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Selim kalsinozis kutis
Benign calcinosis cutis
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Sayın Editör,
Kalsinozis kutis, cilt ve cilt altı dokusunda kalsiyum
tuzlarının birikmesi ile belirgin bir durumdur. Kalsinozis kutisin beş ana türü vardır: distrofik, metastatik,
idiopatik, iatrojenik ve kalsifilaksis (1). En sık görülen
tür, distrofik türdür ve sistemik lupus eritematozus,
sistemik sklerozis, dermatomiyozit, karışık bağ dokusu
hastalığı ve sarkoidoz gibi sistemik hastalıklarla ilişkilidir (1, 2). Metastatik kalsifikasyon, anormal kalsiyum
ve fosfor düzeylerinin varlığında ortaya çıkar. İatrojenik tipte, kalsiyum tuzlarının çökmesi, kalsiyum ya da
fosfat içeren bir ajanın uygulanmasından sonra gerçekleşir. Kronik böbrek yetmezliği ya da diyaliz ile ilişkili
olarak küçük ve orta boy damarların kalsifikasyonu ise
kalsifilaksis olarak isimlendirilir (1). İdiopatik türde, altta yatan doku hasarı ya da anormal laboratuvar değerleri yoktur ve bu tür, tümoral kalsinozis, subepidermal
olarak kalsifiye nodüller ve skrotal kalsinozisi içerir (1).
İdiopatik tür, çocuklarda çok nadir görülür ve predispozan etmenler olmaksızın ortaya çıkar. Tedavi sonrasında tekrarlama görülebilen erişkinlerin tersine, bebeklik
döneminde nispeten selim bir seyir gösterir (3). Biz birkaç aylık izlem sonrasında cilt lezyonları kendiliğinden
gerileyen bir bebeği bildiriyoruz.
Yedi aylık bir bebek, gövdenin arkasında ve uylukta
çok sayıda deri altı nodüller ile başvurdu. İlk olarak 5
aylıkken fark edilen bu ağrısız lezyonlar, izleyen 2 ay
içinde giderek büyümüştü. Sistemik belirtiler ya da
ailede benzer bir bozukluk öyküsü yoktu. Öncesinde
travma bildirilmedi. Muayenede, sırtın her iki tarafında
ve sol uyluğun iç tarafında düzensiz deri altı nodüller

gözlendi (Şekil 1a). Lezyonların etrafında enflamasyon
bulgusu yoktu. Diğer fizik bakı bulguları normaldi. Kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, 25-dihidroksi-vitamin D,
paratiroid hormon ve lipid profili gibi hematolojik ve
biyokimyasal testler normaldi. Lezyonların ince iğne
aspirasyon sitolojisi tümöral kalsinozis özelliklerini
göstermişti. Hasta lezyonların kendiliğinden gerilemesi beklentisi ile dikkatle izlendi. Sekiz ay içinde lezyonlar yavaş yavaş küçüldü ve 10. ayda tamamen iyileşti
(Şekil 1b).
Kalsinozis kutis, kütanöz ksantomaları, misetomu, miyozitis ossifikansı ve osteomalazia kutisi taklit edebilir. Kütanöz ve tendon ksantomları, genellikle ailesel
hiperkolesterolemisi olan çocuklarda ortaya çıkar (4).
Diğer ayırıcı tanılar, histopatoloji ile dışlanmıştır. Kalsinozis kutisin idiopatik türü genellikle selimdir ve bu
türde, öykü, muayene ve uygun testlerle anormal kalsiyum birikimi ile ilişkili hastalıklar dışlandıktan sonra
tanı konur (1). Tümoral kalsinozisin tedavisi oldukça
zor olabilir ve serum kalsiyum-fosfor düzeylerini değiştirmeyi hedefleyen diltiazem, bifosfonatlar, probenesid,
alüminyum hidroksid gibi ilaçları ve cerrahi eksizyon
ya da küretajı içerir (1). Ancak, özellikle süt çocukluğu
döneminde ortaya çıktığı zaman, lezyonların kendiliğinden gerilediği daha önce bildirilmiştir (3, 5). Bu
nedenle, bazı yazarlar, altta yatan hastalık ya da aile
öyküsü bulunmayan süt çocuklarında, kalsinozis kutis
saptandığında, bir süre gözlem yapılmasını önerirler (3,
5). Tümöral kalsinozisi olan süt çocuklarında daha önce
gözlendiği gibi, bizim hastamız kendiliğinden düzelmiştir ve bu nedenle, bu yaş grubunda tercih edilecek
terim selim kalsinozis kutis olabilir.
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