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DİYARBAKIR İLİNDEKİ AKNE VULGARİS HASTALARINDA DEMODEX 
YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

Hamza Aktaş

Amaç: Akne tüm dünyada özellikle genç ve yetişkinleri etkileyen nedeni hala tam olarak anlaşılamamış 
pilosebase ünitenin yaygın bir hastalığıdır. Demodex akarı birçok deri hastalığında etiyolojik faktör 
olarak rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalarda akne etiyolojisinde rol oynadığına yönelik bulgular 
mevcuttur. Biz bu çalışmada akne hastalarında demodex yoğunluğunu incelemeye çalıştık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 86 akne hastası ile hasta grubu ile uyumlu 76 sağlıklı birey alındı. Her iki 
grubun demogra�k verileri, sigara, alkol, evcil hayvan varlığı, aile öyküsü ile ilgili bilgiler önceden 
hazırlanan formlara kaydedildi. Her iki gruptan standart yüzeyel deri biyopsi yöntemi ile her iki yanak, 
alın ve çene bölgelerinden demodex yoğunluğu bakıldı. Gruplar standart yöntemler ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Çalışmamızda akne grubunda demodex poziti�iği %36 iken, kontrol grubunda %19.7 olarak 
saptandı. Demodex poziti�iği akne grubunda anlamlı bir şekilde yüksekti (p<0.001) ve demodex varlığı 
akne gelişimi için bir risk faktörü olarak değerlendirildi (OR=2.292, %95 Cl: 1.120-4.691). Bunun dışındaki 
klinik ve demogra�k verilerde anlamlı bir farklılık yoktu. Akne skoru yüksek olanlarda demodex 
yoğunluğu daha fazlaydı ancak bu istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).

Sonuç: Akne vulgaris ile demodex akarları arasında pozitif bir ilişki olduğu söylenebilir. Çalışmamız daha 
önce yapılan çalışmaları destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: akne, demodex, akne şiddeti, etiyoloji.
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VÜCUTTA YAYGIN HİPERPİGMENTE YAMALAR İLE BAŞVURAN BİR DİFFÜZ 
KÜTANÖZ MASTOSİTOZ OLGUSU

Ahmet Uğur Atılan
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mastositozlar, mast  hücrelerin klonal proliferasyonu ile karakterize, deriye sınırlı olarak veya multi-organ 
tutulumu ile seyredebilen bir hastalık grubudur.  Di�üz kutanöz mastositoz, deriye sınırlı mastositozların 
portakal kabuğu görünümünde deri değişiklikleri, eritrodermi veya büllöz lezyonlar gibi cilt 
bulgularının yanı sıra ana�aksi, gastrointestinal kanama gibi ciddi komplikasyonların görülebildiği nadir 
bir formudur.  Burada 4 aylıkken ilk olarak vücudunda yaygın hiperpigmente yamalar ile kliniğimize 
gelen, takiplerinde triptaz seviyesinde  yükselme ve tipik portakal kabuğu görünümünde deri 
değişiklikleri geliştirerek di�üz kutanöz mastositoz tanısı alan bir olguyu paylaşmak istedim.  Bu vakayı 
di�üz kütanöz mastositozun tanısında zamanla gözlenen klinik değişiklikleri paylaşmak ve bu tür 
vakalarda her aşamada mastosiztozların ayırıcı tanıda akılda tutulmasının önemini vurgulamak için 
sunmak istedim.



SB-05

30 Eylül-2 Ekim 2022
Nevali Otel, ŞANLIURFA

2ANTAKYA
DERMATOLOJİ
GÜNLERİ

ANTAKYA
DERMATOLOJİ
GÜNLERİ

-5-

IVIG TEDAVİSİ İLE DÜZELEN FEBRİL ÜLSERONEKROTİK MUCHA-HABERMANN 
HASTALIĞI

Özlem Gevher1, İsa An2
1Mehmet Akif İnan  Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları  Kliniği
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği

On bir yaşında erkek hasta tüm vücutta döküntü şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu.  Hastada 
ayrıca ateş yüksekliği ve karın ağrısı şikayetleri mevcuttu. Dermatolojik muayenede tüm vücutta 
hemorajik krutlu papül ve plaklar gözlendi. Hastaya başka bir merkezde Ekzema herpetikum tanısıyla 
valasiklovir 2gr/gün  tedavisi başlanmış fakat 4 gün kullanmasına rağman lezyonlarda hızlı bir artış 
görülmüş.  Hastanın rutin tetkiklerinde WBC:13500, ESR:55,  CRP:17.5 ALT:97, AST: 54  olarak saptandı. 
Herpes simpleks ve varisella enfeksiyonu dışlamak için bakılan HSV Tip 1 Ig M/IgG, HSV Tip 2 Ig M/IgG ve  
Varisella Zoster Virüs Ig M negatif,  Varisella Zoster Virüs Ig G pozitif saptandı.  Lezyonlu derinin 
histopatolojik incelenmesinde epidermiste içinde nötro�l lökositler ve plazma içeren bül formasyonu, 
akantoz, spongioz, nötro�l lökositler ve lenfosit egzositozu izlendi. Dermoepidermal bileşkede likenoid 
in�ltrasyon  ve yüzeyel dermiste  perivasküler alanlarda lenfosit ve nötro�l lökositler izlendi. Mevcut 
bulgularla hastaya Febril Ülseronekrotik Mucha-Habermann Hastalığı(FUMHH) tanısı konuldu. Hastaya 
sistemik metilprednizolon 1mg/kg/gün ve doksisiklin 200 mg /gün başlandı. Beş gün sonra 
ülseronekrotik lezyonların arttığı görüldü. Ateş:38.4,  ALT:367 ve AST: 341  olan hastaya IVIG 0,4 
gr/kg/gün( 5 gün) başlandı.  1 hafta sonra lezyonların azaldığı ve 3 hafta sonra tamamen iyileştiği 
görüldü.

FUMHH, pitriazis likenoides et variliformis akuata(PLEVA)’ nın nadir görülen  ve mortal seyredebilen bir 
türüdür. Çocuklarda ve  erkeklerde daha sık  görülmetedir. Çocuklarda daha iyi prognoza sahip olma 
eğilimindedir fakat genel mortalite  oranı % 20'dir. Bu hastalarda yüksek ateş, artrit, GİS semptomları, 
SSS bulguları, pulmoner tutulum, kardiyomiyopati, anemi ve dissemine intravasküler koagülopati 
görülebilmektedir.  Tedavide sistemik antibiyotikler(eritromisin, tetrasiklin), asiklovir,dapson, 
pentoksi�lin, fototerapi(Db UVB, PUVA, Ekstrakorporeal Fotoferez), iammünsüpresif ajanlar(Sistemik KS, 
MTX, Siklosporin, siklofosfamid), TNF a inhibitörleri(İn�iximab) ve IVIG kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, FUMHH  mortal olabilen nadir görülen  bir PLEVA varyantıdır. Hastalığın ciddiyeti 
nedeniyle tanı erken dönemde konulmalı , immünsüpresif tedavi ve IVIG tedavisi hızlıca başlanmalıdır.
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LİKEN PLANUSLU HASTALARDA OKSİDATİF STRES VE HASTALIK ŞİDDETİNİN BİR 
GÖSTERGESİ OLARAK MONOSİT/HDL ORANININ ÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASI

Selami Aykut Temiz1, Munise Daye1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Liken planusun etyopatogenezi net olarak bilinmemekle birlikte ilaçlar, enfeksiyonlar, otoimmün 
faktörler, genetik faktörler, oksidatif stres mekanizmaları gibi çeşitli faktörlerle ilişkili olduğu fark 
edilmiştir. Oksidatif stres, kronik in�amatuar hastalıklar ve kanser gibi çok çeşitli hastalıkların 
patogenezinde rol almaktadır. Tam kan sayımı parametreleri, kronik in�amatuar süreçlerle ilişkili birçok 
hastalık için oksidatif stres tanısal biyobelirteçleri olarak kullanılabilmektedir. Son klinik çalışmalarda 
monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) oranının (MHR) birçok kronik dermatozda oksidatif stres 
belirteci olarak faydalı olabileceği gösterilmiştir. Ancak bildiğimiz kadarıyla liken planus olgularında 
oksidatif stres ile monosit/HDL oranı arasındaki ilişki literatürde henüz çalışılmamıştır.
Yöntemler: Çalışmaya klinik ve histopatolojik olarak doğrulanmış 99 liken planus (LP) hastası ile 102 adet 
yaş ve cinsiyet uyumlu kontrol grubu olmak üzere toplam 201 kişi dahil edilmiştir.

Bulgular: Monosit değerleri (p=0,16) ve HDL düzeyleri (p=0,26) her iki grup için istatistiksel olarak farklı 
değildi, ancak MHR değeri (p=0,04) liken planus grubunda kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı 
yüksek saptandı (Tablo 1). 
Oral liken planus olgularında oral hastalık şiddet skoru ile ürik asit değerleri arasında korelasyon 
bulunmazken (p=0.11), oral hastalık şiddet skoru, CRP (p=0.03) ve MHR (p=0.001) değerleri ile korele 
saptandı (Şekil 1).

Sonuç: Çalışmada liken planus hastalarında MHR düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
yüksek olduğunu saptadık. Yine, MHR'nin oral mukoza hastalık şiddeti skoru ile CRP'den daha iyi bir 
korelasyona sahip olduğunu tespit ettik. MHR'nin liken planuslu takip hastalarında hastalık aktivitesini 
değerlendirmek için olası bir indeks olabileceğini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, monosit/HDL, oral mukoza
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Tablo 1: Liken planus ve kontrol grubunun karşılaştırılması

WBC: White blood cell count, MHR: Monosit/HDL oranı, CRP: C-reaktif protein

Şekil 1: Oral mukoza hastalık şiddeti skoru ile MHR değeri arasındaki korelasyon gra�ği
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PSORİASİSLİ GERİATRİK HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ: TEK 
MERKEZLİ, KESİTSEL, RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Selim Gümüş1, Tuğba Kevser Uzunçakmak2, Burhan Engin1

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
2Memorial Şişli Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Birimi

Giriş: Psoriasis, popülasyonun yaklaşık %2-3'ünü etkileyen yaygın, kronik, in�amatuvar bir deri 
hastalığıdır. Hem epidemiyolojik veriler hem de hastalığın seyri ile ilgili çalışmalar genellikle hastalığın 
daha sık görüldüğü pediatrik ve orta yaşlı hastalarda yayınlanmıştır. Bu çalışma, 65 yaş üstü psoriasis 
hastalarının hastalık ve tedavi özellikleri hakkında daha fazla bilgi sağlamayı amaçlamıştır.

Metot: Bu retrospektif, kesitsel, tek merkezli, hastane merkezli çalışmamıza 01.06.2017-01.06.2020 
tarihleri arasında bölümümüzü ziyaret eden 65 yaş üstü psoriasis tanılı hastalar dahil edildi.

Bulgular: Çalışma süresince polikliniğimize toplam 96 psoriasis hastası başvurdu. Hastaların ortalama 
yaşı 69.92 ± 4.73 yıl idi. Kadınlar ve erkekler eşit sayıdaydı. Hastaların yaklaşık %9,4'ünde psoriatik artrit 
vardı. Hastaların ortalama PASI skoru 8.39 ± 7.11 ve hastalık süresi 13.76 ± 12.71 yıldı. Hastaların 
%43.8'inde tırnak tutulumu saptandı. Hastaların %19.8'inde aile öyküsü pozitifti. Hastaların %28.1'inde 
sigara, %6.3'ünde düzenli alkol kullanımı pozitifti.

Sonuç: Psoriasisin klinik seyri yaşlı hastalarda genellikle daha ha�f seyreder. Konvansiyonel ve biyolojik 
tedavilerin çoğu güvenli gibi görünse de, bu hastalarda ilaç etkileşimleri ve metabolizma dikkatli bir 
şekilde yönetilmelidir. Bu yaş grubunda psoriasisin en iyi yönetimini belirlemek için daha ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: alkol tüketimi, biyolojik ajanlar, konvansiyonel tedaviler, komorbidite, dermatoloji, 
geriatrik, in�amasyon, tırnak psoriasisi, psoriasis, psoriatik artrit, sigara.
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AKROKORDONLARIN METABOLİK SENDROM İLE İLİŞKİSİ 

Ece Altun

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş-Amaç: Akrokordonlar en sık boyun, koltuk altı veya kasıkta bulunan bir milimetre ile birkaç 
santimetre çapında olabilen küçük, yumuşak, genellikle saplı ve iyi huylu cilt tümörleridir. Metabolik 
sendrom (MS), obezite, dislipidemi, hipertansiyon, insülin direnci ve protrombotik ve proin�amatuar 
durumlar gibi majör risk faktörlerinin oluşturduğu bir durumdur. Akrokordonu olan hastalarda MS 
bileşenleri ile ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı akrokordon ve MS arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktır. 

Yöntem: Bu çalışmaya, Ocak 2015 ve 2017 tarihleri arasında Muş Devlet Hastanesine başvuran ve en az 
bir akrokordonu olan 29 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, bel çevresi, vücut kitle 
indeksi (VKİ), akrokordonların yerleşim yerleri, sayısı ve boyutları, diyastolik ve sistolik kan basıncı, açlık 
kan glikozu, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), total kolesterol, 
trigliserid (TG),  aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), sedimantasyon ve insülin 
not edildi. MS tanısı Ulusal Kolesterol Eğitim Programı Yetişkin Tedavi Paneli III (NCEP ATP III) kriterlerine 
göre konuldu. 

Bulgular: Hastaların 26’sı kadın, 3’ü erkek ve yaş ortancası 40 (25-80) yıl olarak bulundu. Hastaların 
tamamında boyunda, %48,3’ünde aksillada, %6,9’unda kasıkta ve %17,2’sinde memede akrokordon 
mevcuttu. Hastaların %41,4’ünde akrokordon boyutu 4 mm ve altı iken, %58,6’sında ise 5 mm ve üzeri 
saptandı. Akantozis nigrikans hastaların %24,1’inde saptandı. MS tanı kriterlerini incelediğimizde 
hastaların %37,9’unda bozulmuş açlık glikozu, %20,7’sinde hipertansiyon, %48,3’ünde 
hipertrigliseridemi, %44,8’inde düşük HDL kolesterol ve %79,3’ünde ise artmış bel çevresi saptandı. Bu 
bulgular eşliğinde hastaların %48,3’üne MS tanısı konuldu. MS olan hastaların yaşı, MS olmayan 
hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p=0,009). MS olan ve olmayan hastalar 
arasında cinsiyet, sigara kullanımı, akrokordon yerleşim yeri, akrokordon sayısı, akrokordon boyutu ve 
akontozis nigrikans görülme sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç: Akrokordon hastalarında MS sıklığı arttığı için hastalar bu açısından değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Akrokordon, metabolik sendrom, obezite
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Şekil 1. Metabolik sendrom varlığına göre akrokordon sayısı

Şekil 2. Metabolik sendrom varlığına göre akrokordon boyutu
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INFRARED TERMOGRAFİ; SICAK KONTAKT ÜRTİKERDE YENİ BİR TANI METODU.

Zafer Turkoglu1 , Filiz Topaloğlu Demir2 , Tuğba Özkök Akbulut3 , Yavuz Tezcan3 , Ceyda Çaytemel4 , 
Harbiye Dilek Canat1

1 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Medipol Mega Üniversitesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4 Acıbadem Altunizade Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Vaka Sunumu
Fiziksel olarak indüklenebilir ürtikerler arasında nadir görülen bir tip olan sıcak ürtikeri, sıcak ile temas 
sonrası kısa bir süre sonra ortaya çıkan kaşıntılı, eritemli ve iyi sınırlı yama şeklindeki lezyonlarla 
karakterizedir.

Sıcak ürtiker tanısı klinik özelliklere dayanmaktadır ve Peltier element tabanlı sıcak tetikleme cihazı 
TemptTest ile kon�rme edilmektedir. Infrared termogra�, yüzeyden yayılan sıcaklığı ölçüp termogram 
benzeri görüntülere çevirerek ölçüm yapmaktadır. Bu yöntem bir çok yerde kullanılan ve derinin 
yaklaşık 6 mm derinliğinden yüzeye kadar yayılan sıcaklığı tespit ederek elde edilen non-invaziv, acısız, 
güvenilir bir metottur. Infrared kameraların yardımıyla oluşturulan termogra�k görüntüler alerjik 
hastalıklarda klinik takip belirteci olarak kullanılabilir.

Kliniğimizde iki hastaya uygulanan TempTest sonuçları ile sıcak ürtiker tanısı konuldu. Hastaların 
eritematöz ve ödematöz yamalarının lezyonel kısımlarının termal görüntüleri FLIRT T420 infrared termal 
kameralarıyla çekilmiştir. TempTest termal görüntülerinde pozitif ve negatif lezyonlar FLIR bilgisayar 
programı ile analiz edildi.

Çalışmamızda Temptest cihazı ile pozitif olarak değerlendirilen bölge ile infrared termogra� ile lezyon 
belirlenemeyen bölge arasında 1-1.4 °C gibi ilgi çekici bir sıcaklık farkı tespit edilmiştir. TempTest’in 
ürtiker gibi alerjik bazı dermatolojik hastalıkların tespitinde etkin olabileceğini düşünmekteyiz.
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