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Tan›n›z Nedir?
What is Your Diagnosis?
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On beﬂ yaﬂ›nda k›z çocu¤u. Sa¤ labium majusta insizyon
hatt›nda kaﬂ›nt›l› papüler lezyonlar› nedeniyle klini¤imize
baﬂvurdu. ﬁikayeti 6 ayl›k bebekken k›zar›kl›k ﬂeklinde
baﬂlam›ﬂ ve uzun süreli piﬂik tedavisi görmüﬂ. Zamanla
lezyonlar kabar›klaﬂm›ﬂ ve 5 yaﬂ›na kadar çeﬂitli topikal
ürünler kullanm›ﬂ. Lezyonlarda iyileﬂme görülmeyince
koterize edilmiﬂ. Lezyonlar›n 2 y›l içinde tekrar nüks
edip daha fazla büyümesi üzerine hastan›n lezyonlar›
Plastik Cerrahi klini¤inde total eksize edilmiﬂ. Kaﬂ›nt›yla
birlikte yeni lezyonlar ç›kmas› üzerine 4 y›l kadar yine
birçok topikal ürün kullanm›ﬂ. Bu aﬂamada bize
baﬂvuran hastadan biyopsi planland› fakat hasta kabul

etmedi (Resim 1). Baﬂvurdu¤u baﬂka bir klinikte lezyondan
biyopsi yap›lm›ﬂ ve kronik dermatitle uyumlu bulgular
tan›s› ile koterizasyon uygulanm›ﬂ ve topikal ürünler
reçete edilmiﬂ. Lezyonlar›n›n son 4 y›lda tekrar artmas›
ve kaﬂ›nt› ﬂikayeti nedeni ile tekrar Plastik cerrahide
lezyonlar total eksize edilmiﬂ. Bu ikinci eksizyondan 6
ay sonra insizyon hatt›nda ﬂiddetli kaﬂ›nt› ve yeni ç›kan
lezyonlar nedeni ile hasta tekrar klini¤imize sevk edildi
(Resim 2). Bunun üzerine önceki merkezde al›nan
biyopsisi tekrar de¤erlendirildi (Resim 3). Özgeçmiﬂinde
ve laboratuar ve serolojik incelemelerinde herhangi bir
özellik yoktu. Tan›n›z nedir?
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Bir önceki say›da yer alan olgunun tan›s›

Mikozis Fungoides ile ‹liﬂkili Akkiz ‹ktiyozis
Acquired Ichthyosis Associated with Mycosis Fungoides
Akkiz iktiyozis genellikle eriﬂkin dönemde geliﬂir. Klinik olarak herediter iktiyozis formlar›ndan ay›rt edilemeyebilir.
Gövde ve ekstremitede (s›kl›kla alt ekstremitede) simetrik, kepekli ve romboid morfolojide, çaplar› 1 mm ile 1 cm
aras›nda de¤iﬂen, beyaz veya kahverengi renkte pullanma ile seyreder. Akkiz iktiyozis, maligniteler, otoimmün
hastal›klar (dermatomiyozit, sistemik lupus eritematozus), sarkoidoz, metabolik hastal›klar (kronik karaci¤er disfonksiyonu,
kronik renal yetmezlik, hiperparatroidizm, troid bozukluklar›), infeksiyöz hastal›klar (AIDS, HTLV-1 ve 2, lepra),
nutrisyonel hastal›klar ve ilaç kullan›m› (kolesterol düﬂürücü ilaçlar, simetidin, klofazimin, hidroksiüre) sonucu
geliﬂebilmektedir. En s›k bildirilen malignite, Hodgkin hastal›¤› olmakla birlikte non-Hodgkin lenfoma, mikozis
fungoides, Kaposi sarkomu, leomiyosarkom, akci¤er, meme, over ve serviks karsinomlar›na ba¤l› olarak da ortaya
ç›kabilmektedir. ‹ktiyozis, altta yatan hastal›k tan›s› konulmadan önce veya konulduktan sonra izlenebilir ve ﬂiddeti altta
yatan hastal›¤›n seyrine göre de¤iﬂebilir. Akkiz iktiyozis histopatolojisinde, kompak ortohiperkeratoz, epidermal atrofi,
granüler tabakada incelme veya kaybolma ile birlikte dermiste perivasküler alanda lenfohistiyositik infiltrasyon
ço¤unlukla tespit edilir. ‹ktiyozis, altta yatan hastal›¤›n tedavisi ile birlikte düzelir (1,2). Hastam›za, önceki öyküsünde
gluteustan al›nan deri örne¤inin histopatolojisinde, papiller dermiste perivasküler alanda, derma-epidermal bileﬂkede
ve epidermiste serebriform nukleuslu atipik lenfositlerin izlenmesi sonucu mikozis fungoides tan›s› konuldu ve
PUVA (psoralenin oral al›m›n› takiben UVA radyasyonu) tedavisi baﬂland›. Son 5 ay içinde bacak bölgesinde geliﬂen
iktiyoziform erüpsiyondan yap›lan biyopsi örne¤inde, lamellar ortohiperkeratoz, granüler tabakada yer yer azalma ve
kaybolma, dermiste perivasküler alanlar›nda atipik özellik göstermeyen az say›da mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu
saptanmas›yla olgumuza akkiz iktiyozis tan›s› konuldu. Ay›r›c› tan›da, mikozis fungoidesin varyant› olan iktiyoziform
mikozis fungoides düﬂünülmelidir. Histopatolojide epidermotropik infiltrat gösteren atipik lenfositlerin izlenmemesi
nedeniyle iktiyoziform mikozis fungoides ekarte edildi (3).
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Resim alt yaz›lar›

Resim 1. Gluteustan al›nan biyopsi örne¤inde epidermis ve yüzeyel dermiste atipik, büyük, hiperpigmente ve etraf›nda
halo oluﬂumu gözlenen lenfoid infiltrasyon.
Resim 2. Her iki bacakta romboid morfolojide, kahverengi renkte pullanma izlendi.
Resim 3. Bacak ön yüzden al›nan deri biyopsi örne¤inde lamellar hiperkeratoz ve granüler tabakada azalma gözlendi.
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