( bel kalça
oranı, obezite derecesi, bel çevresi, kalça çevresi ve bel/kalça oranı
gibi) belirlemeyi amaçladık.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya Ankara Numune Eğitim Araştırma
Hastanesi Endokrinoloji Kliniğinde ekzojen obezite tanısı alarak
kliniğimize yönlendirilen 66 hasta alındı. Diabetes mellitus, hipertiroidi, hipotiroidi, polikistik over sendromu, renal ve hepatik hastalığı olan hastalar çalışma dışında tutuldu. Olguların beden kitle indeksleri(BKİ) belirlendi, bel ve kalça çevresi ölçüldü. Olgular,
Hellerstein ve Parks’ın yayınındaki ölçek göz önüne alınarak, obezite derecesine göre 3’e ayrıldı. Hastaların tüm deri bulgular ile ayrıca akrokordonları bulunan olgularda lezyonların yerleşim yeri ve
sayısı kaydedildi.
Sonuçlar: Ekzojen obez olguların %97’sinde bir veya birden fazla dermatolojik bulguya rastlanıldı: En sık saptanan deri bulguları

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

sırası ile plantar hiperkeratoz (% 63,6), akrokordon (% 56,1), stria
(56,1 ) ve hiperhidrozdu (%54,5). Cinsiyete göre değerlendirilmede, stria, plantar hiperkeratoz, hiperhidroz kadınlarda daha sık gözlendi. BKİ’si yüksek olanlarda akantozis nigrikans ve keratozis pilarisin istatistiksel olarak daha sık olduğu saptandı. Bel çevresi daha
kalın olanlarda hirsutizm; kalça çevresi daha büyük olanlarda ise
stria, intertrigo ve akantozis nigrikans istatistiki olarak daha sık gözlendi. Deri bulgularının bel/ kalça oranına göre karşılaştırılmasında plantar hiperkeratozlularda bel/ kalça oranı istatistiksel anlamlı olarak daha düşükken, keratozis pilaris olanlarda daha yüksekti.
Akrokordon sayısıyla BKİ, bel çevresi, kalça çevresi, bel/ kalça oranı
arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı.
Tartışma: Dünyada obez hastalarda görülen deri bulgularının prevalansını inceleyen az sayıda çalışma vardır. Ancak literatürde çalışmamızdaki gibi dermatolojik bulgulara neden olabilecek ek sistemik
hastalığı olan hastaların çalışma dışı bırakıldığı, sadece ekzojen obezitesi olan hastalarda yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca çalışmamız diğer çalışmalardan deri bulgularının sıklığının cinsiyet, BKİ, bel çevresi, kalça çevresi, bel/kalça oranı gibi parametrelerle kıyaslanması ile de ayrılmaktır.

SB11
AKROMEGALİ HASTALARINDA DERİ BULGULARI
1

Ahmet Metin, 1Gülşen Akoğlu, 1Selma Emre, 2Reyhan Ersoy,
Bekir Çakır.

2
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SB Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,
SB Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Kliniği

2

Amaç: Akromegali hastalığı büyüme hormonunun erişkin dönemde aşırı salımına bağlı gelişen, morbiditesi yüksek bir orantısız büyüme hastalığıdır. Belirtilerin yavaş seyretmesi ve hastalar tarafından
geç fark edilmesi sebebiyle hastalığın tanısı yıllarca gecikebilmektedir.Akromegalide görülen deri bulguları, diğer sistemik bulguların
bir yada birkaçını içeren olgu bildirilerinde yer alan gözlemlere dayalıdır. Herhangi bir hasta serisinde ele alınıp, sıklıkları ortaya konmamıştır. Bu araştırmada tanısı yeni konan yada takip altında olan
akromegali hastalarında ortaya çıkan sistemik ve kutanöz belirtilerin çeşitliliği ve sıklığı ortaya konmaya çalışıldı.
Bireyler ve Yöntem: 15 Şubat – 15 Ağustos tarihleri arasında Ankara
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinolojik Tanı ve
Tedavi Merkezi’nde izlenen ya da tanısı yeni konan 21’i erkek, 27’si
kadın 48 akromegali hastası araştırma kapsamında değerlendirmeye
alındı. Hastalar literatürde bildirilen deri ve sistemik bulgulara göre
önceden hazırlanan bir forma göre sistemik ve kutanöz belirtiler bakımından ayrıntılı sorgulanıp muayeneleri yapılarak mevcut ve geçmişteki tüm belirti ve bulguları bu formlara kaydedildi. İstatistik
hesaplamalar için Excel veritabanı kullanıldı.
Sonuçlar: Hastalarda yaşın 20 ile 75 arasında (ortalama
45,67±11.66), hastalık süresinin ise 1 ay ile 30 yıl arasında (ortamla 9,38±6.0 yıl) değiştiği saptandı. Tanımlanan belirtilere göre hastalığın tanısı 1 ay ile 18 yıl arasında (ortalama 5.22±4.24 yıl) gecikmeyle konuyordu. Bu süreler erkeklerde kadınlara göre daha kısaydı.En sık görülen kutanöz bulguları 40’ın üzerinde hastada görülen
el-ayak ile yüzde burun, kulak ve dudaklarda kabalaşma ve prognatizm oluşturdu. Skin tag ve diğer bulgular bunu takip etti. Sistemik
bulgulardan en fazla rastlananı ise yine 40 civarında olgu sayılarıyla horlama, ayak numara değişikliği, yorgunluk ve baş ağrısından
oluşuyordu.

16-20 Kasım 2011, Ankara

Tartışma: Akromegali çoğu kez tanısı erkeklerde biraz daha erken
konan bir hastalık olup yine çoğu dermatolojik belirti ve muayene
bulgularıyla dikkat çeken bir hastalıktır. Bu çalışma bildiğimiz kadarıyla deri ve sistemik bulguların sıklığını araştıran ilk çalışmadır.
Sıklıklarıyla ortaya konan bulguların deri hastalıkları uzmanlarınca
bilinip tanınmaları dermatoloji polikliniklerinde görülen hastalara
erken tanı ve tedavi olanağı sağlayacaktır.

SB12
CHANARIN-DORFMAN SENDROMU TANISI ALAN
VAKALARDA ABHD5 GENİNDE MUTASYONLARIN
TANIMLANMASI
1

Serap Dökmeci Emre, 2Neşe Ünver, 3Sibel Ersoy Evans,
Ayşe Yüzbaşıoğlu, 4Figen Gürakan, 5Fatma Gümrük, 3Ayşen
Karaduman.
1

1
Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilimdalı, 2Hacettepe Üniversitesi,
Temel Onkoloji Anabilimdalı, 3Hacettepe Üniversitesi, Dermatoloji
Anabilimdalı, 4Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Gastroenteroloji,Hepatoloji
ve Beslenme, 5Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji

İktiyozlar deride hiperkeratoz ve/veya kepeklenme ile karakterize kalıtsal bir grup deri hastalığı olup keratinositlerin oluşumları ya da bu hücrelerin atılımındaki bazı anormalliklerden kaynaklanırlar. Non-sendromik ve Sendromik olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Non-sendromik İktiyozislar, I. Sık görülen iktiyozlar:
İktiyozis vulgaris, X’e-bağlı Resesif İktiyozis), II: Otozomal resesif konjenital iktiyozis (ORKİ): Harlequin İktiyozis (Hİ), Lameller
iktiyozis (Lİ), Konjenital İktiyoziform Eritroderma (KİE)),
III. Keratinopatik İktiyozis (KPİ) Epidermolitik İktiyozis (Eİ),
Süperfisiyal Epidermolitik İktiyozis (SEİ), IV. Diğer formlar olmak
üzere dört gruba ayrılmaktadır. ORKİ hastalıklar hem genetik hem
de klinik olarak heterojendir. ORKİ grubu hastalığından sorumlu
olan TGM1, ALOX12B, ALOXE3, ABCA12, iktin geni, CYP422,
ABHD5 genleri tanımlanmıştır.
Dermatoloji Anabilimdalında ORKİ tanısı alan vakalarında yapılan
moleküler genetik analizler sonucunda; 17p13 bölgesinde bulunan
ALOX12B ve ALOXE3 genleri tanımlanması, 3p21 ve 19p12-q12
bölgesinde iki lokusun saptanması, ABHD5 genin tanımlanması, 5q33 kromozomunda iktin geninin saptanması tamamlanmıştır. Ayrıca bu vakalarda ALOX12B geninde p.Glu394Lys
p.phe463LeufsX4, p.His578Gln, p.Arg488His, ve p.Ala664Pro
mutasyonları, ALOXE3 geninde; p.Val500Phe mutasyonu, TGM1
geninde R142H ve R143H mutasyonları saptanmıştır.
Sendromik İktiyoz formlarının alt grubu olan Otozomal İktiyoz
sendromlarından biri Nötral Lipid Depo Hastalığı (ChanarinDorfman Sendromu, CDS)’dır. Doğumla birlikte başlar; ince pullanma ve değişken eritem vardır. Hastaların lökositlerinde lipid içeren vakuoller mevcuttur. Beraberinde katarakt, sensorinöral işitme
kaybı, miyopati, hepatomegali ve biyopside yağlı dejenerasyon, gelişme geriliği, artmış serum karaciğer enzimleri ve kas keratin kinazı saptanır.
Amaç: Dermatoloji Anabilimdalın da CDS tanısı alan 6 vakada
ABHD5 geninde varyasyonlar tanımlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Hasta ve aile bireylerinden alınan lökosit hücrelerinden DNA izolasyonu yapılmış olup ABHD5 genine ait yedi
ekzon ve intron/ekzon dizileri DNA dizi analiz yöntemi ile varyasyonlar tanımlanmıştır.
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Sonuçlar: Çalışmamızda, N209X mutasyonu için 3 hasta homozigot, 1 hasta heterezigot, diğer iki hastada ise p.Y50X ve p.S73A yeni
mutasyonlar tanımlanmıştır. Ayrıca tüm vakalarda A363I polimorfizmi saptanmıştır.
Tartışma: Çalışmamızda CDS neden olan mutant 11 allel tanımlanmıştır. En sıklıkla görülen mutasyon N209X ( %58.3) olup yeni
tanımlanan mutasyonun ise p.Y50X %33.3 dür. ABHD5 geninin
fonksiyonunun lipolizis ve epidermal farklılaşmada önemli rol aldığı saptanmış olup gende meydana gelen varyasyonların genin fonksiyon değişimine neden olacağı öngörülmektedir.
CDS da fonksiyonel analizlerin ve/veya yüksek ölçekli genetik analizlerin yapılması genotip/fenotip korelasyonun kurulması ve patogenik mekanizmaları anlaşılır kılacaktır.

SB13
PEDİATRİK HASTALARDA MOLLUSKUM
KONTAGİOZUMUN %10’LUK KOH SOLUSYONU İLE
TEDAVİSİ
1

Burçe Can, 1Filiz Topaloğlu, 1Mukaddes Kavala, 1Zafer Türkoğlu,
İlkin Zindancı, 1Sibel Südoğan.

1
1

SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji

Amaç: Molluskum kontagiozum çocuklarda sık görülen kutanöz bir
enfeksiyondur. Potasyum hidroksit(KOH) uzun zamandır dermatologlar tarafından deri sürüntülerinde fungal infeksiyonların tespiti için kullanılan güçlü bir alkalidir. Molluskum kontagiozum tanısı
almış 40 hastada topikal %10’luk KOH solusyonu tedavisinin güvenilirliğini ve etkinliğini saptamak amacıyla çalışmamızı planladık.
Bireyler ve yöntem: Çocukların aileleri bütün lezyonlara koton bir
çubuk ile günde iki kez %10’luk KOH solusyonunu uygulamak
üzere bilgilendirildi. Tedaviye lezyonlarda inflamasyon veya yüzeyel
ülserasyon görülene kadar devam edildi.
Sonuçlar: 40 hastanın 37’si ortalama 4 hafta sonra klinik küre ulaştı. Üç hasta çalışmayı bıraktı; bunlardan iki hasta uygulamaya bağlı lezyonlarda ciddi yanma sebebiyle tedaviyi bırakırken, diğer bir
hastada tedavi esnasında hipopigmentasyon gelişmesi üzerine tedaviyi tamamlamadı.
Tartışma: Molluskum kontagiozumlu çocuk hastalarda KOH ile tedavi etkin ve güvenilir bir tedavi modelidir.

polikliniğine Mayıs – Haziran 2011 tarihleri arasında başvuran sağlıklı ve hasta çocuklar çalışmaya alınmıştır.
Bulgular: Çalışma süresince başvuran 922 sağlıklı ve hasta çocuk çalışmaya dahil edildi. Bu çocuklar arasında toplam 172 olguda deri
hastalığı saptandı. Deri hastalığı olan 172 çocuğun 84’ü (%48.84)
erkek, 88’i (%51.16) kız cinsiyetteydi. En sık görülen deri hastalığı akne (%9.88), en sık görülen hastalık grubu ise allerjik deri hastalıkları ve ekzemalar (%43.02) idi. Bunu infeksiyonlar ve infestasyonlar (%20.93) ile deri eki hastalıkları (%15.70) izlemekteydi.
Allerjik deri hastalıkları ve ekzemalar grubunda en sık atopik dermatit (%7.56) ve kontakt dermatit (%6.40) izlendi. Infeksiyon ve
infestasyonlar arasında ise en sık verruka (%7.56) saptandı.
Sonuçlar: Bu çalışmada saptanan hastalıkların yaklaşık %65’ini allerjik deri hastalıkları ve ekzemalar grubuyla infeksiyonlar ve infestasyonlar grubunun oluşturduğu; çocuk yaş grubunda ve özellikle adölesanlarda en sık deri hastalığının akne olduğu sonucuna varılmıştır.
Tartışma: Deri hastalıklarının görülme sıklığı ve dağılımı ülkeden
ülkeye farklılık gösterir. Deri hastalıkları, gelişmekte olan ülkelerde
en sık görülen hastalıklardandır ve halk sağlığı sorunu oluşturur. Bu
hastalıklarının sıklığı ve dağılımı coğrafi bölge ve çevresel faktörlere göre farklılıklar gösterebilir. Bu konuda çocuk yaş grubu ile ilgili veriler çok azdır. Çocuk yaş grubunda görülen deri hastalıkları genelde kendilerini sınırlayan bir seyir izlerler ve bu yaş grubu hastaların çoğu bir dermatoloji merkezine yönlendirilmeksizin birinci basamak sağlık kurumlarında veya çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinde tedavi görürler. Çalışmamızda, pediyatri polikliniğine başvuran hastaların %18’inde herhangi bir dermatolojik hastalık olduğu saptanmıştır. Hastalıkların yaş ve cinsiyete gore dağılımı ve sıklığı literatürle uyumlu bulunmuştur. Saptanan 38 farklı hastalık pediyatrik yaş grubunda görülen deri hastalıklarının geniş bir yelpazede olduğunu göstermektedir. Bu hastaların uygun tedavi olabilmeleri için dermatoloji kliniklerine yönlendirilmeleri gerekmektedir.
Ülkemiz koşullarında bu konsültasyon zincirinde sorunlar çıkabilmektedir. Bu sorunun çözümünün pediyatrik dermatoloji kliniklerinin yaygınlaştırılması ile sağlanacağını düşünmekteyiz.
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Hastalıklar Kliniği

Amaç: Çalışmada, çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran hasta ve sağlıklı çocuklarda deri hastalıklarının sıklığının ve dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Burada, tek merkezli, rutin muayeneye dayalı, gözlemsel epidemiyolojik çalışma planlanmıştır. S.B. Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Deri hastalıklarının tedavisinde, özellikle pediatrik yaş grubunda sistemik ajanların yan etkileri önemlidir. Bunun yanında fototerapi, ışığa yanıt veren hastalıkların tedavisinde güvenli bir seçenek olarak yer almaktadır. Fototerapi uygulamalarında geniş ve
dar-bant ultraviyole B (UVB), Psoralen ve UVA (PUVA) ve excimer
lazer tedavisi yer alır.
Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi
Hastalıkları Anabilim Dalı Fototerapi Ünitesinde tedavi gören pediatrik olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: 2007-2011 yılları arasında kliniğimiz fototerapi ünitesinde tedavi gören 18 yaş altı olgular retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, tanıları, seçilen tedavi ve or-
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talama dozlar, kullanılan adjuvan tedaviler, tedaviye ortalama yanıt süresi ve uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunlar kaydedildi.
Sonuçlar ve Tartışma: Tedavi alan 40’ı kız, 22’si erkek, 62 çocuk hastanın yaş aralığı 3-17 arasındaydı (ortalama 10.9). 39 hasta dar-bant
UVB, 13 hasta topikal PUVA, 9 hasta UVA1, 1 hasta ise PUVA tedavisi almıştı. Bu hasta grubunda 25 vitiligo, 11 alopesi areata (8
alopesi areata, 2 alopesi totalis, 1 alopesi universalis), 9 morfea, 7
psoriazis, 3 atopik dermatit ve 3 granuloma annulare bulunmaktaydı. Vitiligo-psoriazis, vitiligo-alopesi areata birlikteliği; liken sklerozus ve pitriyazis likenoides kronika nedeniyle tedavi gören birer hasta bulunmaktaydı.
Bu çalışmada çocuklarda farklı endikasyonlardaki fototerapi uygulamalarında ortalama yanıt süresi ve tedavi dozları ve uygulamalar
sırasında karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiştir.

Tartışma: Bölgemizde hastalığın prevalansının yüksek oranda saptanmasının nedenleri arasında sosyoekonomik düzeyin düşük olması, kalabalık aile yaşamı, hayvancılık temelli geçim kaynağı, kırsal
yerleşim sayılabilir. Ayrıca tinea kapitis süperfisialis teşhisi konulmasına ve uygun tedavi verilmesine rağmen bu tedavinin aile tarafından düzenli ve doğru biçimde uygulanamaması hastalığın ilerlemesine ve tinea kapitis profunda formunun ortaya çıkmasına neden
olabilir. Bazı hastalarda psoriasis gibi eritemli skuamlı hastalık düşünülerek topikal steroid uygulanması prevalansı arttıran etkenlerden diğeridir. Çalışmamızda cinsiyetler arasında hastalığın görülme oranı açısından istatistiksel bir fark görülmedi. Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda erkek oranı daha yüksek oranda saptanmıştır.
Bu da erkeklerin daha aktif olması, saçlarının daha kısa kesilmesi ve
buna bağlı olarak etken olan ajanın daha kolay bulaşmasına bağlanmıştır. Bölgemizde erkek çocukların sağlıktan daha öncelikle yararlanması erkek çocukların daha erken tedavi almaları nedeniyle erkek
ve kız oranı arasında fark olamamış olabilir.

SB16
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLAR KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ
GÖRMÜŞ TİNEA KAPİTİS PROFUNDALI
HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK
VERİLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ

SB17
MORFEALI HASTALARDA KLİNİK ÖZELLİKLER,
LABORATUVAR BULGULARI, SEÇİLEN TEDAVİ
YÖNTEMİ VE TAKİP SONUÇLARI
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Diyarbakır

Giriş: Tinea kapitis profunda genellikle çocuklarda görülür, pürülan akıntı ve bölgesel lenfadenopatinin eşlik ettiği süpüratif ve ağrılı plaklar ile karakterizedir. Tinea kapitis süperfisiyalis gibi başlar,
daha sonra saçlı deride değişik büyüklüklerde püstül ve nodüller
oluşarak tümöral bir görünüm kazanan lezyonun üzerinde kan ve
püyden oluşan kalın bir kurut tabakası oluşur. Sosyoekonomik düzeyi düşük ve kalabalık yaşayan ailelerde daha sık görülür. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu illerinin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması, kalabalık aile yaşamı ve hayvancılık temelli geçim kaynağı hastalığın görülme sıklığını arttırmaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı hastaların yaş, cinsiyet, yaşadığı bölge
(kentsel/kırsal), hastalık süresi, hayvanlarla temas, ailede veya yakın
çevrede hastalık öyküsü, lezyon sayı ve büyüklüğü ile saçlı deri dışında lezyon varlığı ve id reaksiyonu varlığını tespit etmektir.
Bireyler ve Yöntem: Bu çalışmada Nisan 2007 ile Temmuz 2011
arasında Dicle Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar kliniğinde tinea kapitis profunda tanısı ile yatarak tedavi görmüş ve yaşları 2-11 arasında değişen 27 (14 erkek, 13 kız) hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Sonuçlar: Çalışmaya alınan 19 hastanın % 51.8’i(14 hasta) erkek,
%48.2’si(13 hasta) kız iken, yaş ortalamaları ise 6.03 idi. Hastalık
süreleri 15 gün ile 4 yıl arasında değişmekteydi. Saçlı deride lezyon sayısı 1 ile 16 arasında değişmekteydi. Hastaların %70’inde (19
hasta) hayvanlarla temas hikayesi saptandı. Hayvanlarla teması olan
hastalardaki lezyon sayı ortalaması 4.63, teması olmayanların ortalaması ise 1.62 olarak saptandı. On iki hastada (% 44.4 ) ailede benzer hastalık öyküsü mevcuttu. Hastaların % 18.5’ inde saçlı deri dışında da lezyon saptandı. İd reksiyonu hastaların %18.5’inde tespit
edildi. Bir hastada lezyonda miyazis saptandı.
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Amaç: Morfea lokalize skleroderma olarak da bilinen, deri ve deri
altı dokuda fibrozis ile karakterli, patogenezi bilinmeyen nadir bir
deri hastalığıdır. Bu çalışmada, morfea tanısı alan olgularda, demografik özellikler, klinik seyir, laboratuvarı bulgular ve kullanılan tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 1995-2011 yılları arasında morfea tanısı
konulan 58 hastanın dosyalarının retrospektif olarak incelenmesiyle
gerçekleştirilmiştir. Tüm hastaların klinik bulguları, eşlik eden hastalıkları, semptomları, immünolojik özelikleri ile periferal eozinofili varlığı araştırılmıştır. 2-12 ay süre ile tedavisi devam etmiş olan
40 hastanın tedavi yöntemleri, tedaviye yanıtları ve rekürrens oranları incelenmiştir.
Bulgular: Morfea tanısı alan 58 olgunun 49’u (%84.5) kadın, 9’u
(%15.5) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 42.33±18.44 yıl (aralık:
7-75 yıl) idi. Olguların tamamına morfea tanısı histopatolojik inceleme ile konulurken, borrelia antikorları negatif olarak saptanmıştı.
Olguların 36’sı (%62.1) plak tip, 17’si (%29.3) generalize tip, 3’ü
(%5.2) miks (lineer + plak) tip, 2’si (%3.4) lineer tip morfea olarak
sınıflandırıldı. ANA seviyesi araştırılmış olan 46 olgunun 12’sinde (%26.2) ANA pozitif olarak bulunmuştu. Morfeanın klinik
tipleri ile ANA arasındaki ilişki incelendiğinde plak tipi olanların
%38.5’inde, generalize tipi olanların %53.8’inde, miks tipli morfea olgularının %7.7’sinde ANA pozitifliği saptanmıştı. Generalize
morfeası olan hastalarda ANA pozitifliğinin anlamlı olduğu görülmüştür (p=0.027). AntidsDNA 1 olguda (%2.7) yüksekken, antihiston antikor 1 olguda (%1.7), antiku antikor ise 3 olguda (%8.6)
pozitif olarak saptanmıştı. Periferal eozinofili 1 olguda (%2.1) saptandı. 40 hastanın tedaviye yanıtı değerlendirildi. Bu hastaların topikal tedavi; steroid ve kalsipotiriol, sistemik tedavi; kolşisin, metotrexate, sistemik steroid, fototerapi; dbUVB, UVA, UVA1 aldıkları gözlenmişti. Olguların 21’i (%52.5) kombine topikal ve sistemik, 8’i (%13.8) sadece sistemik, 7’si (%12.1) sadece topikal, 3’ü
(%5.2) kombine fototerapi, sistemik ve topikal, 1’i (%1.7) kombine fototerapi ve topikal tedavi kullanmıştı. Olguların 23’ünde
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(%57.5) tedaviye komplet yanıt, 10’unda (%25) parsiyel yanıt gözlenmişken, 5’i (%8,6) stabil kalmış, 2’si (%3.4) ise progresyon göstermişti. Takiplerde 5 hastada nüks gözlendi. Olguların 23 tanesine (%57.5) kolşisin tedavisi uygulanmıştı. Kolşisin tedavisi kullanan hastaların %47.8’inde tedaviye komplet yanıt, %26.1’inde parsiyel yanıt gözlenmiş, %17.4’ü stabil kalmış, %8.7’sinde ise progresyon saptanmıştı.
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda plak tip morfeanın diğer tiplere
oranla daha sık görüldüğü, generalize tip morfeada ise ANA pozitifliğinin anlamlı olduğu saptanmıştır. Kolşisin ve topikal steroid
kombinasyonun tedavide etkili olduğu ve kolşisin kullanan olgularda yeni lezyon ortaya çıkışının durduğu gözlenmiştir.

SB18
SKATRİSYEL ALOPESİLER: 36 HASTANIN
RETROSPEKTİF ANALİZİ
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, Ankara

Amaç: Skatrisyel alopesiler kıl folikülünde geri dönüşümsüz hasar
yaparak kalıcı saç kaybına neden olan bir grup bozukluktur. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde skatrisyel alopesi tanısı alan hastaların
klinik ve demografik özelliklerini tanımlamaktır.
Bireyler ve Yöntem: Hastaların demografik özellikleri, dermatolojik
muayene bulguları, özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri, histopatolojik
değerlendirme sonuçları, tedavi seçenekleri ve tedaviye alınan yanıtlar retrospektif olarak tarandı.
Sonuçlar: 36 hasta( 25 kadın, %69;11 erkek, %31) çalışmaya alındı. En sık (%72, n=26) doktora başvuru şikayeti saç dökülmesiydi. Hastaların %25’inde (n=9) dökülme yeri vertekse sınırlıyken,
%25’inde (n=9) skalpte yaygın dökülme mevcuttu. Dermatolojik
inceleme ile %44 hastada (n=16) atrofik alopesik yamalar varken,
%30’unda (n=11) atrofik alopesik yamalara ek olarak foliküler tıkaçlar mevcuttu. Çoğu hastada özgeçmişte (n=26, %72) ve soygeçmişte sistemik hastalık (%88, n=32) yoktu. Skalpten yapılan histopatolojik inceleme ile 26 hastada (%72) liken pilanopilaris, 7 hastada (%20) diskoid lupus eritematozus, 3 hastada (%8) pseudopelade de brocq ile uyumlu bulgular saptandı. Hastalara ilk olarak verilen tedavi seçeneklerine bakıldığında intralezyonel kortikosteroid
enjeksiyonu (n=11, %31) ilk sırada, hidroksiklorokin (n=10, %28)
ikinci sırada yer almaktaydı. En çok fayda görülen tedavi ise hidroksiklorokin (%33.3, n=12) ve daha sonra intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonuydu. (n=9, %25)

SB19
ORTA VE ŞİDDETLİ PLAK PSORİASİSLİ
HASTALARDA USTEKİNUMAB TEDAVİSİ
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Ustekinumab orta ve şiddetli plak psoriasis tedavisinde kullanım
için FDA tarafından onaylanan ve ana hedefi; IL12 ve IL23 nin ortak p40 subuniti olan monoklonal antikordur. Yapılan Faz-3 çalışmalarda; psoriasis hastalarında ustekinumab tedavisine hızlı yanıt
alındığı, etkin ve güvenilir olduğu bildirilmiştir. Konvansiyonel ve
anti-TNF (etanercept, infliksimab, adalimumab) biyolojik ajanlara
cevap vermeyen veya terapötik etki kaybı görülen 3 hastada ustekinumab tedavisi uyguladık.
Yaşları 38, 71, 45 olan 2 erkek, 1 kadın toplam üç hastaya 3 aylık periyotlarla ustekinumab tedavisi uygulandı. Ustekinumabın
ilk dozu anti-TNF ajanın kesilmesinin hemen ardından başlandı.
Ortalama tedavi süresi 10 ay idi (7-16 ay). Üç hastanın ikisinde
ilk doz sonrası iyileşme PASI 90 a ulaşırken geri kalan diğer hastada ilk doz sonrası PASI 50 sağlanabildi. Bu PASI 50 iyileşme sağlanan hasta ek olarak baştan beri metotreksat(MTX) 10mg/hafta alıyordu. Diğer 2 hastaya PASI skorlarının yükselmesi üzerine; birine 4.dozdan sonra 15mg MTX/hafta, diğerine ise 5.dozdan sonra
asitretin 25 mg/gün eklendi. Bu hastalardan ikisinde psoriatik artrit mevcuttu ve ustekinumab kullanımı ile artrit şiddetinde değişiklik gözlenmedi. Ustekinumab kullanımı sırasında hastaların hiçbirinde yan etki saptanmadı.
Hastalarımızın PASI skorları ustekinumab tedavisinin ilk dozu
sonrasında hızla geriledi. Fakat 2.doz sonrasında, tedavi periyotları arasında PASI değerleri arttı. Çalışmamız 3 olguyu içerse de
ustekinumab tedavisine ilişkin Türkiye’ den bildirilen ilk olgulardır. Ustekinumabın şiddetli kronik plak psoriasiste etkili olduğunu ancak; 3 aylık kürler arasında PASI değerlerinin önce hızla düşüp sonra bu etkinin kaybolduğunu gözlemledik. Ustekinumabın
hem daha önce biyolojik ajan kullanmamış hastalarda hem de diğer
anti-TNF lere yanıtsız hastalarda tek başına veya metotreksat ya da
asitretinle birlikte kullanımına ilişkin karşılaştırmalı geniş olgu serilerini içeren kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
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İLK PLANDA AKLA GELMEYEN BİR ANTİTE:
RETİNOİK ASİT SENDROMU: 4 OLGU SUNUMU
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Tartışma: Skatrisyel alopesiler sıklıkla orta yaş kadınlarda görülen,
daha çok liken planopilaris şeklinde prezente olan bir antite olarak
karşımıza çıkmaktadır. Saç dökülmesi en sık hastaneye başvuru nedenidir. En etkin tedavi şekilleri hidroksiklorokin ve intralezyonel
kortikosteroid enjeksiyonudur.
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Retinoik asit sendromu (RAS), özellikle akut promyelositik lösemili hastalarda retinoik asit kullanımına bağlı olarak gelişen sık bir
komplikasyondur. Hematoloji kliniklerinde sık karşılaşılmasına
rağmen dermatolojide bu antite az bilinmektedir. İnsidansı %1416, mortalitesi %2 civarındadır. Patogenezi hala bilinmemektedir.
Retinoidlerin başlamasından ortalama 2-21. günde ortaya çıkan
ateş, respiratuar disstres, interstisyel pulmoner infiltrat, plevralperikardiyal efüzyon, episodik hipotansiyon, lökositoz ve akut böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Ödeme bağlı hızla kilo artışı izlenebilir. Bu bulgulardan en az 3 tanesi bulunuyorsa tanı konabilir.
Adeta “kapiller leak-göllenme” benzeri acil bir klinik tablo ortaya
çıkmaktadır. Açıklanamayan dispne, ateş, ödeme bağlı kısa sürede
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belirgin kilo artışı ve pulmoner infiltrasyon durumunda hızla steroid başlanmalıdır. Çoğunlukla tanı geç konmakta ve yanlışlıkla enfeksiyon sanılarak antibiyoterapi başlanmaktadır. Yaşamı tehdit edebileceği için erken tanı ve tedavi önemlidir.
Özellikle literatürlerde püstüler ya da eritrodermik psoriasisli olgularda asitretin kullanımını takiben ortaya çıkan RAS olguları bulunmaktadır.
Burada yaşları 51 ile 72 arasında değişen, 3 püstüler psoriasisli kadın ve 1 eritrodermik psoriasisli hastada asitretin kullanımını takiben 2 gün ile 15 gün arasında değişen sürede ortaya çıkan ani başlayan ateş, dispne, yaygın ödem, hipotansiyon nedeniyle “hipovolemik şok” ve “DIC- disemine intravaskuler koagulasyon” ön tanıları ile takip edilen 4 olgu sunulmuştur. 3 olguda asitretin kesilip steroid başlanması ile klinik tablo gerilerken, 1 püstüler psoriasis olgusunda mortalite gelişmiştir.
Biz de 3 jeneralize püstüler kadın ve 1 eritrodermik psoriasisli erkek hastada asitretinin uyardığı 4 RAS olgusunu sunmayı ve bu antitenin dermatolojide daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçladık.
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MİKOZİS FUNGOİDES TEDAVİSİNDE BEXAROTEN
KULLANIMI (ÖN RAPOR)
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Amaç: Mikozis fungoides, (CD4+) T hücrelerinin epidermiste ve
papiller dermiste klonal proliferasyonuyla karakterize kutanöz T
hücreli bir lenfomadır. Mikozis Fungoidesin tedavisinde çoğu zaman tam bir kür sağlanamamakla birlikte mevcut tedavilerin asıl
amacı hastalığın remisyonda kalmasını sağlamak ve sağkalım süresini uzatmaktadır. Bu çalışmada GATA Dermatoloji kliniğinde
Mikozis Fungoides nedeniyle bexaroten tedavisi başladığımız 5 olguyu bir pilot çalışma sonucu olarak aktarıyoruz.
Bireyler ve Yöntem: Kliniğimize başvuran ve histopatolojik inceleme sonucu Mikozis Fungoides tanısı koyduğumuz 5 hastada (3 erkek, 2 kadın) bexaroten tedavisinin etkinliğini değerlendirilmiştir.
Tedavi öncesinde olguların aksiller ve inguinal bölgeleri ultrasonografik olarak değerlendirilmiş ve histopatolojik inceleme için çapı 1
cm’den büyük olan lenf nodlarına eksizyon uygulanmıştır. Ayrıca
hastaların periferik yaymaları da değerlendirilerek TNM sınıflandırması yapılmıştır. Evrelendirmesi tamamlanan hastaların karaciğer fonksiyon testleri, kolesterol, trigliserid, T3, T4, TSH tetkikleri incelenmiştir. Hastalar tedavi konusunda bilgilendirilerek yazılı
onamları alınmıştır. Hastaların evrelemesinde bir hasta evre IA, üç
hasta evre IIA ve bir hasta evre IIB olarak değerlendirilmiştir. Evre
IA olan hastamıza 150 mg/gün, Evre IIA olan hastamıza 150 ve 225
mg/gün, Evre IIB olan hastamıza PUVA + 150 mg/gün oral bexaroten tedavisi verilmiştir. Evre IIA olan bir diğer hastamıza ise bexaroten jel tedavisi verilmiştir. Hastalar 3 ayda bir kontrol muayenesine
çağrılmış ve bir yıl süreyle takip edilmiştir.
Sonuçlar ve Tartışma: Bir yıllık tedavi ve takip sonucunda 150 mg/
gün oral bexaroten alan evre IIB ve evre IA olan hastalarda 4 ay içinde klinik ve histopatolojik düzelme izlenmiştir. 225 mg/gün oral bexaroten tedavisi alan evre IIA hastada 7 ay içinde klinik düzelme izlenmiş ve histopatolojik olarak epidermotropizmde belirgin azalma
olduğu gözlenmiştir. 150 mg/gün oral bexaroten tedavisi alan evre
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IIA hastada ise 3 aylık tedavinin sonunda klinik fayda izlenmemesi ve trigliserid düzeyinin 700 mg/dl’nin üzerinde seyretmesinden
dolayı bexaroten tedavisi kesilmiştir. Bexaroten jel kullanan hastada 3 ay içinde klinik düzelme izlenirken, histopatolojik olarak epidermotropizmde belirgin azalma gözlenmiştir. Oral bexaroten tedavisi alan tüm hastalarımızda yan etki olarak hiperlipidemi, hipotiroidizm ve baş ağrısı izlenmiştir. Antihiperlipidemik tedavi ve doz
ayarlaması ile lipid düzeyini kontrol altına alamadığımız bir hastada tedaviyi kesmek zorunda kalınmıştır. Bexaroten jel kullanan olgumuzda eritem ve irritasyon dışında ciddi bir yan etki saptanmamıştır. Mikozis Fungoides tedavisinde bexaroten kullanımı üzerine yaptığımız ve halen devam eden bu ön çalışmada, oral ve topikal
bexaroten tedavisinin etkili ve güvenilir olduğunu düşünmekteyiz.

SB22
TRANSFORME MİKOZİS FUNGOİDES: HACETTEPE
DENEYİMİ
1

Aslı Hapa, 1Gül Erkin, 2Özay Gököz, 1Sibel Ersoy Evans, 1Gonca
Elçin, 1Ayşen Karaduman, 1Nilgün Atakan, 1Tülin Akan.
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Mikozis fungoideste (MF) büyük hücre transformasyonu nadiren görülmektedir. Bu nedenle de literatürde transforme MF’de
tedavi, sağkalım ve prognoz konusunda az sayıda bilgi mevcuttur.
Çalışmanın amacı transforme MF’de klinik, histopatolojik, immunofenotipik özellikleri belirlemenin yanı sıra sağkalım ve prognostik faktörleri incelemektir.
Bireyler ve yöntem: HÜTF Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalında 1998 ve 2011 yılları arasında MF tanısı alan hastalar arasından ileri evre MF ve transforme MF olan 23 olgunun histopatolojik preparatları bir patolog, bir dermatopatolog ve bir dermatolog tarafından transformasyon bulguları açısından tekrar değerlendirildi.
Sonuçlar: Toplamda 5 hasta (3 kadın,2 erkek) transforme MF olarak kabul edildi. Tüm hastalarda transformasyon hastalığın ilk 2 yılı
içinde ilk olarak deride ortaya çıkmıştı. Tanıda tüm hastalar bir hasta dışında (Evre IIB) Evre IB’ydi. Transformasyon sırasında ise 3
hastada tümöral lezyonlar, bir hastada lenf nodu metastazı, bir hastada ise karaciğer ve akciğer metastazı vardı. Transformasyon öncesi
3 hasta PUVA+interferon tedavisi alırken, bir hasta radyoterapi, bir
hasta asitretin+PUVA almaktaydı. Transformasyon sonrası 4 hasta
radyoterapi, 2 hasta kemoterapi, bir hasta oral bexarotene bir hasta
ise topikal bexarotene almıştı. İmmunofenotipik özellikler ise tabloda özetlenmiştir. Sağkalım değerlendirildiğinde bir hasta takipten
çıktı, 3 hasta transformasyondan ortalama 20±15 ay içinde ex oldu,
sadece bir hasta halen sağdı.
Tartışma: MF genel olarak yavaş seyirli ve iyi prognozlu bir deri lenfomasıdır. Ancak büyük hücre transformasyonu hastalık seyrini tamamen değiştirmekte, sağkalımı düşürmektedir. Bu çalışma vasıtasıyla, transforme MF’li hastaların klinik ve immunohistopatolojik özelliklerinin belirlenmesinin önemini vurgulamak ve prognozu
kötü olan bu lenfoma ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istedik.
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SB23

SB24

PALMOPLANTAR HİPERHİDROZ İÇİN MUSLUK
SUYU İYONTOFOREZİ UYGULANAN HASTALARIN
TEDAVİYE UYUMU

MBL-2 CODON 54 POLİMORFİZMİ İLE PSORİAZİS
PATOGENEZİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?

1

1

Deren Özcan, A. Tülin Güleç.

1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Ankara

1

Hakan Turan, 2Mutlı Karkucak, 2Tahsin Yakut, 3Mustafa Özşahin,
Zehra Gürlevik, 1Mehmet Emin Yanık, 4Taner Uçgun, 1Cihangir
Aliağaoğlu.
1

1

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 3Düzce
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 4Düzce
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
2

Amaç: Musluk suyu iyontoforezi (MSİ), palmoplantar hiperhidroz
tedavisinde invazif olmayan, iyi tolere edilen, güvenli ve etkili bir
yöntemdir. Zaman alıcı olması ve semptomsuz kalabilmek için idame tedavisinin gerekliliği nedeniyle bazı hastaların bu yöntemi tercih etmediği belirtilmekle birlikte, MSİ başlanan hastaların tedaviye uyumu daha önce çalışılmamıştır. Burada, palmoplantar hiperhidroz nedeniyle MSİ uygulanan hastaların bu yönteme uyumunu
araştırmayı amaçladık.
Bireyler ve yöntem: Nisan 2009-Ocak 2010 arasında palmoplantar hiperhidroz tanısıyla MSİ uygulanan ve telefonla ulaşılabilen 22
hastanın medikal raporları geriye dönük olarak incelendi. Musluk
suyu iyontoforezi, 15-20 mA akım şiddeti uygulayarak, her biri 20
dk süreyle, haftada 5 seans olmak üzere, toplam 20 seans olarak yapılmıştı. İdame seanslarının sıklığı, tedavi seanslarının bitiminden
terlemenin tekrar başlamasına kadar geçen süreye göre belirlenmişti. Uygulanan toplam MSİ seansı sayısı, idame seanslarının sayısı ve
zaman aralığı, yan etkilerin tipi kaydedildi. Tedavinin etkinliği, tedavi öncesi ve sonrası palmar bölgelere yapılan nişasta-iyot testi fotoğraflarının ve görsel analog skala skorlamasının değerlendirmesine göre belirlendi. Telefon anketiyle hastalar tedavinin sonuçlarından memnuniyetleri, tedavi veya idame seanslarını bırakma nedenleri ve terlemenin şu andaki şiddeti açısından sorgulandı.
Sonuçlar ve Tartışma: 22 hastanın 14’ü kadın, 8’i erkek, ortalama
yaşları 28 idi. On altı (%72.7) hasta tedavi seanslarını tamamlamış,
6 (%27.3) hasta yarım bırakmıştı. On üç (%59) hastada en sık eritem, kaşıntı ve iğnelenme olmak üzere yan etkiler görüldü. Nişastaiyot testi ve görsel analog skala skorlarının sonuçlarına göre tedaviyi tamamlayan 16 hastanın tümünde MSİ etkili bulundu. Bunların
12’si (%75) tedaviden çok, 3’ü (%18.75) orta derecede memnun
kaldığını, 1 (%6.25) hasta yan etkiler nedeniyle memnun kalmadığını belirtti. Sekiz (%50) hasta, 2 haftada bir olmak üzere, idame seanslarına başlayıp, 5’i 5 seanstan az, 2’si 5-10 seans, 1’i 10 seanstan fazla devam ettikten sonra bırakmıştı. Bu 16 hastanın 12’si
(%75) zamansızlık, 3’ü (%18.75) ev iyontoforez cihazı alması, 1’i
(%8.25) yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktığını söyledi. Ev cihazına geçen 3 (%18.75) hasta şu anda aktif terleme tariflemezken, 2
(%12.5) hastanın hafif derecede terlemesi vardı, 11 (%68.75) hastanın terlemesi eski seviyesine dönmüştü. Tedavi seanslarını (20 seans) tamamlamadan MSİ’ni bırakan 6 hastanın 5’i (%83.3) zamansızlık, 1’i (%16.7) yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktığını söyledi.
Palmoplantar hiperhidrozun tedavisinde MSİ etkili bir yöntemdir.
Ancak, hastalar bu tedavinin sonuçlarından memnun olsalar bile
tedaviyi yarım bırakmakta ve/veya idame seanslarına devam etmemektedirler. Zamansızlık ve nadiren yan etkiler hastaların tedaviye
olan uyumunu olumsuz yönde etkilemektedir.
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Amaç: Psoriasis heterojen genetik bir zemine sahip, özellikle tnf- α
başta olmak üzere çeşitli sitokinlerin kompleks rolünün olduğu, T
hücre aracılı immün bir hastalıktır. Mannoz binding lektin (MBL)
gen polimorfizmleri MBL serum seviyelerini azaltarak tnf-α gibi
proinflamatuar sitokinlerin sentezinin artmasına neden olmaktadır.
Çalışmamızda MBL codon 54 polimorfizminin psoriazis patogenezindeki rolünü değerlendirmeyi amaçladık.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya klinik ve histopatolojik olarak tanı
almış 50 psoriazis hastası ve 53 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Mannoz binding lektin kodon 54 polimorfizmi için PCR-RFLP
(restriction fragment length polymorphism) yöntemi uygulandı.
Genotipler agaroz elektroforez jelde oluşan bantlara göre belirlendi. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi.
Sonuçlar: Elli psoriazis hastasının 33’ünde (%66) A/A genotipi,
17’sinde (%34) A/B ve B/B genotipleri saptandı. Kontrol grubunda ise 44’ünde (%83) A/A genotipi, dokuzunda (%17) A/A ve B/B
genotipleri saptandı. Genotipler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,047). Allel frekansları analizinde ise hasta ve
kontrol grubunda sırasıyla A allel prevelansı 79 (%79) ve 95 (%90);
B allel prevelansı 21 (%21) ve 11 (%10) idi. Allel frekansları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,031).
Tartışma: Elde ettiğimiz sonuçlar MBL codon 54 polimorfizminin
psoriazis patogenezi ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür.

SB25
PSORİYAZİS HASTALARINDA HELİKOBAKTER
PİLORİ ENFEKSİYONUNUN VARLIĞININ ÜRE NEFES
TESTİ VE SEROLOJİ İLE GÖSTERİLMESİ
1
Didem Didar Balcı, 2Hülya Peker Yalçın, 3Burçin Özer, 3Nizami
Duran, 1Mehmet Uğur İnan, 1Julide Zehra Yenin.
1

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji, 2Mustafa Kemal
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp, 3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Mikrobiyoloji

Amaç: Çalışmanın amacı, psoriasisli hastalarda HP infeksiyonu prevalansını, indirekt non-invaziv metodlar olan seroloji ve karbon-14
üre nefes testi (14C ÜNT) kullanarak sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır.
Bireyler ve yöntem: 30 psoriasis hastası ve yaş-cinsiyet açısından eşleştirilmiş, aynı bölgede yaşayan 30 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hastalık süresi, tipi, tedavi ve PAŞİ skorları kayıt edildi. Gastrik
ya da duodenal ülser hikayesi, antibiyotik, antiasit, proton pompa inhibitörü, bizmut tuzu, 18 yaşından küçük olma, gebelik ve
immun yetmezlik dışlama kriterleri olarak belirlendi. Tüm olgulara
14C ÜNT uygulandı ve kanda ELISA yöntemiyle HP IgG ve IgM
pozitifliği ve düzeyleri analiz edildi.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

Sonuç: Psoriasis hastalarının ortalama yaşı 39.8 ± 14.3 iken sağlıklı kontrollerin ortalama yaşı 38.2 ± 11.1 idi. Psoriasis gurubunda
30 hastanın 16’sı erkek 14’ü kadın iken, sağlıklı kontrol gurubunda
30 olgunun 12’si erkek, 18’i kadındı. Psoriasis gurubunda ortalama
hastalık süresi 9.45 ± 6.24 yıl iken, ortalama PAŞİ skoru 4.82 ± 5.12
idi. Psoriasis hastalarının 21 (70%)’i plak tip, 4 (13.3%)’ü guttat
tip, 4 (13.3%)’ü invers tip, 1 (3.3%)’i palmoplantar tipti. Psoriasis
olgularının 6 (20%)’sı tedavi almazken, 11 (36.7%)’i topikal steroid
ya da kalsipotriol, 4 (13.3%)’ü biyolojik ajan, 1 (3.3%)’i asitretin, 8
(26.7%)’i PUVA ya da dar band UVB tedavisi almaktaydı. Psoriasis
hastalarında (%70) sağlıklı kontrollere (%43.3) göre anlamlı oranda daha yüksek 14C ÜNT pozitifliği saptandı (p=0.037). HP IgG
pozitifliği her iki grupta %100 (p=1.0) iken IgM pozitifliği psoriasis grubunda %10, kontrol grubunda %16.7 idi (p=0.448). HP
IgG, HP IgM ve 14C ÜNT pozitifliği ile yaş, cinsiyet, hastalık süresi, PASİ, hastalık tipi ve uygulanan tedaviler arasında anlamlı ilişki saptanmadı (P>0.05).
Tartışma: Literatürde, psoriasisli hastalarda (%40) kontrol grubuna
(%10) göre anlamlı oranda daha yüksek HP IgG pozitifliği bildirilmiştir. Diğer bir çalışmada psoriasisli hastaların %27’sinde HP IgG
pozitifliği saptanmış, 50 yaş üzerinde %70’e ulaştığı bildirilmiştir.
HP cytotoxin associated gene A (CagA) pozitifliğini araştıran bir çalışmada HP ile infekte psoriasisli hastalarda (%54.5) pozitiflik saptanırken non-ülser displazili kontrol olgularında %68.1 saptanmıştır. Çocuk psoriasis hastaları (%10) deri hastalığı olmayan hastalarla (%17) karşılaştırıldığında 13C ÜNT pozitifliği açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Psoriasis ve liken planus hastalarının sağlıklı
kontrollerle karşılaştırıldığı bir çalışmada 13C ÜNT pozitifliği açısından anlamlı fark saptanmamışken, ortalama 13C ÜNT titresinde hem psoriasis hem de liken planus hastalarında anlamlı yükseklik bulunmuştur. Bizim sonuçlarımıza göre HP psoriasis patogenezinde rol oynayabilir, bu ilişkiyi doğrulamak için daha geniş serili
çalışmalara ihtiyaç vardır.

profili, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), CRP, tam kan tetkiki,
açlık kan şekeri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri çalışıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya 45’i kadın, 53’ü erkek olmak üzere toplam
99 kişi dahil edildi. Psoriazis hasta grubunun (n=51) yaş ortalaması 38,1±13,5, kontrol grubunun (n=48) yaş ortalaması 36,4±11,9
idi. Hasta grubunda ortalama Psoriazis Alan Şiddet İndeksi değeri
(PAŞİ) 10,6±7,8 idi (1,4-37,5). Hasta grubu ile kontrol grubu arasında serum folik asit, vitamin B12, vitamin B6, ESH, CRP, total
kolesterol ve trigliserid düzeyleri ile BKİ değerleri açısından anlamlı
fark yoktu (p>0,05). HDL, psoriazis hasta grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p=0,001). Homosistein değerlerini etkileyebileceği için AKŞ, TSH değerleri patolojik olanlar ile
folik asit ve vitamin B12 değeri düşük olan katılımcılar dışlanarak
yapılan analizde (n=44); hasta [13,0 μmol/l (10,5-14,9)] ve kontrol grubunda [14,0 μmol/l (12,3-18,8)] plazma homosistein düzeyi
açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Homosistein düzeyi ile PAŞİ, hastalık süresi ve BKİ arasında ilişki saptanmadı. Folik
asit ve vitamin B12, homosistein düzeyini ters yönde etkilemekteydi [sırayla (p=0.000, r=0,436) ve (p=0.000, r=0,436)].
Tartışma: Çalışmamızdaki psoriazis hastalarda, kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında bir kardiyovasküler risk belirteci olduğu kabul
edilen homosistein düzeyinde yükseklik saptanmamıştır. Ülkemiz
ve dünya literatüründe psoriazisli hastalarda kan homosistein düzeylerinin yüksek olduğunu belirten yayınlar bulunmakla birlikte,
yine ülkemizden, homosistein düzeyi açısından sağlıklı popülasyonla fark olmadığını bildiren yayınlar da mevcuttur. Psoriazis ile homosistein arasındaki olası ilişkinin mekanizması henüz açık değildir. Homosistein düzeyleri gen polimorfizminden etkilenebilmektedir. Psoriazisli hastalarda homosistein homeostazı ile ilgili farklı sonuçların bulunması hasta popülasyonlarının genetik havuzlarındaki
farklılıklardan kaynaklanabilir.

SB27
SB26
PSORİAZİS HASTALARINDA SERUM HOMOSİSTEİN
DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
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Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Amaç: Psoriazis, normal popülasyonla karşılaştırıldığında artmış
kardiyovasküler hastalık prevalansına sahip kronik inflamatuar bir
deri hastalığıdır. Aterogeneze ve diğer hastalıklara eşlik eden immun
aktivasyonun, homosisteinin serum düzeyinde orta dereceli yüksekliğe neden olabildiği bilinmektedir. Folik asit, vitamin B12 ve vitamin B6 eksikliği homosistein yüksekliği ile ilişkili faktörlerdendir. Bu çalışmada psoriazis vulgaris ile plazma homosistein düzeyleri
arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya hiperhomosisteinemiye eşlik eden
hastalık ya da ilaç kullanım öyküsü olmayan plak tip psoriazis hastaları ve bu hastalarla yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı bireyler alındı. Tüm katılımcıların boy ve kiloları ölçülerek beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplandı ve katılımcılardan açlık venöz kan örnekleri alınarak homosistein, folik asit, vitamin B12, vitamin B6, TSH, lipid

16-20 Kasım 2011, Ankara

PSÖRİAZİS HASTALARINDA PERİODONTAL
DURUM VE PERİODONTAL BULGULARIN PASI
SKORU İLE İLİŞKİSİ
1
Gülbahar Saraç, 2Yelda Karıncaoğlu, 3Seden Çaylı, 4Saim
Yoloğlu
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S.B Malatya Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 2İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 3İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi, Diş Polikliniği, 4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik
Anabilim Dalı

Amaç: Psöriazis, karakteristik olarak eritemli, sedefi beyaz skuamlı,
kronik seyirli, keskin sınırlı papül ve plaklarla karakterize bir hastalıktır. Etyolojisi hala tam olarak bilinmemekle birlikte, enfeksiyon
ajanlarının hastalığı tetiklediği ve alevlendirdiği bilinmektedir. Bu
çalışmada, kronik enfeksiyon odağına neden olan periodontal hastalıkların psörizis üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 34.82±14.48 olan 45
kadın, 31 erkek toplam 76 psöriazis hastası ile, yaş ortalaması ise
30.80±11.19 olan 52 kadın, 24 erkek kontrol grubu olarak alındı. Tüm olguların periodontal bulguları CPITN’e (Community
Periodontal Index of Treatment Needs) göre değerlendirildi.
Sonuçlar: Psöriazisli hasta grubu ile kontrol grubu arasında odontal skor arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p:0.01).
Psöriazis şiddetli ile periodontal hastalık şiddeti arasında fark tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı görülmemiştir (p:0.204).
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Psöriazis hastaları ile kontrol grubu arasında, oral hijyen açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p:0.001). Hasta
ve kontrol grubu arasında diş fırçalama sıklığı ve diş ipi kullanımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (sırasıyla p:0.01, p:0.05).
Tartışma: Psöriazis ve periodontal hastalık arasında ilişki saptanmış
olup, psöriazis şiddeti ile periodontal hastalık şiddeti arasında ilişki saptanmamıştır. Periodontal hastalık ve psöriazis arasındaki ilişkinin tam olarak anlaşılabilmesi için geniş hasta serileri üzerinde ek
çalışmalar yapılması, eş zamanlı olarak serum proinflamatuvar sitokin düzeylerinin araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

işitme kaybının hastalık şiddeti, hastalık süresi ve tutulum alanları gibi faktörlerle de karşılaştırıldığı ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Bu çalışma sonucunda psoriasisli hastalarda işitme fonksiyonlarının normal olduğu ve saf ses eşik değerlerinin hastalık şiddeti, hastalık süresi ve tutulum alanlarından etkilenmediği görülmüştür.

SB29
PSORIASISLI OLGULARDA ATOPİ
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SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dermatoloji Kliniği, 2SB
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği

Amaç: Psoriasis deri ve eklemleri tutan kronik, inflamatuvar bir hastalıktır. Hastalık genetik olarak yatkın kişilerde çeşitli tetikleyici faktörlerin rolü ile ortaya çıkar. Psoriasisin patogenezi tam olarak bilinememektedir. Ancak patogenezde epidermal keratinositler, T lenfositler ve diğer lökositler ile vasküler endotelin kompleks rolü olduğuna inanılır.

Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar ışığında psoriasis sadece deriye sınırlı bir hastalık değil eşlik eden komorbiditeler nedeniyle sistemik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın amacı kronik inflamasyonun vasküler bozuklukların gelişime neden olduğu
bu hastalıkta sensörinöral işitme kaybı sıklığının araştırılması ve
hastalık şiddeti, hastalık süresi ve tutulum alanlarının işitme kaybına etkisinin araştırılmasıdır.

Her ne kadar etyopatogenetik olarak farklı görünse de psoriasisli olgularda atopi oranının yüksek bulunduğuna dair az sayıda literatür vardır. Welp ve arkadaşları 1065 psoriasisli olgunun %1.7’sinde aynı anda atopik dermatit gözlemişlerdir. Ovcina-Kurtovic ve
Kasumagic-Halilovic’in çalışmasında psoriatik olgularda total serum IgE düzeyi sağlıklı kontrol grubundan yüksek bulunmuştur.
Pigatto psoriasisli olguların %44’ünde alerjen-spesifik IgE antikorunda pozitiflik tesbit etmişlerdir.

Bireyler ve yöntem: Çalışmaya HÜTF Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı polikliniklerine başvuran ve aktif psoriasis şikayetleri
olan hastalar dahil edildi. Demografik bulguların yanı sıra hastaların daha önce kullandığı sistemik tedaviler sorgulandı. Hastalık şiddetinin belirlenmesi için tüm hastaların PASİ değerleri hesaplandı.
Tüm hastaların işitme değerlendirilmesi için ise saf ses odyometrisi
yapıldı ve 500 ila 2000 Hz arasındaki frekansların saf ses eşik değeri ortalamaları hesaplandı.

Çalışmamızda psoriasisli olgularda anamnestik, klinik ve laboratuar
bulgular (total serum IgE düzeyi ve prick test pozitifliği) eşliğinde
atopinin rolünü belirlemeyi amaçladık. Kontrol grubu olarak hem
sağlıklı ve hem de astmalı bireyler alındı. Literatürde bütün parametrelerin alındığı, ayrıca hem pozitif ve hem de negatif kontrol
grubunun kullanıldığı başka bir çalışmaya rastlanılmadı.

Sonuçlar: Ortanca yaşları 34 (18-74 yaş aralığında) olan 50 psoriasisli hastanın (32 erkek, 18 kadın) hastalık süresi 6 ay ila 60 yıl arasında değişmekteydi. Hastaların PASİ değeri ortancası 17 (1,8 ila 47
arasında) olarak hesaplandı. Özgeçmişte bir hasta dışında tüm hastalar daha önce psoriasise yönelik topikal tedaviler almıştı. Ardından
sırasıyla 12 hasta metotreksat, 12 hasta siklosporin, 6 hasta fototerapi, 6 hasta oral asitretin ve 1 hasta da etanercept tedavisi almıştı. Tutulum alanları değerlendirildiğinde skalp tutulumu %78 (n=
39) hastada, aurikula ve dış kulak yolu ağzı tutullumu %70 (n=35)
hastada, yüz tutullumu %36 (n=18) hastada tespit edildi. Hastalar
PASİ değerlerine göre 2 gruba ayrıldığında (grup 1:PASİ<10, grup
2:PASİ≥10) iki grup arasında saf ses eşik değeri ortalamaları açısından herhangi bir farklılık yoktu (p=0,286). Tutulum alanlarına
göre saf ses eşik değerleri karşılaştırıldığında bölgeler arasında da anlamlı farklılık tespit edilmedi. Hastalar daha önce aldıkları tedavilere göre gruplandırıldıklarında gruplar arasında saf ses eşik değerleri açısından da anlamlı farklılık tespit edilmedi. İşitme eşikleri normal popülasyonla karşılaştırıldığında ise (normal saf ses eşik değeri: 0-20 db arasında) hasta grubunda işitme eşikleri ortancası 15 db
olarak bulundu
Tartışma: Literatürde psoriasiste işitme kaybının değerlendirildiği yayınlara olgu sunumları şeklinde rastlanılmaktadır. Çalışmamız
psoriasisli hastalarda işitme kaybı sıklığının değerlendirildiği ve
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Materyel ve metod: Çalışmaya 18 yaş ve üzerinde 94 psoriasisli (41
erkek, 53 kadın) , sağlıklı kontrol grubuna atopi öyküsü olup olmamasına bakılmaksızın 57 kişi (24 erkek, 33 kadın) ve, astımlı kontrol grubuna 52 gönüllü (9 erkek, 43 kadın) alındı. Topikal kortikosteroid kullananlar, son 1 haftadır antihistaminik, 4 haftadır trisiklik antidepresan, immunsupresan tedavi ve sistemik steroid tedavisi kullananlar çalışmaya alınmadı. Eritrodermik hastalar çalışmaya prick test yapılamadığından alınmadı. Hastaların PASİ düzeylerine göre 3 gruba ayrıldı: Hafif (0-5), orta (5-10), şiddetli (>10 ).
Bulgular Psoriasisli olguların 20’sinde (%21) anamnezde atopi öyküsü mevcuttu. Onatlı olguda (%17) total IgE yüksekti. Psoriasisli
olgularda total IgE yüksekliği ile atopi anamnezi arasında ilişki gözlenmedi. Palmoplantar tipde (%28.6) diğer tiplere göre (plak-%16,
guttat-%16.7) total IgE düzeyi yüksek sıklıkta görülse de; istatistiki olarak klinik tipler arasında farklılık bulunmadı. Hastalık süresi ve PASİ şiddeti ile total IgE pozitifliği arasında ilişki gözlenmedi.
Psoriasis ve astım grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre total IgE
daha yüksek bulundu.
Prick test yapılabilen 87 hastanın 17’inde (% 19,5) pozitif saptandı.
Prick test pozitif bulunanlarda hastalık süresi daha uzundu. Prick
test pozitifliği ile psoriasis klinik tipleri arasında istatistiki ilişki gözlenmedi. Psoriasisli olgularda polisensitizasyon sıktı: Tek allerjene
pozitiflik %4 iken, birden fazla allerjen pozitifliği %14,9 bulundu.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

Prick test en sık polen (%12.6) ve akarlara(%8) karşı pozitifdi.
Akar pozitifliği psoriasisli olgularda sağlıklı kontrol grubuna(%0)
kıyasla (p<0,046); astımlılarda (%38.5) ise psoriasis ve sağlıklı kontrol grubuna kıyasla istatistiki olarak daha yüksek idi. Gruplar arasında polen, küf ve hayvan grubu alerjisi yönünden fark gözlenmedi.
Sonuç ve tartışma: Psoriasisli olguların %21’inde atopi öyküsü,
%17’sinde total IgE yüksekliği ve %19.5’unda prick test pozitifliğinin varlığı; psoriasisin etyopatogenezinde atopinin de rol oynayabileceğini göstermektedir. İmmünolojik ve immünhistokimyasal çalışmaların bu konuya açıklık getireceğine inanıyoruz.

olarak düzelmeyen lezyonlarda zamanla kanser gelişim riski olduğundan özellikle semptomatik hastaların dental patch test ile değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

SB31
VİTİLİGOLU HASTALARDA İŞİTSEL BEYİN SAPI
UYARILMIŞ POTANSİYELLERİ, TİROİD FONKSİYON
TESTLERİ VE TİROİD OTOANTİKOR DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
1
İlhan Çeçen, 1Ayşe Serap Karadağ, 2Temel Tombul, 1Serap
Güneş Bilgili, 1Ömer Çalka.
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1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

ORAL LİKEN PLANUSLU HASTALARDA DENTAL
PATCH TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1

1

1

2

Emine Buket Şahin, Fatma Çetinözman, Aslı Hapa, Nihal
Avcu, 1Ayşen Karaduman.
1

Hacettepe üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 2 Hacettepe
üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Oral liken planus (OLP) kadınlarda daha sık izlenen bir dermatozdur. OLP etyolojisinde ilaçlar, virüsler ve kontakt alerjenler
suçlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda amalgam ve komponentlerine karşı gösterilmiş patch test yanıtları ile OLP arasındaki ilişki açısından farklı sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı OLP’nin
dental tedavi maddelerine karşı gelişen bir hipersensitivite yanıtı
olup olmadığını göstermektir.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya klinik veya histopatolojik olarak
OLP tanısı almış ve beraberinde diş dolgusu ve/veya diş protezi olan
31 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak allerjik ekzematöz kontakt dermatitli (AEKD) hastalar (n=20) dâhil edildi. Tedavi gruplarına dental patch test ve standart seri patch testleri uygulandı.
Sonuçlar: OLP grubunun %77,4’si(n=24) kadın ve ortanca yaş 48
yıldı. Hastalarda ortanca olarak 4 yıl süre ile OLP lezyonları mevcuttu. Oral mukoza lezyonları en sık bukkal mukozada yer alırken (n=23, % 74,2), en sık retiküler patern (n=14, % 45,2) izlendi. Hastaların hiçbirine genital lezyon ve liken pilanopilaris eşlik
etmez iken 4 hastada kutanöz lezyon, 3 hastada tırnak tutulumu
mevcuttu. Hastaların % 45,2’sinde (n=14) biyopsi ile OLP tanısı desteklenmişti. Hastaların % 61,3’ünde dolgu, % 35,5’inde protez mevcuttu. OLP ile menstürasyon, oral kontraseptif ve ilaç kullanımı arasında ilişki saptanamadı. OLP olan hastaların % 25,8’inde
(n=8) standart patch test sonuçlarında pozitif sonuç elde edilirken;
AEKD grubunda % 55 (n=11) olarak saptandı (p<0.05). Dental
patch test sonuçları açısından çalışma grupları arasında anlamlı fark
saptanmadı.
Tartışma: Dental materyallere karşı gelişen kontakt alerji OLP’yi
tetikleyebilir ya da şiddetlendirilebilir. Bizim çalışmamızda olduğu
gibi dental materyalin uzaklaştırılmasını takiben lezyonlarda tam
veya kısmi düzelme izlenebilir. Fakat literatürde bu konuda farklı
sonuçlar içeren çalışmalar vardır. Bazı çalışmalarda dental materyaller ile OLP gelişimi arasındaki ilişki net bir şekilde ortaya konmuş
iken bazı çalışmalarda bu ilişki gösterilememiştir. Dental patch test
sonuçlarına göre pozitif reaksiyon izlenen hastalarda dental materyalin uzaklaştırılması tedavi seçeneklerinden biri olabilir. Bu sayede
gereksiz tedavi seçeneklerinin uygulamasından kaynaklanan zaman
kaybı ve maddi kayıplar önlenmiş olur ayrıca hastaların hayat kalitesi önemli ölçüde düzelir. Dental materyalin çıkarılmamasına bağlı

16-20 Kasım 2011, Ankara

Amaç: Vitiligo sık görülen fonksiyonel melanositlerin kaybıyla giden bir depigmentasyon hastalığıdır. Etiyoloji ve patogenezi halen
tam olarak bilinmemekte ancak otoimmün hipotez öne çıkmaktadır. Vitiligoda sadece deride var olan melanositlerde değil, aynı zamanda iç kulak veya göz gibi melanositlerin bulunduğu diğer organlarda da hasarın olabileceği düşünülmektedir. Vitiligolu hastalarda BAEP (Brainstem Auditory Evoked Potentials, İşitsel Beyin
Sapı Uyarılmış Potansiyelleri) testi yaparak işitme yolları ve beyin
sapını değerlendirerek varsa klinik ve subklinik bozukluklarını saptamak ve tiroid fonksiyon testleri ve tiroid otoantikor düzeylerini
inceleyerek etiyolojide yer alan otoimmüniteyi araştırmaktır. Ayrıca
otoimmünite ile işitme bozuklukları arasında ilişki olup olmadığı
incelenmektedir.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya Dermatoloji Polikliniğine başvuran, vitiligo tanısı almış 40 hasta ve kontrol grubu olarak 20 sağlıklı gönüllü alındı. Serbest T3, serbest T4, tiroid stimulan hormon
(TSH), tiroglobulin, antitiroglobulin (anti TG) ve antitiroid peroksidaz (anti TPO) antikor düzeylerine bakıldı ve BAEP yapılarak nöroloji uzmanı tarafından değerlendirildi.
Sonuçlar: Vitiligo ve kontrol grubu arasında cinsiyet ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Anti TPO ve anti-TGA
pozitifliği hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha
yüksekti (P< 0,05). Anti-TPO ile BAEP parametrelerinden sağda
üçüncü, dördüncü, beşinci dalgalar ve I-III interpik latansı (İPL) ile
solda dördüncü dalga ve I-V İPL arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon vardı (P< 0,05). Anti-TGA ile sağda dördüncü dalga, I-III İPL ve solda ise üçüncü dalga arasında istatistiksel
olarak anlamlı derecede negatif korelasyon saptandı. Anti-TPO ile
anti-TGA arasında %74,6 oranında istatistiksel olarak anlamlı derecede pozitif korelasyon bulundu. Her bir BAEP parametresi gruplar
arasında anormal olgu sayısı açısından karşılaştırıldığında hasta grubunda solda V ve III-V sağda IV ve V parametrelerinde istatistiksel
olarak anlamlı derecede daha fazla anormallik saptandı..
Tartışma: Bu çalışmada vitiligolu hastalarda otoimmün mekanizmaya işaret eden anlamlı derecede tiroid otoantikor pozitifliğini
saptandı ve ayrıca bunun BAEP parametreleri ile ilişkisi değerlendirildi. İki farklı parametrenin birbirleriyle anlamlı korelasyon göstermesi ortak otoimmün mekanizmaya işaret etme olasılığı nedeniyle
önemlidir. Ancak daha fazla hasta serilerinde yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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SB32
NOTALJİ PARESTETİKA VE PRURİGODA OPİAD
RESEPTÖRLERİ
1

Işıl İnanır, 2Peyker Temiz, 1Gülsüm Gençoğlan, 1Kamer Gündüz,
Gizem Akkaş.

2
1

Celal Bayar Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 2Celal
Bayar Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Kaşıntı deri-beyin aksında kompleks bir süreç sonucu oluşan
hoşa gitmeyen bir duygudur. Bir çok reseptör ve bunların açığa çıkardıkları mediyatör patogenezde yeralır. Son yıllarda kaşıntılı deri
hastalıklarının oluşumu ve tedavisinde opioid sistem üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada prurigo ve notalji parestetikalı hastaların
deri biyopsilerinde opiad reseptörleri ve kalsitonin gen ilişkili peptit
(KGİP)ekspresyonunun araştırılması amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Celal Bayar Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim
Dalı laboratuarında bulunan 28 notalji parestetika, 26 prurigolu hastanın ve 10 kontrolün deri biyopsilerinde immunokimyasal
yöntemle anti-mü 1, anti-delta 1 ve KGİP araştırıldı. Bu parametrelere ilişkin boyama sonuçları ile akantoz, yangı ve fibrozis şiddeti karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Notalji parestetikalı biyopsilerde anti-mü 1, anti-delta 1
ve anti-KGİP boyanma pozitiflik oranları kontrollerden fazlaydı.
Notalji parestetika grubunda her üç parametrenin ortalama yoğunluğu, hem kontrol, hem de prurigo grubundan yüksek bulundu.
Akantoz, yangı ve fibrozis ile karşılaştırıldığında sadece akantoz ve
KGİP’in hasta gruplarında sınırda doğru orantılı olduğu saptandı.
Tartışma: Opioid sistem kaşıntılı deri hastalıklarının patogenezinde
önemli rol oynamaktadır. Opioid reseptörlerine yönelik tedaviler,
tedaviye dirençli bu hastalıklar için büyük yarar sağlayabilir.

beyaz nokta, küme yapmış beyaz nokta, tek folikül ağzından çok sayıda kıl çıkması ve siyah noktasal pigmentasyon sıklığı diğer alopesilerle karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha fazla saptandı. Remitan
seyreden olgularda beyaz nokta, progresif olanlarda ise ünlem işareti saç daha fazla izlendi. AA şiddetinin yüksek olma olasılığı balpeteği pigment paterni izlenen olgularda 36.2, siyah nokta izlenenlerde 17, beyaz nokta izlenenlerde ve kümelenmiş beyaz nokta izlenenlerde 7 kat, düşük olma olasılığı ise ünlem işareti görülenlerde 4.6
kat olarak belirlendi.
Tartışma: AA’nın trikoskopik özellikleri önceki çalışmalarda izlenenlere ek olarak; distrofik saç, eğilebilen saç, beyaz noktalar, küme
yapmış beyaz noktalar, tek foliküler ostiumdan çok sayıda kıl çıkması, siyah noktasal pigmentasyon ve kıl proksimalinde beyaz-gri
peçe görünüm olarak saptandı. Literatürde AA tanısı için için duyarlı belirteçler, kısa vellüs saçlar ve sarı noktalar, özgün tanı belirteçleri ise kadaverize saç, ünlem işareti saç ve kırık saç olarak kabul
edilmiştir. Çalışmamızda bunlara ek olarak eğilebilen saçlar, distrofik saç, siyah noktasal pigmentasyon ve küme yapmış beyaz noktalar
da AA da özgün tanı belirteçleri olarak değerlendirildi. Kronik AA’lı
olgularda foliküler fibrozise bağlı izlenebildiği bildirilen beyaz noktaların remitan olgularda fazla gözlenmesinin AA’nın sikatrisyel süreç özelliğini desteklediği düşünüldü. Literatürde normal bir bulgu
olarak tanımlanan tek bir pilosebase uniteden çok sayıda saç çıkması bulgusunun AA’da sık gözlenmesi bu tablodaki perifoliküler inflamasyonun dermal papillayı uyarması ile ilgili olabileceği öngörüldü. AA’da köke doğru daralan ünlem işareti saçların hepsinin tipik
görüntüsü ünlem işaretine benzemediği için bazı yazarlarca önerilen incelen saç teriminin, ünlem işareti saç ve eğilebilen saç olarak
iki alt tipe ayrılabileceği düşünüldü. AA’da saç artıklarını içeren foliküllerin dilate infundibulalara denk geldiği düşünülen sarı noktaların görülme sıklığının diğer çalışmalara göre düşük olması katılımcıların saç rengine bağlandı. Bununla birlikte literatürde tanımlanmayan fakat AA’da sık izlediğimiz kahverengi noktalarla birleştirildiğinde sarı noktalar yerine sarı-kahverengi noktalar terminolojisinin kullanımının daha uygun olabileceği öngörüldü.

SB33
ALOPESİ AREATADA YENİ TRİKOSKOPİK
BULGULAR VE ALOPESİ AKTİVİTESİ, ŞİDDETİ VE
KLİNİK ALT TİPİ İLE İLİŞKİSİ
1

Melike Kibar, 1Şebnem Aktan.

1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, İzmir

Amaç: Trikoskopi saçlı deri, saç, kaş ve kirpiğin dermatoskop aracılığıyla incelendiği bir yöntem olup, son yıllarda alopesilerin ayırıcı tanısında trikoskopik bulgulara göre algoritmik yaklaşım geliştirilmiştir. Bu çalışmada alopesi areatalı (AA) olgularda dermatoskopik ayırt edici yapıların saptanması ve bu bulgularla alopesi klinik alt tipi, şiddeti ve aktivitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. AA olgularının trikoskopik özellikleri saç dökülmesi
yakınmasıyla başvuran AA dışındaki sikatrisyel olmayan alopesili olguların trikoskopik bulgularıyla karşılaştırıldı.
Bireyler ve yöntem: Otuz dokuz AA’lı ve 266 sikatrisyel olmayan
AA dışındaki alopesili olguya digital dermatoskop (MoleMax III®)
kullanılarak trikoskopi yapıldı. Bulgular Mann-Whitney U testi, lojistik regresyon analizi ve Ki kare analizi ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Sonuçlar: AA’lı olgularda sarı nokta, kadaverize saç, küme yapmış
vellüs saç, kırık saç, eğilebilen saç, ünlem işareti saç, distrofik saç,

40

SB34
REFRAKTER ALOPESİ AREATA VAKALARINDA
SADBE (SKUARİK ASİT DİBÜTİLESTER) SEÇİMİNDE
HİSTOPATOLOJİNİN YERİ?
1
Zekayi Kutlubay, 1Server Serdaroğlu, 1Burhan Engin, 1Ali Reza
Fenjanchi.
1

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı.

Amaç: Alopesi areata (AA) otoimmün, inflamatuar ve sikatris yapmayan bir alopesi şeklidir. Klasik tedavilere dirençli hastalarda, yerel
bir immunoterapi seçeneği olan SADBE’nin özellikle yaygın saç dökülmesi olan hastalarda iyi bir tedavi seçeneği olabileceği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; SADBE’nin etkinliğini ve tedavi başarısının histopatolojik kriterlerle ilişkisini saptayabilmektir.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya 18’i kadın, 10’u erkek toplam 28
hasta alındı. Hastaların yaşları 7 ve 55 arasındaydı. Hastaların yaş
ortalaması 25.86 ± 14.48 idi. On iki alopesi universalis (AU), 10
alopesi areata (AA) ve 6 alopesi totalis (AT) olan, konvansiyonel tedavilere dirençli, en az 4 ay süreyle SADBE solüsyonu uygulanan
hastalar çalışma kapsamına dahil edildi. Uygulamadan önce hastalardan, rutin histopatolojik inceleme için punch biyopsi alındı. Her
biyopside; total foliküler ünite, total kıl folikülü, foliküler stelae,
anagen, katagen-telogen sayıları, lenfositik infiltrasyon ve fibrozis
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yoğunluğu tespit edildi. Lenfositik infiltrasyon ve fibrozis yoğunluğu; hafif, orta ve yoğun olarak gruplandırıldı.
Sonuçlar: Hastaların başlangıçtaki saç kayıp oranı ortalama %80.71
±24.78 idi. Ortalama her bir hastaya 14.89 ± 3.37 seans uygulama yapıldı. Bu tedavi sonunda hastalarda % 52.32 ± 33.73 başarı elde edildi. Sonuçlar kozmetik açıdan değerlendirildiğinde 5 hasta (%18) tedaviye yanıtsız bulundu. SADBE ile eldilen bu başarının; total foliküler ünite, total kıl folikülü, foliküler stelae, anagen,
katagen-telogen sayıları ve lenfositik infiltrasyon ile ilişkisi saptanmadı. Yalnızca sonuç ile fibrozis yoğunluğu arasında ters orantılı
çok zayıf bir ilişki saptandı (r: -0.37). Fibrozis yoğunlaştıkça alınan
sonuç azalıyordu. Beş hastada gelişen allerjik kontakt dermatit dışında herhangi bir yan etki gözlenmedi.
Tartışma: SADBE ile yapılan yerel immunoterapi, diğer tedavilere dirençli olan AA hastalarında güvenli ve etkili olarak kullanılabilecek alternatif bir tedavi olarak düşünülmelidir. Histopatolojik
inceleme tedaviye refrakter hastaların saptanmasında yardımcı bir
yöntem olmakla birlikte, bizim çalışmamız SADBE’nin etkinliği ile
başlangıç histopatolojik bulgular arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermektedir. Bu çalışma devam eden, preliminer bir
araştırmadır. Uzun dönem sonuçları daha net bilgiler verecektir.

SB35
SİTOLOJİNİN DERMATOLOJİ PRATİĞİNDEKİ
YERİ: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA
GÖREVLİLERİNİN DENEYİMLERİ
1

Ümran Yavuzekinci, 1Sedef Yücel, 1Ayşe Vural, 1Emel Ertürk,
1
Seda Pürnak, 1Deren Özcan, 2Murat Durdu, 1Deniz Seçkin.
1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Anabilim Dalı, 2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana
Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç: Sitoloji, hücrelerin karakteristik özelliklerini incelemeye dayalı, kolay, hızlı, ağrısız, ucuz ve tekrarlanabilir bir tanı yöntemidir. Sitoloji, pek çok eroziv-vezikülobüllöz, granülomatöz ve tümöral hastalığın tanısında kullanılabilir. Bu sunumda, Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı araştırma görevlilerinin dermatoloji pratiğinde sitolojik tanıya ait deneyimleri gözden geçirilmiştir.
Bireyler ve yöntem: Aralık 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasında
dermatoloji polikliniğinde araştırma görevlileri tarafından tanısal
amaçlı sitolojik inceleme yapılan hastalardan elde edilen bulgular
geriye dönük olarak incelendi. Kesin tanısı klinik bulgular ve/veya
histopatolojik inceleme ile konulmuş ve sitolojik inceleme yapılmış
ve klinik ön tanısı sitolojik inceleme ile desteklenmiş olan toplam
84 hasta değerlendirmeye alındı.
Sonuçlar ve tartışma: Lezyonlar 45 (%53.6) hastada eroziv- vezikülobüllöz veya püstüler, 39 (%46.4) hastada papüler, nodüler veya
tümöral idi. Eroziv- vezikülobüllöz, püstüler lezyonların 18’i (%40)
herpetik enfeksiyon, 11’i (%24.4) kandidiyazis, 7’si (%15.5) pityrosporum folliküliti, 6’sı (%13.3) pemfigus vulgaris, 1’i büllöz impetigo, 1’i kontakt dermatit, 1’i eritema toksikorum neonatarum
idi. Sitolojik incelemede tüm herpetik enfeksiyonlarda akantolitik
ve multinükleer dev hücreler, pemfigus vulgariste akantolitik hücreler, kandidiyaziste psödohifa ve sporlar, pityrosporum follikülitinde pityrosporum sporları, büllöz impetigoda diskeratotik akantolitik hücreler, nötrofiller ve koklar, kontakt dermatitte X100 büyütmede 10’dan fazla sayıda iribaş hücresi, eritema toksikorum
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neonatarumda bol eozinofil gözlendi. Papüler, nodüler, tümöral lezyonlu hastaların 20’si (%51.3) bazal hücreli karsinoma, 5’i (%12.8)
molluskum kontagiosum, 4’ü (%10.3) ksantogranüloma, 2’si kutanöz layşmanyazis, 2’si Kaposi sarkomu, 2’si sebase hiperplazi, 1’i
mastositoz, 1’i deri lenfoması, 1’i displastik nevüs, 1’i malign melanoma idi. Bazal hücreli karsinomada bazal hücre adacıkları, molluskum kontagiozumda Henderson-Paterson cisimcikleri, ksantogranülomada Touton tipi dev hücre ve köpüksü histiyositler, kutanöz
layşmanyaziste Leishman Donovan cisimcikleri, Kaposi sarkomunda sigara şeklinde nükleuslu iğsi hücreler, sebase hiperplazide sebase
hücre kümeleri, mastositozda metakromatik granüllü mast hücreleri, deri lenfomasında atipik lenfositler, displastik nevüs ve malign
melanomada ise atipik nevoid hücreler tespit edildi.
Sitoloji, dermatoloji uzmanlık eğitimi alan hekimler tarafından da
temel sitoloji eğitimi sonucunda günlük dermatoloji pratiğinde
özellikle eroziv-vezikülobüllöz, granülomatöz ve tümöral hastalıkların ayırıcı tanısında rahatlıkla kullanılabilecek, uygulaması kolay,
hızlı ve yararlı bir tanı yöntemidir.

SB36
ALOPESİ AREATADA SAĞLIKLI VE ALOPESİK
DERİDE İMMUNREAKTAN BİRİKİMLERİNİN DİREKT
İMMUNFLORESAN İLE ARAŞTIRILMASI; DİSKOİD
LUPUS ERİTEMATOZUS VE SAĞLIKLI KONTROL
GRUPLARI İLE KARŞILAŞTIRMALI RETROSPEKTİF
BİR ÇALIŞMA
1

Afet Akdağ Köse, 2Halim İşsever, 1Tuğba Ertan Atcı, 1Hatice
Ergün, 1Gülderen Balcıoğlu.
1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ve
Biyoistatistik Anabilim Dalı

Amaç: Alopesi areatada (AA) hasta serumlarında kıl folikülü, kıl
korteksi, kutikula ve Henle kulpu gibi kıl elemanlarına karşı olduğu bilinen spesifik antikorlar saptanmış fakat spesifik antijen saptanamamıştır.
Alopesik deri veya AA’lı hasta normal derisinde immunglobulinlerin (Ig) birikimleri anlamlı mı? AA’da direkt immunfloresan inceleme (DIF) ile deride Ig’nin varlığını retrospektif olarak araştırmayı
planladık. Bunun için otoimmun olduğu bilinen diskoid lupus eritematozus (DLE) ve sağlıklı kontrol ile karşılaştırdık.
Bireyler ve yöntem: Araştırma grubunu 2001-2011 yılları arasında kliniğimize müracaat eden 59 Alopesi Areata (AA-ÇG), 30 DLE
(DL-KG), 27 sağlıklı kontrol (S-KG) oluşturdu. Olguların tamamının deri örneklerinde DİF ile IgM, IgG, IgA, C3 ve Fibrinojen incelenmişti. Sağlıklı kontrol grubunu kliniğimize lokal dermatolojik sorunla gelip, generalize veya sistemik hastalık tanısı almamış
27 olgu oluşturdu. Tüm doku örnekleri AA’lı olgularda alopesik ve
normal deriden, DLE’de perilezyonel deriden, S-KG’de ise güneşe
kapalı alandan punch biyopsi tekniği ile alındı. Alopesi hasta deri
(n=48) ve alopesi normal deri (n=11) Ig’leri önce kendi arasında
sonra DLE-KG ve S-KG’nin DIF verileri ile x2 Fisher exacty test
ile kıyaslandı.
Sonuçlar: Araştırma gruplarını oluşturan AA-ÇG’daki 59 hastanın 33’ü erkek 26’ sı kadın, yaş ortalamaları 30,9 yıl, hastalık süreleri 8,2 yıl (5 ay-4 yıl) idi. AA-ÇG’nin alopesik deri Ig birikimleri; IgM 31/48-%64.5, IgG 4/48-% 8.3, IgA 7/48-%14.5, C3
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17/48-%35.4, F 17/48-%35.4 bulunurken AA-ÇG normal deri
Ig birikimleri ise IgM 7/11-%63.6, IgG 0, IgA 1/11-%6.6, C3
5/11-%45.4, F 2/11-%13.3 idi. Alopesik hasta ve alopesik normal deri birikimleri istatistiki olarak farklılık bulunmadı (p>0.05),
DL-KG’da Ig’ler; IgM 26/30-%83.3, IgG 4/30-1%16.6, IgA 6/30%27.7, C3 14/30-%46.6, F 11/30-%38.8 olarak saptandı. AA-ÇG
ile DL-KG arasında Ig birikimi açısından anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). AA-ÇG ile S-KG arasında ise IgM’de (p< 0.001),
IgA’da (p=0.04), F’de (p=0.02) ile anlamlılık saptandı.
Tartışma: Bu araştırmamız alopesik deri ve alopesik hasta normal
derisinde Ig birikiminin otoimmun bir hastalık ve sağlıklı kontrol
ile kıyaslayan ilk çalışmadır. DİF ile AA’lı hasta dokusunda Ig birikimin olduğunu ve en az DLE hasta Ig’leri ile benzerlik gösterdiğini
ortaya koyduk. AA’lı hasta normal deri Ig birikimi ile alopesik deri
Ig birikimi arasında fark olmaması AA’da otoimmuniteyi destekler
önemli bulgudur. DLE’nin, DIF verileri ile AA’nın DIF verileri arasında fark olmaması AA’da otoimmuniteyi destekler. AA Ig birikimi
S-KG ile karşılaştırma sonuçlarının anlamlılığı da ayrı bir delildir.
Sonuç olarak araştırmamız AA patogenezinde otoimmuniteyi kuvvetle destekler niteliktedir. Bu konuda yapılacak yeni çalışmaların
bu verileri destekleyeceğini umuyoruz.

%51 olguda saptandı. V-ÇG önce kendi arasında (fokal ve generalize) kıyaslandı; IgM p=0.25, IgG p=1, IgA p=0.08, C3 p=0.10,
F p=0.01 (generalize lehine), F hariç Ig’ler iki grupta da aynı idi.
V-ÇG Ig’leri L-KG ile karşılaştırıldı; IgM p=0.33, IgG p=0.005
(liken lehine), IgA p=0.03 (liken lehine), C3 p=1, F p=0.02 (liken lehine) bulundu. Vitiligo-ÇG verileri S-KG ile kıyaslandı, anlamlı sonuç alındı (IgM P<0.001, IgG p>0.5, IgA p=0.19, C3
P<0.001,F p=0.001). L-KG‘nin S-KG ile kıyaslaması liken lehine
anlamlı idi ( IgM p<0.001, IgG p=0.04, IgA p<0.01, C3 p<0.001,
Fp<0.001). V-ÇG’dei Ig’ler IgM‘de %28.3 perivasküler (PV), %51
PV+dermoepidermal bölgede (DEB), C3’de PV +DEB %77.1,
DEB %50.8, F’de ise %81 PV, %16.2 PV+DEB şeklinde idi.
Tartışma: Bu çalışma vitiligoda Ig’leri araştıran ilk kontrollü çalışmadır. V-ÇG’de %91 hastada Ig varlığı önemlidir. V-ÇG’de kliniğe bakmaksızın Ig’nin benzer birikim göstermesi otoimmunitede
önemlidir. Vitiligo ile S-KG ilişkisinin çok anlamlı bulunması, otoimmuniteyi desteklemektedir.
Sonuç olarak vitiligolu hasta derisinde immunglobulin birikiminin
varlığı literatürde ilk kez kontrollu bir araştırma ile ortaya konmuştur. Vitiligolu hastalarında hastalığın klinik yayılımına bakmaksızın
Ig birikim oranlarının aynı olması nedeniyle otoimmun bir hastalık
olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

SB37
FOKAL VE GENERALİZE VİTİLİGO TANISI ALAN 84
OLGUDA DİREKT İMMUN FLORESAN İNCELEME;
LİKEN VE SAĞLIKLI OLGULARLA KONTROLLU
RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
1

Afet Akdağ Köse, 2Semra Akıntürk, 3Halim İşsever, 1Malika
Umarova, 1Esma Erbudak, 1Gülderen Balcıoğlu.
1

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2SB Akçaabat Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ve
Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Bir pigment bozukluğu hastalığı olan vitiligoda serumda dolaşan otoantikorların varlığı, hayvan modelleri ile yapılan çalışmalar, otoimmüniteyi destekleyen verilerdir.
Amaç: Dokuda immunglobulinlerin (Ig) varlığını ortaya koymak
için bu retrospektif çalışmayı planladık. Bu amaçla kontrol grubu
olarak, direkt immunfloresan (DIF) bulguları bilinen liken hastaları ve sağlıklı kişileri kullandık.
Bireyler ve yöntem: Anabilimdalımıza 2000-2011 yıllarında başvurmuş, fokal ve/veya generalize vitiligo tanısı alan 84 olgu, 48
Liken(L-KG), 27 sağlıklı kontrol (S-KG) verileri retrospektif olarak incelendi. Doku örnekleri punch biyopsi aleti ile 4 mm çapında alınarak DİF tekniği ile hazırlanmış ve IgM, IgG, IgA, C3 ve
Fibrinojen(F) birikimleri saptanmıştı. Fokal(n=43)ve generalize
(n=41) grupların verileri önce kendi aralarında, daha sonra L-KG
ve S-KG’nin verileri ile x2 Fisher exacty test ile kıyaslandı. V-ÇG ve
L-KG Ig birikim yeri ve şekli açısından incelendi.
Sonuçlar: Araştırmaya alınan V-ÇG‘ nin 36’sı kadın, 48’i erkek,
yaş ort; 29.6 yıl(8-65), hastalık süresi 3.4 yıl (3ay-20yıl) bulundu.
L-KG’de 38 kadın 10 erkek, yaş ort; 45.4yıl(17-84), hastalık süresi 3.5 yıl (2 ay-12 yıl) idi. S-KG ise 15 erkek, 12 kadın, yaş ortalaması 37.3 yıl (5-81) idi; V-ÇG’nin 62/68‘inde (%91) deride
Ig birikimi saptandı, 6’sı negatif kaldı. Ig’ler dokuda; IgM 53/84
%63, IgG2/84 %2.3, IgA 7/84 %8.3, C3 57/84 %67.8,F 43/84
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SB38
KRONİK ÜRTİKERDE OTOİMMUNİTE;
İMMUNREAKTANLARIN DİREKT İMMUNFLORESAN
VE SEROLOJİK YOLLA ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK
KONTROLLÜ, RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
1
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Amaç: Kronik ürtiker(KÜ) birçok otoimmun hastalıkla birlikteliği tanımlanan, yapılan çalışmalarda otoimmun olabileceğine dair
kanıtlar bulunan bir hastalıktır. Kronik ürtikerin otoimmun olabileceği varsayımından hareketle; hasta derisinde immunglobulin
(Ig) varlığı, otoimmun hastalık birlikteliği, serumda immun profilleri ortaya koymayı amaçlayarak retrospektif, kontrollü bu çalışmayı planladık.
Bireyler ve yöntem: Polikliniğimize 2000-2011 arasında başvurmuş, kronik ürtiker tanısı alan (KÜ-ÇG), deri örneklerinde direkt
immunfloresan (DİF) yapılmış 68 olgu verileri retrospektif olarak
incelendi. Hasta kayıt arşivinden; serolojik, immünolojik ve biyokimyasal tüm tetkikleri gözden geçirildi.
Güneşe kapalı ve lezyonlu deriden punch ile alınan doku örnekleri DİF tekniği ile hazırlanıp IgM, IgG, IgA, C3, fibrinojen (F) birikimleri araştırıldı. Elde edilen veriler aynı dönemde müracaat etmiş,
herhangi bir sistemik hastalık tanısı almamış 21 sağlıklı (S-KG) olgunun DİF verileri ile kıyaslandı (x² test).
Sonuçlar: Kronik ürtikerli 68 olgunun 23’ü kadın, 45’i erkek,
yaş ortalaması 38 (8-65) yıl, hastalık süresi 2,9 yıl (3ay-20yıl) idi.
Hastaların tamamında DİF yapılmıştı, 52’sinde (%76) deride farklı Ig birikimi saptandı, 16 hastada (%23.5) ise hiçbir birikim gözlenmedi. KÜ-ÇG’de IgM 36/68 (%52.9), IgG 1/68 (%1.4), IgA
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8/68 (%11.7), C3 33/68 (%48.5), F 11/68 (%16.1) olguda birikim saptandı. DİF verileri S-KG verileri ile kıyaslandı ve anlamlı
sonuç elde edildi (IgM %52.9 P=0.01, C3 %48.5 P=0.01). IgM ve
C3’deki birikim çoklukla perivasküler (PV) idi (IgM %68 PV, C3
%63 PV). Ayrıca dermoepidermal bölge(DEB)’de %33 birikim görüldü. DEB birikimi %95 granüler, %5 lineer idi. S-KG’de IgM’de
4/21(%19), IgG’de1/21(%4.7), IgA’da 2/21(%9.5), C3 ve F’de hiç
birikim gözlenmedi.
Serolojik olarak 10 olguda (%14,7) C3, 9 olguda (%13,2) C4 düşük; 7 olguda (%10,2) tiroid antikorları yüksek bulundu. 10 olgu
(%14,7) Haşimato tiroidi, 3 olgu (%4,4) hipotroidi tanısı aldı. Ek
olarak olguların 2’sinde pernisiyöz anemi, 2’sinde astım, 1’inde vitiligo eşlik etmekteydi.
Tartışma: Araştırmamız KÜ’de dokuda immunreaktanları ortaya
koyan ilk kontrollü çalışmadır. KÜ-ÇG’da IgM (%52,9, p=0.01)
ve C3 (%48,5; p=0.01) birikimi S-KG’ye göre anlamlı bulundu; ayrıca KÜ-ÇG’nin %15’inde otoimmun hastalık birlikteliği saptandı. Bu bulguların varlığı KÜ’de otoimmuniteyi desteklemektedir.
Sonuç olarak; klinikte vaskülitik görünüm olmadan hem Ig’lerin
belirgin yüksekliğinin yanı sıra IgM ve C3‘de %68 perivasküler yerleşim varlığı, hem de %15 otoimmun hastalık birlikteliği KÜ patogenezinde otoimmun mekanizmaların varlığını ön planda düşündürmektedir. Bu çalışmanın, KÜ’de lezyonlu deride DİF konusunda literatüre sunulmuş ilk kontrollü araştırma olması nedeniyle, yapılacak çalışmaları cesaretlendireceği ve yeni çalışmalarla destekleneceği kanaatini taşıyoruz.

Sonuçlar:Güneşten korunma için, ailelerin %41.1’i sürekli ve düzenli korunma gerektiğini biliyorken, %21.8 i sadece erken bebeklik döneminde korunmanın önemli olduğunu düşünmektedir.
Ailelerin büyük çoğunluğu (% 44.5) bilgi kaynaklarını medya araçları olduklarını belirtmiştir. Ailelerin çoğu gerekli araştırmaları yaptığını ve doğru uyguladığını düşünürken, %33’ü yeterli bilgisi olsa
da tam olarak uygulayamadığını bildirmiştir. Ailelerin %64.8’i güneşten korunma konusunda daha çok bilgiye ihtiyacı olduğunu belirtirken, %85.4’ü eğitimlere katılmaya istekli olduklarını belirtmişlerdir. Çocukların çoğu (%96.3) “güneşten koruyucu krem” i
bilmekte iken, sadece %2.7 bilmediğini belirtmiştir. Ebeveynlerin
bilgi, tutum ve davranışlarıyla çocukların davranışları arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve istatitiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0.001).
Tartışma:Bu çalışma ile Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun güneşten
korunma ile ilgili bilinçli olduğu, ancak daha çok eğitici faaliyete ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur. Çocukların davranışları üzerinde ailenin belirgin etkisi gösterilerek eğitime çocukluk döneminde ve aile ile birlikte başlanmasının gerekliği gösterilmiştir.

SB40
FOTOYAŞLANMIŞ DERİDE DERMOSKOPİK
BULGULAR VE DERMOSKOPİK YÖNTEMLE DERİ
YAŞLANMASI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
1

Burcu Işık, 2Mehmet Salih Gürel, 2Aslı Turgut Erdemir, 3Özgü
Kesmezacar.

SB39
KUZEY KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDA GÜNEŞTEN
KORUNMA: İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI VE
AİLELERİNİN GÜNEŞTEN KORUNMA İLE İLGİLİ
BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI.
1

Aslı Kaptanoğlu, 1Ceyhun Dalkan, 1Evren Hıncal.

1

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü,
KKTC

Amaç: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’nde son 25 yıla
ait istatistiklere bakıldığında cilt kanserlerinin en sık görülen kanser tiplerinden olduğu anlaşılmaktadır. Cilt kanserlerinin oluşumunda güneş ışınlarının olumsuz etkileri bilinmekte olup özellikle çocukluk döneminde maruz kalınan güneş ışınlarının cilt kanseri patogenezinde önemli yer tuttuğu bildirilmektedir. Bu çalışmada
KKTC’de çocukların ve ailelerinin güneşten korunma ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması, ailelerin eğitimi, bilgi, tutum ve davranışlarının çocuklarının bilgi tutum davranışları üzerindeki etkisi ve ilişkisinin değerlendirilmesi,ve güneşten korunma
ile ilgili yapılacak toplum sağlığını korumaya yönelik eğitsel faaliyetler ve projelere yerel özellikleri yansıtan bilimsel kanıt üretilmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: KKTC’de en çok öğrencisi olan ilkokuldaki öğrencileri ve ailelerine güneşten korunma ile ilgili anket uygulanmıştır. Ailelerin bilgi düzeyi için 7, tutum için 7 ve davranışları için 5
soru hazırlanmıştır. Okulda çocuklara 1200 anket dağıtılmış, aileleri ile yanıtlamaları istenmiştir. Çalışmaya tüm soruları yanıtlayan
587 anket dahil edilmiştir.Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiş,güneşten korunma konusunda doğru bilgi sahibi olan ebeynlerin yaş ve eğitim durumları ve çocukların davranışlarına etkili ebeveyn özellikleri için Ki-Kare testi yapılmıştır.

16-20 Kasım 2011, Ankara

1
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2SB İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Anabilim Dalı, 3SB İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Halk
Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda, deri yaşlanmasına ait çıplak göz ile kolaylıkla saptanamayan bazı özelliklerin dermoskopi ile kolaylıkla belirlenebilmesinden yola çıkılarak dermoskopik yöntemle deri yaşlanması ölçeği oluşturabilmek amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Çalışma, Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’ne başvuran, yaş ortalaması 48,4±17,7 olan 20 ila 88 yaşları arasındaki toplam 441 kişi
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılanlar yaşlarına göre 6 gruba
ayrılıp güneş gören yüz bölgeleri fotoyaşlanmanın bulguları olan
telenjiektazi ve vasküler değişiklikler, pigmentasyon değişiklikleri, seboreik keratoz, aktinik keratoz, periorbital komedon- kistler,
yüzeyel-derin-çaprazlaşan kırışıklıklar açısından dermoskopi ile incelenmiş ve oluşturulan dermoskopik fotoyaşlanma ölçeği (DFYÖ)
yardımıyla puanlanmıştır.
Sonuçlar: Ölçeğin geçerliliği güneş görmeyen ve fotoyaşlanmaya
maruz kalmayan her iki aksilla ve her iki gluteal bölgenin DFYÖ
değerlendirilmesiyle karşılaştırılmıştır. Ölçek madde güvenilirliği
Cronbach α katsayısı 0,756 oldukça güvenilir olarak bulunmuştur.
Her dekaddan hastaların deri yaşlanmaları klinik olarak Glogou fotoyaşlanma ölçeği ve Monheit – fulton fotoyaşlanma indeksi ile karşılaştırılmış, korelasyon sırasıyla 0,773 ve 0,774, anlamlı olarak hesaplanmıştır. Yaşla ilişkili olarak, fotoyaşlanma skorlarının, gençlerden yaşlılara doğru arttığı ve bunların ortalama değerleri arasında da
aynı doğrusal farklılığın olduğu gözlenmiştir.
Tartışma: Sonuç olarak; DFYÖ, fotoyaşlanmış deriyi objektif kriterler yardımıyla kantitatif olarak değerlendirilebilen güvenilir ve ge-

43

çerli bir tanı aracıdır. Deri yaşlanmasına yönelik koruyucu ve tedavi edici uygulamaların etkinliklerini değerlendirmede kullanılabilir.

SB41
VİTİLİGO VE ALOPESİ AREATADA ALEKSİTİMİ VE
ANKSİYETE DUYARLILIĞI
1

Engin Kocabaş, 1Işıl İnanır, 2M. Murat Demet.

1

Celal Bayar Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 2Celal
Bayar Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa

Amaç: Vitiligo ve alopesi areatanın (AA) etyopatogenezi tam olarak açıklanmış olmasa da, psikolojik faktörlerin önemli bir tetikleyici olduğu bilinmektedir. Bu hastalarda anksiyete ve depresyon sık
olarak gözlenmektedir. Duyguları ifade etmekte güçlük olarak tanımlanan aleksitimi de ilişkili olabilir. Bu çalışmada vitiligo ve AA’lı
hastalarda anksiyete, depresyon, aleksitimi ve anksiyete duyarlılığının rolü araştırılmıştır.
Bireyler ve yöntem: Doksan vitiligo, 51 alopesi AA ve 90 sağlıklı kontrol çalışma grubunu oluşturmuştur. Hasta ve kontrollerde Toronto Aleksitimi Skalası-20 (TAS-20), Anksiyete Duyarlılık
İndeksi-III, (ADI-III), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği
(HAD) ve travmatik olaylar konusunda bir form uygulanmıştır.
Sonuçlar: Hasta ve kontroller arasında anksiyete, depresyon, aleksitimi ve anksiyete duyarlılığı açısından bir fark bulunmamaktaydı. Vitiligoda ADI-III düzeyleri alopesililerden daha yüksekti. Aleksitimi ve aksiyete duyarlılığı yaş ve ileri yaşta başlangıç ile
artmaktaydı. Düşük eğitim düzeyi vitiligoda aksiyete ve depresyon,
AA’da da depresyon ile orantılı idi. Kadınlar her iki hastalık grubunda daha depresif ve daha anksiyöz idiler. Her iki hastalıkta da anksiyete duyarlılığı depresif ve anksiyeteli hastalarda daha fazla idi. Deri
hastalığı klinik şiddeti ve psikiyatrik parametreler arasında bir ilişki bulunmamaktaydı. Lineer regresyon modellerinde, ADI-III düzeyleri ve geç başlangıç vitiligolu hastalarda aleksitimi üzerine etkili
idi, ancak çok değişkenli analizlerde sadece anksiyete duyarlılığının
etkisi anlamlı bulundu. AA için ise cinsiyet, lezyonlardan rahatsızlık duyma, anksiyete ve depresyon aleksitimi ile ilişkili faktörler olarak saptanırken, çok değişkenli analizlerde anksiyete ve depresyon
anlamlılığını sürdürdü.
Tartışma: Aleksitimi ve anksiyete duyarlılığı süreklilik gösteren psikopatolojik parametreler olarak vitiligo ve AA’da etyopatogenez, klinik gidiş ve tedavide önemli rol oynayabilir. Ancak çalışmamızda
anksiyete duyarlılığı ve aleksitiminin her iki hastalıkta da ilişkili bir
faktör olduğu gösterilmemiştir.
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SB42
MELANOMA DIŞI DERİ KANSERLERİNDE YAŞAM
KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, PSORİAZİS VE
VİTİLİGO HASTALARINDAKİ YAŞAM KALİTESİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
1

Ferdi Öztürk, 1Serap Öztürkcan, 2Erhan Eser, 1Mustafa Turhan
Şahin.
1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 2Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Amaç: Deri maligniteleri insanlarda en sık görülen kanserlerdir.
Melanoma dışı deri kanserleri nadiren yaşamı tehdit eden ancak yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen kanserlerdir. Bu araştırmada melanoma dışı deri kanserlerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, psoriazis ve vitiligo gibi yaşam kalitesini oldukça fazla etkileyen hastalıklardaki yaşam kalitesi ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya,yaşları 18 ve üzeri olan,Dermatoloji
polikliniğine başvuran melanoma dışı deri kanseri tanısı alan 50
olgu, psoriazis ve vitiligo tanısı alan 50’şer olgu olmak üzere toplam 150 olgu alındı. Melanoma dışı deri kanseri olgularına EORTC
QLQ-C30, Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi(DYKİ), WHOQOLBREF, psoriazis ve vitiligo olgularına DYKİ, WHOQOL-BREF yaşam kalitesi ölçekleri uygulandı. Çalışmaya katılan bireylere ayrıca
sosyodemografik, hastalık şiddet değerlendirmesi ve eşlik eden sağlık sorunları ile ilgili anket uygulandı.
Sonuçlar: Tüm grupların, DYKİ ile ölçülen yaşam kaliteleri karşılaştırıldığında; melanoma dışı deri kanseri ve psoriazis hastalarında yaşam kalitesinin, toplam DYKİ, semptom ve duygular, iş/okul alt boyutlarında benzer olduğu ve vitiligo hastalarından daha fazla bozulduğu görülmüştür. Günlük aktiviteler, kişisel ilişkiler boyutlarında
psoriazis hastalarında yaşam kalitesinin vitiligo hastalarından daha
fazla bozulduğu görülmüştür. Boş zaman, tedavi boyutlarında ise
yaşam kalitesinin psoriazis hastalarında en fazla bozulduğu, bunu sırası ile melanoma dışı deri kanseri ve vitiligo hastalarının takip ettiği görülmüştür. WHOQOL-BREF ile ölçülen yaşam kaliteleri karşılaştırıldığında; melanoma dışı deri kanseri ve psoriazis hastalarında yaşam kalitesinin, bedensel alan ve sosyal alan boyutlarında benzer olduğu ve vitiligo hastalarından daha fazla bozulduğu görülmüştür. Çevresel Alan boyutunda melanoma dışı deri kanseri hastalarında yaşam kalitesinin vitiligo hastalarından daha fazla bozulduğu görülmüştür. Ruhsal alan boyutunda ise yaşam kalitesi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür.
Tartışma: Çalışmamızda EORTC QLQ-C30 genel kanser ölçeği,
DYKİ, WHOQOL-BREF ile değerlendirme yapılmış fakat BCC
ile SCC hastaları ve BCC klinik tipleri arasında yaşam kaliteleri açısından hiç bir boyutta istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Mevcut ölçekler bu popülasyon için duyarlı olmadığından dolayı çalışmamız ve daha önceki çalışmalar hastalığa özgü bir yaşam
kalitesi ölçeğine olan ihtiyacı işaret etmektedir. Çalışmamızda melanoma dışı deri kanseri, psoriazis ve vitiligo gruplarında yaşam kalitesinin istatistiksel olarak farklı olduğu görülmüştür. Tüm hasta
gruplarında DYKİ ve WHOQOL-BREF ile ölçülen yaşam kalitesinde benzer sonuçlar elde edilmesi, dermatolojide hastaların yaşam
kalitelerinin karşılaştırılmasında dermatolojiye özgü bir ölçek olan
DYKİ’nin, genel sağlığa özgü bir ölçek olan WHOQOL-BREF ile
birlikte kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

SB43

SB44

VERRUKALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ
VE SONRASI DERMATOLOJİ YAŞAM KALİTE
İNDEKSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FONKSİYONEL PRURİTUSLU HASTALARDA ÖFKE,
ÖFKE KONTROLÜ, PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

1

1

Serap Öztürk Durur, 1İlgül Bilgin.

1

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği

Amaç: Verrukalar, deri ve mukozaların human papilloma virus
(HPV) ile enfeksiyonu sonucu gelişen benign lezyonlardır. Yüz, el
gibi görünür alanlarda yerleşen verrukalar kişilerde utanma ve kendine güvensizlik gibi duygular uyandırırken, ayak tabanı ve ayak
parmaklarına yerleşen verrukalar basmakla ağrı, batma gibi şikayetlere neden olmakta, genital bölgede yerleşen verrukalar ise cinsel ilişki ve olası prekanseröz oluşumlar açısından kişiyi tedirgin etmektedir. Çoğu zaman yaşamı tehdit etmemesine rağmen kişinin görünüşünü, dolayısıyla psikososyal durumunu, kişisel ilişkilerini ve günlük aktivitelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dermatolojik
hastalıklarda yaşam kalitesinin ölçülmesi, öncelikle hastalığın kişinin psikolojik ve sosyal yaşantısına etkilerinin saptanması, hastaların hastalığı nasıl algıladıklarının anlaşılması ve tedavinin hastanın
psikososyal durumu üzerinde yaptığı değişikliklerin belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Çalışmamızda verruka nedeniyle polikliniğimize başvuran hastaların tedavi öncesi ve sonrası yaşam kalite indekslerini ve sosyodemografik özelliklerini değerlendirmeyi,
toplumumuzda oldukça sık görülen bu durumun hastaların yaşam
kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Dermatoloji polikliniğine ‘’verruka’’ nedeniyle başvuran,
16-65 yaşları arasında, anketteki soruları yanıtlayabilecek düzeyde, okur yazar olan ve mental rahatsızlığı olmayan 200 hasta çalışmaya alındı. Hastaların verruka tipleri, lezyon sayıları, hastalık
süreleri, tedavide kullanılan yöntem, hastalık konusundaki bilgileri, yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, medeni durumu kaydedildi. Hastalar, verruka vulgaris, verruka plantaris, verruka plana, verruka genitalis ve verruka filiformis şeklinde beş alt gruba ayrıldı.
Hastalar, lezyon sayıları ve tedavi yöntemlerine göre de gruplandırıldı. Hastalarımıza tedavi öncesinde , tedaviden bir ve iki ay sonra
olmak üzere toplam üç kez Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi anketinin Türkçe versiyonu uygulandı.
Sonuç: Yaşam kalitesi en olumsuz etkilenen grubların verruka plantaris ve verruka genitalis grubu olduğu gözlendi. DYKİ anket skorları değerlendirildiğinde tedavi öncesi saptanan skorun tedavinin
birinci ve ikinci ayında saptanan skorlardan anlamlı şekilde yüksek
olduğu, dolayısıyla hastaların uygulanan tedavi yöntemleri ile yaşam kalitesinde anlamlı düzeyde iyileşme olduğu saptandı.
Tartışma: Hastalar, en fazla deride kaşıntı, ağrı, yanma ve batma
hissinden, ikinci sıklıkta tedavi uygulamalarından, üçüncü sıklıkta
ise derileri nedeniyle duydukları sıkılganlık ve utangaçlıktan rahatsız olmaktadırlar. Hastanın yakın arkadaşları, akrabaları ya da cinsel partneri ile kişisel ilişkilerini sorgulayan 8 ve 9. sorular ile tedaviden etkilenme durumunu sorgulayan 10. soruya en yüksek puan
verruka genitalis hastaları tarafından verilmiştir. Bu durum, verruka genitalis lezyonlarının çok sayıda olması, maserasyon, kötü koku,
fungal ve bakteriyel enfeksiyonlara zemin oluşturması gibi nedenlerle ilişkili olabilir. Yaşam kalitesi en çok etkilenen ikinci grup verruka plantaris hastaları olup , lezyonlar özellikle ayak tabanında basınç noktaları üzerinde yerleştiği, tedaviye dirençli olduğu ve bası
ile ağrıya neden oldukları için yaşam kalitesinin daha fazla etkilendiği düşünülebilir.

16-20 Kasım 2011, Ankara

Güldehan Atış, 1İlknur Kıvanç Altunay, 1Gülşen Tükenmez
Demirci, 1N. Aslı Küçükünal, 1Çiğdem Aydın, 2Kayıhan Oğuz
Karamustafalıoğlu, 2Atilla Tekin, 2Rabia Önem.

1

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 2Şişli Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Giriş-Amaç: Fonksiyonel Pruritus (FP) organik nedenlerle açıklanamayan, psikojenik faktörlerle tetiklenen ya da şiddeti artan ve süregenlik kazanan somatizasyon bozuklukları arasında değerlendirilen bir antitedir. Depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk,
psikoz gibi psikiyatrik hastalıklarla birlikte bulunabilir.
Öfke, insanın doğuştan getirdiği ve yaşamın ilk yıllarında gelişen,
bireyin günlük yaşantısında çok sık oluşan, doyurulmamış isteklere, karşılanmayan beklentilere karşı verilen son derece doğal, yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan duygusal bir tepkidir. Öfke, ifade edilme tarzına göre yorumlanmakta ve ifade edilişindeki sonuçları nedeniyle sorun yaşanmaktadır. Öfke ve bastırılmış düşmanlık
somatizasyon gelişiminde rol oynamaktadır. Bir somatizasyon bozukluğu olan FP’de öfke ve öfke yönetimi ve eşlik eden psikiyatrik
bozukluklar ile ilgili yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Amacımız
FP hastalarında kaşıntı şiddetinin, öfke, öfke kontrolü ve psikiyatrik bozukluklarla ilişkisini değerlendirmekti.
Bireyler ve yöntem: Fransız Psikodermatoloji Grubu FP tanı kriterlerini karşılayan, 18 yaşından büyük, en az ilkokul mezunu hastalar
çalışmaya dahil edildi. Hastalara ait sosyodemografik özellikler, kaşıntının süresi, eşlik eden sistemik hastalıklar, kaşıntı şiddetini belirlemek için 5-D kaşıntı skalası, Spielberger Sürekli Öfke ve Öfke
İfade Tarzı ölçeği ve psikiyatrik değerlendirme için M.I.N.I. plus
5.0.0 test uygulandı. İstatistiksel analizde Kolmogorov-Smirnov,
Mann-whitney u test, pearson ve sperman korelasyon analizi kullanıldı.
Sonuçlar: 20 hasta [16 (%80) kadın, 4 (%20) erkek] çalışmaya dahil edildi. Hastalara ait yaş ortalaması 46,55±13,20 idi.M.I.N.I test
sonuçlarına göre 6 hastada (%30) depresyon-anksiyete bozukluğu,
3 hastada (%15) depresyon, 3 hastada (%15) anksiyete bozukluğu,
1 hastada (%5) antisosyal kişilik organizasyonu saptandı. Hastaların
içe dönük öfke, dışa dönük öfke puanları ile kaşıntı şiddeti arasında
korelasyon saptanırken, öfke kontrolü ile ilişki saptanmadı.
Tartışma: FP hastalarında kaşıntı siddeti ve psikiyatrik bozukluklar,
öfke-öfke ifade tarzı arasında ilişki bulunmaktadır.Derilerini kanatıncaya kadar kaşıyan ve bu şekilde rahatlayan FP hastalarda öfkenin
içe yöneltilmesi olası görünmektedir. Bizim de çalışmamızda kaşınt
şiddeti arttıkça içe dönük öfke puanları yükselmiştir. Çalışmamızda
psikiyatrik bozukluğu bulunan hastaların içe dönük öfke puanları
daha yüksektir. Bu durum öfke-pruritus ve depresyon arasında ilişki
olduğunu düşündürmektedir. FP hastalarında, hastalığın başlangıcında ve devamında da öfke ve öfke ifade tarzının önemli olduğunu
düşünmekteyiz.Bu ilişikinin farkındalığı FP hastalarının daha kolay
tanınması ve tedavi edilmesine olanak sağlayacaktır.
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SB45
İSOTRETİNOİN KULLANAN AKNELİ KADIN
HASTALARDA ANTİMÜLLERİAN HORMON DÜZEYİ
1
Aysun Şikar Aktürk, 2Remzi Abalı, 3Mehmet Aytaç Güzel, 4Eda
Çelik Güzel, 5Savaş Güzel, 1Rebiay Kıran.
1

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Dalı, 2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalılkları ve
Doğum Anabilim Dalı, 3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Kadın Hastalılkları ve Doğum Anabilim Dalı, 4Namık Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 5Namık Kemal Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: İsotretinoin genç ve doğurganlık çağındaki akneli kadın hastaların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir retinoiddir. Tedavi
sırasında birçok sistemi ilgilendiren doza bağımlı veya bağımsız yan
etkiler görülebilmektedir. Literatürde overler üzerine etkilerinin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmamızda isotretinoinin overler üzerine etkisinin olup olmadığının belirlenmesi için over rezervinin (foliküllerin sayı, kalitesi ve yeterliliği)
bir göstergesi olan ve siklus içinde değişiklik göstermeyen antimüllerian hormon (AMH) düzeylerinin incelenmesi amaçlandı.
Bireyler ve yöntem: İsotretinoin tedavisi başlanması planlanan akne
vulgarisli 22 kadın hasta ve kontrol grubu olarak 22 sağlıklı gönüllü
kadın çalışmaya alındı. Çalışma grubunda tedavi öncesinde ve isotretinoin tedavisi hedef doza (kgx120 mg) ulaşıp tedavi sonlandırıldıktan sonra ve kontrol grubunda kanda AMH düzeylerine bakıldı.
Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası ortalama AMH düzeyleri
birbirleriyle ve kontrol grubunun ortalama AMH düzeyleri ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Çalışma gurubunun yaşları 6 ile 28 arasında değişirken (ort, 21.5±3.5), kontrol grubunun 16 ile 35 yaş arasında (ort,
25.7±5.7) değişmekteydi. Kontrol grubunda AMH seviyesi minimum 0.95 ng/mL ile maksimum 12.04 ng/mL (ort, 3.79±2.48)tespit edildi. İsotretinoin kullanan hasta grubunda tedavi öncesi AMH
seviyesi minimum 2.61 ng/mL ile maksimum 10.25 ng/mL (ort,
5.77±2.22), tedavi sonrasında ise minimum 1.81 ng/mL ile maksimum 8.25 ng/mL (ort, 4.69±1.72) tespit edildi. Tedavi sonrası
AMH seviyesi tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı(p=0.012). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tedavi
öncesi AMH seviyesi kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken (p=0.008), tedavi sonrası AMH seviyeleri ile
arasında anlamlı bir farklılık izlenmedi (p=0.2).
Tartışma: Son yapılan çalışmalarda AMH’nun FSH, östrodiol ve inhibin B gibi over reservini gösteren diğer belirteçlere göre siklustan
etkilenmemesi nedeniyle daha iyi bir belirteç olduğu bildirilmektedir. AMH düzeyi ayrıca yaşam boyu uzun dönem fertilitenin de invaziv olmayan bir göstergesidir. Kemoterapi sonrası azalan over rezerviyle doğru orantılı olarak AMH seviyesinin azaldığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bunların yanı sıra AMH düzeyinin fonksiyonel androjenizasyon için uygun bir parametre olduğu ve polikistik over sendromu tanısı içinde özgün ve duyarlı bir test olduğu
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bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda akneli hastalarda tedavi öncesi
kontrol grubuna göre yüksek düzeyde saptadığımız AMH’un aknenin etyopatogenezinde henüz bilinmeyen bir rolü olabileceğini
düşündürmektedir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bir diğer sonuç ise
mekanizması bilinmemekle beraber isotretinoin tedavisiyle tedavi
öncesi yüksek olan AMH seviyelerinin tedavi sonunda kontrol grubuyla aynı düzeye gerilemiş olmasıdır. Over rezervini azaltıp azaltmadığı hakkında yorum yapamayız.

SB46
KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA DERMATOLOJİK
YAN ETKİLERİN VE İLACA ÖZGÜ BULGULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Dilek Canat, 1Gonca Gökdemir.

1

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Amaç: Kanser hücrelerine olduğu kadar vücudun normal hücrelerine de etkili olan kemoterapi ilaçlarına bağlı yan etkiler sık görülmektedir. Hızlı çoğalan hücrelerden oluşan deri, saç ve tırnaklar kemoterapiye bağlı yan etkilerin sık görüldüğü organlardır.Bu çalışmada kemoterapi alan hastalarda ortaya çıkan DYE’ lerin sıklığının
ve dağılımının saptanması; ilaçlara özgü yan etkilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Yaygın kullanılan kemoterapi ilaçlarına bağlı
dermatolojik yan etkileri (DYE) tespit etmeyi amaçlayan çalışma
toplam 417 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Her hasta kemoterapi protokolü öncesi, kemoterapinin ortanca küründe ve kemoterapi protokolü bitiminde değerlendirilerek dermatolojik muayeneleri yapılmış, ortaya çıkan lezyonları kaydedilmiştir.
Sonuçlar: Hasta grubunda en sık görülen DYE’ ler alopesi (%45.1),
stomatit (%27.1), tırnak değişiklikleri (%23.3), hiperpigmentasyon (%21.1), pruritus (%16.8), akral eritem (%9.8), papülopüstüler erüpsiyonlar (%7.9) ve hipersensitivite reaksiyonları (%5.3)
olarak tespit edilmiştir. Alopesi ile karboplatin, paklitaksel, etoposid, vinkristin ve epirubisin kullanımı arasında; stomatit ile 5-fluorourasil kullanımı arasında; tırnak değişiklikleri ile 5-fluorourasil ve
doksorubisin kullanımı arasında; hiperpigmentasyon ile siklofosfamid kullanımı arasında; pruritus ile siklofosfamid kullanımı arasında; akral eritem ile oksaliplatin, kapesitabin, paklitaksel ve rituksimab kullanımı arasında; papülopüstüler erüpsiyonlar ile siklofosfamid, etoposid ve vinblastin kullanımı arasında; hipersensitivite reaksiyonları ile gemsitabin kullanımı arasında anlamlılık bulunmuştur (p<0.05).
Tartışma: Kemoterapi ilaçlarına bağlı DYE’ ler sık görülmektedir.
Gerek onkoloji hekimleri, gerekse dermatoloji hekimleri tarafından
olası yan etkilerin bilinmesi ve bunların önlenmesine yönelik tedbirler alınması tedaviden optimal sonuçlar alınmasını ve hastaların
yaşam kalitesinin yüksek tutulabilmesini sağlayacaktır.
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P001
PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU
OLGULARINDA GÖRÜLEN DERİ BULGULARI
1

Savaş Kansoy, 2Can Ceylan, 2Aslı Ürkmez, 2İlgen Ertam, 1Serap
Aksoyla, 1Mehmet Kantar, 2Arzu Tuna, 1Nazan Çetingül.

1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, 2Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç: Pediatrik olgularda, özellikle neoplastik hastalıklar başta olmak üzere birçok endikasyonda kemik iliği transplantasyonu (KİT)
daha sık yapılmaktadır. Bu olgularda hem altta yatan primer hastalık, hem de uygulanan transplantasyon ve sonrasında verilen yoğun kemoterapi protokolleri nedeniyle kutanöz bulgular daha yaygın olarak saptanmaktadır. Literatürde, kemoterapötik ajana bağlı
kutanöz bulgular bildirilmiş olmakla birlikte, özgün ve kapsamlı bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada KİT yapılan pediatrik olgulardaki kutanöz değişikliklerin saptanması amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Araştırma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı ve Ege Üniversitesi Pediatrik Onkoloji
Bilim Dalı işbirliği ile yapılmıştır. KİT planlanan 39 olgu çalışma kapsamına alındı. Yaş aralığı 0-18 olup, 24’ü kız, 15’i erkekti. Olguların transplantasyon öncesinde dermatolojik bakıları yapıldıktan sonra; ilk ay haftada bir, sonraki beş ay boyunca ayda bir, son
1,5 yılda ise üç ayda bir kontrol muayeneleri yapıldı.
Sonuçlar VE Tartışma: İzlemde 2 olgu exitus, 1 olgu da şehir değişikliği nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Olguların tanıları değerlendirildiğinde sıklık açısından talasemi major birinci sıradaydı, bunu
hematolojik maligniteler ile kemik ve yumuşak doku tümörleri izlemekteydi. Saptanan dermatolojik bulguların sıklık sırası mukozit,
kseroderma, alopesi, aftöz stomatit ve kutanöz hiperpigmentasyon
şeklindeydi. En sık kullanılan ilaçlar ise kemoterapötikler, antibiyotikler, antifungal ve antivirallerdi.
Bu çalışma ile kemik iliği transplantasyonu yapılan pediatrik olgularda gözlenen kutanöz bulguların saptanması ve elde edilen verilerin, KİT yapılacak olguların izlem ve tedavisi için rehber oluşturması amaçlanmıştır.

P002
AKNE VULGARİS’Lİ HASTALARDA TAMAMLAYICI
VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI
1

Özlem Bilgiç, 2Muharrem Ak.

1

Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 2İnönü
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada akne vulgaris (AV) tanısı konulan hastalarda
tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) yöntemlerinin kullanım sıklığı incelenmiştir.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran ve akne vulgaris tanısı konulan toplam 375 hasta dahil edildi.
Hazırlanan anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandı.
Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen toplam 375 hastanın %55.6’sının
AV tedavisi için TAT yöntemlerini kullandığı belirlendi. En sık kullanılan üç yöntemin çeşitli kozmetik sabunlar (%44.3), kil (%34.9)
ve limon suyu (%33) olduğu saptandı. Hastaların %75.9’u bu yöntemleri aile çevresi ve arkadaşlarından öğrendiğini belirtti. TAT
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yöntemlerini seçmenin en önemli nedenleri olarak bu yöntemlerin etkili ve/veya güvenilir olduğunun düşünülmesi ve reçete edilen
ilaçların yan etkileri konusundaki endişeler gösterildi. TAT yöntemlerini kullanan hastaların yaklaşık olarak yarısı bu yöntemlerin etkili
olduğunu düşünüyorlardı.
Tartışma: TAT uygulamalarının olası yan etkileri de düşünüldüğünde, dermatologlar ve aile hekimlerinin AV’li hastaların TAT yöntemlerine sıklıkla başvurduklarını bilmeleri ve bu yöntemlerin kullanılması konusunu hastaları ile konuşabilme açısından hazırlıklı olmaları gereklidir.

P003
SEBOREİK DERMATİT VE ROZASEALI HASTA
GRUBUNDA GELİŞEN SEBOREİK BLEFARİTTE
KONJONKTİVAL FLORA TAYİNİ VE GÖZYAŞI
FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ
1

Mürşide Türk, 2Pınar Özuğuz, 3Gülkan Solgun.

1

S.B Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,
S.B Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları
Anabilim Dalı, 3S.B Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
2

Amaç: Rozasea ve seboreik dermatite bağlı gelişebilecek seboreik
blefaritte konjonktival flora ve gözyaşı fonksiyonlarının incelenmesi
Bireyler ve Yöntem: Çalışma grubuna en az 2 ay oral tetrasiklin tedavisi alan rozasealı 10 olgunun 20 gözü ve topikal tedavi alan seboreik dermatitli 10 olgunun 20 gözü olmak üzere toplam 20 olgu
dahil edildi. Aynı yaş ve cinsiyet dağılımına sahip sağlıklı 15 olgunun 30 gözü de kontrol grubunu oluşturdu. Tüm olgularda tam oftalmolojik muayene sonrası lokal anestezi uygulanmadan alt konjonktival fornikslerinden steril eküvyonlu çubuk ile kültür alındı.
Schirmer I testi ile gözyaşı sekresyonu ve gözyaşı kırılma zamanı testi ile gözyaşı stabilitesi ölçüldü.
Sonuçlar: Çalışma grubunda 20 olgunun 5 (%25)’i erkek, 15
(%75)’i kadın; kontrol grubunda 15 olgunun 6 (%40)’sı erkek, 9
(%60)’u kadındı. Yaş ortalamaları çalışma ve kontrol grubunda sırasıyla 51,6 ± 17,02 ve 50,6 ± 7,3 olup, aralarında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Gözyaşı kırılma zamanı, çalışma grubunda 7,25 ± 2,59
saniye; kontrol grubunda 10,8 ± 1,57 saniye bulundu; ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Schirmer testi sonuçları ise çalışma ve kontrol gruplarında sırasıyla 10,2 ± 4,6 mm ve
15,9 ± 3,6 mm olup çalışma grubunda anlamlı derecede düşük saptandı (p<0,05). Kültür sonuçları değerlendirildiğinde çalışma grubunda 2 (%10) olguda üreme saptandı. Onsekiz (%90) olguda üreme olmadı. Kontrol grubunda ise 7 (%46,7) olguda üreme oldu, 8
(%53,3;) olguda üreme olmadı. En sık üreyen mikroorganizmalar S
Epidermidis ve S Aureus idi.
Tartışma-Sonuç: Rozasea ve seboreik dermatit hastalarında seboreik
blefarit sıklıkla gelişmektedir ve kuru göz insidansı normal bireylere göre daha yüksek saptanmaktadır. Seboreik blefarit gelişmesi halinde florada değişikliğin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tetrasiklin tedavisinin konjonktiva ve kapak kenarı florasında
etkin olabileceğini düşünmekteyiz. Seboreik blefaritin sık görüldüğü bu hasta grubunda dermatolog ve oftalmolog işbirliği içinde olmalı, gerekli durumlarda dermatolog hastaları belirli aralıklarla göz
bölümüne yönlendirmelidir.
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P004
SPONTAN ERKEN PRETERM DOĞUMUN
ÖNGÖRÜSÜNDE STRİA GRAVİDARUM
1

Sefa Kelekci, 2Kıymet Handan Kelekci, 3Sefa Kurt, 3Murat Alan,
Bülent Yılmaz, 5Ömer Uysal.

4
1

(12,43%) tanesi de nakil hastasıydı. Hemodiyaliz hastalarında en
sık lunula yokluğu (59,5%) ve dikey çizgilenme (40,5%) ve terry
tırnağı(15,7%); periton diyaliz hastalarında lunula yokluğu (61%),
dikey çizgilenme (48,8%) ve onikomikoz (26,8%); renal transplant hastalarında ise, dikey çizgilenme (69,6%), lunula yokluğu
(56,52%), melononişi (21,7%) en sık gözlenen bulgulardı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı, 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Anabilim Dalı, 3SB Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 4Bezmialem
Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,
5
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı

RRT tedavisi gören hastalarda tırnak hastalıklarının sıklığı artmaktadır. Çalışmamızda RRT tedavisi gören hastalarda en sık lunula
yokluğu gözlendi. RRT hastaları değerlendirilirken FM’nin bir parçası olan tırnak muayenesinin yapılmasının önermekteyiz.

Amaç: Erken doğum yapan kadınlar ile term doğum yapan kadınlarda stria gravidarum(SG) sıklığını araştırmaktı.

P006

Bireyler ve yöntem: Erken doğum yapan 66 kadın ile yaş kontrollu
term de doğum yapan 68 kadın üzerinde yapılan olgu kontrollu çalışma olarak planlandı. Olgu ve kontrol grubu perinatoloji ünitesi
lohusa servisinde ardışık görülen lohusa kadınlardan oluşmakta idi.
Tüm lohusa kadınlar doğum zamanına kör olarak dermatolog tarafından striae gravidarum varlığı ve derecesi açısından muayene edildi. Tüm gruplardaki stria gravidarum sıklığı karşılaştırıldı.
Sonuçlar: SG sıklığı preterm doğum yapan grupta %63, term doğum yapan kadınlarda %54.4 idi(p=0.278). SG erken preterm doğum yapan grupta term doğum yapanlara göre beş kat daha sıktı ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi[(p=0.227, OR: 5.02,
CI 95%( 0.5-44.0)]. SG oluşumunu önleyici krem kullanımı açısından SG varolan grup ile SG yok olan grup arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark gözlenmedi(p=0.245).
Tartışma: Stria gravidarumun sebebi tam olarak bilinmemesine karşın deri elastikiyeti ve gücünü sağlayan yapılardaki değişikliğe bağlıdır. Hormonal değişiklikler ile mekanik gerilme SG patogenezinde önemli rol oynar. SG sıklığını artıracak ek faktörlerin term doğum grubunda daha fazla olmasına karşın erken preterm doğum
grubunda daha sık görülmesi önemlidir. SG varlığı ile erken doğum
arasındaki birlikteliği daha güçlü vurgulayabilmek için bu çalışma
ön araştırma olup daha geniş olgu sayılı prospektif gözlemsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

P005
RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ ALAN KRONİK
BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA TIRNAK
BULGULARININ İNCELENMESİ
1

Perihan Öztürk, 2Ekrem Doğan, 1Neslihan Dokur.

1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji
Anabilim Dalı, 2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nefroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Amaç: Tırnak hastalıkları son dönem böbrek hastalarında sık gözlenen değişikliklerdir. Bu çalışmada amaç renal replasman tedavisi
alan hastalarda tırnak bulgularının sıklığını araştırmaktır.
Bireyler ve Yöntem: 121 hemodiyaliz, 41 periton diyalizi ve 23 böbrek nakil hastası tırnak bulguları yönünden incelendi ve kendi aralarında tırnaklardaki lezyonların tipi ve sıklığı bakımından karşılaştırıldı.

139 HASTADA ADVERS KÜTANÖZ İLAÇ
REAKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ
RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
1

Duygu Gülseren, 1Ayşen Karaduman, 1Gül Erkin, 1Aslı Hapa,
Gonca Elçin, 1Sibel Ersoy Evans, 1Nilgün Atakan, 1Tülin Akan.

1

1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Dalı

Amaç: Advers kütanöz ilaç reaksiyonları (AKİR) hastane yatışlarının önemli bir nedenidir. Bu çalışmanın amacı, AKİR nedeni ile
hospitalize edilen hastalarda sosyodemografik özellikleri, AKİR’in
farklı klinik paternlerini belirlemek, neden olan ilaçları saptamak
ve AKİR’e bağlı uzun hospitalizasyon sürelerini vurgulamak amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: 2000-2010 yılları arasında AKİR tanısı ile Deri
ve Zührevi Hastalıkları servisinda takip edilen hastaların epikrizleri retrospektif olarak incelendi. 139 hastaya ait veriler; sosyodemografik özellkler, detaylı ilaç hikayesi, klinik ve histopatolojik tanı,
AKİR tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar, hospitalizasyon süresi
SPSS 15.0 programı ile istatistiksel olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: 2000-2010 yılları arasında AKİR tanısı ile 139 hasta hospitalize edilmiştir. Hastaların 87’si (%62.5) kadın, 52’si (%37.5) erkekti. Yaş ortalaması 45.2 yıl (aralık 15-83 yıl) idi. En sık görülen
AKİR klinik paterni ürtikerdi (%37.4), bunu sırasıyla makülopapüler döküntü (%13.7) ve Stevens-Johnsons sendromu (%13) takip etmekteydi. AKİR ile en sık ilişkili ilaçlar sırasıyla nonsteroidantiinflamatuvar ilaçlar (%22), Beta laktam antibiyotikler (%18.3)
ve antiepileptikler (%7.1) idi. Ortalama hospitalizasyon süresi 9.3 ±
7.3 gün (aralık 1-58 gün) olarak bulundu. Sorumlu ilacın kesilmesine ek olarak tedavide antihistaminik ilaçlar, topikal veya oral kortikosteroidler veya İVİG kullanıldı.
Tartışma: Çalışmamızda saptanan en sık AKİR klinik paternleri ve
sorumlu ilaçlar daha önceki çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur.
Kadınlarda daha fazla yatkınlık görülmektedir. AKİR şiddetli seyredebilmekte ve uzun hospitalizasyon süreleri gerektirebilmekte, kişileri çalışmaktan alıkoyarak işgücü kaybına neden olabilmektedir.
AKİR tedavisinde tek başına sorumlu ilacın kesilmesi yetmeyebilmekte, sistemik ajanlar gerekebilmektedir. Oral antihistaminikler,
oral ve topikal kortikosteroidler tedavide en sık kullanılan ilaçlardır.

Sonuçlar ve Tartışma: Çalışmaya alınan hastaların 121 (65,40
%) tanesi hemodiyaliz, 41 (22,70%) tanesi periton diyalizi, 23
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P007

P008

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLAR KLİNİĞİ 5 YILLIK YAMA TESTİ
DENEYİMİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

ATOPİK DERMATİTLİ ERGENLERDE YAŞAM
KALİTESİ VE BENLİK SAYGISI

1

1

2

Yeliz Uçar Tavlı, İnci Mevlitoğlu, Tahir Kemal Şahin.

1

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Amaç Alerjik kontakt dermatit çeşitli eksternal ajanlara karşı allerjik mekanizmalar ile oluşan, deride kızarıklık, ısı artışı ve ödem ile
karakterize inflamatuar bir reaksiyondur. Tip 4 aşırı duyarlılık yanıtına bağlı gelişir. Haptene özgü T lenfositler aracılığı ile oluşan deri
inflamasyonudur. Kontakt dermatitlerin yaklaşık %10-20’sini oluşturur. Etiyolojide rol oynayabilecek alerjenleri saptamak için deri
yama testinin yapılması önerilmektedir.
Bireyler ve Yöntem Çalışmaya Ocak 2007 - Ocak 2011 tarihleri arasında Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği’nde Alerjik Kontakt
Dermatit tanısı konmuş hastalar alınmış olup hastaların yaş, cinsiyet, meslekleri dikkate alınmış ve sorumlu ajanı belirlemek üzere
standart seri, kozmetik seri ve/veya gıda serisi ile yapılan yama testi
sonuçları kaydedilmiştir.
Yama testi uygulandıktan 48 saat sonra test materyalleri çıkarıldı.
Test okumaları standart ve kozmetik seri için 48-48,5 72 ve/veya
96. saatlerde; gıda serisi için 48-48,5 ve 72. saatlerde değerlendirildi. Uluslararası Kontakt Dermatit Araştırma Grubu’nun (ICDRG)
belirlediği kriterler esas alınarak reaksiyon yok ise (-); hafif eritem,
şüpheli reaksiyon (+/-); eritem, infiltrasyon (+); eritem, infiltrasyon,
papül, vezikül (++); eritem, infiltrasyon, bül (+++) şeklinde değerlendirildi ve kaydedildi. Aktif şikayeti olan, son bir hafta içerisinde
topikal kortikosteroid, son 4 hafta içerisinde sistemik kortikosteroid ve immunsupresif tedavisi alan hastalarda ve gebelerde test uygulanmadı. Herhangi bir maddeye karşı en az 1+ reaksiyon saptanması durumunda yama testi pozitif olarak değerlendirildi.
Sonuçlar istatiktiksel olarak ortalama veriler alınarak bulundu.
Sonuçlar ve Tartışma: Çalışmaya alınan 1016 hastanın 674 tanesine 33 maddeden oluşan standart seri ile yama testi, 306 tanesine 24
maddeden oluşan gıda serisi ile yama testi, 36 tanesine de 42 maddeden oluşan kozmetik seri ile yama testi uygulandı. Standart seri
ile yama testi yapılan hastaların yaş ortalaması 36,28 ; gıda serisi ile
test yapılan hastaların yaş ortalaması 36,51; kozmetik seri ile yama
testi yapılan hastaların yaş ortalaması 33,11 idi. Olguların meslek
grupları ve meslek gruplarına göre en sık karşılaşılan alerjenler tespit
edildi. Standart seride en sık karşılaşılan alerjenler; nikel, potasyum
dikromat, woll alkol; gıda serisinde pectin c (E 440), sodyum alginate (E 401), azorbine (E122); kozmetik seride ise, cocamidoproplbetain, triclosan ve phenylmercurik asetat idi. Türkiye’de daha önce
kontakt dermatit hastalarında yama testi sonuçlarını içeren çeşitli bölgesel çalışmalar yapılmıştır. Biz de bu çalışmada Konya Selçuk
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde 5 yıllık yama testi sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.
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İjlal Erturan, 2Evrim Aktepe, 3Didem Didar Balcı, 1Mehmet
Yıldırım, 4Yonca Sönmez.
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Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Dermatoloji Anabilim Dalı, 4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk
Sağlığı Anabilim Dalı
2

Amaç: Atopik dermatit çoğunlukla infant ve erken çocukluk döneminde başlayan tekrarlayan nitelikte kronik, inflamatuvar bir deri
hastalığıdır. Hastalığın çoğunlukla hayatın erken dönemlerinde görülmesi ve bu dönemin çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişiminde
önemli olması yanında davranış ve uyku düzeninin oluştuğu bir zaman dilimi olması açısından önemlidir. Atopik dermatitli bireylerde
fiziksel sorunların yayında ve psikososyal bozukluklar da rapor edilmiş ve atopik dermatiti de içeren erişkin dermatoloji hastalarında
kişinin ruh sağlığı ile kendisine olan özgüveninin doğrudan orantılı olduğu bildirilmiştir. İncelenen literatür eşliğinde atopik dermatitli bireylerde yaşam kalitesinin bozulduğunu görmekteyiz. Atopik
dermatit erişkin popülasyonunda yaşam kalitesi ile birlikte benlik
saygısının bozulduğu bildirilmiş ancak ergen hastalarda bunu ortaya koyacak çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada yapılmış
diğer çalışmalardan farklı olarak atopik dermatitli ergenlerde yaşam
kalitesi ile birlikte benlik saygısının ölçülmesi planlandı.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya SDÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji
AD Polikliniğine Mart 2010-Mart 2011 tarihleri arasında başvuran atopik dermatitli 10-16 yaş arası ergen hastalar ile birlikte aynı
yaş ve cinsiyette sağlıklı kontroller alındı. Atopik dermatit tanısı Hanifin ve Rajka tarafindan belirlenen atopik dermatit tanı kriterleri ile kondu ve hastalık şiddeti SCORAD indeksi ile belirlendi. Hastalarda orijinali Finlay A.Y. tarafından oluşturulan ve Balcı
DD ve ark. tarafından Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış 5-16 yaş arasında uygulanabilen çocuk dermatoloji yaşam
kalite indeksi ve yine Piers ve Harris tarafından geliştirilen ‘Kendim
Hakkında Düşüncelerim’ olarak da adlandırılan geçerlilik yaş aralığı 9-20 olan 80 maddelik özkavram ölçeği uygulandı.
Sonuçlar: Çalışmaya 33 hasta ve sağlıklı kontrol alındı. Hasta ve
kontrol grubu arasında benlik saygısı puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P=0,004). Benlik saygısı ölçeği alt
gruplarından mutluluk, doyum ve kaygı faktörleri açısından hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı derecede fark vardı (sırasıyla
P=0,0024, P=0,026). Hasta grubunda hastalık şiddeti ile çocuk dermatoloji yaşam kalite ölçeği puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P=0,002). Çocuk dermatoloji yaşam kalite indeksi ile benlik arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir korelasyon izlendi (r=0,436, p=0,011).
Tartışma: Atopik dermatit, bireyleri fiziksel görünüm yanında psikososyal açıdan da etkileyen bir hastalıktır. Bu çalışmada atopik dermatitli ergenlerde benlik saygısı kontrollere göre anlamlı ölçüde düşük bulunurken, hastalık şiddeti arttıkça yaşam kalitesinin bozulduğu bildirilmiştir. Kişisel gelişimin önemli bir basamağını oluşturması açısından ergen atopik dermatitli hastaların özgüven açısından
değerlendirilmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz.
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P009
ALOPESİ AREATALI HASTALARDA ARTMIŞ
OKSİDATİF STRES VE AZALMIŞ PARAOKSONAZ/
ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİ
1
Serap Güneş Bilgili, 2Halil Özkol, 1Ayşe Serap Karadağ, 3Hatice
Uce Özkol, 4Ayşe Şeker, 1Ömer Çalka.
1

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 3Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 4Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Alopesi areata etyolojisi bilinmeyen inflamatuvar bir deri
hastalığıdır. Sağlıklı bireylerde normal metabolizma sonucunda oluşan reaktif oksijen türleri vücudun savunma mekanizması olan antioksidan sistemlerle uzaklaştırılır. Bunlar tam bir denge halinde çalışır. Bu dengenin radikallerin lehine bozulmasıyla ortaya çıkan duruma ise oksidatif stres denir. Bu çalışmada alopesi areatalı hastaların serumunda oksidatif stres belirteçleri olan total oksidan durumu (TOS), total antioksidan durumu (TAS), oksidatif stres indeksi (OSI), paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri ile lipid profilini ilk
kez bir arada değerlendirdik.
Bireyler ve yöntem: Alopesi areatalı 39 hasta ve yaş cinsiyet uyumlu
39 kontrol hastası çalışmaya alındı. Serum paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri ile TOS, TAS, OSI ve lipid profili araştırıldı.
Sonuçlar: Serum TAS seviyesi ve arilesteraz aktivitesi alopesi areatalı
hastalarda kontrol grubundan anlamlı olarak düşük iken (p<0.05),
TOS seviyesi ve OSI anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05).
Hasta ve kontrol grubu arasında paraoksonaz aktiviteleri yönünden
anlamlı farklılık yoktu (p > 0.05). Alopesi areatalı hastalarda TAS
seviyeleri ile arilesteraz aktivitesi korele idi (r=0.346, p<0.05).
Tartışma: Sonuç olarak alopesi areatalı hastalarda TAS ve arilesteraz sağlıklı kişilere göre istatistik olarak anlamlı derecede daha düşük bulundu. Bunun nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte oksidatif stresin artmasına bağlı olabilir. Bundan dolayı alopesi areatada konvansiyonel tedavilere ilave olarak verilecek antioksidan tedavi faydalı olabilir.

P010
PİGMENTE DERİ LEZYONLARININ REFLEKTANS
KONFOKAL MİKROSKOPİK ÖZELLİKLERİ

mikroskopik öntanı yöntemlerinin her birinin ROC (Receiver
Operating Characteristics) analizi çerçevesinde duyarlılık ve özgüllük değerleri hesaplandı. Histopatolojik tanılar ile önceden belirlenen RKM kriterlerinin birbirine göre ve tanının oluşmasında katkısı olan RKM özelliklerinin anlamlılık seviyesi incelenerek her özellik için Kotanjans katsayıları hesaplandı.
Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen pigmente lezyonların 7’si(%8,9)
junctional nevus, 21’i(%26,5) compound nevus, 4’ü(%5,1) intradermal nevus, 3’ü(%3,8) blue nevus, 16’sı(%20,3) displastik nevus,
2’si(%2,5) lentigo simpleks, 1’i(%1,3) lentigo maligna, 3’ü(%3,8)
yüzeyel yayılan melanom, 1’i(%1,3) nodüler melanom, 8’i(%10,1)
seboreik keratoz ve 13’ü(%16,4) bazal hücreli karsinomdu. Benign
melanositik nevuslar için RKM öntanı 0,66 duyarlılık ve 0,89 özgüllüğe sahip olarak bu tanı bakımından histopatolojik tanıya en
yakın ve güçlü oranı vermektedir. Displastik nevus için klinik ön
tanı en yüksek duyarlılığa (0,75) sahip olmakla birlikte RKM’nin
özgüllüğü klinik öntanıya göre daha yüksektir (0,87). Malign melanom için RKM ve dermoskopik ön tanıların duyarlılık ve özgüllükleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir ve her 2
ön tanı yönteminin duyarlılıkları klinik ön tanıya göre anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Tanı koyma kararını vermede etkili olan
dermoskopik ve reflektans konfokal mikroskopik toplam 53 özellikten 32 özellik istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Displastik
nevuslarda dermoskopik olarak çizgiler (streak) ve pigment ağı;
RKM özelliklerden ise papiller dermiste seyrek hücreli kümeler, izole nükleuslu hücreler ve parlak hiperrefraktil noktalar, dermoepidermal bileşke kalınlaşması ve dermoepidermal bileşke kümelerinin
görülmesi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Tartışma: Sonuç olarak; malignite şüphesi olan pigmente lezyonlarda RKM yönteminin klinik ve dermoskopik yöntemler ile birlikte kullanıldığında diagnostik gücü arttırdığı ve benign melanositik lezyonların tanısında RKM yönteminin en yüksek duyarlılık
ve özgüllüğe sahip non-invaziv görüntüleme yöntemi olduğu görülmektedir.

P011
PSORİASİS HASTALARINDA SERUM SCD40L SEVİYELERİ İLE KARDİOVASKÜLER RİSK
FAKTÖRLERİ VE SUBKLİNİK ATEROSKLEROZ
GÖSTERGELERİ ARASINDA KORELASYON VAR MI?

1
Nurdan Yurt, 1Mehmet Salih Gürel, 1Vefa Aslı Erdemir, 2Erol
Rüştü Bozkurt.
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İjlal Erturan, 2Banu Kale Köroğlu, 3Ali Adiloğlu, 1Ali Murat
Ceyhan, 1Vahide Baysal Akkaya, 2Mehmet Numan Tamer, 1Pınar
Yüksel Başak, 1Selma Korkmaz, 2İsmail Hakkı Ersoy, 4Osman
Kılınç.
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SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim
Dalı

Amaç: Reflektans konfokal mikroskopik (RKM) ve dermoskopik
özellikler kullanılarak benign melanositik nevusların malign melanositik tümörler ve diğer nonmelanositik pigmente lezyonlardan
ayırt edici özellikleri araştırılmış, RKM ve dermoskopinin diagnostik gücünün ortaya konması amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Pigmente lezyonları için histopatolojik inceleme yapılarak tanı konulmuş, aynı zamanda konfokal ve dermoskopik inceleme yapılarak görüntüleri veritabanına kaydedilmiş 70 hastanın 79 adet lezyonu çalışma kapsamında iki araştırıcı tarafından
retrospektif olarak incelendi. Histopatolojik tanının altın standart
kabul edildiği çalışmada klinik, dermoskopik ve reflektans konfokal
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Amaç: Psoriasis alevlenme ve remisyon dönemleri ile giden kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Son yıllarda psoriasisin kronik inflamatuvar bir sistemik hastalık olduğu konusunda görüşler
mevcut olup hastalarda hipertansiyon, oksidatif stres, endotel hücre
disfonksiyonu, dislipidemi, hiperhomosisteinemi gibi kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin arttığı bildirilmiştir. Aterosklerotik
süreci asemptomatik dönemde tespit eden yöntemlerden olan karotis arter intima-media kalınlık ölçümü (CIMT) ve brakiyel arterdeki akıma bağlı dilatasyonun (FMD) ölçülmesi endotel disfonksiyonunu ve erken dönem aterosklerozu gösteren en erken tekniklerdir.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

Kardiyovasküler hastalık göstergesi olarak kabul edilen soluble CD
40 ligand (sCD40L) isimli membran proteininin serum düzeylerinin CIMT ve FMD ile korelasyon gösterdiği pek çalışma rapor etmiştir. Bu çalışmanın amacı; psoriasisli hastalarda serum sCD40L
seviyelerinin erken dönem ateroskleroz göstergesi olan CIMT ve
FMD ölçümleri ile ilişkisini değerlendirip, sCD40L’ın psoriasisli
hastalarda erken dönem kardiyovasküler hastalık göstergesi olarak
kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya 56 psoriasis hastası ve 53 sağlıklı
kontrol alındı. Hastalardan alınan serumlarda sCD40L ve homosistein düzeyleri spesifik ticari ELİSA kiti kullanılarak Enzim-linked
immunosorbant assay (ELİSA) yöntemiyle değerlendirildi. Hasta ve
kontrollerde karotis arter intima-media kalınlığı ve brakiyel arterde akıma bağlı dilatasyon B-Mode ultrasonografi ile değerlendirildi.
Sonuçlar: Hasta grubunda insulin rezistansı, trigliserit düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek (sırasıyla P=0.031 ve
P=0.026) iken HDL düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde
daha düşüktü (P=0.009). Hasta ve kontrol grubu arasında subklinik
ateroskleroz göstergelerinden FMD % dilatasyon açısından anlamlı
fark mevcuttu (0.0001). Hasta ve kontrol grubu arasında serum homosistein düzeyleri açısından anlamlı fark yokken, sCD40L düzeyleri hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (P=0.012). Hasta
grubunda serum sCD40L düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörlerinden total kolesterol, LDL, bel/kalça oranı arasında pozitif yönde korelasyon izlendi.
Tartışma: Son yıllarda psoriasisli hastalarda sağlıklı bireylere
göre kardiyovasküler hastalık riskinin arttığı rapor edilmektedir.
Çalışmamızda psoriasisli hastalarda kardiyovasküler risk faktörlerinden sCD40L düzeyleri, kardiyovasküler risk faktörleri ile korelasyon göstermiştir. Psoriasisli hastalarda sCD40L düzeylerinin kardiyovasküler risk faktörleri ve erken dönem ateroskleroz göstergeleri ile ilişkisini araştıran daha geniş serilerle yapılmış ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

P012
KRONİK ÜRTİKERLİ HASTALARDA FİBROMİYALJİ
SIKLIĞI
1

Aslı Hapa, 2Oya Özdemir, 1Sibel Ersoy Evans, 1Nilgün Atakan,
Fatma İnanıcı.
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Amaç: Kronik ürtiker patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
Ancak son yıllarda periferal kutanöz sinir liflerindeki fonksiyon bozukluğunun ürtiker etyolojisinde rol oynayabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Kronik ağrı sendromların biri olan fibromiyalji sendromunun da ürtiker de olduğu gibi periferal kutanöz sinir liflerindeki fonksiyon bozukluğuna bağlı gelişebileceği düşünülmektedir.
Çalışmanın amacı kronik ürtiker hastalarında fibromiyalji sıklığının belirlenmesidir.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya polikliniğimizde kronik ürtiker tanısıyla izlem altına alınan yaş ortalaması 39±11 yıl olan 50 hasta
(37K,13E) ile yaş ortalaması 37±13 yıl olan 48 kontrol (36K,12E)
dahil edildi. Kontrol grubu kronik ürtiker dışı cilt hastalığı olan bireylerden oluşmaktaydı. Otolog serum deri testinin yanı sıra hastalık aktivitesini belirlemek amacıyla ürtiker aktivite skoru (ÜAS)
hesaplandı. Fibromiyalji tanısı ise 1990 American College of

16-20 Kasım 2011, Ankara

Rheumatology kriterleri doğrultusunda konuldu. Hastalar hastalık
süresine (grup 1≤6 ay, grup2>6 ay) ve ÜAS skorlarına (grup 1≤2,
grup 2>2) göre iki gruba ayrılarak incelendi.
Sonuçlar: Kronik ürtikeri olan hastaların %26’sında, kontrol grubunun ise %20,8’inde fibromiyalji olduğu tespit edilerek iki grup
arasında fibromiyalji sıklığı açısından anlamlı fark saptanmadı
(p=0,715). Otolog serum deri testi pozitif olan hastalar ile negatif olan hastalar arasında da fibromiyalji sıklığı açısından anlamlı
farklılık yoktu. Benzer şekilde, ÜAS (p=0,197) ve hastalık süresine
(p=0,704) göre de her iki grupta fibromiyalji sıklığı birbirine benzerdi.
Tartışma: Literatürde kronik ürtikerde fibromiyalji sıklığının araştırıldığı tek bir çalışma mevcuttur ve bu çalışmada kronik ürtikeri
olan olgularda kontrol grubuna göre fibromiyalji sıklığı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Deride fibromiyaljiyi de tetikleyen bir
nöropatik inflamasyonun kronik ürtiker patogenezinde de rol oynayabileceği fikri ortaya atılmıştır. Ancak biz bu çalışmada, hasta ve
kontrol grubunda fibromiyalji sıklığının birbirine benzer düzeyde
olduğunu belirledik. Bu iki hastalığın birlikteliklerinin açıklığa kavuşması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

P013
PET –BT İNCELENMESİ YAPILAN MELANOM
HASTALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
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1

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 2Acıbadem
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Son 7 yıl içinde, Positron Emisyon Tomografisi- Bilgisayarlı
Tomografi (PET-BT) incelenmesi ile metastaz taraması yapılan melanom hastalarının, demografik verileri ve tümörlerinin histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: 2004-2011 yılları arasından Acıbadem
Kozyatağı Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü’ne, PET-BT incelenmesi için başvuran hastaların elektronik ve dosya kayıtları incelenmeye alınmıştır. PET-BT pozitifliği esas alınarak, demografik özellikleri, Breslow evresi, birincil tümörün tutulum bölgesi, histopatolojik
olarak ülserasyon, perinöral, damar ve lenfatik invazyon varlığı, diğer görüntüleme tekniklerinin pozitifliği ile uygulanan tedavi yöntemleri retrospektif olarak analiz edilmiştir.
Sonuçlar: Çalışmada 32 erkek (%56) ve 25 kadın (%44) olmak üzere 57 melanom hastası değerlendirilmiştir. 47 hasta (%82) Türk, 10
‘u (%18) ise yabancı uyrukludur. Hastaların yaşları 19-94 arasında
olup ortalama 52.2±16.7’dir. PET-BT pozitifliği 13’ü erkek (%59),
9’u kadın (%41) olmak üzere toplam 22 hastada (%39) saptanmıştır. Breslow kalınlık kaydı olan toplam 14 hastanın ortalama tümör kalınlığı 5.31±6.6 mm olarak bulunmuştur. Buna göre, ≤1mm
olan 1 hasta (%7), 2-4 mm arası olan 5 hasta (%36) ve >4 mm olan
8 hasta’da (%57) PET-BT pozitifliği mevcuttur. Metastaz saptanan
hastaların 19’unun birincil tümörlerinin tutulum bölgesi raporlanmıştır. Buna göre 8’i (%42) gövdenin sol yarısı, 2’si (%11) gövdenin sağ yarısı ve 9’u (%47) ise orta hat kökenlidir. Saçlı deri tutulumu olan 4 hastanın hepsinde PET-BT ile uzak metastaz saptanmıştır. Histopatolojik olarak ülserasyon saptanan 22 hastanın 7’sinde (%32), perinöral invazyon saptanan 6 hastanın 3’ünde (%14),
damar invazyonu saptanan 6 hastanın 4 ‘ünde (%67), lenfatik invazyon saptanan 8 hastanın 3’ünde (%38) PET-BT pozitifliği bulunmaktadır. PET-BT ile metastaz saptanan 22 hastanın 10’unda
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(%45), inceleme öncesi ultrasonografi, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi gibi diğer görüntüleme yöntemleri ile de belirlenmiş metastaz bulguları mevcuttur. Bu 22 hastanın 2’si dışındaki
tüm hastalara geniş eksizyon ve adjuvan kemoterapi veya radyoterapi tedavi uygulanmıştır.
Tartışma: Melanom insidansı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de hızla artmaktadır. Dolayısıyla, devlet tarafından geri ödemesi yapılan PET/BT görüntüleme tekniğinin kullanımı, metastaz açısından klinik şüphesi olan Evre 1b ve üzeri melanom hastalarında giderek yaygınlaşmıştır. Bu hastaların, Dermatoloji dışı bölümlerdeki
kayıtlarının da düzenli tutulması, önemli bir sağlık sorunu olan melanomun, epidemiyolojisi, tanı ve tedavisi ile ilgili yapılması planlanan çalışmalarda önemli bir veri kaynağı oluşturacaktır.

düşük saptandı (p<0,01). Nötrofillerde MDA seviyeleri aktif hasta
grubunda inaktiflere ve kontrollere oranla daha yüksekti (p<0.01).
Aktif hasta grubu nötrofillerinde GSH düzeyleri kontrollere oranla
daha düşüktü (p<0.01).
Tartışma: BH’da oksidatif stres ve nötrofil sitozolüne Ca+2 akışında artış olup bu artış hastalığın aktivasyon döneminde daha fazla olmaktadır. BH tedavisinde kullanılan kolşisin nötrofillerde intrastoplazmik Ca+2 düşüklüğüne yol açmaktadır. Kolşisinin nötrofillerdeki Ca+2 sinyalini voltaj bağımlı Ca+2 kanalları dışında olası
farklı bir Ca+2 kanalı aracılığı ile yaptığı düşünülmektedir. Bu konuda ileri çalışmalar ve moleküler araştırmalara ihtiyaç vardır.

P015
P014
KOLŞİSİNİN BEHÇET HASTALARI
NÖTROFİLLERİNDE OKSİDATİF STRESİN NEDEN
OLDUĞU KALSİYUM AKIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
1
Selma Korkmaz, 1İjlal Erturan, 2Mustafa Nazıroğlu, 2Cihangir
Uğuz, 2Bilal Çiğ, 2İshak Suat Övey.
1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

2

Giriş ve amaç: Behçet hastalığı kronik, inflamatuar, multisistemik bir hastalıktır. Behçet hastalığı patogenezinde rol oynayan en
önemli immünolojik bulgulardan biri nötrofil aktivitesinde artıştır. Polimorfonükleer lökositler inflamatuar süreçte ana rolü oynayan hücrelerdir. Kalsiyum sinyalinin oluşumunu sağlayan sitozolik
Ca2+ konsantrasyonunda artış nötrofil aktivasyonunda önemli bir
basamağı oluşturmaktadır. Ca2+ sinyalizasyonu ve nötrofil aktivitesinde artış doku hasarına sebep olan reaktif oksijen radikalleri oluşumunu indüklemektedir. Bu çalışmada BH’nın aktivasyonunda
moleküler düzeyde oksidatif stresin etkisinin, oksidatif strese yanıt
olarak nötrofil sitozolüne kalsiyum iyonu akışının önemi ve tedavide kullanılan kolşisinin nötrofil sitoplazmasına kalsiyum akışı üzerindeki etkisinin araştırılması planlandı.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya Uluslararası Behçet Hastalığı
Çalışma Grubu kriterlerine göre tanı almış 12 Behçet hastası ve 6
sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastalık aktivitesi klinik bulgular ile
belirlendi. Çalışmaya alınan bireylerin venöz kanlarından nötrofiller izole edilerek nötrofil içi ve serum malondialdehit (MDA), (indirgenmiş glutatyon) GSH, (glutatyon peroksidaz) GSH-Px ve intrastoplazmik Ca+2 düzeylerine bakıldı. Aktif Behçet hastalarından alınan nötrofiller 3 gruba ayrılarak sırası ile kolşisin (grup 1a),
verapamil+dilitiazem (grup 1b) (voltaj bağımlı Ca+2 kanal blokörleri) ve kolşisin+verapamil+diltiazem (grup 1c) ile inkübe edildikten sonra intrastoplazmik Ca+2 düzeyine bakıldı. Böylece kolşisinin
nötrofil içi Ca+2 düzeyi üzerine etkisi ve bu etkiyi hangi Ca+2 kanalı aracılığı ile gerçekleştirdiğinin araştırılması planlandı.
Sonuçlar: Nötrofillerden sitozole Ca+2 giriş değerleri aktif BH grubunda inaktif BH grubuna (p<0,01) ve sağlıklı kontrollere göre
anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0,01). Aktif BH alt gruplarından grup 1c’de grup 1a ve grup 1b’ye göre sitozole Ca+2 girişi anlamlı olarak daha düşük saptandı (p<0,01). Grup 1b’de grup
1a’ya göre sitozole Ca+2 girişi anlamlı olarak daha düşük saptandı
(p<0,01). Grup 1a, grup 1b ve grup 1c’de sitozole Ca+2 girişi aktif Behçet hastalarının bazal kalsiyum düzeyine göre anlamlı olarak
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AKNE VE ROZASELİ HASTALARDA BURUN VE
BOĞAZ FLORASININ TEDAVİ SEÇENEKLERİNE
GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Pınar Özuğuz, 2Elif Ersoy Çallıoğlu, 2Kamil Gökçe Tulacı.

1

Etlik İhtisas Eğitim Araştıma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Dalı, 2Etlik İhtisas Eğitim Araştıma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim
Dalı

Amaç: Bu çalışmada; topikal tedavi alan rozase hastalarında nazal
ve boğaz florasının değerlendirilmesi ve akne grubunda kullanılan
antibiyotiklerin ve isotretinoin tedavisinin floraya etkisinin araştırılması
Giriş: Akne vulgaris, genellikle adelosanları etkileyen, en yaygın görülen deri hastalığıdır. Akne vulgariste, temelde suçlanan patojenik
faktörlere yönelik tedavi planlanır. Bunlar; folliküler hiperkeratoz,
fazla sebore, Propionibacterium acnes kolonizasyonu, inflamasyon
ve immunolojik reaksiyonlardır. P. Acnes akneli hastalarda inflamatuvar reaksiyonların gelişmesinde önemli bir faktör olarak kabul
edilmesine karşın, bu konu tam açıklığa kavuşmamıştır.
Bireyler ve yöntem: Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
dermatoloji polikliniğine başvuran 55 akne vulgarisli ve 15 rozaseli hasta sağ-sol burun ve boğaz kültürü alınmak üzere kulak burun
boğaz polikliniğine yönlendirildi. Hastalar tedavi seçeneklerine göre
tedavi almayan, sistemik isotretinoin kullanan ve sistemik tetrasiklin tedavisi alan şeklinde 3 gruba ayrıldı. Rozase hastaları topikal tedavi alıyordu. Yaş ve cinsiyetle uyumlu 20 sağlıklı gönüllü kontrol
grubunu oluşturdu.
Sonuçlar: Hasta grubunun yaş ortalaması 26,31±12,52 olarak saptanırken, kontrol grubunun yaş ortalaması 27,95±7,64 idi ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). 55 hastanın 20 tanesi en az 4 aydır tetrasiklin tedavisi alırken, 20 hasta isotretinoin tedavisi sürmekteydi, 15 hasta tedavi almayan akne hastalarıydı. Rozase hastaları topikal tedavi almaktaydı. Tetrasiklin tedavisi alan 20 akne hastasının 5 tanesinde burunda S.Aureus üredi.
Boğaz kültüründe 7 kişide normal flora bile üremedi. Diğer hastalarda normal flora üredi. Rozaseli hastalarda florada değişiklik saptanmadı. İsotretinoin tedavisi alan hasta grubunda ise boğaz ve burun kültüründe normal flora üredi. Kontrol grubunun tamamında
normal flora üredi.
Tartışma-SONUÇ: Yapılan çalışmalarda akne hastalarında deriden
alınan kültürde P.acnes ve S epidermisin eritromisine dirençli suşları saptanmış. Başka bir çalışmada, tedavi alan ve almayan akne hastalarında nazal flora değerlendirilmiş. Sistemik antibiyotik tedavisi alan hastalarda %71’inde enterobacteria taşıyıcılığı saptanırken

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

S.Aureus taşıyıcılığında azalma belirlenmiş. Çalışmamızda ise, Staf.
Aureus taşıyıcılığı en az 4 aydır tetrasiklin tedavisi alanlarda daha
fazla bulundu. Fazla sayıda ve uzun süreli antibiyotik kullanımının
florayı bozduğu ve Staf Aureus taşıyıcılığında artışa neden olduğu
düşünülmektedir.

P016
TIRNAK BATMASI TEDAVİSİNDE TRİKLORASETİK
ASİT İLE MATRİKS KOTERİZASYONUNUN ETKİNLİĞİ
1

Erdinç Terzi, 2Ulaş Güvenç, 3Berna Türsen, 4Ümit Türsen,
Teoman Erdem.
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Mersin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 4Mersin
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Amaç:Bu çalışmanın amacı tırnak batması tedavisinde %90’lık triklorasetik asit ile matrisektominin etkinliğini ve güvenilirliğini belirlemektir.
Bireyler ve yöntem: Çalışmamıza 56 tırnak kenarında batma bulunan toplam 39 hasta alınmıştır. Olgulara parsiyel tırnak çekimi sonrası %90’lık triklorasetik asit ile matriks koterizasyonu uygulandı.
İşlem uygulanan hastalar 15 gün süreyle ağrı,akıntı ve infeksiyon
gibi postoperatif komplikasyonlar yönünden takip edildi. Hastalar
tedavinin etkinliği,nüks oranı ve kozmetik sonuçlar açısından 3
ayda bir olmak üzere takip altına alındı.
Sonuçlar VE Tartışma:Triklorasetik asit ile matrisektomi uygulanan
hastaların tümünde yara yeri 15 gün içinde iyileşti.Hiçbir hastada postoperatif akıntı ve infeksiyon gelişmedi.Postoperatif ağrı hafif ve geçici olarak gelişti. Matrisektomi uygulanan bir hastada takibinin 12 ayında nüks saptandı. Tedavinin başarı oranı %98 olarak belirlendi.
Triklorasetik asit ile matrisektomi düşük nüks oranı,minimal yan
etki ve ayaktan hastalarda uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Bu nedenle tırnak batmaları tedavisinde alternatif tedavi yöntemi olarak
kullanılabilir.

Bu çalışmada akne vulgaris hastalarında izotretinoin tedavisinin T
hücre diferansiasyon belirteçleri üzerine etkisi araştırılmaktadır
Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya iki merkezden başvuran 37 akne
vulgarisli hasta alındı (25 kadın, 12 erkek, yaşları; 19.6±3.7 yaş).
Kontrol grubu 30 sağlıklı bireyden oluşmaktaydı (19 kadın, 11
erkek, yaşları; 20.5±4.4 yaş). Tedavi öncesi ve tedavinin 3. ayında tüm hastalarda ve kontrol grubunda TNF-α, interferon-gama
(IFN-γ),IL-4, IL- 17 düzeyleri ve rutin biyokimyasal parametreler
değerlendirildi. Hastalar tedavi öncesi ve sonrasında (3. ay) birbirleriyle ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Hastaların ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyetleri uyumluydu. Bazal TNF-α (p<0.0001), IL-4 (p<0.0001), IL-17
(p<0.0001) ve IFN-γ (p:0.002) seviyeleri akne grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.
Tedavinin 3. ayında TNF-α (p<0.0001), IL-4 (p<0.0001), IL-17
(p<0.0001) ve IFN-γ (p<0.0001) seviyeleri tedavi öncesine göre anlamlı derecede düşük bulundu. Tedavinin 3. ayında TNF-α, IL-4
seviyeleri kontrol grubuyla benzerdi. Tedavinin 3. ayında IL-17 seviyeleri kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen tedavi sonrası belirgin bir azalma olduğu gözlendi (p<0.0001). Tedavi sonrası
IFN-γ seviyesi kontrol grubuna göre belirgin olarak düşük bulundu
(p<0.0001). Tedavi sonrası AST (p:0.011), kolesterol (p<0.0001),
trigliserit (p<0.0001) ve LDL-C (p<0.0001) seviyeleri tedavi öncesine göre yüksek bulundu.
Tartışma: Bu çalışmada izotretinoin tedavisinin akne hastalarında
TNF-α, IL-4, IL-17 ve IFN-γ seviyelerini belirgin olarak azalttığı
ve tedavinin 3. ayında TNF-α ve IL-4 seviyelerinin normale döndüğü görüldü.
Bu sonuçlar izotretinoin tedavisinin TH1, TH2 ve TH17 fonksiyonlarını suprese ettiğini göstermektedir. Bu durum selektif bir immünsüpresyondan ziyade genel bir immünsüpresyon olduğunu düşündürmektedir. Daha önceki hayvan çalışmalarında retinoid tedavisinin TH1’leri süprese ettiği ve TH2 yönünde bir dönüşüm olduğu görülmekteydi. Ancak bu çalışmada naif T hücrelerinin TH2
yönünde farklılaşmadığı ve tüm TH’larda baskılanma olduğu görüldü.
Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma izotretinoinin bu sitokinler üzerine
etkisini inceleyen ilk klinik çalışmadır.Moleküler tekniklerin kullanılmasıyla yapılacak daha ileri çalışmalarla izotretinoinin immünolojik etki mekanizması aydınlatılabilecektir.

P017
AKNE VULGARİSLİ HASTALARDA İZOTRETİNOİN
TEDAVİSİNİN İMMUNOREGÜLATUVAR ETKİLERİ
1

Ayşe Serap Karadağ, 2Derun Taner Ertuğrul, 1Serap Güneş
Bilgili, 3Zennure Takcı, 4Kadir Okhan Akın, 1Ömer Çalka.
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Dalı, 2SB Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: Akne patogenezinde inflamasyon önemli bir rol oynamaktadır. Akneli deride tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α), interlökin (IL)-1β, IL-8 and IL-10’un belirgin olarak arttığı gözlenmiştir. P.acnes’in akne oluşumundaki etki mekanizmalarından birisinin
inflamatuvar mediyatörleri indüklemek olduğu düşünülmektedir.
Retinoidlerin T hücreleri üzerine etkilerini araştıran çeşitli hayvan
çalışmaları bulunsa da bu etki insanlar üzerinde araştırılmamıştır.

16-20 Kasım 2011, Ankara

P018
ATROFİK AKNE SKARLARININ TEDAVİSİNDE
FRAKSİYONEL 10,600-NM KARBONDİOKSİT LAZER
UYGULAMASI
1

Yasemin Saray.

1

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç: Atrofik akne skarlarının tedavisinde fraksiyonel karbondioksit (CO2) lazer uygulamasının etkinlik ve güvenilirliğini saptamak
Bireyler ve yöntem: Bu çalışmaya atrofik akne skarı olan 40 hasta (32 kadın, 8 erkek) alındı. Hastalara 4 hafta ara ile toplam 3 seans fraksiyonel CO2 lazer uygulaması yapıldı. Hastaların tedaviden
önce ve tedavi bitiminden 3 ay sonra standart dijital fotoğrafları çekildi. Objektif klinik etkinlik yapılan işlem hakkında bilgisi olmayan bir doktor tarafından bu fotoğraflar karşılaştırılarak 5 puanlı

55

skorlama yöntemi (0=değişiklik yok, hafif düzelme=%1-%24, orta
derecede düzelme=%25-%49, belirgin düzelme=%50-%74, mükemmel düzelme=%75-%100) ile değerlendirildi. Subjektif klinik etkinlik ise hastaların tedavi bitiminden 3 ay sonra aynı skorlama yöntemi ile yaptıkları değerlendirme ile saptandı. Ayrıca hasta memnuniyet ölçeği ile (memnun değilim, biraz memnunum,
memnunum, çok memnunum) hasta memnuniyeti değerlendirildi. Güvenilirlik, yan etkilere ait bulgu ve semptomların varlığı araştırılarak belirlendi.
Sonuçlar: Objektif klinik değerlendirmede hastaların 3 (%7.5)’ünde
hafif düzelme, 21 (%52.5)’inde orta derecede düzelme, 13
(%32.5)’ünde belirgin düzelme, 3 (%7.5)’ünde ise mükemmel düzelme saptandı.
Subjektif hasta değerlendirmesine göre ise 2 (%5) hastada hafif düzelme, 18 (%45) hastada orta derecede düzelme, 14 (%35) hastada
belirgin düzelme, 5 (%12.5) hastada mükemmel düzelme izlenirken, hastaların 1 (%2.5)’inde değişiklik izlenmedi.
Hasta memnuniyet ölçeğine göre hastaların yalnızca 1 (%2.5)’i
memnun değil iken, 7 (%17.5) hasta biraz memnun, 25 (%62.5)
hasta memnun, 7 (%17.5) hasta ise çok memnundu.
Dört (%10) hastada akne aktivasyonu, 2 (%5) hastada postinflamatuvar hiperpigmentasyon izlendi.
Tartışma: Atrofik akne skarlarının tedavisinde fraksiyonel CO2 lazer uygulaması etkinliği yüksek ve yan etki olasılığı oldukça düşük
olan bir tedavi yöntemidir.

P019
AKNE SKARLARINDA OTOLOG KÜLTÜRE
FİBROBLAST İNJEKSİYON TEDAVİSİ
1
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Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hast.
Anabilim Dalı, 2Çorlu Ask Hast., Deri ve Züh. Hast Servisi

Amaç: Yüzde oluşan akne skarları bugün hala önemli bir kozmetik
problemdir. Cerrahi yöntemler dışında etkin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu çalışmada intradermal otolog fibroblast injeksiyonunun akne skarlarındaki tedavi etkinliği ve güvenirliliğini saptamayı amaçladık.
Bireyler ve Yöntem: Bu çalışma açık, prospektif, Faz 3 aşamalı bir
pilot çalışmadır. Çalışma için yerel etik kurul ve Sağlık Bakanlığı
onayı alınmıştır. Yaşları 21-35 arasında değişen akne skarı olan 6
gönüllü hasta (4 Erkek, 2 kadın) çalışma hakkında ayrıntılı bilgilendirilerek bu çalışmaya alınmıştır. Proje desteği kısıtlılığı nedeniyle çalışmaya yalnızca 6 hasta alınabilmiştir. Hastalar, tedavi öncesi
akne skar skalasına göre derecelendirilmiştir. Hastaların göbek bölgelerinden alınan 6 mm.lik punch biopsi örnekleri uygun koşullar
altında hücre kültür laboratuarına (ATİ Teknolojileri Lab. Trabzon)
iletilmiş ve 2 aylık süre sonunda otolog fibroblastlar, üreme vasatı olarak hastalardan alınan kendi serumları kullanılarak üretilmiştir. Daha sonra otolog fibroblastlar iki doz halinde, 20 milyon/ml
olarak 2 hafta arayla iki kez hastaların ajkne skarlarına uygulanmıştır. Hastalar ilk injeksiyondan sonraki 2, 4, 6, ve 12. aylarda değerlendirilmişlerdir. Subjektif tedavi değişim skorları ve yan etkiler her
vizitte hasta ve doktor tarafından değerlendirilerek kaydedilmiştir.
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Sonuçlar ve tartışma: Hasta ve hekim değerlendirme skorlarına göre
6 aylık takip sonunda 2 hastada % 50’nin üzerinde düzelme görülürken, 12 aylık takip sonucunda 6 hastanın 5 tanesinde % 50 -75
arasında düzelme sağlanmıştır. En iyi sonuçlar 12. ayda alınmıştır.
Tedavi sırasında lokal geçici eritem ve ödem dışında ciddi bir yan
etki saptanmamıştır. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bu küçük serili pilot çalışmada intradermal otolog fibroblast injeksiyonu, etkili
ve güvenilir bulunmuştur.

P020
BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM TEDAVİSİNDE
MİKROSKOP KONTROLLÜ EKSİZYONEL BİYOPSİ
UYGULAMALARI
1

Gonca Elçin, 1Gül Erkin, 2Taşkın Yücel, 1Tülin Akan.
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bazal hücreli karsinom lokal rekürrens riski yüksek bir deri
kanseridir. Rekürrens riskini düşürmek için rekürrens riski yüksek
olan tümörlerin mikroskop kontrollü cerrahi yöntemle (Mohs cerrahisi) eksizyonu önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde
Mohs cerrahisi ile tedavi edilen ilk hastalara ait verilerin değerlendirilmesidir.
Bireyler ve Yöntem: Prospektif olarak planlanan bu çalışmaya 2 santimetreden büyük ve/veya sınırları belirsiz ve/veya rekürren ve/veya
perinasal, periorbital, periauriküler, perioral yerleşimli ve/veya infiltratif, morfeik, mikronodüler, mikst tip olmak üzere agresif histoloji içeren ve çalışmaya katılmaya yazılı onam veren bazal hücreli
karsinomlu hastalar dahil edildi.
Sonuçlar: Çalışmaya Mart 2010- Ekim 2011 tarihleri arasında polikliniklerimize başvuran ve ortalama yaşları 67,94±9,58 arasında
değişen (ortanca 67.5 yaş, aralığı 47-79 yaş) 16 hastaya (6 erkek,
10 kadın) ait 17 bazal hücreli karsinom (16 primer, 1 rekürren) dahil edilmiştir. Bazal hücreli karsinomların 10’u perinasal, 7’si periorbital yerleşimli olup, ortalama uzun çapları 1.23±0.47 cm (ortanca 1.2 cm, aralığı 0.4-2.1 cm) ve ortalama kısa çapları 0.94±0.51 cm
(ortanca 0.9 cm, aralığı 0.3- 1.9 cm) arasında değişmekteydi. Bazal
hücreli karsinomun cerrahi sınırlardan mikroskopik olarak temizlenmesi için gereken kesi sayısı en az 1, en fazla 4 kesi olarak gerçekleşti; 1 kesi (n=9), 2 kesi (n=7) ve 4 kesi (n=1). Defektlerin onarımında primer onarım (n=8), lokal deri flebi (n=8) ve tam kat deri
grefti (n=1) yöntemleri uygulandı.
Tartışma: Ülkemizde hem deri üzerinde girişim yapan hem de derinin histopatolojisi ile ilgilenen dermatolog sayısının göreceli olarak sınırlı olması Mohs cerrahisinin günümüze dek uygulanamaması sonucunu doğurmuştur. Çalışmamız Türkiye’de Mohs cerrahisi uygulanması açısından bir ilktir. Halen devam eden bu çalışma tamamlandığında hem dermatocerrahi hem de dermatopatoloji
uygulamalarının dermatologlar tarafından daha sık ve daha güvenle
gerçekleştirilebilmesi için model oluşturarak ulusal dermatoloji alanında katkı sağlaması beklenmektedir.
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P022

ORTA VE ŞİDDETLİ PSORİASİS TEDAVİSİNDE ANTİTNF AJANLARIN ETKİNLİK VE GÜVENLİLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR GÖZLEMSEL KLİNİK
ÇALIŞMANIN SONUÇLARI

AKNE VULGARİSLİ HASTALARDA İZOTRETİNOİN
TEDAVİSİ İLE İNDÜKLENMİŞ OKSİDATİF STRES:
KLİNİK PİLOT ÇALIŞMA
1
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Anabilim Dalı, 10Celal Bayar Ün. Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,
11
Psoriasis Çalışma Grubu, Dermatoloji Anabilim Dalı

Amaç:Tümör nekroz faktörü antagonisti(anti-TNF) ilaçların psoriasisli hastalarda ulusal plandaki etkinlik ve güvenliliğine ilişkin az
şey bilinmektedir. Çalışmanın amacı PASI skorlarında başlangıçtan
24.haftaya kadar olan değişiklikleri gözlemlemek, anti-TNF ajanlarının güvenliliğini gözlemlemektir.
Bireyler ve Yöntem:PASI>10 ve yaşları>18 olan, orta-şiddetli psoriasisli, ilaç düzenleme ve ödeme kurallarına uygun olarak antiTNF tedavisi başlanmış hastalar; 25 üniversite hastanesinin dermatoloji kliniklerinde çalışmaya kaydedildi,24 hafta süreyle izlendi
(n=103).0,4,8,16ve24’üncü haftalarda demografik veriler, PASI ve
DYKİ skorları kaydedildi.0,4,8,16ve24’üncü haftalarda hastalığın
şiddetini 0’dan (hastalık yok;temiz) 5’e (çok şiddetli) kadar değişen altı puanlık gösterge ile ölçen psoriasise ilişkin Hekimin Global
Değerlendirmesi ölçeği uygulandı. 0. ve 24’üncü haftada Psoriasis
için İş Verimliliği ve Aktivite Azalması Anketi(WPAI) ile ölçülen
sonuçlar gözlemlendi. Eğitimli bir dermatolog tarafından hastalığın
şiddetinin değerlendirilmesi amacıyla her hasta için 0,4,8,16ve24.
haftalarda 9 pozdan oluşan standart fotoğraf setleri alındı.
Sonuçlar:Seksen altı hastanın %60.5’i erkekti(n=52); bütün popülasyonun medyan yaşı 44.0 yıl, ortalama vücut ağırlığı 79.0 kg’dı.
Medyan VKİ 26.7, ortalama hastalık süresi 16 yıldı.
PASI düzelme oranı %90.3’di (bazal medyan PASI skoru: 19.9;
24’üncü hafta medyan PASI skoru: 1.9 puan). 4.haftada elde edilen
PASI50, PASI75 ve PASI90 sırasıyla %54.7, %31.4 ve %6.7; 8’inci
haftadaki ölçümler sırasıyla %72.1, %51.2 ve %33.7’ti. 16’ıncı haftada hastaların %88.4, %67.4, %46.5’i PASI50, PASI75,PASI90’a
erişti ve 24’üncü haftada %88.4, %70.9 ve %51.2’ti ‘Temiz’ veya
‘minimum’ PGA skorlarını elde eden hastaların yüzdesi 16.haftada
%60.5’ti. Başlangıçta 16 olan medyan DYKİ skoru 24.haftada 1.0
puana düştü. Klinik sonuçlar bütün ziyaretlerde hekimler tarafından uygulanan dinamik ve statik fotoğrafik incelemeler ile değerlendirildi. Çalışmanın izlem döneminde bütün ajanlar iyi tolere edildi. Üç hasta, toksik hepatit, kateter enfeksiyonu-endokardit ve gazlı
gangren olmak üzere ciddi advers olaylar (CAO) yaşadı.

İjlal Erturan, 2Mustafa Nazıroğlu, 1Vahide Baysal Akkaya.
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Amaç: Akne vulgaris pilosebase ünitenin multifaktöriyel, kronik
inflamatuvar bir hastalığı olup papül, papül, püstül, nodüllerle seyretmektedir. İzotretinoin dirençli akne tedavisinde kullanılan vitamin A türevi bir ilaç olup başta mukokutanöz olmak üzere pek
çok yan etkisi gözlenmektedir. Bir çalışmada vitamin A’nın hamile farelerde oksidastif stresi indüklediği bildirilmiştir. Serbest radikaller biyolojik indirgenme reaksiyonlarında ortaya çıkan ürünlerdir. Aynı zamanda ilaçlara maruz kalma, ısı, UV, ağır metallerle temas gibi pek çok dış faktörün etkisiyle serbest radikal üretimi artmaktadır. Serbest radikallerin kontrolsüz bir şekilde yapılması canlı organizmada yer alan DNA, lipitler, proteinler, karbohidratlar
gibi pek çok molekülü etkileyerek hücre hasarına ve hastalıklara sebep olmaktadır. Bu çalışmada İzotretinoinin plazma vitamin A, vitamin E, β-karoten düzeyleri, lipit peroksidasyonu ve eritrositlerde indirgenmiş glutatyon, (GSH), glutatyon peroksidaz (GSH-Px)
ve MDA (malondialdehit) düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.
Bireyler ve yöntem: Çalışma izotretinoin tedavisi alan 31 akne vulgarisli hasta üzerinde yapıldı. Tedavi başlangıcı ve 2 ay sonrasında
plazma vitamin A, vitamin E, β-karoten, lipit peroksidasyonu ve
eritrosit MDA, GSH, GSH-Px düzeyi ölçümleri ve serum tam kan
ve biyokimyasal parametre ölçümleri yapıldı.
Sonuçlar: Plazma vitamin E (p<0.001), lipid peroksidasyonu
(p<0.05) ve serum HDL-kolesterol düzeyleri tedavi sonrasında tedavi öncesine göre anlamlı derecede düşük bulunurken, eritrosit
MDA (p<0.001), GSH (p<0.01) ve GSH-Px (p<0.001) ve serum
AST (p<0.05), ALT (p<0.05), LDL (p<0.001) ve total kolesterol
düzeyleri (p<0.01) tedavi sonrasında tedavi öncesine göre anlamlı
derecede yüksek saptandı.
Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları, izotretinoin tedavisinin plazma
vitamin E seviyelerini düşürüp eritrosit GSH, GSH-Px, MDA seviyelerini yükselterek oksidatif stres oluşturduğunu göstermektedir.
İzotretinoin tedavisi ile oluşan çok sayıda yan etkinin uygun dozlarda tedaviye eklenecek vitamin E ile büyük ölçüde engellenebileceğini düşünmekteyiz.

P023
VİTİLİGO HASTALARINDA DAR BANT UVB, UVA
VE PUVA TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
1

İnci Sak, 1Ekrem Aktaş.
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Tartışma:Çalışma; PASI, PGA ve DYKİ kullanılarak anti-TNF
ajanlarının PASI’de görülen düzelmeler ve psoriasisli hastalarda bozulan yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmıştır. Sonuçlar orta
ve şiddetli psoriasisi olan hastalarda anti-TNF tedavilerinin PASI
skorlarını önemli ölçüde azalttığını ve yaşam kalitesini arttırdığını göstermektedir.

16-20 Kasım 2011, Ankara

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç:Vitiligo tedavisinde fototerapi/ fotkemoterapi mevcut tedavi
yöntemlerinin içinde en etkili seçeneklerdendir. Biz bu çalışmamızda dar bant UVB, UVA, PUVA tedavilerini değerlendirmeyi ve bu
tedavileri birbirleriyle karşılaştırmayı amaçladık.
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Bireyler ve Yöntemler: Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran, klinik olarak vitiligo tanısı almış 33 vitiligolu hasta çalışmaya alındı.
Hastalar eşit sayıda üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalara dar
bant UVB (dbUVB), ikinci gruptaki hastalara UVA, üçüncü gruba PUVA tedavisi uygulandı. Wallace’ ın dokuzlar kuralı esas alınarak hastaların tedaviden önce ve sonra vitiligo lezyonları olan vücut
yüzey alanları hesaplandı. Gruplar iyileşme oranları ve repigmentasyon skorları açısından birbirleriyle mukayese edildi.
Sonuçlar: Dar bant UVB tedavisi alan hastaların tedavi öncesi ve
sonrası yaygınlık skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p = 0.003). UVA tedavisi alan grupta hastaların tedavi öncesi ve sonrası yaygınlık skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p > 0.05). PUVA tedavisi alan hastaların
tedavi öncesi ve sonrası yaygınlık skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p = 0.003).
Tartışma:Bu çalışmada vitiligolu hastalarda dbUVB ve PUVA tedavilerinin etkinlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamadı. UVA tedavisinin etkinliği ise hem dbUVB tedavisinden hem PUVA tedavisinden istatistiksel olarak anlamlı derecede
düşüktü.

P024
JUVENİL PSORİASİS TANILI OLGULARDA AÇLIK
KAN ŞEKERİ, LİPİD DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN
DİRENCİ: VAKA KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA
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Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
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Amaç: Yetişkin psoriasisli hastalarda diyabet, hiperlipidemi ve metabolik sendrom gibi komorbiditelerin varlığı iyi bilinmektedir.
Juvenil psoriasisli olgularda eşlik eden komorbiditeler açısından yapılan açlık glikoz, lipid, açlık insülin ve insülin direnci ile ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen juvenil psoriasisli hastalarda bu parametrelerin normal popülasyonla karşılaştırıldığı yaş-cinsiyet eşleştirmeli vaka kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada
juvenil psoriasisli hastaların yaş-cinsiyet olarak eşleştirilmiş sağlıklı
kontrol grubu ile açlık kan şekeri, insülin, lipid (trigliserid, kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol) düzeylerinin ve HOMAIR’nin (=The homeostasis model assessment of insulin resistance)
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Prospektif ve tek merkezli olan bu çalışmaya klinik ve histopatolojik olarak psoriasis tanısı almış 18 yaşından küçük
40 hasta (26 kız, 14 erkek) ve psoriasisi olmayan, cinsiyet-yaşları
hastalara eş 40 kontrol hastası dahil edildi. Dermatolojik muayeneleri yapılarak PASI skorları hesaplanan, kan basıncı ölçümleri yapılan hastalardan on iki saatlik açlık sonucunda kan örneği alındı.
Serum açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol, insülin düzeyleri ölçüldü. LDL-kolesterol ve insülin direnci hesaplandı.

trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, insülin, ve LDL/
HDL-kolesterol oranı açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0,05). İnsülin direncinin göstergesi olarak HOMA-IR
değerleri her iki grupta benzer idi. Açlık kan şekeri ve lipid parametreleri ile PASI skoru ve hastalık süresi arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı.
Bu çalışmanın sonuçları jüvenil psöriazis olgularında kan şekeri değerlerinin daha yüksek seyrettiğini göstermektedir. Jüvenil psoriasisin diabet gelişimi açısından predispozan bir faktör mü olduğu yoksa bu durumun bir ko-insidans mı olduğu daha büyük ölçekli prospektif çalışmalar ile ortaya konmalıdır.

P025
YEDİ OLGULUK SİRİNGOMA SERİSİ VE
ENDOKRİNOPATİ
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Amaç: Siringoma deri renginde, birkaç milimetre çaplı, düzgün şekilli papüllerle karakterize ekrin ter bezi kanallarının iyi huylu bir
tümörüdür. Siringomaların lokalize form, familyal form, Down
Sendromu ile ilişkili form ve erüptif siringomayı içeren jeneralize
form olmak üzere dört klinik formu mevcuttur. Bazı olgularda kaşıntı olmakla birlikte genellikle asemptomatik seyreder. Hastalığın
histolojik bir formu ‘berrak hücreli’ olanıdır. Bu formun diyabetle
birlikteliği bilinmektedir. Berrak hücreli form haricindeki siringomalarda diyabet ya da başka endokrinopati ile birlikteliğe dair bilgi
sınırlıdır. Bu çalışmada kliniğimizde tanı konan siringoma olgularının, sık görülen endokrinopatiler olan diyabet ve tiroid disfonksiyonu yönünden incelenmeleri amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Kliniğimize 2010-2011 yıllarında başvurup
tanı alan, yaşları 19 ile 58 arasında olan yedi siringomalı olgu değerlendirildi. Klinik ve histolojik değerlendirme sonucunda olgulardan
üçüne lokalize, dördüne erüptif siringoma tanısı kondu. Erüptif siringomalı olguların birisi patolojik incelemede, nadir görülen ‘berrak hücreli form’ olarak rapor edildi. Olgular laboratuvar testleriyle
diyabet ve tiroid disfonksiyonu yönünden incelendi.
Sonuçlar: Yedi olgunun birinde diyabetes mellitus, diğer ikisinde
Hashimoto tiroiditi saptandı. Lokalize siringomalı diyabetik bir olgunun saçlı derisindeki lezyonlarından alınan biyopsi ile diskoid lupus tanısı kondu.
Tartışma: Siringoma nadir görülen bir deri tümörüdür. Berrak hücreli formu ise daha da nadir görülür. Bu çalışmanın sonuçları berrak hücreli formda olduğu gibi, bu formun dışındaki siringomalarda da diyabetin olabileceğine işaret etmektedir. Yanısıra, hastalıkla
Hashimoto tiroiditi gibi başka endokrinopatilerin birlikteliği de söz
konusu olabilmektedir.

Sonuçlar ve Tartışma: Her iki grupta yaşları aynı olan
(ort±sd=11,8±3,8; sınır=2-17 yaş), 26 kız (%65), 14 erkek (%35)
bulunmakta idi. Gruplar arasında boy, kilo, vücut kitle indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri açısından anlamlı farklılık
saptanmadı. Serum açlık kan şekeri psoriatik grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı (p=0,036). Serum kolesterol,
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PSÖRİYAZİSLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER
PYLORİ ENFEKSİYONU SIKLIĞI VE HASTALIK
AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

1999-2010 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE
TAKİP EDİLEN HERPES ZOSTER VAKALARININ
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
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Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, 4SB. Ankara Etlik İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Giriş: Helicobacter pylori (H.P), gastrit, peptik ülser ve gastrik malignite ile olan ilişkisi kanıtlanmış bir mikroorganizmadır. Deri hastalıklarından ise özellikle kronik ürtiker, akne rozase, herediter angionörotik ödem, psoriasis, alopesi areata, Behçet hastalığı, rekürren
aftöz stomatit, Sweet sendromu, dermatitis herpetiformis gibi hastalıklar ile ilişkisi olabileceği bildirilmiştir.
Bu çalışmada, Psöriyazisli hastalarda H.pylori sıklığını tespit etmek, hastalık aktivitesi ile enfeksiyon arasındaki ilişkiyi göstermek
ve H.pylori eradikasyon tedavisi sonrası cilt bulgularının gerileyip
gerilemediğini araştırmak amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya dispeptik yakınmaları olan, 8 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 11 psöriyazisli hasta alındı. 18
erkek ve 5 kadın olmak üzere 23 sağlıklı kişi kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalara üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılıp H.P enfeksiyonunu göstermek için mide antrum ve korpusundan biyopsiler alındı. H.P tedavisi öncesi ve sonrası hastalık aktivitesi PASI( psoriasis area severity index) ile daha
önceden tarif edildiği şekilde değerlendirildi. H.P pozitif olan hastalara ardışık olarak Amoksisilin+Pantoprazol (ilk 7 gün) sonra
Levofloksasin+Pantoprazol (ikinci 7 gün) tedavisi verildi. Tedavi
sonrası eradikasyon kontrolü için üre nefes testi yapıldı. Kontrol
grubunda ise H.P tespiti için üre nefes testi kullanıldı.
Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 41,27 idi. Ortalama hastalık süresi 11,39 idi. Hastaların % 63,9’u psöriyazis için ilaç kullanmıyor, %9,1’i topikal tedavi ve %27,3’ü sistemik metotreksat almaktaydı. 11 hastanın 9’unda H.P pozitif iken (% 82), 2’sinde negatifti. Kontrol grubundaki 23 kişiden ise 11’inde (% 47,8) H.P pozitif
olarak tespit edildi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında H.P varlığı hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek
olduğu gözlendi. Hasta grubunda, tedavi sonrası 9 hastanın 6’sında H.P negatifleşti. Tedavi sonrası kontrole gelen 4 hastanın sırasıyla PASI değerlendirmelerinde; 16’dan 2’ye, 14’ten 12’ye, 25’ten 23’e
gerileme olur iken bir hastada PASI skorunun değişmediği gözlendi.
Tartışma: Psöriyazis, kronik ve tekrarlayıcı seyreden, etyolojisi tam
olarak aydınlatılamamış bir deri hastalığıdır. Son yıllarda suçlanan
ajanlardan birisi de H.P olarak göze çarpmaktadır.Sonuç olarak, bu
çalışmada H.P enfeksiyonunun psöriyazisli hastalarda sık olduğu
gözlenmiş olup, hastalık aktivitesi arasındaki ilişki gösterilememiştir. Ancak çalışmamızda, bu ilişkinin ortaya konulamamasında ki
neden hasta sayısının azlığıdır. Bu nedenle, H.P ile psöriyazis şiddeti arasındaki ilişkiyi göstermek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Oğuz Küçükçakır, 1Cihangir Aliağaoğlu, 1Hakan Turan,
Mehmet Emin Yanık, 1Zehra Gürlevik, 1Ersoy Acer.

2

2

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Van Erciş Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Amaç: Herpes zoster, suçiçeği virüsünün kraniyal veya arka kök
ganglionlarına yerleşerek hayatın ileri dönemlerinde virüsün reaktivasyonu ile ortaya çıkan, kutanöz bir dermatozdur. Çalışmamızın
amacı bölgemizde görülen herpes zoster’in klinik ve demografik
özelliklerini ortaya koymaktır.
Bireyler ve yöntem: Çalışmamızda Düzce Üniversitesi Tıp
Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi Dermatoloji Anabilim
Dalı Polikliniğinde Ocak 1999-Aralık 2010 tarihleri arasında herpes zoster tanısı konulan 312 hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi.Retrospektif arşive dayalı çalışmamız için Düzce
Üniversitesi Yerel Etik Kurulundan etik kurul onayı alındı (Etik
Kurul No: 2011/146)Hastaların yaş ve cinsiyet bilgileri, aylara ve
mevsimlere göre görülme sıklığı, lezyon lokalizasyonu, dermatomal dağılımları, eşlik eden maligniteleri, komplikasyonları ve tedavi seçenekleri kaydedildi.Çalışmamızda herpes zoster’li hastaların
veri kayıtları tamamlandıktan sonra hastaların demografik özellikleri ile klinik özellikleri arasında ilişki araştırıldı. Tüm veriler “SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows XP” programında kaydedildi.
Sonuçlar: Bu çalışmada kliniğimize başvuran tüm hastaların %
0,006’sınn herpes zoster hastası olduğu gözlenmiştir. Hastaların yaşı
7 ay ile 87 yaş arasında değişmekteydi. Yaş ortalaması 49,6 olup ortanca değeri 53 idi. Çalışmamızda herpes zoster’in kadınlarda ve
erkeklerde görülme oranı neredeyse eşit (157/155) bulundu ayrıca
Ocak ve Ağustos aylarında başvuru sayısı daha fazla idi.
Tartışma: Çalışmamızda herpes zoster hastalarında cinsiyet farklılığının olmaması, her iki cinste de yaşla birlikte artış görülmesi, yaz
ve sonbahar aylarında herpes zoster sıklığında artış olması, en sık torakal tutulumun olması gibi literatür ile benzer; vücudun sağ yarısında daha fazla saptanması, malinite oranının düşük olması, post
herpetik nevraljili hastaların ortalama yaşının daha düşük olması,
sekonder enfeksiyon oranının yüksek olması, herpes zoster oftalmikus hastalarının hiçbirinde oküler komplikasyon gözlenmemesi
gibi literatürden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Demografik ve klinik özelliklerin tam olarak belirlenmesi, mevsimsel faktörlerin hastalık üzerine olan etkilerinin tam olarak saptanabilmesi için benzer
çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

P028
PUVA TEDAVİSİ ALAN 14 VİTİLİGO HASTASININ
ANALİZİ
1

Adnan Görgülü, 1İrem Eren Ertürk, 1 Süleyman Pişkin, 1 H. Nihal
Çiçek.

1

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada amacımız son iki yıl içinde anabilim dalımızda PUVA (psoralen+UVA) tedavisi ile takip ettğimiz vitiligo olgularındaki yanıtı araştırmaktır. Bunun yanında bu hastaların
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yaşları,hastalık süreleri, aile öykülerinin bulunup bulunmadığı, vitiligo lezyonlarının lokalizasyonu gibi bazı özelliklerini de saptamayı amaçlamaktayız.
Bireyler ve yöntem: Son iki yıl içinde anabilim dalımızda klinik olarak vitiligo tanısı konmuş ve PUVA tedavisine aldığımız 14 hasta vardır. Bu hastaların hemogram, sedimentasyon, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri yapıldı ve antinükleer antikor bakıldı.
Girdikleri seans sayısı ve aldıkları toplam jul hesaplandı.
Sonuçlar VE Tartışma: Hastalarımızın dokuzu kadın, beşi erkekti.Vitiligo hastalığı her iki cinsi de eşit olarak tutar. Hastalarımızın
yaşları 23 ile 50 arasında olup, yaş ortalaması 35 olarak bulundu.
Olguların çoğunda 30 yaşına kadar lezyonların başladığı görülür.
Bizim 14 olgumuzdan 12’sinde hastalık başlama yaşı 30 yaş altında idi.Üç hastada kolesterol yüksekliği tespit edildi. Hastaların diğer
tetkikleri referans değerleri arasındaydı. On dört hastanın dokuzunun ailesinde vitiligo öyküsü mevcuttu. Yayınlarda değişik oranlarda ailede hastalık öyküsü mevcuttur. Bizim olgularımızın %70’inde
aile anamnezi vardı. Diabet, tiroidit gibi başka otoimmün hastalıklarla birlikte görülebilir. Olgularımızda ek hastalık saptanmadı.
Hastalığın tipik tutulum yerleri yüz, genital bölge, aksiller bölgedir. Bizim olgularımızdaki hastalık tutulum yerleri de literatür verileri ile uyumluydu.2-3
Hastalarımızda PUVA tedavisi ile lezyonlarda önemli ölçüde gerileme sağladık.

P029
DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BEHÇET HASTALIĞININ
DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
1

Bilal Sula, 1Sedat Akdeniz.

1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç: Behçet hastalığı oral aftlar, genital ülserler, kutanöz lezyonlar,
oküler, artiküler, nörolojik ve vasküler semptom ve bulgularla karakterize multisistemik bir hastalıktır. İlk kez 1937 yılında bir Türk
dermatoloğu olan Dr. Hulusi Behçet tarafından bildirilmiştir. Bu
çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji
polikliniğinde takip edilen Behçet hastalarının demografik ve klinik
özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.
Bireyler ve yöntem: Çalışmaya 2005-2009 yılları arasında
Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu tanı kriterlerine göre
Behçet hastalığı tanısı konulan 132 hasta alındı. Hastalar retrospektif olarak değerlendirildi ve veriler SPSS 16 programı kullanılarak analiz edildi.
Sonuçlar: Yaşları 15 ile 59 arasında değişen, 76’sı kadın, 56’sı erkek
toplam 132 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 32.40
olup çoğu 26-35 yaş aralığındaydı. Erkek/Kadın oranı 0.73 olarak bulundu. Hastalığın semptomlarının ortalama başlangıç yaşı
25.51 iken ortalama tanı yaşı 28.71 yaş olarak bulundu. Altı hastaya
(%4.54) Jüvenil Behçet hastalığı tanısı kondu. Oral aftlar (%100)
ve genital ülserler (%94.0) hastalığın en sık bulguları olarak saptandı. Bunları paterji pozitifliği (%75.0), papülopüstüler döküntü
(%74.2), eritema nodozum (%43.2), tromboflebit (%6.8) ve ekstragenital ülser (%6.1) izledi. Sistemik tutulum sıklıklarına göre;
eklem tutulumu (%79.54), göz tutulumu (%28.8), vasküler tutulum (%9.8), pulmoner tutulum (%2.3), nörolojik tutulum (%2.3)
ve genitoüriner sistem tutulumu (%0.8) olarak saptandı.
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Tartışma: Hastalarda mukokutanöz bulguların ön planda olduğu,
erkek ve kadın hastalar arasında mukokutanöz bulgular ve sistemik tutulum oranları açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptandı. Analiz sonuçları daha önce yapılan çalışmalar ile benzer bulundu. Bu çalışmanın dünyanın farklı bölgelerinde klinik ve demografik özellikleri farklılık gösterebilen Behçet
Hastalığının epidemiyolojik verilerine katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

P030
AKNE VULGARİS İLE ABO KAN GRUPLARI ARASI
İLİŞKİ
1

Erdinç Terzi, 2Belma Türsen, 3Pınar Dursun, 3Ümit Türsen,
Teoman Erdem.

4
1

Yenikent Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Mersin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
3
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
4
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2

Amaç:Bu çalışmanın amacı akne vulgaris ile kan grupları arasında
bir ilişki olup olmadığını belirlemek.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmamıza hasta grubuna akne vulgaris tanısı konulan 341’i kadın, 157’si erkek toplam 498 ve kontrol grubu olarak bulunan 303’ü erkek ve 116’sı kadın 419 sağlıklı kan donörü alınmıstır.
Sonuçlar ve Tartışma:Hasta grubunda, A, B, 0 ve AB ABO kan
grupları sırasıyla 187 (% 38), 99(% 20), 159(% 32) ve 53(% 10)
olarak saptandı. Kontrol grubunda, ABO kan grupları sırasıyla 188
(% 45,9),66 (% 15,7),147(% 35,1) ve 18 (% 5,3) saptandı.
Hasta grubunda B ve AB kan grubu kontrol grubuna göre daha
yüksek oranda iken, O kan grubu kontol grubuna göre düşük orandaydı.Hasta ve kontrol grubu arasında Rh faktörü, O kan grubu dağılımında anlamlı farklılıklar anlamlı değildi. Kan grubu antijenleri ve akne vulgaris arasındaki ilişkiyi açıklamak için daha ileri çalışmalar ihtiyaç vardır.

P031
PSÖRİAZİS VE ABO KAN GRUPLARI
1

Erdinç Terzi, 2Belma Türsen, 3Bilal Bulut, 3Anıl Günsel Bahalı,
Ümit Türsen, 4Teoman Erdem.
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Yenikent Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Mersin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
3
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
4
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2

Amaç: Bu çalışmanın amacı psöriasis vulgaris ile kan grupları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmamıza hasta grubu olarak psöriasis vulgaris tanısı konulan 66’si erkek,63’ü kadın toplam 129 hasta ve kontrol grubu olarak 303’ü erkek ve 116’sı kadın 419 sağlıklı kan donörü alınmıstır.
Sonuçlar ve tartışma: Hasta grubunda, A, B, 0 ve AB ABO kan
grupları sırasıyla 55(%42,6), 19(% 14,7), 47(% 36,4) ve 8(% 6,3)
olarak saptandı.Kontrol grubunda, ABO kan grupları sırasıyla 188
(% 44,9),66 (% 15,7),147(% 35,1) ve 18 (% 4,3)saptandı.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

Hasta grubunda A,O ve AB kan grubu kontrol grubuna göre daha
yüksek oranda iken, A kan grubu kontol grubuna göre düşük orandaydı.Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Hasta ve kontrol grubu arasında Rh faktörü dağılımında
anlamlı farklılıklar anlamlı değildi.

araştıran çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Bu çelişkiyi gidermek
için, Cloninger’in psikobiyolojik kişilik modeli gibi kişiliği birçok
boyutta incelemeye ve biyolojik yapı ile ilişki kurulmasına olanak
sağlayan bir kişilik modeli düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı akneli bireylerde mizaç-karakter profillerini ölçmektir.

Bu bulgular ışığında kan grubu antijenleri ve psöriasis vulgaris arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Bireyler ve yöntem: Akne vulgarisli 30 hasta ile yaş ve cinsiyet
uyumlu 30 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubuna Mizaç ve Karakter Envanteri, Hastane anksiyete depresyon ölçeği uygulandı.

P032

Sonuçlar ve Tartışma: Çalışmamızın sonunda hafif orta şiddetli aknesi bulunan kişilerde mizaç karakter özelliklerinin değişmediği
(p>0.05), anksiyete ve depresyon puanlarının daha yüksek olduğu
tespit edildi. Akneli bireylerin tedavileri belirlenirken anksiyete ve
depresyona yatkınlığının bilinmesi tedavinin etkinliğini artıracağını
düşünmekteyiz (p∼0.05).

SON 10 YILDA KLİNİĞİMİZDE TAKİP EDİLEN
LİKEN PLANUS VAKALARININ RETROSPEKTİF
DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Mehmet Emin Yanık, 1Cihangir Aliağaoğlu, 1Hakan Turan,
Zehra Gürlevik, 1Hülya Albayrak, 2İbak Gönen.

1
1

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyiloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı

2

Amaç: Liken planus deri ve mukoz membranları tutan papuloskuamöz bir hastalıktır. Etyoloji ve patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Mevsimsel değişikliklerin yanı sıra psikolojik stres, viral hastalıklar, otoimmünite ve kontakt allerjenler hastalığın ortaya çıkışında etkili olabilmektedir. Çalışmamızın amacı bölgemizde görülen
liken planuslu olguların klinik ve demografik özelliklerini ve mevsimsel dağılımını ortaya koymaktır.
Bireyler ve yöntem: Çalışmamızda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma Uygulama Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Polikliniğinde Ocak 2000-Mayıs 2010 tarihleri arasında liken planus tanısı konulan 191 hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Bu çalışmada kliniğimize başvuran tüm hastaların
%0,68’inin liken planus hastası olduğu gözlenmiştir. Hastaların
yaşı 9 ile 80 arasında değişmekteydi. Yaş ortalaması 44,6±1,2 olup
ortanca değeri 45 idi. Çalışmamızda liken planusun kadınlarda ve
erkeklerde görülme sıklığı eşit bulunmuştur. Çalışmamızda kış ve
ilkbahar aylarında daha fazla başvuru gözlenmiştir.
Tartışma: Çalışmamızda liken planus hastalarında cinsiyet farklılığının olmaması, ilkbahar ve kış aylarında liken planus sıklığında artış, oral ve genital tutulum oranlarının diğer çalışmalara oranla düşük olması gibi farklı sonuçlar elde edilmiştir. Mevsimsel faktörlerin
hastalığın farklı parametreleri üzerine etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için ülkemizde benzer çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır.

P033
AKNELİ HASTALARDA MİZAÇ- KARAKTER
ÖZELLİKLERİ
1
Perihan Öztürk, 2Fatma Özlem Orhan, 1Neslihan Dokur, 3Ali
Özer, 1Tuğba Karakaş.

P034
FOKAL EPİTELYAL HİPERPLAZİLİ BİR AİLEDE HPV
DNA TİPLERİNİN HLA-DQ VE -DR ALELLERİ İLE
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
1

Gülşen Akoğlu, 1Ahmet Metin, 2Gülay Güleç Ceylan, 1Selma
Emre, 1Demet Karaokutan, 3Nuran Süngü Adıyaman.
1
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Kliniği, 2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik
Laboratuvarı, 3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Amaç: Fokal epitelyal hiperplazi (FEH, Heck hastalığı) oral kavitede insan papillomavirüsler (HPV) nedeniyle oluşan ve nadir görülen, iyi huylu bir papuloskuamöz hastalıktır. Hastalığa yatkınlığı belirleyen etkenler ve bulaşma şekli hala bilinememektedir. Belli bazı
etnik grupları etkilemesi ve aynı aile içinde birden fazla olguda görülebilmesi nedeniyle patogenezinde genetik eğilimin yer aldığı öne
sürülmektedir. HPV’ye karşı immün yanıtta HLA sınıf II alellerinin rol oynadığının gösterilmesi, uzun süreli kutanöz verrüleri bulunan hastalarda ve bazı FEH’li olgularda belirli HLA lokuslarının
saptanması FEH ile HLA sistemi arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada FEH tanısı olan 6 hastanın lezyonlarında HPV DNA tiplerinin belirlenmesi ve hastalarda HLA-DR ve
-DQ alellerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Aynı aileden 6 birey klinikopatolojik olarak
değerlendirildi. Dört hastanın papüler lezyonlarından alınan taze
doku örneklerinde PCR yöntemi ile HPV DNA varlığı incelendi
ve tiplendirme yapıldı. Tüm hastalardan kan örnekleri alarak PCR
yöntemi ile HLA analizi gerçekleştirildi.
Sonuçlar: Aile bireylerinden anne, 3 çocuk ve 2 teyzeye FEH tanısı kondu. Anne ve çocuklardan alınan biyopsilerin incelemelerinde tipik histopatolojik bulgular saptandı. HPV tiplendirmesi amacıyla taze dokulardan yapılan PCR incelemelerinde HPV 6, 18, 39,
42, 54 ve 56 tespit edildi. HLA analiz sonuçlarında tüm hastalarda HLADQA1*0501, dört hastada HLADRB1*04 ve bir hastada
HLADQB1*0201 aleli bulundu.

1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ab,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ab,
3
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ab
2

Giriş amaç: Akne vulgaris toplumda sık görülmesi ve yüzde daha
fazla yerleşmesi sebebiyle kişilerin sosyal ve psikolojik yönlerini
olumsuz olarak etkilemektedir. Deri hastalıklarında kişilik yapısını
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Tartışma: FEH’li aile bireylerinin çok sayıda HPV tiplerini ortak
olarak paylaştıkları saptandı. Bu HPV tipleri önceden bildirilenlerden daha çok sayıda ve farklı HPV tiplerini içermektedir. Hastalarda
HLADQA1 ve HLADRB1 alellerinin ortak olduğu bulundu. Bu
durum FEH olgularının patogenezinde HLADQ ve HLADR lokuslarının rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
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P035
PSORİASİSDE NÜKLEER FAKTÖR KAPPA B VE
SURVİVİN EKSPRESYONU
1

Kamer Gündüz, 2Peyker Temiz, 1Gülsüm Gençoğlan, 1Işıl İnanır,
Arzu Çatalkaya.

1
1

Celal Bayar Üniversitesi, Dermatoloji, 2Celal Bayar Üniversitesi, Patoloji

Amaç: Psoriasis etyopatogenezi tam olarak bilinmeyen, epidermiste
proliferasyon ve farklılaşma bozukluğunun gözlendiği, kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır. Patogenezde öne sürülen faktörlerden biri apoptoz supresyonudur. Survivin apoptoz inhibisyonu yapan bir proteindir. Nükleer faktör kappa B (NF-kB) ise apopitozda rolü olan pek çok geni düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür.
Bireyler ve Yöntem: Psoriasis tanısı almış olan 41 deri örneğinde ve
21 normal deri örneğinde, immunohistokimyasal yöntemlerle survivin ve NF-kB ekspresyonu araştırılmıştır. Sonuçlar: Psoriasis örneklerinin tümünde epidermisin tüm tabakalarında diffüz olarak
nükleer survivin ekspresyonu saptanmıştır. NF-kB ekspresyonu epidermiste farklı lokalizasyonlarda olmak üzere tüm psoriasis örneklerinde saptanmıştır, 40 psoriasis örneğinde nükleer boyanma gözlenmiştir. Normal deri örneklerinde de benzer survivin ve NF-kB ekspresyonları saptanmıştır.
Tartışma: Survivin ve NF-kB’nin psoriasisde görülen hiperproliferasyon ve epidermal kalınlaşmada belirleyici rolü olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuçlar: Hastaların kemik mineral dansitesi değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında kalça kemik mineral dansitesi değerleri
arasında anlamlı fark saptanmazken, lumber bölge T ve Z skorları
hasta grubunda anlamlı oranda düşük saptandı (sırasıyla p=0.034 ve
p=0.006). Hasta grubunda osteoporoz, osteopeni ve normal DEXA
oranları sırasıyla %32.5, %32.5, %35 idi. Bu oranlar kontrol grubunda sırasıyla %18, %23, %59 bulundu. Kırık varlığı açısından
bakıldığında hasta grubunda daha fazla kırık mevcuttu ve aradaki
fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.004). Hasta grubunda inaktif yaşam tarzı varlığı açısından kontrol grubuna göre anlamlı fark
vardı (p=0.007).
Tartışma: Sistemik kortikosteroid ile tedavi edilen pemfiguslu hastalarda tedavi başlangıcında mutlaka DEXA çekilmesi; normal
DEXA sonuçlarına sahip olan hastalara profilaktik kalsiyum, D vitamini verilmesi, osteoporozu önleyici genel önerilerde bulunulması ve sistemik kortikosteroid tedavisi süresince yılda bir kez DEXA
ile kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi gerekir. DEXA sonuçları düşük olanlarda antirezorbtif tedaviyi planlanmada ve tedavi süresince izlemde Endokrinoloji uzmanları ile ortak değerlendirmenin yapılması yararlı olacaktır.

P037
PSORİASİS, ALOPESİ AREATA VE KONTAKT
DERMATİTTEKİ YAMA TESTİ SONUÇLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
1

Melek Küçük, 1Fatma Aydın, 1Esra Pancar Yüksel, 1Nilgün
Şentürk, 1Tayyar Cantürk, 1Ahmet Yaşar Turanlı.

P036
PEMFİGUS VULGARİS HASTALARINDA
OSTEOPOROZ SIKLIĞI
1

Derya Uçmak, 1Mehmet Harman, 2Feyzullah Uçmak, 3Veysi
Akpolat.
1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

Giriş: Pemfigus, deri ve müköz membranları tutan, nedeni bilinmeyen, kronik otoimmün büllöz bir hastalıktır. Genellikle orta ve ileri
yaşta ve her ırkta görülebilir. Sistemik steroidler tedavinin temelini
oluşturmasına rağmen, bu ilaçların uzun süreli ve yüksek doz kullanımları çok sayıda ciddi yan etkiye sebep olmaktadır. Osteoporoz,
uzamış steroid tedavisinin majör ve önlenebilir yan etkilerinden biridir.
Bu çalışmada sistemik steroid tedavisi alan pemfigus vulgarisli hastaları osteoporoz açısından değerlendirmek ve bu hastalardaki osteoporoz sıklığının sağlıklı bireylerdeki sıklıkla karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Ocak 2008-Mart 2009 tarihleri arasında Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinde yatırılan 40 pemfigus vulgarisli hasta ile; yaş, cinsiyet ve yaşam koşulları açısından
hastalarla benzer özelliklere sahip 34 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu çalışma kapsamına alındı. Hastaların ve kontrol grubunun; kemik mineral yoğunluğu ölçümleri DEXA yöntemi ile yapıldı. Hasta ve kontrol grubundaki tüm bireylerde 24 saatlik idrarda kemik yıkım belirteçleri ile kan serumunda kemik parametreleri ve sekonder osteoporozu dışlayacak biyokimyasal, hormonal tetkikler istendi.
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1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı

Amaç: Allerjik kontakt dermatit antijen spesifik, T lenfosit ilişkili gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonundan kaynaklanmaktadır.
Yama (patch) testi hastalığın tanısının konulmasında yardımcı olan
önemli bir yöntemdir. Psoriasis ve alopesi areatanın genetik yatkınlığı olan kişilerde, otoimmün süreçlerde T hücre aracılı mekanizmalarda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çevresel faktörler bu iki hastalığı tetikleyebilmektedir. Bu nedenle allerjik kontakt dermatit bu
iki hastalıkta tetikleyici bir faktör olarak önemli olabilir.
Bireyler ve Yöntem: Çalışmamıza yama testi pozitifliğini karşılaştırmak üzere 36 psoriasis, 23 alopesi areata, 40 kontakt dermatit
hastası ve 34 kişiden oluşan kontrol grubu alındı. Tüm hastalara
Avrupa standart seri allerjenlerini içeren yama testi yapıldı. Sonuçlar
International Contact Dermatitis Research Group’un önerdiği şekilde değerlendirildi.
Sonuç: Psoriasis grubunda 7 (%19.4), kontakt dermatit grubunda
21(%52.5), alopesi areata grubunda 10 (%43.5) ve kontrol grubunda 11(%32.4) hastada en az bir allerjene karşı pozitiflik gözlendi.
Tartışma: Psoriasis grubundaki pozitiflik oranı diğer gruplara oranla istatistiksel olarak daha az bulundu (p<0.05). Alopesi, kontakt
dermatit ve kontrol grupları arasında pozitiflik açısından bir farklılık yoktu (p>0.05). Sonuç olarak psoriazisteki kontakt duyarlılık
topluma göre daha az bulunmuştur. Bu nedenle kontakt allerjenlerin psoriazis tablosunun gelişiminde rol oynamayacağı düşünülmektedir. Alopesi areatadaki pozitiflik oranı allerjik kontakt dermatite benzer olduğundan, kontakt allerjenler alopesi areatada lokal tetikleyici bir faktör olabilir.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

P038
İSOTRETİNOİN TEDAVİSİNİN TAS, TOS, OSİ
SEVİYELERİ İLE PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ
AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ.
1
Hatice Uce Özkol, 2Halil Özkol, 3Ayşe Serap Karadağ, 3Serap
Güneş Bilgili, 2Yasin Tülüce, 3Ömer Çalka.
1

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji, 3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Deri ve
Zührevi Hastalıklar
2

Amaç: İzotretinoin(13-cis-retinoic acid) şiddetli akne tedavisinde
kullanılan etkili bir ilaçtır. Bazı çalışmalarda sentetik retinoidlerin
oksidatif stresi etkilediği belirtilmiştir. Bu çalışmada akne hastalarında izotretinoin tedavisinin total oksidan durum (TOS) ve total
antioksidan durum (TAS) ile paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerini nasıl etkilediği araştırılmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Polikliniğimize başvuran 35 akne vulgaris hastasına 3-6 ay süreyle izotretinoin tedavisi verildi. Tedavi öncesi ve tedavinin üçüncü ayında rutin biyokimyasal parametrelerin yanı sıra
tam kanda TAS, TOS seviyesi ile serumda paraoksonaz ve arilesteraz
aktivitelerine bakıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: İzotretinoin tedavisinden üç ay sonra total kolesterol,
trigliserid, LDL, VLDL düzeyleri belirgin düzeyde arttı (sırasıyla p<.001,.001,. 010,. 001). TAS düzeyinde herhangi bir değişme görülmezken TOS seviyesi anlamlı olmamakla birlikte artmıştı.
Paraoksonaz aktivitesinde değişiklik saptanmadı. Ancak arilesteraz
aktivitesinin anlamlı derecede düştüğü görüldü (p<.001).
Tartışma: Bu çalışmada TOS seviyesinin artışı ile beraber arilesteraz
aktivitesinde anlamlı düşüş saptanması izotretinoin tedavisinin oksidatif stresi artırdığını göstermiştir. Ancak bu sonuçlar ilacın ilk üç
ay yan etkilerinin çok şiddetli olmasından ötürü hastaların psikolojik ve fizyolojik strese girmeleri ile de ilişkili olabilir. Konunun daha
da aydınlatılması için ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir.

P039
ORTA VE ŞİDDETLİ PSORİASİS TEDAVİSİNDE ANTİTNF AJANLARININ ETKİNLİK VE GÜVENLİLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: İŞ VERİMLİLİĞİ VE AKTİVİTE
AZALMASI ANKETİNİN SONUÇLARI
1

Erol Koç, 2Güzin Özarmağan, 3Sibel Alper, 4Orhan Özgöztaşı,
Nilgün Solak Tekin, 6Didem Didar Balcı, 7Nahide Onsun,
8
Burhan Engin, 9Nilgün Atakan, 10Serap Öztürkcan, 11Ayşin
Köktürk, 12Psoriasis Çalışma Grubu.
5

1

Gata Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 2İstanbul Tıp Fakültesi,
Dermatoloji Anabilim Dalı, 3Ege Ün. Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim
Dalı, 4Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 5Karaelmas
Ün. Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 6Mustafa Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 7Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 8İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Dermatoloji Anabilim Dalı, 9Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi, Dermatoloji
Anabilim Dalı, 10Celal Bayar Ün. Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,
11
Mersin Ün Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 12Psoriasis Çalışma
Grubu, Dermatoloji Anabilim Dalı

Amaç:Türkiye’de psoriasisin iş verimliliğini nasıl bozduğuna ve tümör nekroz faktörü antagonisti(anti-TNF) tedavilerinin psoriasisli hastaların iş verimliliğini nasıl arttırdığına ilişkin ulusal bir bilgi bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı orta ve şiddetli psoriasis’te
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iş verimliliği sonuçlarını ve anti-TNF’lerin etkinliğini gözlemlemektir.
Bireyler ve Yöntem:PASI>10 ve yaşları>18 olan, orta veya şiddetli plak psoriasisli, ilaç düzenleme ve ödeme kurallarına uygun olarak anti-TNF ajanları ile tedavisi başlatılmış hastalar, 25 üniversite hastanesinin dermatoloji kliniklerinde çalışmaya kaydedildi ve
24 hafta süreyle izlendi(n=103).0,4,8,16 ve 24’üncü haftalarda demografik veriler, PASI ve DYKİ skorları kaydedildi. Başlangıçta ve
24’üncü haftada Psoriasis için İş Verimliliği ve Aktivite Azalması
Anketi(WPAI) ile ölçülen sonuçlar gözlemlendi(n=30). Ek olarak,
PASI ile WPAI’deki düzelmeler arasında bir korelasyon bulunup
bulunmadığı araştırıldı.
Sonuçlar:Seksen altı hastanın %60.5’i erkekti(n=52);(medyan yaşı
44.0,yaş aralığı:18-78,SS:13.5). Ortalama vücut ağırlığı 79.0kg, işsizlik oranı %65.1’di.
Medyan PASI iyileşmesi %90.3 idi (bazal medyan PASI skoru:19.9;
24’üncü hafta medyan PASI skoru:1.9 puan). Başlangıçta 16 olan
medyan DYKİ skoru 24’üncü haftada 1.0 puana düştü. Çalışan
30 hasta arasında WPAI-PSO anketi ile kaybedilen çalışma saatleri (işe devamsızlık), yapılan işin bozulması, iş verimliliğinde azalma
ve hastalardaki aktivite azalması değerlendirildi. Kaybedilen çalışma
saatleri ve yapılan işin bozulması alanında görülen düzelme sırasıyla
%96 (başlangıçta %27.3, 24’üncü haftada %1.1) ve %66.6 idi (başlangıçta %47.0 ve 24’üncü haftada %15.7). İş verimliliğinin azalması ve aktivite azalmasında %71.2 (başlangıçta %53.0 ve 24’üncü
haftada %15.3) ve %68.6’lık (başlangıçta %46.7 ve 24’üncü haftada %14.7) bir düzelme görüldü. PASI’de görülen düzelme ile prezentizm, iş verimliliğinde azalma ve aktivite azalması arasındaki korelasyon analizleri istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).
Tartışma:Çalışma, anti-TNF ajanlarının PASI ve WPAI’de görülen
düzelmeler üzerindeki etkisini araştırmıştır. Sonuçlar orta ve şiddetli
psoriasisli çalışan hastalarda anti-TNF tedavilerinin PASI skorlarını
önemli ölçüde azalttığını ve iş verimliliğini arttırdığını göstermektedir. Korelasyon analizleri hastalığın şiddeti ile iş verimliliği arasında pozitif korelasyon olduğunu doğrulamıştır(p<0.05).Ayrıca,
anti-TNF tedavisinin psoriasisli hastaların çalışma yaşamlarındaki
verimliliği arttırdığı gözlemlenmiştir.

P040
PEDİATRİK ONKOLOJİ OLGULARINDA DERİ
BULGULARI
1
Can Ceylan, 2Mehmet Kantar, 1Arzu Tuna, 1İlgen Ertam, 2Serap
Aksoylar, 1Aslı Ürkmez, 2Nazan Çetingül.
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 2Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı

Amaç: Pediatrik onkoloji hastalarında gerek almakta oldukları immunsupresif tedavilere, gerekse primer hastalıklarına bağlı olarak
çok çeşitli dermatolojik bulgular gözlenebilmektedir. Literatürde
bu konuda yapılmış geniş kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır.
Çalışmamızda pediatrik onkoloji hastalarında ortaya çıkan dermatolojik bulguların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve yöntem: Araştırma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı ve Ege Üniversitesi Pediatrik Onkoloji
Bilim Dalı işbirliği ile yapılmıştır. Kemoterapi verilmesi planlanan
50 olgu çalışmaya alındı. Olgular 25’i kız, 25’i erkek olmak üzere
0-18 yaş aralığındaydı. Onkolojik tanılar,; hematolojik maligniteler,
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solid organ tümörleri, kemik ve yumuşak doku tümörleri, santral sinir sistemi tümörleri olarak sınıflandırıldı. Kemoterapiye başlanmadan önce ve sonraki 1., 3. ve 6. aylarda hastalardaki muayene bulguları dermatolojik olarak değerlendirildi. Gerekli görülen olgularda deri biyopsisi alınmak suretiyle histopatolojik inceleme yapıldı.

P042
PEMFİGUSUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE SEYRİ
1

Cahit Ülker, 1Ayşe Akman Karakaş, 2Özgür Tosun, 1Soner Uzun,
Erkan Alpsoy.

1
1

Sonuçlar VE Tartışma: İzlemde 3 olgu exitus nedeniyle, 1 olgu da
kendi isteği ile izlem dışı bırakıldı. Onkolojik tanılarda sıklık açısından hematolojik maligniteler birinci sıradaydı. Bunu sırasıyla solid
organ tümörleri, kemik ve yumuşak doku tümörleri ve santral sinir
sistemi tümörleri izlemekteydi. Olgularda en sık gözlenen dermatolojik bulgular, kseroderma, alopesi, cushingoid değişiklikler, ekzema
ile peteşi, purpura ve ekimotik lezyonlardı. En sık kullanılan kemoterapötikler ise vinkristin, metotreksat, sitarabin, etoposid ve deksametazon olarak belirlendi. Gözlenen dermatolojik bulgular tedavilerin 1 ve 3. aylarında daha yoğundu.
Bu çalışma ile elde edilen veriler, kemoterapi alan pediyatrik yaş
grubundaki hastaların belirli aralıklarla ayrıntılı dermatolojik muayenelerinin yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

P041
VİTİLİGOLU HASTALARDA OKSİDATİF STRES VE
PARAOKSONAZ, ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİNİN
İZLENMESİ
1
Serap Güneş Bilgili, 2Halil Özkol, 1Ayşe Serap Karadağ, 3Hatice
Uce Özkol, 2Yasin Tülüce, 1Ömer Çalka.
1

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 3Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Amaç: Vitiligo melanosit yıkımına bağlı gelişen, depigmente maküller ile karakterize edinsel bir pigmentasyon bozukluğudur.
Etyopatogenezi tam olarak bilinmeyen hastalıkta oluşum nedenine ilişkin otoimmün, otositotoksik, genetik ve nöral teori başta olmak üzere çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Son çalışmalarda vitiligonun etyopatogenezinde oksidatif stresin rolü olduğu gösterilmektedir. Bu çalışmada vitiligolu hastalarda oksidatif stres ile vitiligo patogenezi arasındaki olası ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Bireyler ve yöntem: Bu çalışmada 40 kişilik vitiligolu hasta grubu
ile yaş cinsiyet uyumlu 40 kişilik kontrol grubunda serum total oksidan durumu (TOS), total antioksidan durumu (TAS), oksidatif
stres indeksi (OSI), lipid düzeyleri ile paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri ölçüldü.
Sonuçlar: Vitiligolu hastalarda serum TAS seviyesi kontrol grubundan anlamlı olarak düşük iken (p<0.05), TOS seviyesi ve OSI anlamlı olarak yüksek idi (p<0.05). Arilesteraz aktivitesi vitiligolu hastalarda kontrol grubundan anlamlı olarak düşük idi (p<0.05). Hasta
grubunda paraoksonaz aktivitesi kontrol grubundan düşük olmakla birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p > 0.05).
Tartışma: Vitiligolu hastalarda oksidatif stres artarken, TAS ve arilesteraz sağlıklı kişilere göre istatistik olarak anlamlı derecede daha
düşük bulundu. Sonuçlarımız vitiligonun etyopatogenezinde oksidatif stresin önemli bir rol oynayabileceğini doğrulamaktadır.
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2

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Amaç: Pemfigusun klinik seyrini çok sayıda faktör etkilemektedir.
Bu çalışmada, literatürde bildirilenlerin yanı sıra tanıda gecikme,
tedavi ve kontrollere gösterilen uyum, tedavi protokolleri, lezyon
yerleşim yeri, tedaviye dirençli lezyonların yerleşim yeri gibi faktörlerin pemfigusun klinik seyri üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Bu çalışmada retrospektif olarak kliniğimizde
2005-2010 yılları arasında takip edilen ve histopatolojik incelemeye
ek olarak DİF, İİF, ELİSA yöntemleriyle tanı konan 61 pemfigus hastası (ortalama yaş=53.03±13.9; K/E=1.7/1; takip süresi=37.7±32.2
ay) alındı. Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguların ortaya çıkışı kronolojik olarak incelendi. Sosyodemografik özelliklerin,
tanıda gecikmenin, tedavi ve kontrollere gösterilen uyumun klinik
seyre etkisi değerlendirildi. Dirençli lezyonların gelişimini, hastalık şiddetini ve remisyonu etkileyebilecek faktörler araştırıldı. Ayrıca
hastalık seyri sırasında tedaviye bağlı gelişen yan etkiler ve bu yan etkilerin gelişiminde rol alabilecek faktörler incelendi. Hastalığın başlangıcında, remisyon ve takip dönemlerinde son başvuru anındaki
“Pemphigus Disease Area İndex” (PDAİ), VAS, Dsg1, Dsg3 düzeyleri kaydedildi.
Sonuçlar: Hastalarımızın % 65’inde başlangıçta oral lezyon bulunmaktaydı. Ağız içerisinde en sık tutulum yeri yanak mukozasıydı.
Başlangıç lezyonu ağız mukozası olanların takipleri sırasında atakların ve tedaviye dirençli lezyonların yine daha çok ağızda ortaya
çıktığı saptandı. Pemfigus foliaseuslu hastalardan başlangıç lezyonu gövdede olanlarda tedaviye dirençli lezyonların da bu alanda geliştiği saptandı. Takip ve tedaviye uyum gösteren hastalarda göstermeyenlere göre PDAİ değerlerinde belirgin bir azalma saptandı. Sistemik kortikosteroid (KS) tedavisine ek olarak kullanılan intralezyonel KS tedavisinin, tek başına KS kullanımına göre VAS ve
ağız PDAİ değerlerinde belirgin derecede azalma sağladığı gösterildi. Kombine tedavinin KS tedavisine bağlı osteoporoz ve DM gelişim riskini arttırmadığı saptandı. Tedaviye bağlı yan etkilerin daha
çok KS’lere bağlı geliştiği görüldü. Ayrıca osteoporozun KS kullanım süresi ile ilişkili olduğu saptandı. Ailede DM öyküsü varlığının
ve vücut kitle indeksi (VKİ) yüksekliğinin ilaca bağlı DM gelişme
riskini arttırdığı saptandı. Ölüm oranı % 6.55 olarak saptandı; enfeksiyon en önemli ölüm nedeniydi.
Tartışma: Takip ve tedavilere uyumun hastalığın klinik seyrini
olumlu etkileyebileceği düşünüldü. Tedaviye dirençli lezyonların
ve atakların yerleşim yerlerinin daha çok hastalığın başlangıç yerinde olduğu dikkate alınmalıdır. İntralezyonel KS, özellikle ağız bölgesindeki dirençli lezyonların tedavisinde sistemik KS’ye ek olarak
önerilebilir. Osteoporoz gelişiminin, KS kullanım süresiyle, DM gelişiminin ise daha çok aile öyküsü ve başlangıç VKİ ile ilişkili bulunması, yan etkilerin saptanması ve önlenebilmesi açısından uyarıcı olmalıdır.
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SENSORİ MOTOR NÖRÖPATİNİN EŞLİK ETTİĞİ
VEZİKÜLO-BÜLLÖZ DERMATOMİYOZİTLİ BİR OLGU

MESANE KANSERLİ SÜNNETLİ BİR HASTADA
GELİŞEN QUEYRAT ERİTROPLAZİSİ OLGUSU
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Aytekin.
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Dermatomiyozit(DM) deri ve kasların tutulduğu otoimmün inflamatuar bir hastalıktır. Karakteristik deri bulguları Gottron papülleri, periorbital heliotrop döküntü, periungual eritem veya telanjiektazi ve poikilodermayı içerir. Nadir olarak pannikülit, liken planus,
müsinöz, pitiriazis rubra pilaris benzeri lezyon, kamçılı eritem, eritroderma, multifokal lipoatrofi ve bül varlığıdır. Bu bildiride dermatomiyozitin tipik bulgularının yanı sıra büllöz, ülseratif deri lezyonları ve sensori motor nöropatinin eşlik ettiği 74 yaşında erkek olgu
sunulmuştur.
Yaklaşık iki ay önce her iki bacakta kas zayıflığı şikayeti başlayan
hastada daha sonra deri lezyonları gelişmişti. Dermatolojik muayenesinde periorbital ödem, eritem, proksimal ve metakarpofalangeal eklemlerde eritematöz papüller, antekübital bölge ve popliteal fossada büllöz ve ülsere lezyonlar gözlendi. Laboratuvar değerlendirmesinde beyaz küre 16.0 K/UL (4.60-10.20), C-reaktif protein
6.93 mg/dl (0-0.5), eritrosit sedimentasyon hızı 50 mm (8-15), aspartat aminotransferaz 213 U/L (10-40), laktat dehidrogenaz 447
U/L (<225 U/L), kreatin kinaz 1733 U/L (29-200) olarak saptandı. Antinükleer antikor 1:320 titrede ve anti düz kas antikoru pozitifti. Diğer otoantikorlar negatifti. Tümör markırları normal sınırlar arasındaydı. Yapılan tüm araştırmalara reğmen malignite saptanmadı. Sağ antekübital fossadan alınan biyopside ortokeratoz, subepidermal ayrışma, dermiste ödem ve deri ekleri çevresinde lenfosit infiltrasyonu görüldü. İndirekt immünfloresan incelemede bazal membran zonunda IgM ve C3 pozitif boyandı. Sol deltoid kastan alınan biyopside bazı kas fibrillerinde atrofi saptandı. Yapılan
EMG miyogenik paternde iken sinir ileti çalışmalarında tibial, median, ulnar, peroneal motor nöropati ile median, ulnar, sural sensorial nöropati izlendi. Bu bulgular ışığında hastaya vezikülo-büllöz
DM tanısı konuldu.
Genç hastalarda DM %10- 40 oranında malignensiye eşlik etmektedir. Vezikülo-büllöz DM’te ise maligniteye insidansı daha yüksektir ve özellikle kadın ve Japon hastalarda görülmektedir. En sık gözlenen malignite over kanseridir. Tsung- Hua ve arkadaşları 15 büllöz
dermatomiyozitli hastayı değerlendirdiği bir çalışmada hastaların
büyük bir çoğunluğunun kadın ve Doğu Asya kökenli olduğu saptamıştır. Vakamızda yapılan tüm taramalarda maligniteye rastlanmamıştır. DM’te elektromiyografik bulguların görülmesi tanı kriterleri arasındadır. Wang ve arkadaşlarının 186 DM/Polimiyozitli
hastadan oluşan çalışmasında sadece bir hastada miyojenik ve nörojenik lezyon beraberliği saptamış.
Sonuç olarak DM’te vezikül ve bül oluşumu nadir de olsa görülebilmektedir. Bu nedenle dermatologlar bu durumun farkında olmalıdırlar. Hastalığın erken tanısı ve yüksek malignensi riski nedeniyle
daha detaylı araştırılması yüksek mortalite açısından çok önemlidir.
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Queyrat eritroplazisi öncelikle sünnetsiz erkeklerde penis mukozal
yüzeyinde histolojik olarak intraepitelial karsinoma insutu özelliği gösteren tek veya multipl kırmızı kadifemsi hafif kabarık patch
ve plaklar şeklinde görülmektedir. Önemli metastaz ve invazyon riski olan bu intraepitelial karsinoma insutuda tedavi genelde zordur
ve rekürrens oranı fazladır. Bu çalışmada takip edilmeyen kronik
penil eritematöz lezyonların önemini vurgulamak amacıyla bir queyrat eritroplazisi olgusu histopatolojik özellikleriyle sunulmuştur.
Olgu: 77 yaşındaki erkek hasta peniste kızarıklıklar ve kaşıntı yakınması ile dermatoloji kliniğine başvurdu. Öyküsünde bu kızarıklıkların 2 yıldır devam ettiği, daha önce verilen topikal potent steroid ve antifungal kremlerden fayda görmediği anlaşıldı. Hastanın öyküsünde 10 yıl önce mesane kanseri için radikal sistektomi ve üretero ileal loop ameliyatı olduğu, bilinen başka hastalığı olmadığı,
sigara kullanmadığı öğrenildi. Yapılan dermatolojik muayenesinde
sünnetli hastada glans peniste arada sağlam deri alanları bırakan ve
koronal sulkusta da gözlenen parlak kırmızı renkte plaklar gözlendi. Karın cildi muayenesinde eski operasyona ait skar izi ve üretero ileal loop anastomoz çıkışı görüldü. Yapılan rutin biyokimyasal
tetkiklerde, kan sayımında ve sedimantasyon ölçümünde anomali saptanmadı. KOH incelemesi menfi, yara kültürü ve mantar kültüründe üreme yoktu. Hastadan glans penisten alınan biyopsinin
histopatolojik incelemesinde; yüzeyde kalın keratin tabakası içinde hiperkromatik nukleuslu, büyük, parakeratotik hücreler izlendi.
Çok katlı yassı epitelyumde akantoz, retelerde uzama dikkati çekti. Ayrıca epitelyum içinde büyük eozinofilik stoplazmalı, hiperkromatik nukleuslu diskeratotik hücreler bulunmaktaydı. Mevcut histopatolojik bulgular penil karsinoma insutu ile uyumlu değerlendirildi. Hastaya queyrat eritroplazisi tanısı konarak topikal %5 5 flourourasil krem 2*1 ve dekspantenol pomad 2*1 başlanarak kontrole çağrıldı.
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ALBRIGHT’IN HEREDİTER OSTEODİSTROFİSİ
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Albright’ın herediter osteodistrofisi (AHO) nadir görülen, GNAS
1 geninde inaktive edici mutasyona bağlı gelişen otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. Klinik olarak bulguları boy kısalığı, obezite,yuvarlak yüz, parmaklarda kısalık, subkütan ossifikasyonlar, bazen mental retardasyondur. Psödohipoparatiroidizm tip
1a ve psödo-psödohipoparatiroidizm bulguları ile karakterize bir
sendromdur. Psödohipoparatiroidizm tip 1a’da paratiroid hormon
(PTH) ‘a son organ cevapsızlığına bağlı hipokalsemi veya bazen
normokalsemi ve artmış serum PTH düzeyleri mevcuttur. Ayrıca
bu hastalarda gonadotropinler ve tiroid hormonlarına karşı da periferal direnç gözlenebilir.. Psödo-psödohipoparatiroidizmde ise diğer hormonlara karşı periferal direnç yoktur. Burada 2 aylıktan beri
hızlı kilo alımı ve deri altında sertleşmeleri olan 6 aylık bir kız hasta
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sunulmaktadır. Hastanın fizik muayenesinde obez görünüm, brakidaktili, sol aksilladan sol abdomen lateraline uzanan 8 X 3 cm, ensede solda ve sol glutea üzerinde 1 X1 cm boyutlarında palpasyonla
sert kıvamlı subkütan, irregüler plaklar mevcuttu. Yapılan laboratuar incelemede PTH ve tiroid stimule edici hormon (TSH) yüksekliği olan hastanın derideki lezyonlarından alınan biyopsileri osteoma
kutis ve kutanöz kalsifikasyon olarak değerlendirildi. Hastaya klinik
ve laboratuar bulgular eşliğinde Albright herediter osteodistrofisi tanısı konuldu. Endokrinoloji bölümüne danışılan hastaya hipotiroidi için Levotiron 0.25mcg/gün başlandı. PTH düzeyi yüksek olan
hastaya normokalsemik olduğu için takip önerildi.
Bu olgu vesilesiyle bebeklik döneminde obezite kliniği ve deri altında palpasyonla sert kıvamlı irregüler plaklar izlenen hastalarda
Albright’ın herediter osteodistrofisi tanısının akla getirilmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

P046
VENEREAL HASTALIĞI TAKLİT EDEN, KRONİK
İYİLEŞMİŞ BİR SKAR DOKUSUNA EŞLİK EDEN
GENİTAL SQUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: BİR
OLGU SUNUMU
1
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Genital squamöz hücreli karsinom; kötü hijyen, kronik radyasyon, endüstriyel maruziyet ve kronik fibrozis veya Marjolin ülseri,
Fournier gangreni ve hidraadenit süpürativa gibi bazı skar oluşumları zemiminde gelişebilmektedir.
Altmış bir yaşında beyaz, evli erkek hasta bir yıldır genital bölgede
ağrılı, eksudatif, sert ülserler nedeniyle başvurdu. Hasta bundan 5
ay kadar önce sağ inguinal bölgede geniş, iyileşmeyen başka bir ülsere lezyon geliştiğini ifade etti. Pubik bölgede bulunan bir absenin
iyileşmesinden 10 yıl kadar sonra asemptomatik, geniş skar benzeri
bir şişlik geliştiği öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde; merkezinde sarımsı eksudasyonu bulunan çok sayıda ağrılı, derin, zımba deliği benzeri keskin sınırlı ülserler izlendi. Ayrıca, sağ inguinal bölgede
5x6 cm boyutlarında geniş ve perforan özellikte başka bir ülser daha
saptandı. Anti-HBc, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL testleri negatif
idi. Gram ve aside dirençli boyamalar, bakteriyel, fungal ve tüberküloz kültürleri negatif idi. Nodüloülseratif lezyonlardan alınan eksizyonal biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde; dermisde atipik özellikte skuamöz hücreler izlendi ve Skuamöz hücreli karsinom tanısı konuldu.

P047
KOLLAJENOLİTİK GRANÜLOM HİSTOPATOLOJİSİ
GÖSTEREN VE ROMATOİD ARTRİT İLE İLİŞKİLİ BİR
PERFORAN GRANÜLOMA ANNULARE OLGUSU
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“Kollajenolitik granülom” histopatolojik olarak merkezinde bozulmuş kollajen ve elastik liflerin bulunduğu granülomatoz bir infiltrattan oluşan enfeksiyöz olmayan bir granülomdur. Histopatolojisinde
kollajenolitik granülom görülen hastalıklar ise granüloma annulare,
Wegener granülomatozisi, romatoid vaskülit, romatoid nodül, nekrobiyozis lipoidika, nekrobiyotik ksantogranülom, Churg-Strauss
ve Well’s sendromu şeklinde sıralanmaktadır.
Kırk yedi yaşında kadın hasta 11 yıldır gövde ön yüzde ülserler ve
akıntılı kitleler yakınması ile başvurdu. Hasta daha önce de kliniğimize benzer şikayetlerle başvurmuş ve granuloma annulare tanısı ile intralezyonel ve topikal kortikosteroid tedavileri almıştı.
Dermatolojik muayenede gövde ön yüz ve umblikus altında 7-8
adet eritemli, ülsere nodüller, sol meme alt dış kadranda ise 10 cm
çaplı eritemli zeminde ülsere plak mevcuttu. Özgeçmişinden hastanın 10 yıldır romatoid artrit ön tanısıyla takip edildiği, son 2 yıldır da bu tanıya yönelik metotreksat (15 mg/hafta) ve sulfasalazin
500mg tablet 2X1 tedavisi aldığı öğrenildi. Kliniğimize en son 9 ay
önce başvuran hastanın hem gövde ön yüz hem de meme altındaki
lezyonlarından granüloma annulare, kutanöz tüberküloz, palizatlanan nötrofilik ve granülomatöz dermatit ön tanıları ile biyopsi alındı. Bu lezyonların histopatolojik incelenmesinde derin dermis, subkutan doku birleşiminde yerleşim gösteren, konglomere, santrallerinde kollajen lizisi, periferinde lenfositler, palizatlanan histiyositler
ve çok çekirdekli dev hücrelerden oluşan granülom yapıları görüldü.
Dermis ve subkutan dokuda perivasküler alanlarda ise lenfoplazmositer iltihabi hücre reaksiyonu mevcuttu. Bu bulgularla tanı “kollajenolitik granülom” olarak rapor edildi. Hastanın tanısı ise bu klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde romatoid artrite eşlik eden
perforan granüloma annulare olarak kabul edildi. Biyopsiler sonrası
hastanın lezyonlarında spontan olarak düzelme izlendi.
Bu olgu vesilesiyle histopatolojisi kollajenolitik granülom ile seyreden hastalıkları hatırlatmak ve romatoid artritli hastalarda ülsere,
infiltratif nodül ve plakların ayırıcı tanısında perforan granüloma
annülare’nin akla getirilmesi gerektiği vurgulanmak istendi.

P048
Bu olguda genital kanser gelişimi fungal enfeksiyon yada kötü hijyene sekonder kronik irritasyonun etkisi ile de açıklanabilir. Kolaylıkla
inflamatuar bir lezyon yada venereal bir hastalıkla karışabileceğinden ötürü, genital bölgedeki uzun süreli, tedaviye yanıtsız, rekürren
ülsere lezyonların ayırıcı tanısında malignite olasılığına dikkat çekmek istedik.

AKUAJENİK SİRİNGEAL AKROKERATODERMA
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Akuajenik siringeal akrokeratoderma, yeni tanımlanmış, ender görülen, özellikle adölesan ve genç erişkinleri etkileyen edinsel bir hastalıktır. Daha önce, ‘’geçici reaktif papülotranslüsen akrokeratoderma’’ ve ‘’akuajenik palmoplantar keratoderma’’ olarak da adlandırılan ve bildiğimiz kadarıyla şimdiye dek toplam 29 olgunun sunulduğu bu klinik tablo; suyla temas sonrasında belirginleşen,
kuruma sonrasında gerileyen, avuç içleri ve ender olarak da ayak
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tabanlarında çok sayıda beyaz papüllerin oluşumu ile karakterizedir. Yanma, ağrı, kaşıntı, gerginlik duyumu gibi öznel yakınmaların yanı sıra palmoplantar hiperhidroz da hastalığa eşlik edebilmektedir. Burada akuajenik siringeal akrokeratodermalı iki olgu sunulmaktadır.
Olgu 1: Yirmi yaşındaki bir erkek hasta, bir yıldır her iki avuç içinde
ve parmak yan yüzlerinde sürekli var olan, ancak su teması ile artış
gösteren beyaz plaklardan yakınarak başvurdu. Hastanın eşlik eden
palmar hiperhidrozu bulunmaktaydı. Palmar bölgelerde beyaz, masere papüller gözlendi. Histopatolojik incelemede ortohiperkeratoz,
akantoz ve akrosiringiumlarda dilatasyon varlığı rapor edildi.
Olgu 2: Yirmi altı yaşındaki bir kadın hasta, beş aydır sağ avuç içinde su teması ile artan beyazlıklardan yakınıyordu. Yapılan dermatolojik muayenesinde, su teması sonrasında belirginleşen beyaz, masere papüler lezyonlar saptandı. Yapılan histopatolojik inceleme yine
akuajenik siringeal akrokeratoderma ile uyumlu bulundu.
Ender görülmesi nedeniyle, akuajenik siringeal akrokeratodermalı
bu iki olgunun sunulması uygun görülmüştür.

Komedonal Darier hastalığı ilk kez Derrick ve arkadaşları tarafından, klasik klinik bulgulara ek olarak, göz çevresi, kulaklar, boyun,
saçlı deri ve gövdede iri komedonal ve nodüler lezyonların izlendiği
iki olguda, Darier hastalığının tipik histopatojik bulgularının saptanmasıyla tanımlanmıştır. Literatürde az sayıda komedonal Darier
ile fokal akantolitik diskeratoz, komedon benzeri akantolitik diskeratoz gibi isimlendirmelerle benzer olgular tanımlanmıştır. Ayırıcı
tanıda nodülokistik akne, familyal diskeratotik komedonlar, reaktif perforan kollajenozlar, nevus komedenikus, Kyrle hastalığı düşünülebilir. Mansur ve arkadaşlarının bildirdikleri 2 erkek kardeş olguda tipik Darier lezyonlarına ek olarak komedonlar ve kistler mevcuttu. Literatürde tanımlanan olgulara göre bizim olgumuzda lezyonlar çok abartılı, sık, büyük lezyonlar şeklinde olup, spinöz çıkıntılar oldukça ilginç olarak değerlendirildi. Ailede benzer durumun
olmaması nedeniyle spontan mutasyon düşünülüp, genetik çalışma
planlandı.

P050
POSTER BİLDİRİSİ SUNUMDAN GERİ ÇEKİLMİŞTİR.

P049
KOMEDONAL DARİER HASTALIĞI:OLGU SUNUMU
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Darier hastalığı, seboreik bölgelerde yağlı hiperkeratotik papüller,
tırnak ve mukoza değişiklikleri ile seyreden, spontan mutasyonlarla sporadik olabilen, genellikle otozomal dominant geçişli bir genodermatozdur. Hipertrofik, vezikülobüllöz tip ile lineer veya segmental yerleşim gösteren olgular tanımlanmıştır. Komedonlar ve epidermoid kist benzeri lezyonlarla seyreden klinik nadiren tanımlanmıştır.
Yirmi üç yaşında kadın hasta yüzünde kabarık siyah lezyonlar şikayetiyle polikliniğimize müracaat etti. Yaklaşık 12 yıl önce yüzden
başlayıp gövdeye yayılan komedonal lezyonlar oluşmuştu. Yazın lezyonlarında artma öyküsü olup, ailede benzer hastalık hikayesi yoktu.
Dermatolojik muayenesinde saçlar doğal, saçlı deride yaygın, deri
renginde, yaklaşık 2-3mm çapında papüller mevcuttu. Yüzde, kulak
içinde, arkasında, boyun yan yüzlerinde yaygın dev komedonlar, en
büyüğü yaklaşık 2X3cm ebatında nodüler lezyonlar saptandı. Göz
kapakları ve kulak arkasında spinöz keratotik çıkıntılar mevcuttu.
Oral mukozada; damakta küçük, birleşme eğiliminde beyaz papüller saptandı. Gövde orta kısmında ve yan yüzlerde küçük kahverengi papüller ve kapalı komedonlar mevcuttu. Avuç içi ve ayak tabanında hiperkeratoz, el tırnaklarında V şeklinde çentiklenme ve longitudinal sırtlanma görüldü. Genital bölgede göbekli papüller ile atrofik skarlar izlendi.
Papüler lezyonun histopatolojik incelemesinde odaksal tarzda suprabazal ayrışma, akantolizis ve diskeratotik hücreler saptandı.
Hasta emzirdiği için topikal veya sistemik retinoid kullanılamadı.
Azitromisin 500mg 3 gün/ hafta şeklinde 2 hafta, 250mg 3gün/
hafta şeklinde 2 hafta ile topikal benzoyl peroksie-eritromisin önerildi. Bir ay sonraki kontrolde herhangi bir düzelme saptanmadı.
Hasta kontrasepsiyonu kabul etmediği için retinoid tedavisi planlanamadı.
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Kutanöz tüberküloz ekstra pulmoner tüberkülozun az görülen bir
formu olup tüm tüberküloz olgularının %1’ini oluşturmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Metastatik tüberküloz absesi, hematojen metastaz sonucu gelişen gövde, ekstremite ve başta yerleşen tek ya da çok sayıda
kutanöz ve subkutanöz lezyonlar ile seyreden nadir bir kutanöz tüberküloz formudur.
26 yaşındaki kadın hasta, lumbosakral bölgede gelişen ülser şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hikayesinde ağrılı ve eritematöz nodül olarak başlayan lezyonu 15 gün içinde fluktuasyon veren ardından açılarak seropürülan bir akıntıya neden olan ülsere dönüşmüştü. Ayrıca 2 yıl önce skrofuloderma tanısı ile yarım kalan antitüberküloz tedavisi öyküsü mevcuttu. Dermatolojik muayenesinde lumbosakral bölgede kısmi oval, keskin sınırlı, etrafı mor eritemli, altı
oyuk, 4x5 cm boyutlarında, tabanında granülasyon dokusu ve ortasında fistül izlenen, pürülan akıntılı ülser mevcuttu. PPD 16x20
mm olarak ölçüldü. Hastaya mevcut öykü, kliniği, PPD testi, PA
akciğer grafisi, MR görüntülemesi, histopatoloji ve Tüberküloz kültürüyle birlikte Pott hastalığıyla ilişkili metastatik tüberküloz absesi tanısı konuldu. Anti-tüberküloz tedavi; rifampisin, izoniyazid, pirazinamid, etambutol ve streptomisin olarak başlandı ancak kültürde bu ilaçlara karşı direnç tespit edilmesi ve kliniğinde düzelme olmaması nedeniyle ikinci basamak tedavi almak üzere sevk edildi.
Burada piyoderma gangrenozum benzeri atipik klinik görünümünde metastatik tüberküloz absesiyle seyreden Pott hastalığı ve çoklu
anti-tüberküloz ilaçlara dirençli bir olgu sunulmaktadır.
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P052
VULVAR VESTİBULER PAPİLLOMATOZİS
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Vulvar Vestibuler papillomatozis (VVP) kadınların yaklaşık %1’nde
görülen benign, asemptomatik, anatomik bir varyanttır. VVP labium minör iç yüzlerinde ve introitus vaginada, lineer tarzda simetrik
olarak yerleşimli pembe, düz veya filiform papüller ile karakterizedir. Klinik görünüm olarak VVP ile genital verrüler arasındaki benzerlik yanlışlıkla kondiloma aküminata tanısına ve gereksiz tetkik ve
tedavilere yol açabilmektedir. Bu makalede bu konuya dikkat çekmek amacıyla VVP’li dört olgu sunulmuştur.

bucket) önemli bir tanı yöntemidir. En sık tercih edilen tedavi yöntemi ise alüminyum tuzlarıdır. Bunun yanında antihistaminikler,
botulinium toksini enjeksiyonları, salisilik asit içeren pomadlar kullanılabilir.
On yedi yaşında erkek hasta, 3-4 aydır su ile temas sonrası avuç içlerinde beyazlaşma şikayeti ile başvurdu. Yapılan dermatolojik muayenesi normaldi, ancak 30 saniye su ile temas sonrası her iki el
avuç içerisinde beyaz renkli hiperkeratotik masere plaklar izlendi. Özgeçmişinde atopi ve ilaç kullanım öyküsü olmayan hastanın bu masere hiperkeratotik plaklarından yapılan biyopsi akuajenik keratoderma ile uyumlu bulundu. Tedavi olarak hastaya %19
Aluminyum hidroksiklorid içeren krem (2 kez/gün) ve %10 üre içeren losyon (her el yıkadıktan sonra) önerildi. Takipte hastanın tedaviden fayda gördüğü izlendi.
Bu olgu vesilesiyle nadir görülen bir keratoderma formu olan akuajenik keratodermayı hatırlatmak ve tedavi seçeneklerini tartışmak
istedik.

P053
EDİNSEL AKUAJENİK KERATODERMA
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Kısa süreli su teması ile oluşan Edinsel akuajenik keratoderma
(EAK) el ve ayakta bilateral, simetrik, şeffaf ve beyaz renkli papül ve
plaklarla seyreden edinsel bir palmoplantar keratoderma türüdür.

ANÜLER ELASTOLİTİK DEV HÜCRELİ GRANÜLOMA:
BİR OLGU SUNUMU
1
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Otuzaltı yaşında erkek hasta polikliniğimize suyla temas sonrası ve
özellikle yazın terlemeyle el üzerinde ve el parmak kenarlarında oluşan beyazlama ve kabarma şikayeti ile başvurdu. Hastamız bu şikayetinin yedi yıldır olduğunu; suyla temas sonrası oluşan şikayetlerinin yaklaşık onbeş dakika sonra geçtiğini ve eylül ayından sonra terlemenin de azalmasıyla şikayetlerinin kaybolduğunu belirtti.
Özgeçmişinde arasıra aldığı ağrı kesici ilaç alımı mevcuttu; kistik
fibrozis ve atopi öyküsü yoktu. Soygeçmişinde benzer şikayeti olan
kişilerin olmadığı öğrenildi. Hastamız ellerini suyla temas ettikten
sonra yapılan dermatolojik muayenede her iki el dorsalinde, el bileğinde, parmak üstleri ve yanlarında beyaz keratodermik masere
plaklar görüldü. Hastanın elleri kuruduktan sonra yapılan muayenede onbeş dakika sonra şikayetlerinin gerilediği saptandı. Bu klinik bulgularla hastaya el dorsumuna yerleşmiş edinsel akuajenik keratoderma tanısı konuldu ve olgu sunumu olarak sunulması uygun
görüldü.
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AKUAJENİK KERATODERMA: OLGU SUNUMU
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Akuajenik keratoderma, nadir görülen, suyla temas ile geçici olarak oluşan, çoğunlukla el palmar bölgelerine lokalize, şeffaf beyaz
renkli papül ve plaklarla karakterize edinsel bir palmoplantar keratoderma türüdür. Bugüne kadar literatürde az sayıda olgu bildirilmiştir. Bunların çoğunluğu idiopatikdir. Ancak altta yatan nedenler arasında kistik fibrozis, rofekoksib, selekoksib, aspirin gibi ilaçların kullanımı da bulunmaktadır. Çoğunlukla klinik olarak tanı koyulabilen bu hastalıkta hastaların şikayetlerini gösterebilmeleri için
ellerin su dolu kovaya koyulmasını ifade eden kovada el (hands in
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
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Anüler elastolitik dev hücreli granülom, güneş gören bölgelere yerleşen anüler lezyonlarla karakterize, etyopatogenezi aydınlatılmamış
nadir görülen granülomatöz bir deri reaksiyonudur. Eritemli, kenarları kabarık, merkezi atrofiye gidebilen 3-5 cm büyüklüğünde
anüler plaklarla seyreder. Histolojik olarak lezyonun kenarında çok
nükleuslu dev hücreler ve merkezde elastik liflerin kaybı görülür.
Burada 61 yaşında bir erkek hasta, 2 yıl önce başlayıp, saçlı deri
sol frontoparietal bölgeyi büyük ölçüde kaplayacak şekilde büyüyen
anüler lezyon nedeniyle başvuran ve klinik ve histopatolojik olarak
anüler elastolitik dev hücreli granüloma tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. Saçlı deriye yerleşen ve skatrise neden olmaksızın seyreden anüler lezyonların ayırıcı tanısında anüler elastolitik dev hücreli granüloma düşünülmelidir.
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PLAZMA HÜCRELİ BALANİT: TOPİKAL
TAKROLİMUS TEDAVİSİ DENEYİMİ
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Plazma hücreli balanit (Zoon balaniti), penis ve prepisyumun kronik ve benign inflamatuvar dermatozudur. Genellikle sünnetsiz yaşlı erkeklerde görülmekte ve etyolojisi bilinmemektedir.
Elli bir yaşındaki erkek hasta, yaklaşık 2 yıldır devam eden penis
ucunda asemptomatik, kırmızı-mor renkli kabarıklık şikayeti ile
başvurdu. Daha önce topikal kortikosteroid ve fusidik asit tedavileri kullanmış, fayda görmemişti. Özgeçmişinde sistemik hastalık
bulunmayan hastanın, dermatolojik muayenesinde glans penis dorsumunda yaklaşık 1 cm çaplı eritemli yer yer erode plak izlendi.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

Lezyondan alınan insizyonel biyopsi sonucu papiller dermiste plazma hücrelerinden zengin mikst inflamasyon izlendi. Plazma hücreli balanit tanısı alan hastaya günde 2 kez topikal takrolimus (%0,1)
tedavisi başlandı. İkinci ayın sonunda tamamen iyileşme izlendi ve
5 aylık takipte rekürrens görülmedi.
Plazma hücreli balanit, genellikle iyi seyirlidir, zaman içerisinde
kendi kendini sınırlayabilir. Topikal kortikosteroidler, fusidik asit ve
imikimod tedavide kullanılan ajanladır ancak tedavi sonrası rekürrens sık görülebilmektedir. Literatürde şimdiye kadar 10 adet benzer olguda, topikal takrolimus başarı ile kullanılmıştır. Bu olgulardan sadece 2 tanesinde rekürrens görülmüştür. Sonuç olarak, plazma hücreli balanitin tedavisinde topikal takrolimus etkili ve güvenilir bir ajan olarak akla gelmelidir.
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Morfea sklerotik plaklarla karakterize lokalize skleroderma formudur. Sebebi net olarak bilinmemekle birlikte genetik, infeksiyoz ve
otoimmün mekenizmalar suçlanmaktadır.daha çok çocukluk çağlarında ve genç erişkin dönemde gözlenmektedir. hernekadar klinik seyir iyi olsada bazen kalıcı lezyonlar şeklinde ortaya çıkabilir.
morfeanın plak, generalize, büllöz,derin ve lineer olmak üzere beş
tipi bulunmaktadır. zosteriform morfea yeni tanımlanan morfea tip
olup oldukça nadir olarak gözlenmektedir. burada bilinen ilk çocuk olgu sunuldu.

P058
BİR RENAL TRANSPLANT ALICISINDA
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Graft rejeksiyonunun önlenmesi amacıyla yaşam boyu immünosüpresif tedavi alan organ transplant alıcılarında tüm enfeksiyonlar gibi
layşmanyazisin de görülme riski artmıştır. Layşmanyazis bu hastalarda, sinsi ve fatal klinik seyir gösteren, yaygın ve atipik deri bulguları ile dissemine visseral tutuluma yol açabilir. Burada, bir renal
transplant alıcısında gelişen, visseral tutulum sonrası kütanöz yayılım yapan bir layşmanyazis olgusu sunulmuştur.
Otuz dört yaşındaki erkek hasta, yüzünde ve boynunda 2 haftadır
olan deri rengindeki kabarıklıklar nedeniyle değerlendirildi. Yedi yıl
önce renal transplantasyon yapılan hasta, 3 aydır devam eden ateş
yüksekliği, karın ağrısı, yutma güçlüğü ve ses kısıklığı nedeniyle izleniyordu. Fizik muayene ve laboratuvar incelemelerinde splenomegali ile pansitopeni, akciğer grafisinde plevral efüzyon ile pnömotik
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infiltrasyon mevcuttu. Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde layşmanya amastigotları saptanan hastanın boyun MR incelemesinde nazofarenkste izlenen kitlenin histopatolojisinde de histiyositlerin sitoplazmasında amastigotlar görülmüştü. Dermatolojik muayenede, yüz
ve boyunda çok sayıda 0.2-0.4 cm çaplarında deri renginde papüller mevcuttu. Deri lezyonlarından yapılan Tzanck yaymada makrofajların sitoplazmasında ve intersellüler alanda çok sayıda layşmanya amastigotları görüldü. Balgam, periferik kan, bronkoalveolar lavaj ve deri lezyonlarının aspirasyon örneklerinde mikrokültür yöntemi ile promastigotlar saptandı ve PCR ile türü L. infantum olarak belirlendi. Sistemik bulguların ardından ortaya çıkan çok sayıda deri lezyonu olması, L.infantum’un çoğunlukla visseral tutuluma
neden olan bir tür olması nedeniyle hasta, visseral ve sekonder kütanöz layşmanyazis tanısı aldı. Hastaya lipozomal amfoterisin B (3
mg/kg/gün) başlandı. Altı haftalık tedavi sonrasında klinik ve laboratuvar bulguları düzeldi, deri lezyonları tamamen geriledi.
İmmünosüpresif hastalarda, ateş, pansitopeni, splenomegali ve solunum sistemine ait bulguların varlığında visseral layşmanyazis, bu
bulgulara yaygın deri lezyonlarının eşlik etmesi durumunda visseral
tutuluma ikincil gelişen kütanöz layşmanyazis ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Bu hastalarda, erken tanı ve tedavi, layşmanyazise bağlı morbidite ve mortalitenin en aza indirilmesi açısından
önemlidir.
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Küçük alkalin pillerin yani yaygın kullanılan ismiyle saat pillerinin
yutulması tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Çocuk hasta
grubunda sık karşılaşılan bu durum sindirim sistemi ve hava yollarında özellikle de burun ve dış kulak yolunda hasara neden olabilmektedir. Deri temasına bağlı deri yaralanması oldukça nadir görülmektedir. Burada küçük alkalin pil yutulmasına bağlı sol uyluk medialinde yara gelişen bir çocuk olguyu sunmayı amaçladık.
1,5 yaşında erkek hasta sol uyluk iç yüzündeki yara nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hasta 1 gün önce oyuncağının pilini yutması nedeniyle ile hastanemiz acil servisine başvurmuş. Hastanın acil
serviste yapılan fizik muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmamış. Çekilen direk batın grafisinde pilin gastrointestinal sistemde
olduğu gözlemlenerek kontrole gelmesi kaydıyla evine gönderilmiş.
Çocuğun annesi bir gün sonra bezini değiştirirken yuttuğu pilin sol
uyluk iç yüzüne yapıştığını görmüş. Pili kaldırdığında altında da
yara meydana geldiğini saptamış. Hasta tekrar acil servise başvurduğunda plastik cerrahi ve dermatoloji polikliniğine konsulte edilmiş.
Yapılan fizik muayenede hastanın sol femoral bölge proksimal iç yüzünde yaklaşık 1 cm çapında ülsere lezyon saptandı. Hastanın lokal
antibiyotikli pomad ve pansumanlarla takibi yapılarak tedavi edildi.
10 gün içinde lezyon tamamen iyileşti. Herhangi bir sistemik ve lokal komplikasyon ile karşılaşılmadı.
Küçük alkalin piller endüstriyel olarak AG 13 (LR-44) olarak bilinmektedirler. Artı ve eksi kutupları birbirine çok yakın olan bu piller
11.4 ±0.2 mm çapında, 5.2±0.2 mm kalınlığında ortalama 1,5 Volt
ve 150 mAh akım kapasitesine sahiptir ve çinko magnezyum oksit
alkalin yapısındadırlar. Saat, kumanda, oyuncak ve hesap makinesi
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gibi birçok küçük ev aletlerinde kullanılmaları sebebiyle de çocukların yutması açısından oldukça tehlikelidirler. Sıklıkla bu pillerin yutulması herhangi bir patolojiye sebebiyet vermemesine rağmen literatürde özellikle gastrointestinal sistemde, solunum yollarında, burunda, dış kulak yolunda yaralanma ve perforasyonlar bildirilmiştir.
Literatürde 2 vakada da deri yaralanması gözlenmiştir. Bizim olgumuz da deri yaralanması meydana gelmiş nadir olgular arasındadır.
Sonuç olarak bu tür olgularla karşılaşıldığında gastrointestinal sistem ve solunum yolları açısından dikkat edilmesi yanında hastanın
gayta ile pili çıkardıktan sonra da deride yaralanmalara neden olabileceği akıldan çıkartılmaması gereken bir durumdur.
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77 yaşında erkek hasta sağ ayak sırtında kapanmayan, büyüme gösteren ağrısız yara şikayetiyle başvurdu. Öyküsünden ayak yarasının
17 yaşında elefantiazis tanısıyla uygulanan cerrahi girişim sonrasında ortaya çıktığı, 60 yıldır kapanmadığı, son bir yıldır da hızlı bir
büyüme gösterdiği öğrenildi. Soygeçmişinde özellik olmayan olgunun özgeçmişinde çiftçilik nedeniyle güneşe maruziyet öyküsü mevcuttu. Muayenesinde her iki bacakta gode bırakmayan ödem, sağ
ayak dorsal yüzde 6 cm x 3 cm x 0.5 cm (boy x en x derinlik) boyutlarında, çevresinde yer yer hiperkeratozik, maküler gri-siyah pigmentasyonun izlendiği ve merkezinde pürülan akıntının eşlik ettiği nekrotik zeminli ülserasyon görüldü. Ülserasyonun pigmente alanından yapılan punch biyopsinin histopatolojik incelemesi melanom ile uyumlu bulundu.
Kronik kutanöz ülserler üzerinde malignite gelişebilmektedir.
Kronik ülserler üzerinde sıklıkla geliştiği bildirilen maligniteler skuamöz hücreli ve bazal hücreli karsinomdur. Lenfödem üzerinde de
lenfanjiosarkom, skuamöz hücreli karsinom, lenfoma, Kaposi sarkomu ve nadiren melanom gelişimi bildirilmiştir. Bu yazıda lenfödem ilişkili kronik bir ayak ülseri üzerinde melanom gelişimi sunulmakta, melanomun da kronik ülser zemininde gelişebileceği vurgulanmaktadır.

P061

karıştırılabilecek dermoskopik özellikler taşımaktadır. Burada SK
tanısı konan 5 olguda kriyoterapi tedavisinden sonra izlenen dermoskopik değişiklikler sunulmaktadır.
Olgular: Retrospektif olarak incelenen bu olgu serisinde, kahverengi
veya sarının farklı tonlarında homojen alanlara eşlik eden gri renkli ince granüller veya düzensiz, kaba globüller mevcuttu. Söz konusu ince granüller birleşerek bazı alanlarda annüler granüler yapılar
oluşturuyordu. Olgulardan ikisinde düzensiz pigmentin üçgen şeklinde dizilim gösterdiği veya iribaş benzeri şekiller oluşturduğu izlendi. Bazı lezyonlarda kalın kırmızı globüller içinde pigmente granüller dikkati çekti.
Tartışma: Dermatoloji hekimlik uygulamaları sırasında SK’un ayırıcı tanısı çoğunlukla sorun oluşturmaz. Ancak nadiren hem klinik hem de histopatolojik tanı zorlukla konur; bu olgular SK’un
farklı tipte iyi ya da kötü huylu tümörlere eşlik ettiği kollizyon tümörleri veya çok sayıda seboreik keratoz tarafından adeta gizlenen
deri maliniteleridir. Ayrıca bir SK lezyonunda çok nadiren malin
dönüşüm de olabilir. Sunulan olgularda kriyoterapi sonrası izlenen
dermoskopik değişikliklerden gri renkli ince granüller gerilemekte olan melanositik nevüs veya melanoma; büyük çaplı granüller
ise bazal hücreli karsinoma veya likenoid keratoz gibi melanositik
ya da non-melanositik tümörlerdeki bulgulara benzerlik göstermektedir. Tanımlanan dermoskopik bulgular kriyoterapi sonrası gelişen
buz kristalleri ve ozmotik değişikliklere bağlı hücre ölümünü takiben muhtemelen açığa çıkan antijenlerin immün sistemi uyarması
ile açıklanabilir. Bazı lezyonlarda izlenen kırmızı yuvarlak yapılar da
iskemik hasara ikincil konjesyonla uyumlu olabilir.
Sonuç olarak SK’un kriyoterapi sonrası iyileşme devresinde gösterdiği dermoskopik bulguların cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken bazı tümörlerdeki bulgulara olan benzerliği dolayısıyla, hastaya yanlış tanı konulduğu ve yanlış tedavi verildiği izlenimi doğabilir.
Seboreik keratoz olgularında çoğunlukla dondurma öncesi tanısal
amaçlı biyopsi yapılmamış olması da klinisyenin tanı konusundaki
tedirginliğini arttırabilir. Kaldı ki, tedavi sonrasında alınacak bir biyopsi, uygulamaya ikincil değişiklikler nedeniyle başlangıç lezyonu
ile ilgili kesin bir yargıya ulaşılmasını engelleyebilir. Bütün bu tanısal zorluklar nedeniyle, kriyoterapi sonrasında SK lezyonunda gözlenen dermoskopik bulguların belgelenmesinin ve bilinmesinin çok
önemli olduğunu düşünüyoruz.

P062
MORTAL SEYREDEN VE NADİR GÖRÜLEN BİR
BACAK ÜLSERİ NEDENİ : KALSİFLAKSİ
1

SEBOREİK KERATOZ LEZYONLARININ
KRİYOTERAPİ İLE TEDAVİ VE TAKİBİNDE ORTAYA
ÇIKAN DERMOSKOPİK BULGULAR ÜZERİNE BİR
YORUM.
1

İkbal Esen Aydıngöz, 2Ayşe Tülin Mansur.
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Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2Ahu Hetman Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç: Seboreik keratozlar (SK) sıklıkla erişkin yaş döneminde görülen iyi huylu deri tümörleridir. Olguların büyük bir çoğunluğunda klinik inceleme veya dermoskopi ile tanı kolayca konur.
Lezyonların tedavisinde kullanılan kriyoterapi etkili ve güvenli bir
yöntemdir. Kriyoterapi uygulanan hastaların takibi sırasında ortaya çıkan dermoskopik bulgular gerilemekte olan bir deri tümörüyle
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Duygu Gülseren, 1Aslı Hapa, 1Ayşen Karaduman, 1Nilgün
Atakan, 2Özay Gököz.
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıları Anabilim
Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Kalsiflaksi, küçük ve orta çaplı damarlarda metastatik kalsifikasyon sonucu gelişen dermis, subkütan doku, kas, fasya ve iç organlarda iskemik nekroz ile karakterize bir vaskülopati tablosudur.
Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte histopatolojik bulgular arasında endovasküler fibrozis, fibrin trombüsü, intimal proliferasyon, obliteratif vaskülopati, doku iskemisi, kalsifikasyon, pannikülit ve subkütan yağ nekrozu yer almaktadır. Oldukça ağrılı olan
lezyonlar genellikle livedoid paternde kırmızı subkütan nodül veya
morumsu plak şeklinde başlar, iskemik nekroz alanlarına dönüşür.
İleri evre lezyonlar derin ülsere siyah eskar plakları şeklinde görülür. Kalsiflaksi, daha çok son dönem böbrek yetmezliği olan kronik
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diyaliz hastalarında veya böbrek transplantasyonu sonrası görülse
de bazı üremik olmayan durumlarla da bir arada görülebilmektedir.
Bunlar arasında en sık primer hiperparatroidizm, daha nadir olarak
malignensiler (malign melanom, metastatik meme kanseri, multipl
myelom ve lösemiler), alkolik karaciğer hastalığı, siroz, otoimmün
hastalıklar (sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, Crohn
hastalığı), hiperkoagülabilite durumları veya obezite yer almaktadır.
Burada 1 yıl boyunca tedaviye dirençli bacak ülserleri nedeniyle takip edilen ve altta yatan herhangi bir nedenin bulunamadığı bir kalsifilaksi olgu sunulmuştur.
Her iki alt bacakta iyileşmeyen yaralar şikayeti ile Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniğine başvuran 76 yaşındaki kadın hastanın hikayesi sorgulandığında yaklaşık 1 sene önce sol bacakta mor leke şeklinde şikayetlerinin başladığı öğrenildi. İlk olarak dış merkezde değerlendirilen ve
biyopsi sonucu ile livedoid vaskülopati tanısı konan hasta, önerilen prednizolon, metotrexat ve hidroksiklorokin tedavilerinden fayda görmemiş, lezyonlar ağrılı, akıntılı, büyük ve derin ülsere yaralara dönüşmüştü. Hastanın yapılan dermatolojik incelemesinde bilateral tibia üzerlerinde sarı akıntılı, bazılarının üzerlerinde siyah kalın kurutların izlendiği derin ülsere plaklar, alt ve üst ekstremitelerde, abdomen üzerlerinde yaygın peteşi ve purpuralar mevcuttu.
Hastanın tibiada yer alan ülser sınırından alınan biyopsi örneğinin
patolojik incelemesinde kalsiflaksi ve medial kalsifik skleroz izlendi.
Hastada kalsifilaksiyi açıklayacak herhangi bir patolojik bulgu saptanmadı. Bir buçuk aylık takip süresince uygulanan yara bakımı ve
oral bifosfonat tedavisinden fayda görmeyen hasta, gelişen sepsis nedeni ile kaybedildi.
Bu olgu vesilesiyle bacak ülseri ayırıcı tanısında nadir görülen ve
mortalitesi yüksek olan bu hastalığı hatırlatmak ve normal böbrek
fonksiyonları ile bir arada bulunabileceğine dikkati çekmek istedik.

P063
BİR AKKİZ AKUAJENİK SİRİNGEAL
AKROKERATODERMA OLGUSU
Fadime Kılınç, 1Ayşe Akbaş, 1Ahmet Metin, 1Sertaç Şener.
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NEKROBİYOTİK KSANTOGRANÜLOMA
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Mahizer Yaldız, 2Teoman Erdem, 1Bahar Sevimli Dikicier,
Muzaffer Yıldırım.
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, 2Sakarya
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 3Sakarya Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Nekrobiyotik ksantogranüloma paraprotenemiyle ilişkili kronik ve
ilerleyici bir hastalıktır. Plak veya nodül tarzındaki ksantomatöz lezyonlar başta göz çevresi olmak üzere yüz, ekstremiteler ve gövdede
yer almaktadır.
54 yaşında bayan hasta yaklaşık 1 yıl önce boyundan başlayıp kol,
sırt ve gövdeye yayılan yara şikayeti ile başvurdu. Hastanın öz ve
soy geçmişinde özellik yoktu. Sistemik muayenesi olağandı. Yapılan
dermatolojik muayenesinde sağ periorbital bölgede kırmızı viyole
renkli sert plak, sağ üst göz kapağında sarı renkli papül ve nodül,
sağ supramandubuler bölgede ortası sarı renkli ve fluaktasyon veren etrafı sert kırmızı viyole renkli yer yer telenjiektazik nodüloplak,
gövde ön ve arka yüzde, kollarda üzeri yer yer ülsere, yer yer nekrotik ve telenjiektazilerin bulunduğu turuncu-viyole renkli nodül ve
plaklar mevcuttu.Deri biyopsisinde, dermis ve subkutan yağ dokuda lokalize ortasında nekrobiotik sahalar, kolesterol kleftleri ve dejenere kollajen demetleri bulunduran çevresinde bir kısmı dev hücre formatında histiyositik karakterli hücrelerden oluşan granulomatöz reaksiyon saptandı.Grocoot ve PAS boyama ile spesifik özellik
gözlenmedi. Histopatolojik bulgular Nekrobiyotik ksantogranüloma ile uyumluydu. Klinik ve histopatolojik bulgular ile olgu nekrobiyotik ksantogranüloma olarak kabul edildi. Klinik ve laboratuvar
olarak sistemik tutuluma rastlanmadı. Fusidate sodium krem ve batikon ile pansuman verildi. Sistemik tedaviyi kabul etmeyen hastaya
6 ayda bir sistemik tutulum açısından kontrol önerildi.
Nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle sunmayı uygun bulduk

P065

1
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Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji

Akkiz akuajenik siringeal akrokeratoderma (AASA); suyla temas
sonrası, el ve ayaklarda ortaya çıkan, simetrik, şeffaf, beyaz ödematöz papül ve plaklarla karakterize, nadir rastlanan, keratodermanın
özel bir formudur. Herediter ya da akkiz olabilir. İdiyopatik olabileceği gibi kistik fibrozis, atopi, marasmus, hiperhidrozis,refecoxib ve
aspirin kullanımı ile de ilişkili olabilir.
Burada; 6 aydır suyla temas sonrası avuç içlerinde buruşma, beyazlaşma şikayeti olan, AASA tanısı histopatolojik olarak ta doğrulanan
45 yaşında bir erkek hasta, nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

HEMANJİOM OLARAK BİLİNEN LUPUS VULGARİS
OLGUSU
1

Mahizer Yaldız, 2Teoman Erdem, 1Bahar Sevimli Dikicier, 3F.
Hüsniye Dilek.
1

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, 2Sakarya
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 3Sakarya Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Lupus vulgaris en sık görülen deri tüberküloz formudur. Vücudun
herhangi bir yerindeki tüberküloz odağından hematojen, lenfatik ya
da komşuluk yolu ile deriye ulaşabilir.
46 yaşında bayan hasta 3-4 yaşından beri olan yaklaşık 2 yıldır büyüme gösteren kolda kırmızı ben şikayeti ile başvurdu. Yapılan dermatolojik muayenesinde sol kol medialinde 5x7 cm boyutlarında
etrafında 0.5-1 cm çapları arsında değişen satellit lezyonları olan diaskopi pozitif kırmızı-portakal renkli plak saptandı. Klinik ve histopatolojik bulgularla Lupus vulgaris olarak değerlendirilen hastaya
antitüberküloz tedavisi başlandı.
Hastalığın çocukluktan beri olması ve uzun yıllar hemanjiom olarak
bilinmesi nedeniyle sunmayı uygun bulduk
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P066
KENE ISIRIĞI SONUCU GELİŞEN BİR TULAREMİ
OLGUSU
1
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Hacettepe Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Tularemi, Francisella tularensis isimli gram negatif hücre içi bir patojenin etken olduğu, tavşan, fare, sincap gibi hastalığı taşıyan hayvanların kontamine ettiği suların içilmesi, kullanılması veya bu sularla temas edilmesi, bu hayvanların kirlettiği meyve ve sebzelerin
bol su ile iyice yıkanmadan yenmesi veya hayvan leşleri ile temas
edilmesi sonucu bulaşan, hem sistemik hem de deri bulguları olan
bir enfeksiyon hastalığıdır. Enfekte kene ve diğer sokucu sineklerin
ısırması ile bulaşan olgular da bildirilmiştir.
Altmış iki yaşında erkek hasta kene sokması sonrası gövde önyüzde gelişen kalın kabuklu yara ve aynı taraf koltuk altında beze yakınmalarıyla başvurdu. Kırıkkale’nin Kalecik ilçesinde çiftçilik yapan hastamızda 25 gün önce kene ısırığı sonrası göğüs orta hatta sivilce benzeri lezyon oluşmuş, ardından birkaç gün içinde kabuklanmış ve sol koltuk altında ağrılı şişlik meydana gelmiş. Ateş ve halsizlik şikayetleri de olan hastaya oral Amoksisilin-klavulanat tedavisi başlanmış. Ancak hasta tedaviden fayda görmemiş. Dermatolojik
muayenede sternum üzerinde orta hattın solunda hemorajik kalın
krutlu, periferi eritemli ülser ve sol aksillada yumuşak kıvamlı 2x2
cm çaplı lenfadenopati izlendi. Hastanın tularemi için endemik bir
bölgeden gelmesi, kene ısırığı öyküsü olması ve klinik bulgularının benzerliği nedeniyle hastadan tularemi ön tanısıyla aglütinasyon testi gönderildi ve 1/1280 titrede pozitif olarak tespit edildi.
Babesiosis için istenen IFA testi ve Borrelia burgdorferi serolojisi
sonuçları negatif olarak raporlandı. Bu bulgularla ülseroglandüler
tip tularemi tanısı koyulan hastaya tedavide ilk seçenek olarak kabul edilen Streptomisin’in yan etkileri nedeniyle oral Siprofloksasin
2x750 mg planlandı. Ancak izlemde ateşi düşen hastanın sol koltuk altında lenf nodunda ağrı ve şişlik devam etti. Tedavinin 12. gününde sol aksilladaki apse formasyonu ve apse drenajından elde edilen püy kültüründe E.coli ve Proteus mirabilis üremesi olması üzerine Ertapenem 1x1 gr intravenöz olarak başlandı ve tedavinin 21.
gününde tama yakın iyileşmesi olan hastanın tedavisi kesilerek taburcu edildi.
Bu olgu vesilesiyle özellikle endemik bölgelerden gelen hastalarda kene ısırığı sonrasında o bölgede ülsere lezyon, komşuluğunda lenfadenopati ve eşlik eden ateş ve halsizlik kliniği ile başvuran
hastalarda, kırsal kesimde sık rastlanan tularemi hastalığının ayırıcı tanıda akla getirilmesi gerekliliği ve tedaviye dirençli olgularda
Ertapanem gibi geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt alınabileceği vurgulanmak istendi.

P067
İNTRAVENÖZ İMMÜNOGLOBULİN VE
SİKLOSPORİN İLE TEDAVİ EDİLEN DİRENÇLİ BİR
GESTASYONEL PEMFİGOİD OLGUSU
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Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Gestasyonel pemfigoid (GP) subepidermal yerleşimli büller ile karakterize nadir görülen bir gebelik dermatozudur. Genel olarak
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gebeliğin geç dönemlerinde abdomenden başlayıp tüm vücuda yayılan kaşıntılı vezikül ve büller görülür. Patogenezinde büllöz pemfigoide benzer şekilde, BPAg2’nin NC16A bölgesine karşı oluşan
otoantikorlar rol oynar.
Yirmi altı yaşında kadın hasta 2 aydır vücudunda oluşan lezyonlar
nedeni ile bize başvurdu. İlk kez 35. gebelik haftasında iken yoğun
kaşıntısı başlayan ve doğumdan 2 gün sonra vücutta oluşan içi su
dolu kabarcıkları olan hasta önce dış merkeze başvurmuş ve allerjik egzematize kontakt dermatit ile eritema multiforme ön tanılarıla betametazon dipropiyonat ampul intramüsküler (bir kereye mahsus) ve oral metilprednisolon 80 mg/gün başlanmış. Bu tedaviden
fayda görmeyen hastanın alınan biyopsi sonucu gestasyonel pemfigoid ile uyumlu gelmiş ve hastaya Fluokortolone tablet 40mg/gün
başlanmış. Ancak izlemde lezyonlarda artış olan hastanın oral kortikosteroid dozu 60mg/gün’e çıkılmış. 1 aylık oral kortikosteroid
tedavisinden fayda görmeyen hastanın başvurusunda dermatolojik
muayenesinde her iki üst ve alt ekstremite distallerinde daha yoğun
olmak üzere tüm vücutta yaygın yer yer krutlu erode alanlar ve intakt vezikül, büller mevcuttu. Histopatolojik incelemede bulgular
gestasyonel pemfigoid ile uyumlu bulundu. Tedavi olarak prednizolon tablet 1 mg/kg/gün (75mg/gün) ve azotiyopurin tablet 50 mg
2x1 başlandı. Takibinde yeni lezyonları çıkmaya devam eden hastanın oral kortikosteroid dozu 100 mg/güne, azatiyopurin dozu ise
150 mg/gün’e çıkıldı. Bu tedavilerden fayda görmeyen hasta azotiopurin ve oral kortikosteroid tedavisine dirençli olarak kabul edildi.
Kadın Doğum bölümü tarafından da rezidü plasental doku açısından da değerlendirilen hastada herhangi bir patolojik bulgu saptanmadı. Azotiyopurin tedavisi hemen, oral kortikosteroid tedavisi ise
tedricen azaltılarak kesildi. Hastaya siklosporin tablet 300mg/gün
başlandı ve aynı zamanda intravenöz immünoglobulin (IV) 0.4gr/
kg/gün 5 gün verildi. Takiplerinde yeni çıkan lezyonları olmayan
hasta önerilerle taburcu edildi. Ancak 2 hafta sonraki kontrolünde
yeni bülleri gelişen hastaya tekrar 0.4gr/kg/gün 5 gün IVIg tedavisi
verildi. İzlemde tedaviden fayda gören hastanın 2 ay sonraki kontrolünde aktif lezyonu yoktu.
Bu olgu vesilesiyle GP’de de klasik tedavilere dirençli durumlar olabileceğini ve tedavide siklosporin ve IVIg ile başarılı sonuçlar alınabileceğini vurgulamak istedik.

P068
EKSTRADİJİTAL GLOMUS TÜMÖRLERİ: 4 OLGUNUN
ÖZELLİKLERİ
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Mehmet Salih Gürel, 1Pınar İncel, 1Aslı Vefa Erdemir, 2Nevra
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İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 2İstanbul Eğitim
Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Glomus tümörleri ya da normal glomus cisimciğinin neoplazmları
tüm yumuşak doku tümörlerinin % 1.6 sını oluşturduğundan göreceli olarak nadir izlenen tümörlerdir. Bu tümörler mavimsi morumsu renkte, soliter karakterde olmaya yatkın, klasik triadı ağrı, soğuk
duyarlılığı, nokta hassasiyeti ile karakterize olan tümörlerdir.Dijital
yerleşimli glomus tümörleri lokalizasyon ve ağrı varlığı nedeni ile
kolaylıkla tanı alabilirken ekstradijiital yerleşimli tümörlerde tanı
gecikmesi ve yanlış tanı sıklıkla sorun olmaktadır.
Kliniğimizde yaşları 37-44 arasında değişen,hepsi erkek, 4 hastada
saptanan glomus tümörlerinin özellikleri sunulmaktadır. Hastalık
öyküsü 3 ay ile 3.5 yıl arasında değişmektedir. Ekstradijital yerleşim gösteren dört glomus tümöründen üçü alt, biri üst ekstremitede
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saptanmıştır. Bu hastaların ikisinde dokunmakla hassasiyet şikayeti mevcut iken ikisinde de ağrı şikayeti mevcuttu. Histopatolojik incelemede ekstradijital yerleşimli bir olguda glomanjioma alt tipi rapor edilmiştir. Olguların hepsi total eksizyonla tedavi edilmiş, rekürrens izlenmemiştir.
Glomus tümörlerinin ekstradijital yerleşimine dikkat çekmek özellikle bu yerleşimde tanıda gecikmeler yaşandığını vurgulamak amacı ile olgularımızı sunmayı uygun gördük.
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GİARDİA İNTESTİNALİS ENFESTASYONUNA EŞLİK
EDEN FİGÜRE ERİTEM: 1 ÇOCUK OLGU
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Figüre eritemler anüler ve polisiklik lezyonlarla karakterize bir grup
erüpsiyonu içerir.Eritem anüler santrifüj ile ayırıcı tanıya giren başlıca hastalıklar; tinea korporis, tinea versikolor, sistemik lupus eritematozus, anüler ürtiker ve eritema kronikum migransdır. Figüre eritemlerde kesin tanı klinik, laboratuvar ve histopatolojik olarak konur. Eritem anüler sentrifüj ilk kez Darier tarafından 1916’da tanımlanmıştır. Ortalama 30-50 yaş arasında görülen, sıklıkla etyolojisinde bakteriyel ve fungal infeksiyonların yer aldığı bir hastalıktır.
Giardia intestinalis, fekal oral yolla bulaşan, sık görülen bir enfestasyondur. Literatürde kronik prüritüs, ürtiker, anjiyoödem, atopik
dermatitle birlikteliği gösterilmiştir.
Olgumuz iki yaşında erkek hasta; vücutta kızarıklık ve kaşıntı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Şikayeti dört ay önce başlayan hastaya daha önce başvurduğu dermatolog tarafından topikal steroidli krem verilmiş. Şikayetleri birkaç gün içinde gerileyip aynı sürede
tekrarlamış.Muayenesinde gövde ön yüzde ve kolların fleksör yüzlerinde eritemli anüler plakları mevcuttu. Lezyonlar takipte yer değiştirmiyor ve gerilemiyordu. Lezyon periferinden alınan kazıntının KOH ile incelemesinde fungal elemanlar görülmedi. Periferik
kanda eozinofili ve gaita incelemesinde giardia intestinalis kistleri
görüldü. Metronidazol 30 mg/kg/gün tedavisi başlandı. Tedavinin
dördüncü günü lezyonlar azalmaya başlayıp yedinci günde tamamen geriledi. Yeni lezyon çıkışı üç aylık izlemde tespit edilmedi.
Literatürde bir olguda giardia intestinalise eşlik eden granülom anüler olgusu bildirilmektedir. Olgumuzda histopatolojik inceleme yapılamadığı için klinik ve laboratuvar bulgular ile giardia intestinalise eşlik eden figüre eritem tanısı konulmuştur. Figüre eritemler içerisinde yer alan eritem anüler santrifüj klinik olarak bu hastada en
uygun tanı olarak düşünülmektedir. Literatürde giardia intestinalise eşlik eden figüre eritem olgusu bulunmadığından sunmayı uygun bulduk.

P070
PHİALOPHORA VERRUCOSA’NIN ETKEN OLDUĞU
FEOHİFOMİKOZ OLGUSU
1
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Siyah fungal enfeksiyonlar patojenlerin dokudaki karakteristik görünümlerine göre 3 farklı şekilde gözlenirler. Bunların %80’ inden
fazlası kromoblastomikozis, geri kalanı feohifomikoz ve miçetoma şeklindedir. Kromoblastomikozise neden olan mantarların sınıflaması kültürlerindeki spesifik morfolojik yapılarına göre yapılmaktadır ve enfeksiyona neden olan 5 farklı tipi tanımlanmıştır. Sıklık sırasına göre Fonsecaeapedrosoi, Phialophoraverrucosa,
Cladosporiumcarrionii, F. Compacta ve Rhinocladiellacerphilum’
dur. Phialophora grubu mantarlar toprakta, ağaçlarda veya bozulmuş bitkilerde bulunur. İnsanlarda nadiren enfeksiyona neden olan
siyah mantarlar, genellikle immunsupresif bireylerde hastalık oluştururlar. Mikotik keratit, deri enfeksiyonu ve protez kapak endokarditine neden olabilirler. Enfeksiyonlar genelde vücudun açık yerlerinde, travmatik deri alanlarından bulaş şeklinde olmaktadır. Klinik
olarak lezyon genelde küçük, yavaş büyüme gösteren tek papül şeklinde başlayıp zamanla verrüköz görünüm kazanır.
Feohifomikoz 30’dan fazla siyah mantarların ve nadiren Phialophora
verrucosa’ nın da neden olduğu diğer fırsatçı enfeksiyondur ve patojenler doğal yaşamda bulunur.
Olgu: 72 yaşında bayan hasta, 1 yıldır sağ ayak bileğinde küçük bir
papül olarak başlayıp, sonra büyüyerek akıntılı, ülsere yara haline
gelen lezyondan şikayetçiydi. Hastamız köyde yaşıyordu ve çiftçilik ile uğraşıyordu. Travma ve yolculuk hikayesi olmayan hasta 20
yıldan beri sistemik skleroz tanısı ile çeşitli immünsupresif tedaviler kullanıyordu. Ayrıca diyabeti olan hasta oral antidiyabetik kullanıyordu.
Dermatolojik muayenesinde; sağ ayak medial malleol üst kısmında
2x2 cm çapında, deriden kabarık, üzerinde krut olan ve hafif pürülasyon gösteren, ağrısız, sağlam deriden daha koyu renkli bir ülser
saptandı. Ayrıca sistemik skleroz belirtileri olan; maske yüz,perioral
ışınsal çizgilenmeler, akral alanlarda skleroz ve ellerinde kontraktürler mevcuttu. Hastanın akıntılı ülserinden alınan sürüntü örneğinde bakteri görülmedi. Nativ preperatta hifa izlenmedi. Kültürde
üreme olmadı. Hastadan derin mikoz, SCC, BCC, deri tüberkülozu ön tanıları ile doku örnekleri alındı ve histopatolojik inceleme
için patoloji laboratuvarına, mantar ve Mycobacterium tuberculosis veya atipik mycobacterium kültürü için mikrobiyoloji laboratuvarına gönderildi.
Patolojik ve mikrobiyolojik incelemeler sonucunda hastaya,
Phialophora verrucosa’ya bağlı feohifomikoz tanısı konuldu.
4 ay 400 mg/gün itrakanazol tedavisi alan hastanın lezyonunda tam
gerileme gözlendi.
Çok nadir görülen bu olgu sebebiyle, siyah fungal enfeksiyonları
gözden geçirip, tropikal bölgelere benzeyen iklim ve doğal yapısı
ile Zonguldak’ta bu enfeksiyonların unutulmaması gerektiğini öğrendik.
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P071
30 YIL GECİKME İLE TANI ALAN BİR TUBEROZ
KSANTOMA OLGUSU
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Ksantomalar sarı-kahverengi, pembemsi, turuncu renkli maküller,
papüller, plaklar veya nodüllerdir. Ksantomalarda histolojik olarak
yağ damlacıkları içeren makrofajların deride veya tendonlarda birikimi söz konusudur. Ksantomalar genel metabolik bir hastalığın,
generalize bir histiositozisin veya lokal yağ fagositozunun olduğu
bir sürecin semptomu olabilirler. Eşlik edebilen patolojilerin fatal
sonuçları olması nedeniyle tanı ve tedavileri önemlidir.
34 yaşındaki erkek olgu vücudundaki yumrular nedeniyle deri ve
zührevi hastalıklar polikliniğine başvurmuştu. Öyküsünden bu
yumruların 5 yaşından itibaren ortaya çıktığı, zamanla sayılarının
ve büyüklüklerinin arttığı ve ilk kez 1997’de askere gittiğinde sakrumdaki 2 yumrunun eksize edildiği ancak hastaya herhangi bir tedavi verilmediği öğrenildi. Soygeçmişinde kardeşinde de benzer lezyonlar olduğu öğrenilen hastanın zaman zaman çarpıntı ve göğüs
ağrısı ve yanısıra santral retinal ven trombozu nedeniyle görme kaybı yakınmaları da mevcuttu. Deri muayenesinde ensede, dirseklerde, ellerde, ayaklarda, dizlerde ve gluteal bölgede çapları 2 cm ile 10
cm arasında değişen sarı-turuncu renkli; üzeri normal deriyle kaplı,
mobil, ağrısız nodüller saptandı. Hastada tuberöz ksantoma öntanısı düşünülerek ön kolundaki lezyondan biyopsi alındı ve histopatolojik olarak ksantoma tanısı onaylandı. Tetkiklerinde total kolesterol düzeyinin 646 mg/dl, HDL: 29 mg/dl, LDL :590 mg/dl, trigliserid değerinin 187 mg/dl olduğu görüldü. Olguda tip IIA ailesel
hiperkolesterolemi düşünüldü ve rosuvastatin ile kolestiramin tedavileri başlandı. Kalpte anteroseptal ve inferior duvarda iskemik alanlar ve mitral ve aort kapak yetmezlikleri belirlenen hastaya trimetazidin hidroklorür tedavisi başlandı. Taburcu olduktan sonra kontrollerine gelmeyen olguya telefon ile ulaşılamadı.
Tartışma ve sonuç: Olgumuzda tüberöz ksantom tanısı 30 yıl gecikme ile konmuş ve hastada eşlik eden hiperlipidemi nedeni ile aterosklerotik kalp hastalığı ve gözde santral retinal ven trombozu gelişmiştir. Nadir görülen bu hastalığı, erken tanının önemini de hatırlatmak amacıyla sunmayı uygun bulduk. Olgumuz çok sayıda ve
büyük çaplı lezyonları nedeniyle de dikkati çekmektedir.

P072
HAİLEY HAİLEY HASTALIĞI ZEMİNİNDE
MASKELENMİŞ HERPES VİRUS ENFEKSİYONU
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Benign familyal pemfigus olarak da adlandırılan Hailey Hailey hastalığı kıvrım yerlerinde lokalize kalmaya eğilimli vezikül ve erozyonlarla seyreden tekrarlayıcı nitelikte büllöz bir dermatozdur.
Otozomal dominant kalıtılan hastalıkta golgi cisimciğinin kalsiyum pompalarını kodlayan ATP 2C1 geninde mutasyon sonucu desmozomlarda ayrışma ve intraepidermal ayrışma ortaya çıkar.
Hormonal değişiklikler, fiziksel travmalar, bakteriyel, fungal ve viral
enfeksiyonlar, aşırı terleme ve ultraviyoleye maruz kalmak önemli
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tetikleyici faktörlerdir. Hastalık sıklıkla 20-40 yaş arası başlamaktadır.
Yaklaşık 13 yıl önce hailey hailey hastalığı tanısı konmuş 48 yaşındaki erkek hastanın patolojik olarak hailey hailey hastalığı tanısı mevcuttu. Aile öyküsü ve klinik muayenede inguinal ve axiller alanda
erode, masere plaklar hastalığı destekler nitelikteydi. Önceki ataklarında topikal tedaviler ile ağrı-yanma şikayetleri dramatik gerileyen
hastanın inguinal lezyonlarından yapılan nativ inceleme ile tinea inguinalis saptandı. Alınan bakteriyel kültürde morganella morganii
üremesi olan hastaya, terbinafin tablet ve ampisilin sülbaktam tedavisi, topikal kortikosteroid ve lokal yara bakım tedavisi ile sistemik
metilprednisolon 40 mg/gün tedavisi başlandı. Lezyonlarda klinik
gerileme olmaması ve ağrı-yanma gibi subjektif şikayetlerin şiddetlenerek devam etmesi erode lezyonlarının maskelediği herpes simpleks enfeksiyonunu akla getirdi. Tzank yaymada multinükleer dev
hücreler görülen hasta sistemik asiklovir tedavisine dramatik yanıt
verdi ve 10 gün içinde lezyonları tamamen kontrol altına alınıp ağrı
ve yanma şikayetleri geriledi.
Hailey Hailey hastalığı zemininde epidermal bütünlük bozulduğundan sekonder enfeksiyonlara yatkınlık söz konusudur. Şiddetli
ağrının eşlik ettiği tedaviye dirençli hailey hailey hastalarında maskelenmiş herpes virus enfeksiyonu akılda tutulmalı ve tedaviye sistemik antiviraller de eklenmelidir.

P073
ZOSTERİFORM YERLEŞİMLİ MULTİPL EKRİN
SPİRADENOMA
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Spiradenoma; ekrin yada apokrin ter bezlerinden köken alan ağrılı,
nadir görülen, benin deri eki tümörüdür. Daha çok ekrin kökenlidir, bu nedenle ekrin spiradenoma olarak adlandırılır. Sıklıkla 1535 yaşları arasında görülür. Her iki cinsiyette görülme sıklığı eşittir.
Etyolojisi ve patogenezi bilinmemektedir. Çoğunlukla soliter mavi
nodül olarak görülür. Multipl ekrin spiradenoma nadirdir. Lineer
şekilde zosteriform / blaşkoid dağılım gösteren ekrin spiradenoma
daha da nadirdir.. Uzun sürede lezyonlar malinleşebilir.
17 yaşında erkek hasta sol omuz üzerinde ağrılı mor lekeler nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde inguinal herni operasyonu dışında özellik yoktu. Dermatolojik muayenesinde sol omuz üzerinden başlayıp boyuna ve supraklaviküler alana uzanan zosteriform
bir yerleşim gösteren, yer yer gruplaşan 0.3-1.5 cm çaplarında, lividi eritemli, palpasyonla ağrılı papül ve nodüller bulunmaktaydı.
Lezyonlardan kollajen nevus, leiomiyom, sarkoidoz ön tanıları ile
biyopsi yapıldı. Histopatolojisinde dermiste ve subkutan dokuda,
iyi sınırlı, yuvarlak-oval şekilli, epidermisle bağlantısı olmayan, içerisinde 2 tip hücrenin izlendiği, yer yer PAS pozitif hiyalin agregatların gözlendiği nodüller görülmekteydi. Hastaya bu klinik ve histopatolojik bulgularla ekrin spiradenoma tanısı koyuldu.
Ekrin spiradenoma ekrin ter bezlerinden köken alan nadir görülen ağrılı bir tümördür. Mavi-pembe veya deri renginde, çapı 0.35 cm arasında değişen genellikle tek ancak nadiren çok sayıda nodüller halinde görülür. Multipl ekrin spiradenoma nadiren zosteriform veya lineer dağılım gösterebilir. Ağrılı olması nedeniyle ayırıcı tanıda leiomiyom,glomus tümörü,nörom,anjiyolipom gibi diğer ağrı yapan tümörler de akla gelmelidir. Kesin tanı histopatolojik

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

inceleme ile konur. Uzun süreli lezyonlarda malin dönüşüm olabilir. Tümörün kesin tedavisi total eksizyondur. Biz de hastanın lezyon bölgesini ve yaygınlığını göz önüne alarak aşamalı cerrahi yapılmasını planlandık.

P075
KONFLUENT VE RETİKÜLER PAPİLLOMATOZİS:
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Yüzünde 6 yıldır artarak devam eden kızarıklık ve şişlik yakınması bulunan 60 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Yalnızca yüzde,
yanaklar ve alına başlayan, ve subjektif bir yakınmaya yol açmayan,
pembe- kırmızı renkli kabarık lezyonlardan 6 yıl önce alınmış olan
deri biyopsisinin histopatolojisi “rozasea” ile uyumlu bulunmuştur.
Uygulanan yerel ve sistemik tedavilerle kısmen iyileşme saptanmış
olup, 2-3 yıl tedavisiz bir dönemden sonra, yalnızca yüzde şiddetçe
ve sayıca artmakta olan lezyonlardan yapılan ikinci biyopside “perifoliküler lenfoid infiltrasyon” saptanmıştır. Lezyon içi kortikosteroid enjeksiyonundan sonra kısa süreli gerileme ve ardından nüks gelişmiştir.
Polikliniğimize başvurduğunda saptanan dermatolojik bulgular yüzde, alın, nazolabial sulkuslar, yanaklar ve juguler bölgede, güneş gören alanlarla sınırlı, sert, pembe-kırmızı, infiltre, parlak ve kubbesel
yüzeyli, birleşmeye eğilimli papül saptanmıştır. İlk yapılan biyopsi “sitotoksik fenotipli kutanöz periferik T hücreli lenfoma ve aktinik retiküloid” şeklinde yorumlanmıştır. UVA ve UVB ile uygulanan ışık-yama testinde karakteristik ışık duyarlılığı saptanmamış ve
tekrarlanan deri biyopsisi “sitotoksik fenotipli kutanöz periferik T
hücreli lenfoma” olarak yorumlanmıştır.Yerel glukokortikoid ve rePUVA uygulaması başlanarak. Sistemik lenfoma açısından araştırılan hastanın boyun BT’sinde juguler 1 cm’den küçük LAP saptandı. Flow- Sitometri’de NK hücreleri (%36) şeklinde artmış bulundu. CD4/CD8 oranı normal bulunmuştur. Öncelikle bir ay süre ile
yerel glukokortikoid ve re- PUVA uygulandıktan sonra,lezyonlarda
belirgin bir gerileme olmadığı için retinoid kesilerek PUVA +metotreksat 25mg/hafta + interferon alfa-2b tedavisi uygulanmıştır.
Yaklaşık 30 seans PUVA + metotreksat 5 doz ve interferon alfa-2b 5
MIU 15 doz aldıktan sonra lezyonlardaki gerileme yeterli olmaması
üzerine radyasyon onkolojisi tarafından değerlendirilen hastaya radyoterapi önerilmiş ve tüm tedaviler sonlandırılarak yalnızca 18 seans
6 MV enerji ile 17x180 GGY radyoterapi uygulanması sonucunda
iyileşme sağlanmış olup, 3 aydır tam remisyondadır.

Konfluent ve retiküler papillomatozis (KRP), nadir gözlenen, etiyolojisi bilinmeyen bir dermatoz olup hiperpigmente, verrüköz, birleşmeye eğilimli papüllerle karakterizedir. En sık boyun, intermammarial ve abdominal bölgeyi tutar. Burada KRP tanılı 2 kadın, 3 erkek hasta doksisiklin ve topikal retinoik asite iyi yanıtlarıyla sunulmuştur.
Olgu-1: Yirmi yaşında erkek hastanın, 1 yıl önce göğüs arasından
başlayıp göbek altına kadar dikey olarak ilerleyen kahverengi kabarık döküntüleri başlamış. Dermatolojik muayenesinde; sternumdan
umblikusa kadar horizontal olarak ilerleyen hiperkeratotik papül ve
plakları mevcuttu. Histopatolojik olarak da tanısı doğrulanan hastaya 3 hafta doksisiklin 200 mg/gün ve topikal retinoik asit (1x1)
uygulanan hastada 3. haftanın sonunda lezyonlar tamamen geriledi.
Olgu-2: Onyedi yaşında erkek hastanın, 4 yıl önce boyun, ense,
göğüs ve sırtta ağsı görünümde kabarık kahverengi döküntüleri ve
aynı dönemlerde koltuk altı ve kasıklarda kahverengi kadifemsi görünüm oluşmuş. Dermatolojik muayenesinde; göğüs, boyun, ense
ve sırtta retiküler görünümde yaygın kahverengi papül ve plaklar ile
aksiller ve inguinal bölgede yaygın kadifemsi görünümde kahverengi plaklar mevcuttu. Histopatolojik olarak da tanıları doğrulanan
hastaya 1 ay doksisiklin 200 mg/gün ve topikal retinoik asit (1x1)
tedavisi verildi, her iki tip lezyonu da tama yakın geriledi.
Olgu-3: Ondokuz yaşında kadın hastanın, 5 yıl önce göğüs arasından başlayıp, meme altına yayılan kahverengi renkte kabarık,
ağsı görünümde döküntüleri oluşmuş. Dermatolojik muayenesinde; intermammarial bölgeden başlayıp inferiora doğru yayılan retiküler görünümde hiperpigmente papül ve plakları mevcuttu.
Histopatolojik olarak da tanısı desteklendi. İki haftalık doksisiklin
200mg/gün ve topikal retinoik asit (1x1) tedavisi ile hastanın lezyonları tamamen geriledi.
Olgu-4: Yirmiiki yaşında erkek hastanın, 2 yıl önce meme arasından başlayıp göğüs ve sırta yayılan kahverengi kabarık ağsı görünümde döküntüleri başlamış. Dermatolojik muayenesinde; göğüs
ön duvarı ve sırtta ağsı görünümde kahverengi hiperkeratotik papül ve plakları mevcuttu. Histopatolojik olarak tanısı doğrulandı.
Bir aylık doksisiklin ve topikal retinoik asit (1x1) tedavisiyle lezyonlar tama yakın geriledi.
Olgu-5: Yirmidört yaşında kadın hastanın, 1 yıldır meme arasında
kırmızı-kahverengi renkte ağsı görünümde kabarık döküntüsü varmış. Dermatolojik muayenesinde; intermammarial bölgeden başlayıp inferiora doğru yayılan retiküler görünümde kırmızı-kahverengi
renkte hipertrofik papül ve plakları mevcuttu. Histoptolıjik olarak
tanısı doğrulandı. Üç haftalık doksisiklin 200 mg/gün ve topikal retinoik asit (1x1) tedavisi ile lezyonları tamamen geriledi.
Sonuç: KRP, nadir gözlenen bir dermatoz olup standart bir tedavi
protokolü yoktur. Doksisiklin ve topikal retinoik asit tedavisine oldukça iyi yanıt alındığından bu olguların sunumu uygun bulundu.
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P076
OLMSTED SENDROMU
1

Kıymet Handan Kelekci, 1Kadriye Koç, 2Mihriban Gürbüzel,
Mehmet Özeren.

1
1

SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim
Dalı

Giriş: Olmsted sendromu(OS), el ve ayaklarda simetrik keskin sınırlı keratoderma, parmaklarda fleksiyon deformitesi, konstrüksiyon veya spontan amputasyona yol açabilen fibröz
bantlar(psödoainhum), perioriorifisyel hiperkeratoz, perianal hiperkeratoz, tırnak deformitesi ve çeşitli saç şaftı anomalileri ile karakterize oldukça nadir görülen bir genodermatozdur. Genellikle otozomal dominant kalıtım göstermekle birlikte genetik temeli tamamen bilinmemektedir.
Olgu: On üç yaşında erkek hastada, avuç içi, ayak tabanı derisinde kalınlaşma, ağız çevresi ve kasıkta kabuklanma yakınması ile
polikliniğimize başvurdu.Özgeçmişinde önemli bir özellik yoktu.
Soygeçmişinde ailesi üçüncü derece akrabalık vardı.Erkek kardeşinde aynı hastalıktan olduğu ve erken yaşta kaybedildiği öğrenildi.
Dermatolojik muayenede dudak çevresinde simetrik eritemli hiperkeratoz, avuç içi ve parmaklarda fissürlü diffüz eritemli hiperkeratotik plaklar, kasıkta,genital bölge çevresi, dizde ve dirsekte hiperkeratotik eritemli plaklar bulunmaktaydı. Ayaklarda sarı hiperkeratotik plakları arasında fissurlü, eritemli ve ağrılı lezyonları mevcuttu.
Her iki ayak beşinci parmaklarında spontan amputasyona bağlı kayıp vardı. El ve ayak tırnaklarında transvers oluklaşma, hiperkeratoz
ve parmaklarda çomaklaşma tespit edildi. Pediatrik muayenede eşlik
eden patolojik bir bulgu saptanmadı. Saçlı derinin ışık mikroskopisinde moniletrix kıl şaftı anomalisi gözlemlendi. Rutin kan tetkikleri ve çinko normaldi. Deri biyopsi sonucunda epidermiste belirgin
hiperkeratoz, parakeratoz, papillamatoz, fokal hipogranuloz ve yüzeyel dermal perivasküler hafif lenfositik infiltrasyon görüldü(HEx
100). Tedavide hastaya oral 10mg/gün dozunda isotretinoin ve topikal nemlendirici losyonlar başlandı.

P077
BİR ÇOCUK OLGUDA PSORİASİS VE TİNEA KAPİTİS
BİRLİKTELİĞİ
1
Esra Pancar Yüksel, 1Müge Güler Özden, 1Fatma Aydın, 1Nilgün
Şentürk, 1Tayyar Cantürk, 1Ahmet Yaşar Turanlı.
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Psoriasis eritemli, skuamlı plaklar ile karakterize kronik, enflamatuar bir deri hastalığıdır. Etiyolojisinde çevresel ve genetik faktörler
rol almaktadır. Genetik olarak yatkın kişilerde, T hücrelerinin uyarılması psoriasisi tetiklemektedir fakat kesin uyaran bilinmemektedir.Guttat psoriasiste T hücrelerinin streptokoklar gibi farklı enfeksiyöz ajanlar tarafından üretilen süperantijenler ile uyarıldığı ileri
sürülmüştür. Varicella enfeksiyonu sonrası gelişen guttat psoriasisli bir hasta bildirilmiştir. Ayrıca kutanöz Malassezia and C.albicans
enfeksiyonlarının psoriasis lezyonları ile ilişkisinden bahsedilmiştir.
Tinea kapitis primer olarak çocuklarda görülen, Trichophyton and
Microsporum’un neden olduğu saçlı deride dermatofit enfeksiyonudur. Psoriasis ve tinea kapitis birlikteliği literatürde daha önce bildirilmemiştir. Olgumuz, eş zamanlı tinea kapitis enfeksiyonu bulunan ve bununla birlikte şikayetleri artan psoriasis hastası 12 yaşında
bir kız çocuğudur. Öyküsünde son üç ay içerisinde ateşli bir hastalık

76

geçirme veya herhangi bir ilaç kullanımı yoktu. Dermatolojik muayenesinde gövdesinde, alt ve üst ekstremitelerinde eritemli skuamlı
plaklar; saçlı deride alopesik alanların bulunduğu skuamlı plak mevcuttu. Saçlı derideki lezyondan yapılan potasyum hidroksit (KOH)
incelemesinde hifler tespit edildi. Gövdedeki lezyondan alınan biyopsi psoriasis vulgaris olarak rapor edildi. Laboratuar testleri normal sınırlardaydı. Oral terbinafin 125 mg/gün başlandı. Beş gün
sonra asitretin 20 mg / gün tedaviye eklendi. Tedavinin 6. haftasında saçların tamamen gelmesi üzerine oral terbinafin stoplandı.
Psoriasis lezyonlarının devam etmesi üzerine asitretin tedavisine 6
hafta daha dozu azaltılarak devam edildi. Hastamız psoriasis lezyonlarının artması ile aynı dönemde tinea kapitis tanısı alması açısından dikkat çekicidir. Bu vaka, psoriasisli hastaların mantar enfeksiyonları açısından dikkatli bir şekilde değerlendirilmelerini ve saçlı
deride skuam bulunan özellikle çocuk psoriasis hastalarında mutlaka nativ preparat yapılmasının gerektiğini ortaya koymuştur.

P078
ÜRTİKERYAL DÖKÜNTÜ İLE SEYREDEN BRUSELLA
ENFEKSİYONU
1

Günseli Şefika Pancar, 2Fazilet Duygu, 1Yalçın Baş.

1

Tokat Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2Tokat Devlet
Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Bruselloz, Brusella cinsi bakterilerin yol açtığı en sık görülen zoonotik hastalıklardan biridir.1 Hayvanların aşılanması ve sütün pastorize edilmesi ile gelişmiş ülkelerde eradike edilen bu hastalık gelişmemiş ve ülkemizin de arasında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde
güncelliğini koruyan önemli bir sağlık sorunudur.
Buruselloz, sistemik bir hastalık olup birçok organ tutulumu yanında dermatolojik sorunlara da yol açabilmektedir. Deri bulguları spesifik olmamakla beraber hastaların % 5-10’ unda rastlanmaktadır.2
Burada 45 yaşında kronik idiyopatik ürtiker tanısı ile birçok antihistaminik ve sistemik steroid tedavisi alan brusellozlu bayan olgu
sunulmaktadır.
Hasta uzun süredir devam eden kızarıklık kabarma ve kaşıntı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Hikayesinde 1 yıldır şikayetlerinin devam ettiği ve bu süre içerisinde birçok antihistaminik, sistemik steroid ve Doksepin tedavisi aldığı öğrenildi. Yoğun tedavilere ve ilaç
düzenli kullanımına rağmen hastalığının kontrol altına alınamadığı öğrenildi. Hastanın dermatolojik muayenesinde bilateral üst ve
alt ekstremitelerde ve gövde ön yüzde ürtikeryal plaklar tesbit edildi (Fig 1). Fizik muayenesinde ise her iki diz ve ayak bileği ekleminde ödem ve fleksiyonda ağrı dışında patolojiye rastlanılmadı.
Labaratuar incelemede hematokrit %30 beyaz küre 1450 hücre/
mm3, platelet 120.000 mm3 idi. Hastanın anamnezinde taze peynir
tüketimi olmasının öğrenilmesi üzerine brusella aglütinasyon testi istendi ve 1/200 (4+) titre ile pozitiflik tesbit edildi. Bruselloz tanısı konulan hastaya Doksisiklin 100 mg 2x1 ve Rifampisin 600
mg/gün 6 hafta süreyle uygulandı. Beraberinde 40 mg/gün metilprednizolon başlandı ve 7 günde azaltılarak kesildi. Tedavinin 10.
Gününde eklem ağrıları ve şişlikler azaldı ve lezyonlar tamamen geriledi. (Fig 2)
Brusella enfeksiyonunda, doğrudan inokulasyon, hipersensitivite
fenomeni, immünkompleks depozitleri ve hematojen yolla organizmanın direkt dokuya invazyonu deri tutulumunun mekanizmaları
olarak yer almaktadır.3 Literatürde en sık rastlanılan bulgular dissemine eritemli papulonodüller, eritema nodozum benzeri lezyonlar,

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

kronik ülserasyon ve subkutan abseler yer almaktadır.4 Türkiye’ de
yapılan bir araştırmada ise en sık rastlanılan deri bulgusu % 35.3
oranında ürtikeryal papül ve plak olduğu tesbit edilmiş, livedo retikülaris ve palmar eritem sıklık sırasına göre yer almıştır.5
Sonuç olarak brusellozlu olgularda deri bulguları spesifik bulgular
olmayıp diğer nedenlere de eşlik edebilmektedir. Bu nedenle bu olguda çok sık polikliniklerimizde karşılaştığımız ürtiker hasta grubunda brusella enfeksiyonunun ülkemizde endemik olması göz
önünde bulundurularak ayırıcı tanı olarak akılda tutulması gerektiği amaçlanmıştır.

P079
YÜNSÜ SAÇLI NEVÜS İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN
LİNEER EPİDERMAL NEVÜS VE GÖZDE
HETEROKROMİ
Aslıhan Yonca Koçak, 1Oğuzhan Koçak, 2Demet İlhan Algın,
Saadet Gültekin Irgat.

1-2 mm çapında, çevresi eritemli, keratotik, folliküler papüller saptandı. El ve ayak tırnakları normal görünümdeydi.
Soy geçmişi ve öz geçmişi özellik arz etmiyordu. Normal mental
aktiviteye sahipti. Annesi ile babası akrabaydı. Tam kan, SGOT,
SGPT, üre, kreatinin, sedim, tiroid hormonları, vit B12, folat, serum bakır, çinko ve magnezyum seviyeleri normal değerler içerisindeydi. Saçlı deriden KOH (potasyum hidroksit) ile inceleme (direkt
mikroskopi) sonucu fungus saptanmadı. Hastanın terleyip terleyemediğini belirlemeye yönelik yapılan iyot-nişasta testi sonucu da
negatif olarak değerlendirildi. Gövde derisinden alınan punch biyopsi materyalinde; perifoliküler inflamasyon ve fibrozis saptanırken ekrin glandlar ise normal görünümdeydi. Oksipital alandan alınan kıl örneklerinin ışık mikroskobunda bakısında; trikoreksis nodoza, pili torti, trikoşizi, trikopitilozis gözlendi. Saçlı deri trikogramı sonucunda; 0.56 cm2 lik alan içerisinde kılların %66.5’inin anagen fazda, % 33.5’ünün katogen fazda olduğu ve %82.9’un terminal kıllardan, %17.1’in vellüs tarzındaki kıllardan oluştuğu kaydedildi.

1
3
1

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dermatoloji Kliniği, 2Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, 3Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya
Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği

Yünsü saç nevusu, saçlı deride karışık, dolaşmış, yumuşak, parlak,
normal saç renginden daha açık renkte bir veya birden fazla alanlar şeklinde olan nadir görülen bir saç hastalığıdır. Yünsü saç nevusuna sahip hastaların yaklaşık yarısına epidermal nevus eşlik edebilmektedir. Burada sağ parietal bölgede yerleşen yünsü saç nevusuna
eşlik eden, gövde yerleşimli ipsilateral lineer epidermal nevus ve heterokromi birlikteliği daha önce bildirilmemiş olması nedeniyle sunulmaktadır.

Olgumuz, başka bir anomali ile birlikteliği saptanmamış, daha önceden tanımlanan herhangi bir sendromun komponentine eşlik etmeyen ve herhangi bir metabolik sendromu düşündürecek kliniğe
sahip olmayan bir olgudur. Olgumuzu nadir görülebilecek bir tabloya sahip olduğunu düşündüğümüz için sizlere sunuyoruz.

P081
HEREDİTER SFEROSİTOZ: NADİR BİR BACAK
ÜLSERİ NEDENİ
Züleyha Yazıcı1, Didem Dizman1, Mehmet Ali Çıkrıkçı2, Mustafa
Özdemir1
1
2

P080
BİRDEN ÇOK KIL GÖVDESİ (SHAFT) ANOMALİSİ
İLE BERABERLİK GÖSTEREN YAYGIN KERATOZİS
PİLARİS OLGUSU
1

Didem Dinçer, 1Gürol Açıkgöz, 1Mustafa Tunca, 1Osman Köse.

1

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kıl şaftlarının renginde, uzunluğunda, yoğunluğunda veya yapısında oluşacak herhangi bir değişiklik kıl şaftı anomalileri ile sonuçlanabilir ve bu değişiklikler; primer, herediter veya dış faktörlere sekonder olarak ortaya çıkabilir. Herediter tablolar izole olarak gözlenebilecekleri gibi ender olarak foliküler hiperkeratoz, diş-tırnak
anamolileri ile de birliktelik de gösterebilirler ve bir sendromun ya
da metabolik bir hastalığın komponenti olabilirler.
25 yaşında erkek hasta doğuştan beri var olan, kozmetik sorun oluşturan saçlarının uzamaması, kolay dökülüp kırılması, vücut derisinin aşırı pürüzlü ve kuru olması şikayeti ile kliniğimize başvurdu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Kronik bacak ülseri herediter sferositozun nadir bir komplikasyonudur. Bir travmayı takiben 4 aydır iyileşmeyen bacak ülseri nedeni
ile 31 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir özellik belirtmeyen hastamızın dermatolojik muayenesinde sağ bacak ön yüzde 5 cm çapında ağrısız, kenarı düzensiz, zemini
fibrinli ülser izlendi. Sistemik muayenesinde kot altında dalak palpe edilebilmekteydi. Deri biyopsi sonucu nonspesifik olarak raporlandı. Yara kültüründe proteus cinsi bakteri üremesi oldu. Alt ekstremite venöz doppler incelemesinde venöz yetmezlik saptanmadı.
Hastanın kan tablosunda pansitopeni ve batın tomografisinde masif
splenomegali saptandı. Yapılan periferik yayma, hemoglobin elektroforezi, direkt coombs ve osmotik frajilite tetkikleri sonrası hastaya herediter sferositoz tanısı konuldu. Ülsere neden olabilecek diğer
faktörler dışlanan olgumuza herediter sferositoza eşlik eden ülser tanısı kondu. Pansitopenisinin şiddetli olmaması nedeni ile hematoloji tarafından splenektomi önerilmeyen hastaya folik asit tedavisi
başlandı. Sistemik ve lokal antibiyotik de alan hastamızın önerilen
tedavilere yanıtı açısından takibe alındı. Burada iyileşmeyen bacak
ülserinin nadir bir nedeni olan herediter sferositoz literatür bilgileri
de gözden geçirilerek sunulmuştur.

Dermatolojik muayenesinde; saçlı derinin fronto-parietal bölgede
non skatrisyel zeminde alopesik olduğu ve özellikle oksipital alanda daha belirgin olmak üzere temporo-oksipital bölgede terminal
kılların seyrek yerleşim gösterdiği saptandı. Hastanın saçları kabamat görünümde olup palpasyonla kırılgan ve sert bir yapıya sahipti.
Saçlı derisinde oksipital alanda, gövde ön yüzünde, her iki üst ekstremitesinde ekstansör yüzlerde ve alt ekstremitesinde, çok sayıda,
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P083

İNFLİXİMAB TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN
ANDREWS PÜSTÜLER BAKTERİDİ OLGUSU

İMMUN YETMEZLİK VE KEİLİTİS GRANÜLOMATOZA
BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

1

1

Sarenur Esener, 1İnci Mevlitoğlu.

1

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı

Kırkbeş yaşında erkek hasta kliniğimize el içi ve ayak tabanlarında sulantılı yaralar şikayeti ile başvurdu.Şikayeti 2 aydır mevcuttu.Hastaya farklı doktorlar tarafından topikal steroid tedavileri,oral
antibiyotikler verilmiş ancak bu tedavilere rağmen şikayetlerinde
gerileme olmamıştı.Hasta 3 yıldır ankilozan spondilit tanısıyla romatoloji polikliniğince takip ediliyordu.Ankilozan spondilit teşhisi
ile birlikte etanercept başlanmış,3 yıl etanercept tedavisi almıştı.Son
6 aydır ise infliximab tedavisi (8 haftada bir 300 mg )almaktaydı.
Dermatolojik muayenede bilateral palmar ve plantar bölgeyi tamamen kaplayan hafif eritemli zeminde deskuame plaklar,deri çizgilerinde belirginleşme,bilateral plantar bölge orta hatta küçük sarı püstüller saptandı.Yapılan sistemik muayene normaldi.Özgeçmişinde
3 yıllık ankilozan spondilit tanısı mevcuttu, soygeçmişinde özellik
yoktu.Laboratuvar tetkikleri normaldi.Hastanın sağ plantar bölgeden Andrews püstüler bakteridi, püstüler psoriasis öntanılarıyla alınan biyopsisinde epidermiste hiperkeratoz, akantoz, spongioz, epitel içinde polimorf nüveli lökosit kümeleri, papiller dermiste perivasküler mononükleer hücre infiltrasyonu görüldü ve Andrews püstüler bakteridi ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hasta infliximab
tedavisine bağlı gelişen andrews püstüler bakteridi olarak kabul edildi. Hasta romatoloji ile konsulte edildi, infliximab tedavisine devam
etmesine karar verildi. Hastanın el ve ayaklarına klobetazol propiyonat merhem 2x1 oklüzyon tedavisi başlandı. Tedavinin 3. haftasında oklüzyon kesilip klobetazol propiyonat merhem 2x1 sürmeye
devam edildi. Takiplerinde şikayetleri gerileyen hastanın kontrolleri devam etmektedir.

Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu, 1Zehra Ayça Tuğrul, 2Serdar
Uğraş, 1Hilmi Cevdet Altınyazar.

1

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim
Dalı

Keilitis Granülomatoza nadiren görülen ağrısız dudak büyümesiyle
karakterize inflamatuar bir bozukluktur. Primer olarak genç erişkinlerde görülür. Kadın ve erkek arasında sıklık farkı yoktur. Patogenezi
tam olarak bilinmemektedir. Kliniği, asimetrik olabilen bir veya iki
dudağın şişmesi ile karakterizedir. Bazen ülserasyon, çatlama veya
kabuklanma olmadan sadece büyüme mevcuttur. Başlangıçta epizodik olabilen bu büyüme, zamanla kalıcı hale gelebilir. Fasial paralizi ve fissürlü dil ile birlikte olduğunda Merkersson-Rosenthal sendromunun bir parçasıdır. Histopatolojisinde non-nekrotizan granülomlarla karakterizedir.
Primer immün yetmezliği nedeniyle, immünoloji tarafından takip
edilen, 23 yaşındaki erkek hasta 4 yıldır var olan dudaklarda şişlik şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan dermatolojik muayenesinde alt ve üst dudaklarda ödem, gingival hipertrofi ve keilit
saptandı. Hastamızda fasial paralizi ve fissürlü dil yoktu. Üst dudak
iç yüzden alınan biyopsisi kelitis granülomatoza ile uyumlu sonuçlandı. Biyopsi sonucu çıkana kadar tedavisiz izleme alınan hastada
aldığı immun yetmezlik tedavisi ile lezyonlarda gerileme saptandı.
Bu olguyu nadir görülmesi ve immun yetmezliğe eşlik etmesi sebebi ile sunuyoruz.

P084
Anti TNF ajanlarla gözlenen kutanöz yan etkiler klinik görünüm
veya histolojik özelliğine göre sınıflandırılabilirler.İnfiliximabın
intravenöz(IV) infüzyonunda gözlenen infüzyon reaksiyonu ve etanercept/adalimumab uygulamasıyla gözlenen enjeksiyon yeri reaksiyonları hariç herbir yan etki en az bir ajanda gözlenebilir.İnfüzyon
ve enjeksiyon yeri reaksiyonları,vaskülit, psoriasis ve psoriasiform erüpsiyon,ilaca bağlı lupus,kutanöz enfeksiyonlar,egzematöz
reaksiyonlar,likenoid reaksiyon,granülomatöz hastalıklar,kutanöz
lenfoma,non melanom cilt kanseri,melanoma Anti TNF ajanlarla
gelişen kutanöz yan etkiler olarak sayılabilir.1
Çoğu hastada psoriasis benzeri yan etkiler topikal steroid tedavisi ile geriler, bazılarında ise fototerapiye gerek duyulur. Cevap vermeyen olgularda ise anti TNF ajanın kesilmesi önerilmektedir 1,4,6.
Anti TNF ajanlarla gelişebilen kutanöz yan etkilerin net ortaya konması için daha uzun gözlemlere ihtiyaç vardır. Biz bu nedenle anti
TNF- α etki gösteren infliximab ile gelişen Andrews püstüler bakteridi olgusunu sunarak anti TNF ilaçlarla gelişen kutanöz yan etkileri vurgulamayı amaçladık.
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AKCİĞER KANSERİNDE ZOSTERİFORM-MİLİA
BENZERİ DERİ METASTAZI
1
Esra Varnalı, 2Yasemin Özkan, 1Ayşe Kavak, 1Fatma Büşra
Karahacıoğlu.
1
2

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği,
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

İç organ karsinomlarının deri metastazı az görülür ve genellikle
kötü prognoz göstergesidir. Deri metastazlarında çok farklı ve şaşırtıcı klinik tablolar ile karşılaşılabilir. Burada, primer akciğer skuamöz hücreli kanserinin, göğüs duvarında ortaya çıkan ve nadir görülen zosteriform-milia benzeri bir deri metastazı vakası sunulmuştur. Dermatomal dağılım pek çok hastalıkta ortaya çıkabilse de,
zosteriform-milia paterni ile seyreden deri metastazının bildirildiği
hasta sayısı çok düşüktür. Sunulan hasta, metastazın ortaya çıkmasından iki ay sonra hayatını kaybetmiştir.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu
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SUBKUTAN YERLEŞİM GÖSTEREN DİROFİLARİOSİS
OLGUSU
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Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, 3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji
Anabilim Dalı

Filarial bir nematod olarak bilinen Dirofilaria ara konakçı olan sivrisinekler tarafından nakledilen paraziter bir zoonozdur. Hastalığın
son konakçısı sıklıkla köpek, kedi, tilki gibi karnivorlar olup bazen
de insanlar son konakçı olabilmektedir. Oniki yaşında bayan hasta
karın sağ dış kadranında ağrılı hafif şişlik ve kızarıklık yakınmasıyla başvurdu. Öyküde, bir yıl önce yurt dışında tatilde iken, bölgede sivrisinek yoğunluğunda artış olduğu gerekçesiyle ilgili görevliler tarafından alarm verildiği ve korunma önlemleri alınması amacıyla toplumun uyarıldığı öğrenildi. Hastamız yakınmalarının sivrisinek ısırığı sonrası bu dönemde başladığını ve mevcut şişliğin sivilce şeklinde başlayarak zamanla büyüdüğünü ve önerilen antibiyotik tedavilerine yanıt almadığını ifade etti. Fizik muayenede; vücut ısısı 36.6 ˚C, nabız 78/dk, kan basıncı 110/70 mmHg olarak ölçüldü. Sağ abdominal alanda, tek, yaklaşık 1.5cmx1cm boyutunda, palpasyonla yumuşak ve ağrılı, eritemli noduler lezyon saptandı. Lenf nodu muyenesi normaldi. Traube alanı kapalı olup dalak
ve karaciğer kot kenarında palpe edildi. Diğer sistemlere ait bulgular normal olarak değerlendirildi. Laboratuar incelemede; hemogram, sedimantasyon, biyokimya, gaita ve idrar tetkiklerinin normal
sınırlarda olduğu gözlendi. İg E düzeyi normaldi. Periferik yaymada
herhangi bir anormallik izlenmedi. Yapılan punch biyopside, biyopsi aletinin ucunun ince deri alanından geçip altında boşluklu (kist
benzeri) bir alana girdiği hissedildi. Punch biyopsi aleti uzaklaştırıldığında beyaz ipliksi bir materyalin izlendiği görüldü. Lezyonun
üzerinde bulunan ince deri tamamen kaldırılarak punch biyopsi sırasında parçalanan çoklu beyaz ipliksi materyal lezyondan tamamen
pensetle temizlendi. İncelenen biyopsi materyali Parazitoloji bölümünce Dirofilaria spp. olarak değerlendirildi. Bunun üzerine vücutta Dirofilaria’ya ait başka bir lokalizasyonun olup olmadığı araştırıldı. Akciğer grafisinde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Toraks BT
normal olarak değerlendirildi. Batın USG’de dalakta ve karaciğerde minimal büyüme saptandı. Dalak ve karaciğerdeki minimal büyümeyi izah edebilecek başka herhangi bir patolojiye rastlanmadı.
Olgumuz dermatoloji pratiğinde nadir rastlanan bir durum olması yönüyle ve yapmış olduğumuz literatür taramasında Türkiye’den
bildirilmiş olan ilk subkutan yerleşimli Dirofilariosis olgusu olması sebebiyle sunulmuştur.

yapılmış. Operasyon sonrasında şikâyetlerinin gerilemeyen; ellerinde kızarıklık, ağrı, şişlik şikâyeti ortaya çıkan hasta hastanemiz plastik cerrahi polikliniğine başvurdu. Hasta selülit, intertrigo açısından
değerlendirilmek üzere dermatoloji polikliniğimize konsülte edildi.
Hastanın muayenesinde; elde klinik tabloyla uyumsuz fonksiyon
kayıplarının olması, tedaviden beklenen sonucun alınamaması, sık
doktora gitme ve aşırı ilaç kullanımı öyküsünün bulunması nedeniyle hastada psikiyatrik kökenli bir patolojinin olabileceği düşünüldü. Hasta somatizasyon bozukluğu açısından değerlendirilmesi
için psikiyatri polikliniğine danışıldı. Klinik bulgular eşliğinde hastamıza “Yumruk el sendromu (The Clenched Fist Syndrome)” tanısı konuldu. Selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) başlanan
hastanın tedavisinin üçüncü ayında şikâyetleri tama yakın gerilediği saptandı. Bilinçaltı bir tepki olarak ellerin uzun süre yumruk şeklinde tutulması distrofik değişikliklere ve kontraktür gibi ağır fonksiyon kayıplarına neden olabilmektedir. Birçok polikliniğe müracaat edebildiği gibi dermatoloji polikliniklerine de müracaat edebilen
bu hastalarda, nadir görülen bir hastalık olan “Yumruk el sendromu” tanısı akılda tutulması gereklidir.

P087
AKUT FEBRİL NÖTROFİLİK DERMATOZUN EŞLİK
ETTİĞİ 3 FARKLI TULAREMİ OLGUSU
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Ezgi Ertuğrul, 1Duru Tabanlıoğlu Onan, 1Güneş Gür, 1Nuran Allı,
Selda Seçkin.
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Ankara Numune Eğitim ve Arşatırma Hastanesi, 2. Patoloji Kliniği

Tularemi, Francisella tularensis’in etken olduğu bakterial bir zoonozdur. Bakteri kemirgenlerde, tavşanlarda olup tavşan ateşi olarak
da bilinir. Günümüzde enfekte sular nedeni ile sıklığı artmış bulunmaktadır. Türkiye’nin birçok bölgesi tularemi yönünden endemik
kabul edilmektedir. Bilinen en enfeksiyoz bakterilerden biri olup
hastalığın oluşması için 10 canlı mikroorganizmanın inokülasyonu
veya inhalasyonu yeterlidir. Bulaş enfekte hayvan dokusu veya vücut
sıvısı ile temas sonrasında, enfekte hayvanla temas etmiş hayvanla
temasla, enfekte tatarcık, kene yada sivrisinek tarafından ısırılmayla, kontamine yiyecek ya da suyun içilmesiyle ya da bakterinin inhale edilmesiyle olabilir. Tularemi boyunda şişlik, ateş, boğaz ağrısı,
oral ülser, halsizlik, kas ağrısı gibi özgün olmayan bulgularla önemli bir taklitçidir. Tularemiye dermatolojik bulgular eşlik edebilmektedir. Papüler, papülo veziküler lezyonlar, eritme nodozum, eritem
polimorf benzeri lezyonlar bildirilmiş ve akut febril nötrofilik dermatozun eşlik ettiği bir olgu bildirilmiştir. Biz de akut febril nötrofilik dermatozun eşlik ettiği 3 orofarengeal tularemi olgusunu sunuyoruz. Yurdumuzda artan sıklıkta görülen tulareminin özellikle akut
febril nötrofilik dermatoz gördüğümüz hastalarda aklımıza gelmesi gerektiğini vurgulamak için bu olguları sunmayı uygun gördük.
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YUMRUK EL SENDROMLU OLGU
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Eskişehir Asker Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, 2Eskişehir Asker Hastanesi,
Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 3Eskişehir Asker Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

21 yaşında erkek hastamız plastik cerrahi polikliniğine parmaklarını açamama, kızarıklık, ağrı ve şişlik şikâyeti ile başvurmuş.
Hastamızın şikâyetleri 2 yıl önce ellerini açamama, hissizlik şeklinde
başlamış. Başvurduğu çeşitli sağlık kuruluşlarınca uygulanan tedavilerden fayda görmemiş. El dolaşım problemi saptanan hastaya başka
bir merkezin plastik cerrahi kliniği tarafından fasiyotomi ameliyatı
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ELDE PLEKSİFORM NÖROFİBROMUN OLDUĞU
VE BEHÇET HASTALIĞININ EŞLİK ETTİĞİ TİP 1
NÖROFİBROMATOZİS OLGUSU

1

1

FAKTİSYEL LENFÖDEM
Deniz Duman, 1Emel Erkek, 1Sedef Şahin.
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Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
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Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar,
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar

Nörofibromatozis(NF) sinir sistemi, kemik ve deride gelişimsel değişiklikler ile seyreden otozomal dominant geçişli bir sendromdur.
Gen bozukluğu esas alınarak sınıflama yapılmaktadır. En sık görülen tip NF–1 olup nörofibromatozisli olguların %85-90’nını oluşturmaktadır. Subkutan pleksiform nörofibromlar NF1 için patognomiktirler. Behçet hastalığı bilindiği üzere ataklarla seyreden sistemik bir vaskülittir. Nadiren nörokutanoz sendromlara eşlik eder.
Polikliğimize 42 yaşında bayan hasta ağız ve etek bölgesinde yara
şikâyetiyle başvurdu. Hastanın öyküsünde çocukluğundan beridir
vücudunda lekelerin olduğu, son 15 yıldır da elinde kalınlaşma ve
sarkma olduğu öğrenildi. Ağız ve genital yaraları bir aydır varmış.
Hastanın dermatolojik muayenesinde tüm vücutta yaygın cafe-aulait makülleri, axiller çillenme, sol el palmar yüzde dev pleksiform
nörofibrom ile birlikte oral ve genital ülserler saptandı. Behçet hastalığı kriteri olan deri bulgularından eritema nodozum öyküsü mevcuttu. Olguya NF–1 ve Behçet Hastalığı tanılarıyla tedavi başlandı.
NF1 ’e Behçet Hastalığının eşlik etmesi ve elde pleksiform nörofibrom olması nedeniyle olgunun sunumu uygun görüldü.

P089
TOPİKAL OLOPATADİNE OFTALMİK SOLUSYONA
BAĞLI GELİŞEN FİKS İLAÇ ERUPSİYONU
1

Serap Güneş Bilgili, 1Ayse Serap Karadağ, 2Remzi Karadağ,
3
Gülay Bulut, 1Ömer Çalka.

Munchausen sendromu farklı sistemleri etkileyebilen, hastanın kendi kendisine ortaya çıkardığı ve simüle ettiği bir hastalıktır. Modern
psikiyatrik yaklaşımda Munchausen sendromu belirgin fiziksel bulgu ve semptomları olan faktisyel bir bozukluk olarak kabul edilir.
El dorsumu veya önkolda, künt travmaya bağlı olarak ve genellikle
tek taraflı ortaya çıkan faktisyel lenfödem tablosu ise Secretan sendromu olarak bilinir. Burada Secretan sendromlu bir kadın olgu sunulmaktadır.
Otuzsekiz yaşında, evli, evhanımı, 1 çocuklu hasta sağ elde lokalize şişlik yakınması ile Şubat 2010’da kliniğimize başvurdu.
Öyküsünden hastanın yakınmasının yaklaşık 2 yıl önce ani olarak
ortaya çıktığı, şişliğin giderek arttığı ve hastanın sağ elini tamamen
kullanamaz hale geldiği öğrenildi. Hastanın bilinen başka herhangi bir sağlık problemi, malignansi ya da ameliyat öyküsü yoktu. O
dönemde ve sonrasında farklı zamanlarda başvurduğu dış merkezlerde yapılan tetkiklerinde mevcut tabloyu açıklayacak patoloji saptanmamıştı. Hasta o merkezlerden takip ve tedavisi sonlandırılmadan ayrılmış idi.
Hastanın yapılan dermatolojik muayenesinde; sağ el dorsumunda
ve el parmaklarında özellikle parmak proksimallerinde daha belirgin
olacak şekilde ileri derecede ödem, eritem, yer yer sarı-kahverengi
krutlanmalar izlendi. El dorsumundaki ödemli bölgenin el bileğinden keskin bir demarkasyon hattı ile ayrılıyor olması dikkati çekmekteydi. Hastada mevcut tablonun şiddeti ve dramatikliği göz
önüne alındığında hastanın duygu durumu tablo ile uyumsuzdu.
Öykü derinleştirildiğinde hastanın yakınmalarının yaşadığı ortamın
değişikliği ve yaşam koşullarının ağırlaşması sonrasında ortaya çıkmış olduğu öğrenildi.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
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3
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Fiks ilaç erupsiyonu sorumlu ilacın alımı ile aynı deri veya mukoza
bölgesinde oluşan, eritem, ödem ve bazen bül oluşumu ile karakterize kutanöz bir ilaç reaksiyonudur. Sorumlu ilacın alımından sonra
birkaç dakikadan 8 saate kadar olan bir sürede görülür. Lezyonlar tipik olarak oval veya yuvarlak, keskin sınırlı, kırmızı, mor renkli, hafif eleve plaklar şeklindedir. Sıklıkla tek plaktır fakat bazen multipl
plaklarda görülebilir. Residual bir hiperpigmentasyonla iyileşir. Fiks
ilaç erupsiyonu sıklıkla ilaçların sistemik alınması sonrası ortaya
çıkmaktadır. Olopatadine alerjik konjoktivit tedavisinde kullanılan
mast hücre stabilizatörü ve histamin reseptör antagonisti bir ilaçtır.
Burada alerjik konjonktivit tedavisi için olopatadine %0.1 oftalmik solusyon kullanımı sonrası her iki göz dış kenarına yerleşimli fiks ilaç erupsiyonu gelişen 14 yaşındaki erkek olgu sunulmaktadır. Literatürde olopatadine kullanımı sonrası fiks ilaç erupsiyonu gelişimine daha önce rastlanmamıştır. Topikal kullanılan ilaçlara bağlı fiks ilaç erupsiyonunun oldukça nadir görülmesinden dolayı olgu sunulmaktadır.
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Hastanın öyküsü, eski tetkikleri ve fizik muayene bulguları ışığında
‘faktisyel lenfödem/Secretan sendromu’ düşünüldü. Hastanın hospitalizasyonu planlandı ancak hasta takibe gelmedi. Sonraki süreçte hastanın yaşam koşullarının tekrar iyileşmesi üzerine yakınmalarının gerilediği ve elin tamamen iyileştiği öğrenildi.
Belirgin sistemik ya da lokal obstrüktif bir hastalıkla ilişkilendirilemeyen, kronik veya rekürren tek taraflı üst ekstremite lenfödeminde
faktisyel lenfödem ön tanılar arasında düşünülmelidir.

P091
BİER LEKELERİ: BİR OLGU SUNUMU
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Serap Öztürkcan, 1Sedef Bayata, 1Cemal Bilaç, 1Mustafa Turhan
Şahin.
1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı

Bier lekeleri genellikle genç erişkinlerde kollarda ve bacaklarda retiküler görünüme sebep olan, küçük, irregüler, hipopigmente maküllerdir. Lekeleri çevreleyen deri hafif eritemlidir, basmakla solar ve lekeler görünmez hale gelir. Bu durum bir cilt hastalığından çok vasküler bir anomali olarak açıklanır. Eritematöz bölgelerde venodilatasyon, hipopigmente görünümlü alanlarda anormal vazokonstrik-

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

siyon izlenir. Sonuç olarak Bier lekeleri bir çeşit vasküler kaynaklı,
kazanılmış diffüz hipopigmentasyondur.
26 yaşında erkek hasta, polikliniğimize yaklaşık 1 yıl önce ellerde
başlayan, zamanla kollara, bacaklara yayılan sarı-beyaz renkte lekeler şikayeti ile başvurdu. Hastanın adını hatırlamadığı çeşitli krem
tedavileri kullandığı ancak fayda görmediği öğrenildi. 4 yıldır dökümcülükle uğraştığını ve ateş önünde çalıştığını belirtti. Genel sistem muayenesi olağan olan hastanın dermatolojik muayenesinde ellerde ve kollarda yoğun olmak üzere tüm vücutta, çoğu basmakla solan, yaklaşık 0,3-0,5 cm çaplı hipopigmente maküler lezyonlar mevcuttu. Histopatolojik incelemede yüzeyde ortokeratoz, epidermisin bazal tabakasında olağan dağılımda melanin ve melanositler görülmüş olup, dermiste kollajenizasyon ve minimal perivasküler kronik yangısal hücre infiltrasyonu izlenmiştir. Bu lezyonlar Bier
lekeleri olarak değerlendirilip, histopatolojik olarak da diğer guttat
tarzda hipopigmentasyonla seyreden hastalıklar ekarte edildi.
Uzun süreli ısı ve ışık maruziyeti lökoderma punktatum veya eritema ab igne gibi gerçek hipo veya hiperpigmentasyonla seyreden
deri hastalıklarına sebep olabilirken vazomotor yanıtta bozulmaya
sebep olarak Bier lekeleri gibi bir psödohipopigmentasyonla da sonuçlanabilir. Bu olguda hastanın ateş karşısında çalışmasını gerektiren mesleği gereği yaklaşık 4 yıllık ısı maruziyeti olasılıkla son yıllarda sıcak ve soğuğa karşı yüzeyel kılcal damarlarda vazomotor yanıtı
bozmuş olup hastanın şikayetlerine sebep olmuştur.
Genç erişkinlerde guttat tarzda hipopigmentasyonla seyreden lezyonlarda ayırıcı tanıda Bier lekelerinin düşünülmesi gerekliliğini
vurgulamak amacı ile literatürde az sayıda rastlanan bu olgunun sunulması uygun görülmüştür.

P092
BERBER HASTALIĞI: PARMAK ARASINDA
PİLONİDAL SİNÜS
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Berber hastalığı el parmak aralarında fistül, sinüs veya kist oluşumu ile karakterize nadir görülen bir meslek hastalığıdır. Kısa saçların parmak arasındaki deriden deri altı dokuya penetrasyonu sonrası oluşmaktadır. Deriye penetre olan saçlar dokuda kronik inflamasyona ve sonrasında da fistül, sinüs ve kistlere neden olabilmektedir. Çalışmamızda nadir görülen berber hastalığına ait 3 olguyu
sunmayı amaçladık.
28 yaşında erkek hasta sol el 3.parmak arasında 2 yıldır, 23 yaşında erkek hasta sağ el 2.parmak arasında 2 yıldır ve 37 yaşında erkek hasta sağ el 3.parmak arasında 3 yıldır olan tekrarlayan kızarıklık, akıntı ve kıl çıkması şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu.
Hastalar plastik cerrahi polikliniğine konsülte edildi. Hastalara plastik cerrahi kliniğince sinüs eksizyonu ve primer sütürasyon operasyonu uygulandı. Postoperatif günlük pansumanlarla takibi yapıldı.
1 yıllık takiplerinde rekürrens gözlenmedi.

pilonidal sinüs olgusunda bildirilmiştir. Joseph ve Gifford erkek kadavralarda yaptıkları çalışmalarda parmak arası boşluklarda kıl foliküllerinin olmadığını göstermişlerdir. Bu da Hodges”in varsayımını doğrulamaktadır.
Berber hastalığı antibiyotik tedavisine genellikle dirençlidir. Cerrahi
eksizyon ve sekonder yara iyileşmesine bırakmak rekürrensi önlemede önerilmektedir. Ancak çalışmamızda sunulan 3 hastaya cerrahi eksizyon ve primer sütürasyon uygulanmış ve rekürrens görülmemiştir.
Parmak arası pilonidal sinusün nadir görülmesi yanında önlenebilir
bir hastalık olması da önemlidir. Kişisel hijyene dikkat edilmesi, bariyer kremlerin kullanımı ve eldiven takılması bu hastalığı önlemede yeterli olmaktadır

P093
KAPOSİ SARKOMU, HEMANJİOM VE PYOJENİK
GRANÜLOMLARDA BCL-2, BAX VE BCL-X
EKSPRESYONU
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Amaç: Tümör büyüme hızı yalnızca tümöral hücrelerin proliferasyon hızına bağlı olmayıp aynı zamanda hücre ölüm hızına da bağlıdır. Apoptotik mekanizmanın bozulması kanser gelişmesine neden
olmaktadır. Bax Bcl-x ve Bcl-2 ilişkili apoptozisin regulasyonunda
rol oynamaktadırlar. Birçok tümörün gelişiminde Bax, Bcl-x ve Bcl2 ekspresyonunun önemi bilinmektedir.
Kaposi sarkomu, pyogenik granulom ve hemanjiom klinik olarak
davranışları farklı olan vasküler orjinli tümörlerdir. Bu farklı davranış paterninin etyopatogenezini açıklayabilmek için bu çalışmada bu dört grup tümörde apopitoz belirteci olan Bcl-2, Bcl-x, Bax
ekspresyonlarının gösterilmesi yoluyla bu tümörlerin oluşumundaki farklılıkların anlaşılması amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Kaposi sarkomu (n=10), pyogenik granulom
(n=15), kapiller hemanjiom (n=12) ve kavernöz hemanjiom (n=22)
tanısı almış olan 59 deri örneğinde Bcl-2, Bcl-x, Bax ekspresyonu
araştırılmıştır.
Sonuçlar: Kaposi sarkomu örneklerinin tümünde Bcl-2, Bcl-x, Bax
ile belirgin boyanma izlenirken benign vasküler tümörlerde kaposi
sarkomu kadar güçlü olmasada Bcl-2, Bcl-x ekspresyonu izlenirken,
Bax ekspresyonu oldukça zayıf saptanmıştır.
Tartışma: Apoptozis kısmen bcl-2 ve bax arasındaki denge ile düzenlenmektedir. Proapopitotik ve apopitotik yolakların gösterilmesi yoluyla bu tümörlerin oluşumundaki farklılıkların daha iyi anlaşılabilir. İmmunohistokimyasal ayırıcı tanıları daha kolay yapılabilir hatta tümörlerde apoptozisi kontrol eden mekanizmaların anlaşılması yeni tedavi çabalarına kapı açabilir.

Elde parmak aralarında görülen pilonidal sinüse (berber hastalığı)
kısa ve keskin olan saç tellerinin epidermise penetrasyonu sonucu
ortaya çıkan kronik inflamasyon ve sinüs oluşumu neden olmaktadır. Bu varsayım ilk defa 1880 yılında Hodges tarafından postnazal
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1

Hatice Şanlı, 1Nehir Küçükuslu, 1Nisa Akay, 2Hatice Ilgın Ruhi,
Başak Öktem.

3
1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 3Ankara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

Muayenesinde protez dişlerin çok beyaz olduğu dikkat çekti. Bunu
protez dişlerini çamaşır suyunda bekleterek sağladığı öğrenildi ve etken madde olarak düşünüldü. Kimyasal ajandan uzaklaştırıldıktan
sonra hem oral mukoza ve hem de özofajit bulguları hızla düzelen
hastanın irritan stomatite ilginç bir örnek teşkil etmesi sebebiyle bildirimi uygun bulundu.

2

Trikorinofalangal sendrom (TRFS) kraniofasial ve çeşitli iskelet
anomalileri ile karakterize otozomal dominant geçişli nadir görülen
bir sendromdur. TRFS Tip 1 mental retardasyon ve ekzositoz olmamasıyla Tip II TRFS’den; generalize falanks, metakarpaller ve metatarsallerde kısalık olmamasıyla TRFS tip III’den ayrılır. TRFS’ye, renal ve kardiyak defektler, büyüme geriliği ve mental retardasyon gibi
sistemik bulgular eşlik edebilir. Olgumuz, 10 yaşında kız, doğumdan beri seyrek, zayıf ve yavaş büyüyen saçlar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Klinik muayene ve incelemelerinde seyrek, zayıf saçlar, kaşların lateralinde seyrelme, uzun filtrum, armut şekilli burun
ile tipik üçgen yüz görünümü, el parmak eklemlerinde kamptodaktili saptandı. Radyolojik değerlendirmesinde el ve ayak falankslarında koni şekilli epifizler, çenede maloklüzyon tesbit edildi. Eşlik
eden başka sistemik patolojik bulgu yoktu. Hastaya bu bulgular ile
TRFS Tip 1 tanısı kondu. Literatürde TRFS 1 tanılı bireylerin bir
kısmında sitogenetik anomaliler, bazılarında ise 8q24 bölgesinde interstisyel delesyonlar bildirilmiştir. Olgumuz sitogenetik olarak normal olup 8q24 bölgesinde delesyon saptanmadı. İleri genetik çalışmalar planlandı.
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Kontakt stomatitler alerjik ve irritan maddelerin ağız içinde yaptıkları ağrılı ve oldukça az rastlanan inflamatuvar mukoza hastalıklarıdır. İrritanlar arasında ısı ve friksiyon gibi fiziksel ya da gıda ve ağız
bakım ürünlerinde yer alan bazı kimyasal faktörler en başta gelen
nedendir. Tedavileri bu faktörlerden uzaklaşma ile yapılır.
Polikliniğimize dil, dudak ve yanaklarındaki ağız yaralarıyla getirilen bir hastada ağız, yanak ve dilde hafif atrofi ve papilla düzleşmesinin de eşlik ettiği eroziv mukoza alanlarına rastlandı. Olgu herhangi bir kimyasal madde ve buna sebep olacak ilaç kullanımı tanımlamadı. Rutin laboratuvar incelemeleri ve dezmoglein antikorları negatifti. Hasta ağrılı ağız yaraları nedeniyle birkaç kez acil servise de
başvurmuş, çeşitli tedavilere rağmen şikayetlerinde gerileme olmamıştı. Olgunun öyküsünde şikayetlerinin başlangıcıyla eş zamanlı
diş protezi yaptırdığı öğrenildi. Ayrıca birkaç aydır yemek yeme şikayetlerine yutma güçlüğünün eklendiği, bu amaçla gastroenteroloji polikliniğinde bir süreden beri araştırıldığı, özofagustaki daralma nedeniyle ayrıca dilatasyon programı planlandığı ortaya çıktı.
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Melanonişi tırnakta daha çok kahverengi ya da siyah olarak gözlenen renk değişikliğidir. Nedenleri arasında melanom, lentigo, melanositik nevuslar, travma, dar ayakkabı, onikotillomani, böcek ısırıkları, karpal-tünel sendromu, subungual yabancı cisim, radyoterapi, UV maruziyeti ve postinflamatuvar hiperpigmentasyon sayılabilir. Melanonişi striatada longitudinal çizgilenme söz konusudur. Melanonişi striata tanısı sıklıkla zordur; şüpheli olgularda tırnak matriksi biyopsisi gerekir. Patolojik inceleme gerektiren hastaları seçmede dermoskopi çok yararlıdır. Paralel düzenli çizgiler halinde kahverengi longitudinal pigmentasyon durumunda tırnak aparatına yerleşmiş melanositik nevus tanısı konulur. Eğer kalınlıkları, ara boşlukları, renkleri, ve paralellikleri düzensiz olan kahverengi pigmentasyon varsa, daha çok melanom düşünülmelidir. Lentigo,
lentiginozis, etnik veya ilaca bağlı pigmentasyonlar, ve posttravmatik pigmentasyonlarda gri renkli homojen çizgilenmeler izlenir.
Subungual kanamalarda, kanama lekesinin proksimal kenarı yuvarlak şekilli, distal kenarı ise filamentözdür. Tırnak plağının serbest
kenarının dermoskopik incelenmesi lezyon yerleşim yeri hakkında
bilgi verir. Tırnak plağı dorsumunun pigmentasyonu prosimal tırnak matriksindeki bir lezyonu gösterirken, tırnak serbest kenarının
alt bölümünün pigmentasyonu distal matriks lezyonunu gösterir.
22 yaşında erkek hasta sol el 4. tırnak lateral yarısındaki kahverengi leke yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Öyküsünden son
1-2 senedir lezyonun ortaya çıktığı öğrenilen hastanın dermatolojik muayenesinde tırnak 1/3 lateral kısmını kaplayan homojen sarıkahverengi lineer düzgün çizgilenmelerden oluşan hiperpigmentasyon tespit edildi. Lezyona komşu tırnak kıvrımında herhangi bir
pigmentasyon tespit edilmedi. İlk dermoskopik muayenede genel
olarak homojen dağılım gösteren hiperpigmentasyon tespit edildi.
Distalde onikodermal bandın hemen altında daha koyu bir pigmentasyon izlendi. Altı ay sonra yapılan kontrol dermoskopisinde pigmentasyonun proksimalde solmaya başladığı, distaldeki pigmentasyonun tırnak serbest ucuna ulaştığı görüldü. Lezyonun giderek solma eğiliminde olması, ve melanomu destekleyen herhangi bir bulgusu bulunmaması nedeniyle, ve özellikle tanı olarak benign melanositik nevus ya da travmaya bağlı pigmentasyon üzerinde durduğumuz için hasta takibe alındı.
Olgumuzu, melanonişi striata başta olmak üzere tüm melanonişilerin tanı ve takiplerinde noninvaziv bir yöntem olan dermoskopinin
önemini vurgulamak amacıyla sunmayı uygun bulduk.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu
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SUTTON NEVUS ÖZELLİĞİ DE GÖSTEREN BİR DEV
KONJENİTAL VERRÜKÖZ MELANOSİTİK NEVUSDA
DERMOSKOPİ

ESTANSÖR TENDON KALSİFİKASYONU İLE
GELİŞEN TIRNAK DEFORMİTESİ
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Konjenital melanositik nevuslar (KMN), yenidoğan infantların %
1’inde görülür. Ancak bu yüzde, tüm görülen nevuslar içinde küçük bir oran oluşturur. Büyüklükleri, nokta ebatından büyük bir alanı kaplayacak şekle kadar çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir.
Daha sonra, çocukluk döneminde bu lezyonlar kalınlaşabilmekte,
verrüköz ve kıllı hal alabilmektedir. Dev konjenital melanositik nevuslar % 2-31 oranında malign melanoma dönüşebilmektedirler. O
nedenle çocuk adolesan döneme geldiğinde lezyonun total ekstirpasyonu önerilmektedir. Adolesan dönemden önce, nevusun dermoskopik olarak, mevcut kullanılan dermoskoplarla tamamının bir defada görüntülenmesi mümkün olmamakla birlikte bölüm bölüm incelenmesi melanom gelişimini kontrol altında tutmamıza olanak verir.
Sutton nevus, Halo nevus olarak da bilinmektedir. Burada, etrafı bir
halka tarzında depigmentasyon zonuyla çevrili benign melanositik
nevus ifade edilmektedir. Sutton nevus çocuklarda ve genç erişkinlerde sık görülür. Toplumda insidansının % 1 olduğu bildirilmiştir.
Etkilenen bireylerde, sıklıkla sırtlarında yerleşen çok sayıda lezyon
izlenir. Bu nevusa ailesel bir yatkınlık olduğu bildirilmiştir. Sutton
nevusun etyolojisi bilinmemektedir. Bu durum otoimmun bir yanıttır; T hücreleri, nevus hücrelerinin ilerleyici hasarında anahtar
bir rol oynamaktadırlar. Sutton nevusun, vitiligo, Hashimoto troiditi, alopesi areata, çöliak hastalığı, ve atopik dermatit gibi otoimmun bozukluklarla ilişkili olabileceği de bildirilmektedir. Bu nevusun, yoğun güneş maruziyeti sonrası, özellikle de güneş yanığından
sonra tespit edildiği kanıtlanmıştır. Halen Sutton nevus etyolojisi,
malign melanom ile ilişkisi, ve halo gelişiminde güneş maruziyetinin rolü tartışılmaktadır.
16 yaşında erkek hasta, bel sağ yanında bulunan sert kabuklu ve
kahverengi büyük benden yakınarak polikliniğimize başvurdu.
Öyküsünden nevusun doğuştan beri bulunduğu öğrenildi. Önceleri
leke şeklindeyken sonraları renginde koyulaşma ve kabuk oluşumu
ortaya çıkan nevusun etrafında son birkaç yıldır da beyaz bir halka
oluşmuş. Hastanın yapılan dermoskopik muayenesinde lezyonun
neredeyse tamamını örten verrüköz yapılar dışında lezyon periferinde depigmente haloya doğru yayılan kaldırımtaşı görünümünde
kahverengi globuller izlendi. Tüm lezyon gözden geçirildiğinde melanom lehine herhangi bir bulguya rastlanmadı. Mevcut lezyonun
düzenli dermoskopik takibe alınmasına karar verildikten sonra, hastanın talebiyle total olarak ekstirpe ettirildi. Histopatolojisi de benign konjenital melanositik nevus olarak değerlendirildi.
Olgumuzu, dev konjenital verrüköz melanositik nevus etrafında
halo gelişimi olması, ve demonstratif dermoskopik bulguları nedeniyle sunmayı uygun gördük.
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Sağ el 1. parmak tırnağında şişlik şikayetiyle polikliniğimize başvuran 73 yaşında hastanın tırnak plağında sırtlanmalar yanında onikoreksiz, diskolorasyon, onikoliz ve özellikle lunula kısmında yükselti deformitelerine rastlandı. Şikayetlerinin 6 aydan beri mevcut
olduğunu ileten hasta tırnağa ait herhangi bir travma tanımlamadı. Özgeçmişinde osteoartroz şikayetleri dışında başka bir yakınması olmayan olgunun 2 yönlü el grafisinin radyolojik incelemesinde ekstansör tendonun distal falanksa tutunma yerinde kalsifikasyon dikkati çekti ve bu kalsifikasynun tırnak matriksini etkilediği görüldü.
Ortopedi hekimlerince konsülte edilen ve herhangi bir tedavi planlanmasına gerek duyulmayan hasta takibe alındı. Literatürde benzer başka bir olgu rastlanmaması nedeniyle benzer tırnak anomalileri arasında yer alması gereği düşünülerek bildirimine karar verildi.
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SUBUNGUAL MALİGN MELANOM BENZERİ KLİNİK
GÖSTEREN CANDİDA PARAPSİLOZİS’İN EŞLİK
ETTİĞİ GLOMUS TÜMÖRÜ
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Akral lentijinöz melanomun bir alt tipi olan subungual malign melanom, tırnakta pigmentasyon artışı, subungual kitleye bağlı tırnak
distrofisi ve ülserasyon ile karakterizedir. Burada subungual malign
melanom benzeri klinik görünüm ile gelen ve manyetik rezonans görüntüleme ile bir başka subungual tümör olan glomus tümörünü düşündüren bir Candida parapsilosis olgusu sunulmuştur.
Sağ el 4. tırnakta renk değişikliği şikayeti ile polikliniğimize başvuran 52 yaşında kadın hastanın hikayesi sorgulandığında, şikayetlerinin son 2 ay içinde başladığı, oral ve topikal antibiyotik tedavileri aldığı ancak belirgin fayda görmediği öğrenildi. Hastanın dermatolojik
incelemesinde sağ el 4.parmak periungual bölgede eritem ve ödem,
subungual sarı diskolorasyon, kutikul ve eponişyumda siyah pigmentasyon mevcuttu. Tırnak plağı yukarı doğru itilmiş, kurvatürü artmış görünümdeydi. Malign melanom tanısını ekarte etmek amacıyla alınan tırnak yatak biyopsisinin histopatolojik incelemesinde psödohif ve spor yapıları izlendi. Malign melanomu düşündürecek bulgu yoktu. Hastanın sağ el X-Ray grafisi değerlendirildiğinde 4. parmak distal falanksta litik değişiklikler görüldü, ayrıntılı görüntüleme
için istenen MRG’de görünüm glomus tümörü ile uyumlu olarak rapor edildi. Tırnak avulsüyonu sonrası elde edilen materyalden alınan
kazıntı örneğinin, %15 KOH ile direkt mikroskobik incelemesinde
maya ve psödohif yapıları görüldü. Kazıntı materyalinin Sabouraud
Dekstroz Agara ekiminde maya koloni üremeleri izlendi ve tiplendirmesinde bunların Candida parapsilosis olduğu belirlendi. Hastaya
oral terbinafin tedavisi başlandı. Tedavinin 4. ayında klinik olarak belirgin düzelme görüldü. Glomus tümörü ile uyumlu MRG bulguları
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olan hastanın ağrı, hassasiyet ve ısıya duyarlılık gibi klasik glomus tümörü semptomları tariflememesi, histopatolojik olarak glomus tümörünü düşündürecek bulguların izlenmemesi, oral terbinafin tedavisi ile dermatolojik bulgularının gerilemesi nedeni ile MRG incelemesi tekrarlandı ve glomus tümörü ile uyumlu görünümün de gerilediği görüldü. Hastanın almakta olduğu tedaviye devam etmesi önerilerek takibi planlandı.

P102

Bu vaka ile klinik olarak subungual malign melanomla, radyolojik olarak glomus tümörü ile karışabilen taklitçi etken olan Candida
parapsilosis’i ve benzer klinik görünüm ile gelen hastalarda ayırıcı tanıda yardımcı tanısal yöntemlerin önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Mastositoz, mast hücrelerinin sıklıkla deride, nadiren de kemik iliği, karaciğer, dalak, lenf bezleri ve gasrointestinal traktus gibi diğer
organlarda aşırı üretimi ve birikimi ile karakterize olan bir hastalıktır. Mastositoz, sistemik ve kutanöz mastositoz olmak üzere 2 grupta sınıflandırılabilir. Kutanöz mastositomda en sık tutulan organ deriyken sistemik mastositozda ise en sık gastrointestinal kanal, karaciğer, dalak ve kemikler tutulur.
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MELKERSSON-ROSENTHAL SENDROMU
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Melkersson-Rosenthal Sendromu’nda (MRS) rekürren, özellikle
dudakları tutan tekrarlayıcı orafasiyel ödem, periferal yüz felci ve
fissüre dil görülmektedir. Granülomatöz keylitis (GK) perioral deri
ve dudaklarda görülen diffüz ve ağrısız lokal şişlikler ile karekterizedir. Halen etiopatogenezinin kesin olarak aydınlatılmamış olması
nedeniyle GK’in tedavisi çelişkilidir. Otuz yaşında, beyaz kadın hasta alt dudaklarında kalıcı şişlik, lingual fissür ve yarıklar ve epizodik
yüz felci şikayetleriyle başvurdu. Hastanın öyküsünden yüz felcinin
ilk olarak 15 yıl önce başlamış ve yılda 1 kez olmak üzere tekrarladığı öğrenildi. Dudaklarındaki ödemli şişlik ve dilde yanma şikayetleri son 5 yıldır mevcut idi. Hasta ayrıca son 2 yıldır dispepsi, kolik tarzda karın ağrısı ve tekrarlayıcı diare gibi gastrointestinal şikayetleri olduğunu belirtti. İntestinal biyopsi incelemesinin ardından,
hastaya Crohn hastalığı (CH) tanısı konuldu. Dermatolojik incelemesinde; alt dudakta lastiksi kıvamda ödem ve büyüme ile alt dudak mukozasında krutlanmalar ve beyazımsı jelatinöz sıvı eksudasyonu görüldü. Dilinin her iki lateral kenarlarında longitudinal yarık
ve fissürler izlendi. Tüm bu klinik triad varlığında, hastaya MRS tanısı konuldu. Hastaya 2 hafta süresince 1 mg/kg/gün doz oral prednizolon tedavisi ve 200 mg/gün doz hidroksiklorokin tedavisi başlandı. İki hafta sonra, prednizolon dozu kademeli olarak azaltılarak
2 hafta içerisinde kesildi. Hastada 1 ay sonra herhangi bir rekürrens
olmaksızın tama yakın iyileşme dikkati çekti.
Burada, MRS olan, prednizolon ve hidroksiklorokin kombinasyon
tedavisine çok iyi yanıt veren bir olgu sunuldu. Hidroksiklorokin,
tedaviye yanıtsız MRS’lu olgularda iyi bir tedavi seçeneği olarak
mutlaka akılda tutulmalıdır.
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21 yaşında erkek hasta polikliniğimize vücudundaki kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntü şikayeti ile başvurdu. Şikayeti çocukluk döneminde başlayan hastaya çeşitli topikal tedaviler verilmiş fakat hasta bu tedavilerden fayda görmediğini belirtmiştir.
Dermatolojik muayenesinde; gövde ve ekstremitelerde yaygın, 2
mm’den 1 cm’ye kadar değişen boyutlarda, kırmızı-kahverenkli,
keskin sınırlı olmayan, makülopapüler lezyonlar saptandı. Cilt biyopsisi sonrası klinik ve histopatolojik olarak mastositoz tanısı konan hastada sistemik tutuluma yönelik yapılan araştırmalarda çekilen kemik sintigrafisinde kemik iliği tutulumuna yönelik bulgular
saptandı. Bunun üzerine alınan kemik iliği biyopsisinde atipik görünümlü mast hücreleri görüldü.
Mastositoz tanısı alan hastalarda sistemik tutulum nadir de olsa görülebilmektedir. Bizim olgumuzda da kemik iliği tutulumu saptanmıştır. Hastaların sistemik tutulum yönünden de araştırılmasının önemli olduğunu vurgulamak için bu olguyu sunmayı uygun
bulduk.
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Lipoid proteinozis (LP), nadir görülen, deride hiyalin madde birikimi olan otozomal resesif bir hastalıktır. Olgumuz lezyonlarının
çarpıcı olması ve diş değişikliklerinin vurgulanması amacıyla sunulmuştur.
Otuz yaşında kadın hasta ses kısıklığı, eller ve yüzde yaygın sikatrislerle kliniğimize başvurdu. Öyküsünden erken çocukluk döneminden beri ses kısıklığı olduğu, deri lezyonlarının aynı dönemde başlayıp, son yıllarda şiddetlendiği öğrenildi. Ebeveynlerin birinci derecede akraba olup,iki kardeşte de benzer şikayetler vardı.
Muayenede yüzde yaygın atrofik sikatrisler, her iki gözde ektropiyon, alt göz kapaklarında incimsi görünümde papüller, kirpiklerde
dökülme ve perioral çizgilenme artışı saptandı. Oral mukozada yaygın balmumu görünümünde, dil frenulumunda skleroz ve dil hareketlerinde kısıtlılık saptandı. Dişlerde gelişim bozuklukları ve çürükler görüldü. Ayrıca el ve ayakların dorsallerinde bileklere kadar
uzanan çok sayıda hiperkeratotik sert kıvamlı papüler lezyonun birleşmesiyle oluşmuş plak lezyonlar mevcuttu.
Laboratuar incelemelerinde tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek
fonksiyonları, idrar incelemesi normal olarak bulundu. İntrakraniyal
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kalsifikasyonlara yönelik çekilen kraniyal MR normaldi. El bileğindeki keratotik papüllerden alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde dermiste eozinofilik hiyalin madde birikimi saptandı.
Hastalık ekstrasellüler matriks protein-1 (ECM-1) genindeki defekt
sonucu ortaya çıkar ancak ECM-1 in hastalığın patogenezinde tam
olarak nasıl bir rol oynadığı hala belirsizdir. Literatürlerde şu ana kadar yaklaşık 300 vaka bildirimi vardır.
Bulgular genelde yaşamın ilk yıllarında ses kısıklığı veya tiz sesle
ağlama olarak kendini gösterir. Deri ve mukozalarda giderek artan
hiyalin madde birikimi sonucu klinik bulgular belirginleşmektedir.
Başlangıç lezyonu genellikle atrofik sikatrisle sonlanan bül ve püstüllerdir. İlerleyen yıllarda tabloya özellikle yüz, boyun ve ellerde
daha belirgin olan balmumu görünümünde papüller eklenir. Oral
kavite bulguları dilde sertleşme, parlaklık artışı, dil hareketlerinde
zorluk ile diş gelişiminde bozulma ve diş çürümeleri gibi oldukça
zengindir. Tükrük bezlerinin tutulması sonucu hiposalivasyon, oral
hijyende bozulma ortaya çıkar.
LP’de nörolojik bulgular görülebilir. Sella tursikanın her iki tarafında görülen yarımay şeklinde kalsifikasyon patognomoniktir. Göz
kapaklarında karakteristik olarak patognomonik papüller görülür.
Kirpik kaybı da olabilir. Diabet, kısa boy ve dwarfizm gibi endokrinolojik anormallikler bildirilmiştir. Ancak bu anormalliklerin hastalıkla ilişkisi net değildir. Hastalığın şiddeti genç erişkinlik veya orta
yaşlarda azalır. Etkin bir tedavisi yoktur. Deri lezyonlarına yönelik
kimyasal peeling, dermabrazyon ve blefaroplasti gibi tedaviler gerektiğinde denenebilir.
Akraba evliliklerinin sık görüldüğü ülkemizde LP gibi genetik hastalıkların erken tanısı, yaşam kalitesini arttıracak koruyucu önlemlerin alınması açısından önemlidir.

İhtiyozis histriksin Brocq, Lambert, Curth-Mucklin, Rheydt ve
Ba¨fverstedt olmak üzere 5 tipi tanımlanmıştır. İlk tanımlanan
Lambert tipidir. 1731-1851 yılları arasında Lambert ailesinde 4 jenerasyonda 11 bireyde tanımlanmıştır. Doğumda normal olan hastalarda 7 hafta sonra koyu renkli verrüköz skuamlar oluşmaya başlamış, bül oluşumu gözlenmemiş ve hastalarda yüz, genital bölge
ve palmoplantar bölge etkilenmemiştir. Histopatolojik incelemeleri yapılmamıştır. Curth–Macklin tipi, palmoplantar keratoderma
ve eklemler çevresinde hiperkeratotik, kaldırım taşı benzeri plaklarla karakterize otozomal dominant hastalıktır. Brocq tipinde büller vardır, eritrodermi sıklıkla görülür ve nevoid formlar daha nadir
görülür. Histopatolojik olarak akantokeratolitik hiperkeratoz görülür. Bafverstedt tipinde lezyonlara ek olarak palmoplantar tutlum
ve mental retardasyon vardır. Rheydt tipinde yüz ve ekstremitelerde
belirgin olan hiperkeratoz ile birlikte işitme kaybı mevcuttur.
Hastamız tipik deri lezyonları olması; genital bölgenin hafif düzeyde etkilenmesi, yüz, palmoplantar bölge tutulumunun olmaması ile
Lambert tipe uymasına rağmen, yenidoğan döneminde eritrodermi,
daha sonra bül, erozyonların görülmesi ve histopatolojik incelemede epidermiste ayrışmaların izlenmesi ile de Brocq tipe benzemektedir. Hastamızda genetik çalışma planlanmıştır. Belki de ihtiyoz histriksin yeni tanımlanacak 6. tipidir.
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tutulumu yoktu. Tutulmamış deri ve genel fizik muayenesi ve mental değerlendirmesi doğaldı. Sağırlık saptanmadı. Deri biyopsisi histopatolojik incelemesinde belirgin hiperkeratoz, keratinositler arasında keratin granüleri ile yer yer spongiotik ayrışmalar izlendi.
Hastaya 10mg/gün asitretin ve topikal nemlendiriciler önerildi.
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İktiyozis histrix, belirgin kahverengi-siyah hiperkeratozik verrüköz
kabarıklıkların olduğu büllöz iktiyoziform eritroderma veya epidermolitik hiperkeratoz için kullanılan tarihi önemi olan bir adlandırmadır. Bu görünüm kirpiye benzetildiği için bu ad verilmiştir. Beş
farklı tipi tanımlanmıştır. Lambert tipi bezeri İH olarak tanımladığımız bir olgu sunulmuştur.
Sekiz yaşında erkek hasta akraba olmayan sağlıklı ebeveynlerin 6 erkek çocuğundan 2. çocuğu. Doğumda jeneralize eritroderma, ilerleyen aylarda bül ve erozyonlar oluşumu ile altı aylıktan sonra özellikle kış aylarında artan, yazın gerileyen kalın kahverengi hiperkeratozik lezyon oluşumu hikayesi mevcuttu. Yüz, tutulumunun hiç
olmadığı saptandı. Aile hikayesinde benzer keratinizasyon hastalığı saptanmadı.
Dermatolojik muayenesinde saçlı deride diffüz saça yapışık kötü
kokulu sarı renkli kalın skuamlar, gövde ve ekstremitelerde yaygın, simetrik, kahverengi-siyah yer yer dikensi çıkıntılı hiperkaratozik skuamlar izlendi. Gövde lezyonları Blashko hattını izler şekilde yerleşmişti. Diz ve dirseklerde lezyonlar daha belirgindi. Genital
bölgede skrotum ve penis kökünde daha az belirgin, kahverengi hiperkeratozik papüler lezyonlar saptandı.Yüz, avuçiçi, ayak tabanı
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Reaktif Perforan Kollajenozis (RPK) kollajenin transepitelyal eliminasyonu ile karakterize perforan dermatozdur. Sıklıkla aile hikayesinin olduğu ve çocuklarda görülen nadir form ile diabetes melllitus
ve renal hastalıkların eşlik ettiği daha yaygın akkiz form olmak üzere iki klinik tipi vardır. Bu bildiride kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren ve diabetes mellitus öyküsü olan 55 yaşında bir
erkek hasta sunulmuştur.
İlk olarak 2 ay önce kol ve bacaklarında kaşıntı ve yanma sonrası üzeri kabuklanan yaralar şikayeti ile polikliniğimize başvurdu.
Benzer lezyonlar daha sonra gövdede çıkmaya başlamıştı. Fizik muayenede gövde ön arka yüz, her iki alt ve üst ekstremitede yuvarlak,
kenarları morumsu, ortasında sarı-yeşil kurutların olduğu, bazılarının çevresinde deskuamasyonların bulunduğu yaygın plak lezyonlar vardı. Histopatolojisinde hiperkeratoz, çanak şeklinde içinde iltihabi eksuda ve bir alanda diskeratoz ve displastik hücrelerin olduğu hücre proliferasyonu izlendi. Masson trikrom boyamada dejenere kollajen görüldü. Hastaya bu bulgulara dayanarak akkiz reaktif perforan kollajenozis tanısı konuldu. Asitretin tedavisi planlandı, ancak hiperlipidemi nedeniyle kullanılamadı. Dar-bant UVB
fototerapisi başlandı. Tedaviye yeterince uyum sağlayamadığından
dokuz seans sonunda kesildi. RPK’nın etiyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak kaşıma gibi mikrotravmaların dermal papillalardaki kollajeni hasara uğratığı ve inflamatuar hücreler aracılığı ile
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kollajenin eliminasyona uğradığı düşünülmektedir. Histolojik olarak erken lezyonlarda dermal papillalarda bazofilik kollajen birikimi
ve akantoz görülür. Matür lezyonlarda fincan şeklinde deprese olmuş epidermiste kollajen, bazofilik debris ve parakeratotik materyalden oluşan bir tıkaç vardır. Tedavide topikal ve intradermal kortikosteroidler, tretioin krem, UVB, PUVA, cerrahi debridman, asitretin ile değişen oranlarda başarı sağlanmaktadır.
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olarak eş bulguları olan 2 PPPK li olgu tanımlamışlardır. Al-Mutairi
ve arkadaşları tarafından PPPK den 7 yıl sonra tipik psoriazis vulgaris kliniği gelişen 49 yaşında erkek olgu dışında psöriazis ve PPK
birlikteliği Pubmed taramasında bulunamamıştır.
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Herediter punktat palmoplantar keratoderma (Buschke-FischerBrauer Hastalığı) nadir görülen bir keratinizasyon bozukluğudur.
Pub-med taramasında psoriazisle birlikteliğinin bir olguda bildirildiği saptanmıştır.
Kırküç yaşında kadın hasta, yaklaşık 6 ay önce diz ve dirseklerinde başlayan eritemli skuamlı plaklar ve yüzde oluşan asemptomatik,
sert papüler lezyonlar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yaklaşık
10 yıl önce avuçiçi ve ayaktabanında asemptomatik, sarı renkli sert
kabarıklıklar oluşum hikayesi mevcuttu. Babasında benzer lezyonlar
ve akciğer kanserinden ölüm öyküsü saptandı. Dermatolojik muayenesinde; yüzde, kulak üzerinde hafif eritemli sert papüller, diz ve
dirseklerde eritemli skuamlı psoriatik plaklar, her iki el palmar yüzde özellikle el parmak iç yüzlerinde sert, sarı-turuncu renkli, bazılarının ortası çökük, bazıları birleşme eğiliminde olan papül ve plak
lezyonlar mevcuttu. Ayak tabanında basıya uğrayan yerlerde benzer lezyonlar mevcuttu. VDRL ve HIV dahil biyokimyasal tetkikleri, tümör markerleri, akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi.
Avuçiçindeki hiperkeratozik lezyonun histopatolojik incelemesinde kompakt, masif hiperkeratoz, hipergranüloz, dermiste hafif perivasküler kronik inflamasyon saptandı. Parakeratotik kornoid lamel,
diskeratotik hücreler ve epidermiste vakuolizasyon yoktu. Hastaya
35mg/gün asitretin başlandı. Tedavinin birinci ayında yüz lezyonları ve psoriatik lezyonlarda tam, palmoplantar lezyonlarda belirgin
düzelme gözlendi.
Palmoplantar punktat kerotoderma (PPPK), her iki cinsi eşit etkileyen, nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle 12-30 yaşlarda nadiren
de 5. dekatta başlar. Akkiz ve herediter formları vardır. İleri yaşlarda internal malignitelerle birlikte görülebilir. Herediter formu Tip
I (Buschke-Fisher-Brauer ), Tip II (porokeratosis punctata, palmaris, et plantaris) ve Tip III (acrokeratoelastoidosis lichenoides) olmak üzere otozomal dominant geçişli 3 tiptir. Yaklaşık 2-8 mm çapında, multipl, sert keratotik papüller başlangıçta şeffaf olup sonradan opak, siğilimsi şekilde el içi ve ayak tabanında gözlenir. Büyük
lezyonlar ağrılı olabilir ve fiziksel travma ile artabilir. Cowden
Sendromu ve Darier hastalığının bir bulgusu olabilir. Ayırıcı tanıda arsenik keratozu mutlaka düşünülmelidir. Palmoplantar punktat
keratoz erken yaşta başladığı zaman PTEN hamartoma tümör sendromu da düşünülmelidir.
PPPK ile birlikte tırnak distrofileri, malignite, nörolojik anormaliteler, anodonti, artropati sindaktili gibi birçok anormallik bildirilmiştir. Tosti ve arkadaşları subungual hiperkeratoz, yüksük tırnak, onikolizis, splinter hemoraji ve sarı-kahverengi renk değişikliği
gibi psoriaziste görülen tırnak değişiklikleri ile klinik, histopatolojik
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Siringoma, ekrin kökenli, benin deri eki tümörüdür. Friedman ve
Butler siringomayı lokalize, ailesel, Down sendromu ile ilişkili ve jeneralize erüptif siringom (JES) olmak üzere dört varyant şeklinde sınıflamıştır. JES nadir görülen bir varyanttır. Boyunda, göğüste, karında, aksillada, göbek çevresinde ve bazen de ekstremite proksimalinde görülen, bilateral ve simetrik dağılım gösteren, asemptomatik, çok sayıda küçük sarı-kahverengi renkteki papüllerle ile karakterizedir. Genellikle puberte öncesinde veya puberte sırasında görülür, sıklıkla bayanlarda izlenir. Lezyonlar benindir, kendiliğinden
iyileşebilir fakat genellikle stabil seyreder. Kesin tanısı histopatolojik inceleme ile konur. Histopatolojide dermiste çok sayıda küçük
kanallar ve epitelyal kordlar görülür. Kanallar iki sıra halinde dizilim gösteren düzleşmiş epiteltyal hücrelerle döşelidir ve hücrelerin
kanaldan stromaya çıkıntı yapması nedeniyle virgül benzeri görünüm oluşur. 21 yaşındaki kadın olgu puberte döneminde başlayan
ve harhangi bir yakınmaya neden olmayan gövdedeki döküntü nedeniyle başvurdu. Dermatolojik muayenede gövde ön yüzünde (karın ve göğüste) bilateral ve simetrik dağılım gösteren, asemptomatik, parlak eritemli çok sayıda, küçük papüller izlendi. Laboratuar
incelemsesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Eritemli papülden
yapılan deri biyopsi örneğinin histopatolojisinde dermiste sklerotik
stroma içerisinde yerleşim gösteren iki katlı epitel hücresi ile döşeli
kanallar izlendi. Yer yer epitelyal oluşumlar virgül yapısı gösteriyordu. Olguya klinik ve histopatolojik bulgularla JES tanısı konuldu.
Sistemik retinoid (acitretin 35mg/gün) 4 ay süre ile verilmesine rağmen tedaviye yanıt alınamadı. Puberte döneminde başlayan yaygın
erüptif papuler dermatozların ayırıcı tanısında, nadir görülen bir siringoma varyantı olan JES düşünülmelidir.
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İnflamatuvar lineer verrüköz epidermal nevus (ILVEN), genellikle alt ekstremitede yerleşen, lineer, hiperkeratotik ve kaşıntılı plak
ile karakterize epidermal nevusun nadir görülen bir varyantıdır.
Sıklıkla 0 ile 4 yaş arasında nadiren de erişkinlerde izlenmektedir.
Patogenezi net olarak aydınlatılamamıştır fakat interlökin 1,6, tümör nekroz faktörü ve interselüler adezyon molekül artışının etyoloji ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sol ayağında ve bacağında kaşıntılı, kızarık döküntü şikayeti ile polikliniğimize getirilen 4
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yaşındaki kız çocuğun dermatolojik muayenesinde; sol ayak dorsumu ve bacak 1/3 distal ekstensör yüzünde, lineer dağılım gösteren,
hafif skuamlı verrüköz papüllerin birleşerek plak oluşturduğu tespit
edildi. Özgeçmişinde psoriazis veya başka bir hastalık öyküsü olmayan hastanın ailesinde de psoriazisi veya benzer lezyonları olan kimse yoktu. Bacaktan yapılan deri biyopsisi ILVEN ile uyumlu bulundu. Topikal kortikosteroid tedavisi başlanan hasta takip edilmektedir. Epidermal nevusun nadir görülen bu varyantına dikkat çekmek
amacıyla olgumuz sunulmuştur.
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KARSİNOMA ERİZİPELOİDES

epidermal nevustur. Gövde ve ekstremitelerde tek taraflı tutulum ile
karakterizedir. Nadiren baş ve boyun bölgesinde de tespit edilmektedir. Histopatolojisinde başlıca korniyum ve malpigi tabakalarını
etkileyen hiperplastik epidermis izlenir. NUL’in kemik ve santral sinir sistemi anomalileri ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. 22 yaşındaki erkek olgu bir yaşından beri olan vücudun sağ tarafında kırmızı çizgilenmeler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde
özellik olmayan olgunun ailesinde benzer lezyonları olan kimse yoktu. Dermatolojik muayenede sağ omuzda, gövdenin ortta hattında ve sağ tarafında lineer tarzda dağılım gösteren eritemli, verrüköz
bantlar ve yer yer yamalar izlendi. Sistemik muayenesinde patolojik
bulguya rastlanmadı. Gövdedeki verrüköz lezyondan alınan biyopsi örneğinin histopatolojisi NUL ile uyumlu bulundu. Olguya klinik ve histopatolojik bulgularla NUL tanısı konuldu. Sistemik retinoid (acitretin 0.5 mg/kg.gün) ve fotodinami tedavisi uygulandı fakat tedavilere yanıt alınamadı.
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Karsinoma erizipeloides (KE), nadir görülen internal tümörlerin
kutanöz metastazıdır. En sık meme karsinomu ile ilişkilidir fakat
başka primer tümörlerle de ilişkili olabilir. Etkilenmiş lenf nodundaki tümör hücrelerinin kutanöz lenfatiklerle deriye yayılması sonucu oluşur. Deri metastazı ile ilişkili olarak keskin sınırlı, eritemli, ödemli deride erizipel benzeri tablo oluşması nedeniyle KE olarak adlandırılır. En sık meme karsinomu ile birlikteliğine rastlandığı için “memenin inflamatuar karsinomu” olarak da adlandırılmaktadır. Primer veya sekonder (primer meme karsinomu tedavisinden
sonra) gelişebilir, en sık sekonder olarak görülür. KE, sıklıkla ön
göğüs duvarınada daha az sıklıkla da kontralateral memede, insizyon skarında, kollarda ve yüzde izlenebilir. Meme karsinomlarının
%2’sinden azında görülen nadir bir kutanöz metastaz varyantıdır.
Etkilenen bölgede ülserasyon olmadan hızlı genişleme gösterir, kötü
prognozludur, tanı konulduktan sonra yaşam şansı en fazla 2 yıldır.
Histopatolojisinde, dermisin yüzeyel ve derin lenfatiklerinde malin
hücre invazyonunun görülmesi ve nötrofiller gibi akut inflamasyon
bulgularının saptanmaması karakteristik özelliktir. Üç ay önce başlayan giderek yayılma gösteren, hassasiyete ve ısı artışına neden olan
sağ memedeki döküntü nedeniyle başvuran 46 yaşındaki kadın olgunun dermatolojik muayenesinde; eritemli- viyolase renkli, ödemli, düzensiz sınırlı zeminde dağınık yerleşimli telenjiektaziler izlendi. Özgeçmişinde herhangi bir sistemik hastalık veya malignite öyküsü yoktu. Rutin laboratuar incelemesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Eritemli- ödemli bölgeden yapılan deri biyopsisi KE ile
uyumlu bulundu. Takibe gelmeyen olguya dış merkezde meme karsinomu teşhisi konulduğu sözel olarak öğrenildi. Ülserasyon olmadan hızlı ilerleme gösteren erizipel benzeri tabloda kötü prognoz
gösteren bu kutanöz metastazın gecikmeden ve doğru tasının konulması hasta için önem taşımaktadır.

P110
NEVUS UNİUS LATERALİS: BİR OLGU SUNUMU
1

Jale Yüksek, 2Engin Sezer, 3Fatma Markoç.

1

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Dermatoloji, 2Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji, 3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Patoloji

Nevus unius lateralis (NUL) lineer dağılım gösteren devamlı veya
kırık çizgiler, bantlar veya yamalar şeklinde görülen bir verrüköz
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P111
İNTRALEZYONEL METHOTREXATE TEDAVİSİ İLE
KÜÇÜLTÜLEN VE CERRAHİ EKSİZYON İLE KÜR
SAĞLANAN KERATOAKANTOMLU BİR OLGU
1

Erhan Ayhan, 1Veysel Murat İnaç, 1Sema Aytekin.

1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Keratoakantom(KA) özellikle yaşlılarda güneşe maruz kalan yerlerde görülen bir deri tümörüdür. Soliter KA, dev KA, KA sentrifugum marginatum ve erüptif KA gibi KA’nın değişik subtipleri vardır. Bu bildiride öyküsünde travmanın tetiklemesi sonucunda sol el
sırtında keratoakantom oluşan 62 yaşında erkek olgu sunulmuştur.
Yaklaşık sekiz ay önce nehirde kayaya çarpma nedeniyle sol el sırtında yara oluşmuş. Daha sonra lezyon sürekli travmaya ve güneş ışığına maruz kalmış. Fizik muayenede sağ el dorsal yüzde 2x1.5 cm
ebadında ve 1.2 cm yüksekliğinde, kenarları kalkık üzerinde nekrotik doku ve sarı krutların olduğu morumsu nodüler lezyon mevcuttu.
Hastaya klinik görünüm ve histopatolojik olarak keratoakantom
tanısı konuldu. İki hafta aralıklarla toplam üç kez 12,5 mg/ml
methotrexate(MTX) intralezyonel olarak uygulandı. Altı hafta sonunda hastanın lezyonu %70 oranında küçüldü ancak tam iyileşme
sağlanamaması üzerine cerrahi eksizyon uygulandı. Bu sayede lezyon bölgesinde kozmetik olarak daha iyi sonuç elde edildi.
Keratoakantom genellikle spontan olarak geriler. Ancak çoğu vakada cerrahi eksizyon ile karşılaştırıldığında spontan iyileşmede daha
kötü kozmetik sonuçlar meydana gelir. Tedavi sıklıkla ağrı, kötü
kozmetik görünüm ve daha fazla büyümeyi önlemek amacıyla uygulanır. Standart eksizyon, Mohs cerrahi eksizyon, sistemik retinoidler, radyoterapi, küretaj ve elektrodissekasyon, topikal imikimod,
intralezyonel tedaviler(florourasil, bleomisin, interferon alfa-2b,
MTX) gibi tedavi modaliteleri mevcuttur. İntralezyonel MTX cerrahi eksizyon ile karşılaştırıldığında noninvaziv, daha ucuz, hızlı uygulanabilir ve doku koruyucudur. İntralezyonel bleomisin ile karşılaştırıldığında ise anestezi gerektirmez ve uygulama intervali daha
uzundur. Bir çalışmada 38 KA’lu hastaya ortalama 2.1 intralezyonel MTX enjeksiyonu yapılmış ve %92 tam iyileşme görülmüştür.
Sonuç olarak KA’da cerrahi tedavi yapılmadan önce intralezyonel
MTX uygulaması etkili, güvenli ve kozmetik olarak olumlu sonuçlar açısından düşünülmesi gereken bir tedavi yöntemi olmalıdır.
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P112
POROKERATOZİS MİBELLİ OLGUSU
1

Savaş Öztürk, 2Perihan Öztürk, 3Sultan Pehlivan, 1Haydar Uçak.

1

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 2Kahramanmaraş
Sütçüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 3Elazığ
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Porokeratozis Mibelli (PM) ilk olarak 1893 yılında Mibelli ve
Respighi tarafından tanımlanmış, derinin ender görülen, premalign olabilen, ortası atrofik çevresi hiperkeratozik sınırla çevrili annüler plaklarla karakterize kalıtsal bir keratinizasyon bozukluğudur.
Otozomal doninant geçişli olduğu ve daha çok erkeklerde görüldüğü bildirilmiştir. 5 klinik tipi olan Porokeratozun tüm klinik tiplerinin ortak histopatolojik özelliği kornoid lamel olarak adlandırılan ve periferal sınır boyunca uzanan ve parakeratotik sütunların
varlığıdır.
22 yaşındaki bayan hasta 2 yıldır burun üzerinde var olan kaşıntısız,
kahverengi lekeler şikayeti ile dermatoloji polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde büyüklükleri 1-4 mm arası değişen
burun üzerine ve kanatlarına lokalize annüler, ortası atrofik, çevresi
ince hiperkeratozik halka ile çevrili 4 adet plak tarzı lezyon ve krater
benzeri papül tespit edildi. Hastadan alınan eksizyonel biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde epidermiste ortohiperkeratoz,
stratum korneum içinde epidermise bir açı oluşturacak şekilde yerleşmiş parakeratotik kolon (kornoid lamel) izlendi. Histopatolojik
bulgular porokeratozis Mibelli ile uyumlu değerlendirildi. Hastaya
krioterapi tedavisi yapıldı ve kontrole çağrıldı.
Porokeratozlar premalign bir klinik antitedir ve tüm porokeratoz
formlarında malign dejenerasyon olabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle porokeratotik lezyonlar takip ve tedavi gerektiren lezyonlardır.

P113
MARDİN BÖLGESİNDEN YENİ TANI ALAN BİR
KONGENİTAL ANONİŞİ VAKASI
Savaş Öztürk, 1Haydar Uçak.

olmadığı öğrenildi. Yapılan muayenede el-ayak tüm tırnaklarda
anonişi saptandı. Genel fizik muayenesi doğal olan hastanının saç,
dental, muskuloskeletal sistem muayeneleri de doğal olarak değerlendirildi. Her iki el ve ayak direk grafileri incelenen hastada başka
falengeal anomali saptanmadı.
Anonişiler nadir görülen bir tırnak anomalisi olmakla birlikte birçok sendroma eşlik edebilmekte ve beraberinde birçok anomali olabilmektedir. Nadir olan bu bozuklukta birlikte olabilen diğer anomalilerin akılda tutulması ve sistemik olarak olguların değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.

P114
NEVÜS LİPOMATOZİS KUTANEUS SÜPERFİSİALİS
OLGUSU
1

Hamza Yıldız, 2Hasan Aktuğ Şimşek, 3Özlem Karabudak.

1
Eskişehir Asker Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2Eskişehir
Asker Hastanesi, Patoloji Kliniği, 3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri ve
Zührevi Hastalıklar Kliniği

21 yaşında erkek hasta polikliniğimize kalçasında çok sayıda şişlik
şikâyeti ile başvurdu. Hastanın bu şikâyetlerinin bebekliğinde küçük bir şişlik şeklinde başladığı, zamanla büyüdüğü ve yeni lezyonların çıktığı öğrenildi. Öz geçmişi ve soy geçmişi özellik arz etmiyor. Dermatolojik muayenesinde hastanın sol sakrum üzerinde unilateral, asemptomatik, yuvarlak-oval şekilli, deri renginde 0.5 ile 2.5
cm ebadında çok sayıda papül ve nodül ve 1 adet perianal bölgede 6 cm çapında, serebriform nodül izlendi. Hassasiyet, ülserasyon
gözlenmedi. Oral mukoza, saçlı deri ve sistemik muayenesi normaldi. Laboratuar tetkiklerinde patoloji saplanmadı. Lezyonlu deriden
alınan biyopsi örneğinin histopatolojik incelenmesinde çok sayıda
matür adipositlerin dermal damarlar etrafında ve kollajen bantların arasında olduğu izlendi. Klinik ve laboratuar bulguları eşliğinde
hastamıza “Nevüs lipomatozis kutaneus süperfisialis” tanısı koyduk.
Bu nadir görülen bu olguyu sunmaya değer bulduk.

1
1

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği

İzole konjenital anonişi ilave bir fenotipik bozukluk olmadan konjenital tırnak yokluğu ile karakterize çok nadir görülen bir anomalidir. El ve ayak tırnaklarının bir kısmı veya bazen tamamı etkilenebilir.Konjenital anonişilerin farklı genetik geçişleri tanımlanmış ve
bazı kromozomal frajilitelerle ilgili olabileceği bildirilmiştir. Bu yazıda Mardin bölgesinde, tırnak şikayeti ile ilk kez bir dermatoloğa
başvuran izole total konjenital anonişili 22 yaşında bir erkek olgu literatür gözden geçirilerek sunulmuştur.
Anonişia gelişmiş bir tırnak plağının olmamasıdır. Tırnak plağı, tırnak matriksinin bir ürünü olduğu için, anonişia ya matriksin konjenital anomalilerinden ya da matriks destruksiyonu yapan hastalıkların sonucunda oluşur. Tırnak-patella sendromu, DOOR sendromu, Cronkhite- Canada sendromu, epidermolizis büllosa bu grup
hastalıklardan sayılabilir. Tüm tırnakları tutan izole konjenital anonişi oldukça nadirdir.
Olgu: 22 yaşınadi erkek hasta polikliniğimize tırnaklarının olmaması nedeniyle başvurdu. Öyküsünde anne babasının amca çocukları olduğu ve ailede 10 kardeş oldukları öğrenildi. Kendisi ile birlikte 2 kız ve 2 erkek kardeşlerinde de doğumsal tüm tırnaklarının
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P115
BİR OLGU SUNUMU: GRAHAM-LİTTLE-PİCCARDİLASSEUR SENDROMU
1

Hamza Yıldız, 2Hasan Aktuğ Şimşek, 3Özlem Karabudak.
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Eskişehir Asker Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2Eskişehir
Asker Hastanesi, Patoloji Kliniği, 3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri ve
Zührevi Hastalıklar Kliniği

20 yaşında erkek hastamız polikliniğimize saç, koltuk altı ve kasık
kıllarında dökülme ve özellikle kol ve bacak derisinde dokunmakla zımpara kağıdı hissi veren noktasal kabarıklıklar şikayeti ile başvurdu. Hastanın şikayetleri yaklaşık 14 yıl önce alında kızarıklık ve
kaşıntı şeklinde başladığı, son 2 yıl içinde saçlarında ve kaşlarının
dış kısmında dökülmeler olduğu, yaz aylarında şikayetlerinde azalma, kışın artma olduğu öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde hastanın saçlı derisinde occipital, parietal, temporal bölgedeki kıllarda
yoğun olmak üzere kaşların lateralinde ve sakal bölgesinde skatrisyel
kıl kayıpları izlendi. Kıl çevresinde folliküler tıkaçların olduğu gözlendi. Bilateral aksiller ve pubik kıllarında nonskatrisyel kıl kayıpları gözlendi. Alt ekstremitede yaygın olmakla birlikte, üst ekstremite
ve gövde yaygın keratozis pilaris saptandı. Kıl mikroskobisi normal
olarak değerlendirildi. Rutin biyokimya ve IgE normal sınırlarda

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

idi. Hastanın sağ occipital bölgesinden alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde fibrosis izlendi. Klinik ve laboratuar bulguları eşliğinde hastamıza “Graham-Little Sendromu” tanısı koyduk.
Nadir görülen bu olguyu sunmaya değer bulduk.

P116
AKRAL AKANTOZİS NİGRİKANS OLGUSU
1

Hamza Yıldız, 2Hasan Aktuğ Şimşek, 3Özlem Karabudak.
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Eskişehir Asker Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2Eskişehir
Asker Hastanesi, Patoloji Kliniği, 3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri ve
Zührevi Hastalıklar Kliniği

21 yaşında erkek hasta polikliniğimize el, ayak ve dirseklerinde deride kalınlaşma, renginde koyulaşma şikâyeti ile başvurdu. Hastanın
bu şikâyetlerinin 4 yıl önce el dorsalinde başladığı ve zamanla diğer alanlardaki lezyonların çıktığı öğrenildi. Özgeçmiş ve soy geçmiş özellik arz etmiyor. Dermatolojik muayenesinde hastanın el,
dirsek ve ayağında kadifemsi görünümlü, asemptomatik, yuvarlak,
oval şekilli, keskin sınırlı, kahverengi, koyu gri renkli, deri çizgilerinin belirginleştiği plaklar izlendi. Oral mukoza, saçlı deri ve sistemik muayenesi normaldi. Laboratuar tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Hastanın el dorsalinden alınan deri punch biyopsi örneğinin
histopatolojik incelenmesinde hiperkeratoz, papillomatozis ve hafif
akantoz izlendi. Klinik ve laboratuar bulguları eşliğinde hastamıza
“Akral Akantozis Nigrikans” tanısı koyduk. Nadir görülen bu olguyu sunmaya değer bulduk.

P117
SUBKORNEAL PÜSTÜLER DERMATOZ (SNEDDONWİLKİNSON HASTALIĞI)
1
Aslı Durmuş, 1Emine Yalçın Edgüer, 2H. Müzeyyen Astarcı, 1H.
Meral Ekşioğlu.
1

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği,
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

2

İlk kez 1956’ da tanımlanan subkorneal püstüler dermatoz (SPD),
normal veya eritemli zeminde gruplar halinde ortaya çıkan, histopatolojik olarak çok sayıda nötrofil içeren steril püstüllerle karakterize, ataklarla seyreden, kronik seyirli bir dermatozdur. Etyolojisi
bilinmeyen hastalığın reaktif nötrofilik dermatozlar arasında olduğu ileri sürülmektedir. Ig A, Ig G gamapatisi, myeloproliferatif hastalıklardan özellikle multipl myeloma ile de asosiyedir. Bu olgu, nadir görülmesi ve özgün klinik görünüme sahip olması nedeniyle sunulmuştur.
Yetmiş bir yaşında bayan hasta, 6 aydır gövde, meme altı, koltuk
altı ve kasıklarda, tekrarlayıcı, 1 hafta içinde kendiliğinden iyileşen yaraları nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde patoloji saptanmadı. Dermatolojik muayenesinde, daha çok intertriginöz yerleşimli; mons pubiste, eritemli zeminde püstüllerin yaygın olarak izlendiği, çapları 3-8 cm arasında değişen, anüler, sirsine, lezyon periferinde sarı renkli skuam ve krutların izlendiği, eritematöz plaklar izlendi. Rutin kan tetkiklerinde hafif hemoglobin düşüklüğü, vitamin B12 eksikliği ve lökositüri dışında patoloji izlenmedi. İnguinallerdeki püstüllerden yapılan mikrobiyolojik incelemede üreme olmadı. Hastadan Hailey Hailey Hastalığı, pemfigus vejetans, Ig A pemfigusu, subkorneal püstüler dermatoz ön tanılarıyla,
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histopatolojik ve immünhistokimyasal inceleme (DİF) için biyopsi alındı. Klinik olarak Hailey Hailey hastalığı düşünülerek topikal
Mupirosin %2 merhem, ampirik olarak oral makrolid grubu antibiyotik 1 gr/ gün dozda başlandı. Histopatolojide nötrofil ve eozinofil ihtiva eden subkorneal püstül formasyonu izlenen, DİF incelemesi negatif gelen hastaya, klinik bulgularla birlikte subkorneal püstüler dermatoz tanısı kondu. Hematoloji bölümünün asosiye hastalık araştırması için istediği immünglobulin düzeyleri normal olarak
geldi. Protein elektroforezi, periferik yayma tetkikleri ise henüz sonuçlanmadı. Antibiyoterapiyle lezyonlarda hızla reepitelizasyon gelişmesi üzerine, yeni lezyon çıkışı olursa Dapson başlanması planlanarak, hasta takibe alındı.
Bu olgu, özgün klinik görünüme sahip olması ve hastaların gamapati ve myeloproliferatif hastalık yönünden takip gerekliliği vurgulanmak amacıyla sunulmuştur.

P118
KOENEN TÜMÖRÜNÜN TUBEROSKLEROZDA TANI
KOYDURUCULUĞU
1

Melek Nagehan Saniç.

1

Özel Polatlı Can Hastanesi, Nöroloji

Tuberoskleroz; otozomal dominant geçiş gösteren ve spontan mutasyon oranı yüksek olan nörokutanöz bir hastalıktır. En sık beyin
ve cilt olmak üzere böbrek, göz, akciğer, kemik ve kalp etkilenir.
Koenen tümörü; tuberosklerozda %20-50’sinde görülen,kesin tanı
koydurucu bulgular arasında yer alır.
50 yaşında bayan hasta el ve ayak tırnaklarında şişlikler nedeni ile
polikliniğimize başvurdu. Şikayetlerinin yaklaşık 20 yıldır olduğunu giderek arttığını, artık yürüyemez hale gelince polikliniğimize başvurduğunu söyleyen hastanın ayrıntılı anamnezinde yaklaşık
25 yıldır zaman zaman bayılma şikayetinin de olduğunu öğrenildi.
Aile öyküsü olmayan hastanın dermatolojik muayenesinde vücutta 2 adet hypopigmente lezyon dışında hiç bir dermatolojik bulgu
görülmedi. Hasta nöroloji ve göz hastalıkları bölümlerine konsülte edildi. Hastanın çekilen beyin BT’de; en büyüğü sağ lateral ventrikül frontal hornu içerisinde 21x17x18 mm boyutlarında, multipl
ventrikül ve parankimde kalsifiye kitle tespit edildi. Göz hastalıkları muayenesi normaldi. Koenen tümörleri total eksize edilmek üzere genel cerrahi bölümüne yönlendirildi.
Koenen tümörü başka hiçbir cilt bulgusu olmayan hastada geçikmiş
tuberoskleroz tanısının konulmasında diyagnostik olmuştur.

P119
AYNI HASTADA ASİTRETİNE FARKLI CEVAP VEREN
DİRENÇLİ VERRUKA ALANLARI
1

Savaş Öztürk, 1Haydar Uçak.
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Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği

Verrukalar, human papilloma virüslerinin neden olduğu, fonksiyonel ve kozmetik rahatsızlıklara neden olabilen, hastalar ve hekimler
açısından tedavileri sıkıntılı lezyonlardır. Bu yazıda tedaviye dirençli
siğilleri olan ve oral asitretinle tedaviye başlanan bir hastanın değişik
vücut alanlarındaki verrüköz lezyonların verdiği cevap fotoğraflanarak kayıt edildi. Otuz iki yaşındaki erkek hasta 3 yıldır scalp, boyun,
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her iki elde çok sayıda bulunan siğiller nedeniyle kliniğimize başvurdu. Daha önceden birçok kez topikal olarak salisilik asit, tretinoin,
elektrokoter ve kriyoterapi tedavileri denenmiş ancak yanıt alınamamıştı. Hastanın laboratuvar tetkikleri normal sınırlarda tespit edildi ve immün yetmezlik açısından bir patoloji saptanmadı. Hastaya
oral asitretin 25 mg/gün tedavisi başlandı. Tedavinin birinci ayında önce hastanın scalp ve boyun bölgesindeki lezyonlarda tamamen
gerileme saptandı. Hastanın ellerindeki lezyonlarda ikinci ayın sonunda %30 oranında gerilemişti. Yüz ve boyun bölgelerinde yerleşen siğiller ve tedavi komplikasyonları ciddi kozmetik şikayetlere
neden olabilmektedir. Burada el, yüz ve boyun bölgesinde çok sayıda tedaviye dirençli siğili olan ve kısa süreli oral asitretin tedavisine
yüz ve boyun lezyonları iyi yanıt veren bir erkek olgu sunulmuştur.

tedavi ile birlikte manuel komedon ekstraksiyonu birkaç aylık tedavinin ardından tedavisinde oldukça iyi sonuçlar vermektedir.
Polikliniğimize 63 yaşında erkek hasta sol yanakta daha belirgin
olan siyah-beyaz kabarıklıklar şikayeti ile başvurdu. Hastanın bu şikayeti nedeniyle 2 aydır topikal retinoid kullandığı ancak fayda görmediği öğrenildi. Klinik bulgularla Favre-Racouchot tanısı koyduğumuz hastamıza hızlı sonuç alınabileceği düşünülerek light-koter
uygulandı. Hastamızı Favre-Racouchot tedavisnde light-koter uygulamasının sonucunu tartışmak amacıyla sunmayı istedik.

P122
ERÜPTİF VELLÜS KIL KİSTİ VE STEATOKİSTOMA
MULTİPLEKS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

P120
METİLFENİDAT İLE İLİŞKİLİ BİR LENFOSİTOMA
KUTİS OLGUSU
1
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Züleyha Yazıcı, Mustafa Özdemir.
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları

19 yaşında erkek hasta, 4 aydır olan burun üzerinde eritemli plak ile
kliniğimize başvurdu. Yerel kortikosteroid tedavisi almış olan hasta
lezyonunda sınırlı derecede gerileme tarif ediyordu. Hastanın dermatolojik muayenesinde burun dorsumunda 1x1.2 cm çaplarında
eritemli ve infiltre plak mevcuttu. Lezyondan alınan deri biyopsisinin histopatolojik incelemesinde orta ve derin dermiste diffüz ve
yoğun küçük matür lenfositler, plazma hücreleri ve seyrek olarak
histiositler ile iri lenfoid hücrelerden oluşan infiltrasyon izlendi. Bu
patolojik bulguların B hücreli kutanöz lenfoid hiperplazi (lenfositoma kutis) ile uyumlu olduğu bildirildi.
Hastanın öyküsünde hiperaktivite-dikkat eksikliği tanısı ile son 1.5
yıldır Conserta ( yavaş salınımlı metilfenidat) tedavisi aldığı öğrenildi. Literatür taramamızda metilfenidat ile ilişkili lenfoid hiperplazili bir olgu saptadık. Başka sistemik hastalığı veya kullandığı ilacı olmayan hastanın B hücreli kutanöz lenfoid hiperplazisinin metilfenidat tedavisine bağlı olduğu düşünüldü ve tedavisi sonlandırıldı. Hastamızın 3 ay sonraki kontrolünde lezyonda belirgin gerileme mevcuttu. Burada psikiyatri alanında sık kullanılan metilfenidat tedavisine bağlı ile nadir görülen bir lenfositoma kutis olgusu sunulmuştur.
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Erüptif vellüs kıl kisti; vellüs kıl folikülünün hatalı yapımı veya gelişimi, sonucu oluştuğu düşünülen, asemptomatik küçük kistik papüller ile seyreden nadir görülen bir hastalıktır. Çocuklar ve genç
erişkinlerde daha sıktır. Başlıca presternal bölge, karın ve ön kolun fleksör yüzlerinde yerleşen, 2-5mm’lik deri renginde, kırmızıkahverengi papüllerden oluşur. Steatokistoma multipleks; duvarında sebase glandlarda bulunan, genellikle multipl lezyonlarla seyreden, seyrek görülen kistik bir hastalıktır. Puberte sonrası ortaya çıkan, en sık skrotum, boyun, presternal bölge ve karında yerleşen,
0,5-1cm boyutlarında sarımsı-mavi renkli, mobil, yuvarlak multipl
papülonodüler lezyonlar hastalık için tipiktir. Erüptif vellüs kıl kisti ve steatokistoma multipleksin pilosebase duktustan köken alan
bir hastalığın iki ayrı alt grubu olduğu şeklinde de bir görüş vardır.
Polikliniğimize 42 yaşındaki bayan hasta meme arasına uyan bölgede ortaya çıkan kabarıklıklar şikayetiyle başvurdu. Şikayetlerinin
yaklaşık bir yıldır olduğunu öğrendiğimiz hastaya yapılan dermatolojik inceleme ve alınan punch biyopsi sonucuyla erüptif vellüs kıl
kisti ve steatokistoma multipleks tanısı kondu. Hastaya tedavi olarak keratolitik ajanlar başlandı. Hastayı nadir görülen erüptif vellüs kıl kisti hastalığını literatürler eşliğinde tartışmak ve steatokistoma multipleks ile birlikteliğini vurgulamak amaçlayarak sunmayı düşündük.
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FAVRE-RACOUCHOT HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE
LİGHT-KOTER UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
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LAUGİER-HUNZİKER SENDROMU: OLGU SUNUMU
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Favre-Racouchot hastastalığı solar komedonlar, senil komedonlar
ve kistlerle birlikte olan nodüler kutanöz elastozisi tanımlamak için
kullanılmaktadır. Etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte ultraviyole radyasyon, fiziksel ajanlar ve sigara içiminin predispozan faktör olduğu düşünülmektedir. Tedavide topikal tretinoin
krem, retinaldehit krem, oral izotretinoin, akne peeling solusyonları, komedon ekstraksiyonu, dermabrazyon, küretaj ve cerrahi eksizyon yapılabilmektedir. Kombinasyon tedavileri tek başına topikal
vitamin A kullanımından daha iyi bir etki sağlamaktadır. Topikal

Laugier-Hunziker sendromu edinsel, nadir görülen bir pigmentasyon hastalığıdır. Genellikle oral mukoza ve dudakları tutar.
Tırnaklar sıklıkla tutulur ve başlıca longutidinal çizgilenme yapar.
Bazen klasik tutuluma ek olarak el içi, ayak tabanı, anal bölge ve
özafagus tutulumu yapabilir. Etyolojisinden tirozin-melanin biyosentezindeki enzim hiperaktivitesinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Laugier-Hunziker sendromunun ayırıcı tanısında PeutzJeghers sendromu, Addison hastalığı, Albright sendromu, nörofibromatozis, liken planus, oral mukozada melanoplaki, ilaçların
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neden olduğu Laugier-Hunziker sendromu benzeri döküntü düşünülmelidir. Metastatik melanom da ayırıcı tanıda göz ardı edilmemelidir.

sıklığı azalmış olan bir dermatofit enfeksiyonudur. Dokuz yaşında
bir kız çocuğunda saptadığımız bu fungal infeksiyonu poster olarak sunuyoruz.

Polikliniğimize uzun zamandan beri dudak ve diş etinde kahverengimorumsu renk değişikliği şikayeti ile başvuran 29 yaşındaki bayan
hasta Laugier-Hunziker sendromunun nadir görülmesi nedeniyle
sunuldu.

OLGU: Dokuz yaşında bir kız çocuğu, saçlı derisinde yaklaşık bir
yıldır olan kötü kokulu, kabuklu, saç dökülmesine yol açmış yara şikayeti ile polikliniğimize getirildi. Kırsal bölgeden göç etmiş hasta
bu şikayetleri için daha önce tedavi almamıştı. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde bir özellik yoktu.
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PEMFİGUS FOLİASEUS’U TAKLİT EDEN TİNEA
İNCOGNİTO OLGUSU
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Giriş: Tinea inkognito dermotofit enfeksiyonlarına yanlış tanı konularak, topikal, sistemik steroid veya immünsupresif tedavi verilmesi sonucu oluşan, birçok farklı dermatozu taklit eden klinik bir
antitedir. İlk defa 1968 yılında tanımlanmıştır. Tedavisinde oral antifungal ajanlar tercih edilir. Burada klinik görüntüsü ile pemfigus
foliaseusu taklit eden bir tinea inkognito olgusu sunulmuştur.
Gereç- yöntem: Olgu sunumudur.
BULGU: aklaşık 2 aydır gövde ve bacaklarında yaygın, sulantılı,
yer yer sarı kepekli yaraları olan 49 yaşında bayan hasta bu şikayeti nedeni ile aile hekimine başvurmuş. Hastaya 4 mg prednol tablet p.o. ve dermovate merhem tedavileri verilmiş ancak hastanın şikayetinde artış olmuş. Polikliniğimize başvuran hastanın fizik muayenesinde abdominal obezite dışında patolojik bir bulgu saptanmadı. Dermatolojik muayenesinde gövde ve bacaklarında çok sayıda, eritemli, sulantılı, çapları 1- 3 cm arasında değişen, keskin sınırlı, üzerinde yer yer sarı skuamların ve püstülasyonların izlendiği
makülopapüller, bül artıkları ve plaklar mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde, glukoz 348 mg/dL gelen hasta, endokrinolojiye konsülte edildi ve diabetes mellitus tanısı ile tedavi başlanıp takibe alındı.
Klinik olarak pemfigus foliaseus düşünülen hastaya panç biyopsi ve
direk immün floresan( DIF) tetkiki yapıldı. DIF sonucu negatif gelen hastanın deri biyopsi örneğinde yoğun hifaların saptanması sonucu hastaya tinea inkognito tanısı kondu. Mikolojik kültür için
materyal alındı ve üreme saptandı. Yedi gün ıtrakonazol 2x2 tb verilen hastanın lezyonlarında belirgin gerileme saptandı.

Dermatolojik muayenede hastanın özellikle parietal bölgesi olmak
üzere tüm saçlı derisinin yaklaşık yüzde otuzunu kaplayan, saçların
dökülü olduğu, sağlam saçlı bölgelerden net olarak ayrılan kenarları
gayri muntazam alan mevcut. Bu alan üzerinde yaklaşık 0.3 cm’lik
sarımsı konkav krut tarzı skutulum lezyonları ve yer yer atrofik alanlar vardı. Oldukça kötü kokulu lezyonların üzerinde soluk cılız kıllar mevcuttu. Gövde ve ekstremitelerde herhangi bir bölgede lezyon saptanmadı. Lenfadenopati yoktu. Sistemik muayenesi doğaldı.
Yapılan KOH incelemede mantar elemanları görüldü. Sabouraud
kültüründe trichophyton schoenleinii üredi.
Hastaya tinea kapitis favoza tanısı konularak griseofulvin tedavisi
verildi ve takiplerinde atrofik alanlar haricinde iyileşme sağlandı.
Tartışma: Favus trichophyton schoenleinii’ye bağlı olarak gelişen
skutulum ile karakterize ülkemizde son yıllarda görülme sıklığı azalmış olan bir dermatofit enfeksiyonudur. Kırsal bölgede ve bozuk
hijyen koşullarında sıklığı artmaktadır.1-4
Favus klinik olarak şiddetine göre üç forma ayrılır. Hafif formda
eritem ve saç parlaklığında azalma vardır. İkinci olarak orta şiddetli
formda şiddetli bir eritem ve kükürt sarısı, mercimek büyüklüğünde, yuvarlak ve hafifçe orta kısmından çukurlaşma gösteren skuamkrut lezyonlarıdır.Saçlar dökülmüştür. Bu skuamlar mantar hiflerini içerirler, oldukça bulaşıcıdırlar. Olgumuzdaki gibi, üçüncü olarak
şiddetli formunda saç kaybı saçlı derinin 1/3’ünden fazlasını tutmaktadır. Merkezde atrofik skatris bırakarak iyileşme gözlenirken,
periferde yeni skutulum oluşumları ile yayılım gösterir.1,5
Skutulum ve diğer materyallerden hazırlanan nativ preperat ile etken kanıtlanır.1-5 Tedavide griseofulvin, terbinafin gibi sistemik
antifungal uygulanır. 6
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TİNEA KAPİTİS PROFUNDA
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SONUÇ: Tinea inkognito pek çok farklı dermatozu taklit edebilir. Daha önce pemfigus foliaseusu taklit eden tinea inkognito olgusu bildirilmemiştir. Klinik olarak pemfigus foliaseusla uyumlu,
tedaviye yanıtsız olgularda ayırıcı tanıda tinea inkognito da düşünülmelidir.
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Giriş: Tinea kapitis profunda, diğer adıyla kerion selsi, genellikle
zoofilik suşlara bağlı olarak gelişen, ülkemizde son yıllarda görülme
sıklığı azalmış olan bir dermatofit enfeksiyonudur. Polikliniğimizde
kısa süre önce gördüğümüz bu fungal infeksiyonu poster olarak sunuyoruz.
Olgu: On yaşında bir erkek çocuğu, saçlı derisinde yaklaşık bir aydır olan ağrılı, kötü kokulu, kabuklu, saç dökülmesine yol açmış
yara şikayeti ile polikliniğimize getirildi. Ailesi çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan hastanın lezyonları yaklaşık bir ay önce sivilce benzeri lezyon ile başlamış. Hastanın özgeçmişinde ve soy geçmişinde
bir özellik yoktu.

Giriş: Tinea kapitis favoza, diğer adıyla favus trichophyton
schoenleinii’ye bağlı olarak gelişen ülkemizde son yıllarda görülme

16-20 Kasım 2011, Ankara

91

Dermatolojik muayenede hastanın temporoparietal bölgede yaklaşık 5x5 cm’lik eritemli, krutlu alopesik plağı vardı. Alopesik plakların üzerinde kalan kıllar kolaylıkla çıkıyordu. Kötü kokulu ve ağrılı
lezyon sıkıldığında püy boşalıyordu. Gövde ve ekstremitelerde herhangi bir bölgede lezyon saptanmadı. Suboksipital bölgede yaklaşık 0.5 cm’lik lenfadenopati saptandı. Sistemik muayenesi doğaldı.
Yapılan KOH incelemede mantar elemanları görüldü. Sabouraud
mantar kültüründe microsporum canis üredi.
Hastaya tinea kapitis profunda tanısı konularak griseofulvin tedavisi verildi ve iyileşme sağlandı.
Tartışma: Tinea kapitis profunda çocuklarda rastlanan bir dermatofit enfeksiyonudur. Etiyolojide trichophyton ve microsporium suşları bulunmaktadır. İnsana insandan, hayvandan veya doğadan bulaşabilir.1,2
Mantar elemanları genel olarak stratum korneum veya kılda lokalize olmakla birlikte, gelişen inflamasyon tüm epidermisi veya bazen
dermisi de ilgilendirebilir. Derin formda mantarlar kıl foliküllerinin
derinlerine kadar gider ve foliküler püstül oluşumuna yol açarlar.1,3
Tinea kapitis profunda, püstüllerle başlar ve kısa sürede alopesik eritemli ödemli kabarık plaklar gelişir. Lezyonun üzeri cerahat ve krutla kaplı olabilir. Bu lezyonun üzerindeki kıllar çekildiğinde kolayca ele gelebilir. 1,6
Etken cinsinin nativ preperat ve kültür ile kanıtlanması ile tanı konur. Bölgesel lenfadenopati özellikle ensede görülebilir.1,6
Tedavide griseofulvin, terbinafin gibi sistemik antifungal tedavi uygulanır.
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PAGET HASTALIĞI
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Giriş: Paget hastalığı meme başı ve çevresindeki deriyi tutan kronik,
eritemli-krutlu yama veya plak şeklinde lezyonla karakterize prekanseröz bir tablodur. Ünilateral olup hastalar çoğunlukla 40 yaş üzerindeki kadınlardır. (4) Meme başının şeklinde bozulma görülebilir. Meme başının içeri çekilmesi söz konusu olabilir. Paget hastalarının, çoğunda invaziv karsinoma bulunabilir. Lenf nodu metastazı
vardır. Memede palpabl kitle bulunmayan olguların % 65-85’inde
altta çoğu zaman in-situ veya invaziv duktal adenokarsinom şeklinde bir tümör yatmaktadır. Paget hastalığı büyük, yuvarlak açık renk
boyanan ve büyük nükleuslu Paget hücrelerinin varlığıyla tanınır.
Ayırıcı tanısında numuler egzema, iritasyon dermatiti, atopik dermatit, uyuz, psoriasis, meme başının eroziv adenomatozu, süperfisyel bazal hücreli epitelyoma ve Bowen hastalığı düşünülmelidir.
Tedavi meme kanseri için uygulanan tedavi olacaktır. Küçük intraduktal tümörler için lumpektomi ve radyoterapi uygulanırken invaziv duktal karsinom saptanan olgularda radikal mastektomi önerilmektedir. Olguya göre adjuvan kemoterapi başlanabilir.(2)
OLGU: 45 yaşında kadın hasta yaklaşık beş aydır devam eden, sol
meme ucundan başlayan sol laterale ve inferiora yayılan, eritemli, hafif papüler, keskin sınırlı lezyon şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur.
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Mamogrofi ve MR da spesifik bir görüntü saptanamamıştır.
Lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelenmesinde:
Epidermis içinde pagetoid berrak sitoplazmalı hücre grupları izlenmektedir. Papiller yapılar hafifçe silinmiş ve yer yer dermis içine uzamış görünümdedir. Dermis normal görülmektedir.
İmmünohistokimya: Pagetoid elemanlar S100 ve Melan A negatif,
CK7 pozitif boyanmıştır. Bu bulgular Paget tanısı ile uyumlu bulunmuştur. Klinik ve histopatolojik bulgularla Paget hastalığı olarak değerlendirilen olgu, nadir görülmesi nedeniyle sunulmaktadır
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HİPERTRİKOZLU BİR OLGU SUNUMU
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Anterior servikal hipertrikoz servikal bölgede laringeal prominensin hemen üzerinde bulunan terminal kıl demetiyle karakterize nadir rastlanan primer lokalize hipertrikoz formudur. Etyolojisi hala
bilinmemektedir. Bugüne dek 33 anterior servikal hipertrikozlu
olgu bildirilmiştir. Sıklıkla izole bir defekt olarak ortaya çıkmaktadır (%70), en sık eşlik eden anomali ise periferal duyusal ve motor
nöropatidir (%70), halluks valgus (%50), oküler anomaliler (%40),
mental retardasyon (%30), dorsal hipertrikoz (%20) eşlik ettiği bildirilen diğer anomalilerdir. Görülme yaşı doğumdan erken çocukluk çağına kadar değişmektedir ve kızlarda daha sık rastlanmaktadır.
Familyal ve sporadik vakalar bildirilmiştir, herediter olgularda kalıtım paterni değişkendir. Hipertrikoz emosyonel stres yaratan kozmetik bir problemdir. Kalıcı tedavi seçenekleri arasında elektroliz,
lazer epilasyon ve IPL terapi bulunmakla birlikte sıklıkla önerilen
yöntem lazer epilasyondur.
Burada 5 yıldır ön boyun bölgesinde kıllanma nedeniyle kliniğimize başvuran 15 yaşındaki bayan olgu sunuldu. Özgeçmişinde vezikoüreteral reflü (VUR) dışında özellik saptanmadı, aile öyküsü yoktu. Klinik bulgulara dayanarak anterior servikal hipertrikoz tanısı konuldu, ailede başka olgu olmadığından sporadik olarak değerlendirildi. Eşlik edebilecek anomaliler açısından yapılan oftalmolojik ve nörolojik muayenesi, kraniyal MR ve EMG’si normal saptandı. Hastaya tedavi olarak lazer epilasyon önerildi, 3 seans sonrasında kıllarda belirgin azalma izlendi.
Olgumuzda gözlenen VUR ile anterior servikal hipertrikoz birlikteliği tesadüfi olabilir, literatürde VUR’un eşlik ettiği anterior servikal
hipertrikozlu olgu bugüne dek bildirilmemiştir.

P129
BART SENDROMU: OLGU SUNUMU
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Bart sendromu konjenital lokalize deri yokluğu, müköz membranlarda bül oluşumu ve tırnak anomalileri ile birlikte seyreden
bir hastalıktır. Otozomal dominant genetik geçiş gösteren distrofik epidermolizis büllozanın bir alt tipi olduğu kabul edilmektedir.
Lokalize deri yokluğu doğumda mevcut olup özellikle alt ekstremite anterior yüzde ve ayakların dorsal yüzünde görülür. Konjenital
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deri yokluğunun Blaschko çizgilerini takip ettiğine inanılmaktadır. Hastalığın tedavisi sekonder enfeksiyonları önlemeye yöneliktir.
Prognozu iyi olup lezyonların iyileşmesine bağlıdır. Oral mukozada, yüzde, göğüs ön yüzde, sırtta, kalçalarda, kasıklarda, diz ve dirseklerde erode lezyonlar ve bülleri ile her iki ayak ve bacakta lokalize
deri yokluğu olan 10 günlük prematür erkek bebek hasta nadir bir
vaka olması nedeniyle sunulmuştur.
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Pitiriyazis rozea kendine özgü klinik görünümü ve seyri olan, genellikle genç erişkinlerde görülen, eritemli, skuamlı lezyonlarla karakterize, genellikle hafif kaşıntılı, sık görülen benign bir dermatozdur. Klasik tipi, madalyon olarak adlandırılan öncü plak ve bunu izleyen 5-15 gün içinde gelişen yaygın sekonder erüpsiyon ile karakterizedir. Hastalığın etyolojisi bilinmemektedir. Enfeksiyöz bir ajana karşı hücresel tip immün mekanizmanın patogenezde rol oynadığı ileri sürülmektedir. Hastalığın oluşumunda herpes virus 6 ve 7
etken olarak ileri sürülmüştür. Ancak pitiriyazis rozea oluşumunda
herpes virüslerinin rolüne ilişkin birbiri ile çelişkili bildiriler bulunmaktadır. Suçlanan diğer bir etiyolojik faktör ise ilaçlar olup, kliniğin bir ilaç erüpsiyonu şeklinde ortaya çıkabileceği vurgulanmıştır.
Bildirilmiş ilaçlar arasında kaptopril, bizmuti arsenik, altın, barbitüratlar ve isotretinoin yer almaktadır. Bupropiyon hidroklorür etken maddeli, Zyban® tabletler nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmaya yardımcı olarak kullanılmaktadır.

İNFANTİL EOZİNOFİLİK PÜSTÜLER FOLİKÜLİT:
OLGU SUNUMU
1

Bilal Sula, 1Derya Uçmak, 1Mehmet Harman.

1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

İnfantil eozinofilik püstüler folikülit (EPF); yenidoğan döneminde ortaya çıkan, eritemli zeminde kaşıntılı veziküler ve steril püstüler lezyonlarla karakterize, tekrarlayıcı, sonunda kendiliğinden
iyileşen nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle saçlı deride yerleşim göstermekle birlikte yüz, gövde ve ekstremitelerde de yerleşebilir. Püstüllerde yoğun eozinofil varlığının gösterilmesi tanı koydurucudur. Sıklıkla eozinofili ve lökositoz vardır. Histopatolojik incelemede kıl foliküllerinin eozinofiller tarafından belirgin infiltrasyonu saptanır.
Dokuz aylık erkek bebek polikliniğimize saçlı deride doğduğundan beri var olan, 1-2 haftalık aralıklar ile tekrarlayıp bir hafta içinde iyileşen iltihaplı sivilcelerle getirildi. Dermatolojik muayenesinde saçlı deride eritemli zeminde 1-2 mm çapında püstüller saptandı. Periferik kanda eozinofili ve nötrofili saptandı. Püstül içeriğinden yapılan Tzanck yaymada yoğun eozinofiller saptandı. Hastaya
klinik ve laboratuar olarak EPF tanısı konuldu. Bu hastalığın yenidoğan döneminde enfeksiyonlardan ve diğer püstüler dermatozlardan ayırt edilmesi önemlidir. Tzanck yayma ile kolayca tanısı konarak biyopsi gibi invaziv işlemler ve gereksiz sistemik antibiyotik kullanımı engellenebilir

ZYBAN® İLİŞKİLİ PİTİRİYAZİS ROZEA: OLGU
SUNUMU
1

Mualla Polat, 2Özge Uzun, 1İsmail Örs, 3Çetin Boran.

1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji,
3
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Polikliğimize 46 yaşında bayan hasta Zyban® tablet kullandıktan iki
hafta sonra ortaya çıkan vücutta yaygın döküntü şikayetiyle başvurdu. Yapılan dermatolojik muayene ve alınan punch biyosinin histopatolojik bulguları eşliğinde hastaya ilaç ilişkili Pitiriyazis rozea tanısı kondu. Hasta sigara bırakmak amacıyla son zamanlarda sık kullanılan Zyban®’a bağlı gelişen ilk Pitiriyazis rozea hastası olduğu için
sunuma uygun bulundu.

P133
RAMSEY HUNT SENDROMLU BİR ÇOCUK OLGU
1

P131
YÜZDE NADİR GÖRÜLEN BİR STEATOKİSTOMA
MULTİPLEKS OLGUSU
1

Derya Uçmak, 1Bilal Sula, 1Veysi Fidan, 2Uğur Fırat.

1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal, 2Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Steatokistoma multipleks (SM) yaygın, çok sayıda kistik lezyonlarla seyreden derinin kalıtsal bir hastalığıdır. En sık sebase aktivitenin
pik yaptığı adölesan ve erken erişkin dönemde görülür. Lezyonlar
pilosebase aktivitenin yoğun olduğu gövde, boyun, kollar, aksilla,
kasık bölgesi ve saçlı deride daha sık görülür. Vücut tutulumu ile
birlikte yüz tutulumu olabilir, fakat baskın olarak veya sadece yüz
tutulumu nadir görülen bir durumdur. Tedavide medikal ve cerrahi yöntemler izole veya kombine olarak kullanılabilir. Kırkyedi yaşında erkek hasta yüzde özellikle alın ve yanak bölgesinde daha belirgin olan çok sayıda, farklı büyüklüklerde, yumuşak kistik lezyonlar ile başvurdu. Hastanın lezyonlarından alınan biyopside ortokeratoz, dermiste kistik oluşumlar ile bu yapıların içinde dejenere kıllar ve keratinöz materyal izlendi. Hastanın hem yaşının ileri olması hem de lokalizasyonunun nadir olması nedeniyle ilginç bir vaka
olarak sunulmuştur.
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Arzu Karataş, 1Özgül Muştu Koryürek, 1Nermin Boyraz, 1H.
Meral Ekşioğlu.
1
SB Ankara Eğitim Vearaştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı

Giriş: Ramsey Hunt Sendromu (RHS), fasiyal sinir tutulumu ile beraber kulak çevresi ve/veya orofarenkste herpetik erüpsiyonlarla karakterize vestibulokohlear disfonksiyon dahil olmak üzere polikraniyal nöropatilerin de eşlik edebildiği bir sendromdur(1,2). Herpes
zoster otikus veya herpes zoster sefalikus olarak da bilinen bu hastalık, Herpes virus grubundan olan Varisella zoster virusun (VZV)
primer enfeksiyonundan sonra görülen nüksüdür(3). Herpes zoster
enfeksiyonları içerisindeki sıklığı %1 olan RHS, ilk kez 1907 yılında Ramsey Hunt tarafından tanımlanmıştır(4). Herpes zoster otikusa bağlı fasiyal paralizinin insidansı ise oldukça az olup, tüm fasiyal paralizi olgularının %3-6’sı kadardır(5). RHS’nin teşhisi şiddetli kulak ağrısı, dış kulak yolu ve kulak kepçesindeki küçük veziküler döküntü ve hızlı bir şekilde gelişen fasiyal paralizi gibi bulgularla
konmaktadır. RHS, her yaşta görülebilmekle beraber, prevalansı 60
yaş üzerinde artar. RHS’de en etkin tedavi yöntemi, VZV’nin replikasyonunu önlemeye yönelik antiviraller ile antiinflamatuvar ve antiödematöz etkileri nedeniyle sistemik steroidlerin kombine kullanılmasıdır. Asiklovir, valasiklovir, famsiklovir gibi antiviral ajanların özellikle ilk 72 saatte başlanması tedavinin etkinliği bakımından
önem taşımaktadır(6).

93

Metot: Çocukluk yaş grubunda RHS’li bir olgu sunumu
Bulgular: On bir yaşındaki erkek hasta, 1 haftadır var olan ateş, boğaz ağrısı, kulak ağrısı ve kulak altında şişlik şikayetleriyle Kulak
Burun Boğaz Kliniği’ne başvurmuş. Akut otitis media tanısıyla hastaya oral antibiyotik tedavisi başlanmış. Bir hafta sonra kontrole gelen hastanın nörolojik muayenesinde sağ gözünü tam kapatamadığı ve nazolabiyal oluğun silindiği farkedilmiş. Hastaya fasiyal paralizi tanısı konularak oral steroid tedavisi başlanmış. Tedavinin ikinci gününde kulak içinde oluşan ağrılı, içi su dolu kabarcıkları nedeniyle hasta kliniğimize danışıldı. Diğer sistem muayeneleri normal
olan hastanın nörolojik muayenesinde; sağ taraf yüz kaslarında güçsüzlük mevcuttu. Dermatolojik muayenesinde; sağ kulak içinde eritemli zeminde gruplaşma eğiliminde çok sayıda veziküler lezyonları
mevcuttu. Hastaya RHS tanısı konularak, tedaviye 1 hafta boyunca iv asiklovir 10mg/kg eklendi. Hastanın takiplerinde önce kulak
içindeki lezyonları sonra fasiyal paralizisi tamamen düzeldi.
Tartışma ve sonuç : Burada çocukluk yaş grubunda nadir görülen
RHS’li bir olgu sunulmuştur.

P134
ZOSTERİFORM LİKEN PLANUSLU BİR OLGU
SUNUMU
1

Özgül Muştu Koryürek, 1Arzu Karataş, 1Nermin Boyraz, 2H.
Müzeyyen Astarcı, 1H. Meral Ekşioğlu.
1

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Liken planus (LP); deriyi, müköz membranları, tırnak ve saçlı
deriyi etkileyen, çoğunlukla orta yaşlarda görülen idiyopatik, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Sıklıkla ekstremite fleksörlerine yerleşen, kaşıntılı, viyolase renkli, hafif skuamlı, poligonal papüllerle karakterizedir. LP’nin erüptif, lokalize, anüler, lineer, hipertrofik, nodüler, atrofik, büllöz, eroziv, aktinik, palmoplantar, oral ve foliküler tipleri de mevcuttur(1). Lineer LP, LP’nin tek taraflı lineer dağılım gösteren şekli olup, LP’li hastaların %0-2’si lineer formdadır(2). Genel olarak lezyonlar tek bir şerit halinde veya segmental
olarak yerleşir ve Koebner fenomeninden daha yaygındır(3). LP’nin
Blaschko çizgilerine yerleşen formları da bildirilmiştir. Lineer
LP’nin histopatolojik bulguları LP ile aynı özellikleri göstermektedir ve tedavisi benzerdir. Burada 27 yaşında, lezyonları doğum yeptıktan sonra gelişen bir kadın hasta sunulacaktır.
Metot: Zosteriform LP’li bir olgu sunumu
Bulgular: Yirmi yedi yaşındaki kadın hasta, yaklaşık 2 ay önce, doğum yaptıktan hemen sonra sol taraf karın ve kalça bölgesinde oluşan kaşıntılı, kabarık döküntüleri nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesi doğal olan hastanın dermatolojik muayenesinde; sol tarafta, tek taraflı T12 - L2 dermatomlarına yerleşmiş olan,
çapları 1 mm ile 1 cm arasında değişen, keskin sınırlı, yuvarlak,
oval, kahverengi, hafif skuamlı makül ve papülleri gözlendi. Oral
mukoza, saç, tırnak ve genital mukoza muayenesinde herhangi bir
lezyon saptanmadı. Hastada aile hikayesi veya eşlik eden hastalık
yoktu. Doğum yapmanın tetikleyici bir faktör olabileceği düşünüldü. Rutin biyokimyası normal olan hastanın hepatit B, C belirteçleri negatifti. Lezyondan alınan biyopside; lameller hiperkeratoz, yer
yer belirgin atrofi, bazal tabakada hidropik dejenerasyon ve seyrek
Civatte cisimciklerinin yer aldığı epidermis izlenirken, üst dermiste lenfosit hücre infiltrasyonu ve melanin inkontinansı tespit edildi.
Hastaya zosteriform LP tanısı konarak topikal süperpotent steroid
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tedavisi verildi. Üç ay sonra papüler lezyonların gerilediği ve postinflamatuvar hiperpigmentasyonunun kaldığı saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Doğum yaptıktan sonra, zosteriform LP’si gelişen 27 yaşında kadın hasta sunulmuştur.

P135
DOWLİNG-DEGOS HASTALIĞI: BİR OLGU
1

Selma Emre, 1Gülşen Akoğlu, 1Ahmet Metin, 1Saliha Kırbaş,
Huban Sibel Orhun Yavuz.

2
1

SB Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 2SB Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Dowling-Degos hastalığı, otozomal dominant geçişli, nadir rastlanan bir pigmentasyon hastalığıdır.Karakteristik cilt lezyonları, aksillalar, kasıklar, perine ve meme altları gibi intertriginöz bölgelerde,
yıllar içinde yavaş yavaş gelişen, benekli veya retiküler tarzda pigmentli maküllerdir.Hastalık erişkin yaşta, özellikle de hayatın dördüncü dekadında başlar. Otozomal dominant kalıtım bildirilmiş olmasına rağmen tespit edilen vakaların büyük çoğunluğu kadındır.
Kırk iki yaşında bayan hasta, boyun, meme altları, kasıklar ve perinede gittikçe artan koyu kahverengi lekelerin varlığı ile kliniğimize
başvurdu. Hastanın klinik ve histopatolojik incelemeleri sonucunda Dowling-Degos hastalığı tanısı konuldu. Dowling-Degos hastalığının kesin ve etkili bir tedavisi yoktur. Hastalığın yavaş ve ilerleyici seyrinden dolayı tedavi için denenen yöntemlerden zayıf sonuçlar alınmıştır.Biz hastamıza topikal retinoid ve 3 seans krioterapi kombinasyonu uyguladık ve takip etmekteyiz. Hastalığın nadir
görülmesi nedeniyle burada Dowling-Degos hastalığı tespit edilen
olgu sunulmaktadır.

P136
KIZ ÇOCUĞUNDA GÖRÜLEN TERRA FİRMA-FORME
DERMATOZU
1

Ayşegül Polat, 1Hamdi Özcan.

1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Terra-firma forme klinik olarak deride kir benzeri görünüme sahip
lezyonlarla karakterize bir hastalıktır. Görülen leke su ve sabun gibi
günlük temizleme yöntemleri ile giderilemez. Lezyonlar % 70 izopropil alkol veya etil alkol ile silinme sonucunda kaybolurlar. Nedeni
bilinmeyen bir dermatozdur. Daha çok çocuk ve adölesan yaş grubunda görülür. Ciddi medikal bir sorun yaratmazken kozmetik anlamda sıkıntı yaratır.
Polikliniğimize başvuran 12 yaşında kız çocuğunun meme üzeri ve
göğüste son bir yıldır görülen kahverengi renkte leke şikayeti vardı. Dermatolojik muayenesinde her iki aksiller orta hattan başlayıp
meme üzerini de içine alacak şekilde 25x13 cm genişliğinde, görünümü dışında belirti oluşturmayan, retiküler, gri-kahverengi renkte, deride kirliymiş gibi görünüm oluşturan plak izlendi. Su ve sabun gibi normal hijyen uygulamaları ile lezyonda değişiklik olmuyormuş. Lezyon etil alkolle ıslatılmış spanç ile rahatlıkla temizlendi
ve temizlenen alanda hafif eritem oluştu. Hastaya terra firma-forme
tanısı konuldu.
Hastalığın az bilinmesi ve nadir görülmesi nedeni ile sunulması uygun bulundu.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu
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P139

TAMOKSİFEN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN
ERİTEMA NODOZUM OLGUSU

STEATOKİSTOMA MULTİPLEKS VE FORDYCE
LEKELERİNİN BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

1

1

1

1

Hande Ulusal, 2Berrak Gümüşkaya Öcal.

Kars Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2Kars Devlet
Hastanesi, Patoloji Bölümü

Eritema nodozum, tibia ön yüzünde yerleşen akut başlangıçlı, ağrılı, eritemli nodüllerle karakterize reaktif bir dermatozdur.
Enfeksiyonlar, sistemik hastalıklar, maliniteler ve ilaçlara bağlı gelişebilir.
Otuzaltı yaşında kadın hasta, her iki tibia ön yüzde yerleşen eritemli, ağrılı, üzerinde ısı artışı bulunan nodüler lezyonlarla polikliniğe başvurdu. Öyküsünden meme kanseri nedeniyle opere olduğu
ve tamoksifen kullanmakta olduğu öğrenildi. Hasta eritema nodozum lezyonlarının tamoksifen kullanımından 2 hafta sonra oluştuğunu belirtti. Alınan punch biyopsisinde nötrofilden zengin septal
pannikülit saptandı. Eritema nodozum etyolojisine yönelik yapılan
araştırmada tetkiklerinde patoloji saptanmadı. PPD testi 4 mm olarak geldi. Akciğer grafisinde sarkoidoz ya da tüberküloz açısından
lezyon görülmedi. Aktif ya da geçirilmiş enfeksiyon, tamoksifen dışında ilaç kullanımı, sistemik hastalıklara ait şikayetler (tekrarlayan
oral aft, diare vb) yönünden özellik yoktu. Hasta bu bulgular doğrultusunda tamoksifen kullanımına bağlı gelişen eritema nodozum
olarak değerlendirildi ve kolşisin tedavisi verildi.
Tamoksifen meme kanserinin hem terapötik hem de adjuvan tedavisinde kullanılan selektif bir östrojen reseptör modülatörüdür.
Şimdiye kadar dünya sağlık örgütünün kayıtlarında tamoksifen kullanımına bağlı gelişen az sayıda eritema nodozum olgusuna rastlandığından dolayı vaka sunulmuştur.

Hamdi Özcan, 1Hatice Gamze Demirdağ.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Steatokistoma multipleks; çok sayıda, asemptomatik dermal kistlerle karakterize bir hastalıktır. Genellikle gövde ve proksimal ekstremitelerde görülmekle birlikte daha az sıklıkla boyun, aksilla, inguinal bölge ve saçlı deriyi tutar. Hastalık puberte döneminde oluşmaya yatkınlık gösterir. Fordyce lekeleri heterotopik sebase bezlerdir.
Klinik olarak beyaz veya sarımsı, fokal gruplaşma gösteren küçük
papüller şeklinde gözlenir. Ağız boşluğu içerisinde başlıca üst dudak vermilion sınırı, retromolar alan ve bukkal mukozaya yerleşir.
Sıklıkla erişkin dönemde ve erkeklerde saptanmaktadır.
Yirmibeş yaşında erkek hasta, dudak iç yüzde beyaz lekeler ve skrotumda şişlikler şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde üst dudak vermilion sınırına yakın yerleşmiş, asemptomatik beyaz papüller görüldü. Skrotumda ise sarımsı ve deri renginde, 0.5-1 cm büyüklükte papülo-kistik lezyonlar izlendi. Olguya 10 mg/gün isotretinoin
tedavisi uygulandı. Fordyce lekerinde azalma izlendi.
Steatokistoma multipleks ve Fordyce lekelerinin birlikteliği, literatürde bildiğimize göre daha önce gösterilmemiştir. İki hastalık birlikteliğini tartışmak amacıyla bu olgunun sunulması uygun bulunmuştur.

P140
ÇOCUKLUK ÇAĞI ZONA ZOSTER ENFEKSİYONU: 3
OLGU SUNUMU
1

P138
KİNDLER SENDROMU: OLGU SUNUMU

Pınar Özuğuz, 2Seval Kaçar, 2Şemsettin Karaca.

1

Evliya Çelebi Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları
Anabilim Dalı
2

1

İbrahim Özmen, 1M. Kamil Mülayim.

1

Çorlu Asker Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi

Kindler sendromu, bebeklik ve çocukluk çağında akral bül oluşumu ile başlayan, ilerleyici poikiloderma, deri atrofisi ve artmış fotosensitivite ile karakterize, nadir görülen herediter bir bozukluktur.
Otozomal resesif kalıtımla geçen sendrom, deri ve müköz membranları etkilemektedir. Bu bildiride, çocukluk döneminde akral bül
oluşumu ve fotosensitivite şikayetleri ile başlayan, zamanla poikiloderma ve deri atrofisi gelişen, Kindler sendromu tanısı konan 21 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Ayrıca kalıcı diş kaybı, çift uvula,
bilateral meme başı agenezisi, dermatoglifi kaybı ve sindaktili saptanan hasta, sendromun nadir görülmesi ve dermatologlar için faydalı olabileceği düşüncesiyle bildirilmiştir.

Giriş: Herpes zoster, latent varisella zoster virüsünün yaşlılık, immün süpresyon ve bilinmeyen çeşitli tetikleyici faktörlerin etkisi ile
tek bir duyu siniri yada onun dermatomunu tutan viral bir hastalıktır. Çocukluk dönemi herpes zosterin nadir olduğuna inanılsa da
son zamanlarda yapılan çalışmalar immün yetmezliği olmayan çocuklardaki insidansın arttığını desteklemektedir.
Olgu1: 2 yaş 8 aylık olan kız hastada, skabiyes enfeksiyonuna ikincil şiddetli kaşınma sonucu zona zoster lezyonlarının ortaya çıktığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerde idrar yolu enfeksiyonu da saptandı.
Varisella aşısının yapılmadığı ancak, 1 sene önce su çiceği enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi. Dermatolojik muayenede T 5 dermatomuna uyan alanda eritemli zeminde grup halinde veziküller mevcuttu.
Olgu2: 14 yaşında erkek hastada, 10 gündür oruç tutma sonrasında kilo kaybı dışında başka patoloji saptanmadı. Öncesinde suçiçeği
hikayesi olup, varisella aşısının yapılmadığı öğrenildi. Dermatolojik
muayenede T 6 dermatomuna uyan alanda eritemli zeminde yer yer
krutlu veziküller izlendi. Topikal tedavi planlanarak takibe alındı.
Olgu3: 9 yaşında erkek hastada, öncesinde yoğun stres yaşadığı bunun dışında başka bir patolojinin olmadığı saptandı. Öncesinde
suçiçeği hikayesi olup, varisella aşısının yapılmadığı öğrenildi.
Dermatolojik muayenede T 5 dermatomuna uyan alanda eritemli
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zeminde grup halinde veziküller izlendi. Lezyon alanında karıncalanma, kaşınma ve ağrı mevcuttu. Hastanın lezyonları 3 gün önce
başladığı için, semptomlarını azaltmak amacıyla 40mg/kg Asiklovir
4X1 ve topikal tedavisi planlanıp takibe alındı.
Tartışma-Sonuç: Çocukluk dönemi zona zoster enfeksiyonu altta
yatan immünsüpresyon durumu olmasa da görülebilir. Etyolojide;
enfeksiyon, kilo kaybı yada yoğun stres yer alabilmektedir. Yapılan
çalışmalarda, 2 doz uygulanan varisella aşısının zoster insidansı,
morbidite, enfeksiyonun ortalama yaşı ve varisella aşısının etkinliği
konusunda yararı gösterilmiştir. Sunulan bu üç olguda da varisella
aşısı yapılmamış olup, aşının rutin yapılması halinde bu enfeksiyon
sıklığında azalma gözlenebilir.
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KEÇİ ISIRIĞI SONRASINDA ÇOK SAYIDA
NODÜLLERLE SEYREDEN ORF ENFEKSİYONU
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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, 2Erzurum Bölge
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji

Orf (ektima kontagiozum)kuzu, keçi gibi küçükbaş hayvanlara direkt veya enfekte materal ile indirekt temas ile bulaşan Parapoxvirüs
enfeksiyonudur. İnsanlarda soliter küçük kırmızı papüler lezyonlar
ile başlayıp düzgün yüzeyli hemorajik nödülle seyreden klinik tablo oluşturabilmektedir. Literatürden sık olmamakla birlikte çok sayıda nodül gelişimi de bildirilmiştir. Ayırıcı tanısında süt sağan nodülü, şarbon, tularemi gibi hastalıklar bulunmaktadır. Burada, 1 yaşındaki kız çocukta keçi ısırığı sonrasında ödem, eritem ve çok sayıda hemorajik nodüllerle karakterize, histopatolojik incelemesinde intrastoplazmik inklüzyon cisimcikleri tespiti ile orf tanısı konan
olgu sunulmaktadır.
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KONJENİTAL ERİTRODERMİ: GEÇ TANI ALAN
NETHERTON SENDROMU OLGUSU
1
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İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 2İstanbul Tıp
Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Netherton sendromu iktiyoziform dermatit, saç anomalisi ve atopik diyatez ile seyreden konjenital bir hastalıktır. Doğumdan itibaren tüm vücutta kızarıklık, avuç içi ve ayak tabanlarında kalınlaşma
şikayeti olan 17 yaşında erkek hastanın başvuru anındaki dermatolojik muayesinde eritrodermi ve palmo-plantar hiperkeratoz görüldü. İlk olarak konjenital iktiyozis, sonrasında klinik ve histopatolojik incelemelere dayanarak psöriyazis tanısı konuldu. Uzun süre
topikal steroid kullanımına bağlı hipotalamo-hipofizer-adrenal aks
süpresyonu ve yaygın tinea inkognito gelişti. Daha sonra yer değiştiren eritemli plaklar, bambu saç ve total IgE yüksekliği bulgularıyla
Netherton sendromu tanısı konulan olgu sunulmaktadır.
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FLEKSİYON KONTRAKTÜRÜ ONARIMI
SONRASINDA GREFTLENEN DERİDE MEYDANA
GELEN AKANTOZİS NİGRİKANS BENZERİ
GÖRÜNÜM: OLGU SUNUMU
1
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Akantozis nigrikans simetrik dağılmış, kadifemsi yapıda, hiperpigmente plaklar ile karakterize bir deri hastalığıdır. Etkilenen alanlar yüz, boyun, aksilla, dış genital alan, kasıklar, bacakların iç yüzleri, diz dirseklerin fleksör ve ekstansör yüzeyleri, ellerin dorsaldeki eklemleri, umblikus ve anüstür. Bu bildiride fleksiyon kontraktürü onarımı için karın ön yüzünden parmakların palmar yüzüne deri
grefti uygulanamsıyla akantozis nigrikans benzeri görünüm gelişen
olgusu sunulmuştur.
Yirmi bir yaşında kadın hasta, sol elde parmakların iç yüzünde kahverengi renk değişikliği ve deride kalınlaşma şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Bir yaşında sol elinde sıcak suyla temas sonrası
yanık gelişimi ve daha sonra oluşan skar dokusuna bağlı fleksiyon
kontraktür gelişimi hikayesi saptandı. On dokuz yaşında üniversitemiz plastik cerrahi kliniğinde, karın alt bölgesinden alınan yaklaşık 10 cm çapında deri grefti ile sol el ikinci, üçüncü, dördüncü parmakların palmar yüzüne fleksiyon kontraktürü onarımı yapılmış. Zamanla greft alanlarında pigmentasyon artışı ve deride kalınlaşma gelişmiş.
Hastamızın genel durumu iyi sistemik hastalık veya ilaç kullanım
hikayesi yoktu.
Dermatolojik muayenesinde sol el ikinci, üçüncü, dördüncü parmakların proksimal interfalangeal eklemlerinin volar yüzünde önceki greft alanlarına uygun yerleşimli keskin kenarlı, üzeri verrüköz görünümlü kahverengi-gri renkte hiperpigmente plak lezyonları vardı.
Lezyonal bölgeden alınan deri biyopsisi histopatolojik incelemesi hiperkeratoz, papillomatoz ve akantoz ile akantozis nigrikans ile
uyumlu olarak değerlendirildi.
İzole el ve parmak yanıkları daha çok çocuklarda temas kaynaklı görülür. Bu yanıkların çoğu kendiliğinden iyileşir. Ancak derin dermal
hasarlı bazı hastalar deri grefti ile tedavi edilirler.
Geleneksel dönor bölgeleri olan uyluk ve kasık gibi kıllı alanlardan
alınan, el ve parmakların palmar yüzüne yapılan greftlerin hiperpigmentasyon, kıllanma ve doku uyumsuzluğu gibi dezavantajları vardır. Fonksiyonel iyileşme sağlanmasına rağmen estetik beklentiler
nedeniyle hasta memnuniyeti yerine getirilememektedir. Greft sonrası gelişen akantozis nigrikans benzeri görünümleri minimale indirmek için greftlerin elin palmar bölge histolojisine en yakın bölge
olan plantar bölgeden yapılması bu doku uygunsuzluğu durumunu
minimale indirecektir.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu
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GENİTAL TUTULUMUN OLDUĞU
POROKERATOZİSLİ OLGU
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Laboratuvarda demir eksikliği anemisi mevcuttu. Anemi etiyoloji
araştırılması nedeniyle yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinde; mide korpusunda 0.5 cm büyüklüğünde iki adet ve duodenum ikinci kısımında 0.6 cm büyüklüğünde mukozadan kabarık
morumtrak vasküler lezyonlar izlendi. Kolonoskopik bakıda transvers kolonda dört adet ve rektumda bir adet en büyüğü 0,6 cm büyüküğünde aynı özelliklere sahip lezyonlar izlendi.

Porokeratoz, nadir görülen, farklı varyantları olan primer keratinizasyon bozukluğudur. Genital bölge lezyonları çok az vakada bildirilmiştir.

BRBNS’ u demir eksikliği anemisinin nadir bir sebebidir. Anemi ile
gelen hastalarda ayrıntılı dermatolojik muayene ve sistematik yaklaşımın önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Yirmi yedi yaşında erkek hasta penis üzerinde yaklaşık 3 yıldır var
olan orta potent steroidlere yanıtsız, kaşıntılı, farklı çaplarda, kahverengi, yuvarlak lezyonlar şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Ailede
benzer hastalık hikayesi yoktu. Hastada immunsupresif durum, ilaç
kullanımı ve aşırı güneşe maruziyet saptanmadı.
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Dermatolojik muayenesinde glans penis üzerinde iki adet, korpus
peniste 4 adet ortası çökük, kahverengimsi üzeri hafif hiperkeratozik görünümde, kenarları kalkık yaklaşık 0.5-2 cm ebatında lezyonlar saptandı. Gövde yan yüzlerinde kahverengimsi morumsu renkte
çok sayıda benzer lezyonlar izlendi. Bu lezyonlardan alınan deri biyopsi materyalinin histolopatolojik incelemesinde tipik cornoid lamel görünümü ile porokeratozis mibelli tanısı konuldu.
Porokeratozis lezyonları premalign kanseröz bir durum olarak düşünülmektedir. Porokeratozlu hastalarda deri tümörlerinin gelişme
sıklığı yapılan bir çalışmada %6.9 ile 30 (Bowen hastalığı, SCC ve
nadiren BCC) arasında tespit edilmiştir. Malignensi riski özellikle güneş görmeyen alanda uzun süredir varolan büyük lezyonlarda,
yaşlılarda ve immünsuprese hastalarda artmıştır. Klinik olarak da
porokeratozis mibelli ve lineer porokeratoz tiplerinde diğer tiplere
oranlara malignensi riski daha fazladır.
Porokeratoz deride herhangi bir yerde görülebilmekle beraber genital tutulum nadirdir. Genital bölge lezyonları tek başına görülebilir veya generalize tutulumun bir parçası da olabilmektedir. Genital
porokeratozis, erkeklerde daha sık görülmekle birlikte, görülme sıklığı nadirdir. Bizim olgumuz da lokalizasyonunun nadir olması ve
geç tanı alması nedeniyle literatür bilgileri eşliğinde sunulacaktır.
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BLUE RUBBER BLEB NEVÜS SENDROM: OLGU
SUNUMU
1

1
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Blue Rubber Bleb Nevüs Sendromu (BRBNS) visseral tutulumla
birlikte kütanöz venöz malformasyonlarla karakterize bir sendromdur. Visseral tutulum en sık gastrointestinal sistemi özellikle de ince
barsakları etkilemektedir. Bu venöz malformasyonlar hayatı tehdit
edebilen ciddi gastrointestinal kanama ve anemiye neden olabildiklerinden önemli bir sendromdur.
Ondört yaşındaki kadın hasta gastroenteroloji kliniğine yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde; konjunktival solukluk ve oral mukoza ile sağ bacak ön yüzde, sol ayak tabanında mor renkli lezyonları mevcuttu. İstenen dermatoloji konsültasyonunda; bukkal mukozada 0.3 cm, sağ bacak
ön yüzde 0.8 cm ve sol ayak tabanında 0,5 cm büyüklüğünde nodüler görünümlü venöz malformasyon ile uyumlu lezyon saptandı.

16-20 Kasım 2011, Ankara

PİMEKROLİMUS KREM KULLANIMI SIRASINDA
KAPOSİNİN VARİSELLİFORM ERÜPSİYONU
GELİŞEN ATOPİK DERMATİTLİ BİR OLGU
1
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1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kaposi’nin Variselliform Erupsiyonu (KVE) önceden var olan bir
dermatoz üzerinde gelişen lokalize veya generalize olabilen viral enfeksiyondur. En sık neden Herpes simplex virustür. Darier hastalığı, psorasis, tinea kruris, allerjik kontakt dermatit, pemfigus vulgaris, lazer uygulaması sonrası, topikal takrolimus ve pimekrolimus
kullanımı sonrası görülmekle birlikte en sık atopik dermatitli hastalarda izlenir.
Kaposi’nin variselliform erüpsiyonu, pimekrolimus ile tedavi edilen atopik dermatitli hastalarda görülen en önemli problemdir. Bu
topikal immunomodulatörün etkisi tam olarak bilinmese de hastalar herpes simpleks virüs enfeksiyonu açısından bilgilendirilmeli ve
enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla ilacın kullanımı kesilmelidir. Tedaviye erken başlanması ve sistemik antiviral kullanılması hastalığın ilerlemesini engellemede önemlidir.
Kliniğimize daha önce atopik dermatit tanısı alan 10 yaşındaki kız
çocuk hastaya pimekrolimus krem ve topikal nemlendirici tedavi
önerildi. Hastamız bu tedaviyi kontrollere gelmeden aralıksız olarak kullanmış. Tedavinin üçüncü ayında sağ bacakta yaygın, herpes
zoster ile uyumlu veziküler lezyonlarına ek olarak her iki avuç içinde veziküler lezyonları mevcuttu. Hastanın tedavisi kesilip antiviral tedavi başlandı.
Bu yazıda atopik dermatit tanısı almış bir hastada pimekrolimus
krem kullanımı sırasında Kaposi’nin variselliform erüpsiyonu gelişen bir çocuk olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmaktadır.
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AYNI AİLEDE GÖRÜLEN İKİ ŞARBON OLGUSU
1
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Şarbon, Bacillus anthracis’in neden olduğu zoonotik bir enfeksiyon
olup deri, solunum ve gastrointestinal olmak üzere üç önemli klinik formu bulunmaktadır. Bu hastalığın en sık görülen formu, olguların yaklaşık % 95’inde saptanan deri şarbonudur; en sık yüz ve
ekstremite tutulumu görülmekle beraber alt göz kapağı tutulumu
nadirdir. Hayvan ya da hayvan ürünleriyle temas öyküsü olan bir
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kişide ağrısız ülser ve ödem saptanması durumunda deri şarbonundan şüphelenilmelidir. Göz kliniğine bilateral periorbital eritem,
ödem ve sol alt göz kapağında yara şikayetiyle başvuran kırküç yaşındaki kadın hastanın yapılan dermatolojik muayenesinde bilateral
periorbital eritem ve ödem ile sol alt göz kapağında üzeri nekrotik
görünümlü hemorajik kurutlu ülsere lezyon saptandı. Her iki yanakta, burun ve göz kapakları üzerinde sarımsı kahverengi kurutları mevcuttu. Hastanın ellialtı yaşındaki eşinde de bir hafta sonra sol
kaş üzerinde ağrısız, kurutlu lezyon oluşmuş. Hastaların lezyonlarının tipik olması, kliniği ve gram pozitif basiller görülmesi ile hastalara deri şarbonu tanısı kondu. Hastalara parenteral ampisilin/sulbaktam tedavisi verildi. Erken tanı konulup antibiyotik tedavisine
başlanması komplikasyon oluşumunu anlamlı derecede azaltabilir.
Deri şarbonu ülkemizin doğu ile güneydoğu bölgesinde endemiktir. Bu bildiride aynı aileden şarbon hastalığı tanısı alıp tedavi edilen iki olgu sunulmaktadır.
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YAŞLI BİR HASTADA DÜĞÜN ÇİÇEĞİNE BAĞLI
GELİŞEN İRRİTAN FİTOKONTAKT DERMATİT
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Türkiye’de alternatif bitkisel tedaviler özellikle yaşlı nüfus tarafından romatizmal hastalıklarda lokal olarak kullanılabilmektedir.
Düğün çiçeği (Ranunculus:Buttercup) soğuk iklimlerde yetişen bir
bitki familyası olup ülkemizde de özellikle Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Güçlü irritan etkiye sahip olan bitki hasarlandığı
zaman ortaya çıkan protoanemonin irritan yan etkilerden sorumlu
madde olup en çok bitkinin çiçek kısmında bulunur ve deri ile teması subepidermal ayrışmaya yol açar. Burada 81 yaşında bir bayan
hastanın romatizmal şikayetleri nedeniyle sağ bacağına düğün çiçeğinin yeni açan çiçeklerinden yaptığı karışımı lokal uygulaması sonrası gelişen şiddetli irritan fitokontakt dermatit tablosu sunulmaktadır. Etki ve yan etkileri tam olarak netleşmemiş bitki ekstraktlarının bilinçsiz kullanımı ölümle bile sonuçlanabilen ciddi yan etkilere yol açabilmektedir.
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Pityriazis rozea sık rastlanan, akut başlangıçlı, kendini sınırlayan
papüloskuamöz bir deri hastalığıdır. Tipik klinik özellikleri; deride
‘madalyon’ adı verilen, 2-6 cm çapında öncü bir plağın ortaya çıkışını takiben genellikle gövdede ve ekstremitelerin proksimal kısımlarında yaygın papüloskuamöz döküntülerin gelişmesidir. Atipik
formlar; papüler, purpurik, veziküler, püstüler, invers, pityriazis rozea urticata, pityriazis rozea gigante, lokalize pityriazis rozea şeklinde olup, yaklaşık olarak hastaların %10-15’inde ortaya çıkar ve tanısal açıdan karışıklığa yol açar. Bu gibi olgularda deri biyopsisi tanı
koymada yardımcıdır.
Polikliniğimize gövdede, kollarda ve bacaklarda kızarıklık ve döküntü şikayeti ile başvuran 74 yaşında bayan hastaya, dermatolojik muayene bulguları ile pityriazis rozea tanısı kondu. Kaşıntısı çok olan
hastanın şikayetlerinin artması üzerine histopatolojik inceleme yapılarak antihistaminik ve düşük potent topikal steroid tedavisi verildi. Döküntülerinin şekil değiştirdiğini belirterek tekrar polikliniğimize başvuran hastada, lezyonların veziküler forma geçtiği gözlendi.
Histopatolojik inceleme ile de tanısı doğrulanan hastanın verilen tedavisine devam edildi. Klinik düzelme iki hafta içinde sağlanan hasta veziküler pityriazis rozeanın az görülmesi nedeniyle ve literatürde
bildirilmiş atipik pityriazis rozea vakarlını gözden geçirmek amacıyla sunuma uygun bulundu.
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PORT-WİNE STAİN VE PİYOJENİK GRANÜLOMA
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Piyojenik granüloma, derinin benign vasküler bir lezyonudur.
Genellikle minör travmalar sonrasında veya gebelik döneminde
yüz, dudaklar veya ellerde oluşur. Piyojenik granülomalar nadiren
port-wine stain (nevus flammeus) zemininde de oluşabilirler. Bu
bildiride yüzün sağ tarafında doğumdan itibaren mevcut olan portwine stain zemininde gelişmiş piyojenik granülomu olan 34 yaşında
bayan hasta sunulmaktadır. Hastanın herhangi bir travma veya gebelik öyküsü bulunmamaktataydı. Bu iki vasküler oluşumun birlikteliğinin nadir olarak görülmesi nedeni ile bu vaka sunulmaktadır.

Liken planus deri, mukoza ve tırnakları etkileyen idiyopatik, inflamatuvar bir dermatozdur. Etyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Otoimmünite, virüsler, aşılar, kontakt alerjenler, ilaçlar, stres
ve genetik eğilimin rollerinin olabileceği düşünülmektedir. Ailesel
liken planus nadir olarak bildirilmiştir. Ancak her geçen zaman ailesel vakaların sayısının artması genetik eğilimin patogenezdeki yerini
kuvvetlendirmektedir. Burada bir anne ve kızında ortaya çıkan ailesel liken planuslu olgu bildirilmektedir.
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FORDYCE ANJİOKERATOM: ND:YAG LAZER İLE
TEDAVİ

YAŞLI BİR HASTADA İZONİAZİDE BAĞLI LİKENOİD
İLAÇ REAKSİYONU
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Anjiokeratomlar tipik olarak, mavimsi kırmızı renkli, hiperkeratotik yüzeyli, 2-5 mm çaplı, beningn, asemptomatik vasküler orjinli lezyonlardır. İlk olarak 1896 yılında Fordyce 60 yaşında bir erkek hastanın skrotumunda lokalize anjiokeratomu tanımlamıştır.
Fordyce anjiokeratom asemptomatik olarak bilinse bile kaşımakla veya cinsel ilişki sırasında spontan olarak kanayabilir. Bu durum
hastalar için sosyal ve emosyonel bir problemdir. Lezyonlar genellikle tedavi gerektirmez ancak bahsedilen nedenlerden kanama veya
kozmetik kaygılar nedeniyle tedavi ihtiyacı doğabilir. Tedavide genellikle cerrahi veya kryoterapi, elektrokoter, lazer gibi lokal destrüktif tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Elli beş yaşında erkek hasta polikliniğimize beş yıldır olan skrotumda çok sayıda ağrısız, kırmızı lezyon nedeniyle başvurdu. Sistemik
muayenesi normaldi ve eşlik eden bir hastalığı yoktu. Dermatolojik
muayenesinde skrotumda orta sertlikte, çok sayıda, iyi sınırlı, kırmızı morumsu 1-4 mm çaplı papül saptandı. Son bir yıldır özellikle
cinsel ilişki sırasında lezyonlarda sızıntı tarzında kanama tarifliyordu. Klinik bulgular ve dermatoskopik muayene ile anjiokeratom tanısı konuldu. Lezyonlar semptomatik olduğu için ve sosyal problem
oluşturduğu için tedaviye karar verildi.
Bu raporda 1064 nm long-pulsed Nd:YAG laser ile başarılı bir şekilde tedavi edilen skrotal anjiokeratomlu bir olgu sunulmaktadır.

Tüberküloz ülkemiz için hala önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. İlk basamak tüberküloz ilaçları tedavide oldukça etkili olmalarına rağmen ciddi yan etki potansiyeline sahiptirler. Deri ile
ilişkili yan etkiler de oldukça sık görülmektedir. Farmakokinetik ve
farmakodinamik nedenler ile çoklu ilaç kullanım ihtimalinin yüksek olmasından dolayı yaşlı popülasyon ilaç reaksiyonlarına daha
yatkındır. Likenoid ilaç reaksiyonu çeşitli ilaçların ve kimyasalların sistemik, inhalasyon veya deriye temas yoluyla alımı sonucu ortaya çıkan ve nadir görülen bir ilaç reaksiyonu tipidir. Şu ana kadar
ilk basamak tüberküloz ilaçlarıyla az sayıda likenoid ilaç reaksiyonu
olgusu bildirilmiştir. Burada nüks tüberküloz nedeniyle beşli tüberküloz tedavisi alan ve izoniazide bağlı likenoid ilaç reaksiyonu gelişen 80 yaşında bir hasta sunulmaktadır. Hem çoklu tüberküloz ilaç
kullanımı hem de yaşlı hasta riski bir araya geldiğinde ilaç reaksiyonu gelişme ihtimali artmaktadır. Bu nedenle çoklu ilaç kullanan ileri yaştaki hastaların ilaç reaksiyonları açısından daha dikkatli izlenmesi gerekmektedir.

P155
CETUKSİMAB’A BAĞLI NÖTROFİLİK EKRİN
HİDRADENİT: BİR OLGU SUNUMU

P153
LARENKS ÖDEMİ İLE SEYREDEN BİR HEREDİTER
ANJİOÖDEM OLGUSU
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Herediter anjioödem hepatositler tarafından üretilen C1 esteraz inhibitör eksikliği veya disfonksiyonundan kaynaklanan, nadir rastlanılan, potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir hastalıktır. Subkutan
veya submukozal bölgede tekrarlayan anjioödem ataklarıyla karakterizedir. Herediter anjioödemde nadir olarak görülen larenks ödemi ani hava yolu obstruksiyonuna neden olup ölümle sonuçlanabilir. Her 125 rekürren HAÖ atağından sadece bir tanesinin larengeal
ödem atağı olduğu bildirilmiştir. Büyük bir vaka serisinde 74 larengeal ödem olgusunun sadece üçünde entübasyon gerektiği bildirilmiştir ve bunlardan sadece bir tanesinde masif ödem nedeniyle trakeostomi yapılması gerekmiştir.
Burada acil servis şartlarında klasik anjioödem olarak düşünülüp
standart alerji protokolleri uygulanan ancak tedaviye yanıt alınamayan, özgeçmiş ve soy geçmişinde herediter anjioödemi destekler bulguları olan ve tanısı laboratuar olarak da desteklenen 28 yaşında herediter anjioödemli bir erkek olgu sunulmaktadır. Trakeostomi açılmasını gerektirecek kadar şiddetli larenks ödemi gelişen bir olgu olduğu için sunulması planlanmıştır.
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Elli dokuz yaşında metastatik kolon kanserli erkek hasta polikliniğimize el, el bilek dorsalinde ve kalçada kemoterapi sonrası gelişen lezyonlar nedeniyle başvurdu. Yapılan klinik ve histopatolojik
muayeneler neticesinde cetuksimaba bağlı neutrophilic ecrine hidradenitis tanısı konuldu. Cetuksimab metastatik kolorektal kanser,
baş, boyun kanserlerinde kullanılan epidermal growth factor receptor (EGFR)-inhibitörüdür. Şu ana dek cetuksimaba bağlı akne benzeri döküntü, pruritus, kuru deri, deskuamasyon, hipertrikoz ve paronişi gibi kutanöz bir takım yan etkiler bildirilmiştir. Olgumuzun
cetuksimaba bağlı bildirilmiş ilk nötrofilik ekrin hidradenitisli olgu
olduğu düşünülerek sunulması planlanmıştır.
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NİCOLAU SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
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Nicolau Sendromu çeşitli ilaçların intramusküler enjeksiyonunun
lokal ve nadir bir komplikasyonudur. Enjeksiyonu hemen takiben oluşan eritemli makülden sonra solukluk ve takiben nekrotik
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ve hemorajik plak ile karakterizedir. Genellikle atrofik skar bırakarak iyileşir. Hastalığın patogenezi kesin olarak bilinmemektedir.
Muhtemel sebebin ilacın dikkatsiz bir şekilde kan damarı içine enjeksiyonunu takiben arteryel spazm ve doku nekrozunun gelişmesi
olduğu düşünülmektedir. Şu ana kadar antiinflamatuar ilaçlar, lokal
anestezikler, kortikosteroidler, antihistaminler, vitamin B komplexler, sulfonamid, penisilin, rekombinant interferon alfa ve beta, aşılar (varisella ve DTP), pirazolan, klorpromazin, etanersept kullanımına bağlı vakalar bildirilmiştir.
Otuz üç yaşında bayan hasta polikliniğimize sağ uyluk ön yüzde
3x1 cm boyutunda ortası nekrotik kurutlu etrafı morumsu renkli
ağrılı plak nedeniyle başvurdu. Anamnezinde aynı bölgeye 20 gün
önce baş ağrısı nedeniyle intramusküler diklofenak enjeksiyonu yapıldığı öğrenildi. Tipik dermatolojik bulgular ve anamneze dayanarak Nicolau Sendromu tanısı konuldu. Hasarı daha fazla artırmamak için lezyondan biyopsi yapılmadı. Konservatif tedavi önerildi.
Lezyon skar bırakarak geriledi.
Nadir görülen ve ciddi morbidite nedeni olabilen bu sendromu hekimlerin dikkatlerini çekmek için sunmayı planladık.
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PALMAR SUBKUTAN DERMATOFİBROM: NADİR BİR
LOKALİZASYON
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Dermatofibrom (Benign Fibröz Histiyositom) sık görülen benign
tümörlerden biri olup fibroblastik ve histiyositik hücrelerden oluşur. Genellikle dermis yerleşimlidir. Subkutan dermatofibrom ise
daha seyrek görülüp sıklıkla ekstremite proksimalleri ve baş boyun bölgesine yerleşir. Başta dermatofibrosarkom protuberans olmak üzere çeşitli benign ve malign subkutan tümörler ile karışabileceğinden ayırıcı tanıda immünohistokimyasal belirteçler önem taşır. Dermatofibromun CD34 ile negatif Faktör XIIIa ile pozitif boyanması dermatofibrosarkoma protuberanstan ayırt edilmesini sağlar. Dermatofibromun etyolojisinde en sık travma yer almasına rağmen el yerleşimli olgu sayısı oldukça nadirdir. Burada künt travma
sonrası palmar bölgede ortaya çıkan subkutan kitle nedeniyle değerlendirilen ve klinik, radyolojik ve histopatolojik incelemeler sonucu
palmar subkutan dermatofibrom tanısı alan bir hasta sunulmaktadır. Şu anki bilgilerimize göre olgumuz elde yerleşimli ikinci subkutan dermatofibrom vakası olma özelliği taşımaktadır.
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SUBUNUGUAL EKZOSİTOZ: BİR OLGU SUNUMU
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Subungual ekzostosis ilk olarak 1817 yılında Dupuytren tarafından
tanımlanmış selim seyirli osteokartilajinöz bir tümördür. En sıklıkla ayak başparmak distal falanksına yerleşir. Tümör tırnak plağı altında veya plağa komşu lokalizasyondadır. Etyopatogenezi tam
olarak bilinmemekle birlikte, travma ve kronik enfeksiyonların
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fibrokartilojinöz metaplaziden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Tanıda altın standart radyografik muayenedir. Ekzositozun histopatolojik muayenesinde fibrokartilojinöz bir kep tarafından çevrelenmiş matür trabeküler kemik yapısı görülür. Ayırıcı tanıda verrüka, pyojenik granülom, fibroma, glomus tümör, keratoakontoma,
osteokondroma düşünülmelidir. Tedavisi total eksizyondur. Burada
polikliniğimize sağ ayak başparmak distali tırnak altında ağrılı kitle ile başvuran klinik, radyografik ve histopatolojik inceleme ile subungual ekzositoz tanısı konulan ve total eksizyon ile tedavisi yapılan bir olgu sunulmaktadır.
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PORT-WİNE STAİN NEVUS ÜZERİNDE GELİŞEN BCC
OLGUSU
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Port wine stain nevus (PWS) üzerinde bazal hücreli kanser(BCC)
gelişimi oldukça nadirdir. Bu iki hastalığın bir arada olmasına sebep
olacak etiyoloji halen tartışmalıdır. BCC gelişimi için, PWS nevüs
tedavisi için kullanılan laser ve torium X gibi tedavilere bağlı olduğu düşünülen vakaların yanı sıra, az sayıda daha önce PWS nevüs
için tedavi almayan olgularda bulunmaktadır.
Burada daha öncesinde PWS nevüs için tedavi almamış BCCli bir
olgu sunuldu.
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DİSTROFİK KALSİNOZİS KUTİSLİ OLGU
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Kalsinozis kutis deri ve subkutan dokuda çözünmeyen kalsiyum
tuzlarının birikimiyle karakterizedir. Distrofik kalsifikasyon, iyatrojenik kalsifikasyon, metastatik kalsifikasyon, idiyopatik kalsifikasyon ve kalsiflaksi olmak üzere beş subtipe ayrılır.
Yetmiş dokuz yaşında kadın hasta, kalçalarda ağrısız, kaşıntısız, sert
kabarık yaralar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Lezyonların 15
yıl önce başlayıp, zaman içerisinde lezyon sayısının arttığı ve son
1 yılda mevcut lezyonlarda ağrı şikayetinin başladığı öğrenildi.
Özgeçmişinde 15 yıldır hipertansiyon ve diabetus mellitusu olduğu öğrenildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Dermatolojik muayenede bilateral gluteal bölge alt kısımda grup yapmış, palpasyonla sert,
etrafı morumsu pembe renkli, merkezinde beyaz koru bulunan nodüler lezyonlar mevcuttu.
Hastanın serum kalsiyum ve fosfor, alkalen fosfataz, parathormon,
ANA düzeyleri dahil diğer rutin laboratuvar değerleri normal seviyede idi. Deri lezyonundan alınan biyopsinin histopatolojik değerlendirilmesi kalsinozis kutisle uyumlu geldi. Tetkik sonuçlarında
anlamlı patolojik bulgu saptanmayan hasta diabet zemininde travmaya sekonder gelişen distrofik kalsinozis kutis olarak kabul edildi.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

Distrofik kalsifikasyon, en sık görülen tipidir. Serum kalsiyum
ve fosfor düzeyleri normal iken lokal doku hasarı sonucu oluşur. Kollajen doku hastalıklarında, herediter hastalıklarda, kutanöz neoplazmlarda, enfeksiyon ve travma durumlarında gözlenir.
Metastatik kalsifikasyon altta yatan kalsiyum ve/veya fosfat metabolizmasındaki bozukluk sonucu kalsiyumun normal dokuda birikimiyle karakterizedir. Karakteristik olarak periartiküler bölgelerde görülür, sayı, büyüklükleri hiperfosfateminin derecesi ile ilişkilidir. Benign nodüler kalsifikasyonda kalsifilaksiden farklı olarak
doku nekrozu görülmez. Kalsifilaksi esas olarak dermis veya subkutan yağ dokudaki kan damarlarını etkileyen küçük damar kalsifikasyonu olarak tanımlanır ve sıklıkla son dönem böbrek yetmezliğinde görülür. İyatrojenik kalsifikasyon intravenöz kalsiyum veya paraaminosalisilik asit tedavileri sırasında görülür. İdiyopatik kalsifikasyon altta yatan doku hasarı ya da metabolik bozukluk olmadan oluşur. Klinik ve laboratuar bulgular normaldir. Hastalarda sadece subkutan dokularda kalsiyum depoları vardır. Tümöral kalsinozis, subepidermal kalsifiye nodüller ve skrotal kalsinozisi içerir.
Varfarin, bifosfonatlar, minosiklin, seftriakson, diltiazem, aluminyum hidroksit, probenesid, intralezyonel kortikosteroidler, IVIG,
küretaj, cerrahi eksizyon, CO2 lazer ve ekstrakorporeal şok dalga
litotripsi gibi tedavilerin yararını bildiren çalışmalar olmasına rağmen standart bir tedavi yöntemi yoktur. Lokalize lezyonlarda cerrahi, yaygın lezyonlarda sistemik tedaviler seçilmelidir. Hastamızda
cerrahi eksizyon tedavi seçeneği olarak düşünüldü, ancak hastanın
yaşı ve lezyon yerleşim yerinin uygun olmaması nedeniyle uygulanamadı. Hastaya kalsiyum ve fosfordan fakir diyet ve oturma simidi önerilerek takibe alındı.
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ERİŞKİN BİR HASTADA REKÜRREN AFTÖZ
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PFAPA sendromu, tekrarlayan ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal lenfadenopati atakları ile karakterize nadir görülen bir klinik tablodur. İlk olarak 1987 yılında Marshall ve ark. tarafından Marshall
sendromu olarak adlandırılan bu tablo 1989 yılında sendromu
oluşturan bulguların İngilizce kelimelerinin baş harflerinden türetilen “PFAPA” sendromu olarak tanımlanmıştır (“Periodic Fever”,
“Aphthous Stomatitis”, “Pharyngitis”, “Adenitis”). Etyolojide viral,
otoimmün mekanizmalar ve sitokin regulasyonundaki fonksiyon
bozuklukları suçlanmakla birlikte kesin nedeni bilinmemektedir.
Genellikle 5 yaş civarında görülmektedir. PFAPA sendromunda 3-8
haftalık periyotlarla ortaya çıkan, antibiyotik ve antipiretik tedavisine yanıtsız olan belirtiler, tek dozluk sistemik steroid tedavisi ile
saatler içerisinde dramatik olarak azalmakta ya da tedavisiz ortalama 4-5 gün içerisinde kendiliğinden gerilemektedir. Hastalığa özgü
bir laboratuar bulgusunun olmaması nedeni ile çoğu zaman gözden
kaçabilen bu klinik tablo, nadiren ilerleyen yaşlarda da devam edebilmekte ve hatta ilk olarak ikinci dekatta da ortaya çıkabilmektedir. Bildirilenden daha sık olduğu tahmin edilen ve biz dermatologlar tarafından pek de iyi bilinmeyen bu klinik antite ile ilgili olarak;
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semptomları geç dönemde başlangıç gösteren hastalar, tekrarlayan
oral aftlar nedeni ile ve Behçet hastalığı şüphesi ile polikliniğimize
başvurabilmekte ve tanı çoğu zaman gözden kaçabilmektedir.
Yirmi beş yaşında erkek hasta, yaklaşık 4 yıldır ortalama ayda 1 kez
tekrarlayan halsizlik, antibiyotik ve antipiretiklere yanıtsız ateş, oral
aft, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tonsillit, ve eklem ağrısı yakınmaları nedeni ile polikliniğimizde değerlendirildi. Boğaz kültüründe üreme
saptanmayan hastanın ÜSYE, Behçet hastalığı, tekrarlayan oral aft
ve periyodik ateşe neden olan hastalıklar açısından ayırıcı tanısı yapıldı. Yakınmaların periyodik karakterde olması, antibiyotiklere yanıtsızlık öyküsü, boğaz kültüründe üreme saptanmaması ve parasetamol ve ibuprofene yanıtsız olan semptomların 60 mg Im metilprednizolon tedavisi ile birkaç saat içerisinde belirgin olarak gerilemesi üzerine hastaya geç başlangıçlı PFAPA sendromu tanısı konuldu.
Tekrarlayan oral aft yakınması ile başvuran hastalarda atak esnasında eşlik eden yüksek ateş, tonsillit veya farenjit öyküsü ayrıntılı olarak sorgulanmalı ve bu bulgular mevcut ise rekürren aftöz stomatit
ayırıcı tanısında PFAPA sendromu düşünülmelidir.
Olgumuz, PFAPA sendromunun erişkin dönemde oldukça nadir
olarak görülmesi ve dermatologlarca gözden kaçabilen bir antite olması nedeni ile sunulmaya değer bulunmuştur
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Onaltı yaşında kadın hasta, 5 gündür vücudunda giderek artan kızarıklık nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinden şikayetlerinin ishal nedeniyle bir hafta önce başlanan metranidazol tablet tedavisinden 2 gün sonra başladığı öğrenildi. Öz ve
soy geçmişinde bir özellik olmayan hastanın sistemik muayenesi
normaldi. Dermatolojik muayenesinde her ikiaksiller bölge, kol ve
uyluk iç yüzlerde, gluteal bölgede simetrik olarak yerleşip gövdeye doğru yayılan V şeklinde keskin sınırlı yaygın eritem tespit edildi. Lezyondan alınan deri biyopsisinin histopatolojik incelemesinde
epidermiste akantoz ve spongioz izlenirken yüzeyel dermiste lenfositik infiltrasyon izlendi. Tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını içeren kan biyokimyası normal bulundu. Klinik ve histopatolojik olarak hastamız Baboon sendromu ile uyumlu olarak kabul edildi. Metranidazol tedavisi kesilen, ıslak pansuman ve sistemik antihistaminik tedavisi başlanan hastanın iki hafta sonra yapılan muayenesinde lezyonların tamamen gerilediği gözlendi.
Baboon sendromu sistemik bir ilaç alınmasından genellikle 1-8 gün
sonra gelişen ve kendi kendini sınırlayan Tip 4 hipersensitivite reaksiyonudur. Olguların çoğunda amoksisilin, penisilin ve eritromisin gibi antibiyotiklerin kullanımına bağlı geliştiği bildirilmiş olmasına rağmen, litereatürde antihipertansiflere, kemoterapotiklere, biyolojik ajanlara ve radyokontrast maddelere bağlı gelişen olgular da
mevcuttur. Klinik tanı için sistemik bir ilaç kullanım öyküsünün olması, en az bir büyük fleksural bölgenin tutulması, lezyonların simetrik olması, gluteal bölge veya uyluklarda V şeklinde keskin sınırlı eritemin olması ve ateş, eozinofili ve sitopeni gibi sistemik bulguların olmamasını içeren beş kriterin olması gerekir. Histopatolojisi
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nonspesifik olmakla beraber genellikle yüzeyel dermiste perivasküler lenfosit ve eosinofillerden oluşan hücre infiltrasyonu izlenir. Tanı
için yama testi bazen faydalı olabilir. Tedavisi semptomatik olup,
hastaya sebep olan ilacı bir daha kullanmaması önerilmelidir.
Histopatolojik inceleme bulguları nonspesifik olmakla beraber
anamnez ve klinik bulgular ile hastamızda metranidazol tedavisine bağlı gelişen Baboon sendromu düşünüldü. Bilgilemize göre literatürde daha önce metranidazol kullanımına bağlı gelişen Baboon
sendromu bildirilmediği için olgumuzu sunuyoruz.

P163
NEVUS SEBASEUS ÜZERİNDE GELİŞEN BAZAL
HÜCRELİ KARSİNOMA OLGUSU

ar bulguları doğrultusunda vitiligo, yirmi tırnak bozukluğu ve halo
nevus tanıları aldı.
Yirmi tırnak bozukluğu tek başına ya da bazı inflamatuvar dermatozlarla birlikte görülebilen tırnak matriksinin keratinizasyon bozukluğuyla karakterize bir tırnak bulgusudur. Longitudinal sırtlanmanın yoğun olmasından dolayı tırnak kaba ve opak görünümlüdür. Tüm tırnaklar tutulabileceği gibi bazıları da tutulabilir.
Genellikle çocuklarda görülen bu tırnak bulgusuna alopesi areata,
psoriasis, liken planus ve ekzema gibi inflamatuvar dermatozlar eşlik
edebilir. Vitiligo ile birlikteliği ise oldukça nadir görülen bir durumdur. Literatürde şimdiye kadar bildirilmiş 5 olgu bulunmaktadır.
Olgumuzu, yirmi tırnak distrofisi tanısı almış hastaya yaklaşımda
vitiligonun da akılda tutulması gereken bir hastalık olduğunu vurgulamak amacıyla sunuyoruz.
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Nevus sebaseus, epidermal, foliküler, sebase ve apokrin bez anomalisi ile seyreden hamartomdur. Genellikle doğumda veya erken çocukluk döneminde görülmektedir. İlk olarak Jadassohn tanımlamış
olup daha sonra Pinkus tarafından organoid nevus olarak adlandırılmıştır. Nevus sebaseus üzerinde malign neoplazm gelişim oranının düşük olduğu bildirilmiş olup en sık bazal hücreli karsinom görülmektedir.

GEÇİCİ KINA DÖVMESİNE KARŞI ALLERJİK
KONTAKT DERMATİT GELİŞMİŞ ÜÇ OLGU SUNUMU

Kırkbeş yaşında bayan hasta çocukluktan itibaren saçlı deride var
olan lezyon üzerinde son iki yıldır kabarıklık olması nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenede vertekste yaklaşık 10 cmlik sarı verrüköz plak üzerinde ortası ülsere etrafı grimsi mavimsi renkte papül izlendi. Dermoskopla bakıldığında yaklaşık 1 cm boyutunda, ülsere lezyon etrafında gri ovoid globüller ve
telenjiektazilerin olduğu papül ve çevresinde sarı renli plak izlendi. Hastadan alınan punch biyopsi bazal hücreli karsinom olarak
sonuçlandı. Nevus sebaseus üzerinde bazal hücreli karsinomun gelişme sıklığının az olması üzerine olgu olarak sunulması uygun görüldü.

P164
VİTİLİGONUN EŞLİK ETTİĞİ YİRMİ TIRNAK
BOZUKLUĞU
Evren Odyakmaz Demirsoy, 1Burcu Öztürk, 1Nilgün Bilen.
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Geçici kına dövmesi, Türkiye’de son dönemlerde özellikle gençler
arasında, oldukça popüler hale gelmiştir. Kına esas olarak Lawsonia
inermis adlı bitkiden elde edilmektedir. Deriye temasla oluşturduğu
renk turuncu-kırmızıdır. Parafenilen diamin (PFD) aromatik amin
türevi olup, geçici kına dövmesi yapımında kına maddesinin içine
katılmaktadır. Bu madde dövmenin siyah renk almasını sağlamakta
ve deriden boya emilim süresini kısaltmaktadır. PFD, kına dışında
saç boyaları, kürk boyaları ve fotoğrafçılıkta da kullanılmaktadır. Saf
kına maddesine karşı allerjik reaksiyonlar çok nadirken, PFD maddesine karşı allerjik reaksiyona oldukça sık raslanmaktadır. Burada
geçici kına dövmesine karşı allerjik kontakt dermatit gelişen üç olgu
sunulmuştur.
Olgu-1: Yirmialtı yaşında erkek hasta, sol kol üst dış yüzüne geçici kına dövmesi yaptırdıktan 5 gün sonra aynı bölgede kaşıntıyla beraber kızarıklık gelişmiş. Daha önce dövme yaptırma hikayesi olmayan hastanın dermatolojik muayenesinde; sol kol proksimalinde sınırları dövme ile uyumlu eritemli keskin sınırlı endüre plağı mevcuttu.
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Yedi yaşındaki kız çocuğu polikliniğimize 1 senedir tırnaklarında
olan şekil bozukluğu ve 4 aydır vücudunun değişik bölgelerinde
olan beyaz lekeler nedeniyle başvurdu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde herhangi bir özellik olmayan, kendisinde ya da ailesinde atopi
öyküsü tariflemeyen hastanın dermatolojik muayenesinde sol koltuk altında depigmente yama, sırtında çevresinde depigmente bir
yama olan 3 mm’lik hiperpigmente papül ve frontal bölgedeki saçlarda beyazlaşma tespit edildi. Ayrıca hastanın her iki el tırnaklarının tümünde pitting, longitudinal çizgilenme ve mat görünüm,
ayak tırnaklarında longitudinal çizgilenme, kabalaşma ve mat görünüm vardı. Depigmente alanlara Wood ışığı ile bakıldığında belirginleşme gösteriyordu. Tırnaktan hazırlanan nativ preperatta mantar elemanına rastlanmadı. Hemogram, açlık kan şekeri ve tiroid
fonksiyon testleri normal sınırlardaydı. Hasta bu klinik ve laboratu-
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Olgu-2: Onsekiz yaşında erkek hasta, sol önkol iç yüz ve sol kol dış
yüzüne geçici kına dövmesi yaptırmış. İşlemden 2 gün sonra aynı
bölgede kaşıntı ve yanma başlayıp 3 gün sonra kızarıklık gelişmiş.
Hastanın daha önce geçici dövme yaptırma hikayesi olmayıp dermatolojik muayenesinde; sol önkol volar yüzde ve sol kol lateralinde olmak üzere 2 adet sınırları dövme ile uyumlu çeşitli şekillerde
keskin sınırlı eritemli endüre plakları mevcuttu.
Olgu-3: Onyedi yaşında erkek hasta, sağ önkol iç yüze geçici kına
dövmesi yaptırmış. İşlemden 4 gün sonra aynı bölgede kaşıntı ve
yanma ve kızarıklık başlamış. Hastanın daha önce geçici dövme
yaptırmadığı öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde; sağ önkol volar yüzde sınırları dövme ile uyumlu çeşitli şekillerde keskin sınırlı
endüre plakları mevcuttu.
Her 3 olguda da PFD ile yapılan deri yama testi pozitif olarak değerlendirildi.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

PFD dövme, saç ve kürk boyalarında bulunan bir maddedir. Saf
kına maddesine karşı allerjik kontakt dermatit çok nadir gözlenirken, kına içine katılan PFD’ ye karşı bu reaksiyon oldukça sık gözlendiğinden bu olguların sunumu uygun bulunmuştur.
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AQUAJENİK SİRİNGEAL PALMAR KERATODERMA
OLGUSU
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PROPİLTİOURASİL KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN
PURPURA FULMİNANS
1

1

1
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Otuzyedi yaşında kadın hasta, iki gün önce kalçaların üzerinde başlayıp daha sonra her iki meme ve kollarında oluşan morluklar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Psoriasis vulgaris tanısıyla takip edilen hastanın özgeçmişinde panik bozukluk ve hipertiroidi mevcuttu
ve bu nedenle bir yıldır propranolol tablet, son bir aydır da propiltiourasil ve sertralin tablet kullanmaktaydı. Sistemik muayene bulguları normal olan olgunun dermatolojik muayenesinde yanaklarda bilateral lividi renkli, düzensiz, keskin sınırlı purpuraları, her iki
meme ön yüzünü tamamen kaplayan, her iki gluteal bölgede, kollarda ve bacaklarda çapları 2-5 cm arasında değişen, simetrik lividi renkli keskin sınırlı ekimotik lezyonlar izlendi. Deri biyopsisinin histopatolojik incelemesinde tüm dermiste küçük çaplı damarlarda endotel şişkinliği, fibrinoid nekroz, nötrofil lökosit infiltrasyonu, lökositoklazi saptandı ve bulgular purpura fulminans ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastanın laboratuvar incelmelerinde tam
kan sayımı, rutin biyokimya testleri, kanama pıhtılaşma zamanları,
antitrombin 3, protein C ve S düzeyleri normal saptandı. Eritrosit
sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, fibrinojen, d-dimer yüksek
olarak saptandı. Enfeksiyöz bir durum tespit edilmeyen hastada dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) düşünülmedi. Hasta klinik, histopatolojik ve laboratuar bulgularıyla purpura fulminans
olarak değerlendirildi ve metilprednizolon tb 32mg/gün, taze donmuş plazma (TDP)1Ü/gün ve düşük molekül ağırlıklı heparin 0.6
ml/gün başlandı. Endokrinoloji bölümüne danışılarak propiltiourasil kesildi. Klinik izleminde fibrinojen, d-dimer ve akut faz reaktanları normal saptandı. Yeni lezyon çıkışı izlenmeyen ve yüz, ekstremite ve gluteal bölgedeki lezyonları tamamen gerileyen hastanın 7.
günde TDP ve heparin tedavisi kesilerek steroid tedavisinin azaltılarak kesilmesi planlandı. Eskar dokusuyla kaplı nekrotik alanlar halini alan meme bölgesi cerrahi olarak debride edildi.
Purpura fulminas DİK ve deri nekrozunun görüldüğü nadir görülen bir durumdur. Klinik olarak özellikle ekstremite yerleşimli olan ve hızla ilerleyen ekimotik deri lezyonları ile karakterizedir.
Laboratuar bulgularında trombositopeni, azalmış plazma fibrinojen konsantrayonu, artmış fibrinojen yıkım ürünleri, protein C ve
S düzeylerinde azalma görülebilir. Purpur fulminansın meningokokal sepsis başta olmak üzere sepsis, enfeksiyonlar, herediter protein
C ve S eksikliği nedeniyle ve nadir olarak da idiyopatik gelişebileceği bildirilmiştir. Literatürde propiltiourasil kullanımına bağlı gelişen
az sayıda purpura fulminans olgusuna rastlanmıştır.
Klinik, histopatolojik ve laboratuar bulgularına göre purpura fulminans ile uyumlu olarak değerlendirilen ve etyolojide başka bir
neden saptayamadığımız olgumuzda tablonun propiltiourasil kullanımına bağlı oluştuğunu düşünüyoruz. Propiltiourasil kullanımına bağlı gelişen purpura fulminans nadir bildirildiği için olgumuzu
sunmayı uygun bulduk.

16-20 Kasım 2011, Ankara
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Akuajenik palmar keratoderma (APK) suyla temastan 3-5 dakika
sonra başlıca palmar çok nadiren de plantar bölgede beyaz-şeffaf papüllerin gelişimi ile karakterize yeni tanımlanmış olan bir tablodur.
En sık genç kadınlarda görülen, hafif yanma - kaşıntı - ağrı hissinin
eşlik edebildiği bu tablonun diğer bir özelliği ise eller kuruduktan
sonra lezyonların kendiliğinden düzelmesidir. Genetik yatkınlığın
önemli olduğu düşünülen APK’nın başta kistik fibrozis olmak üzere
astım, alerjik rinit, palmar eritem, aspirin gibi ilaçlar ve malign melanom ile birlikteliği bildirilmiştir. Histopatolojik olarak ise genişlemiş ter bezi kanallarının çevresinde hiperkeratoz tespit edilir. APK
bazı olgularda spontan olarak düzelebilir. Tedavisinde suya karşı bariyer oluşturan amonyum laktat ve vazelininin yanı sıra alüminyum
kloridin de etkili olduğu bildirilmiştir.
Olgumuz 30 yaşında kadın hasta, 1 yıldır avuç içlerinde suyla temastan hemen sonra oluşan ağrı ve kabalaşma şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Öz ve soy geçmişinde bir özellik olmayan hastamızın sistemik muayenesi normaldi. Dermatolojik muayenesinde patolojik bulgu izlenmeyen hastanın ılık suyla temas sonrasında
tekrarlanan muayenesinde palmar bölgede simetrik, deri çizgilerine
uyan bölgelerde daha belirgin olmak üzere çok sayıda, deri renginde parlak görünümlü 1-2 mm çapında papüller izlendi ve eller kuruduktan sonra lezyonların kısa sürede kendiliğinden kaybolduğu
görüldü. Deri lezyonlarından alınan biyopsinin histopatolojik incelenmesi APK ile uyumlu olarak değerlendirilen ter bezi kanallarında dilatasyon tespit edildi. Laboratuar incelemeleri normal olan hastamıza anamnez, klinik ve histopatolojik inceleme sonuçlarına göre
APK tanısı konularak alüminyum klorid tedavisi başlandı.
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DARBAND UVB TEDAVİSİNE İYİ YANIT ALINAN
YAYGIN VE KRONİK LİKEN NİTİDUSLU BİR OLGU
SUNUMU
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Liken nitidus çok sayıda, 1-2 mm boyutlarında, deri rengi-pembe
renkte papüllerle karakterize, kronik enflamatuvar bir hastalıktır.
Genellikle asemptomatik olmakla birlikte bazen kaşıntılı olabilir.
Sıklıkla karın alt kısmı, penis, uyluk iç kısım, ön kol ve bilek iç yüzleri gibi birkaç bölgede sınırlı kalan lezyonlar olguların az bir kısmında yaygın dağılım gösterebilir. Liken nitidus yavaş ilerleyip yıllarca sabit kalabileceği gibi kendiliğinden düzelme eğilimi de olabilen bir hastalıktır. Hastalar tarafından asemptomatik olduğundan
tedavi gereksinimi pek duyulmaz, ancak lezyonlar yaygın ve inatçı
ise, kozmetik sorun yaratıyorsa ve semptomatik ise tedavi gereksinimi oluşur. Lezyonları 25 yıldır varolan ve daha nadir görülen yaygın
liken nitiduslu bir olguyu darband UVB tedavisine hızlı ve başarılı
yanıt almamız nedeniyle sunuyoruz.
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EKSTRAGENİTAL LİKEN SKLEROZUS VE LİKEN
PLANUS PİGMENTOZUS BİRLİKTELİĞİ
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PARRY-ROMBERG SENDROMU OLGUSU
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Onbeş yaşındaki kadın hasta bize 3 yıldır sırtında ve 1 yıldır da boynunda subjektif bir yakınmaya neden olmayan renk değişikliği nedeniyle başvurdu. Öyküsünde varolan alopesi areata tanısı dışında
başka bir hastalığı olmayan hastanın annesinde tiroid hastalığı öyküsü vardı. Dermatolojik muayenesinde sırtında 3-4 mm çaplarında, bazıları hiperkeratotik olan, porsalen beyazı görünümünde atrofik papüller; sağ supraklavikuler bölgede kenarları lividi eritemli,
ortaları hiperpigmente plaklar tespit edildi. Hemogram, biyokimya
ve tiroid fonksiyon testleri normal sınırlar içerisindeyken hepatit belirteçleri ve ANA negatifti. Sırtındaki beyaz papüllerin histopatolojik incelemesi liken sklerozus ile supraklavikuler bölgedeki plakların
histopatolojik incelemesi liken planus ile uyumluydu.
Lichen planus ve lichen sklerozus deri ve mukozayı etkileyen kronik
inflamatuvar hastalıklardır. Bazı ortak klinik ve patolojik özellikleri
paylaşmalarından dolayı aynı hastalığın farklı şekilleri mi yoksa ayrı
birer hastalık mı oldukları konusu tartışmalıdır. Literatürde bu birlikteliğin sunulduğu az sayıda olgu sunumu vardır.
Biz burada liken sklerozus ve liken planus pigmentozusun beraber
görüldüğü bir hastayı bu iki hastalığın birlikteliğine dikkat çekmek
amacıyla sunuyoruz.

P170
HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVADA İNFLİKSİMAB
DENEYİMİ: ÜÇ OLGU SUNUMU
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26 yaşında erkek hasta yüzün sağ yarısında alın ve çenede belirgin olan çökme yakınması ile kliniğimize başvurdu. Yakınmaları ilk
defa 5 yıl önce çeneden başlamış ve ilk 4 yıl herhangi bir sağlık
merkezine başvurmamıştı. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik
bulunmayıp, sistemik muayene bulguları normaldi. Dermatolojik
muayenesinde alın sağ yarısından başlayarak sağ kaş 1/3 medialini
kapsar şekilde sağ yanağa doğru uzanan ve yüzde asimetriye neden
olan sınırları ayırt edilemeyen depresyon saptandı. Yanısıra alt çenenin sağ yarısında depresyon ve skleroz mevcuttu. Sağ gözde enoftalmik görünüm ve sağ nazolabiyal sulkusun dış yanına paralel uzanan
sklerotik yapı seçilmekteydi. Alın ve çeneden alınan 2 ayrı biyopsinin sonucunda epidermiste bazı kıl foliküllerinin orifisinde genişleme, keratotik tıkaç oluşumu, perivasküler ve perifoliküler lenfosit ve
histiosit infiltrasyonu, subkutan yağ dokusunda adipositlerde atrofi,
damar proliferasyonu izlendi. Mukopolisakkarid birikimi veya dermal kollajende belirgin bir yoğunlaşma saptanmadı. Histopatolojik
tablo lipodistrofi ile uyumlu bulundu. Laboratuvar incemelerinde
ANA: Hafif (+) Anti-ds DNA: 0,12 bulundu; EMG’de göz kırpma
refleksi bulguları sağ N. Trigeminus 2. Dalına ilişkin bir lezyonun
varlığını düşündürdü. İğne EMGde cilt ve yumuşak doku lezyonlarında en çok etkilenmiş görünen bölgelerde yer alan mimik kaslarda izlenen motor ünite seyrelmesinin kökeni konusunda yorum yapılamadı. Elektroansefalografi bulguları serebral biyoaktivite epileptik form bozukluğunu desteklemekteydi. Kranial MR ile etmoid ve
bilateral mastoid hücrelerde minimal mukozal kalınlaşma saptanmıştır. Borrelia burgdorferi antikorları negatifti. Histopatoloji sonucu, radyolojik incelemeleri, serolojik incelemeleri ve klinik olarak tekrar değerlendirilen olgu Parry-Romberg Sendromu tanısı almış olup ayırıcı tanıya yönelik değerlendirmeleri vurgulamak amacıyla sunulmaktadır.
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Hidradenitis süpürativa kronik seyirli ve tedavilere dirençli inflamatuar bir hastalıktır. Son yıllarda yeni bir tedavi seçeneği olarak
TNF’yi bloke edip granülom oluşumunu önleyerek etkisini gösteren infliksimab’tan söz edilmektedir. Burada infliksimab ile tedavi
edilen şiddetli hidradenitis süpürativalı üç olgu sunulmuştur. Tüm
hastalar daha önce verilen topikal ve sistemik tedavilere yanıtsızdı.
Temel olarak hastalara PPD ve akciğer grafisi çalışıldı. Hastalara infliksimab tedavisi 5 mg/kg dozunda 0, 2 ve 6. haftalarda, daha sonra 8 haftada bir kez infüzyon şeklinde verildi. Tüm hastalarda 2. infüzyondan sonra belirgin klinik yanıt izlenirken hiçbir hastada yan
etki gözlenmedi. Tedavilere dirençli hidradenitis süpürativa olgularında infliksimab tedavisi etkili bir alternatif tedavi seçeneği olabilir.

P172
RADYOTERAPİ SIRASINDA AMİFOSTİN
KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN BİR TOKSİK
EPİDERMAL NEKROLİZ OLGUSU
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Amifostin, solid kanseri olan hastalarda kemoterapi ve radyoterapinin toksik etkilerine karşı normal dokuları korumak için kullanılan organik bir tiofosfattır. Baş ve boyun kanserlerinde radyasyona bağlı gelişen kserostominin ciddiyetini ve sıklığını azaltmaktadır. Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal neroliz ilaç kullanımıyla ilişkili gelişen deri ve mukozaların ciddi seyirli hipersensivite reaksiyonlarıdır. Daha önce, radyoterapiyle eş zamanlı amifostin kullanımına bağlı, bu spektrumda az sayıda olgu bildirilmiştir.
Burada orta differansiye yassı epitel hücreli dil kanseri nedeniyle
radyoterapi programında olan 58 yaşında bir kadın hastada, amifostin kullanımına bağlı gelişen toksik epidermal nekroliz olgusu sunulmaktadır. Hastanın lezyonları amifostin kullanımının kesilmesi
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ve radyoterapiye ara verilmesiyle ve kısa süreli orta doz metil prednizolon tedavisiyle tamamen gerilemiştir.
Baş-boyun kanserlerinde radyoterapi öncesi amifostin kullanımı
yaygındır. Beraberinde gelişebilecek Stevens-Johnson sendromu ve
toksik epidermal nekroliz reaksiyonları açısından dikkatli olunması gerekir.
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GRANÜLOMATÖZ GEVŞEK DERİ SENDROMU
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Başvuru yakınması her iki inguinal bölge derisinde buruşma, renk
koyulaşması ve sarkma olan 43 yaşında kadın hasta sunulmaktadır.
Yakınmaları 8 yıl önce sağ inguinal bölgede hafif şişlik şeklinde başlamış ve 2-3 yıl sonra sağ uyluk iç kesimde de benzer değişim olmuştur. İnguinal herni ve skar dokusu olarak değerlendirilme yapılarak yerel tedavi önerilmiştir. Lezyonlarda gerileme sağlanmayıp,
değişiklikler kırmızı- mor renk değişikliği ve sarkma gelişmiştir. İki
kez deri biyopsisi uygulanmış, derin olarak alınan deri biyopsisi granülomatöz gevşek deri hastalığı olarak değerlendirilmiştir. Bu tanıyla 1 yıl PUVA tedavisi alan hastada lezyonlar ilerlemeyip aynı karakteri korurken, kol ve bacaklarda yeni lezyonlar gelişmiştir. Son 5 aydır haftada 3x3milyon ünite IFN tedavisi kullanmakta iken kliniğimize başvurmuştur. HBV taşıyıcısı olan hastanın soygeçmişi ve alışkanlıklarında özellik yoktur. Dermatolojik muayenede sağ inguinal
bölgede lokalize ve sol inguinal bölgeden başlayarak uyluk 1/3 üst
iç bölümüne uzanan, deride yüzeysel atrofi, kısmen gevşeme ve belirgin sarkma gözlenen hiperpigmente plak lezyonlar mevcuttu. Her
iki popliteal bölgede ve her iki koltuk altında eritemli ödemli plaklar saptandı. Yapılan fizik muayenede ve laboratuar incelemelerinde
patolojik bulguya rastlanmadı. Abdominal BT’de patolojik boyutta lenf nodu gözlenmedi. Kemik iliği biyopsisi normoselüler kemik
iliği olarak değerlendirildi. Sağ koldaki eritemli plak lezyonlardan
alınan deri biyopsisini histopatolojik bulguları granülomatöz gevşek deri hastalığı ile uyumlu bulundu. Hastaya Re-PUVA tedavisi
başlandı. IFN uygulaması haftada 3x5milyon üniteye arttırıldı. Sol
inguinal bölgedeki plak çapında %50 azalma, sağ inguinal bölgedeki plak sınırlarında belirsizleşme ve diğer deri bulgularının tümüyle
iyileşme kaydedilen hastanın tedavisi sürmektedir.

P174
SİRİNGOMİYELİNİN EŞLİK ETTİĞİ BİR FAUN TAİL
OLGUSU
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Faun tail lumbosakral bölgede yerleşen genellikle trianguler yapıda
konjenital lokalize bir hirsutismus tipi olup nadir gözlenen bir antitedir. Siringomiyeli, spinal disrafizmin göstergelerindendir ve spinal
kord içinde çoğunlukla santral kanalın posteriorunda olmak üzere bir kist oluşumu ile karakterize ender bir durumdur. En sık servıkal spinal kordda görülür fakat medullaya da uzanabilir Spinal
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disrafizm ise embriyonel dorsal orta hat bölgesindeki yapıların birleşimindeki yetersizlik olarak tanımlanır.Biz burada siringomyelinin
eşlik ettiği bir faun tail olgusu sunuyoruz.
12 yaşında kız hasta, sırt alt kısmında aşırı kıllanma şikayeti ile polikliniğimize başvurdu.Dermatolojik muayenesinde lumbosakral
bölgede ortalama 18x25 cm genişliğinde eşkenar dörtgen şeklinde
yaklaşık 10 cm uzunluğunda kalın koyu renkli terminal kıllar mevcuttu.Hastanın subjektif şikayeti yoktu.Aile öyküsü tanımlanmadı.
Aileden alınan hikayeden kıllanmanın 1 yaşında küçük bir alanda
başladığı, zamanla etrafa doğru yayıldığı öğrenildi. Bu bulgularla
hastada faun tail düşünülerek eşlik edebilecek spinal disrafizm açısından beyin cerrahi kliniği konsültasyonu istendi, yapılan nörolojik muayenesinde herhangibir duyu kusuru ve motor güç kaybı yoktu.Lomber vertebra grafisinde S1 düzeyinde posterior füzyon defekti saptandı. Beyin cerrahi önerisi ile yapılan lumbal spinal mr tetkikinde distal torakal ve lumbal seviyede siringomyeli yönünde kistik sinyal değişikliği izlendi.beyin cerrahi kliniği tarafından operasyon planlandı.
Faun tail gibi arka orta hat kutanöz anomalileri sıklıkla altta yatan henüz tanı almamış spinal disrafizmin bir göstergesi olup %50
olguda gözlenebilir(1).Spinal disrafizmin diğer kutanöz bulguları arasında lipom, kapiller hemanjiom, aplazia kutis, dermal sinüs yer alır(2,3). Hipertrikoz en sık görülen kutanöz bulgular içinde üçüncü sıradadır ve genellikle doğumdan itibaren mevcuttur.
Faun tail genellikle asemptomatiktir ancak ileride oluşabilecek nörolojik komplikasyonların önlenmesi için erken tanıda önemlidir. Dermatologlar hastalar ile nörologlar arasındaki köprüde çok
önemli bir role sahiptirler.
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“FAUN TAİL” NEVÜS İLE APLAZYA KUTİS
KONJENİTA VE GERGİN KORD BİRLİKTELİĞİ
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“Faun tail” nevüs lumbosakral bölgede doğuştan itibaren gözlenen
kıl demetleri ile karakterizedir. Bu duruma yine aynı bölgede doğumsal deri hastalıkları ve spinal disrafizm eşlik edebilmektedir. Bu
tablolar nörolojik hastalıkların erken belirtisi olabilmektedir.
Burada “faun tail” nevüs ile birlikte aplazya kutis konjenita ve gergin (tethered) kord gibi bazı nörolojik hastalıkları bulunan 17 yaşında bir kadın olgu; bu birlikteliğin son derece nadir bulunması
nedeniyle sunulmaktadır. Olgunun başvurusunda doğuştan itibaren kuyruk sokumunda fark edilen ve yaşla birlikte artan kıllanma
yakınması bulunmaktaydı. Dermatolojik muayenede lumbosakral
bölgede 10X12 cm’lik üçgen şeklinde bir alanı kaplayan terminal
tipte yoğun kıl demetleri (hipertrikoz) ve bu lezyonun merkezinde
2X2 cm çapında üzerinde telanjiyektazilerin de bulunduğu atrofik
bir alan saptandı. “Faun tail” nevüs ve aplazya kutis konjenita tanısı alan hastanın ayrıntılı sorgulaması ve fizik muayenesinde ek bir
patoloji saptanmadı. Eşlik edebilecek nörolojik hastalıkları saptamak amacıyla yapılan MRG’de gergin kord, spina bifida ve diplomyeli saptandı. Gergin kord “faun tail” nevüse en sık eşlik eden spinal distrafizm bulgusudur ve erken tanı konularak tedavi edildiğinde kalıcı nörolojik yetersizliklerin gelişimi önlenebilir.
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SİSTEMİK İZOTRETİNOİN VE TOPİKAL TRETİNOİN
TEDAVİLERİNE DİRENÇLİ İKİ ERÜPTİF MİLYUM
KİSTİ OLGUSU

LİVEDOİD VASKÜLOPATİLİ BİR OLGUNUN DÜŞÜK
MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN İLE BAŞARILI
TEDAVİSİ
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Milyum, milimetrik boyutta, beyaz inci tanesi benzeri papül ile karakterize yüzeyel subepidermal keratinöz kisttir. En sık yüzde özellikle periorbital bölgede ve yenidoğanlarda primer olarak ortaya çıkarken travma, termal yanıklar, akne gibi inflamatuvar deri hastalıkları veya subepidermal bül oluşumuna sekonder olarak da görülebilmektedir. Erüptif milyum kisti diğerleri olarak gruplandırılan,
yüzde veya gövdede çok sayıda dağınık yerleşimli milyum ile karakterize oldukça nadir bildirilen bir milyum formudur. Burada sistemik izotretinoin ve topikal tretinoin tedavilerinden fayda görmeyen, 30 ve 32 yaşlarında erüptif milyum kisti olan iki kadın hasta sunulmuştur.
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REAKTİF PERFORAN KOLLAJENÖZLÜ BİR OLGU
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Reaktif perforan kollajenöz; klinik olarak göbekli, hiperkeratotik
papüllerle ve histolojik olarak dejenere olmuş kollajen liflerin transepidermal atılımıyla karakterizedir. Reaktif perforan kollajenözün
idyopatik ve edinsel olmak üzere iki tipi vardır. Çocukluk çağında
başlayan, kalıtımsal olan formu daha nadir görülürken; erişkin çağda başlayan formu daha sık görülmekte olup diyabetes mellitus ve
kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıklarla ilişkili olabilir. Reaktif
perforan kollajenözde, keratotik papüller yüzeyel travmayı takiben
3 – 4 hafta içinde gelişir. Lezyonlar el sırtı, ön kol, dirsek ve dizler gibi travmaya açık alanlarda gözlenir. Köbnerizasyon sıklıkla var
olup, lezyonlar lineer dağılım gösterir ve spontan olarak 6 – 8 haftada geriler. Burada reaktif perforan kollajenöz tanılı 27 yaşında bir
kadın olgu sunulmuştur.
Yirmiyedi yaşında kadın hasta, yaklaşık 10 yıl önce başlayan ve ara
ara tekrarlayıp kaybolan, sağ el sırtında kaşıntılı kabarıklıklar şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde diyabetes mellitus, böbrek yetmezliği, HIV enfeksiyonu, hipotiroidi gibi sistemik ya da enfeksiyöz
hastalık hikayesi olmayan hastanın, soygeçmişinde de özellik yoktu. Fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmayan hastanın, dermatolojik muayenesinde; sağ el dorsalinde yaklaşık 1 cm çaplı, bazılarının ortası göbekli birkaç adet papülü mevcuttu. Alınan panç
biyopside; kompakt parakeratoz, granüler tabakası belirgin psoriaziform hiperplazi gösteren epidermisin aşağıya doğru invajinasyon
gösterdiği izlendi. Bu alanın tabanında kollajen demetlerinin epidermis bütünlüğünü bozarak yukarı doğru uzandığı ve bu alanın
üzerinde yoğun nötrofilik lökositlerin varlığı dikkat çekti. Mevcut
klinik ve histopatolojik bulgularla hastaya reaktif perforan kollajenöz tanısı konuldu.
Reaktif perforan kollajenöz nadir gözlenen bir dermatoz olduğundan bu vakanın sunumu uygun bulundu.
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Livedoid vaskülopati, alt ekstremitelerde sıklıkla fokal, ağrılı, purpurik ülserlerin varlığıyla karakterize bir hastalıktır. Ülserler, atrofi blanş (atrophie blanche) denilen yıldız biçimli ve ağsı beyaz izler bırakarak iyileşir. Lökositoklastik vaskülite ait histolojik özelliklere rastlanmadığı için vaskülit yerine vaskülopati terimi kullanılır. Histolojik olarak küçük kan damar duvarlarının hiyalin kalınlaşması ile karakterize olup, damarlarda endotelyal proliferasyon
ve trombüsler görülebilir. Birçok hastada livedoid vaskülopati; antikardiyolipin antikor sendromu, protein C eksikliği, antitrombin
III eksikliği, diğer fibrinolitik anomaliler gibi primer veya sekonder pıhtılaşmaya yatkınlık gösteren hastalıklarla ilişkili bulunmuştur. Burada çoklu fibrinolitik tedaviye kısmi yanıt vermiş, düşük
molekül ağırlıklı heparin tedavisine oldukça iyi yanıt alınmış bir
olgu sunulmuştur.
Ellibeş yaşında kadın hastanın, 15 yıldır soğukta kalınca bacaklarda
morarma şikayeti mevcutmuş. Son 3 yıldır bu şikayetine ek olarak
bacaklarında beyaz, düzensiz şekilli, oyuk izler bırakan yaralar çıkmaya başlamış. Dermatolojik muayenesinde; her iki bacakta uyluk
1/3 distaline kadar uzanan, yaygın, mor retiküler görünüm ve ayak
malleol çevrelerinde çok sayıda keskin sınırlı, yıldızvari şekilli, 1 cm
çaplarında, beyaz atrofik skarlar mevcuttu. Hastaya klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgular eşliğinde livedoid vaskülopati tanısı
konuldu. Bu tabloya eşlik eden hiperkoagülabl hastalık saptanmadı.
Hastaya oral olarak başlanan pentoksifilin, asetil salisilik asit, bensiklan hidrojen fumarat, diosmin - hesperidin tedavileriyle lezyonlarında minimal gerileme saptandı. Subkutan olarak enoksaparin tedavisi başlanan hastanın, enoksaparin 2x0,6 cc/gün 10 gün yükleme tedavisi sonrasında, lezyonlarında belirgin gerileme gözlendi.
Tedavi dozu 1x0,2 cc’ye düşürüldü, 7 ay süreyle bu dozda devam
edildi. Lezyonlarında belirgin gerileme saptanan hastada enoksaparin kesilip pentoksifilin 800 mg/gün idame ve diosmin-hesperidin
tedavisine geçildi. İyilik hali sürmekte olan hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir.
Livedoid vaskülopati, hayat kalitesini etkileyen bir hastalık olup, tedavisinde etkin bir ajan bulunmamaktadır. Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisine oldukça iyi yanıt alındığından bu olgunun sunumu uygun bulundu.
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VARENİKLİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN
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Akneiform kutanöz ilaç döküntüsü nadir görülen, ilacın alınmasını
takiben haftalar veya aylar içinde oluşan reaksiyonlardır. En sık topikal veya sistemik steroid kullanımı sonrası gelişmektedir. Lezyonlar
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en sık gövde, omuz ve kolların üst kısımlarına sınırlı olup yüz tutulumu nadirdir. Klinik olarak komedonlar görülmez.
Olgumuz 32 yaşında kadın hasta, gövde üst bölgede 15 gündür olan
kaşıntılı sivilce şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın muayenesinde; sternum üzerinde daha yaygın, sırtın üst kısımlarında
ise daha az oranda görülen dağınık yerleşimli 2-4 mm çapta eritemli
papüller ve papülo-püstüller izlendi. Hastanın öyküsünde 2 ay önce
sigarayı bırakmak amacıyla vareniklin tartarat kullanmaya başladığı ve kullanımından 1,5 ay sonra döküntülerinin ortaya çıktığı öğrenildi. Püstülden alınan yara kültüründe cilt florası üredi. Yapılan
punch biyopsi histopatolojisinde bulgular akneiform ilaç erüpsiyonu yönünde değerlendirildi. Hastanın ilacı çekilip, topikal benzoil peroksit ve antihistaminik tedavi ile lezyonlarda tamamen düzelme izlendi.
Günümüzde giderek artan sıklıkta kullanılan, sigara bırakılmasına
yardımcı ilaç olan vareniklinin nadir görülen bir yan etkisi olan akneiform döküntüye dikkat çekmek amacıyla bu olguyu sunmayı uygun bulduk.
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kolokalize hastalığı bulunan hastalarda bizim hastamızdaki gibi otoimmün hastalığa rastlanmamıştır. Hastamızda psöriazis lezyonları
vitiligodan sonra gelişmiş olup, bu durum vitiligonun epidermiste yapmış olduğu etkinin psöriazis ile sonuçlanan biyolojik cevaba yol açtığı fikrini desteklemektedir. Psöriazis ve vitiligo birlikteliği yanında liken planus, büllöz pemfigoid gibi ek dermatozları olan
vakalar bildirilmiştir. Bu hastaların bazılarında lezyonlar kolokalize
iken bazılarında ise değildir ve bu ek dermatozların patogenetik ilişkisi immünolojik mekanizmalar ya da Köebner fenomeni ile açıklanmıştır. Hastamızda akne rozasea lezyonlarının farklı bir yerde olması rastlantısal bir ilişkiyi düşündürmektedir. Vitiligo, psöriazis ve
akne rozasea patogenezinde ortak nöromedyatörlerden bahsesilse de
elimizde bu olası ilişkiyi destekleyen veriler mevcut değildir. Bizim
vakamız psöriazis, vitiligo ve akne rozasea birlikteliğinin görüldüğü
ilk vakadır. Ancak, bu üç dermatoz arasındaki patogenetik ilişki tam
olarak bilinmemektedir.
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TANIMLAYICI DERİ BULGULARININ SAPTANDIĞI
NORMAL GGT SEVİYELERİ İLE SEYREDEN BİR
BYLER HASTALIĞI (PROGRESİF FAMİLYAL
İNTRAHEPATİK KOLESTAZ TİP 1) OLGUSU

AKNE ROZASEA İLE İLİŞKİLİ KOLOKALİZE VİTİLİGO
VE PSÖRİAZİS BİRLİKTELİĞİ
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Psöriazis ve vitiligo sık görülen dermatolojik hastalıklar olmasına
rağmen aynı lokalizasyonda görülmeleri nadirdir. Bu birlikteliğin
patogenezi net olmayıp; otoimmünite, Köebner fenomeni, melanositlerde azalma ve nöropeptitler gibi teoriler öne sürülmektedir.
Vitiligo ve psöriazis birlikteliğinin yanı sıra üçüncü bir dermatozu
olan hastalar da bildirilmiş olup bu ek hastalıkların patogenetik ilişkisinde immunolojik mekanizmalar ve Köebner fenomeni suçlanmaktadır. Burada vitiligo ve akne rozaseası olan ve son 2 yıldır psöriazis gelişen bir vakayı sunuyoruz.
15 yıldır vitiligosu olan 26 yaşında kadın hasta son 2 yıldır vitiligo yamalarının üzerinde gelişen eritemli skuamlı plaklar nedeniyle başvurdu. Dermatolojik muayenesinde üzerinde psoriatik plaklar bulunan vitiligo yamaları ve bazı yerlerde sadece vitiligo yamaları olan hastaya klinik olarak vitiligo ve psöriazis birlikteliği tanısı
konuldu. Ayrıca yüz orta kısımda eritemli zeminde eritematöz papüller ve püstüller mevcuttu. Yüzdeki lezyondan alınan biyopsi akne
rozasea ile uyumluydu. Laboratuar incelemesinde otoimmün hastalık bulgusuna rastlanmadı. Herhangi bir ilaç kullanmayan hastaya
oral doksisiklin 200 mg/gün, topikal azelaik asit ve güneş koruyucu
başlandı. Vitiligo ve psöriazis lezyonları için kalsipotriol ile kombine topikal kortikosteroid verilerek takibe alındı.
Aynı hastada vitiligo ve psöriazis birlikteliği nadir olmamakla birlikte lezyonların kolokalize olması nadir olup nedensel bir ilişkiyi
düşündürmektedir. Bu ilişkinin mekanizması henüz bilinmemekte ancak otoimmünite, Köebner fenomeni, nöropeptitlerin ve azalmış melanositler suçlanmaktadır. Bazı yazarlar, bu hastalarda otoimmün hastalıkların daha sık gözlendiğini bildirmiştir. Yakın zamanlı
bir seride vitiligo ve psoriazis birlikteliği incelenmiş ve bu hastalarda otoimmün hastalık oranı % 19 olarak rapor edilmiştir. Bu seride
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Cemile Tuğba Altunel, 2M. Teoman Erdem, 3Bilgen Oktay.

Akyazı Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, 2Sakarya
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 3Aksaray Devlet
Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü

Progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC); çocukluğun hepatoselüler kaynaklı kolestazla seyreden otozomal resesif geçişli bir
hastalık grubudur. Sarılık, şiddetli kaşıntı, karaciğer yetmezliği ve
ekstrahepatik bulgularla seyretmektedir. Bu olguyu karakteristik
dermatolojik bulgularla seyreden nadir bir genetik hastalığı hatırlatma ve sistemik hastalıklardaki fenotipik değişikliklere örnek oluşturma amacıyla sunuyoruz.
Yedi yaşında kız çocuğu yıllardır varolan kaşıntı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Bir aylıkken sarılık şikayeti ile başvurdukları pediatrik gastroenteroloji bölümü tarafından PFIC1 (Byler Hastalığı)
teşhisi konduğu ve 3. derece akraba evliliği olan anne babanın bir
önceki çocuklarını 6 yaşındayken aynı hastalıktan kaybettiği öğrenildi. Boy kısalığı ve karında distansiyonu olan ikterik hastanın yüz
ve ekstremitelerinde yer yer ekskoriyasyon, deride kalınlaşma, kuruluk, el ve ayaklarda likenifikasyon ve el ve ayak parmaklarında genişleme mevcuttu. Laboratuar bulgularında hemogramda hafif anemi, biyokimyada GGT normal iken diğer karaciğer fonksiyon testleri minimal yüksekti. Ursodeoksikolik asit (UDCA), A, D, E ve
K vitamini desteği ve propranolol alan hastanın kaşıntısına yönelik
topikal emolyen, topikal steroid ve sistemik antihistaminik verildi.
PFIC hepatoselüler kaynaklı kolestazla seyreden kalıtsal bir hastalık grubudur. Safra oluşumunda görevli hepatoselüler taşıyıcı sistem
genlerindeki mutasyonlardan kaynaklanmakta ve sorumlu genin
yerleşimine göre 3 tipe ayrılmaktadır. Üç tipte de kolestaz en önemli klinik bulgudur ancak bazı fenotipik farlılıklar gözlenmektedir.
PFIC1 ve PFIC2 hastalarında GGT seviyeleri normal veya düşüktür. PFIC1’ de P tipi ATPaz proteinini kodlayan familyal intrahepatik kolestaz-1 (FIC-1) geninde defekt bulunmaktadır. Anormal protein fonksiyonunun safra asidi sekresyonunu bozarak hepatositlerde aşırı safra asidi yüküne yol açtığı düşünülmektedir. Dermatolojik
olarak yaşamın ilk aylarında başlayan sarılık ve şiddetli kaşıntıya sekonder ekskoriyasyonlar görülmektedir. Bunun dışında el ve
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ayakların likenifikasyonu ile el ve ayak parmaklarının genişlemesi
çocukluğun kolestazla seyreden hastalıklarının tipik bir bulgusu olmayıp ilk kez Ooi ve ark. tarafından PFIC’ nin normal GGT seviyeleri ile seyreden tiplerinin bir işareti olarak tanımlanmıştır. Bizim
hastamızda da bu tanımlayıcı bulgu mevcuttu. PFIC1 hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyen dermatolojik bulgularla seyretmekte ve
bazı dermatolojik bulguları hastalığın belirli alt tiplerinin tanımlayıcı bir işareti olarak belirtilmektedir. Dermatoloji; bazı sistemik hastalıkların deri bulgularıyla erken teşhis edilmesine yardımcı olurken
patofizyolojisi anlaşılamamış bazı hastalıklarda da genotip-fenotip
ilişkisinin aydınlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu anahtar roller her hastalıkta olduğu gibi etyopatogenezi netleştirilememiş hastalıklarda ayrıntılı bir dermatolojik muayenenin önemini vurgulamaktadır.

P182
ERLOTİNİBLE İLİŞKİLİ AKNEİFORM ERÜPSİYON: 2
OLGU SUNUMU
1

Seda Pürnak, 1A. Tülin Güleç.

1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Erlotinib, ‘Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri’ tedavisinde yakın zamanda kullanılmaya başlanmış epidermal büyüme faktörü reseptör (EGFR) inhibitörüdür. Kütanöz yan etkileri arasında, başta
akneiform erüpsiyon olmak üzere kserozis, tırnak ve saç değişiklikleri, hiperpigmentasyon, mukozit ve fissürler yer almaktadır.
Birinci olgu, 68 yaşında kadın hasta, 2 ay önce başlayıp her iki kol,
gövde ve enseye yayılan sivilceler nedeniyle başvurdu. Metastatik akciğer adenokarsinomu nedeniyle 4 aydır erlotinib (150 mg/gün) ve
zoledronik asit tedavisi almaktaydı. Dermatolojik muayenede; yüz,
oksipital bölge, göğüs ön yüz, sırt ve kollarda yaygın eritemli zeminde püstüller izlendi. Klinik bulgular eşliğinde erlotinible ilişkili akneiform erüpsiyon tanısı alan hastaya oral tetrasiklin (2x500 mg/
gün) ve topikal eritromisin (2 kez/gün) tedavisi başlandı. Erlotinib
tedavisine devam eden hastanın lezyonlarında, 1 haftanın sonunda
tamamen iyileşme izlendi.
İkinci olgu, 56 yaşında kadın hasta, 4 gün önce başlayan burun,
çene ve göğüs ön yüzde sivilceler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Metastatik akciğer adenokarsinomu nedeniyle, 2 haftadır erlotinib (150 mg/gün) kullanmaktaydı. Dermatolojik muayenede, en
yoğun çenede olmak üzere, burun ve çevresi, sternal ve intermamaryan bölgelerde eritemli zeminde çok sayıda püstüller görüldü.
Erlotinib ile ilişkili akneiform erüpsiyon tanısı alan hastaya, mupirosin krem (2 kez/gün) tedavisi başlandı.
Akneiform erüpsiyon, erlotinib tedavisi alan hastaların %70’inde
izlenmekte ve genellikle tedavinin ilk 2 haftasında ortaya çıkmaktadır. Erüpsiyonun şiddeti ile tedavinin etkinliği arasında doğru orantı bulunmaktadır, bu nedenle iyi prognoz göstergesi olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla, erlotinib tedavisi akneiform erüpsiyon nedeniyle sonlandırılmamalı ve tedavisinde sistemik ve/veya topikal antibiyotikler tercih edilmelidir.

108

P183
ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ BİR HASTADA
İNFLİKSİMAB KULLANIMI SONRASI GELİŞEN
MİKOZİS FUNGOİDES
1

Yasemin Erdem, 1Kurtuluş Didem Yazganoğlu, 1Can Baykal.

1

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı

İnfliksimab ankilozan spondilit, Crohn hastalığı, psoriyazis gibi
kronik enflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılan TNF-α inhibitörü sınıfından bir biyolojik ajandır. İkibinli yılların başından
beri giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Uzun dönem kullanımda lenfoma riskinin artmış olduğu bildirilmekle birlikte bu konuda tecrübe sadece olgu bildirimleri ile sınırlıdır. Yapılan çalışmalarda da lenfoma riski artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Biyolojik ajan kullanan bir hastada lenfoma gelişme riskini sadece bu ilaçlar ile ilişkilendirmek zordur. Bu hastaların çoğu biyolojik ajan kullanmadan önce birçok immunsüpresif tedavi almış olan
hastalardır. Bunun yanında altta yatan kronik enflamatuvar hastalık da kronik lenfoproliferasyon nedeniyle artmış lenfoma riski taşımaktadır. Biyolojik ajan kullanan hastalarda en sık bildirilen lenfomalar hepatoselüler lenfoma, büyük B hücreli lenfoma ve kutanöz T hücreli lenfomadır. Mikozis fungoides (MF) derinin en sık
görülen primer T hücreli lenfomasıdır ve immunsüpresyon ile ilişkisi bilinmemektedir. İnfliksimab kullanan az sayıda hastada MF ve
Sezary Sendromu gelişimi bildirilmiştir. Burada ankilozan spondilit tanısıyla 3 yıldır infliksimab kullanan ve 3. yılın sonunda premikotik eritem evresinde MF gelişen bir hasta sunulmuştur. Bu hastada MF gelişiminin ilaca bağlı olup olmadığı kesin söylenemese de
daha önce benzer olgu bildirimleri göz önünde bulundurulduğunda biyolojik ajanların uygun hastalarda ve uygun endikasyonlarda
fayda-zarar oranı düşünülerek kullanılması gerektiği vurgulanabilir.

P184
ALT EKSTREMİTEDE UNİLATERAL NEVOİD
TELENJEKTAZİ: BİR ÇOCUK OLGU
1

Birgül Özkesici, 2Cumhur İbrahim Başsorgun, 1Ayşe Akman
Karakaş, 1Özlem Dicle.
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2

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Unilateral nevoid telenjektazi nadir görülen vasküler bir deri hastalığıdır. Sıklıkla trigeminal, servikal ve üst torakal dermatomlarda tek taraflı dağılım gösteren yüzeyel telenjektaziler bulunur.
Histopatolojik incelemede normal görünümlü epidermis altında
yüzeyel dermal telenjektatik damarlar izlenir. Konjenital veya kazanılmış olmak üzere iki tipi vardır. Burada bacakta leke yakınımı ile
başvuran, dermatolojik muayenesinde bel bölgesinden başlayıp bacağa kadar devam eden dermatomal yerleşimli telenjektaziler saptanan, klinik ve histopatolojik olarak unilateral nevoid telenjektazi tanısı konan 8 yaşında kız çocuk hasta sunulmaktadır. Nadir görülmesi ve hastamızda bu tablonun farklı bir yerleşim göstermesi nedeniyle paylaşmaya değer gördük.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

P185
SAÇ KILINDA TRİKOMİKOZİS AKSİLLARİS OLGUSU
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Trikomikozis aksillaris, kıl şaftında diffüz veya nodüler kalınlaşmalar ile karakterize, kıl şaftının bakteriyel enfeksiyonudur.
Corynebacterium tenius başta olmak üzere değişik türlerde aerobik
corynebacterium basillerinin kolonizayonu sonucu oluşur. Klinik
tablo genellikle asemtomatik olup sıklıkla hiperhidroz ve kötü hijyen ile birliktedir. Trikobakteriyozis sıklıkla aksiler bölgede olup nadiren pubik bölgede de görülebilirken literatürde saçlarda lokalize
trikobakteriyozis olgusuna rastlanmamıştır. Burada 10 aylık kız bebeğin ense bölgesindeki saçlarda ortaya çıkan bir trikomikozis aksillaris olgusu sunulmuştur.

bildiren az sayıda olgu sunumu vardır. Literatürde İVİG sonrası ortaya çıkan ürtiker, eritema multiforme, alopesi ve dizhidrotik egzama
bildiren yayınlar olup seboreik dermatit benzeri döküntü bildirimine
rastlanmamıştır. 8 ay önce el ve ayaklarda uyuşukluk, karıncalanma
ve güç kaybı başlayan 33 yaşında erkek hastaya 1 ay önce kronik demiyelinizan polinöropati tanısı konularak 0.4 gr/kg/gün İVİG tedavisi 1 hafta her gün uygulanarak ara verilmiş. İVİG sonrası 3.günde
el içinde içi su dolu kabarcıklar ve yüzde özellikle kaş çevresinde, saçlı
deride ve kulaklarda kızarıklık ve kepeklenme başlamış. 10 gün sonra
haftada bir gün aynı dozda İVİG alan hastanın şikayetlerinin artması
üzerine polikliniğimize başvurdu. Hastanın seboreik dermatit veya ellerde dizhidrotik egzama öyküsü yoktu. Klinik ve histopatolojik bulgularda İVİG tedavisinin tetiklediği dizhidrotik egzama ve seboreik
dermatit benzeri ilaç döküntüsü düşünülen olgu, nadir rastlanan bir
ilaç reaksiyonu olması nedeniyle sunulmuştur.
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EL VE AYAK İÇİNDE KIZARIKLIKLARLA ORTAYA
ÇIKAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS VE
SJÖGREN SENDROMLU BİR OLGU

BİR HASTADA İKİ FARKLI DERMATOMDA
ZOSTERİFORM LİKEN PLANUS
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Lupus eritematozus (LE), sadece lokalize diskoid LE lezyonları ile ortaya çıkan hafif şiddette hastalıktan, nefrit, santral sinir sistemi tutulumu veya vaskülit ile ölüme yol açabilen şiddetli hastalık ve bunların arasında yer alan geniş bir spektrumu içine alan otoimmün, inflamatuvar bir bağ dokusu hastalığıdır. Kutanöz LE terimi genellikle LE
spesifik deri hastalığı için kullanılmakta olup akut LE ( malar raş), subakut kutanöz LE ve kronik kutanöz LE veya diskoid LE olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmaktadır. Sjögren sendromu sıklıkla ağız
ve göz kuruluğu ile ortaya çıkan, ekzokrin glandların kronik inflamasyonu ile karakterize yavaş ilerleyici bir hastalıktır. Primer olabileceği
gibi romatoid artrit veya sistemik LE gibi otoimmün hastalıklara sekonder olarak gelişebilmektedir. Burada palmoplantar bölgede 1 yıldır var olan kaşıntılı kızarıklık şikayetiyle başvuran, deri biyopsisi histopatolojik incelemesi ve laboratuvar analizlerle sistemik LE ve sekonder Sjögren sendromu tanısı alan 29 yaşında kadın hasta farklı klinik
prezentasyonu nedeniyle sunulmuştur.

Liken planus deri ve mukozaları tutan kaşıntılı, inflamatuvar bir
deri hastalığıdır. Genellikle simetrik olarak el bileklerinin ve ön kolların iç yüzleri, ellerin sırtlarında koyu kırmızı-mor renkli, üzerleri ince kepekli ve köşeli papüllerle karakterizedir. Liken planusun
erüptif, lokalize, annuler, lineer, hipertrofik, nodüler, atrofik, büllöz, erosiv, aktinik, palmoplantar, oral ve foliküler tipleri de mevcuttur. Viyole renkli papüllerin lineer dağılım göstermesi oldukça
nadirdir ve papüller düz bir anatomik hat boyunca dizilerek zosteriform şekil oluştururlar. Wolf ’un izotopik cevabı olarak görülmekle
birlikte ender olarak normal deri üzerinde de görülmektedir. Burada
normal deri üzerinde iki farklı dermatomda zosteriform liken planusu olan bir olgu, nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

P189
TUFTED FOLLİKÜLİT
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İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİ ALAN
DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ HASTASINDA
ORTAYA ÇIKAN DİZHİDROTİK EGZAMA VE
SEBOREİK DERMATİT BENZERİ DÖKÜNTÜ
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İntravenöz immünglobulin (İVİG) tedavisi günümüzde klasik tedavilere dirençli bir çok immün aracılı hastalığın tedavisinde yaygın
olarak kullanılmaktadır. İVİG’in neden olduğu deri reaksiyonlarını

16-20 Kasım 2011, Ankara

Tufted follikülit saçlı derinin nadir görülen, sebebi bilinmeyen, kronik, ilerleyici, süpüratif inflamatuvar bir hastalığıdır. İnflamasyona
yama tarzında oluşan kalıcı alopesik alanlar ve bu alanlar içerisinde
genişlemiş bir follikül ağzından çıkan 10-20 adet saç kılının oluşturduğu demet tarzındaki saçlar eşlik eder. Tufted folikülit’in fizyopatolojisi tam olarak açıklanamamıştır. Skar oluşumuna neden olan
dissekan follikülit, folliküler liken planus, akne keloidalis nucha ve
kerion selsi gibi saçlı derinin inflamatuvar hastalıklarında görülebilen folliküler hasarın ilerlemiş evresinde oluşabileceği düşünülmektedir. Burada, verteks ve paryeto-oksipital bölgede tufted foliküliti
olan 40 yaşında erkek hasta nadir bir durum olması nedeniyle sunulmuştur.
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P190
BİR DARİER-ROUSSY SARKOİD OLGUSU
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Rize Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji, 2Rize Eğitim
Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Dermatoloji, 3Rize 82. Yıl Devlet
Hastanesi Dermatoloji, Dermatoloji

Sarkoidoz hücresel immün sistemin hiperaktivitesiyle karakterize,
etyolojisi bilinmeyen, multisistemik, granülamatöz bir hastalıktır.
Hastaların ortalama %25’inde deri bulguları mevcuttur. Deri bulguları sistemik sarkoidozun herhangi bir evresinde görülebildiği
gibi sistemik bulgular olmadan tek başına da görülebilir. Subkutan
sarkoidoz kutan sarkoidoz tipleri arasında en az görülenidir ve sistemik sarkoidoz bulguları olmadan tek başına görülmesi oldukça nadirdir. Sarkoidozlu hastaların ortalama %5’inde subkutan nodüller bulunur. Nodüller genellikle gövde ve ekstremitelere yerleşir, 1-3
cm çapında ağrısız, sert ve mobildir. Kırk yaşında kadın hasta sırtta ağrısız şişlikler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan dermatolojik muayenesinde, sırtta en büyüğü 1x2 cm boyutlarında deri renginde ve hafif viyolase renkli ağrısız multipl nodüller görüldü. Ayrıca hastanın her iki el dorsalinde ve sağ malar bölgesinde eritemli mor renkli nodüller mevcuttu. Sıttaki nodülden yapılan punch biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde dermiste iyi sınırlı epiteloid histiyositlerden oluşan non-kazeifiye granülom yapıları görüldü. Bu bulgularla subkutan sarkoidoz tanısı konulan hastamızın rutin loboratuar tetkikleri ve serum ACE düzeyi normal sınırlardaydı. Solunum sistemiyle ilgili şikayeti olmayan
hastanın yapılan direkt akciğer grafisi ve kontrastlı toraks BT’sinde
de patolojik bulgu saptanmadı. Diğer organ tutulumları açısından
değerlendirilen olgumuzda sinir sistemi, kas - iskelet sistemi, göz,
böbrek ve karaciğer tutulumuna ait bulguya rastlanmadı. Hastanın
nodüler lezyonlarına intralezyonel kortikosteroid tedavisi başlandı.
Altı aydır kliniğimizde takip edilen hastada sistemik sarkoidoz bulgusu ve yeni çıkan deri lezyonları gözlenmedi. Subkutan nodullerle
seyreden bu sarkoidoz olgusu nadir görülmesi nedeniyle sunulması uygun bulundu.

P191
REMİSYONDAKİ MİYELODİSPLASTİK SENDROMLU
HASTADA GRANULOSİTİK SARKOM GELİŞİMİYLE
BİRLİKTE AKUT MİYOLOSİTİK LÖSEMİYE DÖNÜŞ

kitleler nedeniyle kliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenede
yüz, saçlı deri, gövde ve kolların proksimaline lokalize 0,5-2 cm çaplı kırmızı-kahverenkli multiple papül ve nodüller görüldü. Sistemik
muayenede patolojik bulguya rastlanmayan hastada organomegali ve LAP yoktu. Hematolojik incelemede lökosit 7.36 × 109/l, hemoglobin 10.4 g/dl, platelet 130 × 109/l ve eritrosit 2.97× 101/ l.
Diğer rutin biyokimyasal testler ve idrar tetkiki normaldi. Deri biyopsisinde dermiste küçük nükleuslu, düzenli kromatinli ve büyük
hücreli yoğun hücresel infiltrat gözlendi. İmmünohistokimyasal incelemede CD117 ve miyeloperoksidaz pozitif bulundu. Bu bulgularla GS tanısı kondu. Kemik iliği aspirasyonunda hiperselülerite ve
immünohistokimyasal incelemede CD117, miyeloperoksidaz, lökosit spesifik antijen pozitif ve blast artışı mevcuttu. Bu bulgularla
da AML teşhisi konulan hastamızın toraks ve abdomen komputerize tomografisinde patolojik bulguya rastlanmadı. Remisyondayken
GS gelişimiyle birlikte AML’ye dönüşümün olduğu MDS’li olgu
nadir görülmesi nedeniyle sunulması uygun bulundu.
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PAPÜLER AKANTOLİTİK DİSKERATOZ: ESKİ BİR
ANTİTE YENİ BİR YERLEŞİM
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Giriş: Papüler akantolitik diskeratoz, nadir görülen, kaşıntılı, sıklıkla genitoperineal ve anal bölgede yerleşen, histopatolojisinde belirgin akantoliz ve diskeratoz ile tanımlanan bir tablodur. Burada, gövdede yerleşim gösteren tipik histopatolojik bulgularla tanısı konan
2 olgu sunulmaktadır.
Olgu 1: 38 yaşında kadın hasta, 6 aydır karın bölgesinde mevcut ve
iyileşme göstermeyen kaşıntılı lezyonlar ile başvurdu. Dermatolojik
incelemede saptanan toplam 4 adet deri renginde milimetrik papüler lezyonun başlangıçtan beri aynı sayıda olduğu ve büyüme göstermediği bilgisi alındı. Az sayıda lezyon olması nedeniyle kriyoterapi ile tedavi edildi. Takip eden 1 yıl içinde yeni lezyon gözlenmedi.
Olgu 2: 29 yaşında kadın hasta, 1.5 yıldır tekrarlayan kaşıntılı kabarcıklar nedeniyle başvurdu. Dermatolojik incelemede gövdede
1-2 mm çapında 15 adet pembe papüler lezyon saptandı. Lezyonlar
tek tek yerleşim gösteriyor özel bir desen ya da şekil oluşturmuyordu. Bu olguda düşük doz izotretinoin tedavisi ile gerileme sağlandı.
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Lösemia kutis (LK) lösemik hücrelerin deriye spesifik infiltrasyonudur ve nadir görülür. Sıklıkla lösemik hastalıkların geç evrelerinde görülür ve kötü prognozla ilişkilidir. LK miyelodisplastik sendromlu (MDS) hastalarda periferik kanda ve kemik iliğinde lösemik
transformasyonun tesbitiyle eş zamanlı olarak veya daha önce gelişebilir. Granülositik sarkom (GS) herhangi bir organa yerleşebilen solid nodüler kitleyle karakterize tümördür. Deriye yerleştiğinde saçlı deri, gövde ve ekstremitelere yerleşir. GS MDS’li hastalarda nadir görülür. GS gelişimi MDS’li hastalarda akut miyoloid lösemiye dönüşüm riskinin yüksek olduğunun bir işaretidir ve kötü prognoz göstergesidir. Yedi yıldır MDS nedeniyle hematoloji kliniğinde
takib edilen ve iki yıldır remisyonda olduğu için herhangi bir tedavi almayan 72 yaşındaki erkek hasta yüz, gövde ve kollarda ağrısız
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Her 2 olguda da benzer histopatolojik bulgular saptandı. Yüzeyde
epidermal invaginasyon, hiperkeratoz ve parakeratoz, hafif akantoz,
intraepidermal akantoliz ve eşlik eden ‘corps rond’ ve ‘grain’ tipinde diskeratotik hücreler tespit edildi. Tanımlanan değişiklikler yer
yer intraepidermal ayrışmaya neden olmuştu. Bu lezyonların tabanında, papiller dermiste lenfositik infiltrasyon ve kapiller proliferasyon mevcuttu.
Sonuç: Papüler akantolitik diskeratoz çoğunlukla genital, perineal
ve anal bölgelerde bildirilmiştir. Bacaklarda yerleşim gösteren 1 olgu
da mevcuttur. Bizim olgularımız şimdiye kadar gövde lokalizasyonunun bildirilmemiş olması nedeniyle sunulmaktadır.
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KAPOSİNİN VARİSELLİFORM ERÜPSİYONU: OLGU
SUNUMU
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Kaposinin variselliform erüpsiyonu (KVE), öncesinde dermatozu
olan bireylerde özellikle herpes virüslerin hasarlı deriye direk inoküle olmaları sonucu ortaya çıkan bir deri hastalığıdır.
Burada 6 yaşında atopik dermatit zemininde muhtemelen Herpes
Virus’a (HV) bağlı gelişen KVE’lu olgu nadir rastlanılması sebebiyle sunuldu.
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GEBELİK İLE İLİŞKİLİ PİGMENTE DEMARKASYON
ÇİZGİLERİ: 2 OLGU SUNUMU
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Pigmente demarkasyon çizgileri, genellikle gövde ve ekstremitelerde görülen, birbirinden keskin bir sınırla ayrılmış olan koyu ve
açık renkli pigmentasyon alanları arasındaki ani geçiş çizgileridir.
Fizyolojik olarak kabul edilen bu durumun melanosit dağılımındaki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Farklı yerleşim yerlerine göre beş alt tipi (A-E) tanımlanmıştır; B alt tipi gebelikle ilişkilidir ve alt ekstremitelerde görülür.
Otuz iki yaşında, 4 ay önce doğum yapan primigravid kadın hasta,
gebeliğin 8. ayında ortaya çıkan, her iki uyluk arka yüzünden ayak
topuğuna kadar ilerleyen, asemptomatik, kahverengi lekeler şikayeti ile başvurdu. İkinci olgu, 33 yaşında, 2 ay önce doğum yapan kadın hasta idi ve gebeliğin 9. ayında aynı bölgelerde oluşan kahverengi lekeler şikayeti ile başvurdu. Dermatolojik muayenede; her iki
hastada da femoral posterior yüzlerden ayak topuğuna kadar uzanan, bilateral ve simetrik yerleşimli, normal deriden keskin bir sınırla ayrıldığı gözlenen kahverengi yamalar izlendi. Bu klinik bulgular ile hastalara gebelik ile ilişki pigmente dermarkasyon çizgileri tanısı kondu. Her iki hastada da bu lekeler 6 ay sonra kendiliğinden kayboldu.

Pitriazis likenoides kronika, idiyopatik, kronik seyirli papulöskuamöz bir hastalıktır. Hastalık genellikle çocuklarda gözlenir. Daha
çok uyluk, gövde ve kollar etkilenmekle birlikte bazen lezyonlar avuç içinden ayak tabanına doğru yayılarak jeneralize olabilir.
Literatürde az sayıda lokalize pitriazis likenoides kronika olgusu rapor edilmiştir. Burada gövdede zosteriform lezyonları olan, lokalize
pitriazis likenoides kronika tanısı almış bir olgu sunuyoruz.
49 yaşında erkek hasta polikliniğimize gövde sol tarafta 15 gündür
mevcut olan kaşıntılı döküntüler şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden
lezyonun zosteriform bir şekilde giderek yayıldığı ve topikal antifungal tedaviden fayda görmediği öğrenildi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Dermatolojik muayenesinde gövde sol yanda sırttan başlayıp karın bölgesinde göbek altına doğru uzanan, zosteriform, eritemli skuamlı papülleri mevcuttu. Sistemik muayenesi
ve laboratuar bulguları normaldi. Lezyondan alınan punch biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde epidermiste irregüler
akantoz, parakeratoz, yüzeyel dermiste nekrotik keratinosit ve perivasküler lenfositik infiltrat izlendi. Bu bulgularla lokalize pitriazis likenoides kronika tanısı konulan hastaya topikal steroid önerilerek takibe alındı.
Pitriazis likenoides kronikanın etyolojisi bilinmemektedir. Clayton
ve arkadaşları yüzeyel dermal damar duvarlarında ve dermoepidermal bileşkede IgM ve C3 birikimini göstermiş olup, bu durumun
immunkompleks aracılı olabileceğini öne sürmüştür (1). Pitriazis
likenoides kronika tipik olarak gövde ve ekstremitelere yerleşmektedir. Ayrıcı tanıda guttat psöriasis ve liken planus düşünülmelidir
(2). Hastamızda pitriazis likenoides kronika tek tarafta lokalize olmakla birlikte bunu açıklayacak herhangi bir anatomik sebep veya
ısı, travma, enfeksiyon öyküsü yoktu. Olguyu pitriazis likenoides
kronikanın lokalize formunun nadir olması nedeniyle sunmayı uygun bulduk.
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BİFAZİK DÜZEN GÖSTEREN ANDROGENETİK
ALOPESİLİ BİR OLGU SUNUMU
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Gebelik ile ilişkili pigmente demarkasyon çizgileri, genellikle 3. trimesterde ortaya çıkar ve doğumdan sonra 1-7 ay içinde kendiliğinden kaybolur. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, uterusun sakral spinal sinirlere basısı ve bu sinirlerin innerve ettiği alanlardaki kütanöz dolaşımın obstrüksiyonu sonucu oluştuğu öne sürülmüştür. Bu antitenin bilinmesi, doğru tanının konması ve hastaların bilgilendirilmesi açısından önemlidir.
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Alopesi klasik olarak sikatrisyel tip ile sikatrisyel olmayan tip olmak üzere iki gruba ayrılır. Sikatrisyel alopesilerde kıl folliküllerinde kalıcı hasar olup, follikül epiteli bağ dokusu ile yer değiştirdiği için çoğu zaman geriye dönüş olmaz. Sikatrisyel olmayan alopesilerde ise folliküler epitel sağlamdır ve yeni saç çıkması mümkündür. Bununla birlikte androgenetik alopesi, alopesi areata ve traksiyon alopesisi gibi bazı sikatrisyel olmayan alopesi tipleri bifazik düzen gösterebilir. Erken evrede sikatrisyel olmayan alopesi izlenirken,
hastalık ilerledikçe folliküler kayıp, skar oluşumu ve kalıcı saç kaybı ortaya çıkabilir.
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Yetmiş dokuz yaşında kadın hasta, 15 yıldır devam eden saç dökülmesi şikayeti ile başvurdu. Dermatolojik muayenede; skalpte, frontoteporal bölge ve verteksteki saçlarda diffüz seyrelme ve bu alanlardaki deride yer yer parlak ve atrofik görünüm mevcuttu. Verteksten
alınan iki adet punch biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde; transvers kesitlerde anagen evredeki folliküllerin sayısının, telogen evredeki folliküllerin sayısına oranında azalma ve perifolliküler
lenfositik infiltrasyon görüldü. Kıl folliküllerinde belirgin minyatürizasyon, vellüs kıl oluşumu ve ince hiyalin fibröz skarlar her iki kesitte de izlendi. Bu bulgular ile hasta bifazik düzen gösteren androgenetik alopesi tanısı aldı.
Frontotemporal bölge ve vertekste görülen saç dökülmelerine atrofi
ve skar oluşumu eşlik etmesi durumunda, sikatrisyel alopesi alt tiplerine ek olarak bifazik düzen gösteren androgenetik alopesi de ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Sikatrisyel olmayan alopesi alt tiplerinin
geç evrede sikatrisyel alopesiye ilerleyebileceğinin bilinmesi, hastaların erken tedavisi ve takibi açısından önemlidir.

Pulse dye lazer, 585-600 nm dalga boyunda, kromofor olarak hemoglobine seçici afinite gösteren, 4-12 j/cm2 enerjiye sahip, vaskuler lezyonlarda kullanılan bir sistemdir. Dirençli PŞL yada yanıtsız
nodüler lezyonlarda 595-600 nm, 1.5-40 ms pulse süresi olan PDL,
Pulsed Nd:YAG ya da PDL/pulsed Nd:YAG kombinasyon tedavisi önerilmektedir.
Burada 46 yaşında yüzde sağ malar bölgeden göz iç kantusuna dek
uzanan koyu viyolese PŞL üzerinde çok sayıda nodüllerin bulunduğu bir kadın olgu sunulmaktadır. Hastanın nodülleri bölünmüş seanslarda 3 kez radyofrekans ile traşlanmış, aralıklı olarak ta 585 nm
PDL ile 7-9 j/cm2 enerji, 5 mm spot başlığı ve sabit 450 μsn ile
6 haftalık aralarla 9 seans uygulama yapılmıştır. Başlangıçtaki lezyonda %90 oranında gerileme olmuş, lezyon yerinde hafif bir atrofi ile açık pembe bir lezyon kalmıştır. Hastanın yaşam kalitesini arttırmak adına radyofrekans ile kombine 585 nm PDL uygulaması
PŞL’de son derece etkilidir.
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YETİŞKİN BİR HASTADA ALOPESİ AREATA
UNİVERSALİSİN EŞLİK ETTİĞİ LİKEN STRİATUSUN
TOPİKAL TAKROLİMUSLA BAŞARILI TEDAVİSİ
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Liken striatus, primer olarak çocuklarda oluşan lineer papüllerle karakterize kendini sınırlayan bir dermatozdur.Alopesi areata universalis, alopesi areatanın ağır bir formudur ve sıklıkla otoimmün hastalık olduğu düşünülmektedir.40 yaşında bayan hasta 5 aydır sağ
bacakta ortaya çıkan kaşıntılı lezyonlarla polikliniğimize başvurdu.Ayrıca hastanın saç,kirpik, kol ve bacak kıllarında bir yıldır dökülme şikayeti de vardı.Bacaktan alınan lezyonların histopatolojik
incelemesi ve klinik bulgular eşliğinde hastaya liken striatus tanısı konuldu.Lezyonlar topikal tacrolimus kremle 6 hafta içinde hafif bir postenflamatuvar hiperpigmentasyon bırakarak iyileşti.Bu iki
hastalığın aynı hastada bulunması her iki hastalığın patogenezinde
otoimmünite olduğunu destekleyebilir.Burada yetişkin bir hastada
alopesi areata universalisin eşlik ettiği liken striatusun takrolimus
kremle başarılı tedavisi sunulmaktadır
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585 NM PULSE DYE LAZER VE RADYOFREKANS
KOMBİNASYONU: YÜZDEKİ PORTO ŞARABI LEKESİ
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Porto Şarabı lekesi (PŞL), yaşla birlikte ektatik damarların giderek
artığı dermiste çok sayıda genişlemiş vaskuler yapılardan oluşan doğumsal bir anomalidir. Yenidoğanların %0.3-0.5’inde izlenmektedir. Cinsiyet ayrımı göstermez. Sturge Weber, Klippel Trenaunay eşlik edebilir. 2/3 oranında yüzde yerleştiği için, ciddi fiziksel kaygı
yaratan bir durumdur. Doğumda açık pembe olan lezyon giderek
viyolese renk alır, üzerinde nodüller ve piyojenik granulom benzeri
yapılar gelişebilir. Patogenezinde genişlemiş vaskuler yapıların etrafındaki azalmış nöral innervasyon sorumlu tutulmaktadır. Özellikle
malar bölgeye yerleşenler tedaviye dirençlidir.
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RANUNCULUS ARVENSİS’E BAĞLI FİTOKONTAKT
DERMATİT OLGUSU
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Türkiye’de son yıllarda bitkisel ilaçlar çeşitli kronik hastalıkların tedavisinde oldukça sık ve kontrolsüz olarak kullanılmaktadır.
Bitkisel ürünlere yakın temas fitokontakt dermatite neden olabilmektedir. Burada eklem ağrısı nedeniyle dizine düğün çiçeği macunu saran bir olguyu sunmaktayız.
70 yaşında bayan hasta polikliniğimize sağ dizindeki geniş yara nedeni ile başvurdu. 15 gün önce romatizma ağrısı nedeniyle düğün
çiçeği adını verdiği sarı bir çiçeği ezerek yaptığı macunu dizine sarmış. Macun 4 saat kaldıktan sonra dizinde oluşan kızarıklık ve yanmayı fark edip dizini yıkamış. Ertesi gün bu bölgede içi sıvı dolu büyük kabarcıklar gelişmiş. Bize başvurduğunda hastanın dermatolojik muayenesinde sağ dizde nekrotik kurutlu, yer yer rüptüre büllerin bulunduğu yaklaşık 30x15 cm boyutunda geniş bir ülsere lezyon
gözlendi. Hastanın yapılan yara yeri kültüründe üreme saptanmaması nedeniyle topikal kombine stereoid ve antibakteriyel bir pomad ve sistemik bir antihistaminik tedavisi başlandı. Lezyon 2 hafta içinde tamamen iyileşti. Hastaya Avrupa standartları serisi ile yapılan yama testi negatif olarak sonuçlandı. Bitkinin kendisi ile hastaya yama testi uygulanmadı. Bitkinin taksonomik sınıflandırılmasında Ranunculus arvensis olduğu saptandı.
Dış ortamda çalışanlarda bitkilere kutanöz maruziyet oldukça sıktır. Kampçılar, oduncular, çiftçiler ve bahçeyle uğraşanlarda bitkilerle yakın temas sonucu ara sıra deri döküntüleri ortaya çıkabilmektedir. Fitodermatit başlıca; irritan fitodermatit, allerjik fitodermatit,
fitofotodermatit ve ürtikeryal fitodermatit olarak gruplandırılabilir.
Literatürde fitodermatit ile ilgili çok sayıda olgu bildirilmiştir. Ancak
Ranunculus arvensise bağlı fitodermatit olgusu oldukça nadirdir.
Ranunculaceae ailesine mensup Ranunculus cinsinin antiinflamatuar, analjezik, antiviral, antibakteriyel, antiparazitik ve antifungal
aktiviteleri olduğu bildirilmektedir. İnsanların çoğu bu aileyi bitkisel tedavilerde kullanmaktadır. R. Arvensis bu ailenin bir üyesidir ve
sıklıkla eklem ağrılarında kullanılmaktadır. Bitkinin tüm bölümleri
taze iken zehirlidir ancak kurutulduğunda veya ısıyla harabiyetinde
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toksisitesi ortadan kalkmaktadır. Bitkinin deri ile temasında içeriğindeki ranunculin kimyasal irritasyona sebep olan protoanemonine dönüşmektedir. Tıpkı bizim olgumuzda olduğu gibi protoannemoninin deri ile teması eritemli, büllöz veya nekrotik plak ve papüllerin oluşmasına yol açmaktadır. Fitodermatit tedavisinde en önemli basamak bitki ile temasın ortadan kaldırılmasıdır.
Sonuç olarak bitkilerin dermatolojik ve romatolojik hastalıklarda
birçok faydası olsa da yan etkilerinin de olduğu unutulmamalıdır.
Bu olgular ilk bakışta sıklıkla yanıklarla karıştırılabildiğinden plastik cerrahi kliniklerine yönlendirilmektedir. Bu yüzden günlük hayatta karşılaştığımız egzematöz lezyonlarda fitodermatit olma olasılığını aklımızda bulundurmalıyız.
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Ektopik tırnak deformiteleri nadir görülen durumlardır. Konjenital
olabilmelerinin yanında travmaya sekonder olarak da görülebilmektedir. Ektopik tırnak deformitelerinden olan double nail deformitesi oldukça nadir karşılaşılan bir durumdur. Bu olgu sunumunda oldukça nadir görülen travmaya sekonder double nail deformitesini
sunmayı amaçladık.
17 yaşında bayan hasta sol 4. Parmağından çift tırnak çıkması yakınması ile polikliniğimize başvurdu. 10 yıl önce sağ el 4. parmağını
demir kapıya sıkıştıran hastanın tırnağını da içeren bir parmak yaralanması öyküsü vardı. O dönemde yara iyileşmesini takiben tırnağında şekil bozukluğu meydana gelmiş. Ya daha önce 2 defa cerrahi
olarak tırnak yatağı revizyonu yapılmış. 8 ay önce geçirmiş olduğu
tırnak yatağı revizyonunu takiben tırnağı çift tırnak olarak çıkmaya başlamış. Hasta plastik cerrahi kliniğine konsulte edilerek tırnak
yatağı revizyonu ve ektopik tırnak yatağının rezeksiyonu uygulandı. Postoperatif 2 hafta boyunca hasta topikal antibiyotikli pomad
ve pansuman ile takip edildi. Postoperatif 2. ayda hastanın tırnağı
tek tırnak olarak uzamaya başladı. Estetik ve fonksiyonel olarak kabul edilir bir sonuç elde edildi.
Travmaya bağlı tırnak yaralanmaları sık karşılaşılan bir durumdur.
Tırnak yaralanması sonrasında germinal matriksin etkilenmesi tırnakta şekil bozukluğu veya tırnağın tekrar çıkmaması ile sonuçlanabilmektedir. Travma sonrasında oluşan ektopik tırnak deformitelerinin, germinal matriksin deriye implantasyonu sonucunda oluştuğu bildirilmiştir. Kligman 1961 de yaptığı çalışmada, ektopik tırnak dokusunun vertikal büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Literatürde çoğunlukla ektopik tırnak dokularının normal tırnaktan farklı ve rudimenter olduğu bildirilmektedir. Bizim
sunduğumuz vakada bunun aksine ikinci tırnak normal tırnak görünümündeydi. Literatürde double fingernail deformitesi biri konjenital ve üçü posttravmatik olmak üzere dört olguda bildirilmiştir. Oldukça nadir görülen double fingernail deformitesinin tedavisinde ektopik tırnak dokusunun rezeksiyonu tedavi için yeterli olmaktadır.

16-20 Kasım 2011, Ankara
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BİR ERİTROMELANOZİS FOLİKÜLARİS FASİEİ
OLGUSU
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Kiniği

Eritromelanozis folikülaris fasiei nadir görülen sebebi bilinmeyen,
yüzde ve boyunda sınırları belirgin eritem, hiperpigmentasyon ve
foliküler papüller üçlüsünün karakteristik olduğu selim bir dermatozdur. Daha çok genç erkek ve sarı ırkta görülür.
11 yaşında son zamanlarda artan, her iki yanak ve kulak kepçesinde
kızarıklıkla birlikte pütürtü şikayeti ile başvuran erkek hasta, kolbacak üstlerinde de kuruluk ve pütür pütür görüntüden şikayetçiydi. Hastanın özgeçmiş-soygeçmiş sorgulamasında anne-babasında
keratozis pilaris öyküsü dışında özellik yoktu. Dermatolojik
muayenesinde;yüzde bilateral preauricular, alın ve auricula superiorde eritemli-hiperpigmente zeminde foliküler papüller; bilateral
kol lateral ve uyluk posteriorda kserotik zeminde foliküler papüller
mevcuttu. Hastanın yüzündeki lezyonundan alınan biopsisinin histopatolojisinde; epidermiste hiperkeratoz,bazal melanozis,dermiste
vasküler ektazi,perivasküler mononükleer infiltrasyon, foliküler tıkaç görüldü. Hastaya klinik ve histopatolojik bulguları ışığında eritromelanozis folikülaris fasiei tanısı kondu.
EMFF ilk Kitamura tarafından 1960ta tanımlanan malar bölgede
keskin sınırlı eritem, hiperpigmentasyon ve foliküler papüller triadından oluşan selim bir dermatozdur. Çoğunlukla bilateraldir.
Genellikle yaşamın 2. dekadında başlamaktadır. Hastalığa keratozis
pilaris eşlik edebilir. Hastalığın etyolojisi bilinmemekle beraber otonom sinir sistemi disfonksiyonu ve OR geçiş üzerinde durulmuştur.
Tanı genelde klinikle konur. Histopatolojisinde;hafif hiperkeratozepidermal pigmentasyon artışı, kıl foliküllerinde infundibular
dilatasyon-keratotik tıkaçlar, dermal vasküler dilatasyon, periadneksiyel lenfosit infiltrasyonu, sebase glandlarda hipertrofi gözlenir. Ayırıcı tanıda; uleritema ofriyogenes, atrofoderma vermikülatum, civatte poikiloderması, riehl melanozisi yer alır. Hastalığın etkin tedavisi yoktur. Kullanılan tedaviler; tretinoin, asitli keratolitik
tedaviler, nemlendiriciler, depigmentasyon, lazer, topikal metranidazol, hidrokinondur. Topikal olarak en çok retinoid verilmektedir.
Şiddetli vakalarda sistemik isotretinoin verilebilir. Tedavi kesilince
sıklıkla nüx olmaktadır. Hastamıza topikal tretin tedavisi başlanarak hasta takibe alındı. Olgumuz nadir görülen selim bir dermatoz
olduğu; ilk dekatta başladığı; kulak, alın, kaş tutulumu ile kendisi ve ailesinde keratozis pilaris olduğu için sunmaya değer bulduk.
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DESMOPLASTİK SPİTZ NEVUSLU BİR OLGU
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı, 2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı

Spitz nevus genellikle çocuk ve adolesanda yüz ve alt extremitelerde, erişkinde ise vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen melanositik bir nevustur. Genellikle klinikte kubbe şeklinde, kırmızı
veya deri renginde papül olarak karşımıza çıkar. Fuziform, epiteloid veya her iki hücre popülasyonunun neoplastik proliferasyonu
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ile karakterizedir. Desmoplastik, hyalinize, pajetoid, pigmente fuziform, ve anjiomatoid olarak tanımlanan histopatolojik alt tipleri
vardır. Desmoplastik spitz nevus kalın kollajen bantlar içeren fibröz
bir stroma içinde fusiform ve/ veya epiteloid hücrelerden oluşur. Bu
özelliklerle klinik ve histolojik olarak dermatofibrom ve desmoplastik malign melanomdan ayırt edilmesi güçtür.
22 yaşında bayan hasta, sırtında yaklaşık 2 aydır mevcut sert, deriden kabarık şişlik nedeni ile başvurdu. Dermatolojik muayenede deriden kabarık, deri renginde, iyi sınırlı, 0.7 cm çapında zemini
sert nodüler lezyon tespit edildi. Dermoskopik muayenede, nodül
çevresinde ince bir pigment ağı görülmekteydi. Bu bulgularla hastadan dermal nevus, dermatofibrom ve amelanotik malign melanom
ön tanıları ile biyopsi alındı.
Biyopsinin histopatolojik incelenmesinde fusiform ve epiteloid
morfolojide melanositler ve bu hücrelerin kollajen bantlardan zengin desmoplastik stroma içinde sıkışmış dağınık bir yerleşim gösterdiği dikkati çekti. İmmünohistokimyasal boyamada S100 ile diffüz
boyanma görülürken, HMB 45 negatifti. Ki 67 ile boyanma hücrelerin %1’inden azında tespit edildi.Siklin D1 boyanan hücreler
lezyon içinde zonal dağılım gösteren ekspresyon sergilerken lezyon
derinliklerinde ekspresyonun azaldığı saptandı. Bu özelliklerle desmoplastik spitz nevus tanısı konuldu.
Desmoplastik spitz nevus gerek yerleşim yeri, gerekse klinik özellikleri nedeni ile dermatofibrom ve desmoplastik melanom ile sıklıkla
karışır. Bu vakada melanositlerin varlığı ve S 100 pozitif boyanması dermatofibrom tanısını dışlamada, Ki- 67 expresyonunun düşük
olması ve hücresel atipinin bulunmaması malign melanom tanısını
dışlamada yol gösterici olmuştur.
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BİR ATİPİK PİTRİYAZİS ROSEA OLGUSU
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Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji

Pitriyazis rosea (PR); nedeni bilinmeyen, kendi kendini sınırlayan,
gövde ve ekstremitelerde papüloskuamöz lezyonlarla karakterize, sık
rastlanan, akut bir ekzantemdir. Tipik formları kolayca tanınabilirken, daha nadir görülen atipik formları tanıda problem yaratabilir.
Burada; papülopüstüler ve papüloveziküler lezyonları olan, tipik dağılıma uyan ancak morfolojik olarak folliküliti andıran 34 yaşında
bir erkek olgu sunulmaktadır.

endojen bir katekolamindir. İntravenöz dopamin infüzyonunun dokuya ekstravazasyonu sonucu lokal vazokonstrüksiyon etkisi ile iskemi, dermal nekroz ve gangren gibi yan etkiler görülebilmektedir.
Olgu; 70 yaşında kadın hasta Medikal Onkoloji Servisinde yatarken her iki bacakta ani meydana gelen nekroz nedeniyle tarafımıza konsulte edildi. Öyküsünde myelofibrozis ve kan basıncı düşüklüğü nedeniyle dopamin infüzyonu tedavisi altında olduğu öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde sol diz ile ayak bileği arasında
orta kısımda medialde, 2 adet 2-3 cm çaplarında ve sağ uyluk lateral yüzeyde yaklaşık 25x10 cm çapında keskin kenarlı, düzensiz sınırlı nekrotik plaklar izlendi. Hastanın 10 gün önce sol bacağındaki
periferik venin, 3 gün önce ise sağ bacaktaki periferik venin intravenöz dopamin infüzyonu için kullandığı öğrenildi. Lezyonlar dopamin ekstravazasyonuna bağlı nekroz olarak değerlendirildi. Damar
yolu çekilen, ıslak pansuman yapılan hastanın lezyonları gerilemeye başladı.
Özellikle yaşlı ve kardiyovasküler sorunları olan hastada deride ani
olarak ortaya çıkan nekrozlarda dopamin infüzyonuna bağlı nekroz
da ayırıcı tanıda olmalıdır. Nadir görülen bu komplikasyonun literatür eşliğinde sunulmasını uygun bulduk.
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Patoloji Anabilim Dalı

Eritema elevatum diutinum sıklıkla ekstremitelerin ekstensör bölgelerinde yerleşen kırmızı-mor renkli papül, plak ve nodüllere karakterize nadir görülen kronik bir dermatozdur. Genellikle orta ve ileri yaşlarda görülen eritema elevatum diutinum her iki cinsiyette eşit
olarak görülmektedir (1). Burada eritema elevatum diutinum tanısı
konulan 42 yaşındaki erkek olgu sunulmaktadır.

P206
SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD VE İZOTRETİNOİN
TEDAVİSİNE CEVAP VEREN PAPÜLER MÜSİNOZ
OLGUSU
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Onkoloji Bilim Dalı
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Tıbbı tedavilerden kaynaklanan kutanöz erupsiyonlar, hastanede
yatan hastaların yaklaşık %2-3‘ünde meydana gelen en sık görülen
yan etkidir. Dopamin; epinefrin ve norepinefrinin prekürsörüdür ve
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı , 2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Papüler müsinoz (liken miksödematozus); eşlik eden bir tiroid hastalığı olmaksızın, farklı derecelerde fibrozisin de eşlik ettiği dermal
müsin depolanması sonucu ortaya çıkan likenoid papül, nodül ve
plaklarla karakterize kronik idiyopatik bir hastalıktır.
Papüler müsinoz oldukça nadir görülen bir hastalık olup, burada klinik ve histopatolojik olarak papüler müsinoz tanısı alan 54 yaşındaki kadın hasta, özellikle tedaviye verdiği cevap açısından sunulmaktadır. Eşlik edebilecek sistemik hastalıklar açısından yapılan tetkik-

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

lerde hastaya MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined
significance) tanısı konmuştur.
Papüler müsinozda tedavi, hastalığın lokal veya yaygın oluşuna
göre değişebilmektedir. Yaygın hastalıkta etkisi kanıtlanmış bir tedavi olmamakla beraber, siklofosfamid, interferon-α, PUVA, plazmaferez ve melfalan gibi tedavi seçenekleri yanında sistemik kortikosteroid ve izotretinoin tedavileri de alternatif olarak mevcuttur.
Kliniğimizde daha önce eşlik eden sistemik hastalığı olmayan papüler müsinoz tanılı 13 yaşındaki çocuk hastada; 6 aylık sistemik
kortikosteroid ve izotretinoin tedavisiyle alınan başarılı sonuç daha
önce bildirilmişti. Burada sunulan hastamızda da 6 ay süreyle sistemik kortikosteroid ve 4 ay süreyle izotretinoin tedavisi birlikte kullanılmıştır. Bu tedavi sonucunda hastanın lezyonlarında tama yakın
iyileşme sağlanmış olup, tedavi halen devam etmektedir ve hastada
tedaviye bağlı yan etki gözlenmemiştir.
Papüler müsinoz tedavisinde kullanılmakta olan ilaçlar içinde özellikle melfalan ve siklofosfamidin yan etki oranları yüksektir. Yaygın
deri lezyonları kortikosteroid ve izotretinoin tedavisi ile tama yakın iyileşme sağlanan hastalarımızdan yola çıkarak, kortikosteroid
ile izotretinoin kombinasyonunun önemli bir tedavi seçeneği olduğu söylenebilir.
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Targetoid hemosiderotik hemanjiom, genellikle genç veya orta yaşlı kadınlarda gözlenen, ekstremite veya gövdeye lokalize bening, soliter bir vasküler tümördür.
26 yaşında erkek hasta sol bacakta çocukluğundan beri olan yara
izinde yaklaşık 4 gün önce oluşan ortasında 0,5x1,5 cm boyutlarında viyole-siyah renkli plak etrafında soluk bir halka ve çevresinde ekimotik halka ile başvurdu.Klinik ve histopatolojik olarak targetoid hemasiderotik hemanjiom olarak değerlendirildi. Takip edilen lezyon spontan remisyonsa uğradı.
Vakayı nadir görülmesi nedeniyle sunmayı uygun bulduk.
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POİKİLODERMİK KUTANÖZ LUPUS
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Kutanöz lupus eritematozus farklı klinik görünümleri olan kronik,
inflamatuar, otoimmun bir hastalıktır. Subakut kutanöz lupus eritematozus (SKLE), lupus eritematozusun (LE) klinik bir varyantı
olup %10-15’ini oluşturur. Eritrodermik, vitiligo benzeri, akral ve
büllöz gibi çeşitli klinik varyantları bildirilmiştir. Poikilodermik tip
nadiren bildirilmiştir.
Yirmi dokuz yaşında kadın hasta 4 yıl önce başlayan yüzünde
morumsu-pembe renkli retiküler lezyonlar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Lezyonlar yaz aylarında yanaklardan başlayıp, hafif kaşıntı eşlik etmekteydi. Liken planus ve rozase tanılarıyla oral metranidazol ile topikal tetrasiklin ve steroid tedavileri almıştı.
Dermatolojik muayenesinde burun yan yüzleri, yanaklar ve çenede
poikilodermik görünüm ile kenarları eritemli ortası pigmente anüler lezyonlar saptandı. ANA, anti ds DNA, anti Ro/La dahil olmak
üzere yapılan tetkikleri normal sınırlarda idi. Hastanın deri biyopsisinde, özellikle deri ekleri çevresinde yoğun lenfosit infilterasyonu,
pigment inkontinansı gözlendi. Hasta lezyonlarının ilk olarak ultraviyole maruziyetinin yoğun olduğu yaz dönemi başlaması, klinik ve
histopatolojik bulgularla poikilodermik lupus eritematozus olarak
değerlendirildi. Diğer sistem muayeneleri ve tetkikleri normal sınırlarda olan hastada sistemik tutulum saptanmadı. Hidroksiklorokin
400 mg/gün, orta potent topikal steroid, güneşten koruyucu başlandı. Topikal steroid kullanım sıklığı azaltılarak yaklaşık bir ayda
kesildi. Tedavinin 3. ayında yapılan kontrolde lezyonlarda belirgin
düzelme saptandı.
SKLE’nin poikilodermik varyantı nadirdir. Poikilodermik depigmentasyon, likenoid papüller, ince skuamlar ve küçük peteşiyal hemorajiler de görülebilir. Poikiloderma konjenital veya edinsel olabilir. Konjenital poikiloderma çeşitli genetik hastalıklarda görülürken edinsel tip soğuk, sıcak veya iyonize radyasyon hasarına kutanöz cevap olarak oluşur. Liken planus gibi inflamatuar dermatozlarda, dermatomyozit gibi bağ doku hastalıklarında, kronik graft versus host hastalığında, kutanöz amiloidozda, mikozis fungoideste ve
parapsöriyaziste edinsel poikiloderma bildirilmiştir. Poikilodermik
değişiklikler sıklıkla aşırı ultraviyole maruziyeti ve bir dizi fotosensitif sendromlara eşlik eder. LE’nin klinik spektrumu içinde poikiloderma genellikle ilerlemiş sistemik hastalıkla birlikte görülür. Akut
eritematöz lezyonlar güneş gören alanlarda retiküler, atrofik, telenjiektatik ve hiperpigmente görünüme dönüşebilir
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1

Harran üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Anabilim Dalı, 2Harran
üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Eritema giratum repens eritemli, serpijinöz, konsantrik lezyonlarla
karakterize bir figure eritemdir. Erkeklerde daha sık görülen eritema
giratum repens ortalama 5-6 dekatta görülür. Eritema giratum repens olgularının çoğunda altta yatan bir kanser bulunmaktadır. Bu
makalede eritema giratum repens tanısı konulan 38 yaşında erkek
hasta sunulmaktadır

16-20 Kasım 2011, Ankara

Poikilodermik yüz lezyonlarında genetik hastalıklar ekarte edildikten sonra liken ve lupus ayırımında zorlanılabilir. Likende bant şeklinde görülen lenfosit infiltrasyonu lupusta özellikle deri ekleri şeklindedir ve lupus bant testi pozitif olabilir. Ayrıca yüzden alınan
biyopsilerde kıl follikülü içerisinde demodeks akarı görülebilir. Bu
durum klinikle beraber değerlendirilmelidir. Kollojen doku hastalıklarında demodeks yoğunluğunda artış olabileceği de akılda tutulmalıdır.

115

P210

P211

TOPİKAL KORTİKOSTEROİD İLE TEDAVİ EDİLEN
IGA YÜKSEKLİĞİNİN EŞLİK ETTİĞİ BİR PİYODERMA
GANGRENOZUM OLGUSU
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TUBEROZ SKLEROZ TANILI HASTADA
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Gamze Erfan Türker, 1Emine Nur Rifaioğlu, 1Şule Kaya, 1Serkan
Kalaycı, 1Mustafa Kulaç.

Piyoderma gangrenozum nadir görülen, etyolojisi bilinmeyen, kronik, destrüktif ülserlerle seyreden nötröfilik dermatozdur. Hızlı ilerleyen bir hastalık olan piyoderma gangrenozum genellikle papül,
püstül ve nodül olarak başlar, daha sonra çevresi viyolese, ödemli,
nekrotik ağrılı ülsere dönüşür. Çoğunlukla alt ekstremiteler, gluteal
bölge, abdomen ve yüzde yerleşmekle birlikte, vücutta herhangi bir
yerde de yerleşebilir. Hastalığın en sık görülen ülseratif formu dışında; büllöz, püstüler ve vejetatif formları da vardır. İdiopatik olabileceği gibi çeşitli sistemik ve malign hastalıklarla birlikte görülebilir.
Piyoderma gangrenozum olgularının yaklaşık % 50’sine eşlik eden
bir hastalık bulunur. En sık inflamatuar bağırsak hastalıkları eşlik
etmekle birlikte, lösemi, Hodgkin hastalığı, Behçet hastalığı, romatoid artrit, seronegatif artritler, polisitemia rubra vera, miyelofibrozis, kronik aktif hepatit, benign ve malign monoklonal gamopati eşlik edebilir. En sık eşlik eden gamopati ise IgA izotipinde görülür.
Burada IgA yüksekliğinin eşlik ettiği bir piyoderma gangrenozum
olgusu tartışılmaktadır.
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Namık Kemal üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı

Esra Öcal, 1Ayşe İşcan Özdemir, 1Özgür Gündüz.

81 yaşında erkek hasta, 10 gündür mevcut olan ve kaşıma sonrası oluştuğunu belirttiği sol bacak üzerinde ağrılı yara yakınması ile
polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenede sol tibia lateral
yüzde 8.0 x 5.5 cm boyutunda, morumsu renkte keskin kenarlı, ülsere lezyon izlendi. Hastaya klinik bulgular sonucunda piyoderma
gangrenozum tanısı konuldu. Eşlik edebilecek hastalıkların tespiti
amacıyla hemogram, tam biyokimya tetkikleri, akciğer grafisi, abdominopelvik USG istendi. Tetkiklerinde IgA yüksekliği saptanan
hasta monoklonal İgA gamapatisi açısından değerlendirilmek üzere
Hematoloji bölümüne konsulte edildi. Hematoloji bölümü tarafından periferik yayma ve diğer tetkik sonuçları ile değerlendirilen hastada hematolojik patoloji düşünülmedi. Hastalığa eşlik edebilecek
inflamatuar bağırsak hastalıkları yönünden değerlendirilmek üzere Gastroenteroloji bölümü konsultasyonu istendi. Gastroenteroloji
bölümü tarafından değerlendirilen, kolonoskopisi ve özefagogastroduodenoskopisi yapılan hastada gastrointestinal patoloji düşünülmedi. Hasta topikal ve intralezyonel kortikosteroid uygulamaları ile
başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Tuberoz skleroz ilk kez 1880 yılında tanımlanmış, nörolojik
semptomlara spesifik cilt bulgularının eşlik ettiği, diğer sistemleri de tutabilen otozomal dominant geçişli bir genodermatozdur.
Palmoplantar keratoderma ise, sıklıkla avuç içi ve ayak tabanlarında aşırı keratin oluşumu ile karakterize, kalıtsal olabildiği gibi edinsel ve malignitelere de eşlik edebilen bir hastalıktır. Kalıtsal palmoplantar keratoderma, diğer çeşitli ektodermal bozukluklarla birlikte
görülebilmektedir. Palmoplantar keratoderma ve lökoplaki birlikteliğinin, erişkin yaşta özefageal kanser riskini arttırdığı bildirilmiştir. Olgumuz 42 yaşında bayan hasta, yüzde ve sırtta kabarıklıklar, el
avuç içi ve ayak tabanında kalınlaşmalar şikayeti ile polikliniğimize
başvurdu. 4 yıl önce başvurduğu başka bir merkezde sırt lezyonundan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucu kollojen nevüs olarak değerlendirilmiş. Hastamız yüzdeki adenom sebase, sırtta ve ayak sırtında ash leaf olarak değerlendirilen hipopigmente maküller, sırttaki shagreen patch, cafe au lait lekeleri ve skin tagleri ile
tuberoz skleroz tanısı almış. El ve ayak tabanlarında kalınlaşma bu
bulgulardan 1 yıl sonra başlamış. Dermatolojik muayenesine ek olarak oral mukoza muayenesinde sağ labial komissürden yanak mukozasına uzanan 1x2 cm büyüklüğünde lökokeratozu mevcuttu. 6 ay
aralıklarla 2 kez yapılan özefagoskopisinde maligniteye ilişkin herhangi bir bulgu saptanmamış olup, hasta halen gastroenteroloji bölümü tarafından takip altındadır. Hasta yaklaşık 11 aydır asitretin
25 mg/gün tedavisi almakta ve bu tedaviye orta düzeyde yanıt vermiştir. İki nadir görülen hastalığın aynı olguda görülmesi nedeni
sunmayı uygun bulduk.
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Piyoderma gangrenozum nedeniyle izlenen olgumuzun IgA yüksekliği dikkat çekicidir. Bu tür olgular ileride gelişebilecek maligniteler
açısından dikkatle takip edilmelidir.
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 2İstanbul Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Liken nitidus sebebi bilinmeyen, klinik olarak liken planusa benzeyen ancak özgün histopatolojisi ile farklı bir antite olarak kabul edilen kronik bir erüpsiyondur. En sık kolların fleksural yüzleri, genital
bölge, gövde ve el dorsumuna yerleşen, deri renginde, kümeler oluşturan çok sayıda milimetrik papülle karakterizedir. 9 yaşındaki kız
çocuğu yaklaşık 2 yıldır el dorsumu, diz, dirsek, periumblikal bölge
ve göz kapağında bulunan deri renginde, düzgün yüzeyli, toplu iğne
başı büyüklüğünde, parlak papüllerle başvurdu. Histopatolojisinde
papiller dermiste rete ridgeler tarafından sınırlandırılmış lenfohistiyositlerden oluşan fokal infiltrat, yüzeydeki epidermiste atrofi ve fokal parakeratoz izlendi. Klinik ve histopatolojik bulgular ile liken
nitidus tanısı doğrulanan olgu, tipik olması ve nadir görülmesi nedeniyle sunulmaktadır.
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Cowden sendromu (Multipl hamartom sendromu) otozomal dominant geçişli nadir görülen bir durumdur. Cowden sendromuna sahip kişilerde meme, tiroid ve endometriyum kanserlerinin görülme
sıklığı artmıştır. Hastaların %80inde PTEN tümör süpresör geninde mutasyon mevcuttur. En sık görülen klinik özellikler fasiyal papüller, akral keratoz ve oral papillamatozis gibi mukokutanöz lezyonlardır.
Kliniğimize yüzde ve ellerde belirgin olmak üzere gövde ve ekstremitelerde çok sayıda papüller ile dişetleri ve dilde papillamatoz lezyonları nedeniyle başvuran 45 yaşındaki erkek hastaya mukokutanöz bulgularla Cowden sendromu tanısı konulmuştur. Hasta diğer
bulgular açısından değerlendirildiğinde rektumda nodüller, makrosefali ve opere tiroid dokusunda nodüller saptanarak, eşlik edebilecek olası maligniteler açısından araştırılması planlandı.
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Morfea profunda; derin dermis, yağ dokusu, fasya veya superfisyal
kaslarda görülen inflamasyon ve sklerozun mevcut olduğu morfea
varyantıdır. Etyolojisi halen net olarak bilinmemekte ancak, genetik, immünolojik, hormonal, viral, toksik, nörojenik ya da vasküler
faktörlerin üzerinde durulmaktadır. Burada iki yıldır omuz, kalça ve
bacaklarda mevcut olan, klinik ve dermatopatolojik olarak morfea
profunda ile uyumlu bulunan, sertlik şikayetiyle kliniğimize başvuran 14 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Morfea profunda tanısıyla sistemik metilprednizolon ve metotreksat tedavisi başlanan hastada, tedavinin 3. ayında lezyonlarda belirgin düzelme izlenmiştir.
Morfea profunda, özellikle etkilenmiş ekstremitelerde gelişme geriliği ve fonksiyonel bozukluklara neden olabileceği için çocuklarda
erken tanı ve tedavisi önemli bir hastalıktır. Morfea profunda olgumuz; nadir görülmesi ve metilprednizolon ve metotreksat tedavisine iyi yanıt vermesi nedeni ile sunulmaktadır.

Burada ateşle birlikte ellerde tekrarlayan kızarıklık ve yaralar şikayetiyle kliniğimize başvuran 43 yaşında erkek hasta sunulmuştur.
Özgeçmişinden 8 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize girdiği öğrenilen hastanın dermatolojik fizik muayenesinde
bilateral el sırtlarında yer yer püstüllerin eşlik ettiği belirgin ödemli kırmızı mor renkli plaklar izlendi. Dermatopatolojik olarak elin
tekrarlayan nötrofilik dermatozu ile uyumlu bulunan hastanın lezyonları sistemik metilprednizolon tedavisiyle 3 gün içinde belirgin
düzelme gösterdi. Bu sunumda nadir görülen elin tekrarlayan nötrofilik dermatoz olgusunun; Sweet sendromundan ayrı bir antite
olduğunu, piyoderma gangrenosum ile karışabileceğini ve kronik
böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıklara eşlik edebileceğini vurgulamak amaçlanmıştır.
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Piyoderma gangrenosum (PG) farklı klinik görünüm ve bulgularla seyredebilen değişik anatomik bölgelerde yerleşebilen, nadir görülen nonenfeksiyöz inflamatuar bir hastalıktır. PG travma sonrası,
cerrahi sonrası gelişebilmektedir. Burada koroner arter bypass cerrahisi sonrası, göğüs ve bacaktaki insizyon yerlerinde klinik ve dermatopatolojik olarak piyoderma gangrenozum ile uyumlu bulunan ülsere lezyonlar nedeniyle kliniğimize başvuran 68 yaşında erkek olgu
sunulmuştur. Hastanın eşlik eden solunum sıkıntısı ve ateşi nedeniyle yapılan tetkiklerinde masif plevral efüzyonu da saptanması nedeniyle Dressler sendromu ve PG tanılarıyla önce nonsteroidal antiinflamatuar ilaç ve kolşisin tablet tedavisi başlanmış, 4. günde tedaviden yanıt alınamaması üzerine sistemik kortikosteroid tedavisine geçilmiştir. Tedavinin ikinci gününde lezyonlarda düzelme izlenmeye başlamıştır.
PG’un birçok sistemik hastalıkla ilişkili olarak görülebileceği bildirilmiştir. Ancak Dressler sendromu ile birlikteliği literatürde hiç tanımlanmamıştır. Literatürde kalp cerrahisi ile ilişkili, ikisinde hematolojik hastalığın da eşlik ettiği, yedi PG vakası bildirilmiştir.
Olgumuz kalp cerrahisi sonrası gelişiminin nadir olması ve Dressler
sendromu birlikteliğinin ilk kez tanımlanması nedeni ile sunulmuştur. Ameliyat sonrası oluşan ve hızla ilerleyen, debridman veya antibiyotik tedavisi ile iyileşmeyen lezyonlarda PG tanısı düşünülmelidir.
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El dorsalinde gözlenen nötrofilik dermatoz; yeni tanımlanmış bir
hastalıktır. Klinik prezentasyonu, laboratuar bulguları, histopatolojik bulguları ve sistemik kortikosteroidlere verdiği yanıt; Sweet
sendromunun lokalize bir varyantı olduğunu göstermektedir.

16-20 Kasım 2011, Ankara

Adnan Görgülü, 1Yıldız Gürsel.

Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Göz damlaları ve kontakt lens solüsyonlarına karşı allerjik kontakt
dermatit (AKD) geliştiği sıklıkla rapor edilmektedir. Özellikle topikal karbonik anhidraz inhibitörleri, mukolitikler, prostaglandinler ve antibiyotikler suçlanmaktadır. Burada çoklu göz damlası kullanımı sonrası her iki göz kapağında periorbital AKD gelişen bir olguyu sunmaktayız.
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Kırk bir yaşında kadın hasta dermatoloji polikliniğimize her iki göz
kapağında şişlik ve kızarıklık şikâyetiyle başvurdu. Bir hafta önce kaşıntı şikâyetiyle başvurduğu göz doktoru tarafından kendisine suni
gözyaşı, fusidik asit ve siprofloksasin içeren göz damlaları ve antihistaminik (emadastin) içeren göz damlası verildiği, bu ilaçları kullanmaya başladıktan 2 gün sonra her iki göz kapağında şişlik ve kızarıklığın ortaya çıktığı ve giderek arttığı öğrenildi. Yapılan dermatolojik
muayenede her iki üst ve alt göz kapağında ödem ve eritem mevcuttu. Başkaca bir şikayeti ve bulgu yoktu. Hasta kullandığı göz damlalarına bağlı periorbital AKD olarak değerlendirildi. Hastaya ıslak
pansuman, oral antihistaminik ve tek doz sistemik kortikosteroid
(metilprednisolon 40 mg/iv) tedavisi verildi. İki gün sonra sulantısı azaldı. Topikal kortikosteroid tedaviye eklendi. Tedavinin 10. gününde hastanın lezyonlarında tama yakın iyileşme saptandı.
Allerjik kontakt dermatit dışarıdan temas eden ajanlara karşı gelişen gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonudur. Akut AKD temastan 24-48 saat sonra ortaya çıkar. Akut dönemde eritemli makül,
vezikül ve büller görülürken; göz kapağı gibi derinin ince olduğu
bölgelerde eritem ve ödem ön plandadır.
Göz damlalarına karşı gelişen periorbital AKD’de birçok alerjen
suçlanmaktadır. Bunların başında topikal karbonik anhidraz inhibitörleri ve antibiyotikler gelmektedir.
llerjik kontakt dermatitin tanısında sorumlu antijeni göstermek
amacıyla yama testleri yapılabilmektedir. Ancak göz damlası kullanım hikayesi pozitif olan ve AKD gelişen hastaların bir kısmında
test sonuçlarının negatif bulunduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple
AKD tanısında öykü ve klinik ön plana çıkmaktadır.
Tedavide temel prensip, dermatit tablosunu iyileştirmek ve alerjeni ortamdan uzaklaştırmaktır. Akut dönemde sulantılı lezyonlara ıslak pansuman sonrasında krem bazında kortikosteroidler tercih edilir. Akut alevli dönemde sistemik kortikosteroidler de uygulanabilmektedir.
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İlaç reaksiyonları, ilaçların belli bir hastalığın tedavisi, tanısı ya da
profilaksisi amacıyla standart dozlarda uygulandığında ortaya çıkan
istenmeyen reaksiyonlardır. Deri, ilaç reaksiyonlarında en önemli
hedeflerden biridir. İlacın deri, deri ekleri veya mukozaların yapısında ya da fonksiyonunda oluşturduğu istenmeyen değişikliklerin
tamamı kutanöz ilaç reaksiyonları olarak adlandırılır. Kutanöz ilaç
reaksiyonları büyük oranda antibiyotikler, analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik ilaçlardan kaynaklanmaktadır. Ürtiker/anjiyoödem, makülopapüler erüpsiyonlar, vaskülitik lezyonlar en sık görülen klinik formlardır.
87 yaşında, geçirilmiş akciğer tüberkülozu olan erkek hasta, zaman zaman solunum şikayetleri olmaktaymış. 10 gün önce balgam
kültüründe ARB saptanması üzerine isoniazid ve rifampisin tedavisine başlanmış. Bu ilaçları kullanmaya başladıktan 24 saat sonra bacaklarında kaşıntı ile beraber kızarıklıklar oluşmağa başlamış.
Bu şikayetlerini başta önemsemeyen hasta, bunların artması üzerine ilaca başlamasının dördüncü gününde polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde her iki dizden aşağıda, özellikle
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poplitealar, ayak bilekleri, ayak sırtı ve ayak tabanlarında yoğunlaşan ve kümeleşme gösteren purpurik plaklar, peteşiyal döküntüler
ve vezikül ve büllerin olduğu görüldü.
Klinik bulgularla isoniazid ve rifampisine bağlı ilaç reaksiyonu olarak değerlendirilen olgu, nadir görülmesi nedeniyle sunulmaktadır.
Tartışma: Isoniazid kullanımı ile pruritus, purpura, püstül, vaskülit, Stevens-Johnson sendromu, eksfolyatif dermatit,likenoid erüpsiyon gelişebilir.
Rifampisin ve pyrazinamid tedavisine sekonder lökositoklastik vaskülit, büllöz dermatit, akut generalize ekzentamatoz püstüloz gelişebilir. Lökositoklastik vaskülitte palpabl purpura daha çok alt ekstremitede bacaklar ve ayaklarda yerleşir ve yaklaşık %50’de sistemik
tutulum ortaya çıkar. Bizim olgumuzdada ayak bilekleri ve çevresinde purpurik plaklar ve peteşiyal döküntüler ve gevşek büller vardı.
Sistemik tutulum açısından tam kan, sedimentasyon, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer foknksiyon testleri tarandı. Test sonuçları
normal olarak bulundu.
Sonuç olarak isoniazid ve rifamisin Stevens-Johnson sendromu,
büllöz dermatit, lökositoklastik vaskülit, AGEP gibi ciddi hastalıklara yol açmaları nedeniyle dikkatle kullanılması gereklidir. Kutanöz
ilaç reaksiyonu tanısı konulan olgularda sorumlu ilaç hakkında hastanın bilgilendirilmesi gereklidir.
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Juvenil ksantogranülom (JKG) nadir görülen, langerhans hücreli
olmayan histiyositozlar grubunda yer alan, etiyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen, benign histiyositik proliferatif hastalıktır.
Sıklıkla neonatal dönem veya erken çocukluk döneminde baş, boyun ve gövdede yerleşen, tipik olarak 1-10 mm çaplı, kırmızı- kahverengi, düz yüzeyli, asemptomatik papül ve nodüllerle karakterizedir. Lezyonlar genellikle deriye sınırlıdır ve 3 ile 6 yıl arasında spontan bir şekilde kaybolmaktadır. Akciğer, kemik, testis, gastointestinal traktus, böbrek, kalp, göz ve oral kavitede ekstrakutanöz tutulum olabilmekle birlikte olguların yalnızca %5’inde bildirilmektedir. Burada sistemik organ tutulumu ve eşlik eden hastalık saptanmayan, JKG tanısı alan 6 aylık erkek bebek ve 1 ve 8 yaşlarında
iki kız çocuk nadir görülen hastalığın tipik klinik ve histopatolojik
özelliklerini göstermesi nedeniyle sunuldu.
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Sifilizli hastaların %30-50’sinde, şankr atipik görünümde olabilir.
Fajedenik şankr, klasik lezyonlara göre daha derin doku hasarı ile
seyreder.
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77 yaşında erkek hasta yaklaşık 20 gündür olan genital bölgede yara
şikayeti ile başvurdu.Yapılan dermatolojik muayenesinde koronal
sulkusta asemptomatik yaklaşık 0.4x0.2 cm çapında derin yerleşimli kenarları kabarık oval ülserasyon, sağ inguinal bölgede 1-2 cm
çapında, 2 adet, lastik kıvamında, ağrısız nonsüpüre lenfadenopati
saptandı.VDRL ve TPHA 1/40 pozitif olarak saptandı. Hasta klinik
ve laboratuar bulgularla 1. devir sifiliz olarak kabul edilerek; 2 hafta
süre ile haftada 2.4 Ü depopenisilin tedavisi verildi.
Olgumuzu atipik form şankr olması nedeniyle sunmayı uygun
bulduk.
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Kimura hastalığı oldukça nadir görülen ve özellikle baş-boyun yerleşimli nodüler lezyonlar ile karakterize kronik seyirli inflamatuar bir
hastalıktır. Klinik belirtiler sıklıkla baş boyun bölgesine yerleşim gösteren ve yavaşca büyüyen ağrısız nodüller ve eşlik eden satellit lenfadenopatiler, tükrük bezlerinde hipertrofi ve şişlikler ile karakterizedir.
Bu bulgular ile birlikte periferik kan ve dokuda gözlenen eozinofili ve
serum IgE yüksekliği hastalığın karakteristik triadını oluşturmaktadır. Kimura hastalığının etyolojisi bilinmemektedir. Lezyonda izlenen
enflamatuar yanıtta ve periferal kanda eozinofillerin izlenmesi nedeniyle bilinmeyen bir ajana karşı oluşmuş abartılı bir immün yanıt ve
hipersensitivite reaksiyonu üzerinde durulmaktadır.
Kimura hastalığı sıklıkla selim seyir gösterip kendi kendini sınırlayabilmektedir. Ancak hastaların bir kısmında renal tutulum gözlenmekte ve en sık nefrotik sendromla birliktelik gösterebilmektedir. Kutanöz tutulum oldukça nadir olup prurigo papülleri ve atopik dermatit benzeri lezyonlar, liken amiloidoz ve eozinofilik pannikülit ile birliktelik rapor edilmiştir.
Kırk üç yaşında erkek hasta ilk olarak 2 ay önce başlayan ve zamanla büyüyen boyunda şişlik, halsizlik, yüksek ateş ve her iki bacak ön
yüzünde kaşıntılı kızarıklıklar yakınması nedeni ile değerlendirildi.
Lenf bezi muayenesinde servikal bölgede 2X2cm boyutlarında unilateral yerleşimli, submandibular, aksiller ve inguinal bölgede bilateral yerleşimli boyutları 0.5 cm ile 1 cm arasında değişen çok sayıda
lenfadenopati saptandı. Dermatolojik muayenede ise her iki bacakta yaygın ödem, dizden ayak dorsal yüzüne kadar uzanan morumsu
eritem, yer yer hemorajik büllöz lezyonlar ve purpurik lezyonlar ile
birlikte ayak bileği ve ayak dorsalinde seröz ve hemorajik kurutlarla kaplı hafif sulantılı ekzamatöz lezyonlar saptandı. Periferik kanda belirgin eozinofil hakimiyeti, total IgE yüksekliği ve proteinüri saptanan olgumuzun lenf nodunun ekzisyonel biyopsisinde lenfoid folliküler ve bu folliküler yapıların germinal merkezini ve periferini yoğun bir şekilde infiltre eden eozinofiller ve yer yer fibrotik
bandlar izlendi. Klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgular eşliğinde Kimura hastalığı tanısı alan olgumuz, sistemik steroid tedavisine dramatik yanıt verdi ve tüm yakınmalar 2 hafta içerisinde belirgin olarak geriledi.
Olgumuz Kimura hastalığının oldukça nadir görülmesi ve eşlik eden
sıra dışı kutanöz lezyonlar açısından sunulmaya değer bulunmuştur.
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AKUT MYELOİD LÖSEMİ RELAPSININ İLK
BULGUSU: BÜLLÖZ SWEET SENDROMU
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Sweet sendromu, ateş, lökositoz ve nötrofillerle infiltre eritemli
plaklarla karakterize bir deri hastalığıdır. Sıklıkla infeksiyonlar ve
ilaçlarla ilişkili olsa da, hematolojik malignitelere paraneoplastik bir
sendrom olarak eşlik edebilmektedir. Burada Akut myeloid lösemi
(AML M5) tanısı ile takip edilen bir hastada relapsın ilk işaretçisi olarak deride ortaya çıkan büllöz Sweet sendromu olgusu sunulmaktadır.
Otuz dokuz yaşında erkek hasta ateş ve sağ bacakta ağrılı döküntü
yakınması ile polikliniğimize başvurdu. Üç hafta önce küçük sivilce benzeri başlayan döküntülerin artarak ve üzerlerine su dolu kabarıklıkların eklenmesiyle sürdüğünü belirtti. Özgeçmişinde AML
M5 tanısıyla bir yıldır tedavisiz takipte olduğu öğrenildi. Ateşi 38
ºC’nin üzerinde seyreden hastanın dermatolojik muayenesinde sağ
bacak ön yüzde çok sayıda eritematöz-ödematöz plak ve büller izlendi. Laboratuar incelemelerinde hemogramda belirgin lökositoz
yanında artmış sedimantasyon ve CRP düzeyleri saptandı. (ESR:71
mm/h, CRP:19,40 mg/dl). Deri biyopsisinin incelenmesi büllöz
sweet sendromu ile uyumlu raporlanan hastanın periferik yayma ve
kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi AML relapsı şeklinde değerlendirildi.
Bir yıldır tedavisiz izlem altındaki AML M5 tanılı hastada gelişen
büllöz Sweet olgusunu relapsın ilk bulgusu olarak hematolojik malignitelere eşliğinin altını çizmek amacıyla literatür eşliğinde tartışarak sunmaktayız.
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BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI ABDOMİNAL AORT
ANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER STENT-GREFT
İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
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Behçet Hastalığı, kronik inflamasyonla karakterize multisistemik
bir hastalıktır. Behçet Hastalığı’nda vasküler bozukluklar oldukça
geniş bir spektrum göstermekte olup kardiyovasküler komplikasyonlar hastaların üçte birinden fazlasında görülmekte ve hastalığa
bağlı ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. İnsidansı
%7 ile 29 arasında değişiklik göstermekte olan vasküler tutulum arteriyel oklüzyon, anevrizma veya venöz oklüzyon şeklinde izlenebilmektedir. Arteriyel komplikasyonlar vasküler komplikasyonların
%10-15’ini oluşturmaktadır. En sık görülen arteriyel komplikasyon
olan vasküler anevrizmaların tedavisinde standart yaklaşım olan cerrahi onarımın sonuçları postoperatif rekürrensler nedeniyle yüz güldürücü değildir. Aortik ve arteriyel anevrizmaların tedavisinde son
yıllarda endovasküler stent-greft uygulamaları kullanılmaktadır. Bu
yayında abdominal aort anevrizması endovasküler stent-greft ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmaktadır.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI JENERALİZE PÜSTÜLER
PSORİAZİS OLGUSU

HIZMA KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ PİYOJENİK
GRANÜLOM OLGUSU
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Jeneralize püstüler psoriazis (JPP, von Zumbusch) psoriazisin steril
püstüllerle seyreden akut formudur. Eritemli zeminde yaygın püstüller, sistemik belirtiler, ateş ve periyodik ataklarla karakterizedir.
Psoriazis çocuklarda sıklıkla gözlenen bir hastalık olmasına rağmen
püstüler formu çocukluk çağında oldukça nadirdir. Tıbbi literatürde yayınlanan 200 ‘den az jeneralize püstüler psoriazis olgusu bulunmaktadır. Püstüler psoriazis kişisel psoriazis öyküsü olan hastalarda alevlenme şeklinde veya psoriazis öyküsü olmayan hastalarda direkt olarak ortaya çıkabilir. Kişisel psoirazis öyküsü olan hastalarda sıklıkla enfeksiyonlar ve sistemik kortikosteroid tedavisinin
ani kesilmesi etyolojide rol oynamaktadır. Psoriazis öyküsü olmayan grupta ise HLA-A1, HLA-B37 ve HLA-DRw10 ile ilişki saptanmıştır.
Sekiz yaşında erkek olan olgumuz, 1 haftadır devam eden, güneşlenme sonrası ense bölgesinde başlayıp sonra tüm vücuda yayılan
döküntü nedeniyle bize geldi.

Mualla Polat, 1Hatice Kaya, 1Ali Haydar Parlak.
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Anabilim Dalı

Vücuda peersing takılması özellikle batı dünyasında genç yaş grubunda oldukça popüler bir vücut sanatı uygulamasıdır. Ülkemizde
genç yaş grubunda oran nispeten daha azdır. Ancak bir Anadolu geleneği olan hızma kullanımı genç kızlar arasında son dönemde popülarite kazanmıştır. Peersing takılması sonrasında oluşan yan etkilerin ilk sırasında bakteriyel başta olmak üzere, viral, fungal enfeksiyonlar yer alırlar. İkinci sırada alerjik reaksiyonlar görülmekte, bunu kanama izlemektedir. Ender olsa da hayatı tehdit eden durumlar gelişebilir.
Polikliniğimize 22 yaşındaki bayan hasta burun sağ kanadı üzerinde hızma kullanımı sonrasında oluşan kızarık kabarıklık şikayeti ile
başvurdu. Şikayetlerinin yaklaşık iki aydır olduğunu öğrendiğimiz
hastaya piyojenik granülom ön tanısı ile lezyon eksizyonu yapılarak
histopatolojik incelemesi istendi. Hastayı hızma kullanımına bağlı
gelişen piyojenik granülom literatürde nadir bildirildiği için ve popüler vücut sanatı uygulamalarının yan etkilerine vurgu yapmayı
amaçlayarak sunmayı düşündük.

Şikayetleri öncesinde herhangi bir ilaç kullanım öyküsü yoktu.
Dermatolojik muayenesinde ense bölgesinde, aksiller bölgede, ön
kol fleksural bölge ve her iki bacak fleksural bölgede eritemli zeminde çok sayıda püstüller ve gövde ön ve arka yüzde bacaklarda dağınık yerleşimli püstüller ve sarı renkli kurutlar mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri doğal olan hastanın 37,5 °C subfenril ateşi mevcuttu. Tam kan sayımı, rutin biyokimyasal tetkikleri, tam idrar tetkiki normaldi. Eritrosit sedimentasyon hızı (31mm/h) ve CRP
(12,2 mg/l) yüksek bulundu. ASO değeri normal sınırlarda idi.
Boğazdan ve püstüler lezyondan alınan sürüntü kültürlerinde üreme olmadı. Gövde ön yüzden alınan punch biyopsi örneği püstüler
psoriazis ile uyumluydu. Klinik ve histopatolojik bulgularla hastaya JPP tanısı konuldu. Yirmidört saatlik idrar tetkikinde kreatinin
klerensi 80 ml/dk saptanan hastaya 2,5 mg/kg/gün (50 mg) siklosporin tedavisi başlandı. Tedavinin 3.gününde lezyonlarında belirgin
gerileme ve 10. gününde ise tamamen iyileşme saptandı.
Jeneralize püstüler psoriazis çocukluk çağında oldukça nadir gözlenen bir hastalıktır. Prevelansı ile ilgili net veri olmamakla beraber, 1262 psoriazisli çocuk hasta ile yapılan bir çalışmada hastaların
%0,6’sında püstüler form saptanmıştır. 277 psoriazisli çocuk hasta
ile yapılan diğer bir çalışmada hastaların %1.1’inde püstüler form
saptanmıştır. Çocukluk çağında gözlenen püstüler psoriazisin prognozu erişkinlere oranla daha iyi seyretmektedir. Bununla birlikte dehidratasyon, bakteriyel süperenfeksiyonlar ve sepsis gibi hayatı tehdit edici komplikasyonlarının olması nedeniyle çocuklarda yakından takip ve özenli tedavi gerektirmektedir.
Çocukluk çağı JPP tedavisinde retinoidler, düşük doz siklosporin,
metotreksat, dar bant UVB ve dapson kullanılan tedavi seçenekleridir.
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3. SERVİKAL SPİNAL SİNİRİN İNNERVE ETTİĞİ
DERMATOMA UYAN EDİNSEL DERMAL
MELANOSİTOZ OLGUSU
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Dermal melanositoz, dermiste melanositlerin bulunmasıyla karakterize birçok benin pigmente lezyonu kapsamaktadır. Çoğu doğumsaldır veya ergenlik dönemine kadar ortaya çıkar. Nadiren erişkin
yaşta da ortaya çıkabilmekte ve bu durumda edinsel dermal melanositoz (EDM) olarak adlandırılmaktadır. Burada 55 yaşındaki kadın hastada saptanan edinsel dermal melanositoz son derece nadir
görülmesi nedeniyle sunulmaktadır. Hasta altı yıl önce sol kulak lobunda başlayıp zamanla kulak sayvanı, kulak arkası ve boyuna doğru yayılım gösteren leke nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan
dermatolojik muayenede 3. servikal spinal sinirin innerve ettiği dermatoma uyar şekilde sol kulak lobu, sayvanı, kulak arkası ve boyunda alacalı, yer yer benekli mavi, gri renkte pigmentasyon gösteren maküler lezyonlar saptandı. Oral mukoza muayenesinde sol
üst gingivanın ön bölümünde mavimsi renkte yamalar görüldü.
Histopatolojik incelemede dermiste iki kutuplu, dentritik melanositler izlendi. Olgumuz dermal melanositozların nadir de olsa geç
yaşlarda başlayabileceğine, olağan dışı dermatomal dağılım gösterebileceğine ve mukozal yüzeyleri etkileyebileceğine işaret etmektedir.

Biz bu olgu nedeniyle çocukluk çağı psoriazisini ve tedavi seçeneklerini gözden geçirmeyi amaçladık.
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PEMFİGOİD NODÜLARİS

LİPOİD PROTEİNOZ
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Lipoid proteinoz nadir görülen, otozomal resesif geçiş gösteren deri,
mukozalar ve iç organlarda hiyalin benzeri madde birikimiyle karakterize bir genodermatozdur. 1.kromozom q21deki ECM1 geninde mutasyon bulunmaktadır. İlk bulgu larinks infiltrasyonuna
bağlı ince, boğuk bir sesle konuşmadır ve hayat boyu devam eder.
Onüç yaşında erkek hasta vücutta yara oluşumu, izler şikayetiyle tarafımıza başvurdu. 6-7 aylığa kadar normal gelişimi olan hastanın 7.
aydan sonra, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olmaya başlamış
ve sonrasında çöküntü şeklinde izler kalmış. Özgeçmişinde özellik
olmayan hastanın soygeçmişinde, 2 erkek kardeşinde de benzer şikayetleri mevcuttu. Sistem sorgusunda belirgin bir özellik yoktu, ses
kısıklığı dikkat çekiciydi, sistemik muayenesi doğaldı. Dermatolojik
muayenesinde yüz hatları kaba, deri çizgileri belirgin, saçları seyrekti. Yüz ve kulaklarında çok sayıda sarı infiltre papül ve plakları, kirpik diplerinde 0.2-0.3 cm çapında boncuk tanesi gibi dizilim gösteren papülleri gözlendi. Oral mukoza muayenesinde ağız açıklığında azalma, dilde kalınlaşma ve dil hareketlerinde kısıtlılık saptandı. Tüm vücut derisinde çeşitli şekil ve çaplarda deri renginde deriden çökük atrofik skarlar, dirsek ekstansörlerinde papüllerin birleşmesiyle oluşmuş verrüsiform plaklar, el içi ve ayak tabanlarında hiperkeratoz bulunmaktaydı. Histopatolojik incelemede papiller dermis ve damar çevresinde hiyalin madde birikimi saptandı. PAS + hiyalin agregatların diastaz rezistan olduğu görüldü. Hasta lipoid proteinoz olarak değerlendirildi ve sistemik tutulum açısından araştırıldı. KBB muayenesinde,epiglot mukozasında ve vokal kordlarda
tutulum vardı. Göz muayenesinde göz kapaklarında, kirpik diplerinde madde birikimi, üst kapak tarsal konjuktivada ince papüller,
fundusda psödopapüler görünüm saptandı. Ekokardiyografik incelemede kardiak tutulum yoktu. Çocuk nörolojisinin değerlendirdiği hastanın nörolojik muayenesi normaldi. Kranial BT sonucu bilateral amigdala lokalizasyonunda simetrik kalsifikasyon ve MR sonucunda bilateral amigdala lokalizasyonunda T1A sinyal değişikliği saptandı. BT ve MR sonuçları lipoid proteinozla uyumlu olarak
değerlendirildi. Tartışma: Lipoid proteinoz nadir görülen, otozomal
resesif geçişli deri, mukozalar ve iç organlarda hiyalin benzeri madde birikimiyle karakterize bir genodermatozdur. İlk bulgu larinks
infiltrasyonuna bağlı ince, boğuk bir sesle konuşmadır. Deri lezyonları genellikle yaşamın ilk iki yılında ortaya çıkar. Nörolojik semptomlar görülebilir. Görüntüleme yöntemleriyle bitemporal kalsifikasyon saptanması oldukça tipik bir bulgudur. Histopatolojik incelemede; dermiste ve damarlar çevresinde biriken amorf madde PAS
ve Kongo kırmızısı ile pozitif ancak diastaz resistanttır. Hastalığın
etkin bir tedavisi yoktur. Semptomlara yönelik tedaviler yapılabilir.
Biz de hastamızı sistemik tutulum açısından taradık önemli bir sistemik tutulum saptamadık, tedavisiz olarak izleme aldık.
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Pemfigoid nodülaris büllöz pemfigoidin nadir bir varyantıdır.
Pruritik ekskoriye papüller- nodüllerle ve zaman zaman görülebilen büllerle karakterizedir. Klinik ve histopatolojik bulgular prurigo
nodülarisle uyumludur ancak DİF ile bazal membran zonunda immun birikimin gösterilmesi sonucu tanı konur. Bül olmayan vakalarda hastalığı akla getirmek zor olabilir.
Yetmiş sekiz yaşında kadın hasta 6 aydır devam eden tüm vücut kaşıntısı ve kaşıntıdan 1 ay sonra başlayan su kabarcıkları şeklinde yaraları nedeniyle başvurdu. Daha önce kullandığı antihistaminik ve
lokal kortikosteroid tedavilerinden yarar görmemişti. Özgeçmişinde
hipertansiyon, diyabet, idrar kaçırma mevcuttu. Sistemik muayenesinde özellik yoktu. Brufen (İbuprofen) ve Fludex (İndapamid) kullanımı mevcuttu. Dermatolojik muayenesinde gövde ve ekstremitelerde, 0.5 cm çaplı ortası ekskoriye papüleri; yaklaşık 1cm çaplı merkezi hipopigmente, atrofik, çevresi hiperpigmente makülleri
bulunmaktaydı. Hasta pruritus tetkik amaçlı sorgulandığında atopi ve gale yoktu. Laboratuar tetkiklerinde AKŞ:176 mg/dl, Ure: 74
mg/dl, IgE: 239, Hgb:9 g/dl, CA 125: 211 U/ml idi. Gaytada gizli kan ve gaytada parazit testleri negatif idi. Hastanın altta yatan
malignite açısından yapılan periferik yayma, PA akciğer grafisi, batın USG, pelvik MR tetkikleri ve kadın doğum muayenesinde özellik saptanmadı.Lezyonlardan histopatolojik inceleme ve direkt immunflöresan inceleme için punch biyopsi yapıldı. Histopatolojik
incelemede saptanan fokal parakeratoz, fokal hipergranüloz, akantoz, papillomatoz, perivasküler lenfositik infiltrasyon bulguları prurigo nodularis ile uyumlu bulundu. DİF incelemede bazal laminada IgG ile zayıf, C3 ile kuvvetli lineer birikim saptandı. Bu klinik,
histopatolojik ve DİF bulguları eşliğinde pemfigoid nodularis tanısı koyulan hastaya 1mg/kg dozda metilprednizolon tedavisi başlandı. Tedavinin ilk haftasından itibaren hastanın kaşıntısında belirgin
azalma oldu, yeni lezyon oluşumu gözlenmedi.
Pemfigoid nodülaris büllöz pemfigoidin nadir görülen bir alt tipidir. Çok kaşıntılı ekskoriye papül ve nodülleri yanı sıra histopatolojik bulgularıyla da prurigo nodülarise benzer ancak tedaviye oldukça dirençlidir. Bazı hastalarda normal görünümlü deride veya
ekskoriye papüller üzerinde bül oluşumu görülebilir. Büller genelde nodüler lezyonlardan sonra ortaya çıkar. Ancak bir grup hastada
bül hiç görülmeyebilir. Bu durumda hastalığı akla getirmek ve dolayısıyla da tanısını koymak zor olabilir. Tanı direkt immunflöresanda büllöz pemfigoidde görülen tarzda birikimin gösterilmesi ile konur. Bu nedenle tedaviye dirençli prurigo nodülarisli hastalarda bül
görülmese bile DİF inceleme ile pemfigoid nodülaris dışlanmalıdır.
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İki yaşında erkek çocuk bir hafta önce başlayan ciltte kuruluk ve
pullanma şikayetiyle başvurdu. Yapılan dermatolojik muayenesinde
el, ayak ve yüzde deskuamasyon, ekstremite ekstansör yüzeylerde,
gövdede eritemli foliküler papüller ve papüllerin birleşmesiyle oluşan plaklar izlendi. Hastanın lezyonlarının ortaya çıkışından önce
ateş, boğaz ağrısı şikayetiyle yapılan tetkiklerinde lökositoz ve CRP
yüksekliği saptanmış. Histopatolojik incelemede epidermisde ortokeratoz, parakeratoz bazı keratotik alanlar içinde nüve kırıntıları ve
plazma varlığı, bazı kıl folikül orifislerinde genişleme, keratotik tıkaç oluşumu, psoriasiform epidermal hiperplazi saptandı. Klinik ve
histopatolojik bulgular birlikte değerlendirildiğinde PRP tanısı konuldu. Hastanın enfeksiyonuna yönelik antibiyotik tedavisi ve üreli (%10) nemlendirici uygulamasından 1 ay sonra lezyonlar hafif hiperpigmentasyon bırakarak geriledi.
Pitiriyazis Rubra Pilaris (PRP); nadir görülen, etyolojisi tam olarak
bilinmeyen, hiperkeratotik foliküler papüller, eritemli skuamlı plaklar, el ve ayakta hiperkeratozla karakterize, kronik seyirli bir hastalıktır. Familyal tipi otozomal dominant geçişliyken, akkiz formda vitamin A eksikliği, UV maruziyeti, infeksiyonlar, otoimmunite
suçlanmaktadır. Başlangıç yaşı, klinik özellikleri ve prognozuna göre
5 klinik alt tipe ayrılmıştır. En sık Tip I ( klasik erişkin) görülür, 3
yıl içinde gerileyip, perifoliküler keratotik papüller, palmoplantar
keratoderma, aralarda lezyonsuz alanların izlendiği geniş, kırmızıturuncu plaklarla karakterizedir. Tip III (klasik jüvenil); tip I ile
aynı klinik özelliklere sahip yaşamın ilk iki yılında görülen formudur. Ancak bizim olgumuz klasik jüvenil forma göre oldukça kısa
sürede geriledi. Klinik tablonun Akiz PRP etyolojisinde yer alan infeksiyon sonrası, sitokinlere bağlı olarak gelişmiş olduğunu ve akut
olarak başlayıp, hızlıca gerilediğini düşünmekteyiz.
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Büllöz uyuz oldukça nadir bir tablo olup genellikle yenidoğan dönemi, çocuklar ve yaşlılarda görülür. Tüneller, papüller ve ekskoriasyonlar gibi uyuza özgü cilt lezyonları büllöz uyuzda görülmeyebilir.
Büllöz uyuz; büllöz pemfigoid, lineer IgA dermatozu, epidermolizis
bülloza, çocukluk çağının kronik büllöz dermatozu gibi çeşitli büllü hastalıklarla karıştırılabilir.

düzenlenmiş. Hastanın şikayetleri başlangıçta azalmasına rağmen
takip eden 5. ayda tüm vücudunda yaygın kızarıklık ve özellikle el,
ayak, diz, dirsek ve yüz yerleşimli skuam ve krutlanma meydana gelmiş. Bu şikayetlerle tarafımıza başvuran hastanın krutlu lezyonlarının mineral yağı ile ışık mikroskopik incelemesinde çok sayıda akar,
akar yumurtası ve fekal artık gözlendi. Lezyonların histopatolojik
incelemesinde; stratum korneumda nötrofil birikimi, epidermiste
parakeratoz, hafif spongioz, üst dermiste perivasküler eozinofiller ile
lenfohistiositik infiltrasyon tespit edildi. Direk immünfloresan incelemede dermoepidermal bileşke boyunca lineer tarzda IgG, IgM
ve C3 birikimi saptandı. Hasta krutlu uyuz olarak değerlendirildi ve
immünsupresif tedavi kesilerek topikal kükürt ve permetrin tedavisi dönüşümlü olarak üçer gün ara ile 3 kez uygulandı. İkinci haftada
lezyonlarda ve kaşıntıda belirgin bir azalma gözlendi ve takip eden 6
ay boyunca büllöz lezyonlarda nüks izlenmedi.
Uyuzda büllü lezyonlar oldukça nadirdir. Bül oluşumunu açıklamak için çeşitli teoriler ileri sürülmüştür: akar sekresyonları ile
büllöz pemfigoid antijeninde değişiklik meydana gelmesi ve bazal
membrana karşı antikor oluşumu, S. aureus ile süperenfeksiyon gelişimi, akara karşı id reaksiyonu gelişimi. Büllöz uyuz, otoimmün
büllü hastalıklarla klinik, histopatolojik ve immünopatolojik olarak
karıştırılabilir. Biz hastamızın dermatoloji uzmanına ilk başvurduğunda büllöz uyuz olduğunu ancak akiz epidermolizis bülloza tanısı
konduğunu düşünmekteyiz. Hasta aldığı immünsupresif tedavi altında krutlu uyuz şeklinde bize başvurdu ve antiskabetik tedavi ile
tamamen düzeldi, takip eden 6 ay boyunca da nüks izlenmedi. Ani
başlangıçlı, açıklanamayan kaşıntılı büllöz lezyonlar varlığında skabiyesin de düşünülmesi gerektiğini vurgulamak için bu olguyu sunmayı uygun bulduk.
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Konnektif doku nevüsü,tek başına ya da Buschke-Ollendroff sendromunun bir komponenti olarak görülebilir.Altı yaşında bir kız çocuğu, doğumdan itibaren var olan deri kabarıklıkları nedeniyle polikliniğimize getirildi.Ailede başka kimsede benzer deri lezyonları yoktu.Dermatolojik muayenede, karın, lumbosakral bölge, gluteuslar ve üst ekstremite proksimallerinde dağınık yerleşimli,çok
sayıda,sarımsı renkte oval veya yuvarlak, sert-yumuşak papülonodüller ve plaklar görüldü.Sistemik bir anomali saptanmadı.Deri
lezyonlarının Orsein boyasıyla yapılan incelemesinde kollajen liflerin kabalaştığı alanlarda elastik liflerde kalınlaşma izlendi.İskelet
sisteminin radyolojik incelemesinde özellik görülmedi. BuschkeOllendroff sendromuna eşlik etmeyen izole konnektif doku
nevüsünde,lezyonların çok sayıda olması ve yaygın dağılım göstermesi oldukça nadirdir.Bu nedenle olgumuz ve benzer olguların yaşamın ileriki dönemlerinde iskelet sisteminde gelişebilecek opasitelere karşı düzenli olarak izlenmesi gerektiği kanısındayız.

Bir yıldır tüm vücutta yaygın kaşıntı tarifleyen ve büllü lezyonları olan 87 yaşında bir erkek hasta olgusunu bildiriyoruz. Başka
bir merkezde, büllü lezyonlar nedeniyle yapılan histopatolojik ve
immünopatolojik inceleme ile hastaya akiz epidermolizis bülloza tanısı konarak oral metilprednizolon ve dapson şeklinde tedavi
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hastalık saptanmaması herediter hemorajik telenjiyektazi ile ayrımında önemlidir. İlk kez 2006 yılında Nakajima ve arkadaşları tarafından aile hikayesinin olmayan bir herediter benin telenjiyektazi olgusu bildirilmiştir. Burada el dorsallerinde, ön kolda ve yüzde
peroral bölgede, çok sayıda noktasal telenjiyektazileri olan, mukozal lezyonu, eşlik eden sistemik hastalığı ve aile hikayesi olmayan,
13 yaşında herediter benin telenjiyektazili bir kız vaka, nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle sunulmuştur.
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Yassı ksantom; genellikle hematolojik hastalıklarla (monoklonal
gammopatiler, multipl miyelom veya daha az oranda miyeloid lösemi, lenfoma ve Castleman hastalığı gibi diğer lenfoproliferatif hastalıklar) ilişkili, nadir görülen bir dermatolojik hastalıktır. Lipid
metabolizmasında bozukluk olmaksızın ksantalezma palpebrum ile
birlikte görülen zamanla yayılım gösteren, sarımsı, krem rengi yama
ve plaklarla karakterizedir. Histolojik olarak dermiste grup halinde
köpüksü ksantom hücreleri görülür.
Burada; 51 yaşında kadın hasta, bir yıl önce başlayan ve giderek yayılan, yüz, boyun V bölgesi, koltuk altları ve kasıklarda yaygın, sarımsı, turuncu renkte lekeler şikayeti ile başvurdu. Yapılan dermatolojik muayenesinde ksantalezma palpebrum yanı sıra, boyun V’si
ve katlantı bölgelerinde (koltuk altları, meme altları ve kasıklarda
yaygın sarı-turuncu renkli maküler lezyonlar izlendi. Hastanın boyun ve karın bölgesinden yapılan biyopsi sonucu yassı ksantom olarak rapor edildi. Hastanın laboratuar değerlendirmesinde serum lipid düzeyleri HDL kolesterolde (29 mg/dl) hafif düşüklük dışında
normaldi. Sedimentasyon hızı: 66 mm/s, beta 2 mikroglobülin: 3.1
mg/L (0.7-1.8) olarak belirlendi. Protein elektroforezinde gamma
globülin oranı %24.68 (9-20) yüksek bulundu. İmmünfiksasyon
elektroforezinde IgG 2000 mg/dL (650-1600) olarak belirlendi.
Hafif zincir çalışmalarında kappa hafif zincir düzeyi 590 mg/dL
(170-370) olarak tespit edildi. İdrarda hafif zincir düzeyleri normaldi. Hastaya bu bulgularla önemi bilinmeyen monoklonal gammopati tanısı konuldu. Diğer laboratuar çalışmaları normal sınırlarda idi.
Hastaya, ileride gelişebilecek multipl miyelom açısında takip edilmesi amacı ile, 3 ay aralıklarla hematoloji polikliniğine başvurması önerildi.
Bildirilen yassı ksantom olgularına, sıklıkla önemi bilinmeye monoklonal gammopatiler eşlik etmektedir. Genellikle olgu sunumları şeklinde sınırlı sayıda makale mevcuttur. Sunulan olgu eşliğinde literatür incelemesi yapılarak yassı ksantom ve eşlik eden hastalıklar tartışılacaktır.
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Herediter benin telenjiyektazi ilk kez 1971’de Wells ve Dowling tarafından tanımlanan, nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. Sıklıkla puberte öncesi kız çocuklarda özellikle güneş gören bölgelerde noktasal, plak tarzında, ışınsal veya retiküler dağılım gösteren telenjiyektazik lezyonlarla karakterizedir. Mukozal
tutulumun, kanama eğiliminin olmaması ve eşlik eden sistemik
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Porokeratoz keratinizasyon bozukluğu ile karakterize bir grup hastalığı içerir. Porokeratoz çeşitli klinik görünümlerde ortaya çıkabilir. En sık görülen tipi porokeratoz Mibellidir. Bunun dışında, dissemine süperfisyel aktinik porokeratoz, lineer porokeratoz, dissemine palmoplantar porokeratoz ve punktat porokeratoz tipleri tanımlanmıştır. Foliküler porokeratoz daha önce literatürde üçü yüz bölgesinde olmak üzere toplam sekiz olguda bildirilmiştir. Foliküler
porokeratoz histopatolojik olarak foliküler infundibulumda sınırlı
kornoid lamella ile karakterizedir. Olgumuz 34 yaşında kadın hasta,
burunda üç yıldır mevcut olan yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde sağ paranazal bölgede 1 cm çapında çevresi hiperkeratotik ortası atrofik asemptomatik plak izlendi. Lezyon periferinden yapılan biyopsinin histopatolojik incelemesinde epidermiste folikül ostiumlarında keratotik tıkaç varlığı ve keratotik tıkaçların ortasında parakeratotik kolonlardan oluşan kornoid lamella varlığı, birkaç alanda kornoid lamella altında granüler tabaka kaybı izlendi. Solar elastoz görülmedi. Bu bulgular sonucu olgumuzu burun yerleşimli foliküler porokeratoz tanısı ile sunmayı uygun gördük.
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Alopesi areata saçlı deri, yüz veya vücudun herhangi bir bölgesinde
yama tarzında veya yaygın saç/kıl kaybı ile karakterize inflamatuvar
bir hastalıktır. Normal populasyonda %0.1 oranında gözlenirken,
dermatoloji polikliniğine başvuran hastaların yaklaşık%1-2’sinde
görülmektedir. Olguların üçte ikisinde ilk lezyonlar genellikle 20
yaşın altında ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağında ise saç kaybına neden olan hastalıklar arasında sıklık bakımından tinea kapitisten sonra ikinci sırada yer almaktadır ve olguların %1-2’sinde bulgular 2 yaşından önce ortaya çıkmaktadır. Hastalığın sebebi tam
olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin de rolünün olabildiği organ spesifik otoimmün hastalık olduğu kabul edilmektedir.
Klasik olarak edinsel hastalıklar arasında kabul edilen alopesi areata ile ilgili olarak son yıllarda oldukça nadir olarak infantil ve
neonatal dönemde de görüldüğüne dair olgu raporları bildirilmiştir. Kongenital alopesi areata çok daha nadir görülmektedir.
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Bilgilerimize göre günümüze kadar sadece 7 konjenital alopesi areata olgusu bildirilmiş ve bunlardan 1 tanesinde total saç kaybı (alopesi totalis), 3’ünde tek bir alanda para şeklinde dökülme, kalan 3
tanesinde ise birden fazla alanda lokal saç kaybı (alopesi areata) rapor edilmiştir.
Aralarında akrabalık ilişkisi olmayan anne ve babanın ilk çocuğu
olarak sezeryan ile miadında doğan 4 aylık kız bebek polikliniğimizde saçlı deri, kaş ve kirpiklerde doğumdan itibaren olan total
kıl kaybı nedeni ile değerlendirildi. Dermatolojik muayenede saçlı deri kaş ve kirpiklerde total kayıp ile birlikte oksipital bölgede
nevus flammeus ile uyumlu anjiomatoz maküler lezyon saptandı.
Tırnakda anormal bir bulguya rastlanmadı. Aile öyküsü saptanmayan hastanın hemogram, kan biyokimyası, tiroid fonksiyon testleri, B12 ve folat düzeylerini içeren laboratuar parametreleri normal
sınırlarda idi.
Klinik bulgular eşliğinde konjenital alopesi üniversalis tanısı alan olgumuza herhangi bir tedavi önerilmeksizin 6 aylık periyotlarla poliklinik takibi önerildi.
Olgumuz konjenital alopesi areatanın oldukça ender görülmesi ve
bilgilerimize göre şimdiye kadar tanımlanmış ilk konjenital alopesi
üniversalis olgusu olması nedeni ile sunulmaya değer bulunmuştur.
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Eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi (EALH) sıklıkla genç erişkinlerde görülen, nadir rastlanan, benign inflamatuar bir hastalıktır. Baş
boyun bölgesine yerleşen kırmızı kahverengi papülonodüler lezyonlarla karakterizedir. Ayırıcı tanısında Kimura hastalığı, fasyal granülom, kutanöz lenfomalar düşünülmelidir. Cerrahi eksizyon en etkili
tedavi seçeneğidir, bunun dışında literatürde kriyoterapi, pulse dye
lazer, topikal ve intralezyoner steroidler, imiquimod ve topikal takrolimusla alınan başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Tedaviden sonra rekürrensler sık olarak gözlenir. EALH’nin nadir görülen bir hastalık
olması ve bacakta ülsere lezyonlar şeklinde görülen literatürdeki ilk
vaka olması nedeniyle bu olguyu sunmayı uygun bulduk.

myeloma, lenfoma, lösemi gibi hastalıklarla birlikte görülebilen,
generalize papüler ve sklerodermoid form (skleromiksödem) ve iyi
prognozlu lokalize form olarak 2 alt tipten oluşur. ‘Discrete’ papüler müsinoz, Hepatit C virüs ve insan immün yetmezlik virüs
(HIV) infeksiyonu ile ilişkili olabilen, sırt ve ekstremitelere simetrik olarak dağılan papüllerle karakterize, lokalize formun nadir görülen bir subtipidir.
58 yaşında kadın hasta sırtında çok sayıda, asemptomatik, deri renginde kabarıklıklar şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan
tetkiklerinde histopatolojisinde dermiste müsin birikimi görüldü.
Tiroid hastalığı, monoklonal gamopatisi saptanmayan, viral belirteçleri negatif olan bu olguyu literatürde nadir görülmesi nedeniyle
sunmayı uygun bulduk.
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Son yıllarda, diabetik nöropatili hastaların ayaklarında verrüköz hiperplazi tanımlanmış, basınç ve sürtünmenin hastalığı tetiklediği
ileri sürülmüştür. Hastalık klinik ayrıcı tanıda düşünülmediğinden
başta verrukalar ve verrüköz karsinoma olmak üzere diğer verrüköz
lezyon yapan hastalıklarla karışabilmektedir. Biz, bu makalede, nadir olması ve Türkçe literatürde bulunmaması nedeniyle verrüköz
hiperplazisi olan iki yeni olgu rapor ettik.
Yirmi yıldır diabetes mellitusu olan ilk hastanın 5 yıldır her iki ayak
bileğinde verrüköz tümöral lezyonları mevcuttu. On beş yıldır diabetes mellitusu olan ikinci hastanın ise 4 yıldır sol ayak başparmağı üzerinde verrüköz plağı ve ortasında ülseri vardı. Her iki hastanın nörolojik muayenesinde nöropati tespit edildi. Hastaların günde beş vakit namaz kılmasının lezyonları arttırmış olabileceği düşünüldü. Antibiyotikli pomadla kompres sonrası her iki hastanın lezyonlarında düzelme gözlendi.
Diabetik hastalarda verrüköz lezyonların ayrıcı tanısında verrüköz
hiperplazinin de düşünülmesi gereksiz medikal ve cerrahi tedavilerin yapılmasını önleyecektir.
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İlk defa 1895 yılında Kofmann tarafından tanımlanan nevus komedonikus, pilosebase ünitin mezodermal komponentinin nadir görülen gelişimsel anomalisidir. Genellikle unilateral ve lineer yerleşim
gösteren ve pigmente keratinöz materyal ile dolu dilate folikül orifisi içeren papüller ve keratin tıkaçlar ile karakterizedir. Lezyonlar
genellikle Blaşko çizgilerine uyumlu şekilde yüz, boyun, kol, gövde ve abdomende yerleşim gösterirler. Alt ekstremite yerleşimi ise
oldukça enderdir. Oldukça nadir görülen nevus komedonikus ile
ilgili olarak günümüze kadar yaklaşık 200 civarında olgu bildirilmiştir. Patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Embriyogenez
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S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dermatoloji
Kliniği, 2S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Patoloji
Kliniği

Liken miksödematöz dermiste fibroblast proliferasyonu ve asit mukopolisakkaritlerin aşırı birikimi ile karakterize, nadir görülen, idiyopatik bir hastalıktır. Liken miksödematöz klinikopatolojik olarak
monoklonal gamopati ile beraber sistemik bulguları olan, multipl
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döneminde somatik mutasyon sonucu pilosebase ünitin mezodermal komponentinde gelişim bozukluğu meydana geldiği ve bunun
sonucunda terminal kılın ve sebase bezin tam olarak gelişmediği, fakat ünitin keratin oluşturabilmesi nedeniyle komedon oluşumuna
neden olduğu düşünülmektedir. Lezyonlar genellikle sadece kozmetik problem oluştursa da nadiren iskelet sistemi, santral sinir sistemi, göz ve derinin diğer gelişimsel anomalileri ile birliktelik gösterebilmektedir.
On yedi yaşında erkek hasta polikliniğimizde sol bacak arka yüzünde siyah lekeler yakınması nedeni ile değerlendirildi. Dermatolojik
muayenede sol bacak arka yüzünde femur proksimalinden lateral
malleol distaline kadar uzanan lineer yerleşimli dev komedonlar izlendi. Klinik bulgular eşliğinde nevus komedonikus tanısı alan olgumuz nadir görülmesi ve sıra dışı yerleşim göstermesi nedeni ile
sunulmaya değer bulunmuştur.
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İktiyoziform sendromlar arasında yer alan Netherton sendromu
(NS), iktiyosis linearis sirkumfleksa, saç şaftı anomalileri ve atopiden
oluşan, nadir görülen, otozomal resesif dermatozdur. Dermoskobik
incelemeyle saç, kıl değişikliklerinin, yaygın verrü lezyonları ile immun supresyonunun vurgulandığı NS’lu bir olgu sunulmaktadır.
Onbeş yaşında kız, saçlarda kırılma, yüz ve boyunda verruka lezyonlarıyla müracaat etti. Doğumdan kısa süre sonra tüm vücutta kızarıklık, erken çocukluk döneminden itibaren tüm vücutta döküntü,
saçlarda kırılma ve 3 aydır yüzde verrüköz lezyon oluşumu hikayesi
saptandı. Birinci derece akraba olan ebeveynlerin 8 çocuğundan altıncısı olan hastanın, 3 kardeşinde, dayısında ve dayısının iki çocuğunda da benzer şikayetler mevcuttu.
Dermatolojik muayenesinde saçlarda kırılma, kuruluk ve saçlı deride beyaz, kalın skuamlar, kaşlarda dökülme, tüm vücutta yaygın
polisiklik, serpiginöz, anüler, eritemli iktiyozik patch ve plaklar saptandı. Yüz, boyun, gövde ön yüzde çok sayıda yaklaşık 1-4 mm çaplarında filiform verrüleri mevcuttu. Saçın mikroskobik incelemesinde; trikoreksis nodoza, trikoreksis invaginata, pili torti görünümleri
saptandı. Dermoskobik incelemede saç, kaş ve vücut kıllarında “golf
tee” şeklinde kıl sonlanması, kibrit çöpü görünümü, trikoreksis invajinata saptandı. Laboratuar incelemesi total Ig E düzeyi yüksekliği dışında normal sınırlarda bulundu.
NS, saç, deri lezyonları ve atopi traidı ve rekürren enfeksiyonların
olduğu erken çocukluk döneminde fatalite hızı yüksek olan bir genodermatozdur. Rekürren enfeksiyonların olması immün defektle
birlikteliğini desteklemektedir. Azalmış hücresel immünite ve HPV
ye karşı bozulmuş epidermal defans HPV enfeksiyonuna yatkınlığa
neden olur. Multipl siğiller ve mukozal papillomları ile erken yaşta
multipl SCC gelişimi bildirilmiştir. EV ile ilişkili ve diğer HPV tipleri saptanmıştır. Hastaların çoğunda serin proteaz inhibitör Kazaltype 5 (SPINK5) gen mutasyonu gösterilmiştir. Bizim olgumuzun
ailesinde Fong tarafından SPINK5 mutasyonu (p.Gln333X) gösterilmiştir. Bu mutasyon lenfoepitelyal Kazal tip 5’le ilişkili inhibitör (LEKTI) ekspresyonu azalması veya kaybına neden olur. LEKTI
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muhtemelen T hücre maturasyonunu etkiler ve verrü gelişiminin
etyolojisinde rol oynayabilir. HPV enfeksiyonları saptandığında
koruyucu önlemler alınmalı, lezyonlar mutlaka tedavi edilmeli ve
HPV replikasyonunu arttıracak tedavilerden kaçınılmalıdır.
NS’unda görülen bambu kıllar, “golf tee” ve kibrit çöpü görünümünde kıllar saç, kaş veya vücut kıllarının dermoskobik incelemesi
ile kolaylıkla görülebilir. Kıllar çok kırılgan olduğu için çoğunlukla trikoreksis invajinata daha az görülürken, kibrit çöpü görünümü
daha sık görülür. Dermoskobik incelemede kılların çekilmesine gerek olmadığından, mikroskobik inceleye göre noninvaziv bir yöntemdir. Daha fazla saç ve kıl taranabilir ve kıllarda kibrit çöpü görünümü tanıyı kolaylaştırıcı bir ipucudur.
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Kutanöz layşmanyazis (KL); ülkemizde şark çıbanı, Antep çıbanı,
yıl çıbanı gibi isimlerle anılan, başlıca deride ve bazen mukozalarda,
yerinde deriden çökük iz bırakarak iyileşen paraziter bir deri hastalığıdır. Kutanöz layşmanyazis alışılageldik klinik yapısı dışında, nadir
görülen farklı görünümlerde lezyonlar şeklinde de karşımıza gelebilir. Burada KL’in nadir bir formu olan lupoid layşmanyazisli bir olgu
sunulacak ve KL’de az görülen diğer klinik formlar tartışılacaktır.
Altmışdört yaşında erkek hasta, polikliniğimize sol yanakta, yaklaşık iki aydan beri varolan ve giderek büyüyen, kenarları deriden kabarık, endüre bir kitle şikayeti ile başvurdu. Yakınmalarının iki ay
önce küçük bir sivilce şeklinde başladığını ve zamanla zamanla büyüdüğünü ifade ediyordu. Bu yakınması nedeni ile çeşitli antibiyotik tedavileri uygulanmış ama düzelme izlenmemişti. Dermatolojik
muayenesinde; hastanın sol yanağın tamamını ve burun sol kanadını kaplayan, deriden kabarık, endüre, infiltre, palpasyonla lastik kıvamında hissedilen, 10x15cm’lik, mor renkli bir plak izlendi. Hastadan; lenfositoma kutis, Jessner’in lenfositik infiltrasyonu, sarkoidoz ve B hücreli lenfoma ön tanıları ile biyopsi alındı.
Histopatolojik değerlendirmede histiositler içersinde layşmanyazis
ile uyumlu oval ve periferik yerleşen nükleus yapılarına sahip parazitler görüldü ve KL tanısı kondu. Lezyondan alınan serum ile hazırlanan yaymada da amastigotlar görüldü. Hastaya meglumine antimoniate 20 mg/kg im tedavisi 20 gün süre ile uygulandı.
Kutanöz layşmanyazis özellikle Güneydoğu ve Çukurova’da endemik olarak görülmektedir. Endemik yörelerde hastalığın akla gelmesi ve tanısının konulması rahat olmakla birlikte, endemik olmayan yörelerde hastalık alışılageldik klinik görünüme sahip iken tanı
akla gelmekle birlikte, az görülen klinik formlarda hastalığın tanısı
gecikebilir ve yanlış tanılara yönelinilebilir.
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Hailey hailey hastalığı intertriginöz bölgeleri tutan, kronik tekrarlayıcı vezikül ve erozyonlarla seyreden, nadir görülen,patogenezinde
keratinositlerin yapışma defektinin olduğu genetik bir hastalıktır.
Bu defektin nedeni, kromozom 3q21-q24 üzerinde yer alan ve golgi cisimciğinin kalsiyum pompalarını kodlayan ATP2C1 geninde
olan mutasyondur.
Burada yaygın lezyonların eşlik ettiği bir olgu sunumu yapılacaktır.
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Kaposi sarkomu ilk kez 1872 yılında Moritz Kaposi tarafından tanımlanmış olup, ilerleyen yıllarda klasik tip, Afrika endemik tip,
AIDS ilişkili tip ve immünsüpresyona bağlı iyatrojenik tip olarak
dört grupta sınıflandırılmıştır. İyatrojenik Kaposi sarkomunun immünsüpresif tedavi kullanılan durumlar, özellikle organ transplantasyonu, otoimmün hastalıklar ve maligniteler ile birlikteliği bildirilmiştir. İyatrojenik Kaposi sarkomu klinik olarak klasik Kaposi
sarkomunun klinik özelliklerini göstermekle birlikte, immünsüpresif tedavinin kesilmesi ile birlikte spontan regresyon görülmektedir. Olgumuz 65 yaşında, 11 yıldır miyastenia gravis tanısı ile takipli erkek hastadır. Sol alt göz kapağı, gövde, kol ve bacaklarda yaygın morumsu kırmızı şişlikler nedeniyle altı ay önce polikliniğimize
başvurdu. İki buçuk yıl düzenli, altı buçuk yıl da düzensiz piridostigmin ve deflazakort kullanmıştı. Hastalık aktivasyonu nedeniyle 2
yıl önce IVIG tedavisi almıştı. Bir yıl önce timoma tanısı ile total
timektomi operasyonu sonrası yoğun bakımda izlendiği sırada hastanın sol alt göz kapağı serbest kenarında morumsu kırmızı yumuşak kitle ortaya çıkmıştı. Topikal steroid ve topikal antibiyotik içeren damlalar kullanılmasına rağmen lezyonlar gerilememişti. Birkaç
gün içinde gövdede de benzer lezyonlar saptanmıştı. Yoğun bakımda yattığı 2,5 ay boyunca göz ve gövde lezyonlarına kol ve bacaklarda yeni lezyonlar eklenmişti. Dermatolojik muayenesinde sol alt
göz kapağında yaklaşık 2 cm çapında anjiyomatöz kitle, gövde ön
yüzde, sol bacak pretibiyal bölge, sol ön kol ekstansör yüzde belirgin, lividi kırmızı anjiyomatöz nodül ve plaklar izlendi. Hastanın
sol ön kol lezyonundan Kaposi sarkomu ve basiller anjiyomatoz ön
tanıları ile biyopsi yapıldı. İlk histopatolojik incelemede lobüler kapiller hemanjiyom olarak değerlendirildi. Basiller anjiyomatoz açısından yapılan Bartonella henselae ve Bartonella quintana serolojisi negatif olarak değerlendirildi. Total eksize edilen göz lezyonunun
ve eş zamanlı olarak gövde ön yüzden alınan deri biyopsisinin başka
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bir merkezde yapılan histopatolojik incelemesi ise Kaposi sarkomu
ile uyumlu bulundu. İç organ tutulumu açısından yapılan toraks ve
batın radyolojik görüntülemelerinde herhangi bir patolojik bulguya
rastlanmadı. Hastanın mevcut steroid tedavisinin azaltılması planlanarak IVIG tedavisi başlandı. Takibinde saçlı deri ve oral mukozada
yeni lezyon çıkışı görüldü. Bu bulgularla immünsüpresyon altında
gelişen Kaposi sarkomu tanısı ile olgumuzu sunmayı uygun bulduk.
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Giriş: Lingua geografika dilin, filiform papillalarında düzensiz deskuamasyon sonucu oluşan, hızla değişmeye eğilimli morfolojik görünümdür. Benign bir hastalık olup, dil dorsumunda, sarımsı beyaz hafifçe kabarık kenarla çevrili, filiform papillaların kaybolduğu kırmızı alanlarla kendini göstermektedir. Uzun yıllar alevlenme ve remisyon dönemleri ile sürer, nadiren inatçı seyir gösterebilir.
Başlıca genç erişkin dönem olmak üzere, her yaş grubunda görülebilir. Populasyondaki sıklığı %1-2 civarındadır.
Olgu: Yetmişüç yaşındaki kadın olgu, dil üzerinde bir aydır mevcut
olan lezyonları nedeniyle başvurdu.
Dermatolojik muayenede,dil dorsum yüzünde pembe, papilları silinmiş, düzgün yüzeyli, 0,5-3 cm lik alanlar ve bunların çevresinde
hafif kabarık ince serpijinöz bordür varlığıyla haritayı andıran görünüm mevcuttu. Lezyonlar asemptomatikti. Glossodini eşlik etmiyordu.
Hastanın hemogram değerleri normaldi. Ferritini düşük, diğer demir parametreleri normaldi. Vitamin B12 ve folik asit değerleri normaldi.
Hastada kalp yetmezliği, diabetes mellitus ve hipertansiyon vardı.
Atopik dermatit, psoriasis yoktu. Aile öyküsü yoktu.
Tartışma: Lingua geografika benign bir hastalık olup dil dorsumunda, sarımsı beyaz hafifçe kabarık kenarla çevrili, filiform papillaların
kaybolduğu kırmızı alanlarla kendisini göstermektedir. Dilin lateral
kısımları ve dil ucunda da ortaya çıkmaktadırlar.
Tablo sadece dile sınırlı olabilmekle birlikte bazen dudaklar, gingiva
ve yanak mukozasında da izlenebilmektedir. Bu durumda “ektopik
lingua geografika” terimi kullanılmaktadır. Lingua geografika populasyonda %2 oranında görülmektedir.
Bir yerdeki lezyonlar kaybolurken başka bir yerde yenilerinin oluşması, hastalığın en önemli özelliklerinden biridir. Günler içinde şekil değiştirmektedirler. Bu nedenle “lingual erytema migrans” olarak da isimlendirilmiştir.
Olgumuzda lezyonlar tipik olarak dil dorsumunda yerleşmiş idi.
Atopik hastalıklar ve gıda alerjileri de suçlanmışsa da geniş olgu serilerinde kontrol gruplarıyla anlamlı fark saptanmamıştır. Hastalığın
etkin bir tedavisi yoktur.
Klinik bulgularla lingua geografika olarak değerlendirilen olgu, nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.
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Giriş: Multipl Simetrik Lipomatozis (MSL) sendromu sıklıkla boyun, omuzlar ve extremitelerde çok sayıda, yoğun yağ birikimi karakterizedir. Asemptomatik seyredebildiği gibi, bazı olgularda ise estetik ve psikolojik problemlere yol açabilir. Burada kol ve bacaklarındaki subkutan kitlelerle multipl simetrik lipomatozis tanısı konan 83 yaşında bir olgu sunulmaktadır.
Olgu: 83 yaşında atrial fibrilasyon nedeniyle kardiyoloji servisinde
yatmakta olan erkek hastadan omuz ve üst ekstremitelerde yaygın
şişlikler nedeniyle Dermatoloji Anabilim Dalından konsültasyon istendi. Hastanın yapılan muayenesinde belirgin olarak kol ve önkol
flexör bölgesinde ve hipogastrik bölgede çok sayıda ağrısız cilt altı
yumuşak nodositeler tespit edildi. Hastanın öyküsünde bu lezyonların ilk kez 50 yıl önce kolda çıkmaya başladığı ve yapılan 2 cilt biyopsisinde lipom tanısı konulduğu hiperlipidemi tanısıyla 30 yıldır
izlendiği ve son 1 yıldır atorvastatin kullandığı öğrenildi. Alkol kullanımı olmayan hastanın ailesinde benzer hastalık öyküsü olmadığı öğrenildi.
Sonuç: Multipl simetrik lipomatozis ilk kez 1846 yılında Brodie tarafından tanımlanmıştır. MSL kapsülsüz yağ dokusunun simetrik
ve yaygın olarak en sık boyun bölgesi ile gövdenin üst kısmında izlenen birikimi ile karakterize nadir bir hastalıktır. Genellikle orta yaşlı, Akdeniz kökenli ve alkol bağımlılığı öyküsü olan erkek olgularda görülür. etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte aşırı alkol
kullanımı ile birlikteliği bildirilmiştir. Alkol, lipojenik ve antilipolitik etkileriyle yağ doku miktarının artışını destekler. Ayrıca DM,
hiperlipidemi, karaciğer hastalıkları, hipotiroidi ve polinöropati sıklıkla eşlik eden bulgulardandır. Hastalığın obeziteyle ilişkisi yoktur.
MSL, sporadik ya da ailesel görülebilir. Bu hastalık benign karakterde olup çoğu hastanın şikayeti lipomların görünüşü olup, semptomatik tedavisi cerrahi eksizyonudur. Tedavi seçenekleri arasında
cerrrahi eksizyon, endoskopik olarak eksizyon ve liposuction vardır.
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Kaposi sarkomu, en sık ayak parmaklarında veya ayaklarda olmak
üzere genellikle alt ekstremitelerde bulunan, büyüklüğü ve sayısı yavaşça artan ve daha proksimal bölgelere yayılım gösteren mavimsikırmızı kutanöz nodül gelisimi ile karakterize, çok merkezli, malign
bir neoplastik vasküler proliferasyondur. Klasik, epidemik (AIDS ile
ilişkili), endemik (lenfanjiopatik) ve iyatrojenik olmak üzere başlıca dört tipi vardır.
84 yaşında kadın hasta el ve ayaklarda kızarıklık, kabarıklık ve şişlik şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. İlk olarak 5 yıl önce sağ
ayak ön yüzden kızarıklık şeklinde başlayan şikayeti zamanla her iki
ayak, bacak ve ellere yayılmış. Hasta subjektif bir yakınmasının olmadığını, daha önce bu şikayetleri için herhangi bir hekime başvurmadığını belirtti. Dermatolojik muayenesinde; bilateral alt extremite distalleri ve palmar bölgelerde yaygın kırmızı mor renkte nodul
ve plaklar mevcuttu. Biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde neoplastik dokuda PAS pozitif globuller, ekstravaze eritrositler,
hemosiderin yüklü makrofajlar; CD 34 ve Kİ 67 ile immünpozitif boyanma saptandı. Hastaya klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde kaposi sarkomu tanısı konuldu.
Ülkemizde ender olarak görülen klasik kaposi sarkomlu kadın olgu
literatür eşliğinde sunuldu.
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Darier Hastalığı sıklıkla kıl foliküllerini etkileyen, esas olarak gövde
ve saçlı deri gibi seboreik bölgeleri tutan, hiperkeratotik papüllerle
karakterize bir genodermatozdur.
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Liken striatus, etyolojisi tam olarak bilinmeyen,Blaschko çizgileri
boyunca band şeklinde mor,kırmızı likenoid papüllerle karakterize
inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda ve ergenliğin başlarında oluşan bu dermatit kız çocuklarında erkek çocuklarından 3 kat daha sık görülmektedir. Sıklıkla kol ve bacaklarda bulunmakla birlikte nadiren boyun ve gövdede de ortaya
çıkabilir. Burada sağ bacak arka yüzde uyluktan topuğa kadar lineer uzanımlı likenoid papülleri ile başvurup klinik ve histopatolojik
olarak liken striatus tanısı alan, lezyonları 1 yılda tamamen gerileyen 3 yaşında kız çocuk olgu sunulmuştur.

16-20 Kasım 2011, Ankara

23 yaşında erkek hasta 1,5 yıldır gövde ön yüzünde kaşıntı, kabarıklıkların olduğunu zaman içinde kabarıklıkların sayısının arttığını belirterek polikliniğe başvurdu. Dermatolojik muayenede gövde sağ üst kısımda unilateral yerleşimli bazılarının üzerleri kurutlu
olan, sarı pembe renkli 0,1×0,3 cm çaplı yaygın papuller mevcuttu.
Hastanın kliniği ve lezyondan yapılan punch biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesi sonucu darier hastalığı teşhisi konuldu.
Darier hastalığı nadir gözlenen otozomal dominant geçişli genellikle simetrik tutulum gözlenen bir cilt hastalığıdır. Burada unilateral
yerleşimli darier hastalığı tanısı konulan olgu sunulmaktadır.

127

P249
SOLİTER ANJİOKERATOM
1

Arzu Ataseven, 2Serra Kayaçetin.

1

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2Konya
Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Anjiokeratomlar hiperkeratotik yüzeyli telenjiektazilerdir. Birçok
klinik tipleri vardır. Lokalize formlar: Soliter anjiokeratom, skrotal veya vulvar anjiokeratom (Fordyce tipi), multipl konjenital anjiokeratomlar, el ve ayak dorsumundaki bilateral anjiokeratomlar
(Mibelli); sistemik form ise anjiokeratoma korporis diffusum olarak bilinir.
16 yaşında bayan hasta gövde ön yüzünde kızarık yara şikayetiyle
polikliniğe başvurdu. Şikayetinin 8 yıldır olduğunu zaman zaman
yaranın küçülüp tekrar büyüdüğünü belirtti. Dermatolojik muayenede gövde ön yüzde 0,5×1 cm çaplı kırmızı mor renkli papul mevcuttu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik olmayan hastanın lezyonu total olarak çıkarıldı. Klinik ve histopatolojik incelemeler sonunda hastaya soliter anjiokeratom tanısı konuldu.
Biz burada gövde yerleşimli nadir soliter anjiokeratom olgusunu
sunduk.

P250
MULTİSENTRİK RETİKÜLOHİSTİOSİTOZİSLİ OLGU
SUNUMU
1
Arzu Ataseven, 1Elif Şentürk, 1Semra Arslan, 1Fatma Tunçez
Akyürek, 2Yaşar Ünlü.
1

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2Konya
Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Multisentrik retikülohistiosis (MRH), mukokutanöz papulonoduller ve eroziv artritle karakterize etyolojisi bilinmeyen nadir bir sistemik hastalıktır. MRH birçok kronik hastalık ve malignensilerle ilişkili olabilir. Klinik olarak tipik mercan tanesi görüntüsü mevcuttur.
33 yaşında bayan hasta elde ve yüzde yaygın şişlik şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Hastanın dermatolojik muayenesinde bilateral üst
ekstremite ve yüzde deri renginde yaygın papul ve noduller mevcuttu. Histopatolojik incelemede dermada tüm dermayı dolduran geniş sitoplazmalı histiositler mevcut ve bu hücreler CD 68 ile diffüz immünopozitifti. Bu klinik ve histopatolojik bulgularla hastaya MRH tanısı konuldu.
Biz burada nadir MRH’li olguyu literatür ışığında sunduk.

P251
ERİTEMA DİSKROMİKUM PERSTANS OLGUSU
1

Arzu Ataseven, 2İlknur Küçükosmanoğlu.

1

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2Konya
Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Eritema diskromikum perstans yüz, boyun, gövde ve ekstremitelerin proksimalinde, simetrik yerleşimli, kül renginde maküller ile karakterize kronik bir pigmentasyon bozukluğudur. Derinin idyopatik, asemptomatik, yavaş seyir gösteren bir hastalığıdır.
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48 yaşında bir erkek hasta sol bacak fleksör yüzde 20 yıldır olan
leke şikayetiyle başvurdu. Subjektif bir yakınmasının olmadığını belirten hastanın öz ve soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Dermatolojik muayenede sol alt ekstremite fleksör yüzde kahverengi 22×8 cm çapta hiperpigmente patch mevcuttu. Klinik görünüm ve histopatolojik incelemeler sonunda hastaya eritema diskromikum perstans tanısı konuldu.
Eritema diskromikum perstans olgusu, tipik klinik özelliklerine
dikkat çekmek ve literatür ışığında tartışmak amacıyla sunulmuştur.

P252
SEBOREİK DERMATİT TANILI BİR OLGU SUNUMU
1

Seda Doğan, 1İnci Mevlitoğlu.

1

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim
Dalı

Olgu: 31 yaşında bayan hasta kulak arkasında, umblikus çevresi ve
sakrumda kaşıntılı, kötü kokulu akıntılı yaralar şikayeti ile başvurdu. İlk olarak 3 ay önce ortaya çıkan lezyonlarda şiddetli kaşıntı
mevcutmuş. Fizik muayenesinde hastanın kulak arkasında, umblikus çevresinde ve sakrumda üzeri yer yer skuamlı eritemli plakları
mevcuttu. Sistemik muayenesi normaldi. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Laboratuar tetkikleri normaldi. Hastamızdan
Hailey Hailey hastalığı, pemfigus vulgaris,seboreik dermatit ve psöriazis vulgaris ön tanıları ile biyopsi ve perilezyonel DIF yapıldı.
Biyopsi sonucu seboreik dermatitle uyumlu, DİF incelemesi negatif gelen hastamıza nizoral tablet 1X1,nibulen krem 2x1, fucicort
krem 2x1 (4 gün), oral 2. kuşak antihistaminik 1x1 tedavisi verildi.
Tartışma: Seboreik dermatit,nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte etyolojisinde bir çok faktörün rol aldığı kronik inflamatuar bir
dermatozdur.Bu faktörler;androjenler, yorgunluk,stres,depresyon,
Pitrosporum ovale,mikroanjiopatik vasküler bozukluklar, mevsimler, giyim ve beslenme biçimleri, yiyecek allerjileri, otoimmunite, santral sinir sistemi hastalıkları ve ilaçlardır. Hastalığın toplumda görülme sıklığı %1-3’tür ve erkeklerde kadınlara göre
daha sık görülür. En sık 30-60 yaşları arası ortaya çıkar. Seboreik
dermatit,bebeklerde ve erişkinlerde farklı klinik tablolar sergiler.
Bebeklik tipi, saçlı deri tutulumu (konak, beşik başlığı, krusta lakta), gövde tutulumu ve Leiner hastalığı olarak 3 farklı formda görülür.Erişkin tipi ise saçlı deri tutulumu, yüz tutulumu,gövde tutulumu ve jeneralize form olmak üzere sınıflandırılır. Hastalığın tanısı klinik bulgularla mümkündür ancak süpheli durumlarda histopatolojik inceleme yapılmalıdır. Seboreik dermatitin tedavisi, hastalığın şiddetine, morfolojik değişikliklere ve önceki tedavilere verilen yanıta göre değişmektedir. Tedavide genel yaklaşım lezyonları ve
fungal kolonizasyonu baskılamak, sekonder enfeksiyonlara karşı önlem almaktır. Tedavide topikal olarak; keratolitikler (salisilik asit, ardıç katranı, çinko piritriyon), kortikosteroidler, antifungaller (azoller, alilaminler,hidroksipridonlar, benzilaminler), immunmodulatörler (takrolimus,pimekrolimus), metronidazol, lityum bileşikleri
kullanılır. Topikal tedaviye dirençli vakalarda sistemik tedavide ise
antifungaller (ketokonazol, itrakonazol, terbinafin), retinoidler,dar
bant UVB ve kısa süreli kortikosteroidler kullanılır. Hastalar seboreik dermatitin klinik doğası hakkında bilgilendirilmeli ve tedavinin tamamen iyileştirmekten çok hastalığı kontrol altına almaya yönelik olduğu anlatılmalıdır. Sonuç olarak, seboreik dermatitin farklı lokalizasyonlarda farklı klinik tablolarla ortaya çıkabileceğini vurgulamak amacıyla olgumuzu sunmayı uygun bulduk.

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu
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ORAL LİKEN PLANUS PİGMENTOZUSLU İKİ OLGU
1

1

1

Fatma Elif Yıldırım, Murat Durdu, Mete Baba.

1

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Anabilim Dalı

ÜLSERE NEKROBİYOZİS LİPOİDİKA: BİR OLGU
SUNUMU
1

Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu, 1Zehra Ayça Tuğrul, 2Serdar
Uğraş, 1Hilmi Cevdet Altınyazar.

1

Liken planus pigmentozus, liken planusun sıklıkla vücudun kıvrım
yerlerinde hiperpigmente papül ve plaklarla karekterize nadir bir
formudur. Bu klinik formda mukozal tutulum oldukça nadir gözlenmektedir. Şimdiye kadar literatürde oral tutulumla seyreden çok
az sayıda liken planus pigmentozuslu olgu bulunmaktadır.
Otuz altı ve 64 yaşındaki iki olgu, kliniğimize oral mukozada renk
değişikliği ile ağızda ağrı ve yanma şikâyetiyle başvurdu. Birinci
olgunun dermatolojik incelemesinde yanak mukozası, damak ve
ağız tabanında kahverengi retiküler tarzda pigmentasyon gözlendi.
Diğer olgumuzda ise dil üzerinde ve bilateral bukkal mukozalarda
diffüz tarzda mavimsi-siyah pigmentasyon saptandı. Hastaların diğer dermatolojik muayeneleri normaldi. Histopatolojik inceleme ve
klinik bulgularla hastalara oral liken planus pigmentozus tanısı konuldu ve pimekrolimus %1 krem tedavisi başlandı.
Burada nadir görülmesi nedeniyle iki oral tutulumlu liken planus
pigmentozuslu olgu sunulmuş ve oral mukozadaki kahverengiliklerin ayırıcı tanısında liken planus pigmentozus vurgulanmıştır.

P254
SİRİNGOKİSTADENOMA PAPİLLİFERUM, BENZER
İKİ OLGU
1

Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu, 1Zehra Ayça Tuğrul, 2Serdar
Uğraş, 1Hilmi Cevdet Altınyazar.

1

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim
Dalı

Siringokistadenoma papilliferum, trikoblastomdan sonra nevüs sebaseus üzerinde en sık görülen tümördür. Ter bezlerinden kaynaklanan bu tümör sıklıkla saçlı deri ve yüzde; yanak ve şakaklarda yerleşir. Bunun dışında gövdede, genitalde ve inguinal bölgede de görülebilir. Lezyonlar sert yapıda kırmızı renkli 1-3 cm arası değişen boyutlarda ve gruplar halinde olabilir. Berrak sıvıyla dolu iğne ucuyla
iğne başı arası büyüklükte vezikül benzeri inklüzyonlar görülebilir.
Bazı papüller göbeklenebilir ve molloskum kontagiosuma benzeyebilir. Yaygın verrüköz veya papiller plaklar da bulunabilir.
Kesin tanı için biyopsi gereklidir. Histopatolojik olarak kistik bir invajinasyonun lümenine uzanan,dekapitan sekresyon içeren çift sıra
salgı epiteli ile döşeli papiller çıkıntılar ve stromada yoğun plazma
hücreleri bulunması tanı koydurucudur.
17 yaşında saçlı deriden kulak önüne kadar uzanan nevüs sebaseus
alt ucunda yaklaşık 1 yıldır bulunan, şakak bölgesinde yerleşen 1 cm
boyutlarında ortası fistülize olan papülü olan ve; 40 yaşında parietal
bölgede yerleşen nevüs sebaseus üzerinde yaklaşık 8 aydır yerleşmiş
yaklaşık 0,5 cm çapında parlak kırmızı renkte papülü olan ve histopatolojik incelemede siringokistadenoma papilliferum tanısı konulan iki bayan olgu sunulmaktadır.

16-20 Kasım 2011, Ankara

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim
Dalı

Nekrobiyozis Lipoidika başlıca ekstremitelerde yerleşen,kronik seyirli plaklarla karakterize olan bir hastalıktır. Kadınlar erkeklerden
3 kat daha fazla etkilenir. NL li hastaların %60’ında diabetes mellitus, %20sinde glukoz intoleransı veya ailede diabet anamnezi vardır. %15 hastada diabet bulguları ortaya çıkmadan ortalama 2 yıl
önce ortaya çıkar. Tipik klinik görünüm tanı için yeterlidir. Başlıca
granülom anulare ve sarkoidoz ile ayırıcı tanıya girer. Histopatolojik
incelemede kollojen dejenerasyonu ve subkutise girebilen granülomatöz karakterli inflamasyon saptanır.
Burada sağ pretibial bölgesinde keskin sınırlı, koyu kırmızı renkli, yer yer ülseratif soliter bir adet plağı bulunan 27 yaşında sağlıklı
bir erkek hasta sunulmaktadır. Diyabeti olmayan hastanın lezyonu,
klinik ve histopatolojik bulgular sonucunda nekrobiyozis lipoidika
olarak değerlendirildi ve sistemik kortikosteroid tedavisi başlandı.
Takibin sonunda lezyonda büyük miktarda klinik iyileşme saptandı.
Bu olguyu diabete eşlik etmeyen bir ülseratif nekrobiyozis lipoidica
olgusu olması nedeniyle sunuyoruz.

P256
SWEET SENDROMU: BENZER İKİ OLGU
1

Zehra Ayça Tuğrul, 1Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu, 2Serdar
Uğraş, 1Murat Doğdu, 1Hilmi Cevdet Altınyazar.

1
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim
Dalı

Sweet Sendromu yüksek ateş ve nötrofili ile deri bulgularının bir
arada bulunduğu akut seyirli bir dermatozdur. En sık 30-50 yaş arası bayanlarda görülen hastalığın deri lezyonları kırmızı renkli papül, nodül veya birkaç cm çapında plak şeklindedir. Sıklıkla yüz,
boyun ve ekstremiteler tutulur.Deri bulgularına ek olarak; ateş, artralji, konjonktivit, episklerit gibi göz bulguları, aft benzeri oral lezyonlar görülebilir. Hastalık büyük oranda idiyopatik olmakla beraber etyolojisinde maligniteler, enfeksiyonlar ve ilaç kullanım öyküsü yer alabilir. Histopatolojisinde karyoreksis ile birlikte nötrofillerden oluşan nodüler ve diffüz dermal infiltrat ve yoğun papiller dermal ödem bulunur.
Burada tonsillit nedeni ile oral antibiyotik kullanımı sonrası vücutta kızarıklık ve şişlikleri olan 24 ve 34 yaşlarında iki bayan hasta sunulmaktadır.
İlk hastanın dermatolojik muayenesinde yüz ve boyunda eritemli papüller ve ekstremitelerde eritemli plak ve papuller mevcuttu.
Ek olarak yüksek ateş ve ense sertliği bulunan hastada BK, nötrofil, CRP ve sedimentasyon hızı yüksekliği vardı. Hastada ense sertliği olmasına rağmen çekilen beyin MR’ında patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın biyopsi sonucu Sweet Sendromu olarak değerlendirildi. Nörolojik bulgular gösteren Sweet Sendromu düşündüğümüz
hasta steroid tedavisine hızlı yanıt verdi.

129

İkinci hastanın dermatolojik muayenesinde ise ekstremitelerde pseudopüstülleri olan eritemli nodülleri mevcuttu. Yüksek ateşi ve nötrofil ağırlıklı lökositozu bulunan hasta Sweet Sendromu olarak değerlendirildi. Biyopsi sonucu da Sweet Sendromu ile uyumlu bulunan hasta steroid tedavisine mükemmel yanıt verdi.
Hastalığın tipik klinik bulgularını göstermesi nedeni ile olguların
sunumu uygun bulduk.

P257
KAPOSİ SARKOMLU HASTADA RADYOTERAPİ
SIRASINDA GELİŞEN BACAK ÜLSERİ

Ondokuz yaşında erkek hasta, tip 1 diyabet, hipotiroidi ve hipogonadizm nedeniyle endokrinoloji polikliniğinden takip edilmekte
iken, 5 yıldır olan deri lezyonları nedeniyle tarafımıza konsülte edilmişti. Her iki bacakta, uylukta, karın yanlarında, geniş, hiperpigmente bazı alanlarda hipertrikoz gözlenen yama lezyonları mevcuttu. Hipertelorizm, pes planus ve sağırlığı da olan hastaya, tüm bu
bulgular birleştirilerek “H sendromu” tanısı kondu.
Literatürde, az sayıda “H sendromu” olan olgu bildirilmiştir.
Hiperpigmente ve hipertrikotik deri lezyonları hastalığın tipik ve
önemli bir bulgusunu oluşturmaktadır. Bu olgu, endokrinolojik
anomaliler, deri lezyonları ve diğer bulgularıyla, literatürde bildirilmiş diğer olgular gibi, oldukça demonstratif bir hasta olması nedeniyle, nadir bir hastalık olan “H sendromu”nun karakteristik özelliklerini vurgulamak amacıyla sunulmaktadır.
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Murat Doğdu, 1Hüseyin Hıra, 2Serdar Uğraş, 1Zeynep Gizem
Kaya İslamoğlu, 1Hilmi Cevdet Altınyazar.
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Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı, 2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim
Dalı

Kaposi sarkomu, nadir görülen ve endotel hücrelerinden köken
alan, deri ile beraber mukoza ve iç organları da tutabilen bir neoplazidir. Ülkemizde sıklıkla klasik tip kaposi sarkomu görülmektedir. Akdeniz, Ortadoğu ve Doğu Avrupada daha sık görülen klasik tip, genellikle yaşlı erkekleri etkilemektedir. Lezyonlar genellikle tek veya multiple kırmızı-mor maküller şeklinde başlar ve yavaş
seyir göstererek plak, nodül ve tümöral hale gelebilirler. Alt ekstremite en sık tutulan bölgedir. Lezyonların yaygınlığına göre cerrahi eksizyon, kriyoterapi, radyoterapi veya kemoterapi uygulanabilmektedir. Multifokal lezyonlarda radyoterapi en sık tercih edilen tedavi şeklidir.
75 yaşındaki erkek hasta polikliniğimize; kaposi sarkomu için aldığı 2.radyoterapi tedavisi esnasında başlayan ve her iki ayakta yaklaşık 6 aydır mevcut olan yara şikayeti ile başvurdu. Hastanın dermatolojik muayenesinde her iki ayak dorsal yüzünü tamamen kaplayan
yüzeyi pürülan özellikte ve yer yer akıntıları olan vejetatif ülsere kitleler mevcuttu. Hastanın ayağındaki vejetatif kitleler antiseptik tedavisi sonrası iki kez debride edildi. Debridman sonucu ülser zemininde mor menekşe renkli papüler lezyonlar görüldü ve nüks kaposi
sarkomu ön tanısı ile biyopsi alındı. Hastanın biyopsi sonucu kaposi sarkomu ile uyumlu geldi ve hastaya kemoterapi tedavisi başlandı.

P258
TİPİK BİR ‘H SENDROMU’ OLGUSU
1

Serap Yalın, 2Esra Saraç Ocak, 2Dilek Seçkin, 1Sema Akalın,
Deniz Yücelten.

2
1

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, 2Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı

“H sendromu”, yeni tanımlanmış otozomal resesif bir genodermatoz olup “H” harfi ile başlayan bulgulara sahip olması nedeniyle bu
ismi almıştır. Etiyopatolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, bu
hastalıkla ilgili gen çalışmaları sürmektedir. Başlıca klinik ve laboratuar bulguları hiperpigmente ve hipertrikotik deri lezyonları, hiperglisemi, hepatosplenomegali, hipotiroidi, hipertrigliseridemi, hipogonadizm, sağırlık, kardiyak anomaliler ve kemik deformiteleridir. Deri lezyonları simetriktir ve tipik olarak diz ve gluteal bölge
korunur.
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P259
FENİRAMİDOL SONRASI GELİŞEN WELLS’
SENDROMU:OLGU SUNUMU
1

Funda Kemeriz, 1Pelin Cengiz, 2Songül Çiftçi, 1Fatma Eskioğlu.
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SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Dermatoloji
Kliniği, 2SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Patoloji
Kliniği

Wells Sendromu (Eozinofilik selülit); patogenezi net bilinmeyen,
tekrarlayıcı, klinik olarak selüliti düşündüren, az görülen bir inflamatuvar dermatozdur. Kaşıntılı, eritemli, endure plak-nodüllere
büller de eşlik edebilir. Histopatolojisinde; dermiste eozinofil infiltrasyonu ve karakteristik ‘alev figürleri’ görülmesi tipiktir. Spontan
remisyon nadirdir,hastalık sıklıkla düşük doz sistemik steroid tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Bu bildiride feniramidolle
tetiklenen,sağ periorbital bölge yerleşimli, üzerinde bülün eşlik ettiği, klinik-histopatolojik özellikleriyle eozinofilik selülit tanısı alan
bir olgu sunulmaktadır.
35 yaşında erkek hasta,sağ göz ve yanağında kızarıklıkla beraber şişme şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 1 gün önce feniramidol etken maddeli ilaç alma öyküsü vardı. Sistemik şikayeti yoktu. Özgeçmişinde bilinen bir hastalığı yoktu. Dermatolojik muayenesinde sağ periorbital bölge ve burunda eritemli-ısı artışıyla birlikte ödem mevcuttu. Yapılan tetkiklerinde lökositoz, CRP’de yükselme saptandı. Hastaya önce anjioödem tanısıyla sistemik steroid tedavisi başlandı,adrenalin yapıldı. Hastanın şikayetlerinde gerileme olmayıp, üzerinde büllöz lezyon oluşmaya başladığında sistemik antibiyotik tedavisine başlandı. Hastanın şikayetleri gerilemeyip ödem kulaklarına yayılınca hastadan deri biyopsisi alındı.
Histopatolojisinde; epidermiste fokal hiperkeratoz, subkutan dokuya ilerleyen kollagen dejenerasyonu, interkollagenöz eozinofiller ve
alev figürleri görüldü. Klinik ve histopatolojik bulgularla hastaya
eozinofilik selülit tanısı konuldu.
Eozinofilik selülit ilk Wells tarafından tanımlanan genelde erişkinlerde görülen akut dönemde çoğunlukla extremite-gövde yerleşimli ısı artışıyla eritemli ödemli, geç dönemde daha az eritemli infiltre lezyonlarla karakterize dermatozdur. İdiopatik olgular dışında tetikleyici olarak böcek ısırığı, enfeksiyon, malignite, ilaç kullanımı gibi faktörler suçlanır. 2 olguda genetik geçiş gözlemlenmiştir. Laboratuar bulgularında eozinofili, IgEartışı, ESR-CRP artışı, ANA(+)liği olabilmektedir. Ayırıcı tanıda selülit, erizipel, böcek ısırığı,ürtiker;geç dönemde morfea,granuloma annulare,eritema
elevatum diutinum akla gelmelidir.Tedavide steroid,antihistaminik,
dapson kullanılırken antibiyoterapi genelde etkisizdir. Olgumuzda

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

etyolojik olarak feniramidol düşünülmüş olup eşlik eden laboratuar bulgusu olarak sadece lökositoz, CRP artışı vardı. Hastamıza 6
haftalık steroid tedavisi başlandı, hastanın şikayetlerinde gerilemeyle birlikte 4 hafta sonra şikayetlerinin geçtiği, skar kalmadığı görüldü. 10 aylık takibinde rekürrens görülmedi. Olgumuzu nadir bir
dermatoz olduğu, yüzde görüldüğü, eozinofili–IgE artışı görülmediği için sunduk.
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İKTİYOZİS VULGARİSLİ BİR HASTADA
TRİCHOPHYTON RUBRUM’A BAĞLI GELİŞEN
JENERALİZE TİNEA İNKOGNİTO OLGUSU
1

Beril Gülüş Demirel, 1Ebru Güler.

ortaya çıkmıştı. Yapılan histopatolojik inceleme ilaç reaksiyonunu
destekler nitelikte idi.
Literatürde sunitinib kullanan hastaların yaklaşık %18 inde el-ayak
sendromu ortaya çıktığı bildirilmektedir. Biz de clear cell karsinom
tanısı ile sunitinib kullanan hastamızda rastladığımız bu ilaç reaksiyonuna, kemoterapötiklerin çok sayıda yan etkilerinden birisi olarak dikkat çekmek istedik.
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KEMİK TUTULUMLARI OLAN SARKOİDOZ OLGUSU:
TANISAL YAKLAŞIM
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Anabilim Dalı

Tinea inkognito, uygunsuz topikal veya oral steroid kullanımı sonucunda mikotik enfeksiyon tablosunun farklı bir görünüm alması durumudur. Hastalıkta tipik dermatofit enfeksiyonlarındaki kenar aktivasyonu ve skuamlar kaybolurken diffüz eritemli veya hiperpigmente lezyonlar üzerinde dağınık papül ve püstüller oluşabilir. Bu görünümü ile lezyonlar diğer dermatolojik hastalıkları taklit
edebilir. Bu makalede topikal kortikosteroid sonrası Trichophyton
rubrum’a bağlı jeneralize tinea inkognito gelişen 38 yaşındaki iktiyozis vulgarisli bir erkek hasta sunulmuş ve literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

P261
SUNİTİNİB YAN ETKİSİ OLARAK BİR EL-AYAK
SENDROMU OLGUSU
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Sarkoidoz akciğer, deri, göz, kalp, sinir sistemi ve karaciğer gibi organları etkileyebilen multisistemik immunolojik kökenli bir hastalıktır. Sarkoidozlu hastaların %1-13’ünde kemik tutulumu görülür.
Sıklıkla el ve ayak kemikleri gibi uzun kemikleri tercih etmekte olan
sarkoidal tutulum daha nadir olarak kafatası, kostalar, pelvik ve sternal kemik gibi yassı kemiklerde de izlenmektedir. Son yıllarda osseoz sarkoidozun tanısında, invazif yöntemlerin yerine tercih edilen görüntüleme yöntemleri ve bulguları çeşitlilik göstermektedir.
Şiddetli el ve ve göğüs ağrısı şikayetleri ile polikliniğimize başvuran multisistemik sarkoidoz tanısı ile takipli 41 yaşında kadın hastada sarkoidal parmak kemiği tutulumu direkt grafi yöntemi ile kosta
tutulumu ise bilgisayarlı tomografi entegrasyonlu pozitron emisyon
tomografisi (PET/CT) ile belirlendi. Biz burada, olgumuzla birlikte kemik tutulumu olan sarkoidoz vakalarının görüntülenmesinde
hangi yöntemin daha fonksiyonel ve öncelikli olduğunu tartıştık.
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Dermatoloji

El-ayak sendromu (kemoterapiye bağlı gelişen akral eritem, palmoplantar eritrodizestezi) çok sayıda kemoterapi ajanı ile oluşan
bir ilaç reaksiyonudur.Yirmi yıldan uzun bir süredir 5-FU, doksorubisin ve sitozin arabinozit başta olmak üzere farklı ilaçlarla bu
sendrom bildirilmiştir.Son yıllarda özellikle sorafenib ve sunitinib
gibi multikinaz inhibitörleri ile ortaya çıkan olgular bildirilmektedir. Tedaviye başladıktan günler,aylar sonra avuç içleri ve ayak tabanlarındaki ter bezlerinin kemoterapötik ajanları konsantre etmesi ile toksik reaksiyonlar ortaya çıkar.Bu bölgelerde başlangıçta dizestezi, ardından ağrılı,simetrik eritem ve sıklıkla parmak uçlarında ödem gelişir.Reaksiyon giderek ellere ve ayaklara yayılır.Bazen
gövde,boyun,saçlı deri ve ekstremitelere yayılan morbiliform erupsiyon görülebilir.Birkaç günde gelişen büller deskuamasyonla iyileşir.
Renal clear cell karsinom tanısı ile 3 aydır sunitinib tedavisine alınan 56 yaşındaki erkek hasta polikliniğimize el ve ayaklarında kızarık,hassas döküntülerle başvurdu. Öyküsünden iki hafta ara ile iki kez bir ay süren sunitinib tedavi kürü aldığı öğrenildi. Dermatolojik muayenede saptanan el parmaklarındaki eritemli, hassas, maküler ve papüloveziküler lezyonlar yaklaşık üç hafta
önce gelişmişti. Ayak tabanlarında da eş zamanlı olarak basmakla ağrılı, kaşıntılı,eritemli makül, plak ve papüloveziküler lezyonlar
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İKİ ÇOCUK OLGUDA TERRA FİRMA FORME
DERMATOZ.
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Terra Firma- Forme dermatoz(TFF); Literatürde az sayıda yer aldığı halde sanıldığı kadar nadir olmayan ve gittikçe daha sık görülen
bir dermatozdur. Etiolojisi bilinmemektedir. Akantozis nigrikans
benzeri lezyonlar nedeniyle tanı koyulamadığı durumlarda, gereksiz endişelere ve lüzumsuz tetkikler yapılmasına neden olmaktadır.
Lezyonlar, koyu kahverengi -siyah renkli; deriden kabarık,ince papüllerle karakterizedir. Lezyonlar keskin sınırlıdır. Yıkamakla, sabun
ve deterjanlarla temizlenemez. Genellikle genç erişkinlerde boyun
ve gövdede rastlanır. Biz, TFF dermatoz tanısı koyduğunuz 2 çocuk
olguyu sunuyoruz. 1.olgu; 6 yaşında erkek çocuğu; gövdesindeki kir
benzeri lezyonlar nedeniyle başvurdu. 2.Olgu 1.5 yaşında kız çocuğu; bacaklarındaki yıkamakla çıkmayan siyah lekeler nedeniyle getirildi. Her iki olgunun da ailesi çok endişeli idi. Olguların hemogramları normaldi.İzopropil alkollü pamukla lezyonlar silinerek ailelere endişelenmemeleri anlatıldı. Çoğunlukla erişkinlerde bildirilen dermatozun; çocuklarda da olabileceğine dikkat çekmek ve genç
meslektaşlarımızın olgulara farkındalığını artırmak amacıyla olgularımızı sunuyoruz.
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DEV KONGENİTAL MELANOSİTİK NEVUS

BECKER NEVUS SENDROMLU BİR OLGU SUNUMU
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1987 doğumlu bayan olgu; polikliniğimize yüzündeki kıllı benlerin tedavisi amacıyla başvurdu. Dermatolojik muayenede; sırtta boyundan gluteal bölgeye kadar yaygın,sağ kolda 1/3 üst kısımda,sol
kolda dirsekten yukarı tamamen,gövde ön yüzünde toraks bölgesinin ½ sini kaplayan, ayrıca yüzde her iki yanak ve alında 4-5cm
çaplarında,bacaklarda en büyüğü 5-6 cm çaplı multipl satellit kongenital melanositik nevus olduğu görüldü.Lezyonlar koyu siyah
renkli olup üzerleri kıllı idi.Hastanın rutin laboratuar tetkikleri normaldi.
Dev Kongenital Melanositik Nevus;yaklaşık 500000 doğumda 1 görülür.Olguların yarısında kıllanma vardır.Lezyonun çapı büyüdükçe malignite potansiyeli artar.Malignite riski puberteden sonra daha
fazladır.Lezyon büyüklüğü arttıkça estetik kaygılar artmakta,tedavi
zorlaşmaktadır.Olgumuz lezyonlarını giysileri ile örtmeye çalışmakta ve psikolojik olarak lezyonlarından çok etkilenmiş görünmekte
idi.Nadir görülen olgumuzu; literatürdeki benzerleri ile karşılaştırarak sunmaya çalışıyoruz.

Suzan Demir Pektaş, 1Gülşen Akoğlu, 2Erol Demirseren, 3Nuran
Süngü Adıyaman, 1Ahmet Metin.
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Becker nevüs sendromu, Becker nevüs ile birlikte ipsilateral meme
dokusunda hipoplazi veya diğer deri, iskelet ve/veya kas dokusunda bozuklukların görüldüğü bir epidermal nevüs sendromudur.
Etiyopatogenezi halen tam olarak açıklanamayan bu sendrom, bilindiği kadarıyla daha önce Türk dermatoloji literatüründe bildirilmemiştir. Bu bildiride Becker nevus ve ipsilateral meme hipoplazisinin bir arada bulunduğu Becker nevüs sendromlu 24 yaşındaki bir
kadın olgu sunulmaktadır. Bu olgu ile çeşitli klinik bulguları olabilen nadir bir sendroma dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
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ELLERDE SİMETRİK TUTLUM GÖSTEREN AKTİNİK
GRANULOMA OLGUSU
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YÜZÜN MULTİPL MİLİER OSTEOMA KUTİSİ
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Elli altı yaşında bayan hasta, alında ve yüzde 4 yıldan beri devam
eden çok sayıdaki küçük, sert, deri renginde kabarıklıklar şikayeti ile
başvurdu. Lezyon yerlerinde daha önceden geçirilmiş akne veya başka bir inflamatuar hastalık öyküsü olmayan hastadan alınan cilt biyopsisinde, dermiste, santralinde dejenerasyon ve kalsifikasyon bulunan osteoid formasyonu görüldü. Bu klinik ve histopatolojik bulgular ışığında hastaya yüzün multipl milier osteoma kutisi tanısı konuldu.
Osteoma kutis (kutanöz ossifikasyon), deri içinde gerçek kemik oluşumunun görüldüğü nadir bir durumdur. Primer olabileceği gibi
inflamatuar olaylar, skarlar, deri tümörleri ve benlere sekonder olarak ta ortaya çıkabilirler. Primer osteoma kutis ile ilişkili dört genetik hastalık vardır. Bunlar, Mc Cune – Albright’s sendromu,
Albright’ın herediter osteodistrofisi, progressif osseoz heteroplazi ve
Gardner sendromudur. Kazanılmış bir durum olan yüzün multipl
miliar osteoma kutisi, yüz derisi içinde multipl, küçük, primer osteomaların varlığı ile karakterizedir. Genellikle çok sayıda, sert, deri
renginde, papül ve nodüllerdir. Histopatolojik olarak lameller tarzda matür kemik yapıları, perivasküler inflamasyonla çevrelenmiş
kalsifiye trabeküler kemik oluşumları görülür. Kutanöz ossifikasyonun sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, kronik inflamasyon,
östrojen etkisi ve primitif mezenkimal hücrelerin ektopik lokalizasyonunun kemik oluşumunda rol oynadığı ileri sürülmüştür. Ayırıcı
tanıda akne, kalsinozis kutis, kıkırdak tümörü, yabancı cisim reaksiyonu, gut tofüsü, metastatik lezyon, romatoid nodül ve siringoma akılda bulunmalıdır. Tedavide, adapalen jel, topikal izotretinoin, etidronate sodyum, cerrahi eksizyon, erbiyum yag lazer ve dermabrazyon ile etkili sonuçlar bildirilmiştir.
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Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Deri ve Zührevi
Hastalıklar Kliniği

Aktinik granüloma, güneşe maruz kalan deri alanlarında gelişen,
merkezleri atrofik, annüler plaklarla karakterize nadir görülen granülamatoz bir deri hastalığıdır. Hastalığın etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte yüz, boyun, el dorsumu gibi kronik olarak güneşe maruz kalan bölgelerde sık izlenmesi nedeniyle kronik
aktinik hasarın rol oynadığı düşünülmektedir. Burada her iki el dorsumunda simetrik anuler plakları olan aktinik granuloma tanısı alan
bir olgu sunuyoruz.
58 yaşında erkek hasta her iki el üzerinde kırmızı renkli halka şeklinde kabarıklıklar şikayeti ile polikliniğe başvurdu.
Dermatolojik muayenesinde; her iki el dorsumunda yer yer annüler, infiltre, ortası hafif soluk canlı eritemli plaklar görüldü.hastanın el üzerindeki plaktan alınan punch biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde dermiste yoğunlaşarak gruplar oluşturan
multinükleer histiyositik hücreler ve bu hücrelerin bazılarının içinde soluk mavi gri dejenere elastik lifler ile uyumlu materyal izlendi. Elastik boyası ile elastolizis gözlendi.Bu bulgularla aktinik granuloma tanısı alan hastaya topikal steroid tedavisi başlanarak hasta takibe alındı.
1975’te O’Brien tarafından tanımlanan aktinik granuloma başlangıçta granuloma annularenin bir varyantı şeklinde değerlendirilmiş olup histopatolojilerindeki değişikliklerin ortaya konulması ile
farklı bir antite olarak kabul edilmiştir. Tedavide topikal steroidler, intralezyoner triamsinolon, klorokin, siklosporin ve pentoksofilin denenebilir, düşük doz asitretin tedavisi ile iyi sonuçlar alınmıştır. Nadir rastlanan bir hastalık olan aktinik granuloma, anuler lezyonlarla seyreden hastalıkların ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.
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BURUN UCUNDA YERLEŞEN DERİ ŞARBONU
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DOKSİSİKLİNDEN YARAR GÖREN BİR KONFLÜEN
VE RETİKÜLER PAPİLLOMATÖZ (GOUGEROTCARTEAUD SENDROMU) OLGUSU
1
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Şarbon Bacillus anthracis’in etken olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. En sık görülen ve en selim seyirli klinik tipi deri şarbonudur.
Bacillus anthracis aerop gram pozitif basildir. Oluşturduğu sporlar
bulaş etkenidir. İnsanlara bulaşma enfekte hayvana veya ürünlerine temas yoluyla gerçekleşir. 40 yaşında erkek hasta burun kenarında şişlik şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinde bir ay önce hayvan kesme öyküsü mevcuttu. Dermatolojik
muayenesinde sol burun kanadında hemorajik görünümlü ödemli
üzerinde serohemorajik krutların, püstüllerin olduğu 4x3 cm ebatlı plak mevcut. Yapılan gram yaymada Bacillus anthracis bakterisine rastlandı ve yara kültüründe üreme gözlemlendi. Yerleşimin ilginç ve bakteri görüntülerinin tipik olması nedeniyle sunumu uygun görülmüştür.
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LANE’NİN PALMAR ERİTEMİ: OLGU SUNUMU
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10 yaşında bayan hasta her iki elde daha belirgin olan ancak ayakları da kapsayan kızarıklık yakınması ile polikliniğimize başvurdu.
Şikayetleri ilk kez 3 yıl önce ellerden başlamıştı. Sıcak ya da soğukla artma tarfilemiyordu. Ağrı yoktu. Yapılan dermatolojik muayenesinde palmar bölgede daha belirgin ancak plantarları da tutan, el ve
ayak dorsaline ya da bileklere uzanmayan sınırları keskin parlak eritemi mevcuttu. Sağ el palmarda birkaç günce sürülen kınaya bağlı kahverenkli oval maküler pigmentasyonu vardı. Hiperhidroz veya
deskuamasyon yoktu. Palpasyonla ısı artışı veya hassasiyeti yoktu.
Eritem basmakla solmaktaydı. Hastanın bilinen başka dermatolojik hastalık öyküsü, ilaç kullanımı ya da temas öyküsü yoktu. Fizik
muayenesi normaldi. Yapılan laboratuar tetkiklerinde karaciğer enzimleri ve otoimmun belirteçleri normaldi. Ailede benzer yakınma
bildirilmedi.
Eritema palmare hereditarum ilk kez 1929 yılında Lane tarafından tanımlanmış benign bir durumdur. Eritem sıklıkla doğumda mevcuttur ve hayat boyu devam eder. Histolojisinde tüm dermiste dilate damarlar gözlenmekte olup inflamasyona rastlanmaz.
Kapilloroskopide yüzeye paralel olarak yerleşmiş fazla sayıda kıvrım yapmış kapiller yapılar gözlenmektedir. Otozomal resesif geçtiği bildirilse de üç nesil izlenen ailesel olgularda otozomal dominant
veya psödodominant bir geçişi desteklemektedir. Ayırıcı tanıda palmar eritemin kazanılmış nedenleri yer almaktadır: konatkt dermatit, karaciğer yetmezliği, romatoid poliartrit, kollajenozlar, hiperöstrojenizm ve kemoterapotik ilaçlar. Literatürde nadir gözlenen bu olgumuzu paylaşmayı uygun bulduk. Oldukça benign karakterli olan
bu olgularda gereksiz tetkik ve tedaviye gerek duyulmadığını hatırda tutmak gerektiği kanısındayız.
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Konflüan ve retiküler papillomatöz seyrek görülen presternal bölgeden başlayıp sırt, aksilla ve boyuna yayılabilen hafif skuamlı ve
eritematöz hiperpigmente maküllerle karakterize bir erüpsiyondur.
Maküler lezyonların birleşmesi ile merkezde daha büyük ve daha
yoğun lezyonlar, periferde ise retiküler görünümde lezyonlar vardır.
Kadınlarda sık görülür. Lezyonlar asemptomatik veya kaşıntılı olabilir. Burada doksisiklin tedavisine yanıt veren bir konflüan ve retiküler papillomatöz olgusu sunuyoruz.
17 yaşında bayan hasta yaklaşık 2 yıl önce göğüs bölgesinde kaşıntı ile başlayan kahverengi döküntü şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Öyküsünden lezyonların karın,sırt ve bele doğru yayıldığı
ve renginin koyulaştığı öğrenildi. Özgeçmiş ve soygeçmişi doğaldı. Daha önce verilen antifungal tedaviden fayda görmediği öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde intermamaryan bölge, karın,sırt
ve belde düzensiz bir ağ oluşturan hiperpigmente, hafif hiperkeratotik papüller vardı. Sistemik muayenesi ve laboratuar değerleri normaldi. Lezyondan alınan punch biopsi materyalinin histopatolojik
incelemesinde hiperkeratoz, fokal parakeratoz, akantoz, papillomatoz ve süperfisyal perivasküler dermatit izlendi. Bu bulgularla konflüan ve retiküler papillomatöz tanısı alan hastaya oral doksisiklin tedavisi 100 mg/gün başlandı, takiplerinde lezyonda belirgin gerileme saptandı.
Konflüan ve retiküler papilomatöz etyolojisi ve patogenezi tam bilinmeyen bir hastalıktır. Patogenezde, keratinizasyon bozukluğuna
genetik yatkınlık veya malassezia gibi deri enfeksiyonlarının neden
olduğu öne sürülmüştür. Bazı otörler deri amiloidozunun bir çeşiti olduğunu öne sürerken, diğerleri de psödoakantozis nigrikans ile
idantik bir tablo olduğu görüşündedir. Tedavide çeşitli ajanlar kullanılmaktadır. Salisilik asit, hidrokinon veya üre gibi topikal tedaviler genelikle başarısız olmuştur. Bazı vakalarda vitamin D3 analogları ve tazaroten tedavisi başarılı bulunmuştur. Eritromisin, tetrasiklin ve minosiklin gibi çeşitli sistemik antibiotiklere çok iyi yanıt veren vakalar da bildirilmiştir. Biz burada oral doksisiklin tedavisine iyi yanıt veren bir konflüan ve retiküler papillomatöz olgusu sunuyoruz.
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30 yaşında bayan hastamız polikliniğimize vücudunda hafif ağrılı, kaşıntılı kızarıklıklar şikâyeti ile başvurdu. Hastanın şikâyetleri
bir hafta önce uyluk iç yüzünde küçük kızarıklıklar şeklinde başlamış. Sistemik yakınması olmayan hastanın sistem muayenesinde patoloji saptanmadı. Özgeçmiş ve soy geçmiş özellik arz etmiyordu. Hastamızın dermatolojik muayenesinde özellikle alt ekstremite yoğunlaşan en büyüğü 3 cm çapında, keskin sınırlı, yuvarlak
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oval şekilli, ortası yer yer solan, kırmızı plaklar izlendi. Yer yer
bu plakların arasında sütlü kahve tonlarında maküller saptandı.
Histopatolojisi “ürtikeryal vaskülit” ile uyumlu gelen hastanı sistemik muayenesi, laboratuar tetkikleri normal olarak sonuçlandı.
Klinik ve laboratuar bulguları eşliğinde hastamıza “ürtikeryal vaskülit” tanısı koyduk. Sistemik antihistaminik tedavisine alınan hasta tedaviden fayda gördü. Bu nadir görülen bu olguyu sunmaya değer bulduk.

lı bayan hastalar jinekolojik yönden taranmalıdır. Çoklu kutanöz leiomyomu olan bazı olgularda nadiren eritrositoz gözlenmiştir.
Kesin tanı histopatolojik inceleme ile konmaktadır. Semptomatik
olgularda tedavi cerrahidir. Ancak çoklu piloleiomyoma olgularında rekürrens sıktır.
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Kutanöz leiomyomlar düz kas hücrelerinden köken alan, nadir görülen, benign yumuşak doku neoplazmalarıdır. Düz kas hücresinin
yer aldığı her yerden gelişebilirler. Malign transformasyonları nadirdir. Toplumda oldukça az görülürler. Burada çoklu piloleiomyomu
olan erkek bir olguyu sunmayı amaçladık.
51 yaşında erkek hasta sol çene bölgesindeki ağrılı kitleler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Şikayeti ilk kez 15 yıl önce kırmızı tek kabarıklık şeklinde başlamış. Daha sonra yıllar içinde sayısı artmış. Soğukla tetiklenen batma tarzında ağrı yakınması oluyormuş. Hastanın yapılan dermatolojik muayenesinde sol mandibuler
bölgede çapları 0.5-1 cm arasında değişen toplam 4 adet, eritemli,
hassas, lastik kıvamlı, mobil nodüler lezyon saptandı. Lezyonların
birinden alınan insizyonel deri biyopsi histopatolojik değerlendirmede piloleiomyoma ile uyumlu olarak raporlandı. Hastanın yapılan fizik muayenesi ve laboratuar tetkikleri normaldi. Abdomen
USG’de şüpheli başka patoloji gözlenmedi. Hastanın aile öyküsünde herhangi bir özelliğe rastlanmadı. Lezyonların semptomatik olması nedeniyle eksizyon için hasta plastik cerrahi kliniğine konsulte edildi. Tüm lezyonları eksize edilen hastada takip eden son 1 yıl
içinde yeni lezyona rastlanmadı.
Leiomyomlar ilk kez 1854 yılındaVirchow tarafından tanımlanmıştır. Nadir olarak görülmektedirler. Kutanöz leiomyomların köken
aldıkları yere göre 3 farklı tipi bulunmaktadır: errektör pili kasından köken alan piloleiomyoma, damar duvarından köken alan anjioleiomyoma ve skrotum, nipple ve labium majorden köken alan genital leiomyomalar. Piloleiomyomlar sıklıkla birden çok sayıda ortaya çıkmaktadırlar. Soliter olgular sıklıkla 50’li yaşlarda görülürken
çoklu lezyonu olan olgulara en sık 10-30 yaş arasında rastlanmaktadır. Kadın ve erkeklerdeki sıklığı eşittir. Yüz, sırt veya ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde yerleşebilirler. Lezyonların %60 ‘ı semptomatiktir. Soğuk ve dokunmaya aşırı duyarlıdırlar. Ağrının sebebi
net olarak açıklanamamıştır.

Kırk iki yaşında erkek hasta gövde ve kolların üst kısımlarında gelişen kırmızı kabarıklıklar nedeniyle kliniğimize başvurdu. Öyküde
yakınmalarının ilk defa üç yıl önce sol omuzda başladığı, yavaş bir
seyirle gövdeye ilerlediği bildirildi. Özgeçmişinde özellik olmayan
hastanın soygeçmişinde babannesinin akciğer tüberkülozundan
kaybedildiği öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde, özellikle sırtta sol skapular bölgede daha yoğun olmak üzere gövdede, omuzlarda ve her iki üst ekstremite proksimalinde çapları 0,5-3 cm arasında
değişen, keskin sınırlı, periferi canlı eritemli, merkezi daha soluk görünümde, yer yer atrofik çok sayıda plaklar izlendi. Skapular bölgedeki lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde merkezinde geniş kazeifikasyon nekrozu içeren granülom yapıları gözlendi. Aynı lezyondan yapılan mikolojik ve mikobakteriyolojik kültürde üreme saptanmadı. Tüberkülin deri testi 17 mm idi. Akciğer
grafisinde peribronşial duvar kalınlaşmaları ve sağ apikal plevrada
sekel değişiklikler izlenmekteydi. Öykü ile birlikte klinik ve histopatolojik bulgular doğrultusunda lupus vulgaris olarak değerlendirilen
hastaya izoniazid 300 mg/gün, rifampisin 600 mg/gün, pirazinamid 2000 mg/gün, etambutol 1500 mg/gün, dörtlü tedavisi başlandı. Üç ay bu tedaviyi alan hastanın lezyonlarında gerileme gözlenmesi üzerine izoniazid ve rifampisin ile ikili tedaviye devam edildi.
Yirmi üçüncü ayda lezyonları tamamen gerileyen hastanın tedavisi kesildi. Daha sonraki bir yıllık izlem süresinde nüks gözlenmedi.
Lupus vulgaris, tüberküloz basiline immunitesi ve tüberkülin duyarlılığı orta ve yüksek derecede olan bireylerde ortaya çıkan sekonder deri tüberkülozudur. Deri tüberkülozlarının en sık görülen klinik tipidir. Lupus vulgariste karakteristik lezyon asemptomatik,
kırmızı-kahverengi renkte, yumuşak kıvamda papül ya da plaktır.
Lezyon ortadan skatriks bırakarak iyileşirken perifere doğru ilerleme
gösterir. Hastalık en sık baş, boyun bölgesinde, daha az olarak kol ve
bacaklarda, nadiren de gövdede yerleşim göstermektedir. Lupus vulgaris daha az sıklıkta hipertrofik, verrüköz, ülseratif, vejetatif, eksfoliatif ve dissemine formlarda ortaya çıkabilmektedir. Burada dissemine lupus vulgarisli bir olgu sunulmaktadır.

Leiomyomların patogenezi henüz bilinmemektedir. Genellikle sporadik olarak gelişseler de otozomal dominant geçişli olgular da gözlenmiştir. Tümör supresör bir gen olan fumarat hidratazdaki bir
germline mutasyonun ailevi çoklu tümörlerden sorumlu olduğu
saptanmıştır. Leiomyomlar benign olarak bilinseler de bir olguda
malign transformasyon gözlenmiştir. Çoklu kutanöz piloleiomyomların uterin leiomyomlar, leiomyosarkomlar ve renal hücreli karsinom ilişkili olabildiği gözlenmiştir. Bu yüzden çoklu leiomyoma-
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Epidermodisplazya verrusiformis (EV), etyolojisinde çeşitli human
papilloma virüs (HPV) tiplerinin, hücresel immun yetmezliğin ve
ultraviole ışınlarının yer aldığı, malin dönüşüm potansiyeli olan,
nadir görülen bir genodermatozdur. EV tanısı koyduğumuz, genital
bölgede yaygın lezyonları olan, mental retardasyonu ve hücresel immun yetmezliği saptanan yedi yaşındaki olgumuz; EV lezyonlarının
nadir görülen klinik prezentasyon ve yerleşiminin yanısıra, EV’de
immun yetmezliğin araştırılması ve genital bölgede topikal imikimod tedavisinin etkinliği açısından sunulmuştur.

alanlardır. Polikliniğimize 42 yaşında bayan hasta boyunda ve sırtta kabartı şikâyeti ile başvurdu. Olgunun hikâyesinde şikâyetleri çocukluğundan beridir varmış ancak son yıllarda artmış. Ayrıca 5 çocuğunda da benzer şikâyetlerin olduğu öğrenildi. Olgunun fizik
muayenesinde boyun, sırt orta hat, yüzde yaygın ve el dorsumunda
yağlı görünümlü keratozik papüller, palmoplantar kalınlaşma, tırnaklarda V şeklinde çentiklenme mevcuttu. Çocuklardan ancak üç
tanesine ulaşıldı. Çocukların yaşları ve cinsiyetleri sırasıyla 10 yaş
erkek, 14 yaş kız ve 20 yaş erkek şeklindeydi. Fizik muayenelerinde
el dorsumlarında, boyunda ve yüzde daha hafif olmakla birlikte dokunmakla sert 1-2 mm lik papüller ve bu bölgelerde pigmentasyon
artışı mevcuttu. Anne olan hastadan biyobsi alındı ve Darier hastalığı olarak değerlendirildi. Darier hastalığının aynı aileden dört kişide bir arada görülmesi nedeniyle sunumu uygun görüldü.
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23 yaşında erkek hastamız polikliniğimize gövde ön duvarında
yedi adet kırmızı, ağrılı şişlikler şikâyeti ile başvurdu. Hastanın bu
şikâyetlerinin 5 ay önce başladığı öğrenildi. Başvurduğu sağlık kuruluşlarında topikal ve sistemik antibiyoterapiler aldığı fakat fayda görmediği öğrenildi. Öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu. Hastanın dermatolojik muayenesinde gövde ön yüzünde yedi
adet en büyüğü on milimetre çapında, kırmızı renkli, yuvarlak oval
şekilli, infiltre papülonodüler izlendi. Palpasyonda hassasiyet mevcuttu. Eksizyonel biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde
“dermiste yoğun düz kas demeti” izlendi. İmmünohistokimyasal
boyamada aktin (+), vimektin (+), S-100 (-), demsin (-), CD34 (-) olarak tespit edildi. Klinik ve laboratuar bulguları eşliğinde hastamıza “Piloleiomiyom (Pilar leiomiyom) ” tanısı koyduk.
Piloleiomiyom genellikle multipldır. Kadınlarda iki kat sık görülür. Dokunulduğunda veya soğuk uygulandığında kontrakte olabilir. Eşlik edebileceği Reed sendromu, Gardner sendromu, renal hücreli karsinoma yönünden hastalar araştırmalıdır. Hastamızın sitemik araştırmasında patoloji saptanmadı. Nadir görülen bu olguyu
sunmaya değer bulduk.
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Keratosis folikülaris olarak da bilinen Darier hastalığı hücreler arası yapışmanın kaybolduğu ve keratinizasyon bozukluğunun görüldüğü otozomal dominant bir hastalıktır. Darier hastalığının belirgin
lezyonları sert ve kaba papüllerdir. Gövde ve yüzün seboreik alanları, saçlı deri sınırı, şakaklar, kulaklar ve saçlı deri en sık tutulan
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Eozinofilik selülit (Wells sendromu) patogenezi tam olarak bilinmeyen tekrarlayıcı nadir görülen selim bir inflamatuar dermatozdur.
Hastalığın etyolojisi kesin belli olmamakla birlikte böcek ısırığı, ilaç
kullanımı, enfeksiyonlar ve hematolojik malignitelere sekonder oluşabilecek bir hipersensitivite reaksiyonu olabileceği düşünülmektedir. Deri lezyonları en sık ekstremitelerde ve gövdede yerleşme eğilimindedir. Öncelikle selülit benzeri ödemli, ısı artışı olan, kaşıntılı
plaklar oluşur ve lezyonlar günler içinde büyür. Birkaç haftada lezyonun merkezinden başlayarak solmaya başlar. Lezyonlara bazen vezikül ve bül eşlik edebilir. Histopatolojik incelemede dermiste ödem
ve yoğun eozinofilik infiltrat ve alev figürleri görülür.
50 yaşında bayan olgu polikliniğimize kollarında 1,5 aydır bulunan kaşıntılı, kırmızı lezyonlar ile başvurdu. Hipotiroidi nedeniyle levotroksin sodyum kullanımı dışında, özgeçmişde başka hastalık ve ilaç kullanım öyküsü, enfeksiyon ve böcek ısırığı gibi etyopatogeneze yönelik bulgu yoktu. Soy geçmişinde de özellik yoktu.
Dermatolojik muayenede her iki ön kol ve el sırtında 1- 5 cm arası boyutlarda, üzerinde hafif ısı artışı olan, eritemli ödematöz görünümde birkaç adet anüler plak gözlendi. Olgunun labaratuar incelemelerinde IgE düzeyi 156 IU/m(0-100)idi. Diğer labaratuvar tetkiklerinde patolojik bulguya rastlanılmadı. Lezyondan biyopsi alındı, histopatolojik incelemesinde ‘dermiste yoğun eozinofilik infiltrat ve alev figürleri’ saptandı. Klinik ve histopatolojik bulgular ile
‘eozinofilik selülit tanısı’ konuldu. Setrizin grubu antihistaminik
başlandı, takibinde lezyonlarında tam düzelme gözlendi.
Eozinofilik selülit nedeni kesin olarak bilinmeyen akut tekrarlayıcı pruritik bir dermatozdur. Literatürde bildirilmiş yaklaşık 80 olgu
vardır. Böcek ısırıklarının bazı hastalarda hastalığı başlamasında ve
tekrarlamasında tetikleyici faktör olabileceği öne sürülmüştür. Bazı
olgularda paraziter, viral enfeksiyonlar ve hematolojik maligniteler
ile ilişkisi bildirilmiştir. Etyopatogenezinde rol oynayabileceği düşünülen ilaçlar; penisilin, tetrasiklin, antikolinerjik ajanlar, anestezikler, non steroid antiinflamatuarlar, TNF alfa antagonistleri ve
bazı aşılardır. Olgumuzda böcek ısırığı öyküsü yoktu. Klinik ve laboratuvar tetkiklerinde enfeksiyon ve hematolojik malignite lehine bulgu gözlenmedi. Hastamız levotroksin sodyum kullanmaktaydı. Literatürde levotroksin sodyum ve tiroid hastalıkları ile ilişkili
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bildirilmiş eozinofilik selülit olgusuna rastlanmadı. Ayırıcı tanısında bakteriyel selülit, kontakt dermatit, ürtiker, ilaç erüpsyonu gibi
durumlar vardır. Tekrarlayan eritemli, ödemli selülit benzeri pruritik plakları olan hastalarda eozinofilik selülit de akla gelmelidir.

değerlendirildi. Klinik ve laboratuar bulguları eşliğinde hastamıza
“Zosteriform liken planus” tanısı koyduk. Topikal mometazon furoat tedavisi başlanan hasta tedavisin ikinci ayında tedaviden fayda
gördü. Nadir görülen bu olguyu sunmaya değer bulduk.
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Sistemik AL amiloidoz hastalarında kutanöz ve mukozal tutulum
sıklıkla papül, purpura, nodül, plak ve makroglossi şeklinde karşımıza çıkmakla beraber literatürde büllöz deri lezyonları ile prezante
olan az sayıda olgu bildirimi bulunmaktadır.
40 yaşında erkek hasta yaklaşık yedi aydır tüm vücutta kaşıntılı su
toplayan yaralar şikayetiyle kliniğimize başvuran hastanın dermatolojik muayenesinde makroglossi, skrotal dil görünümü, vücutta dağınık yerleşimli erode alanlar, sol el bileği ve palmar yüzde, testislerde nikolsky pozitif intakt büller izlendi. Yapılan deri biyopsisinin
histopatolojik incelenmesinde, immünfloresan negatif subepidermal ayrılma ile karakterli vezikülobüllöz dermatit ve dermiste amiloid birikimi ile uyumlu bulgular saptandı.Elektron mikroskobik
incelemede amiloid birikimi ile uyumlu bulgular, yer yer nikolsky
pozitif bül oluşumunu açıklayabilecek dezmozomlarda ayrılma saptandı.Hematoloji kliniği tarafından yapılan ileri tetkiklerde multiple myelom tanısı alan hasta 2 kür CAD kemoterapisi
(sikolfosfamid, adriablatin,dexametazon) verilererek, ayaktan bortezomib idame tedavisi ile takip edilmektedir. olgumuzu nadir karşılaşılan primer büllöz amiloidoz formu olması nedeniyle sunuyoruz.
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Epidermolitik hiperkeratoz önceleri büllöz konjenital iktiyoziform eritroderma olarak adlandırılan otozomal dominant geçişli bir genodermatozdur. Keratin 1 ve 10 genlerindeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Sıklığı 200.000-300.000 doğumda 1’dir. Hastalık doğumda veya hemen sonra jeneralize olabilir, belirgin eritroderma ve büllerle kendini gösterir. Lokalize olarak ta görülebilen hastalık derinin öncelikle fleksural alanlarını etkiler. Zamanla, cilt hiperkeratotik ve verrüköz bir görünüm alır, yaşam boyunca devam edebilir ama büllöz olma eğilimi daha az belirgin hale gelir. Yenidoğanlarda,epitel bariyerinin bozulması sonucunda, elektrolit dengesizlikleri, ağır enfeksiyon ve sepsis gelişme
riski olur. Epidermolitik hiperkeratozun histopatolojisinde hiperkeratoz, hipergranüloz ve epidermolizis vardır. Epidermolizis alanları içinde karakteristik epidermal hücreler belirsiz periferik sınırları ile perinükleer vakuolizasyon (vakuoler dejenerasyon) içerir.
Hiperkeratozik evrenin ayırıcı tanısında inflamatuar lineer verrüköz nevüs, darier hastalığı, inkontinensiya pigmenti gibi hastalıklar düşünülmelidir.
Burada sağ ayak dorsumundan başlayıp sağ bacak boyunca lineer uzanan, göbek çevresinde, gleteallerde, her iki kolların ekstensör yüzlerinde, skapular bölgede kahverengi 1-2 mm lik hiperkeratozik verrüköz karakterde papül ve plaklar olan 3 yaşında kız çocuğuna klinik ve histopatolojik muayene sonucu epidermolitik hiperkeratoz tanısı konuldu. Hastalığın tipik histopatolojik özelliklerini
gösteren olgu nadir görülmesinden dolayı sunuldu.
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21 yaşında erkek hastamız polikliniğimize gövdesinin sol yarısında, kırmızı-mor renkli çizgi ve kabarıklıklar şikâyeti ile başvurdu. Hastanın bu şikâyetlerinin 3-4 aydır mevcut olduğu, lezyonlarının zamanla koyulaştığı ve yayıldığı öğrenildi. Hastanın ailesinde benzer bir şikâyet yoktu. Öz geçmiş özellik arz etmiyordu.
Dermatolojik muayenesinde hastanın sol kol iç kısmından başlayarak gövdede meme üzerinden geçip orta hatta sonlanan zosteriform desende (Blaschko çizgilerine uyumlu) dizilen, viyole renkte, yassı likenoid maküller izlendi. İkinci bir lezyonun ise ilk lezyona paralel ve on santimetre aralıkla orta hatta kadar uzandığı ve göbek deliğinde sonlandığı izlendi. Hastanın lezyonları asemptomatikti. Oral mukoza, saçlı, tırnak ve genital muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Rutin biyokimyasal testleri normaldi.
Hastanın lezyonlu deriden alınan biyopsi örneğinin histopatolojik
incelemesi “epidermiste ortokeratoz ve granuler tabakada belirginleşme, bazal membranda silinme ve bant tarzı lenfositik infiltasyon
görüldü” bu bulgular “liken planus” klinik tanısı ile uyumlu olarak
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Sneddon sendromu, livedo retikülaris ve tekrarlayan serebrovasküler ataklar ile karakterize nadir bir hastalıktır. Epilepsi, kognitif yetmezlik, hipertansiyon, tekrarlayan düşük öyküsü hastalıkta görülen diğer bulgulardır. Genellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda
görülür. hastalığın patogenezinden antikardiyolipin antikor ve lupus antikoagulan aracılığı ile otoimmunitenin sorumlu olduğu kabul edilmektedir. 33 yaşında kadın hastanın nörolojik muayenesinde sağ hemihipoestezi vardı. Özgeçmişinde tedaviye yanıt vermeyen
başağrısı, iki kez geçirilmiş serebrovasküler infarkt ve üç kez düşük
öyküsü vardı. Dermatolojik muayenesinde uyluk ve önkolda daha

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

yaygın olmak üzere her iki alt ve üst ekstremitede, gövde ve yüzde
livedo retikülaris ile uyumlu retiküler paternde lividi eritem vardı.
Beyin manyetik rezonans (MR) görüntülemede her iki parietal lobda sağda daha belirgin olmak üzere ensefalomalazik alanlar vardı.
Serebral venöz MR anjiyografide sol transvers sinüs parsiyel trombozu ile uyumlu idi. Ekokardiyografide mitral kapak fibrotik hafif
kalınlaşmış olup, mitral yetersizliği vardı. Laboratuar tetkiklerinde
protein S düşüklüğü vardı. Hastaya özgeçmiş, klinik ve laboratuar
sonuçları ile Sneddon sendromu tanısı konuldu. Olgu hastalığın tipik özelliklerini göstermesi ve nadir görülmesinden dolayı sunuldu.
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Graham-Little-Piccardi-Lasseur Sendromu nadir görülen likenoid
bir dermatozdur. Saçlı deride multifokal skatrisiyel alopesi, aksilla
ve inguinal bölgede nonskatrisiyel alopesi ve gövde ve/veya saçlı deride foliküler liken planus triadından oluşan bir hastalıktır.
24 yaşında bayan hasta, polikliniğimize saçlı deride 5 yıl önce başlayan ve giderek yayılan yaralar, kaşıntı ve saç dökülmesi yakınması ile
vücutta toplu iğne başı büyüklüğünde yaygın kabarıklıklar şikayeti
ile başvurdu. Öyküden saçlı deriye adını bilmediği kortizonlu kremlerle solusyonlar ve oral retinoik asit kullandığı, ilacı kullanırken vücut lezyonlarında biraz gerileme olduğu ancak kemik ağrıları nedeniyle tedavi başlangıcından 2 ay sonra ilacın bırakıldığı öğrenildi.
Hastanın dermatolojik muayenesinde saçlı deride yama tarzında
skatrisiyel alopesik alanlar, gövdede ve her iki üst-alt ekstremitede
1mm çaplarında ele rende hissi veren keratotik papüller saptandı.
Histopatolojik incelemede saçlı deride epidermiste bazal vakuolizasyonla karakterize atrofi yanı sıra tüm kıl folliküllerinde atrofi, sırt
derisinde ise hiperkeratoz ve düzensiz akantoz gözlenmiştir. Hasta
tüm bu bulgularla Graham-Little-Piccardi-Lasseur Sendromu olarak değerlendirilmiştir.
Skatrisiyel alopesi ile seyreden olgularda Graham-Little-PiccardiLasseur Sendromu olasılığının göz ardı edilmemesinin önemini vurgulamak amacı ile bu olgu sunulması uygun görülmüştür.
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Lipoid proteinoz nadir görülen otozomal resesif geçişli bir depo
hastalığıdır. Karakteristik olarak deri, oral kavite ve diğer konnektif dokularda hiyalin madde birikimi sonucu göz kapağında ve du-
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dakta küçük deri renginde papüller, ses kısıklığı, travmaya uğrayan
bölgelerde atrofik plaklar ve kraniyografide kalsifikasyonlar görülür.
11 yaşında kız çocuğu 8 aylıktan itibaren vücudunda oluşan ve iyileşirken iz bırakan yaralar ve ağızda yaralar şikayeti nedeniyle polikliniğimize başvurdu.
Dermatolojik muayenede vücutta 1-3mm çaplarında atrofik skatrisiyel lezyonlar, göz kapakları, dudaklar, diz ve dirseklerde küçük sarı
renkte 1-4mm çapında papüler lezyonlar tesbit edildi. Makroglossi
ve dil hareketlerinde kısıtlılık ve ses kısıklığı saptandı.
Alt dudak iç yüzden alınan biyopsi örneğinde akantotik çok katlı yassı epitelyum altında homojen eozinofilik bir materyalin biriktiği saptandı. Biriken bu madde PAS ile güçlü boyandığı gözlendi. Kongo Red ile mukoza ya da tükrük bezi örneklerinde herhangi
bir boyanma görülmedi. Olguya klinik ve histopatolojik bulgularla
Lipoid Proteinoz tanısı kondu.
Olgumuz vücudunda oluşan yaralar ve büller nedeniyle 3 yaşında
pemfigus ve immün yetmezlik ön tanıları ile başka bir üniversitede
pediyatri kliniğinde takip edilmiş, 11 yaşında kliniğimize başvurması ile Lipoid proteinoz tanısı konmuştur. Nadir görülen bu tür
olgularda tanının biran önce konabilmesi açısından multidisipliner
yaklaşımın önemi vurgulanmak istenmiştir.
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Skatrisyel marjinal alopesi, saçlı deri periferinde, normal saçlı deri
zemininde, fokal veya tam saç kaybının görüldüğü, sıklıkla traksiyon öyküsü bulunan kadınlarda izlenen ve normal görünümdeki
saçlı deri sebebiyle ofiasis tipi alopesi areata ile karışan bir çeşit skatrisyel alopesidir. Klinik olarak skatrisyel görünümde olmamakla beraber histopatolojik olarak da kıl folliküllerindeki fibrozisin tespiti
zordur. Bu tarzda saç dökülmesi olan ve biyopsi ile skatrisyel alopesinin doğrulandığı bir grup hastada traksiyon öyküsü olmaması sebebiyle bu tip saç kaybının traksiyon olmaksızın da gerçekleşebileceği, etiyolojide başka faktörlerin de olabileceği öne sürülmüştür.
50 yaşında bayan hasta, en az on yıldan beri özellikle saçının yan
ve arka kısımlarında dökülme şikayeti ile polikliniğimize başvurdu.
Öyküden daha önce alopesi areate tanısı ile kalsipotriol içeren saç
losyonu, topikal kortikosteroidli krem ve çinko kapsül tedavileri verildiği öğrenildi. Tedavilerden fayda görmeyen hasta ileri tetkik tedavi amacıyla servisimize yatırıldı. Genel sistem muayenesi olağan
olan hastanın dermatolojik muayenesinde bilateral temporal bölgelerde oksipital bölge ile birleşen, klinik olarak normal saçlı deri zemini izlenen alopesik alan, saçlı deri ile birleşim yerinde, kıl folikülleri etrafında minimal eritem tespit edildi. Hastanın saçlı deri alopesik alan sınırından ayırıcı tanı amacıyla alınan deri biyopsisinde kıl
köklerinde yaygın fibrozis gözlenmiş ve skatrisyel alopesi ile uyumlu olduğu bildirilmiştir.
Traksiyon öyküsü olmayan, saçlı deri periferinde saç kaybı, zeminde klinik olarak skar izlenmeyen topikal tedavilere yanıtsız alopesili hastalarda, skatrisyel marjinal alopesinin düşünülmesi ve biyopsi
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ile tanının doğrulanmasının gerekliliğini vurgulamak amacı ile nadir görülen bu hastalığın sunulması uygun görülmüştür.
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Elefantiyazis terimi klasik olarak Wuchereria bancrofti infestasyonuna bağlı gelisen deri değisikliklerini tanımlamak için kullanılır.
Castellani 1934’te, non-filarial lenfödem yapan hastalıkları tropikal bölgelerin lenfödematöz hastalıklarından ayırmak için nostras
sıfatını kullanmıstır. Elefantiyazis nostras verrükoza (ENV) kronik lenfatik obstruksiyon ve tekrarlayan streptekok enfeksiyonlarının neden olduğu nadir görülen deformasyonla seyreden, kronik,
progresif,non-filarial lenfödemle karakterize bir hastalıktır.Sıklıkla
alt eksremiteler ve genital bölgeyi etkilemekle birlikte vucüdun herhangi bir yerinde görülebilir. ENV’da etkilenen bölgede ödem, jeneralize kalınlasma ve likenifikasyon, kaldırım taşı görünümü ve
verrüköz değisiklikler görülür. Etyolojide enfeksiyonlar, obezite,
tümör obstruksiyonları, konjestif kalp yetmezliği (KKY), travma,
radyasyon,tiroid hastalıkları, kaposi sarkomu gibi birçok neden yer
almaktadır. Streptokokkal infeksiyon ENV’nin gelisiminde önemli patojenik role sahiptir. Tedavide antibiyotikler, diüretikler, topikal keratolitikler, oral retinoidler, mekanik masaj, pnömatik kopresyon cihazları denenebilir.Direçli olgularda cerrahi tedavilere başvurulur.Cerrahi tedavi de debridman, lenfovenöz veya lenfatik anastomazlar, son yöntem olarak ise amputasyon düşünülebilir. Burada
KKY’nin predispozan faktör olduğu bir ENV olgusu sunulmuştur.
65 yaşında erkek hasta koroner yoğun bakım servisinde KKY nedeniyle takip edilirken sol ayakta kötü kokulu akıntı ve verrüköz lezyonları sebebiyle bölümümüze konsülte edildi. Hastanın öyküsünde yakınmalarının 15 yıl önce başladığı ve bu nedenle üç kez hastaneye yatarak tedavi gördüğü öğrenildi. Hastada travma, malinite, cerrahi operasyon, radyasyon, tropikal bölgelere seyahat ve ailede benzer hastalık öyküsü yoktu. Dermatolojik muayenesinde sol
tibia 1/3 distalinde ve sol ayakta belirgin ödem diffüz verrüköz nodüller, papüller kaldırım taşı görünümü, ayak parmaklarında jenaralize kalınlaşma, parmak aralarında kötü kokunun eşlik ettiği pürülan akıntı,sol tibia ön yüz proksimalinde hiperpigmente maküller
izlendi.Sol ayak parmak arasından alınan kültürde Aeromonas üremesi nedeniyle enfeksiyon hastalıkların önerisi ile antibiyotik tedavisi başlandı. Ortopedi ve plastik cerrahiye konsulte edildi.Ortopedi
tarafından osteomiyelit düşünülmeyen hastaya amputasyon, Plastik
cerrahi tarafından değerlendirilen hastaya lenfatik anastomoz yapılan bir merkeze yönlendirilmesi önerildi, ancak hasta önerilen tedavi seçeneklerini kabul etmeyerek kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.
ENV kronik ilerleyici ve tedavisi zor bir hastalıktır.Bu nedenle erken tanı, tedavi ve altta yatan lenfatik obstruksiyon nedenlerinin
araştırılması komplikasyonlarının önlenmesinde önemlidir.
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Pellegra; gastrointestinal sistemi, sinir sistemini ve deriyi etkileyerek; diyare, demans, dermatit tablolarına neden olan sistemik bir
hastalıktır. Nikotinik asit ve /veya öncülü olan triptofan aminoasidinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Tedavisi mümkün olmakla birlikte; tedavi edilmediğinde ilerleyici ve ölümcül bir tablo oluşturabilir. Antitüberküloz ajanı olan izoniazid kullanımı; pellegraya neden olabilir. İzoniazid; benzer yapıları nedeniyle nikotinamidin kompetatif inhibitörü olmakla birlikte, triptofandan niasin sentezinde koenzim olarak rol alan piridoksin eksikliğine de neden olabilir. Belirti ve bulgular çeşitlilik göstermekle birlikte; tanıtıcı belirti olarak fotosensitif cilt lezyonlarını ilk bulgu olarak görebiliriz. Burada, tüberküloz absesi nedeniyle izoniazid kullanımına
bağlı Pellegra gelişen 24 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Hasta,
yoğun UV maruziyeti ile tetiklenen ellerinde eritem ödem ve ön
kol ekstensör yüzeylerinde simetrik, keskin sınırlı hiperpigmentasyon ve skuamasyon, burun kemeri ve alında folliküllerde skuam birikimleri, perioral pürülan eksudasyonlu papüller ile ön plana çıkan cilt bulgularıyla polikliniğimize başvurdu. Gastrointestinal yakınmaları olmayan hastada nöropsikiyatrik değerlendirmelerde apati ve depresyon saptandı. Hastada tipik deri bulgularına nöropsikiyatrik bulguların eşlik ettiği ve izoniazidle indüklendiği düşünülen
Pellegra tanısı kondu. Hastaya niasin tedavisi (500mg/gün) başlandı. Niasin tedavisi altında iki hafta sonraki değerlendirmede nöropsikiyatrik ve cilt bulgularında anlamlı gerile oldu. Deri bulgularının yerini postinflamatuar hiperpigmente ve hipopigmente makuller aldı. Ülkemizde artan tüberküloz olguları nedeniyle izoniazidle indüklenen Pellegra olgularına dikkat çekmek amacıyla sunulması uygun bulundu.
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Cevizin taze meyveleri ve yaprakları tanen, uçucu yağ ve acı boyarmadde olan juglonu içerir. Cevizin yeşil renkli kabuğu doğal boyamacılıkta pamuk, ipek ya da yün ipliklerini kahverengiye boyamakta kullanılır. Yine bazı bitkisel saç boyalarının içeriğinde de yer almaktadır. Günlük hayatta sık karşılaşmamız ve cevize bağlı kontakt dermatit olgularının oldukça nadir görülmesi nedeniyle olgumuzu sunuyoruz.
15 yaşında bayan hasta sol kolundaki leke ve yaralarla önce plastik
cerrahi kliniğine başvurmuş. Daha sonra tarafımıza konsulte edilen hastanın şikayetleri 2 gün önce başlamış. Sol kol iç yüzündeki
faça izlerini gidermek için bir arkadaşının tavsiyesi ile yaş ceviz kabuğunu ezip koluna geceden sarmış ve sabaha kadar kapalı kalmış.
Yanma ve batma hissine dayanamayıp sabah kolunu açtığında kolunun siyaha boyandığını ve aralarda kızarıklıklar ve deride soyulmalar olduğunu fark etmiş. Hastanın dermatolojik muayenesinde sol
önkol fleksör yüzde çevresinde keskin sınırlı kahverenkli pigmentasyon alanları bulunan, merkezi eritemli erode plaklar gözlendi.
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Aralarda gelişigüzel yerleşmiş yer yer hipertrofik lineer skarları mevcuttu. Hasta ıslak pansumanlar ve topikal antibiyotikli pomadlar
ile takip edildi. Komplikasyonsuz iyileşme sağlandı. Pigmentasyon
haftalar içinde geriledi.
Latince Juglans regia olarak da bilinen ceviz ülkemizin hemen
her yerinde yetişmektedir. Ceviz ağacının yaprakları ve yeşil renkli kabuğu tanen, uçucu yağ ve acı boyarmadde olan juglonu içerir. Juglonun hiperpigmentasyon gibi irritan reaksiyonlardan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Deri pigmentasyonunun mekanizmasında melanositler rol oynamamaktadır. Pigmentasyon şiddetine
göre 1-4 hafta arasında kaybolmaktadır. Akut irritan kontakt dermatit ve hiperpigmentasyona çiftçi ve ev hanımlarında en sık yeşil
kabukların temizlenme mevsimi olan sonbaharda rastlanmaktadır.
Olgumuzun oldukça nadir görülen olgular arasında yer alması nedeniyle deride hiperpigmentasyonla başvuran hastalarda ayırıcı tanılar arasında yer alması gerektiği kanısındayız.
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Çocukluk çağının selim seyirli ve spontan düzelen hastalıklarından
biri olan akut infantil hemorajik ödemin diğer döküntülü hastalıklarla kolaylıkla karışabileceği ve tanısının klinik bulgulara dayalı konulabileceğini vurgulamak amacıyla olgular sunulmuştur
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GÜNEŞ GÖREN ALANLARA LOKALİZE DARİER
HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
1

Deniz Öztürk Kara, 1Mehmet Ali Can Emeksiz, 1Mukadder
Koçak, 2Önder Bozdoğan.

1
2

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Darier hastalığı vücudun özellikle yüz, gövde ve ekstremitelerin
fleksural bölgelerini tutan, birleşme eğilimi gösteren verrüköz papüller lezyonlarla karakterize bir dermatozdur.Hastalık epidermiste
keratinizasyon bozukluğu, tırnak ile müköz membranların tutulumu ile seyreder ve otozomal dominant bir geçiş gösterir.Hastalığın
çok iyi bilinen klasik tipi dışında hipertrofik, vezikülobüllöz, zosteriform veya lineer, lokalize,akral ve komedonal tipleri de vardır.
Tedavide epidermisi etkileyen diğer birçok genodermatozda olduğu
gibi topikal ve sistemik retinoidler yer alır.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Akut infantil hemorajik ödem (AİHÖ) küçük çocuklarda
izlenen,ateş,palpabl purpura ve ekstremitelerde ödem ile karakterize küçük damarların lökositoklastik vaskülitidir.Gürültülü bir
başlangıca rağmen selim seyreder,1-3 hafta içinde spontan düzelir.Bildirimlerde hastalığın, Henoch Schönlein Purpura(HSP)’sının
kutanöz bir varyantı olabileceğini ifade edilirken,bazı yayınlarda ise
hastalığın ayrı bir antite olduğu savunulmaktadır.Etyoloji kesin olarak bilinmemekle birlikte,hastaların %75’inde üst solunum yolu
enfeksiyonu (ÜSYE) veya üriner sistem enfeksiyon hikayesi bulunmaktadır.Kliniğimizde AİHÖ tanısı alan, enfeksiyon hastalığı sonrasında oluşan 18 aylık erkek ve aynı yaş grubunda kız hasta sunulmuştur.
Olgu 1: Bir buçuk yaşında erkek hasta göz,el ve ayaklarında
şişlik,yanak,kol,gövde,sırt ve bacaklarında yaygın döküntü yakınması ile polikliniğimize getirildi.Hastanın 15 gün önce hafif ateş,nezle ve öksürüğünün başladığı bu nedenle parasetamol ve
amoksisilin verildiği,ilaçları alırken üçüncü günde deri döküntülerinin başlaması ile ilaçların kesildiği;döküntülerin önce kollarda başlayıp yüze ve bacaklara yayıldığı öğrenildi.Ateşinin yüksek olması
nedeniyle hasta servisimize yatırıldı.Dermatolojik muayenesinde
yüzde alında bilateral malar bölgelerde yer yer birleşme eğiliminde yer yer hedef lezyon şeklinde eritemli morumsu çok sayıda papül ve plaklar izlendi.Oral mukoza doğaldı. Hastaya klinik bulgularla AİHÖ tanısı verildi ve genel durumu iyi seyreden hastanın takiplerinde deri lezyonları yedi gün içerisinde geriledi.
Olgu 2: On Sekiz aylık kız hasta,bacaklarda ve gluteal bölgede
2-3 cm çapında morluklar sebebiyle başvurdu. Hastanın 7 gün
önce ÜSYE nedeniyle sefaleksin kullandıktan beş gün sonra deri
döküntülerinin başladığı,döküntülerin önce yüzde başlayıp kol
ve bacaklara yayıldığı öğrenildi. Çapları 1-3cm arasında değişen
annüler,palpable,kırmızı-mor renkte,basmakla solmayan döküntüler ile birlikte göz kapakları,el ve ayaklarda ödem mevcuttu.Diğer
sistem muayeneleri doğaldı.. Hastaya klinik bulgularla AİHÖ tanısı verildi ve takibe alındı.

16-20 Kasım 2011, Ankara

Olgu Sunumu: Onsekiz yaşında erkek hasta,2 yıl önce boyun V’sinde
ortaya çıkan grimsi kahverengi yağlı görünümde döküntüleri nedeniyle polikliniğimize başvurdu.Döküntülerin sayısının giderek arttığı ve renginin koyulaştığı, özellikle lezyon büyüklüğünün yaz aylarında arttığı ve kaşıntı ile birlikte seyrettiği öğrenildi.Özgeçmiş ve soy
geçmişinde bir özellik yoktu.Dermatolojik muayenede boyun V’sinde
ve yüzünde birkaç milimetre çapında kahve renkli,yağlı görünümlü papüller lezyonlar izlendi.Mukozalar,saçlar ve tırnaklar normaldi.
Sistemik muayenesi rutin hematolojik ve biyokimyasal tetkikleri normaldi.Lezyonel bölgeden alınan deri örneğinin histopatolojik değerlendirilmesi Darier hastalığı ile uyumluydu.
Olgumuza klinik ve histopatolojik bulgularla Lokalize Darier hastalığı tanısı kondu.Olgumuz nadir görülmesi ve lezyonlarının sadece güneş gören alanlarda, boyun V’sinde görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
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PİTRİAZİS ROSEA OLGU SUNUMU
1

Filiz Canpolat.

1

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Anabilim Dalı

Pitriazis rozea, klinikte yakacık tarzında ince skuamla çevrili madalyon plağı ve lezyonların çam ağacı benzeri dağılım göstermesi ile kolayca tanınan, sıklıkla kendiliğinden iyileşmeye eğilimli sık görülen
inflamatuar bir dermatozdur.Pitriazis rozeanın veziküler, püstüler,
invers, purpurik veya hemorajik, ürtikata ve gigantea gibi atipik klinik formları %20 oranında görülebilir ve tanıda güçlük yaratabilir.
Purpurik pitriazis rozea klinik olarak maküler purpurik lezyonların
görüldüğü, histopatolojisinde eritrosit ekstravazasyonu bulunan nadir rastlanan formlardan biridir. Atipik formların maligniteye eşlik
edebileceği bilinmekte olup, purpurik pitriazis rozea ile birliktelik
gösteren akut myeloid lösemili bir olgu bulunmaktadır.
Olgumuz 32 yaşında erkek hasta, 3 aydır gövdede ve kolların proksimal bölgesinde yaygın purpurik görünümlü oval plaklar şikâyeti
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ile polikliniğimize başvurdu. Laboratuar bulguları normal olan hasta daha önceden bu şikâyeti için 2 ay aralıklı olarak topikal steroid kullanmış ve bu tedaviden fayda görmemişti. Histopatolojisinde
yüzeyel perivasküler lenfohistiyositik infiltrat ve eritrosit ekstravazasyonu görüldü. Bu bulgularla purpurik pitriazis rozea tanısı konulan hastaya dar bant UVB tedavisi planlandı ve 10. seansta lezyonlarda belirgin gerileme görüldü. Purpurik pitriazis rozeanın nadir görülen bir form olması, hastalığın beklenenden uzun sürmesi ve dar bant UVB tedavisine iyi yanıt vermesi nedeniyle olgumuzu sunduk.

duğuna karar verilemedi.8 ay sonra yapılan kontrolde tırnaklarda
tam düzelme saptandı.
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ERUPTİF VELLUS KIL KİSTLERİ OLAN BİR OLGU
SUNUMU
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İNTRAVENÖZ İMMUNOGLOBULİN İLE TEDAVİ
EDİLEN TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİSLİ BİR
OLGUDA ONİKOMADEZİS GELİŞİMİ
1

Esra Öcal, 1Mukadder Koçak.

1

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Toksik epidermal nekroliz (TEN) Lyell tarafından 1956 yılında tanımlanmıştır ve Lyell Sendromu olarak da bilinir. TEN nadir görülen, yaşamı tehdit eden, epidermal ve mukozal ayrılmayla karakterizedir. Mortalitesi %20-%60 arasında değişmektedir.Etyolojide
%65-%80 ilaçlar sorumludur. En sık antikonvulsanlar, nonsteroid
antiiflamatuvarlar, allopürinol, ve antibiyotikler sorumludur.Deri
bulguları düz, irregüler, atipik target lezyonlar veya ortası nekroze birleşme eğiliminde diffüz purpurik maküllerle karakterizedir.
Değişik tedavi alternatiflerine rağmen standart bir tedavi protokolü bulunmamaktadır. Tedavide ilk olarak sorumlu ilacın kesilmesi ve destek tedavisi, sonrasında ise topikal ve sistemik tedavi seçenekleri yer almaktadır. Sistemik tedavide sistemik steroidler, intravenöz immunoglobulin (IVIG), immünmodülatör ajanlar yer almaktadır. IVIG tedavisi Fas-Fas ligand aracılı apopitozisi inhibe ederek etki göstermektedir. Onikomadezis tırnak plağının tırnak yatağından proksimalde ayrılmasıdır. Sıklıkla travma sonrası,
inflamasyon,enfeksiyonlar, fototoksik reaksiyonlar, eritrodermi gibi
durumlardan sonra oluşur.Distale doğru uzayarak kaybolur. Burada
IVIG ile başarılı bir şekilde tedavi edilen karbamezapine bağlı olarak gelişen TEN olgusunda tedaviyi takiben gelişen onikomadezis
olgusu sunulmuştur.
21 yaşında bayan hasta acil servise tüm vucütta yaygın eritem ve
vezikülo-büllöz lezyonlar nedeniyle başvurdu.Anamnezinde hastanın 5 aydır epilepsi nedeniyle takip edildiği, 3 gün öncesinde
mevcut tedavinin değiştirilerek karbamezapin tedavisi başlandığı ve sonrasında yakınmasının başladığı öğrenildi. Dermatolojik
muayenede tüm vucütta yaygın birleşme eğiliminde makülopapüler lezyonlar, geniş ve yer yer erode büller izlendi. Vucüt yüzey alanının %80’i tutulmuştu. Bilateral göz kapakları ödemli, konjuktivalar hiperemik,oral mukoza ödemli, erode ve krutlu görünümdeydi.Genital mukozada erode alanlar izlendi. Genel durumu orta
olan hasta yoğun bakıma yatırıldı. Hastaya sıvı replasmanı ve enteral nütrusyon desteği, ısı kontrolü sağlandı.Sistemik olarak 2gr/ kg/
total IVIG tedavisi beş günde gidecek şekilde planlandı. Tedavinin
2. gününde hastalık kontrol altına alındı. Yoğun bakımda 7 gün
takip edilen,genel durumunda belirgin düzelme olan hasta, dermatoloji servisinde 10 gün takip edilip düzelme ile taburcu edildi.
Yapılan kontrollerde hastanın taburcu olduktan 45 gün sonra el ve
ayak tırnaklarının tümünde proksimalde enine çizgilenmeler oluşmaya başladı ve hastaya onikomadezis tanısı konularak öneriler verildi.Onikomadezisin TEN’emi yoksa IVIG tedavisine mi bağlı ol-
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Eruptif vellus kıl kistleri (EVKK) ilk olarak 1977 yılında sağlıklı
çocuklarda görülen asemptomatik dermal kıl kistlerini tanımlamak
için kullanılmıştır. Genellikle gövde ve ekstremite proksimallerinde
görülen 1-5 mm çapında gruplaşmış veya dağınık yerleşimli küçük,
deri renginde kistik papüllerdir. Gövde ve ekstremite yerleşiminin
yanı sıra, daha nadiren yüz, boyun, aksilla ve kasıklar da etkilenebilir. Rengi beyazdan sarı/kırmızımsı veya mavi/griye kadar değişebilir. Klinik görünüm genellikle tanısal olmakla birlikte, bazen tanıyı
desteklemek için biyopsi ve histopatolojik inceleme gereklidir. Bazı
olgular kendiliğinden gerileyebildiği gibi, genellikle inatçı bir seyri
olduğu bilinmektedir.
Ondokuz yaşında bayan hasta, 7 yıldan beri aksillalardan başlayıp,
abdomen, glutealar ve poplitealara yayılan, 3-6 mm çaplarında, çok
sayıda, deri renginde sert papüller nedeniyle başvurdu. Diz arkasından EVKK, steatosistoma multipleks ve ekrin hidrosistoma ön tanıları ile alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi EVKK olarak
raporlandı. Hastaya izotretinoin 30 mg/gün ve topikal kalsipotriol
tedavisi başlandı. Takipte 4 ay sonra hastanın yanıt almaması üzerine tedaviyi kestiği öğrenildi. Hastanın aksilla, gövde ön yüz, glutea
ve poplitealarındaki kistleri 1 hafta arayla uygulanan 4 seans elektrokoterizasyon ile drene edildi. 1 ay sonraki değerlendirmede hastada relaps izlenmedi.
Yaygın tutulumuyla nadir görülen olguyu tedavi seçeneklerini tartışmak amacıyla sunmak istedik.

P293
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA
İMMUNOLOJİK OLARAK PEMFİGUSU TAKLİT EDEN
PİKÜR BENZERİ REAKSİYON
1

Afet Akdağ Köse, 1K. Didem Yazganoğlu, 1Sezen Yazıcı, 1Rıfkiye
Küçükoğlu, 1Nesimi Büyükbabani, 1Esma Erbudak, 1Gülderen
Balcıoğlu.
1
İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı

Kronik lenfositik lösemi (KLL), erişkinlerde en sık görülen lösemi çeşididir. KLL başta olmak üzere çeşitli hematolojik malignitelerin seyrinde spesifik (metastatik) ve spesifik olmayan (metastatik olmayan) çeşitli deri lezyonları görülebilir. Spesifik olmayan deri lezyonları arasında otoimmün büllü hastalıklar, pikür ve pikür benzeri deri reaksiyonları gibi çeşitli büllöz erüpsiyonlar tanımlanmıştır. Sağlıklı bireylerde görülen pikür reaksiyonlarından farklı olarak KLL hastalarında klinik tabloda abartılı bir reaksiyon söz konusudur. Kaşıntılı, genellikle yaygın vezikülobüllöz lezyonlar olması ve anamnezde her zaman artropod ısırığı öyküsü olmaması ve direkt immunfloresan birikimi görülmemesi nedeniyle “pikür benzeri

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

reaksiyon” olarak da adlandırılmıştır. KLL seyri ile lezyonların şiddeti arasında korelasyon yoktur. KLL hastalarındaki bu abartılı pikür benzeri reaksiyonlar başlıca otoimmün büllü hastalıklar ile ayırıcı tanıya girer. 52 yaşında kadın KLL’li hasta, kliniğimize vücudunda yaygın kaşıntılı büller ile başvurdu. Yapılan histopatolojik
incelemelerinde intra ve subepidermal ayrışmalar ve yoğun eozinofil birikimi görüldü. Otoimmün büllü hastalıkları dışlamak amacıyla yapılan indirekt ve direkt immunfloresan incelemelerinin bazılarında ise interselüler IgG birikimi saptandı. Ancak, desmoglein-3,
BP180 ve BP230 antijenleri negatif idi. Hastanın klinik ve histopatolojik bulguları büllöz pemfigoid ve pikür ön tanılarını düşündürmekle beraber, immünolojik olarak bulgular pemfigusu taklit etmekteydi. Sistemik steroid tedavisi ile lezyonları kısa sürede baskılandı. Ancak sık olarak, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında tekrarlaması, kortikosteroid tedavisi altında yeni lezyon çıkışı, anamnezde zaman zaman böcek ısırığı öyküsünün olması klinik tabloyu bir
artropod ısırığının başlattığını düşündürse de çok sayıda lezyonun
aynı anda ortaya çıkması immünolojik bir patogenezi de akla getirdi. Ancak KLL’li hastalarda bildirilen pikür benzeri reaksiyon olgularının hiçbirinde bizim hastamızdakine benzer pemfigusu taklit
eden immunfloresan bulgusu gösterilmemiştir. Farklı olarak, skabiyezin tetiklediği, histopatolojik, klinik ve immünolojik olarak büllöz pemfigoidi taklit eden hastalar tanımlanmış, skabiyez akarlarının bazal membran antijenlerinde yol açtıkları değişiklik ve bunu
takiben antikor üretimi etyolojide suçlanmıştır. Bizim hastamızda
da artropod ısırığı epidermal değişikliklere ve sonucunda antikor
gelişimine ve dolayısıyla yaygın deri reaksiyonuna yol açmış olabilir,
böylelikle hem yaygın klinik bulgular hem de immunfloresan bulguları açıklanabilir. Bu hasta, KLL hastalarında görülebilecek pikür
benzeri yaygın vezikülobüllöz lezyonlar ile seyreden ve pemfigusu
taklit eden immunfloresan bulguları olan ilk hasta olması nedeniyle
sunulmaya değer bulunmuştur.

Literatürde D-penisilamin, asitretin ve dimetilsulfoksite yanıt veren
olgular bildirilmiştir. Bu olgu, D-penisilamin ve asitretin tedavilerine yanıt alınamaması nedeniyle sunulmaktadır.
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REFRAKTER PEMFİGUS VULGARİS TEDAVİSİNDE
RİTUKSİMAB: OLGU SUNUMU
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Bilgen Erdoğan, 1Zeynep Topkarcı, 1Murat Yılmaz, 1Alper
Demirci, 1Ayşe Kavak.
1
SB Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Kliniği

Pemfigus vulgaris kronik seyirli otoimmün büllöz bir dermatozdur. Sistemik steroidler ve adjuvan immunsüpresifler ile hastalık
çoğu olguda kontrol altında tutulabilir. Bazı olgularda ise gelişen
yan etkiler veya konvansiyonel tedaviye yanıtsızlık nedeniyle hastalığın kontrol altına alınabilmesi için 3. basamak tedavi seçeneklerine (Rituksimab, İVİG) ihtiyaç duyulabilir. 5 yıldır pemfigus vulgaris tanısı ile takip edilen olgumuzda sistemik steroid, azatiopürin ve
dapsonun kombine kullanımına rağmen yeni lezyon çıkışı engelenememiş ve uzun süreli steroid kullanımına bağlı cushingoid görünüm ve hepatosteatoz gelişmiştir. Olgumuzda rituksimabın 375mg/
m2/hafta dozunda 4 kür kullanımı sonrası yeni lezyon çıkışı durmuş, mevcut lezyonları gerilemiş ve 3 aylık takipte yeni lezyon çıkışı olmamıştır. Olgumuzu rituksimabın refrakter pemfigus vulgaris tedavisindeki yeri ve etkinliğini vurgulamak amacıyla sunmayı
uygun bulduk.
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BİR PAKİONİŞİ KONJENİTA OLGUSU
1

D-PENİSİLAMİN VE ASİTRETİN TEDAVİLERİNE
YANITSIZ LİPOİD PROTEİNOZİSLİ BİR OLGU
1

Sevil Ovalı Toka, 1Belçın İzol, 1Hayriye Sarıcaoğlu.

1

Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

‘Hyalinosis cutis et mucosae’ veya ‘Urbach-Wiethe hastalığı’ olarak
da bilinen lipoid proteinozis; nadir görülen, otozomal resesif geçişli
bir genodermatozdur. Ekstraselüler matriks protein 1 geninde mutasyon sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Deri, mukoza ve iç organlarda hiyalin birikimi sonucu oluşan, bir çok sistemi etkileyebilen bir hastalıktır. Lipoid proteinozisde ilk belirti vokal kordlarda
hiyalin birikimi sonucunda oluşan ses kısıklığıdır ve erken infantil
dönemde görülür. Takiben vücudun herhangi bir bölgesinde genellikle kaşıntılı, vezikül, bül, papül veya nodüller gelişir. Diz ve dirseklerde verrüköz plaklar oluşabilir. Konjonktiva, kornea, trabekulum ve retinada da hiyalin birikebilir. Etkili bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavide asitretin, D-penisilamin, dimetilsulfoksit kullanılmıştır.
5 yaşında kız hasta yaklaşık 2,5 yıldır olan kirpik diplerinde inci
tanesi şeklindeki papüller nedeniyle polikliniğimize başvurdu.
Doğumundan beri ses kısıklığı şikayeti de mevcut olan hastadan
alınan punch biyopsi sonucu ‘lipoid proteinozis’ olarak raporlandı.
Nörolojik tutulum açısından yapılan muayene ve tetkiklerinde özellik saptanmadı. 2 yıl süreyle D-penisilamin tedavisine yanıt alınamaması nedeniyle tedavi kesilerek hastaya asitretin başlandı. Fakat 5
ay sonunda fayda görülmemesi üzerine tedavi sonlandırıldı.

16-20 Kasım 2011, Ankara

Aslı Akın Belli, 1Nazmi Geyik.

1

SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Pakionişi konjenita, hipertrofik tırnak distrofisi, fokal palmoplantar
keratoderma ve bül oluşumu, oral lökokeratoz, kist oluşumu, palmoplantar hiperhidroz, gövde ve ekstremitelerde foliküler keratoz
ile karakterize sıklıkla OD kalıtılan nadir görülen bir genodermatozdur. İki ana pakionişi konjenita tipi mevcut olup klinik bulguları
ve etyolojik gen mutasyonları ile birbirinden ayrılırlar.
16 yaşında kadın hasta, tüm tırnaklarında kalınlaşma ve renk değişikliği, el- ayak tabanlarında kalınlaşma şikayeti ile bize başvurdu.
Hastanın şikayetleri 1,5 yaşında başlamıştı ve soy geçmişinde bir
özellik bulunmamaktaydı. Dermatolojik muayenesinde palmoplantar hiperkeratoz, tırnaklarda subungual hiperkeratoz ve diskolorasyon, kollarda keratoz pilaris mevcuttu. Hastanın klinik bulguları
pakionişi konjenita tip 1 ile uyumlu bulundu. El tırnaklarındaki hiperkeratoz için üre %40 emülsiyojel reçete edildi. Her iki ayak başparmak tırnakları onikogrifoz görüntüsü nedeniyle çekildi ve %90
fenol ile kimyasal matriks destrüksiyonu yapıldı.
Pakionişi Konjenita tip 1 keratin 6a/16, tip 2 ise keratin 6b/17 mutasyonları ile ilişkilidir. Pakionişi Konjenita tip 1 palmoplantar hiperkeratoz, foliküler hiperkeratoz ve lökokeratozdan meydana gelir.
Büllü lezyonlar, larengeal tutuluma bağlı ses kısıklığı, diz-dirsekte
verru benzeri lezyonlar ve hiperhidroz eşlik edebilir. Pakionişi
Konjenita tip 2’de palmoplantar keratoderma ve oral değişiklikler
daha az görülür ya da yoktur. Ayrıca doğumda diş varlığı öyküsü,
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epidermal kist veya steatokist gelişimi olabilir. Hafif olgularda nemlendiriciler ve keratolitikler kullanılabilir. Şiddetli olgularda asitretin denenebilir. Ancak yanıtsız olgularda tırnak rezeksiyonu ve matriks destrüksiyonu gerekebilir. Biz nadir görülen bir genodermatoz
olması nedeniyle bu olguyu sunmayı uygun bulduk.
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İnverted folliküler keratoz neredeyse her zaman soliter lezyon şeklinde ve erişkin yaş gurubunda görülür. Erkeklerde kadınlardan iki
kat daha fazla bildirilmiştir. Lezyonların % 85’i yüz yerleşimlidir.
En çok yanaklara ve üst dudağa yerleşme eğilimindedir. Daha seyrek olarak çene, alın, kaşlar, burun ve göz kapaklarına yerleşir. Tanı
konulduğunda genellikle altıncı haftasında ya da üçüncü yılında
olmaktadır. Maksimum çapı 3-8 mm arasında değişir. Genellikle
asemptomatik, sert, pembemsi papüller şeklinde karşımıza çıkar.
Nadiren deri boynuzu şeklinde de ortaya çıkar. Klinik olarak verruka, bazal hücreli karsinom, ya da çeşitli benign lezyon tanısı alabilmektedirler. Histopatolojik olarak kolayca skuamoz hücreli karsinom ile karıştırılabilmektedir. Çünkü lezyonlar esas olarak yüzde
yerleşmekte ve kıl follikülü infundibulumundan kaynaklandıkları
düşünülmektedir. Ayrıca irrite seboreik keratoz ve keratoakantom
ile de ayırıcı tanıya girmektedir.
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İmatinib,kutanöz yan etkilere sıklıkla yol açan bir kemoterapi ajanıdır. Kutanöz yan etki olarak en sık makülopapüler, eritematöz erupsiyonlar, ödem, özellikle peri orbital ödem görülmektedir.
Pitriaziform erupsiyonlar; hipopigmentasyon, likenoid reaksiyonlar, pitiriazis rosea, psoriasis, porfiriya kutanea tarda, eritema nodosum gibi bu ilaca bağlı daha seyrek görülen reaksiyonlardandır. 57
yaşında erkek hasta gastrointestinal stromal tümör tanısıyla imatinib almaktayken tüm vücüduna yayılan kaşıntılı döküntüler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Üst ve alt tüm ekstremitelerin ekstensör yüzlerinde yerleşmiş eritemli skuamlı oval plakları gözlenen
hastanın lezyonlarının birinden alınan biyopsi örneğinin histopatolojik bulguları pitiriyazis rosea ile uyumlu bulundu. Başka herhangi bir ilaç kullanımı öyküsü olmayan hastanın döküntülerine imatinibe bağlı pitiriaziform erupsiyon tanısı koyuldu. Bu olguyu sık
deri döküntüsüne neden olan bir ajan olan imatinibin nispeten nadir görülen bir deri reaksiyonu tipini sergilemesi nedeniyle sunmayı amaçladık.
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85 yaşında bayan hasta sağ yanakta burun kenarında 2 aydan beri
süren kaşıntılı kabarıklıktan yakınarak polikliniğimize başvurmuştur. Dermatolojik muayenede sağ yanakta yaklaşık 1.5 cm çaplı hiperpigmente makül ortasında 0.5 cm çaplı gri-mavimsi papüler
lezyon tespit edilmiştir. Dermatoskopik incelemede, çevresi tamamen lentigo benzeri psödo ağ yapısı ile çevrili, merkezi beyaz gri
renkli, üzerinde radyal tarzda yerleşmiş firkete damarların, ve daha
az oranda lineer ve glomerüler damar yapılarının bulunduğu lezyon görülmüştür. Lezyonun papüler komponenti üzerinde 3 adet
farklı büyüklüklerde kahverengi tıkaç benzeri yapı tespit edilmiştir. Dermoskopik olarak lentigo maligna melanoma, irrite seboreik keratoz, skuamoz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom ön
tanıları düşünülen lezyonun histopatolojik incelemesinde kıl follikül çevresinde multilobüle gelişen, dar sitoplazmalı, hafif pleomorfizm gösteren hücreler; lezyon içerisinde keratinizasyon odakları, ve
skuamoz yuvalanmalar gözlenmiş; lezyon periferinde yabancı cisim
tipi dev hücreleri de içeren kronik yangısal yanıt saptanmıştır. PAS
negatif olarak bulunurken, immunhistokimyasal boyalardan HMB45, sitokeratin-7, ve S-100 negatif bulunmuş, EMA ve HMWCK
ise pozitif olarak değerlendirilmiş, ve sonuçta histopatolojik incelemeyle inverted folliküler keratoz tanısı konulmuştur.
Bu olguyu, pek çok lezyonla karışabilen inverted folliküler keratozun ayırıcı tanısına, ve dermoskopi ve histopatolojik inceleme yöntemlerinin tanıdaki önemlerine dikkat çekmek için sunmayı uygun
bulduk.
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Lentigo maligna (LM), yaşlı hastalarda, özellikle baş, boyun gibi
güneşe maruz kalan deri alanlarında görülen pigmente bir lezyondur. Çap olarak büyüyen lezyon bir noktadan sonra, sıklıkla başlangıcından yıllar sonra, lentigo maligna melanoma (LMM) dönüşür.
Bu nedenle LM, bazı otörlerce bir melanoma in situ formu olarak
da ele alınır. Erkekler daha fazla etkilenmektedir. Tanıya klinik, dermoskopik, ve dermatopatolojik incelemelerle ulaşılır. Genelde cerrahi tedavi önerilir. Ancak, alternatif tedavi secenekleri de vardır.
82 yaşında erkek hasta burun sol yanında 20 yıldır bulunan, son
aylarda renginde ve büyüklüğünde değişiklik olan, kahverengi-grimavi kitle yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik
muayenede sol yanakta, sol nazolabial sulkusun hemen üzerinde
1.5x1.5 cm büyüklüğün, çevresi kahverengi, ortası gri-mavi renkli
nodüler bir lezyon tespit edildi. Dermoskopik incelemede asimetrik
pigmente folliküler ağızlar, romboidal yapılar, anuler-granüler yapılar, ve gri psödo-ağ yapısı görülen hastadan lentigo maligna melanoma tanısı düşünülerek biyopsi alındı. Histopatolojik inceleme sonucunda bu tanı doğrulandı. Çevre güvenlik zonuyla birlikte total ekstirpe edilen lezyon takibe alındı.
Lentigo maligna dermoskopik tanısında kullanılan dört önemli kriterden ilk ikisi (asimerik pigmente folliküler ağızlar, ve romboidal
yapılar) bu dermatoza spesifik iken, anular-granüler yapılar ve gri
psödo-ağ yapısı ise, solar lentigo / erken seboreik keratozlar, liken

XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu

planus benzeri keratoz, ve pigmente aktinik keratozlarda da görülebilmektedir.
Olgumuzu, lentigo maligna ve lentigo maligna melanoma dermoskopik ayrımında kullanılan kriterleri tekrar gözden geçirmek, ve ayırıcı tanıda adı geçen diğer pigmente epidermal lezyonların dermoskopik bulgularını da vurgulamak amacıyla sunmayı uygun gördük.
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Seboreik keratoz senil karatozis, seboreik verrü, bazal hücreli epitelyoma olarak da bilinir. Başlangıç yaşı genellikle 3-5.dekatlardır.
Çok sayıda oval, deriden kabarık, açık kahverengiden siyaha kadar
farklı renklerde olabilen keskin sınırlı nadiren 3 santimetreden büyük boyutlarda papül, plak ve nodüller şeklindedir. En sık göğüs ve
sırtta yerleşmekle birlikte müköz membranlar dışında vücudun herhangi yerinde oluşabilirler. Etyolojisi bilinmemekle birlikte genetik faktörler, güneşe maruz kalmak ve HPV suçlanan faktörler arasındadır. Seboreik keratozun şimdiye kadar 6 tipi tanımlanmış olup
bunlar; dermatozis papüloza nigra, stukko keratozu, inverted folliküler keratoz, büyük hücreli akantom, likenoid keratoz ve düz seboreik keratozdur.
16 yaşında bayan hasta polikliniğimize karın bölgesinde aniden
çıkan kıllı, yaklaşık 0,4 cm boyutlarında olan lezyonla başvurdu.
Lezyonun 3 haftadır olduğu öğrenildi. Lezyon eksize edilip patolojiye gönderildi. Histopatolojik tanısı seboreik keratoz olarak değerlendirildi. Hastanın eksize edilen lezyon yerinde 10 gün sonra yeni,
benzer bir lezyon oluştu. Eritemli skar dokusuna benzer lezyon üzerinde 5-6 adet terminal kılların olduğu gözlendi. Lezyon daha derin olarak tekrar eksize edildi. Histopatolojide yüzeyde hafif karatoz, epidermiste bazal hücrelerde ve pigmente melanositlerde olmak
üzere mikroverrüköz hiperplazi, irregüler akantoz, dermiste folliküler keratinöz tıkaçlar, folliküler etrafında belirgin olmak üzere hafif fibrozis damarlar ve adneksler etrafında hafif derecede mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu izlenmekteydi. Histomorfolojik
bulgular bir önceki biyopsi ile benzer görünümde olup, seboreik
keratoz, pigmente verrüköz tip ile uyumlu olarak değerlendirildi.
Epitelyal veya melanositik displazi yoktu. Hastanın 3 hafta sonra yapılan kontrolunde lezyon alanında skatris dışında yeni lezyon
yoktu. Hasta yeni lezyon açısından takibe alındı.
Seboreik keratoz orta yaşta görülen en sık benign epidermal neoplazmlardan birisidir. Bilinen 6 tipin dışında faklı formlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Deride ani olarak ortaya çıkan üzerinde terminal kılların olduğu eksizyon sonrası kısa sürede tekrarlayan lezyonların ayırıcı tanısında seboreik keratoz da düşünülmelidir.
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Büllöz pemfigoid klasik büllü görünümü dışında ürtikaryan, ekzematöz, dizhidroziform, vejetan, eritrodermik, eroziv ve nodülar gibi
birçok farklı görünümlerde de gözlenebilir. Bu posterde pemfigoid nodülaris olgusu sunuldu ve bu konudaki literatür bilgileri gözden geçirildi.
Olgu: Yetmişyedi yaşında erkek olgu 1 yıldır kaşıntılı yaralar yakınmasına sahipti. Anamnezinde bu hastalığı nedeni ile çeşitli sağlık kurumlarına başvurduğu ve alınan biyopsisinin ‘prurigo nodülaris’ ile
uyumlu geldiği öğrenildi. Prurigo nodülaris tanısı ile uygulanan tedavilerden yanıt almayan olgu kliniğimize başvurdu. Öz geçmişinde diabetes mellitus ve tiroidektomi olduğu, levotiron kullandığı öğrenildi. Soy geçmişinde bir özellik gözlenmedi. Sistem sorgulaması ve fizik muayenesi dermatolojik bulgular dışında normaldi. Dermatolojik
muyenesinde yaygın bazıları ekskoriye bazıları hemorajik krutlu papüler/nodüler lezyonlar gözlendi. Nonspesifik tedavilere yanıt vermedi. Hastanın takibi sırasında az sayıda gergin vezikül ve büller gözlendi. Hem histopatolojik inceleme ve hem de immun floresan inceleme
amacı ile 2 biyopsi alındı. Histopatolojik inceleme büllöz pemfigoid
ile uyumlu ve DİF incelemede ise epidermis bazalinde lineer IgG ve
C3 boyanması gözlendi. ‘Pemfigoid nodülaris’ tanısı konuldu.
Olgu nadir görülmesi nedeni ile sunuldu. Kronik seyirli kaşıntılı papüler/nodüler lezyonları bulunan yaşlı olgularda . pemfigoid nodülaris tanısı düşünülmeli ve DİF inceleme yapılmalıdır.
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Pruritus psoriasisin en belirgin semptomlarından biridir. Atopik kişilerde de sık gözlenen semptom pruridir. Bu çalışmada psoriasisli
olgularda pruritus görülme oranını ve özelliklerini; pruritus ile total
IgE ile prick test pozitifliği arasındaki ilişkiyi belirleme amaçlandı.
Materyel ve metod: Psoriasisli olgular yaş, cinsiyet, PASİ, klinik tip,
kaşıntının varlığı-yokluğu, kaşıntının şiddeti, kaşıntının devamlılığı, kaşıntının yeri öğrenildi. Eritrodermik olgular ile topikal ve
sistemik tedavi alan olgular çalışmaya alınmadı. Prurinin varlığıyokluğu ve şiddeti ile atopi anamnezi, total IgE ve prick test pozitifliği istatistiki olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 90 psoriasisli olgu alındı. Olguların %77.8’i
pruriden yakınıyordu. Yaş ve cinsiyetin pruritus üzerine etkili olmadığı gözlendi.
Prurinin olguların %27’sinde gece, %5.2’sinde gündüz, %67.2’sinde devamlı olduğu bildirildi. Olguların %86.4’ünde lezyon üzeri,
%13.5’sında lezyondan bağımsız olarak tarif edildi. PASİ ile pruri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Psoriasisin klinik tipleri
ile pruritus şiddeti arasında istatistiki fark bulunmadı.
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Atopi anamnezi bulunanlar ile bulunmayanlar arasında pruri yönünden istatistiki olarak anlamlı fark bulunmadı. Total IgE düzeyi prurisi bulunan ve bulunmayan grupta benzerdi. Prick test akar,
küf, polen ve hayvan tüyü ana gruplarında yapıldı. Bu alerjen ana
gruplarında kaşıntı şiddeti benzerdi. Kaşıntı bulunan ve bulunmayan gruplar prick test pozitifliği yönünden karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bir sonuç elde edilmedi.
Sonuç ve tartışma: Psoriasisde pruri oluşumu ile ilgili çeşitli araştırmalar ve varsayımlar bulunsa da, hala etyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamış bir durumdur. Çalışmamızın sonucu olarak, psoriaisli olgularda pruritus oluşumunda atopik durumun etkisinin bulunmadığı dikkati çekmektedir.
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Nadir görülen ve saçlı deriyi etkileyen ilerleyici paternde sikatrisyel alopesiye “tufted saç folliküliti” (kümeli saç folliküliti) adı evrilir. Tipik özelliği, tek bir folikül açıklığından çıkan 10-15 saç telinden oluşan kümelerin varlığıdır. Bu bozukluğun sebebi bilinmemektedir. Sikatris oluşumu ile birliktelik gösteren saç kümeleri, pek çok
diğer alopesi formuyla ilişkili olarak bildirilmiştir. Tufted saç folliküliti, pek çok sikatrisyel alopesi tipinde görülen ileri evre folliküler hasarı temsil etmektedir. Histopatolojik olarak, tek bir folliküler açıklıktan çıkan saçla birlikte, folliküler infundibula konverjansı görülür.
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Kıl follikülünün derinde kalan kısımları ayrıdır ve sikatris gelişiminden etkilenmemişlerdir. Kümeli saç follikülitinden alınan kültürlerde Stafilokokal mikroorganizmalar sıklıkla üremektedirler, ancak patogenezdeki rolleri bilinmemektedir. Bu hastalık sadece erişkinlerde
tanımlanmıştır. Kümeli saç follikülitinde saç kaybı yıllar içinde yavaş
bir şekilde gelişir. Saç kaybına etkilenen deri alanındaki ağrı ve şişlik
de eşlik edebilir. Saçlı deri ve saçlara yapışık kurut ve skuamlar izlenir. Folliküler açıklıktan püy direnajı izlenebilir. Bu durum genellikle
hızla genişleyen tek bir saçlı deri alanına sınırlıdır. Eğer hastada, kümeli saçın eşlik ettiği, akne keloidalis gibi başka bir sikatrisyel alopesi formu varsa, öyküsünden öne çıkan saç kaybı nedeni tespit edilebilir. Fizik muayenede, oyuncak bebek saçlarında olduğu gibi bir tek
follikül ağzından 8-15 saç teli çıkmaktadır. Hemen bu kümelerin arasında folliküllerin tam kaybına bağlı sikatrisyel alopesi alanları izlenir. Değişen derecelerde ödem, eritem ve hassasiyet görülebilir. Çeşitli
ilaçların kullanımına bağlı kümeli saç folliküliti gelişimi de bildirilmiştir. Kümeli saçlar, cerrahi ya da travma sonrası oluşan sikatrislerde, akne keloidalisde, follikülitis dekalvansda, saçlı derinin dissekan
selülitinde, liken planusda, ve pemfigus vulgarisde de tanımlanmıştır.
37 yaşında erkek hasta, saçlı deride kaşıntılı kabarıklıklardan yakınarak polikliniğimize başvurdu. Öyküsünden bu yakınmalarının 8 yıldır sürdüğü öğrenildi. Klinik muayenede, saçlı deride pariyatal bölgede dağınık sikatrisyel alopesi alanları ve aralarında kümeli saçlar tespit edildi. Trikoskopide saçlar üzerinde ve saçlı deride skuam ve kurut
oluşumları izlendi. Sikatrisyel alanlar arasında seyrek olarak izlenen
folliküllerin herbirinden 10-15 adet saç birden çıktığı tespit edildi.
Sikatris alanında perifolliküler telenjiektazik eritem alanları görüldü.
Olgumuzu, kümeli saç follikülitine dikkat çekmek, ve bu dermatozun trikoskopik ve dermoskopik bulgularını gözden geçirmek amacıyla sunmayı uygun bulduk.
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