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13:30-13:45

Açılış Konuşması ve Tören

13:45-14:30

I.Oturum

Müge Güler Özden

Oturum Başkanları: Ahmet Yaşar Turanlı, Ayla Gülekon

13:45-14:00

Liken Planus Tedavisinde Yenilikler

Mehmet Melikoğlu

14:00-14:15

Akne Vulgaris Tedavisinde Yenilikler

Müzeyyen Gönül

14:15-14:30

Dermatof itoz Tedavisinde Yenilikler

Gökhan Şahin

14:30-14:40

ARA

14:40-15:10

Uydu Sempozyumu
Psoriasis Tedavisinde İxekizumab ile Hedef Tam İyileşme
Moderatör: Nilgün Atakan
Konuşmacılar: Müge Güler Özden, Nida Kaçar

15:10-15:20

ARA

15:20-16:10

II. Oturum
Oturum Başkanları: Sevgi Bahadır, Emel Fetil

15:20-15:35

MF Tedavisinde Yenilikler

Hatice Erdi Şanlı

15:35-15:50

Psoriasis Topikal Tedavisinde Yenilikler

Savaş Yaylı

15:50-16:05

Biyolojik Tedavileri Öncesinde ve
Takipte PPD ve Quantiferon

Emel Bülbül Başkan

16:05-16:20

Psoriatik Artrit Nasıl Yakalanır?

Ahmet Kıvanç Cengiz

16:20-16:30

ARA
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16:30-17:00

Uydu Sempozyumu
TNF Yolağının İmmun Aracılı Dermatolojik Hastalıklardaki
Önemi ve HUMIRA Deneyimlerimiz
Moderatör: Erkan Alpsoy
Konuşmacılar: Murat Borlu, Nilgün Şentürk

17:00-17:10

ARA

17:10-18:10

III. Oturum
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Gürer, Server Serdaroğlu

17:10-17:25

Vitiligo ve Psoriasis Fototerapisinde Püf Noktaları

Meltem Uslu

17:25-17:40

Pediatrik Psoriasis Tedavisinde Konvansiyonel mi
Biyolojik mi?

Algün Polat Ekinci

17:40-17:55

Psoriasis Tedavisinde Komorbiditelere Göre
Tedavi Seçimi

Burhan Engin

17:55-18:10

Psoriasiste Bireysel Tedavi Yaklaşımı

Sibel Doğan
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11:00-11:15

Akılcı İlaç Oturumu

11:15-12:15

IV. Oturum

Hilayda Karakök

Oturum Başkanları: Nilsel İlter, Turna İlknur

11:15-11:30

TEN ve Stevens Johnson Tanı ve Tedavisi

Rafet Koca

11:30-11:45

Ülkemizde Scabies Vakaları Arttı mı?
Dirençli Vakaların Yönetimi

Sevda Önder

11:45-12:00

HPV Aşıları

Bilal Doğan

12:00-12:15

Genital Siğil Tedavisinde Yenilikler ve Püf Noktaları

Kenan Aydoğan

12:15-12:25

ARA

12:25-12:55

Uydu Sempozyumu
Secukinumab ile Psoriasise Bütünsel Yaklaşım
Oturum Başkanı: Rafet Koca
Konuşmacılar: Zeynep Topkarcı, Didem Didar Balcı

12:55-13:05

ARA

13:05-14:05

V. Oturum
Oturum Başkanları: Serap Öztürkcan, Fatma Aydın

13:05-13:20

Ürtiker ve Omalizumab Dünyasında Yeni ne var?

Emine Tamer

13:20-13:35

Atopik Dermatit Sistemik Tedavisinde Yenilikler

Zennure Takçı

13:35-13:50

Dermatitlerin Topikal Tedavisinde Yenilikler

Çiğdem Doğramacı

13:50-14:05

Tırnak Pigmentasyonlarına Yaklaşım

Fatih Göktay

14:05-14:15

ARA
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14:15-14:45

Uydu Sempozyumu
Psoriasis Tedavisinde Sürekli Yüksek Etkinlik
Moderatör: Burhan Engin
Konuşmacılar: Savaş Yaylı, Filiz Topaloğlu Demir

14:45-14:55

ARA

14:55-16:55

VI. Oturum
Estetik Dermatoloji Kursu
Moderatör: Erol Koç

14:55-15:10

Gençlik Aşıları Dünyasında Yenilikler ve
Püf Noktaları

Günseli Şef ika Pancar

15:10-15:40

Dolgu Komplikasyonlarının Yönetimi

Altuğ Çetinkaya

15:40-16:10

Botulinum Toksin; Botox ve Dysport Uygulamaları

Filiz Canpolat

16:10-16:55

Sillhouette Soft İp Askılama (Orta Yüz)

Ali Şahan

16:55-17:05

ARA
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17:05-18:05

VII. Oturum
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Neslihan Şendur, Pelin Kartal

SS-001

Melazma Hastalık Şiddetinin Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Esra İnan Doğan, Emine Özkul Kılınç

SS-002

Asitretin Tedavisinin Karaciğer, Böbrek Fonksiyonları ve Kan Lipit Düzeyleri
Üzerindeki Etkileri
Mahmut Sami Metin, Okan Kızılyel

SS-003

Lokus Minoris Resistentiae’ya İlginç Bir Örnek: Konjenital Dermal Nevüs
Üzerine Yerleşim Gösteren Verruka Filiformis
Mahmut Sami Metin

SS-004

Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Oluşan Liken Planus Olgusu
Nurgül Bayram, Burçe Can Kuru, Zeynep Topkarcı, Damlanur Sakız

SS-005

Mastositoz Benzeri Lezyonlarla Seyreden Skabiyez
Göktürk Dere, Mustafa Gündoğdu

SS-006

Sırtta Hiperpigmentasyonla Başvuran Hastalarda Kutanöz Amiloidoz ve
Atopi Sıklığının Araştırılması
Zuhal Erçin

SS-007

Nadir Morfolojik Yapı İle Ortaya Çıkan Kaposi Sarkomu
Bülent Nuri Kalaycı

SS-008

Türkiye'deki Sıradışı Skabiyez Salgını
Müge Güler Özden, Kutay Ertürk

18:05-18:20

Kapanış
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PS-001

Hiperhidrozun Eşlik Ettiği Mal de Meleda
Mahmut Sami Metin

PS-002

Bilateral Preauriküler Pit
Mahmut Sami Metin

PS-003

Heck Hastalığı
Mahmut Sami Metin, Necmettin Akdeniz

PS-004

Madura Ayağı: Bir Olgu Sunumu
Büşra Demirbağ Gül, Nilgün Şentürk

PS-005

İnfliksimab İle Tedavi Edilen Yaygın ve Dirençli Ülseratif Nekrobiyozis
Lipoidika Vakası
Hilal Özdemir, Müge Güler Özden

PS-006

Ara Verilen Adalimumab Tedavisine Tekrar Başlandıktan Sonra Lezyonlarında
Artış Olan Hidradenitis Süpürativa Vakası
Belkıs Meryem Feldmann, Gökhan Şahin

PS-007

Meme Başında Eritemli Plak Şikayeti İle Gelen İki Farklı Olgu
Işıl Deniz Oğuz, Birgül Tok, Hülya Öksüz Kabadayı

PS-008

Kronik Pruritusu Olan Hastada Ayırıcı Tanıda Dermatitis Herpetiformis
Duygu Yüksel, Gökhan Şahin

PS-009

Ayırıcı Tanıda Behçet Ülserinin Düşünülmemesine Bağlı Tanısı Gecikmiş
Genital Ülser Vakası
Ramazan Çetin, Seda Gün, Gökhan Şahin

PS-010

Kronik Ürtiker – Graves Hastalığı Birlikteliği
Cansu Doğan, Kardelen İflazoğlu, Ayşenur Botsalı, Gülşen Akoğlu

PS-011

Brentuksimab Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Büyük Hücreli Transforme
Mikozis Fungoides Olgusu
Duygu Erdil, Tuğba İlter, Dilara İlhan, Ayşe Esra Koku Aksu, Cem Leblebici,
Meryem Ayşit

PS-012

Pandemi Nedeni İle Geç Başvuru Yapan Boyun Metastazli Dev SCC Olgusu
Hüseyin Kök, Gökhan Şahin, Emel Tahir, Ahmet Demir, Fatma Aydın

PS-013

Polisitime Vera'ya Eşlik Eden Eozinofilik Püstüler Folikülit Vakası - Nadir Bir
Olgu Sunumu
Mustafa Çağrı Şahin, Kemal Tekeş, Müge Güler Özden
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SS-001
MELAZMA HASTALIK ŞIDDETININ UYKU KALITESI VE YAŞAM KALITESI
ÜZERINE ETKISI
Esra İnan Doğan1, Emine Özkul Kılınç1
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Adıyaman

1

Giriş: Melazma bir çok dermatolojik hastalıkta olduğu gibi belirtilerin görünür halde olması nedeniyle
hastaların yaşam kalitesini etkilemektedir. Ayrıca uyku, tüm hastaların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının
önemli bir parçasıdır, ve uyku kalitesi kişinin yaşam kalitesini etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Biz
bu çalışmada melazmalı hastalarda melazma şiddeti ile uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve eğitim düzeyi
arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı polikliniğine başvuran ve klinik olarak melazma
tanısı konulan 70 hasta çalışmaya alındı. Wood lambası incelemesi ile epidermal, dermal veya mikst
tip melazma tanısı kondu. Hastaların lezyonlarının şiddeti MASI ( Melazma Alan ve Şiddet İndeksi)
skorlaması ile hesaplandı. Hastaların yaşam kaliteleri MYKÖ ( Melazma Yaşam Kalite Ölçeği) anketi
ile değerlendirildi. Hastaların uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh uyku kalite indeksi (PUKİ)
kullanıldı.
Sonuç: Çalışmaya alınan 70 melazmalı hastanın yaş ortalamaları 35.14±7.01 idi. Hastalar
melazma tipi açısından değerlendirildiğinde, 24 kişi dermal tipte (%32.9), 32 kişi epidermal tipte
(%52.1), 8 kişi miks tipte (%11) olarak bulundu. Hastaların eğitim durumu ilkokul 21 kişi (%30),
ortaokul 10 kişi (%14.3), lise 23 kişi (%32.9), üniversite 16 kişi (%22.9) idi. Hastaların MYKÖ,
MASİ ve PUKİ skor değerlendirmeleri arasındaki ilişki ve eğitim durumu ile MYKÖ, MASİ ve PUKİ
arası ilişki Spearman›srho korelasyon analizi ile incelenmiştir. PUKİ değerlerine göre değişkenlerin
karşılaştırılmasında MYKÖ ve MASİ arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Melazmalı
hastalarda hastalık şiddeti ile uyku kalitesi ve melazma yaşam kalitesi karşılaştırıldığında istatiksel
olarak anlamlı fark bulunmadı(p>0.05). Melazmalı hastaların eğitim durumu ile MYKÖ arasında
ise anlamlı bir ilişki saptandı(p<0.05). Eğitim durumu arttıkça MYKÖ artmıştır.
Tartışma: Çalışmamızda eğitim durumu ile melazma yaşam kalitesi arasında da pozitif bir ilişki
saptanmıştır. Bunun nedeni eğitim durumu ile sosyokültürel seviyenin artmasıyla hastaların lezyonlarını
daha fazla önemsemesi ile açıklanabilmektedir. Hastalık şiddeti ve uyku kalitesi arasındaki ilişki
araştırıldı ancak anlamlı bir korelasyon görülmedi (p>0.05). Bulduğumuz sonuca göre hastalığın yüz
gibi görünür bir bölgede olması nedeniyle hastalarda kronik psikolojik strese neden olabileceği için
hastalığın şiddetinden hastaların yaşam kalitesi ve uyku kalitesi etkilenmeyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Melazma, uyku kalitesi, yaşam kalitesi
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SS-002
ASITRETIN TEDAVISININ KARACIĞER, BÖBREK FONKSIYONLARI VE KAN
LIPIT DÜZEYLERI ÜZERINDEKI ETKILERI
Mahmut Sami Metin1, Okan Kızılyel2
1
Adana Kozan Devlet Hastanesi, Adana
2
Van Erciş Devlet Hastanesi, Van
Giriş: Retinoidler, retinol olarak bilinen A vitamininin metabolitleri ve sentetik analoglarıdır.
Asitretin, psöryaziste ilk olarak kullanılan retinoid olan etretinatın aktif metabolitidir ve lipofilik
özelliği etretinata göre 50 kat daha azdır. İlk olarak 1988 yılında kullanılmaya başlanan asitretin,
başta psoriazis olmak üzere birçok deri hastalığında kullanım alanı bulmuştur.1 Uzun dönem
boyunca kullanılabilen bu ilacın diğer sistemik tedavilere göre daha az yan etkisi vardır. Teratojen
olması dezavantajıdır. Fototerapiler, biyolojik ajanlar ve lokal tedaviler ile kombinasyonu
yapılabilir.2 Çalışmamız, asitretin kullanımının böbrek, karaciğer fonksiyon testleri ve kan lipit
düzeyleri üzerindeki etkileri konusunda bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de yapılmış ilk çalışma
niteliğindedir.
Yöntem: Çalışmamızda asitretin tedavisi alan 33 hastanın hasta kayıtları retrospektif olarak
incelendi. Hasta kayıtlarımızda bulunan yaş, cinsiyet, tedavi endikasyonu, günlük doz, tedaviye
başlamadan önceki, tedavinin birinci ve üçüncü ayındaki AST (Aspartat aminotransferaz),
ALT (Alanin aminotransferaz), TG (Trigliserit), HDL (Yüksek molekül ağırlıklı lipoprotein), LDL
(Düşük molekül ağırlıklı lipoprotein), BUN (Kan üre nitrojeni) ve kreatinin değerleri retrospektif
olarak değerlendirildi. Tedavi öncesi, tedavinin birinci ayında ve tedavinin üçüncü ayında
AST, ALT, TG, HDL, LDL, BUN ve Kreatinin değerleri ölçülmeyen hastalar çalışmanın dışında
tutulmuştur. AST ve ALT değerleri normal (<40 U/L) ve yüksek (≥40 U/L) olarak sınıflandırıldı.
TG değerleri normal (<150 mg/dL), sınırda yüksek (150-199 mg/dL), yüksek (200-499 mg/dL)
ve çok yüksek (≥500 mg/dL) olarak sınıflandırıldı. LDL değerleri optimal (<100 mg/dL), optimal
üstü (100-129 mg/dL), sınırda yüksek (130-159 mg/dL), yüksek (160-189 mg/dL) ve çok yüksek
(≥190 mg/dL) olarak sınıflandırıldı. HDL değerleri düşük (<40 mg/dL), normal (40-60 mg/dL)
ve yüksek (≥60 mg/dL) olarak sınıflandırıldı. BUN değerleri normal (<21 mg/dL) ve yüksek
(≥21 mg/dL) olarak sınıflandırıldı. Kreatinin değerleri normal (<1,26 mg/dL) ve yüksek (≥1,26
mg/dL olarak sınıflandırıldı. İstatistiksel analizler SSPS 18 kullanılarak yapıldı. Tekrarlayan
ölçümlerin karşılaştırmasında ANOVA testi kullanıldı. Diğer gruplar arasındaki ortalamaların
karşılaştırılmasında ise Paired Sample t testi kullanılarak yapıldı. P<0.05 değeri istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.
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Sonuç: Hastaların 20’si (%60,6) erkek, 13’ü (%39,4) kadındı. Hastaların yaş ortalaması
34,33’tü (yaş aralığı: 2–72). Asitretinin en sık tedavi endikasyonu psoriazisti. Hastaların %54,5’i
psoriazis, %15,2’si iktiyozis , %12,1’i mikozis fungoides, %12,1’i liken, %3’ü pitriyazis rubra
pilaris ve %3’ü Darier hastalığı tanısı ile asitretin tedavisini kullandı (Tablo 1). Hastaların
günlük asitretin dozu ortalaması 28,7 mg (±10,31) idi. Tedavi dozu en düşük 5mg/gün ve en
yüksek 50 mg/gün’dü. Hastaların tedavi öncesi AST değerleri ortalaması 23,4 U/L (±6,9) idi.
Tedaviye başlamadan önceki ölçülerinde bir hastanın AST değeri 40 U/L idi. Diğer hastaların
AST değerleri normaldi. Tedaviye başlandıktan bir ay sonraki ölçümlerde AST değerleri
ortalaması 24,8 U/L (±21,1) idi. Tedaviye başlandıktan üç ay sonraki AST değerleri ortalaması
22,2 U/L (±6,4) idi. Tedavinin birinci ve üçüncü aylarındaki AST değerleri ortalamasında tedavi
öncesine göre artış saptanmadı. Hastaların tedavi öncesi ALT değerlerinin ortalaması 22,5
U/L (±10,0) idi. Tedaviye başlandıktan bir ay sonraki ölçümlerde ALT değerlerinin ortalaması
18,7 U/L (±8,9) idi. Tedaviye başlandıktan üç ay sonraki ALT değerleri ortalaması 19,5 U/L
(±8,3) idi. Tedavinin birinci ve üçüncü aylarındaki ALT değerlerinde tedavi öncesine göre artış
saptanmadı. Hastaların TG değerleri ortalaması tedavi öncesi 152,1 mg/dL (±91,0), tedaviye
başlandıktan bir ay sonraki ortalaması 171,7 mg/dL (±140,4) ve tedaviye başladıktan üç ay
sonraki ortalaması 183,5 mg/dL (±139,0) idi. Hastaların tedavi öncesinde TG değerlerinin
%18,2’si yüksek iken çok yüksek TG değeri olan hasta yoktur. Tedaviye başlandıktan bir ay
sonraki ölçümlerde ise TG değerlerinin %18,2’si yüksek iken %3’ü çok yüksek olarak saptandı.
Tedaviye başlandıktan üç ay sonraki ölçümlerde ise TG değerlerinin %24’ü yüksek iken %6,1‘sı
çok yüksek saptandı. TG değerleri sınıflandırmaları analiz edildiğinde istatistiksel olarak anlamlı
fark saptanmadı (p=0,37). Hastaların tekrarlayan ölçümlerinde TG değerleri ortalamalarında
artış saptanmıştır. Fakat bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,14). Hastaların HDL
değerleri ortalaması tedavi öncesi 40,4 mg/dL (±11,6), tedaviye başlandıktan bir ay sonraki
ortalaması 41,7 mg/dL (±17,6) ve tedaviye başladıktan üç ay sonraki ortalaması 40,1 mg/dL
(±9,1) idi. Tedavi öncesi, tedavinin birinci ve üçüncü aylarında hastaların HDL değerlerinin
%48,5 ‘i normaldi. Hastanın tekrarlayan ölçümlerde HDL ortalamalarında istatistiksel olarak
anlamlı artış saptanmadı (p=0,81). Hastaların LDL değerleri ortalaması tedavi öncesi 112,6 mg/
dL (±29,7), tedaviye başlandıktan bir ay sonraki ortalaması 118,4 mg/dL (±40,7) ve tedaviye
başladıktan üç ay sonraki ortalaması 121,5 mg/dL (±34,3) idi. Tedavi öncesi LDL hastaların
%30,3’ünde sınırda yüksek ve %3’ünde çok yüksek bulundu. Tedaviye başlandıktan bir ay
sonra hastaların %36,4’ünde sınırda yüksek iken %6,1 yüksek ve %3’ünde çok yüksek bulundu.
Tedaviye başlandıktan üç ay sonraki ölçümlerde ise hastaların %30,3’ünde sınırda yüksek ve
%15,2 hastada ise yüksek saptandı. Klinik sınıflandırmaya göre istatistiksel olarak anlamlı artış
saptanmadı (p=0,08). Tekrarlayan ölçümlerde LDL ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı
artış saptanmadı (p=0,19). Hastaların BUN değerleri ortalaması tedavi öncesi 13,0 mg/dL (±4,9),
tedaviye başlandıktan bir ay sonraki ortalaması 12,1 mg/dL (±4,2) ve tedaviye başladıktan üç ay
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sonraki ortalaması 12,9 mg/dL (±5,3) idi. Tedaviye öncesi BUN değerlerinin %90,9 normal ve
%9,1 ‘i yüksek, tedavinin birinci ayında BUN değerlerinin %100’ü normal iken tedavinin üçüncü
ayında ise değerlerinin %90,9 normal ve %9,1 ‘i yüksek bulundu. Tekrarlayan BUN değerleri
ölçümlerinde ortalamalarda artış saptanmadı. Hastaların kreatinin değerleri ortalaması tedavi
öncesi 0,6 mg/dL (±0,2), tedaviye başlandıktan bir ay sonraki ortalaması 0,9 mg/dL (±1,2) ve
tedaviye başladıktan üç ay sonraki ortalaması 0,6 mg/dL (±5,3) idi. Tedaviye öncesi kreatinin
değerlerinin %100’ü normaldi, Tedavinin birinci ayında kreatinin değerlerinin %97’si normal
ve %3’ü yüksek iken tedavinin üçüncü ayında ise değerlerinin %100’ü bulundu. Tekrarlayan
kreatinin değerleri ölçümlerinde ortalamalarda artış saptanmadı (Tablo 2).
Tartışma: Asitretin birçok dermatojik hastalıkta kullanılmaktadır. Tüm dünyada en çok kullanıldığı
hastalık psoriasiztir. Asitretinin psoriazis tüm alt tiplerinde etkili olsa da en çok yaygın püstüler,
eritrodermik ve lokalize püstüler tipinde etkilidir.1-3 Asitretinin psoriasis hastalarındaki faydalı
etkilerini açıklayan moleküler mekanizmalar tam bilinmemektedir. Antipsoriatik etkisini; keratinosit
proliferasyonunu baskılayarak, keratinosit diferansiyasyonunu sağlayarak, vasküler endotelyal
büyüme faktörü yapımını baskılayarak (antianjiojenik etki), polimorfonükleerlerin kemotaktik
yanıtı ve aktivasyonunu baskılayarak (anti-enflamatuvar etki) ve T lenfosit yanıtını modüle ederek
gösterir.4 Japonya’da çok merkezli bir çalışmada asitretin yaygın püstüler psoriaziste hastaların
%84’ünde etkili olduğu gösterilmiştir.5 Özden ve ark. psoriazis tanılı 18 çocuk hasta ile yaptıkları
çalışmada 15 hastada tedaviye yanıt alınırken, üç hastada yanıt alınmamıştır.6 Asitretin erozif
püstüler dermatoz, iktiyozis, liken, pitriazis rubra pilaris, inflamatuvar lineer epidermal nevüs
ve Darier’s hastalığında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.7 Bizim çalışmamızda asitretinin en
sık kullanıldığı endikasyon psoriazisti. Zhang ve ark. yaptığı bir çalışmada 2–4 aylık tedavi ile
keratinizasyon bozukluğu olan hastaların %82,1’inde lezyonlar tamamen kaybolmuştur.8 Asitretin
kullanıldığı süre boyunca deri malignitelerini anlamlı bir şekilde azaltmaktadır.2 Cheeley ve
ark. yaptığı çalışmada kutanöz T hücreli lenfoma hastalarında, asitretin tedavisi ile hastaların
%59’unda yanıt alınmıştır.9 Bizim çalışmamızda hastaların %12,1’i mikozis fungoides tanısı ile
asitretin tedavisi almaktaydı. Ormerod ve ark. yayınladığı tedavi kılavuzunda liken planusta
asitretin tedavisi ilk tercih olarak önerilmiştir.10 Çalışmamızda hastaların %12,1’i liken tanısı
ile asitretin tedavisi almaktaydı. Asitretine bağlı yan etkiler genellikle doz bağımlıdır. Yapılan
çalışmalarda 10mg/gün dozunda hastaların %5’inde yan etki görülürken, 50mg/gün dozunda
%19’unda yan etki görülür.11 Haushalter ve ark. 25 mg/gün, 50 mg/gün ve 75 mg/gün ile
yaptıkları çift kör çalışmasına göre günlük 25 asitretin tedavisinin psoriaziste etkin olduğu ve
yan etkilerinin yüksek dozlara göre fazla olduğu gösterilmiştir.12 Asitretin tedavisi gebelerde,
emzirenlerde, gebelik planlayan kadınlarda ve paraben alerjisi olanlarda kontrendikedir. Ağır
renal ve hepatik yetmezliği olanlarda önerilmez.2 Asitretinin karaciğer enzimleri ve lipitler
üzerinde olumsuz etkileri olduğu öne sürülmektedir. Asitretin kullanan hastaların üçte birinde
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AST, ALT değerlerinde yükselme yapabilir. Bu yükselme çoğunlukla geçicidir. Nadiren şiddetli
karaciğer yaralanması ve siroza yol açabilir.13 Genellikle ilaç kesildiğinde, doz düşürüldüğünde
veya kendiliğinden bu değerler normale döner. Hastaların sadece % 0,26’sında kimyasal hepatit
geliştiği gösterilmiştir.14 Roenigk ve arkadaşlarının asitretin tedavisi alan 128 hasta üzerinde çok
merkezli prospektif çalışmasında hastaların tedavi öncesi ve 6 aylık tedavi sonrası kan lipid
seviyeleri ölçülmüş ve karaciğer biyopsisi yaparak histopatolojik inceleme yapılmış, hastaların
%59’unda tedavi sonrası karaciğer biyopsisinde herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Bu
çalışmada hastaların %27,3’ünde AST değerleri, %30,5’inde ALT, %21’inde GGT,%10,2’sinde
alkalin fosfat, %55,5’inde TG, %11,7’sinde total kolesterol yükselmiş ve %14,3’ünde HDL
düşmüştü. Çalışmada asitretin tedavisi ile lipit ve karaciğer enzimlerinde bozulmalar gözükse
de, asitretin ile karaciğer hepatotoksisitesi arasındaki ilişkiye karaciğer biyopsisi ile bakılmış ve
anlamlı bulunmamıştır.15 Bizim çalışmamızda AST ve ALT değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı
artış saptanmadı. Bunun nedeni hastalarımızda kullanılan günlük dozun düşük olması olabilir.
Corbetta ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada günlük 35mg asitretin tedavisi alan hastaların
tedavi öncesi, tedavinin birinci ve üçüncü aylarında total kolesterol, HDL ve TG seviyelerine
bakılmış ve asitretinin total kolesterol, LDL ve TG seviyesini etkilemediği fakat HDL değerlerinde
ilk ayda düşme olup üçüncü ayda normale döndüğü tespit edilmiştir.16 Çalışmamızda günlük
ortalama 28,7 mg asitretin tedavisi verildi. Hastaların HDL ve LDL değerlerinde istatistiksel olarak
anlamlı artış saptanmadı. TG değerlerinde ise artış olsa da bu artış istatistiksel olarak anlamlı
değildi. Corbetta ve bizim çalışmamızda benzer şekilde düşük doz asitretin tedavisi verilmiş ve
laboratuar değerlerinde yükselme tespit edilmemiştir. Psöriazisteki etkinliğine ek olarak, hem
insanlarda hem de hayvanlarda yapılan çeşitli çalışmalar, asitretin gibi retinoidlerin aterosklerotik
hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını göstermiştir.17 Buna rağmen bir kohort çalışması psöriazisi
olan hastaların bir alt kümesinde asitretin tedavisinin artan hiperlipidemi riski ile ilişkili olduğunu
ortaya koymuştur.18 Bu çelişkili sonuçlardan dolayı asitrein ile kardiyovasküler hastalık riski
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için daha kapsamlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
Literatürde asitretin kullanımın böbrek fonksiyonları üzerine etkilerini araştıran yeterince çalışma
yoktur. Bizim çalışmamızda asitretin kullanımı ile BUN ve kreatinin değerlerinde istatistiksel
olarak anlamlı artış saptanmadı. Çalışmamızın retrospektif olması ve olgu sayısının kısıtlı
olması çalışmamızın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Sonuç olarak asitretin psoriazis başta olmak
üzere birçok dermatolojik hastalıkta etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yan etkileri genellikle doz
bağımlıdır ve tedaviyi kesmeyi gerektirecek kadar ağır değildir. Çalışmamızda asitretin kullanımı
ile AST, ALT, BUN, kreatinin, LDL ve HDL değerlerinde artış saptanmadı. TG değerlerinde
artış vardı fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi. Çalışmamızda asitretinin lipitler, böbrek
fonksiyonları ve karaciğer enzimleri üzerinde iddia edildiği kadar yan etkilere neden olmadığı
saptandı. Bu konuda daha geniş olgu serisi ile yapılacak çalışmalara gerek duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Asitretin, Böbrek fonksiyon testleri, Karaciğer enzimleri, Lipitler
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SS-003
LOKUS MINORIS RESISTENTIAE’YA ILGINÇ BIR ÖRNEK: KONJENITAL
DERMAL NEVÜS ÜZERINE YERLEŞIM GÖSTEREN VERRUKA FILIFORMIS
Mahmut Sami Metin
Adana Kozan Devlet Hastanesi, Adana
Giriş: Lokus minoris resistentiae (LMR), hastalığın başlangıcına vücudun geri kalanından
daha az direnç sunan bir vücut bölgesidir1. Bir tıp terimidir “direncin en az olduğu yer”
anlamına gelir. Bir zorlanmada ilk orası etkilenir. Achilles ve Siegfried’in eski destansı
mitlerinde de mevcut olan bu eski kavram, tıbbın pek çok alanında karşımıza çıkmaktadır.
Doğuştan veya sonradan değiştirilmiş savunma kapasitesine sahip herhangi bir iç organ
veya dış vücut bölgesinde, bir hastalık süreci başka yerlere göre daha kolay meydana
gelebilir. Bu duruma; sirotik bir karaciğerde hepatokarsinomun ortaya çıkması, bir tüberküloz
skarında akciğer karsinomunun başlangıcı ve kronik osteomiyelitte ortaya çıkan osteosarkom
vakaları örnek verilebilir. Dermatolojide, cilt lezyonlarının yaralı cilt üzerindeki ayrıcalıklı
lokalizasyonuna dair sayısız rapor vardır. Köbner fenomeni, travma veya herhangi bir şekilde
zedelenmiş cilt bölgelesinde daha önce mevcut bir cilt bozukluğuna ait yeni lezyonların
ortaya çıkmasına işaret ettiği için, LMR’nin en eski, en basit ve en yaygın örneğini gösterir2.
Epidermal nevuslar gibi kutanöz mozaisizm alanları, konjenital LMR gibi davranabilir ve bunlarda
inflamatuar cilt rahatsızlıklarının veya cilt tümörlerinin gelişmesine yol açabilir1.
Yöntem: Nevüs üzerinde verruka gibi bulaşıcı bir durumun ortaya çıkması nadirdir. Konjenital
dermal nevüsün üzerinde verruka filiformis gelişen 3 olguyu sunuyoruz.
Olgu 1. 12 yaşında bayan hasta, lezyon karında
Olgu 2. 30 yaşında erkek hasta, lezyon sağ kulak arkasında
Olgu 3. 25 yaşında erkek hasta, lezyon boyunda, dermatoskopik görüntü
Sonuç: Deri, diğer organlar gibi, yaralanmadan sonra aylar ve yıllar boyunca hasarı kaydetmeye
devam eder, uzun bir hafızayı korur ve geçmişteki sorunlarını asla unutmaz3. Uzun zamandır, tüm
deri yaralarının (yanıklar, travma ve aşı yerleri) neoplazmalar ve enfeksiyonlar için savunmasız
bölgeler olduğu iyi bilinmektedir.
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Tartışma:
Resim 1

Resim 2

Resim 3

Dermal nevüs, verruka filiformis, dermatoskopik görüntü

Anahtar Kelimeler: Dermal Nevüs, Lokus minoris resistentiae, Verruka filiformis
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SS-004
COVID-19 ENFEKSIYONU SONRASI OLUŞAN LIKEN PLANUS OLGUSU
Nurgül Bayram1, Burçe Can Kuru1, Zeynep Topkarcı1, Damlanur Sakız2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

1

Giriş: Liken planus (LP); deri, tırnak ve müköz membranların idiyopatik, inflamatuar bir
hastalığıdır. Sıklıkla el bileği, ön kol, genital bölge, sakral bölge ve alt ekstremite distallerinde
görülmekte olup, kaşıntılı, düzgün yüzeyli viyolese papül ve plaklarla karakterizedir. Etyolojide
hepatit C virüsü (HCV) başta olmak üzere birçok virüs suçlanmaktadır. LP histopatolojisinde
parakeratozsuz hiperkeratoz, granüler tabakada fokal artışlar, “testere dişi” görünümde düzensiz
akantoz, bazal tabakada vakuolar dejenerasyon ve dermoepidermal bileşkede bant şeklinde
lenfosit infiltrasyonu izlenmektedir.
Resim 2

Oral mukozada her iki yanak iç mukozada beyaz, retiküler yapıda plaklar

Yöntem: Biz, COVİD-19 enfeksiyonu sonrasında gelişen LP tanılı olgumuzu sunmaktayız.
Sonuç: 33 yaşında erkek, 1 ay önce başlayan tüm vücutta yaygın kaşıntılı döküntü şikayeti
mevcuttu. Hasta etyolojik açıdan sorgulandığında, döküntüden yaklaşık 1 ay önce COVİD-19
enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde tüm vücutta yaygın yer yer lividi,
yer yer pigmente görünümde likenoid papüller; oral mukoza muayenesinde her iki yanak iç
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mukozada beyaz, retiküler yapıda plaklar izlendi. Karın üzerindeki likenoid papülden alınan
biyopsinin histopatolojik incelemesinde epidermiste hiperkeratoz, kama şeklinde hipergranüloz,
düzensiz akantoz, dermoepidermal bileşkede hasar, bazal keratinosit nekrozuna yol açan bant
şeklinde lenfosit infiltrasyonu, kahverengi pigment yüklü makrofajlar izlendi. Tanı LP olarak
raporlandı.
Resim 1

Tüm vücutta yaygın yer yer lividi, yer yer pigmente görünümde likenoid papüller

Tartışma: Hastanın anamnez ve yapılan tetkiklerinde, COVID-19 enfeksiyonu geçirmesi
dışında, patolojik bulgu saptanmadı. Hastaya haftada 3 gün dar bant ultraviyole B ve 25 mg/gün
asitretin tedavisi başlandı. Tedavi ile birlikte hastanın kliniğinde iyileşme izlendi. Henüz kanıt
olmamasına rağmen COVID-19 enfeksiyonunun LP yapabileceği akla gelmeli, dermatologlar bu
konuda dikkatli olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, liken planus
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SS-005
MASTOSITOZ BENZERI LEZYONLARLA SEYREDEN SKABIYEZ
Göktürk Dere1, Mustafa Gündoğdu1
Ordu Devlet Hastanesi

1

Giriş: Skabiyez, Sarcoptes scabiei akarının neden olduğu kaşıntılı, bulaşıcı bir deri hastalığıdır.
Özellikle geceleri artan kaşıntı, yakın çevrede benzer şikayeti olan kişilerin olması ve lezyonların
klinik dağılımı öncelikle skabiyez tanısını akla getirmektedir. Sıklıkla el parmak araları, el
bileğinin fleksör yüzeyi ve genital bölgede görülen içinde sarkoptun kendisi ya da yumurtalarının
bulunduğu tünel (sillon) ve vezikül perle spesifik lezyonlardır. Nonspesifik olarak kaşıntıya
bağlı ekskorye papüller, ekzematizasyon ve sekonder bakteriyel enfeksiyon görülebilmektedir.
Atipik klinik görünümler tanının atlanmasına ya da gecikmesine neden olabilmektedir. Biz de bu
yazımızda mastositoz benzeri lezyonlarla seyreden skabiyez olgusu sunacağız.
Gövdede sarı-turuncu renkte
makül ve papüller görülmekte

Dermatoskopik incelemede
“jet” bulgusu

Yöntem: 14 yaşında erkek hasta 2 aydır olan vücuttaki döküntüler nedeniyle başvurdu. Serebral
palsili hastanın yakınları tarafından son dönemlerde huzursuz olduğu ve evdeki diğer bireylerde
benzer döküntü ya da kaşıntı görülmediği bildirildi. Dermatolojik muayenesinde gövdede yoğun,
ekstremitelerde daha seyrek olan 3-5 mm ebatlı sarı-turuncu renkte makül ve papüller mevcuttu
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(resim 1). Darier belirtisi negatifti. Daha önce antihistaminik ve topikal steroid tedavileri verilmiş,
ancak lezyonlarda gerileme görülmemiş. Hastadan mastositoz ön tanısıyla biyopsi alındı.
Biyopsi sonucunda pitriaziform spongioz paterni ve dermiste eozinofilleri içeren inflamasyon
varlığı saptandı. Hastanın 2 hafta sonraki muayenesinde el parmak araları ve bileklerinde tünel
lezyonları saptandı ve dermatoskopik incelemede ‘’jet’’ bulgusu görüldü (resim 2). Böylece
skabiyez düşünülerek vazelin içerisinde %10 kükürt tedavisi başlandı. 2 hafta sonra hastanın
şikayetlerinin belirgin olarak gerilediği öğrenildi.
Tartışma: Skabiyezde klinik olarak çeşitli lezyonlar görülebilmektedir. Tünel ve vezikül perle
gibi spesifik lezyonlar hastaların çoğunda görülmeyebilir. Bu durum nonspesifik lezyonlarla
başvuran bir hastada tanının gecikmesine neden olabilmektedir. Klinik olarak atopik dermatit,
dermatitis herpetiformis, büllöz pemfigoid, psöriasis, ilaç erüpsiyonu ve mastositoz ile ayırıcı
tanıya girebilmektedir. Olgumuzda ilk başvuru anında sadece sarı-turuncu ve yer yer soluk
eritemli makül ve papül şeklinde şeklinde klinik görünümü olması, evdeki diğer bireylerde
kaşıntı olmaması nedeniyle öncelikle mastositoz düşünüldü ve biyopsi yapıldı. Bu olgumuzla
ilk başvuruda skabiyezin tipik lezyonlarının görülmediği ve mastositoz benzeri lezyonları olan
hastalarda ayırıcı tanıda skabiyezin de akla gelmesi gerektiğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Dermatoskopi, mastositoz, skabiyez
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SS-006
SIRTTA HIPERPIGMENTASYONLA BAŞVURAN HASTALARDA KUTANÖZ
AMILOIDOZ VE ATOPI SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Zuhal Erçin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji
Kliniği, İstanbul
Giriş: Kutanöz maküler amiloidoz, postinflamatuar hiperpigmentasyon, friksiyonel melanozis,
liken simpleks kronikus, notaljia parestetika, fiks ilaç erupsiyonu, prurigo pigmentoza ve
idiopatik eruptif maküler pigmentasyon, sırtta hiperpigmentasyona sebep olabilen dermatolojik
tablolardır. Maküler amiloidoz selim bir hastalık olup en sık lokalizasyonu sırtın üst bölgesi
olmakla beraber lezyonlar tüm sırta ve gövdeye yayılabilir. Primer kutanöz amiloidozun etiyolojisi
tam olarak bilinmemektedir. Epidermal hücrelerin dejenerasyonu ve dermise atılmasıyla ortaya
çıkan materyalin amiloide dönüştüğü ileri sürülmüştür. Kaşıntı ve friksiyon gibi minör travmalar,
atopi, apolipoproteinler ve Epstein-Barr virüs gibi değişik etkenler üzerinde durulmuştur.
Maküler amiloidoz 1

Maküler amiloidoz 2

Notaljia parestetika
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Yöntem: Bu çalışmaya, dermatoloji polikliniğine, sırtta yama şeklinde kahverengi
hiperpigmentasyon şikayeti ile başvuran 60 hasta alındı. Tüm hastaların lezyonlu deri
bölgesinden punch biyopsi alındı. Biyopsi örnekleri hematoksilen-ezoine ek olarak Kongo
kırmızısı ve/veya kristal viyole ile boyanarak amiloid varlığı araştırıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti,
lezyon süresi, kaşıntı süresi, kaşıntı şiddeti, kaşıntı dışında semptom, friksiyon, kozmetik
kullanımı, güneşle temas, aile öyküsü, atopik dermatit majör ve minör kriterleri ve sistemik
hastalıklar sorgulandı. Pigmentasyon tipi kaydedildi. İstatistiksel analizler GraphPad Prisma
V.3 paket programı ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma gibi
tanımlayıcı istatistiksel metodların yanı sıra ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t testi,
nitel verilerin karşılaştırmalarında ki-kare ve Fischer gerçeklik testi kullanıldı.
Sonuç: Hastaların sadece %46,7’sinde histopatolojik olarak maküler amiloidoz tanısı kondu.
Kutanöz amiloidoz saptanan hstalarda en sık maküler amiloidoz (%89,2), daha az sıklıkla liken
amiloidoz (%7) ve bifazik amiloidoz (%3,5) saptandı. Amiloid saptanmayan 32 hastanın 29’unda
postinflamatuar hiperpigmentasyon, 2’sinde friksiyonel melanozis, ve 1 ‘inde liken simpleks
kronikus tanısı kondu. Çalışmaya alınan 60 hastanın %81,7’si kadındı. Atopi, atopik dermatit
veya atopik dermatit majör ve minör kriterleri açısından incelendiğinde, bu faktörlerin, maküler
amiloidozla ilişkisi olmadığı tespit edildi. Ayrıca şimdiye kadar maküler amiloidoz için tipik olarak
tariflenen çizgisel dalgalı tipte pigmentasyonun klinik tanıda yol gösterici olmadığı tespit edildi.
Bu çalışmada ayrıca incelenen yakınma süresi, kaşıntı, friksiyon, güneşle temas, kozmetik
kullanımı gibi faktörlerin maküler amiloidoz patogenezinde doğrudan etkili olmadığı saptandı.
Tartışma: Bu çalışmada, sırt bölgesinde yerleşen maküler ve liken amiloidozun kadınlarda daha
sık görüldüğü, patogenezinde kaşıntı, friksiyon, güneşle temas, deri fototipi, atopik dermatit ve
atopinin doğrudan etken olmadığı sonucuna varıldı. Ayrıca çizgisel tip dalgalı pigmentasyonun
maküler amiloidozun klinik tanısında yol gösterici olmadığı görüldü. Bu çalışma kapsamında
değerlendirilen ve sırtta hiperpigmentasyonla başvuran hastaların %95’inde kaşıntı yakınması
olmasına rağmen atopi veya atopik dermatit ile bir ilişki saptanmadı. Primer kutanöz amiloidozun
asıl patogenezinde muhtemelen başka faktörler mevcuttur. Bu faktörlerin ortaya çıkarılabilmesi
için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Atopi, Maküler amiloidoz, sırtta hiperpigmentasyon
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SS-007
NADIR MORFOLOJIK YAPI ILE ORTAYA ÇIKAN KAPOSI SARKOMU
Bülent Nuri Kalaycı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya
Giriş: Kaposi sarkomu ilk kez 1872 yılında Moriz Kaposi tarafından tanımlanmıştır(1). Klinik
ve epidemiyolojik özelliklerine göre; Klasik kaposi sarkomu, AIDS ile ilişkili KS, immün sistemi
baskılanmış kişilerde görülen Kaposi sarkomu ve Afrika tipi kaposi sarkomu olarak dört sınıfa
ayrılmaktadır(2).
Yöntem: Olgumuz 74 yaşında erkek hasta olup sol ayak tabanında altı aydır süregelen ağrısız
kitle nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde 5 yıl önce prostat karsinomu nedeniyle
geçirdiği operasyon dışında bir özellik yoktu. Dermatolojik muayenesinde sağ ayak tabanı
medialinde, üstü hiperkeratotik, kahverengi-mor renkli, 1,5 cm çapında polipoid lezyon izlendi
(Şekil 1). Laboratuar bulguları normal sınırlarda, Anti-HİV testi negatifdi. Lezyondan alınan
biyopsi materyalinde epitel altında epidermisin kollateralleri ile çevrelenmiş nodüler büyüme
gösteren lezyon izlenmiştir. Lezyon merkezde yarık benzeri, çevresinde genişlemiş vasküler
yapılar ve hiperkromatik nükleuslu, belirgin nükleollü, eosinofilik uzantılı (spindle) sitoplazmaya
sahip, atipik iğsi hücre proliferasyonundan oluşmaktadır. Lezyon içerisinde ekstravaze eritrositler
ve hyalin globüller görülmüştür (Şekil 2). Bu klinik bulgular ve histopatolojik inceleme ile Kaposi
sarkomu tanısı konulan hastanın lezyonu total olarak çıkarıldı ve hasta onkoloji bölümüne
yönlendirildi.
Şekil-1

Hastanın sol ayak tabanında üzeri hiperkeratotik 1,5 cm çaplı polipoid lezyon
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Şekil-2

Lezyon histopatolik görüntüsü (H-E x 200): Genişlemiş vasküler yapılar, ekstravaze eritrositler,
hiperkromatik nükleuslu, eosinofilik uzantılı (spindle) atipik iğsi hücre proliferasyonu

Sonuç: Olgumuzu Kaposi sarkomunun atipik klinik özelliklerini hatırlatmak ve diğer solid organ
tümörleri ile birlikteliğini vurgulamak amacıyla sunmayı uygun bulduk.
Tartışma: Kaposi sarkomu yama, plak, lenfadenopatik, ekzofitik, infiltratif, ekimotik, telenjiektatik,
keloidal ve kavernöz varyantları gibi farklı morfolojik tipe sahiptir. Klinik görünümü ile ayırıcı
tanıda; piyojenik granülom, anjiyokeratom, melanositik nevüsler, arteriovenöz malformasyonlar,
basiller anjiyomatozis bulunmaktadır(3) Ayak tabanı yerleşimi nedeni ile tipik olmasına rağmen
lezyonun hiperkeratotik ve polipoid görünümde olması ile atipik kliniğe sahipti. Etyopatogenezi
tam olarak bilinmeyen hastalığın HHV-8 ve HIV ile ilişkili olduğu düşünülmektedir(4). Hastamızda
anti-HİV negatif di, HHV-8 antijeni ise bakılamadı. Hematopoetik sistem malignensilerinin yanı
sıra meme, prostat, kolon karsinomları gibi diğer solid organ tümörleri ile insidansının arttığı
bildirilmiştir(5,6). Hastamızda da 5 yıl önce prostat karsinomu nedeniyle operasyon öyküsü
mevcuttu.
Anahtar Kelimeler: HHV-8, Kaposi sarkomu
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SS-008
TÜRKIYE’DEKI SIRADIŞI SKABIYEZ SALGINI
Müge Güler Özden, Kutay Ertürk
1
OndokuzMayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Etkeni Sarcoptes Scabiei var. Hominis olan Skabiyez hastalığı, yüzyıllar boyunca önemli
bir halk sağlığı sorunudur. Tipik olarak, interdijital bölge, bilekler, aksilla, meme areolası ve
genital bölgeyi içeren karakteristik bir dağılıma sahip, yoğun kaşıntılı erüpsiyon ile kendini
gösterir. Uykuyu, işi ve yaşam kalitesini etkileyen şiddetli kaşıntı ile karakterizedir.
Üniversite hastanemizde 2018 yılında yeni tanı konmuş uyuz hastalarının sayısında önemli bir
artış olduğunu fark ettik. Bu artış 2019›da da dramatik bir şekilde devam etti. Aynı zamanda bu
hastaların bir kısmı önerilen topikal ilaçlara dirençli ve sistemik ivermektin tedavisi gerektiriyordu.
Bu gözlem, bizi Türkiye’nin farklı bölgelerinden daha kapsamlı verilerle çok merkezli bir çalışma
yapmaya yöneltmiştir. Uyuz salgınları başta Afrika kıtası olmak üzere birçok ülkede rapor
edilmiş, ancak daha önce Türkiye’de bildirilmemiştir.
Yöntem: Çalışmamız, Türkiye›nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan 13 üçüncü basamak
dermatoloji kliniğinde uyuz hastalarının verilerini derleyen çok merkezli bir çalışmadır. (Şekil-1)
2014-2019 yılları arasında Uyuz teşhisi konulan hastaları geriye dönük olarak analiz ettik. Teşhis,
tipik klinik belirtilere, tipik hasta ve aile öyküsüne, lezyonların dermoskopik tespitine veya deri
kazıntılarının mikroskobik incelemesine dayanılarak konuldu.
Şekil-1: Çalışmaya katılan tıp merkezlerinin coğrafik konumları
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Sonuç: Çalışmaya Scabies tanısı alan 17.803 (14.574 yetişkin ve 3229 çocuk) hastanın
verileri dahil edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi›nden (endeks merkezi) 1113 (%
6,36), İstanbul›dan 3423 (% 22,8), Ankara›dan 3923 (% 20,6), Trabzon›dan 2738 (% 15,6),
Antakya›dan 1983 (% 11,4), Kocaeli›den 1840 (% 10,5), Antalya›dan 1194 (% 6,8), Ordu›dan
939 (% 5,3), Denizli›den 344 (% 1,9) ve Erzurum›dan 306 (% 1,7) dahil edildi.
Yetişkin nüfus içinde 6875 kadın (% 47,2) ve 7699 erkek (% 52,8) vardı. Katılımcı merkezlerde
yaş ve cinsiyet oranları benzerdi. Ortalama yaş 36.49 ± 0.08 idi.
Çalışmamızda 2018 ve 2019 yıllarında son derece yüksek skabietik hasta sayıları ve topikal
dirençli vakalar gözlemledik. İndeks klinik (OMU) için 2014 ile 2019 yılları arasında her yıl uyuz
tanısı alan hasta sayısı sırasıyla 57, 34, 6, 25, 186 ve 805 idi. Hastaların ortalama yaşı 33.2 ±
0.04 idi.
İndeks tıp merkezimizde 2018’de 2017‘ye göre insidans açısından yaklaşık 7 kat, 2019’da
2017‘ye göre 30 kat artış oldu. 2018 yılına kadar topikal dirençli uyuz vakası yoktu. Sistemik
ivermektin Türkiye›de ticari olarak mevcut olmadığından, permetrine dirençli vakalarda,
ivermektinden önce topikal sülfürü majistral olarak tek başına veya permetrin ile kombinasyon
halinde reçete ettik. 2018 yılında 20 (% 13,3) ve 2019›da 87 (% 13,14) hasta tekrarlanan topikal
tedavilere dirençliydi ve Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı İlaç Temin Birimi tarafından sağlanan
sistemik Ivermektin tedavisi aldı.
Vaka sayılarını incelediğimizde 2018 öncesinde istikrarlı bir aşama gözlemledik, ancak 2018
yılına gelindiğinde sayı önemli ölçüde artmaya başladı. Samsun’da yıllar itibarıyla vaka artış
oranı 2018 ve 2019 yılında sırasıyla % 640 ve % 332’dir (n = 25.186 ve 805). Bu analiz, artışın
sadece bir bölgede değil, tüm ülkede olduğunu doğruladı. Tüm ülke genelindeki toplam vaka
artış oranı 2018 yılında % 81 ve 2019 yılında % 138 olmuştur (n = 1781.3234.772). (Tablo-1)
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Tablo-1: Türkiye’deki Skabiyez Vaka Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı

Tartışma: Küresel kontrol stratejisinin bir parçası olarak bir haritalama stratejisi oluşturabilirsek,
bölgesel veya dünya çapında ivermektin ve permetrin gerektiren risk altındaki popülasyonları
tahmin etmek mümkün olacaktır.
Göç hareketlerinin yanı sıra genç yetişkinler arasında cinsel yolla bulaşma ve küresel ısınma
nedeniyle salgınların gerçekleşmiş olabileceği tahmin edilebilir. Uyuz, gözetimsiz bir hastalıktır
ve yeni ortaya çıkan bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmelidir. Olası dirençle ilgili artan
sayıda vaka ve yazar gözlemleri göz önüne alındığında, halk sağlığı tesislerinin hem önleme
hem de yeni tedaviler geliştirmek için önlemler almaları konusunda bilgilendirilmesi gerektiği
açıktır.
Türkiye’nin tüm bölgelerinde bir uyuz salgını vardır ve salgının genel atak hızı yüksektir.
Hastalığın yayılmasına neden olduğu bilinen bu alanların hiçbirinde su sıkıntısı veya aşırı
yoksulluk yoktur. Bu çalışma aynı zamanda WHO’nun uyuz kontrolü için küresel stratejisine
ilişkin yeni bilgiler de vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çok merkezli, İvermektin, Salgın, Skabiyez, Türkiye
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PS-001
HIPERHIDROZUN EŞLIK ETTIĞI MAL DE MELEDA
Mahmut Sami Metin1
1
Adana Kozan Devlet Hastanesi
Giriş: Palmoplantar keratodermalar aşırı keratin üretimi ile karakterize herediter geçişli
heterojen bir grup hastalıktır. Mal de Meleda nadir görülen otozomal resesif geçis gösteren bir
deri hastalığıdır. ‘Eldiven ve çorap’ tarzı dağılım gösteren palmoplantar keratoderma, keratotik
cilt lezyonları, perioral eritem, brakidaktili ve tırnak bozuklukları ile karakterizedir. İsmini
Adriatik Denizi’ndeki, yeni adı Mljet olan Meleda adasından almıştır. Olgumuz palmoplantar
keratoderma, hiperhidrozis ve brakidaktilisi mevcut olan 16 yaşında bayan hastaydı. Mal de
Meleda nadir görülmesi ve Türkiye’ de bildirilen olgu sayısı sınırlı olması nedeniyle bu olguyu
sunmayı uygun gördük.
Resim 1

Resim 2

Bilateral plantar keratoderma

Resim 3

El sırtında keratotik cilt lezyonları

Bilateral palmar keratoderma ve
sol el parmaklarında brakidaktili

Yöntem:
Resim 1. Bilateral plantar keratoderma
Resim 2. Bilateral palmar keratoderma ve sol el parmaklarında brakidaktili
Resim 3. El sırtında keratotik cilt lezyonları
Anahtar Kelimeler: Brakidaktili, Hiperhidrozis, Mal de Meleda, Palmoplantar keratoderma
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PS-002
BILATERAL PREAURIKÜLER PIT
Mahmut Sami Metin1
1
Adana Kozan Devlet Hastanesi
Giriş: Preauriküler pit, kulak üzerinde diğer isimleri preauriküler sinüs veya preauriküler çukur
olarak isimlendirilen doğumsal bir kusurdur. Kulak katlantısının ön, üst kısmında, çoğunlukla
sağ tarafta görülür. Birinci faringeal katlantının dorsal kısmının tam olmayan kapanması sonucu
oluşur. Genellikle bulgu vermez. Sendromik birlikteliği olmayan, bilateral tutulumlu, preauriküler
pit olgusu sunulmuştur.
Yöntem: Polikliniğe başvuran sol tarafı enfekte ve sellülitli, bilateral preauriküler pitli 15
yaşındaki erkek olgunun tanısı konarak tedavisi planlandı. Hasta preariküler pite eşlik eden
sistemik hastalıklar açısından kulak burun boğaz ve nefroloji bölümlerine konsülte edildi.
Hastanın sistemik incelemesinde ek bir sorunu yoktu.
Sonuç: Preauriküler pit sık görülen bir anomali olmasına rağmen birlikte görüldüğü sendromlar
nedeniyle klinikte önem kazanır. Olguların %25-50’si çift taraflıdır ve %3-10’u sağırlık ve BOR
sendromu (brankio-oto-renal sendrom) ile birliktedir. Enfekte olgular kliniğe gelişin en sık
nedenidir. Çoğunlukla etken stafilokoklardır. Tedavi bulgulara yönelik yapılır. Yineleyen olgularda
lezyonun cerrahi olarak çıkartılması önerilir.
Tartışma:
Resim 1

Resim 2

Sağ kulakta preauriküler pit

Sol kulakta preauriküler pit ve selülit

Anahtar Kelimeler: kulak anomalisi, preauriküler pit, preauriküler sinüs, sağırlık
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PS-003
HECK HASTALIĞI
Mahmut Sami Metin1, Necmettin Akdeniz2
Adana Kozan Devlet Hastanesi
Memorial Şişli Hastanesi

1
2

Giriş: Heck hastalığı human papilloma virüslerin yol açtığı esas olarak oral mukozayı tutan
nadiren de genital ve anal mukozayı tutan, az görülen kronik bir deri hastalığıdır. Diğer adı fokal
epitelyal hiperplazidir. Hastalık genellikle asemptomatik seyreder.Lezyonlar mukoza ile aynı
renkte yumuşak papüller şeklinde ortaya çıkar.
Yöntem: Otuz üç yaşındaki bayan hasta, dudak iç kısımlarında ve dudak köşelerinde şikayet
vermeyen kabarıklıklar yakınması ile başvurdu. Öyküsünden, siğil tanısı ile reçete edilen topikal
tedavilerden fayda görmediği, daha önce birkaç kez kriyoterapi yapıldığı ancak şikayetlerinin
tekrarladığı öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde alt-üst dudak iç kısımlarında bilateral labial
kommissürlerde bazılarının üzerinde sarı krutların izlendiği verrüköz papüller ile oral mukozada
dağınık yerleşimli mukoza rengi papüller saptandı. Lezyonun histopatolojik incelemesinde
epidermiste düzensiz akantoz ve koilositoz izlendi. Klinik ve histopatolojik bulgular doğrultusunda
Heck hastalığı-FEH tanısı konuldu.
Sonuç: Histopatolojik incelemede akantoz ve koilositoz izlenir. Hastalık spontan regresyona
uğrayabileceği gibi ilerleme de gösterebilir. Özellikle lokalize lezyonlar için tedavi seçenekleri
arasında eksizyon, elektrokoterizasyon, kriyoterapi ve lazer yer alırken yaygın tutulumda
retinoidler, interferon-α2b ve metotreksat gibi sistemik tedaviler ve topikal interferon-β ve
imikimod ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Ancak rekurrensler olabilmektedir.
Resim 1

Resim 2

Alt dudakta verrüköz papüller

Üst dudakta verrüköz papüller

Anahtar Kelimeler: Fokal Epitelyal Hiperplazi, Heck Hastalığı, HPV
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PS-004
MADURA AYAĞI: BIR OLGU SUNUMU
Büşra Demirbağ Gül1, Nilgün Şentürk1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı

1

Giriş: Madura ayağı, deri ve deri altı dokuyu etkileyen kronik bir enfeksiyondur. Bakteri veya
mantarlardan kaynaklanabilir. Klinik tablo, etken bakteri ise actinomycetoma; mantar ise
eumycetoma olarak tanımlanır. Bu bildiride nadir görülen bir enfeksiyon olması nedeniyle
actinomycetoma tanısı konan bir vakanın paylaşılması amaçlanmıştır.
Ilk başvuru

Dördüncü ay kontrolü

Hastanın sağ ayak birinci parmak ve
çevresi şiş, distrofik. Mor renkli tümör
benzeri yapılar, sinüsler mevcut

Hastanın sağ ayağındaki şişlikte
gerileme, tümör benzeri yapılarda ve
sinüslerdeki küçülme görülüyor.

Yöntem: 45 yaşında erkek hasta tarafımıza sol ayağında ağrısız şişlik ve şekil bozukluğu
şikayetleri ile başvurdu. Şikayetleri on yıl önce başlamıştı. Hasta daha önce çeşitli antibiyotik
tedavileri almasına rağmen fayda görmediğini belirtiyordu. Fizik muayenede sağ ayak birinci
parmak ve çevresi ödemli ve distrofik görünümdeydi. Üzerinde mor renkli tümör benzeri
yapılar ve püy drene olan sinüsler mevcuttu. Laboratuvar bulguları normaldi. Klinik bulgularla
mycetoma ön tanısı düşünüldü. Tanıya yönelik histopatolojik ve mikrobiyolojik inceleme için cilt
biyopsisi ve derin doku kültürü alındı. Mikrobiyolojik örneklemede mikroorganizma saptanmadı.
Histopatolojik incelemede dallanan Gram + bakteriler saptandı. Mikrobiyolojik örnekleme
tekrarlandı fakat yine üreme saptanmadı. Çekilen ayak MR’ında kemik tutulumu saptanmadı.
Bu bulgularla hastaya actinomycetoma tanısı konuldu. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu
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ile oral trimetoprim sulfametaksazol ve IV amikasin tedavisi planlandı. Altı ay boyunca oral
trimetoprim-sulfametoksazol 7/35 mg/kg/gün ve beraberinde aralarında on beş gün boşluk
bırakılarak iki siklus şeklinde verilen (sikluslar yirmi bir gün süren) IV amikasin 15mg/kg/gün
tedavisi başlandı (Welsh rejimi).1 Kontrollerde hemogram, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
görüldü, değerleri normal aralıkta seyretti. Takibinin dördüncü ayında ilerleme kaydedilen
hastanın tedavisi devam etmektedir.
Sonuç: Actinomycetoma, nadir görülen kronik ve progresif seyirli bir enfeksiyondur. Tedavi
başarısızlığı, direnç ve nüks gelişimi nedeniyle enfeksiyon hastalıkları ile birlikte değerlendirilerek
uzun süreli kombine antibiyotikler tercih edilmelidir.
Tartışma: Madura ayağı, bir diğer ismi mycetoma olan, ülkemizde nadir görülen bakteri
veya mantar kökenli kronik granülomatöz bir enfeksiyondur. Bulaş çoğunlukla travma
sonrası gerçekleşir. Bakteriyel olduğunda actinomycetoma; mikotik olduğunda eumycetoma
olarak adlandırılır. Actinomycetoma; Nocardia, Stretomyces ve Actinomadura cinsi
aeorobik filamentöz bakterilere bağlı gelişir. En sık görülen etkenler ülkeler arasında farklılık
göstermektedir.2 Eumycetoma Madurella grisea ve Madurella mycetomatis gibi bir grup mantar
tarafından oluşturulur. Etkene bağlı olmaksızın hastalarda klinik görünüm benzerdir. Lokal şişlik,
tümör benzeri papülonodüler yapılar, drene olan multipl sinüsler ve granüller içeren püy görülür.
Mikroorganizmanın saptanması tedavi seçimi açısından önemlidir. Bunları kültür ortamında
üretmek zor olabilir. Bizim vakamızda etken iki kez örnekleme yapılmasına rağmen net olarak
belirlenemedi. Drene edilen püy içeriğinde granüller saptanmadı. Histopatolojik incelemede
görülen Gram(+) dallanan bakteriler vakayı actinomycetoma olarak tanımlamamızı sağladı. Bulaş,
çoğunlukla travmaya sekonder gelişir ve en sık ayağa olur.2 Hastamız bulaş yolunu açıklayacak
travma öyküsü tariflemiyordu. Actinomycetoma tedavisinde trimetoprim-sulfametoksazol (TMPSMX), dapson, amoksisilin-klavulanik asit, rifampisin, streptomisin, amikasin gibi birçok ajan ve
kombinasyonları kullanılmaktadır. TMP-SMX, çoğu araştırmacı tarafından gold standart tedavi
olarak değerlendirilmektedir. Direnç ve nüks gelişmesini önlemek için kombinasyon tedavi
tercih edilmektedir.3 Biz vakamızda enfeksiyon hastalıkları konültasyonu ile literatürde Welsh
rejimi olarak tanımlanan TMP-SMX+amikasin kombinasyonunu tercih ettik. Tedavinin dördüncü
ayında klinik bulgularda ciddi gerileme sağlanmakla birlikte hastanın tedavisi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Actinomycetoma, Madura ayağı, Mycetoma
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PS-005
İNFLIKSIMAB İLE TEDAVI EDILEN YAYGIN VE DIRENÇLI ÜLSERATIF
NEKROBIYOZIS LIPOIDIKA VAKASI
Hilal Özdemir1, Müge Güler Özden1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

1

Giriş: Nekrobiyozis lipoidika nadir görülen ,idiyopatik , kronik granülomatöz bir deri hastalığıdır.
En sık tibia ön yüzde görülür.Genelde asemptomatik olmakla beraber en yaygın komplikasyonu
ülserasyondur(%35) [1]. Tedavide topikal steroid, topikal takrolimus, lokal PUVA , sistemik
antimalaryaller ,siklosporin, aspirin , dipiridamol , TNF alfa blokörleri kullanılabilir.Fakat
standardize edilmiş , randomize kontrollü çalışmalar ile desteklenen tedavi şeması yoktur.
Son 10 yılda TNF alfa blokörleri ile ilgili yüz güldürücü sonuçların olduğu vaka raporları
bildirilmektedir. Amacımız anti TNF alfa kullanımı ile ilgili bilginin artmasına katkıda bulunmaktır.
Yöntem: 74 yaşında kadın hasta, bacaklarında 5 yıldır olan yara nedeniyle kliniğimize başvurdu.
Bilinen tip 2 diyabet ve hipertansiyon öyküsü mevcut idi.Fizik muayenesinde bacakta , kolda ve
saçlı deride eritemli ülsere lezyonları vardı.Hasta daha önce uzun süre antibiyotik kullanmıştı.
Muayene sırasında da antibiyoterapi altındaydı. Şikayetinin gerilememesi üzerine bacak ve
saçlı deriden biyopsi alındı.Biyopsi sonucu nekrobiyozis lipoidika ile uyumlu olarak raporlandı.
Hastanın ağrısı olması üzerine sistemik steroid ve asitretin başlandı.Kan glukoz regülasyonu
bozuldu. Laboratuvarında : trigliserid:218 ,total kolesterol:212 ,alkalen fosfataz:125 ,GGT:114
olarak ölçüldü.Aynı zamanda ülsere lezyonlarda miyazis gelişti.Yaklaşık yirmiye yakın larva tek
tek çıkartıldı. Hastanın mevcut tedavileri kesilip infliksimab planlandı.5 mg/kg dozunda 0, 2 ve
6. haftalarda intravenöz infüzyon olarak uygulandı.Hasta toplamda üç infüzyon aldı.
Sonuç: İlaç ilişkili yan etki olmadı.Tüm ülsere lezyonlar tedavinin 6. haftasında kapandı.2 yıl
boyunca hiç ülsere lezyonu olmadı.
Tartışma: Nekrobiyozis lipoidika zor tedavi edilen ve tedavide kullanılan ilaçlarla ilgili kısıtlı
verilerin olduğu bir hastalıktır. Genellikle asemptomatik olmakla beraber ülser, ağrı, dizestezi ve
daha nadiren skuamöz hücreli karsinom gelişebilir. 2015 yılında yayınlanan bir derlemede beş
tane infliksimab, üç tane intralezyonel infliksimab , dört tane etanercept ve iki tane adalimumab ile
tedavi edilen nekrobiyozis lipoidika olgusu olduğu bildirilmiştir [2]. Bu yıldan sonra üç tane daha
infliksimab ile tedavi edilen nekrobiyozis lipoidika olgusu bildirilmiştir.Genellikle yan etkilerin az
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olması ve etkinliğin yüksek olması nedeniyle TNF alfa blokörleri nekrobiyozis lipoidikada umut
verici bir tedavi gibi görünmektedir.
Figür 1: İnfliksimab tedavi öncesi

Figür 2: İnfliksimab tedavisinin 6.haftası

Anahtar Kelimeler: anti-TNF alfa, infliksimab, nekrobiyozis lipoidika
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PS-006
ARA VERILEN ADALIMUMAB TEDAVISINE TEKRAR BAŞLANDIKTAN SONRA
LEZYONLARINDA ARTIŞ OLAN HIDRADENITIS SÜPÜRATIVA VAKASI
Belkıs Meryem Feldmann1, Gökhan Şahin1
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Giriş: Hidradenitis süpürativa (HS), folikülopilosebasöz ünitenin (FPSU) foliküler kısmını etkileyen
kronik, foliküler, okluziv bir hastalıktır. HS primer olarak intertriginöz bölgeleri tutsa da FPSU
içeren herhangi bir deri alanını da etkileyebilir. [1] HS’nın patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır.
Foliküler obstrüksiyon, rüptür ve sonrasında fistül ve abse gelişiminin HS lezyonlarına neden
olduğu varsayılmaktadır.[2] Son yıllarda HS patogenezinde immun sistem disregulasyonunun
rolü üzerinde durulmaktadır. IL-1β, IL-10, IL-17’nin yanı sıra özellikle TNF-α’nın lezyonların
oluşmasında önemli yeri olduğu gösterilmiştir. [3] HS tedavisinde topikal ve sistemik antibiyotikler,
retinoidler, biyolojik tedaviler, lazer ve cerrahi tedavileri uygulanabilir. [2]
Biz bu olgumuzda topikal ve sistemik antibiyotik tedavilerine yanıtsız, adalimumab tedavisine
önce yanıt alınan, pandemi nedeniye ara verildikten sonra tekrar başlanınca lezyonlarında
alevlenme görülen HS’lı bir hastayı sunuyoruz.
Yöntem: 48 yaşında diyabetes mellitusu da olan erkek hasta polikliniğimize eylül 2020’de gluteal
ve inguinal alanda eritemli zeminde akıntılı ve sinüs traktları bulunan lezyonlar olduğu halde
başvurdu. Hastanın lezyonları yaklaşık 10 yıldır varmış. Hasta daha önce oral metronidazol,
siprofloksasin, rifampisin, klindamisin kullanmış. Şikayetleri gerilemeyince hastaya dış merkez
aralık 2019’da adalimumab tedavisi başlanmış. Hasta adalimumab tedavisinden fayda görmüş;
fakat pandemi nedeniyle ilacı bırakmış. Hastaya eylül 2020’de tekrar adalimumab tedavisi
başlandı. Hasta yaklaşık 6 ay adalimumab tedavisini düzenli kullandığı halde mart 2021’de
polikliniğimize mevcut alanlarda yaygın akıntılı, multipl sinüs traktlarının olduğu halde başvurdu.
Hasta son birkaç haftadır yürümekte bile güçlük çektiğini tarifliyordu.
Sonuç: Sonuç olarak, biz bu hastada Adalimumab tedavisine ara verdikten sonra tekrar aynı
tedaviye başladığımızda etkinlik elde edemedik. Tedaviden fayda görmeyen hastada biyolojik
değişimi yapılıp infiliksimab+asitretin tedavisine geçildi.
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Resim 1

Bilateral gluteal bölgede yaygın akıntılı makulopapüler lezyonlar ve multipl sinüs traktları.
Resim 2

Sağ inguinal alanda akıntılı makulopapüler lezyonlar görülmekte.
Tartışma:
Adalimumab, HS hastalarında etkisi randomize çalışmalarla en çok gösterilen ve FDA
tarafından onaylı olan TNF-α blokeri bir tedavidir. [4] Bazı çalışmalarda HS tanısının koyulması
ve adalimumab tedavisi başlanması arasındaki geçen süre ile tedavi etkinliği arasında ters
korelasyon bulunmuştur.[3] Uzun vadeli kullanımında başarılı sonuçlar elde edilen Adalimumab
için etkinlik ve ara verilmesinden sonra görülen relapslar vaka çalışmalarında bildirilse de
kullanım sonrası direnç gelişimi konusunda veriler eksik kalmaktadır. [4]
Bu vaka raporunda HS’lı bir hastada önceden fayda gördüğü adalimumab tedavisi yeniden
başlandığında lezyonlarda görülen aktivasyon vurgulanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak;
adalimumab tedavisine ara verilmesi planlandığında ilaca karşı oluşabilecek direnç göz ardı
edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Adalimumab, Hidradenitis süpürativa
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PS-007
MEME BAŞINDA ERITEMLI PLAK ŞIKAYETI İLE GELEN İKI FARKLI OLGU
Işıl Deniz Oğuz1, Birgül Tok2, Hülya Öksüz Kabadayı3
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

1

Giriş: Çeşitli inflamatuar, neoplastik ve enfeksyöz hastalıklar meme derisinde lezyonlara yol
açabilir. Bazı hastalıklar memeye özgüyken bazıları dermatolojik hastalıkların seyri sırasında
rastlantısal olarak memede de lezyon oluşturur (1). Biz bu bildiride meme başında eritemli plak
şikâyeti ile polikliniğimize başvuran ancak farklı tanılar alan iki olguyu sunduk. Amacımız meme
derisi lezyonu olan hastalarda ayırıcı tanıda farklı hastalıkların akla gelebileceğini unutmamak ve
gerektiğinde biyopsi gibi bazı tanı yöntemleri ile doğru tanıyı koymamız gerektiğini vurgulamaktır.
Yöntem:
OLGU 1
15 yaşında kadın hasta polikliniğimize her iki memede olan döküntü şikayeti ile başvurdu.
Şikâyetlerinin 2 aydır olduğu öğrenildi. Özgeçmişinde ve soy geçmişinde herhangi bir özellik
yoktu. Dermatolojik muayenede her iki memede simetrik görünümde; meme başını ve areolayı
da içine alan yaklaşık 10x10 cm boyutları olan, keskin sınırlı, yuvarlak, eritemli, üzerinde beyaz
skuamların olduğu plaklar gözlendi (Resim 1a). Hastanın diğer deri bölgelerinde, saçlı derisinde,
mukozalarda ve tırnaklarda patolojik bir bulgu yoktu. Sistemik muayene ve meme muayenesi
normal olan hastanın lezyonundan punch biopsi alınıp histopatolojik incelemeye gönderildi.
Histopatolojik incelemede; epidermiste fokal hiperkeratoz, parakeratoz, Munro mikroabseleri
ve akantoz; dermiste dilate vasküler yapılar ve seyrek polimorfonükler lökositlerin eşlik ettiği
mononükleer hücre infiltrasyonu görüldü. (Resim 2). Hastaya bu bulgularla psöriazis vulgaris
tanısı konup topikal tedavi verildi.
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Resim 1

Resim 1 a) Bilateral memede; meme başı ve arealoayı da içine alan eritemli, skuamlı plaklar,
b) Sağ memede meme başı ve areolayı içine alan ve meme başında çökmeye neden olan
eritemli sulantılı plak
Resim 2

Epidermiste fokal hiperkeratoz, parakeratoz, Munro mikroabseleri ve akantoz; dermiste dilate
vasküler yapılar ve seyrek polimorfonükleer lökositlerin eşlik ettiği mononükleer hücre
infiltrasyonu, H&Ex10
Sonuç:
OLGU 2
38 yaşında kadın hasta sağ memede 5 aydır olan kızarıklık ve sulantı şikâyeti ile polikliniğimize
başvurdu. Hastanın 5 ay önce meme başında kaşıntı acıma ve hafif sulantı şikayeti başlamış.
Bu şikâyeti ile bazı topikal tedaviler kullandığı ancak tedaviler ile şikâyetlerinde gerileme
olmadığı; meme başında gittikçe büyüyen bir kızarıklık oluştuğu ve zamanla meme başının
kaybolduğu öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde sağ memede meme başı ve areolayı kaplayan
yaklaşık 15x10 cm boyutlarında, keskin sınırlı, eritemli, üzerinde yer yer erode alanların olduğu
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infiltre bir plak saptandı. Meme başı içe çöküktü (Resim1b). Sol meme derisi ve diğer deri
bölgeleri normaldi. Meme muayenesinde sağ memede üst dış kadranda aksillaya yakın bölgede
2 adet ağrısız, yaklaşık 1x1 cm boyutlarında sert nodüler lezyon palpe edildi. Hastanın lezyonlu
derisinden yapılan punch biopsinin histopatolojik incelemesinde epidermiste tek tek ve küçük
gruplar halinde geniş berrak sitoplazmalı, oval-yuvarlak görünümlü belirgin nükleollü atipik
hücreler gözlendi. Yapılan immünhistokimyasal incelemede bu atipik hücreler CK7, cerb-B2 ve
CEA ile pozitif boyanmaktaydı (Resim 3a-d). Bu bulgularla hastaya meme başı Paget hastalığı
tanısı kondu. Yapılan mammografide sağ meme aksiller kuyrukta 2 cm’lik segmentte fokal
kümeleşme gösteren amorf kalsifikasyonlar izlendi. Meme ultrasonografisinde sağ memede
internal kalsifikasyon benzeri yapılar içeren heterojen bir alan izlendi. Bu alan komşuluğu
aksillada kalın korteksli 2 adet lenfomegali izlendi. Hasta genel cerrahiye yönlendirildi. Meme
den yapılan biopsi sonucu hasta duktal karsinoma insitu tanısı aldı. Hasta tedavi için genel
cerrahi ve onkoloji bölümlerine yönlendirildi.
Resim 3

Resim 3. a) Epidermiste geniş berrak sitoplazmalı, belirgin nükleollu oval-yuvarlak atipik Paget
hücreleri. H&Ex40, b) CK7 x20, c) cerb-B2 x20, d) CEA x20
Tartışma:
Meme başında çeşitli hastalıklara bağlı dermatit görünümü karşımıza çıkmaktadır. Papiller
adenoma, inflamatuar meme kanseri, Paget hastalığı, Bowen hastalığı, süperfisiel bazal hücreli
karsinom, atopik dermatit, alerjik/irritan kontakt dermatit, liken simpleks kronikus, psöriazis,
mantar enfeksyonları ve faktitisyel dermatit bunların bazılarıdır (1).
Psöriazis memenin ve meme başının herhangi bir bölgesini tutabilir. Genellikle invers psöriazis
şeklinde infra mamaryan alanda tutulum yapar (1, 2). Ancak izole meme başı tutulumu nadir
bulgudur (3). Meme kanseri cerrahisi sonrası radroterapi alan bazı psöriazis hastalarında
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radyoterapi bölgesinde Köbnerizason şeklinde psöriatik lezyon geliştiği bildirilmiştir (4). Ayrıca
bebek emziren psöriatik annelerde de yine Köbnerizasyon nedeniyle meme başı psöriazis
gelişebilmektedir (5). Literatürden farklı olarak bizim hastamız 15 yaşında bir çocuktu ve
literatürdeki örneklere benzer köbnerizasyon yapacak bir neden yoktu. Ayrıca bu hastanın
daha önce bilinen psöriazis vulgarisi mevcut değildi. Ilk bulgu olarak bilateral izole meme başı
tutulumu ile prezente olmuştu.
Paget hastalığı meme kanserinin bir deri bulgusudur. Hastaların %93-100’ünde altta yatan bir
indtraduktal kanser saptanmıştır. Kanser in situ ya da invaziv olabilir. Tüm meme kanserlerinin
%1-4,3’ünde görülür (6). Klinikte bizim hastamızda da görüldüğü gibi meme başı ve areolayı da
içine alan keskin sınırlı, eritemli, infiltre bir plak olarak karşımıza çıkar. Lezyonda seröz veya
kanlı akıntı, skuam, kabuklanma, ülserasyon, meme başı çekilmesi ve altta yatan meme kitlesi
görülebilir (1, 7). Bazen melanomaya benzer şekilde pigmentasyon görülebilir. Öncelikle meme
başından başlayıp zamanla çevreye doğru yayılır (6). Deri değişiklikleri başlamadan önce ya
da deri bulguları ile birlikte ağrı, yanma, kaşıntı görülebilir (7). Bizim hastamızda da lezyon
başlamadan önce meme başında kaşıntı ve acıma şikâyeti başlamıştı. Hikâyesinde topikal
tedaviler kullandığı ve yanıt alamadığı öğrenilmişti. Tedavisinde altta yatan meme kanserinin
tedavi edilmesi gerekir.
Sonuç olarak memede eritemli plak ile gelen hastada bizim sunduğumuz iki olguda da olduğu
gibi altta yatabilecek benign bir dermatoz ya da bir meme kanseri olabilmektedir. Bu nedenle
iyi bir anamnez, dermatolojik muayene, meme muayenesi yapılarak; biopsi, görüntüleme
yöntemleri gibi ek tetkikler kullanarak tanının hızlıca konması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: meme başı dermatozları, Paget hastalığı, psöriaizis
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PS-008
KRONIK PRURITUSU OLAN HASTADA AYIRICI TANIDA DERMATITIS HERPETIFORMIS
Duygu Yüksel1, Gökhan Şahin1
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

1

Giriş: Dermatitis herpetiformis,aşırı kaşıntlı vezikülobüllöz deri bulguları, glutene duyarlı
enteropati ve kanda IgA tipi hümoral immun yanıtın varlığı ile karakterize olan kronik seyirli
hastalıktır. En sık 20-45 yaşında görülmektedir. Erkeklerde daha sıktır. Diz, dirsek, saçlı
deri, yüz, kalça, skapuler bölge önemli yerleşim yerleridir.Veziküler lezyonlar kısa sürede
açılarak ekskoryasyon ve krut haline döner.Hastaların serumunda anti-endomisyum, doku
transglutaminaz, anti-gliadin gibi otoantikorların pozitif bulunması önemlidir.Deri lezyonları
için dapson (0.5-2 mg/kg/gün) ilk seçenektir.Tedaviye başlamadan önce Glukoz-6-fosfatdehidrogenaz düzeyinin normal olduğu gösterilmelidir.Erişkinde 25-50 mg/gün başlanır. 100mg/
gün yeterli olur. Dapson dirençli olgularda sulfapiridin de kullanılabilir
Yöntem: 46 yaş erkek hasta 5 eylül 2019 tarihinde kaşıntı şikayeti ile gelmiş.2 aydır
kaşınıyormuş .Saç dipleri ve axillada kaşıntı varmış. Kaşıntısı gece artıyormuş ancak etrafında
kaşınan kimse yokmuş. Antihistaminik ve steroidli kremlerden nispeten fayda görmüş.Hastaya
permetrin başlanmış.Permetrin kremden hiç fayda görmemiş.Fizik muayenede sırtta eritemli
veziküler lezyonlar mevcutmuş. Nativ pozitif Antifungal tedavi başlanmış .Daha sonraki kaşıntı
şikayeti ile gelişlerinde skabies ön tanılarıyla ivermektin, permetrin kullanmış. İvermektinden
kısmen fayda görmüş.3 Şubat 2021 tarihinde inguinalde kaşıntı şikayeti ile tekrardan başvurdu.
Bacakta kaşıntılı sulantılı yaraları vardı.1 yıldan fazladır kaşınan hasta bu süre zarfında birçok
topikal steroid kullanmış. 10 gün sonra Dermatitis herpetiformis ön tanısıyla biyopsi ve immun
floresan alınmasına karar verildi. Ig paneli istendi. Dapson planlandı.
Biyopsi sonucunda subepidermal ayrılma gözlenmiş ve bül kavitesinde fibrin eksudasyon
izlenmiştir İmmun floresan incelemede dermoepidermal bileşkede +2 IgA ve C3 pozitif
Laboratuvar: Anti Gliadin IgA ve anti endomisyum antikor pozitif
Sonuç: Dermatitis herpetiformis fizik muayenede her zaman vezikülobüllöz lezyonlar şeklinde
görülmeyebilir. Çoğunlukla büller patlamış, ekskoriye kurutlu lezyonlar olarak karşımıza
çıkmaktadır Kronik pruritusu olan hastalarda özellikle aile öyküsü yoksa ve tedaviye yanıtsızsa;
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dermatit, skabies, büllöz hastalık (dermatitis herpetiformis), ön tanılarıyla biyopsi alınması
tanıya gidişte önemlidir.
Tartışma:
Figür 1: Popliteal bölgede postinflamatuar hiperpigmentasyon

Figür 2: Axillada mor-pembe renkli papüler, ekskoriye lezyonlar

Anahtar Kelimeler: Dermatitis Herpetiformis, Kaşıntı
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PS-009
AYIRICI TANIDA BEHÇET ÜLSERININ DÜŞÜNÜLMEMESINE BAĞLI TANISI
GECIKMIŞ GENITAL ÜLSER VAKASI
Ramazan Çetin1, Seda Gün2, Gökhan Şahin1
1
Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Dermatoloji Anabilim Dalı
2
Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Patoloji Anabilim Dalı
Giriş: Behçet hastalığı rekürren oral aftöz ülser, genital ülser, göz bulguları, deri bulguları
olabilen her boyutta damarı tutabilen bir vaskülittir (1). Mukokütanöz lezyonların tedavisinde ilk
basamak topikal tedaviler, kolşisin, intralezyonel triamsinolon, dapsondur. Dirençli mukokütanöz
tutulumda veya sistemik tutulumda ise immünsüpresif tedaviler kullanılabilir. (2)
Yöntem: Genital ülser şikayeti olan hastalarda, tanıları koyulamadığı için uzun süre farklı
tanılarla tedavi alan hastalar olmaktadır. Genital ülser şikayeti olan hastalarda Behçet genital
ülserinin ayırıcı tanıda düşünülmesi ve tanıdaki gecikmenin önlenmesi amaçlanmıştır.
Sonuç: 43 yaşında erkek hasta, anal bölgesinde sınırları keskin, ortası hafif deprese, tabanı
beyaz, aftöz ülser mevcuttu. Anal bölgede fissür ve fistül bulunmaktaydı. Kliniği çok ağrılı
seyretmekteydi. Gaita çıkışında zorlanmaktaydı. Anal bölgedeki bu şikayetleri 2016 yılında
başlamıştı. Hastanın lezyonları ekim 2019 tarihinde genel cerrahi tarafından anal fistül ve fistül
ağzında ülser olarak değerlendirildi. Hastaya sfinkterotomi ve fistül ameliyatı yapıldı. Ameliyat
sonrasında şikayetleri gerilemedi. Ülsere lezyonu cerrahi operasyona rağmen devam etti.
Hasta ağustos 2020 tarihinde dermatoloji polikliniğine başvurdu. Hastanın ayrıntılı anamnezi
alındı. Genital bölgede ülser tespit edildi. Hastanın öyküsünde tekrarlayan oral aft şikayeti
mevcuttu. Anal bölgede ülseri olan hastadan crohn ülseri ve Behçet genital ülseri ön tanıları ile
biyopsi alındı. Hastanın biyopsi sonucu Behçet hastalığı ile uyumlu olarak raporlandı. Uluslararası
Behçet hastalığı kriterlerine (ICBD) göre hastaya Behçet hastalığı tanısı koyuldu. (1)
Hastaya metilprednizolon, kolşisin tedavisi başlandı. Hasta tedaviden fayda gördü. Ancak
kolşisine bağlı ishal şikayeti olması üzerine kolşisin tedavisi kesildi. Hastaya azatioprin tedavisi
başlandı. Azatioprin tedavisi ile lezyonlarında gerileme, kliniğinde iyileşme tespit edildi.
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Behçet Ülseri Patolojik Görüntüleri

Ülsere derİ dokusunda epitelaltında vasküler yapılar çevresinde nötrofiller izlenmektedir.
(HEX40)
Behçet Ülseri Patolojik Görüntüsü

Vasküler yapı duvarında nötrofiller, nötrofillerde karyoreksis, eritrosit ekstravazasyonu. (HEX400)
Behçet Genital Ülseri

Anal bölgesinde sınırları keskin, ortası hafif deprese, tabanı beyaz, aftöz ülser
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Tartışma: Anogenital bölgesinde ülsere lezyonu olan hastalar vakamızda olduğu gibi uzun süre
farklı tanılarla takip edilebilmektedir. Yaklaşık 5 yıl tanısı koyulamayan hastamızda olduğu gibi,
bu hastalar yanlış tedaviler alabilmektedir. (3) Genital bölgesinde ülser şikayeti olan hastalarda
ayrıntılı anamnez alınması ve Behçet hastalığının ayırıcı tanıda düşünülmesi ve gerekli tedavinin
başlanması hastaların kliniklerinin erken dönemde iyileşmesi açısından önem arzetmektedir.
Bu çalışmada genital bölgede ülser şikayeti olan hastalarda ayırıcı tanıda Behçet hastalığının
düşünülmesinin önemine vurgu yapmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Azatioprin, Behçet Genital Ülseri, Behçet Hastalığı
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PS-010
KRONIK ÜRTIKER - GRAVES HASTALIĞI BIRLIKTELIĞI
Cansu Doğan1, Kardelen İflazoğlu1, Ayşenur Botsalı1, Gülşen Akoğlu1
1
SBU Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş: Kronik ürtikerli hastalarin %70-90’ında detaylı tetkiklere rağmen tetikleyici bir faktör
saptanamamaktadır. Hastaların bir kısmında sistemik hastalıklar, özellikle otoimmün hastalıklarla
(SLE, otoimmun tiroit hastalıkları, RA, DM, Pernisiyöz anemi) birliktelik olabilir.
Yöntem: 26 yaşında erkek hasta göz çevresi ve dudaklarda aniden gelişen ağrısız şişlik ve
vücutta kırmızı kaşıntılı döküntü ile acil servise başvurdu. 6 aydır ürtiker ve anjioödem atakları
olduğu öğrenilen hasta anamnezde tedavi almadığı bir tiroid hastalığının varlığını belirtti. Klinik
takibi esnasında yaygın ürtikeryal plakları ve periorbital ödemi olan hastanın ek olarak taşikardisi
mevcuttu. Hastanın periorbital anjioödeminin 4 günlük steroid tedavisi ile gerilemesi sonrasında
canlı bakışlara sahip olduğu görüldü. Kronik spontan ürtiker etyolojisine yönelik istenen
tetkiklerde sT4: 3,91 ng/dl, TSH: <0,005 mIU/ml olan hasta aşikar hipertiroidi için endokrinoloji
bölümüne konsülte edildi. Hashimoto tiroiditine bağlı tirotoksikoz ve Graves hastalığı ayrımı
için tetkikleri istendi. Tiroid otoantikorlarından AntiTPO: >996, AntiTG:> 2672 ve TSH rs
antikoru:16,46 idi. Tiroid ultrasonografisinde diffüz hiperplazik tiroid ve tiroid sintigrafisinde her
iki tiroid lobunda aktivite tutulumu artışı tesbit edildi.
Sonuç: Bu bulgular ışığında hastaya Graves hastalığı tanısı konularak metimazol ve dideral
tedavileri başlandı. Graves oftalmopatisi açısından göz hastalıkları bölümüne konsülte edildi
ve göz tutulumunun olmadığı öğrenildi. Hastamızın yüksek doz antihistaminik tedavisi altında
ürtiker atakları kontrol altında olup izlemine devam edilmektedir.
Tartışma: Kronik spontan ürtiker-anjiodem hipotiroidi ile daha sık beraberlik gösterse de
Graves hastalığı ile de nadir olarak beraberlik gösterebilir. Dirençli tekrarlayan ürtiker-anjiodem
ile başvuran hastalarda otoimmün hastalıklar açısından dikkatli olunmalı ve fizik muayene,
semptomatoloji ışığında istenilecek tetkikler bireyselleştirilmelidir
Anahtar Kelimeler: anjioödem, graves, ürtiker
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PS-011
BRENTUKSIMAB TEDAVISINE DRAMATIK YANIT VEREN BÜYÜK HÜCRELI
TRANSFORME MIKOZIS FUNGOIDES OLGUSU
Duygu Erdil1, Tuğba İlter1, Dilara İlhan1, Ayşe Esra Koku Aksu1, Cem Leblebici2, Meryem Ayşit3
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
3
Özel İstanbul Medicine Hospital, Dermatoloji Kliniği
Giriş: Büyük hücreli transformasyon gösteren mikozis fungoides (BHT- MF) ileri tümöral evre
hastalarda %8-23 oranında gözlenebilmektedir. Histopatolojide normal lenfosit boyutundan
4 kat büyük lenfositler infiltratın %25’inden fazlasını oluşturur. BHT- MF hızlı progresyon
gösterebilmekte ve agresif kemoterapiye rağmen ortalama sağkalım oranı düşük olabilmektedir.
Klinikte uzun süredir olan yama/plak lezyonda veya normal deride kırmızı-kahverengi, viyolase
renkte nodül veya tümör gözlendiğinde şüphelenilmelidir. Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken
primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL) CD30 (+) T lenfositlerin infiltratın>%75
oluşu? ve perforin/ALK ekspresyonu? ile ayrılır. Tedavide anti-CD30 ve potent anti-mikrotübül
ajanın konjugasyonu olan brentuksimab ile dramatik sonuçlar alınabilmektedir.
Yöntem: Bilinen diyabet dışında sistemik hastalığı bulunmayan elli yaşında olgu, gövde ön
arka yüzde, kollarda ve bacaklarda çok sayıda kaşıntılı ele gelen kabarıklık ve yara şikayeti
ile polikliniğimize başvurdu. Şikayetleri 2 yıl önce inguinal bölgeden başlayıp gövde ve
ekstremitelere yayılım göstermişti. Dermatolojik muayenede, gövde ön yüzde çapları 2-3
cm’ye varan nodüller, sırtı tama yakın kaplayan eritemli zeminde birleşme eğiliminde yer yer
ince skuamı bulunan papül ve plaklar, sağ lomber bölgede çapları 3-5 cm arasında değişen
nodüller, nodüllerin birleşmesiyle oluşan viyolase, ülsere tümöral lezyonlar izlendi. Hastanın
plak ve tümöral lezyonlarından birer adet deri biyopsisi alındı. Tümöral lezyon histopatolojisinde
çok sayıda büyük boyutlu düzensiz çekirdekli nükleolleri belirgin veziküler nükleuslu,bazıları
multinükleer görünümde çok sayıda atipik lenfoid infiltrasyon, CD30 ile yaygın kuvvetli pozitiflik
ve CD7 ile yaygın ekspresyon kaybı, ALK ve perforin (-) olarak saptandı. Plak lezyonlardan
alınan biyopsinin histopatolojisinde ise intraepidermal etrafında perinükleer halo bulunan
iri-hiperkromatik çekirdekli, yer yer bazal dizilim ve küçük topluluklar oluşturan atipik lenfoid
hücre infiltrasyonu? saptandı. Mevcut klinik ve histopatolojik bulgularla BHT-MF tanısı konuldu.
Hematoloji ile birlikte değerlendirilen hastanın periferik yaymasında özellik saptanmadı ve kemik
iliği normosellüler olarak değerlendirildi. FDG-PET görüntülemede en büyüğü 21x17 mm boyutlu
- 47 -

POSTER BİLDİRİLER
(SUV maks. 6.6) olmak üzere inguinal alanda hipermetabolik lenf nodları izlendi Eksizyonel lenf
nodu biyopsisi evre N2 olarak değerlendirildi. Hematoloji tarafından CHOP protokolü başlanan
hastanın 6 kür tamamlanması sonrasında anatomik ve metabolik olarak lenf nodlarında artmış
tutulum gözlenmesi üzerine hastaya 3 haftada bir 1.8 mg/kg dozundan 150 mg brentuksimab
tedavisi başlandı ve remisyon sağlandı.
Resim 1

Sırtı tama yakın kaplayan eritemli zeminde papül ve plaklar,
sırtta 10x15 cm’lik tümör
Resim 2

Tümör, papül ve plaklarda tama yakın gerileme
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Resim 3

Epidermotropizm gösteren yer yer küçük
topluluklar yapan küçük-orta boyutlu atipik
lenfoid hücreler
Sonuç: BHT-MF ve ALKL ayrımında klinik öykü ve histopatolojik korelasyon önemlidir. CD30
(+) olan hastalarda brentuksimab tedavisi ile iyi yanıt alınabilmektedir. Olgumuz ayırıcı tanı ve
tedavi seçeneklerine vurgu yapılması amacıyla sunulmuştur.
Tartışma: BHT-MF ve ALKL ayrımında klinik öykü ve histopatolojik korelasyon önemlidir. CD30
(+) olan hastalarda brentuksimab tedavisi ile iyi yanıt alınabilmektedir. Olgumuz ayırıcı tanı ve
tedavi seçeneklerine vurgu yapılması amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: brentuksimab, primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma, transforme
mikozis fungoides
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PS-012
PANDEMİ NEDENİ İLE GEÇ BAŞVURU YAPAN BOYUN METASTAZLI DEV SCC
OLGUSU
Hüseyin Kök1, Gökhan Şahin1, Emel Tahir2, Ahmet Demir3, Fatma Aydın1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı,Samsun
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstruktif Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
1

Giriş: Kutanöz skuamöz hücreli karsinom (SCC) epidermal keratinositlerden köken alan, bazal
hücreli karsinomdan sonra ikinci en sık görülen deri kanseridir ve tüm deri kanserlerinin %20’sini
oluşturur.1,2
SCC’lerin büyük bir kısmı cerrahi veya ablasyon yöntemleri ile tedavi edilir.2 Ancak hastaların bir
kısmında metastaz ve tedavi sonrası rekürrens meydana gelebilir, bu durum morbidite ve mortaliteyi
arttırır. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Bu olguda pandemi nedeniyle hastaneye
geç başvuran ve lenf nodu metastazı da bulunan dev SCC vakası sunulmakta.
Yöntem: 91 yaşında kadın hasta 2020 yılının mart ayında sağ yanakta küçük sivilce benzeri lezyon
ile başlayıp kısa sürede büyüyen kitle nedeniyle aynı yılın kasım ayında tarafımıza başvurdu. Hasta
covid 19 riski nedeniyle hastaneye gelemediği bu sürede tedavi amaçlı topikal antibiyotikli kremler
kullanmıştı.
Dermatolojik muayenesinde sağ yüz yarısında 8×8 cm boyutlarında ülseratif, vejetatif, infiltre bir
tümüral lezyon mevcuttu (Resim 1). Dermatoskopik incelemede polimorfik damarlar ve beyaz-sarı
skuam görüldü (Resim 2). Panç ile alınan biyopsi sonucu SCC ile uyumlu geldi.
Dev SCC’si bulunan hastadan metastaz olasılığını ekarte etmek için çekilen boyun bilgisayarlı
tomografi sonucu «sağda düzey 2’de büyüğü 10×13 mm olan santrali kistik nekroze görünümlü 2 adet
lenfadenopati ve sağ zigomatikotemporal bölgede 6,5×8 cm büyüklüğünde masseter kasa invaze
1,5 cm derinliğe ulaşan malign görünümlü kitle izlendi» şeklinde raporlandı. Hastaya kulak burun
boğaz bölümü tarafından kitle eksizyonu+subtotal parotidektomi+sağ selektif (level 1-2-3-4) boyun
diseksiyonu yapıldı. Eksizyon materyalinin patoloji sonucu perinöral invazyon içeren iyi differansiye
skuamöz hücreli karsinom olarak raporlandı. Eksize edilen 14 lenf nodunun 3’ü metastatik lenf
nodu, 11’i reaktif lenf nodu şeklinde raporlandı. Hastanın tedavisine post-op radyoterapi eklendi.
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Resim 1. Sağ zigomatik kemik üzerinde dev SCC

Resim 2. Mevcut lezyonun dermoskopisinde polimorfik damarlar ve beyaz-sarı skuam

Sonuç: Çevresel ve genetik faktörler SCC gelişimine katkıda bulunurken, en önemli risk
faktörleri kümülatif güneş maruziyeti (özellikle UVB) ve ileri yaştır.1 45 yaş altı bireylerde nadiren
görülmekte iken, yaş ile birlikte görülme insidansı dramatik artış gösterebilmektedir.3 Deri
kanserleri insidansının önümüzdeki yıllarda nüfusun yaşlanması ile birlikte ülkemizde ve dünyada
daha da artması beklenmektedir. SCC’nin kliniği genellikle ağrısız bir kitle ile ortaya çıkmaktadır.
Semptom görülmediğinden ve pandemi nedeniyle hastaneye müracatların gecikmesi nedeniyle
tanıda gecikmeler ve ilerlemiş metastatik lezyonlarla karşımıza çıkmaktadır.
Tartışma: Deri kanserleri hakkında insanların bilinçlendirilmesi, başta UV olmak üzere
etiyolojide rolü olan çevresel ve fenotipik faktörlerin iyi bilinip, korunmanın öneminin öğretilmesi,
şüpheli lezyonlarda dermatoloji uzmanına başvurulması deri kanserleri ile ilişkili morbidite,
mortalite ve maliyetin azalmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: SCC
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PS-013
POLISITIME VERA’YA EŞLIK EDEN EOZINOFILIK PÜSTÜLER FOLIKÜLIT
VAKASI- NADIR BIR OLGU SUNUMU
Müge Güler Özden1, Mustafa Çağrı Şahin1, Kemal Tekeş2
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2
Ordu Medikalpark Hastanesi
Giriş: Eozinofilik püstüler folikülit kaşıntılı 3-5 cm çaplı eritemli, ayrık, foliküler papül ve püstüllerle
seyreden nadir bir hastalıktır. Genellikle HIV ile ilişkilidir. Bazen hematolojik maligniteler, kemik
iliği transplant hastalarında da izlenmektedir. Literatürde myeloproliferatif hastalıklara eşlik eden
çok az sayıda eozinofilit püstüler folikülit vakası mevcuttur.
Olgu: 55 yaşında erkek hasta yaklaşık 4-5 aydır vücutta olan kaşıntılı papülopüstüler lezyonlar ile
başvurdu. Hastanın polisitemi vera tanısı mevcuttu. Bu sebeple aspirin, interferon 2a tedavilere
ek olarak haftalık flebotomi yapılıyordu. Hasta daha önce benzer şikayetlerle skabiyez tedavisi
almıştı. Rutinlerinde hemoglobin yüksekliği dışında bulgusu yoktu.RPR, TPHA, HIV serolojileri
negatif olarak sonuçlandı. PLEVA, sfilize sekonder döküntü, malignite infiltrasyonu ön tanıları
ile alınan daha önceki biyopsisi eozinofillerin oluşturduğu mikroapse şeklinde gelen hastadan
alınan yeni biyopsi eozinofilik püstüler folikülit ile uyumlu geldi. Hastaya indometazin 3*25 mg
başlandı. Şikayetlerinde gerileme oldu.
Sonuç: Eozinofilik püstüler folikülit ilk kez 1970 yılında Ofuji ve arkadaşları tarafından tariflenen
genellikle AIDS ve hematolojik malignitelere eşlik eden nadir bir hastalıktır. Klasik formu baş boyun
ve üst ekstremitleri tutarken bir çok atipik formu mevcuttur. Bebeklikte de kendini sınırlayan bir
formu mevcuttur. Patolojisinde olguların hemen hepsinde doku eozinofilisi izlenirken %60larda
gerçek foliküler doku tutulumu izlenir. Tedavisinde topikal ve oral kortikosteroidler, indometazin,
dapson, metronidazol, setirizin, isotretinoin, takrolimus, permetrin, siklosporin, itrakonazol ve
darbant UVB kullanılır. Bu olguyu hematolojik maligniteleri hastalarda skabiyez, PLEVA ile
karıştırılabilecek olan nadir de olsa ülkemizde de görülen eozinofilik püstüler folikülit tanısını
gözden kaçırmamak için sunuyoruz.
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Resim 1

Resim 2

Resim 3
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