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Özet
Lupus miliaris disseminatus faciei (LMDF) etyolojisi net olarak bilinmeyen, nadir görülen, yüzün granülomatöz bir hastalığıdır. Klinik
olarak yüzde simetrik olarak yerleşen, monomorfik, kırmızı-kahverenkli, sert papüllerle karakterizedir. Histopatolojik incelemede
perifoliküler kazeifiye granulomlar izlenir.
20 yaşında erkek hasta yüz bölgesinde çok sayıda papüler lezyon ile polikliniğimize başvurdu ve histopatolojik inceleme sonrası
LMDF tanısı konuldu. Sistemik tetrasiklin tedavisine yanıt vermeyen ancak sistemik dapson ve topikal takrolimus ile başarılı şekilde
tedavi edildi.
Nadir görülmesi ve dapson tedavisine hızlı yanıt vermesi sebebiyle bu olgu sunuldu.
Anahtar sözcükler: Dapson; granulom; lupus miliaris disseminatus faciei.
Atıf için yazım şekli: ”Aksu Çerman A., Aktaş Karabay E., Yalçın Ö., Kıvanç Altunay İ. Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: A Case Report and
Brief Literature Review. Med Bull Sisli Etfal Hosp 2018;52(2):142–144”.

L

upus miliaris disseminatus faciei (LMDF) ilk kez 1877’de
Fox ve ark.[1] tarafından tanımlanan, literatürde yaklaşık
200 olgunun bildirildiği nadir görülen bir dermatozdur.
[2]
LMDF papülündeki kazeifikasyon nekrozunun sebebi
olarak önceleri mycobacterium tuberculosis daha sonra
demodex folliculorum suçlanmışsa da granulom yapılarında her iki etkenin de gösterilmemesiyle bu hipotezlerden
uzaklaşılmıştır.[3] Genç erişkinlerde ön planda yüz bölgesinin daha az sıklıkla da ekstrafasyal tutulumun izlendiği bu
hastalık kendini sınırlama eğilimindedir.[4]

Olgu Sunumu
20 yaşında erkek hasta yüzünde 2 aydır olan asemptoma-

tik döküntülerle başvurdu. Hastanın bilinen bir hastalığı
ve herhangi bir ilaç kullanım öyküsü yoktu. Dermatolojik
muayenesinde perioral bölgede daha yoğun olmak üzere, çenede, nazolabial sulkuslarda, sağ göz altında kırmızı–kahverenkli 1-3 mm çapında monomorfik, sert, düz
yüzeyli papüler lezyonlar izlendi (Şekil 1). Hastanın kaşıntı,
ağrı, yanma, batma gibi herhangi bir subjektif yakınması
bulunmamaktaydı. Hastanın çenesindeki papülden alınan
biyopsinin histopatolojik incelemesinde yüzeyde hiperkeratoz, epidermiste hafif akantoz, dermiste granulom yapıları, fokal alanda etrafında epiteloid histiositler, multinükleer
dev hücre ve lenfositleri içeren kazeifikasyon nekroz alanı,
perivasküler, perifoliküler interstisyel lenfositik infiltrasyon
alanı mevcuttu (Şekil 2). Ziehl–Nelson veya Periodik Asit Sc-
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Şekil 1. Lupus miliaris disseminatus faciei: (a) hastanın yüz bölgesinde çok sayıda kırmızı-kahverenkli papüller. (b) Perioral bölgede
yoğunlaşan papüler lezyonlar.

hiff (PAS) boyamalarda fungal veya mikobakteriyel yapılar
görülmedi. Hastanın tam kan sayımı, biyokimya parametreleri ve akciğer grafisi normal sınırlardaydı. Klinik ve histopatolojik bulgular ile hastaya lupus miliaris disseminatus
faciei tanısı konuldu.
Oral doksisiklin 200 mg/gün tedavisi başlanan hastada 1.
ayın sonunda herhangi bir iyileşme görülmedi. Sistemik
dapson 50 mg/gün ve topikal takrolimus tedavisi başlanan
hastada tedavinin birinci ayında lezyonlarda belirgin gerileme izlendi.

Tartışma
LMDF daha çok genç erişkinlik çağında görülen ve her iki
cinsi eşit oranda etkileyen kronik seyirli, granulomatöz,
inflamatuar bir hastalıktır.[5, 6] Özellikle yüzün santral kısmını tutan, çok sayıda 1-3 mm boyutlarında kırmızı-sarı veya
kırmızı-kahverenkli sert papüller sıklıkla malar bölgelerde,
mandibula altında, periorifisyal bölgelerde görülür. Göz
kapağı tipik tutulum bölgesidir.[2, 7] Ekstrafasyal tutulum ile
seyreden LMDF olgularında aksilla, omuzlar, kollar, eller,
boyun, bacaklar ve inguinal bölge sıklıkla tutulan lokalizasyonlardır.[8] Bizim olgumuzda da tipik LMDF lezyonları
yüzde perioral bölgede daha yoğun olmak üzere, çenede,
nazolabial sulkuslarda, sağ göz altında lokalize idi.
Histopatolojik bulgular lezyonun evresine göre değişebilmekle beraber[9] santralde kazeifikasyon nekrozu izlenen,
epiteloid hücrelerden oluşan perifoliküler granulomlar
LMDF için özgündür. Tipik olarak adneksiyal yapıların komşuluğunda izlenen granulomlara sıklıkla kronik infiltrat eşlik eder.[7] Granulom yapısında bulunabilen dev hücreleri
çevreleyen lenfoid birikim görülebilir.[10]
LMDF’nin etyopatogenezinde pek çok teori öne sürülmüşse

Şekil 2. Papülün histopatolojik incelenmesi (HE; x100).

de bunlardan en çok kabul göreni LMDF’nin granulomatöz
rosaceanın bir alt tipi olmasıdır.[11] Ayırıcı tanıda sarkoidoz,
tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonları, derin fungal enfeksiyonlar, akne vulgaris, milia ve siringomlar düşünülmelidir.[12]
Sıklıkla kendi kendini sınırlayan bir dermatoz olan LMDF’de
lezyonlar ortalama 12-24 ay içinde skar dokusu bırakarak
spontan gerileme gösterirler.[9] LMDF tedavisinde sistemik
(tetrasiklin, düşük doz isotretionin, dapson, kortikosteroid,
immunsupresanlar) ve topikal (kortikosteroidler, takrolimus, psoralen ile kombine UV- A tedavisi) tedavi seçenekleri mevcuttur.[9, 12] Tedaviye erken dönemde başlanması
hem hastalık süresini kısaltmakta hem de skar oluşumunu
azaltmaktadır.[6]
Bizim hastamızda doksisiklin tedavisine yanıtsızlığı nedeniyle başlanan 50 mg/gün sistemik dapson ve topikal takrolimus tedavisine hızlı yanıt alındı. Tedavinin birinci ayından
itibaren lezyonlarda belirgin gerileme ve iyileşen lezyonlarda skar oluşumu gözlendi. Nadir görülen bu LMDF olgusunu tedaviye verdiği hızlı yanıt nedeniyle tedavi seçenekleri
arasında dapson ve topikal kalsinörin inhibitörlerinin akılda
tutulması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunmayı uygun
bulduk.
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