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Özet
Lupus miliyaris disseminatus fasiyei (LMDF) sebebi bilinmeyen, her iki cinste ve daha çok genç eriflkinlerde görülen yüzün granülomatöz bir hastal›¤›d›r. Klinik olarak yüzde simetrik flekilde ortaya ç›kan çok say›da k›rm›z› papüllerle karakterizedir. Lezyonlar›n ço¤u birkaç y›l içerisinde tedavi edilmeden gerilerse de yüzde kal›c› görünüm
bozuklu¤una yol açan skar b›rak›rlar. Hastal›k erken dönemde saptan›r ve tedavi bafllan›rsa skar b›rakmadan iyileflebilir.
Burada hastal›¤› erken dönemde saptanan ve sistemik tetrasiklin ile skar oluflumu geliflmeden baflar›l› flekilde
tedavi edilen 32 yafl›nda erkek bir olgu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Lupus miliyaris disseminatus fasiyei, akne agminata, tetrasiklin tedavisi.
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Summary
Lupus miliaris disseminatus faciei (LMDF) is an etiologically unknown facial granulomatous disease mostly seen in young adults and both sexes. Clinically, it is characterized by the formation of multiple red papules,
symmetrically localized on the face. Although most lesions regress within a few years, even without treatment,
disfiguring scars remain on the face. LMDF can be cured without scar formation when therapies are started in
the early phase of the disease.
Here, we present a 32-year-old male whose disease was determined at the early phase and treated with systemic tetracycline successfully without developing scars.
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Akne agminata veya aknitis olarak da bilinen lupus miliyaris disseminatus fasiyei
(LMDF) granülomatöz hastal›klar grubunda
yer alan ve az görülen bir deri hastal›¤›d›r1,2. Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen hastal›k kronik seyirli olup 12 ile 24 ay aras›nda kendisini s›n›rlar, ancak lezyonlar iyileflirken genellikle küçük skar ve çukurlar
oluflturur1-5.
Burada klinik ve histopatolojik olarak LMDF’
nin tüm özelliklerini gösteren ve tetrasiklin
tedavisine iyi yan›t veren genç bir erkek olgu ele al›nd›. Erken dönemde saptanarak,
verilen tedaviyle hastal›k seyri k›salan olgu-

nun s›k görülmemesi nedeniyle bildirimi uygun görüldü.
Olgu
Otuz iki yafl›nda erkek hasta, yüzünde yayg›n döküntü yak›nmas› ile poliklini¤imize
baflvurdu. Hastan›n döküntüleri alt› ay önce
her iki göz alt›ndaki deride bafllay›p zamanla
yüzün di¤er bölgelerine yay›lm›fl, kullan›lan
çeflitli kortikosteroid krem ve pomatlar faydal› olmam›flt›. Dermatolojik muayenede her
iki alt göz kapa¤›nda, yanaklarda, glabella ve
b›y›k bölgesinde, çaplar› 1-4 mm aras›nda
de¤iflen, soluk pembe-k›rm›z› renkte fleffaf
görünümlü ya da deri renginde izlenen çok

Al›nd›¤› Tarih: 23.11.2000 - Kabul Tarih: 04.05.2001
Yaz›flflm
ma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet MET‹N, YYÜ T›p Fakültesi Araflt›rma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastal›klar AD .
65300 / VAN, Fax: 0-432-2167519, Tel: 0-432.2168329, 0-432-2164706-9/ 1258 E-mail: ahmetin@hotmail.com

146

TÜRKDERM

say›da papüle rastland›. Lezyonlar alt göz kapaklar› üzerlerinde birleflme e¤ilimi göstererek küçük plaklar oluflturmaktayd› (fiekil 1-2). Diaskopi ile lezyonlarda elma jölesi
görüntüsü saptand›. Hastan›n akci¤er grafisi normal ve
PPD testi negatifti. Göz muayenesi, hemogram, tam idrar ve rutin biyokimya incelemeleri normaldi. Al›n bölgesinde yerleflmifl lezyondan al›nan biyopsinin histopatolo-
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jik incelenmesinde; yer yer parakeratoz gösteren epidermis alt›ndaki dermiste, epiteloid histiyositler ile multinükleer dev hücrelerden oluflan granülom yap›lar›n›n birinde, kazeifikasyon nekrozu gözlendi. Bunun yan› s›ra dermiste PMN lökositler, mononükleer iltihabi hücreler ve
ekstravaze eritrositler de dikkati çekti (fiekil 3,4). Bu histolojik bulgular LMDF ile uyumlu kabul edildi.
Hastaya 3 X 500 mg/gün tetrasiklin tedavisi baflland›.
‹lk bir ay içerisinde yeni lezyon ç›kmad›¤› ve eskilerin
küçüldü¤ü gözlendi, 3 ayl›k tedavi sonunda hastadaki
lezyonlar›n tama yak›n› gerileyerek düzeldi (fiekil 5).
Tart›flma
LMDF her iki cinste ve daha çok genç eriflkinlerde ortaya ç›kan, Japon ›rk›nda k›smen fazla görülen, kronik seyirli, granülomatöz, inflamatuvar bir hastal›kt›r3. Etiyolojisi bilinmeyen hastal›kta, özellikle yüzün orta k›sm›n›, üst
dudaklar› tutan ve karakteristik olarak alt göz kapaklar›n›
da etkileyecek flekilde simetrik yerleflen, 1-3 mm çap›n-

fie
fi
ekil 1: Yüzde yayg›n ve simetrik yerleflfliimli papüller.

fiekil 2: Alt göz kapaklar› üzerlerinde birleflfle
fie
erek küçük plak
oluflfltturan papüller.

fie
fi
ekil 3: Retiküler dermisde bir odakta kazeifikasyon nekrozu
gösteren granulom yap›s› ve dev hücreler ile iltihabi hücre infiltrasyonu gözlenmektedir. (HE X25)
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da, sar›dan kahveye de¤iflen renkte, çok say›da kubbemsi papül, nodül ve bazen püstüler lezyonlar vard›r110
. Lezyonlarda diyaskopi ile elma jölesi görüntüsü olabilir8-11. Yüz d›fl›nda yerleflti¤i10,12 ve yafll›larda ortaya ç›kt›¤› da görülmüfltür1,6,13.
Olgumuz da genç eriflkin, erkek olup lezyonlar› yüzün
orta k›sm›na oturmufl, göz kapaklar› alt›nda plak oluflturmaya bafllam›flt›. Diyaskopide baz› lezyonlar›n elma jölesi rengi verdikleri görülmüfltür.
LMDF’ nin sebebi ve patogenezi halen tart›flmal› olup
kesin bilinmemektedir3,8,9. Eskiden tüberkülidlerin bir tipi
olarak tahmin edildi¤i için LMDF ismi verilmifltir1,3,14. M.

tuberculosis ile iliflkili oldu¤u bildirilen vakalar bulunmas›na ve baz› kaynaklarda halen mikobakteriyal enfeksiyonla ilgili bölümler içinde ele al›nmas›na karfl›n genel
görüfl, lezyonlar›n tüberkülozla iliflkili olmad›¤› yönündedir1,10,15. Hodak ve arkadafllar›1 ile Bahad›r ve arkadafllar›n›n14 PCR yöntemiyle yapt›klar› çal›flmalarda, 8 LMDF
olgusunun hiç birinde tüberküloz basili DNA’s› saptanamam›flt›r. Ayr›ca antitüberküloz ilaçlar da LMDF tedavisinde etkili de¤ildir7,8.
LMDF, rozasenin papüler tipinin (granülomatöz rozase)
bir belirtisi olarak da kabul edilmifltir1,4,9,11. Oysa rozasenin genel özelliklerini tafl›yan granülomatöz rozasede
diffüz eritem, sistemik kortikosteroidle artm›fl nadiren
skar oluflturan kronik seyir vard›r ve bunlar LMDF ile
uyuflmamaktad›r. Hastal›k ayr›ca sarkoidozun mikropapüller fleklinin bir belirtisi olarak düflünülmüflse de hastalarda muayene ve laboratuar bulgusu olarak sarkoidozla iliflki kurulamam›flt›r1,2,9.
LMDF’un histolojisinde s›kl›kla infindubuler kist ve epiteloid hücre granülomu geliflimiyle sonuçlanan folliküler
duvar rüptürüne rastlanmas› nedeniyle, hastal›¤›n foliküler içeri¤e, sebuma ya da epitelyal kistlere, hatta Demodex folliculorum’ a karfl› oluflan bir yabanc› cisim reaksiyonu olarak geliflti¤i düflünülmüfltür1,6,9. Ancak Darouti
ve arkadafl›n›n2 24 hastal›k serisinde hiç Demodex folliculorum’a rastlanmam›flt›r. Bu araflt›rmac›lar lezyonlar›n
erken, tam geliflme ve geç evrelerini inceledikleri histopatolojik çal›flmalar›nda, LMDF’ de görülen epiteloid
hücre ve dev hücrelerin, güçlü lizozomal boyanma sergilediklerini göstermifl; bir yabanc› cisim reaksiyonunda
bu aktivitenin görülmesinin beklenmemesi nedeniyle
LMDF’nin basit bir yabanc› cisim reaksiyonu sonucu
geliflemeyece¤ini belirtmifllerdir. Lezyonlar›n bafllang›ç
evresinde k›l folliküllerinin lenfositlerle sar›ld›¤›n› gören
Darouti ve Zaher, bunun follikül duvar› hasar›na yol açt›-

fiekil 4: Epiteloid histiyositlerden oluflflaan granulom, kazeifi fie
kasyon nekrozu, Langhans tipi dev hücre ve iltihabi hücreler
izlenmektedir. (HE X50).
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ekil 5: Tedavi sonras› üçüncü ayda hastan›n görünümü.
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¤›n› ve ard›ndan antijenik bir maddenin dermise geçerek granülomatöz reaksiyon oluflturdu¤unu ileri sürmüfltür2. Hodak ve arkadafllar› ise fliddetli lizozomal reaksiyonun hücresel immun sistemle iliflkili bilinmeyen baz›
enfeksiyöz ajanlar taraf›ndan kaynaklanabilece¤i düflüncesindedir1.

2002; 36: (2)

Kaynaklar
1.

Hodak E, Trattner A, Feuerman H et al. Lupus miliaris disseminatus faciei-the DNA of Mycobacterium tuberculosis is not detectable in active lesions by polymerase chain reaction. Br J
Dermatol. 1997; 137: 614-9.

2.

Darouti M, Zaher H. Lupus miliaris disseminatus faciei--pathologic study of early, fully developed, and late lesions. Int J Dermatol 1993; 32: 508-11.

3.

Uesugi Y, Aiba S, Usuba M et al. Oral prednisone in the treatment of acne agminata. Br J Dermatol 1996; 134: 1098-100.

4.

Odom RB, James WD, Berger TG. Acne. In: Andrews' Diseases of the skin Clinical dermatology. 9th ed. Philadelphia, W.B.
Saunders Company. 2000: 284-306.

5.

Bilen N, Bafldafl F, Bayramgürler D, Kuflkonmaz ‹ ve ark. Lupus
miliaris disseminatus faciei olgusu. Turk J Dermatopathol 1997;
3-4: 146-148.

6.

Dekio S, Jidoi J, Imaoka C. Lupus miliaris disseminatus faciei-report of a case in an elderly woman. Clin Exp Dermatol 1991;
16: 295-6.

7.

Köse O, Balo¤lu H. Lupus miliaris disseminatus faciei. XII.
Prof.Dr A. Lütfü Tat Simpozyumu Kongre Kitab›, Ed. Erdem C.
Ankara, Ayr›nt› ofset 1995:48-50.

8.

Erboz S, Kanbero¤lu Y, Öztürk G, Kandilo¤lu G, Kazand› AC,
Bostanc› Ü. Lupus miliaris disseminatus faciei. XII. Prof.Dr A.
Lütfü Tat Simpozyumu Kitab›nda. Ed. Erdem C. Ayr›nt› ofset, Ankara 1995: 41-3.

Etiyoloji ve patogenezi tam anlafl›lamad›¤› için LMDF
nin tedavisi de zordur. Hastal›k her ne kadar kendini s›n›rlasa da birkaç y›l sürebilir ve genellikle yüzde görünüm bozuklu¤una yol açan atrofik skarlar b›rak›r5,7,8,10.
Tetrasiklin, doksisiklin, dapson ve isotretinoin baz› hastalarda etkili bulunmufltur4,5,7,10,11,16. Topikal steroidler etkisiz kabul edilmektedir ancak oral steroid tedavisinin
yeni lezyon geliflimini önledi¤i ve hastal›¤›n süresini k›saltt›¤› bildirilmifltir3.

9.

Shitara A. Lupus miliaris disseminatus faciei. Int J Dermatol
1984; 23: 542-4.

Öyküde, olgumuz da topikal steroidlerden fayda görmedi¤ini bildirdi. Biz sistemik tedavide tetrasiklin kullanmay›
tercih ettik ve hastaya 3 X 500 mg/gün dozda tetrasiklin
önerdik ve 3 ay süre ile kulland›k. Tedaviyle olguda önce
yeni lezyon ç›kmas›n›n durdu¤unu, ard›ndan lezyonlar›n
skar b›rakmadan geriledi¤ini gözlemledik. Tetrasiklinin
1000 mg/gün dozda 3-6 ay kullan›m›n›n genellikle istenilen sonucu verece¤i kabul edilmektedir7. Biz olgumuzda oldu¤u gibi erken dönemde bafllanacak biraz daha
yüksek dozda tetrasiklin tedavisinin t›pk› düflük doz sistemik kortikosteroid gibi progresyonu durdurup hastal›¤›n seyrini k›saltabilece¤i kan›s›nday›z.

12. Bedlow AJ, Otter M, Marsden RA. Axillary acne agminata (lupus miliaris disseminatus faciei). Clin Exp Dermatol 1998;
23: 125-8.

Lezyonlar›n histolojik görünümü karakteristik olup, merkezinde kazeifikasyon nekrozu bulunan ve epiteloid
hücrelerden oluflan sarkoidal ve tüberküloid granülomlar›n yer yer dev hücreler içerdi¤i görülür6,14. Son zamanlarda kazeitiye nekrozun sabit bir bulgu olmay›p,
%20-43 aras›nda de¤iflen oranda görüldü¤ü belirtilmektedir9,14. Olgumuzda da kazeitikasyon nekrozu içeren granülom görülmüfltür.
LMDF’nin ay›r›c› tan›s›nda deri tüberkülozlar›, papüler
sarkoidoz, lupoid rozase, akne vulgaris ve papüler sifiliz,
keratozis pilaris atrofikans ve atrofoderma vermikülatum
düflünülmelidir5,7,14. Bu hastal›klardan ayr›m› için olgumuzda da yap›ld›¤› gibi klinik muayene, laboratuar incelemeleri ve histopatolojjk bulgular›n birlikte de¤erlendirilmesi gereklidir.

10. Tappeiner G, Wolff K. Tuberculosis and other mycobacterical
infections. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine’de.
Ed. Freedberg IM, Eisen AZ, Wolf K, Austen KF, Goldsmith LA,
Fitzpatrick TB. 5. bask›. New York, McGraw Hill. 1999:22742292.
11. Greaves MW. Flushing and flushing syndromes, rosacea and
perioral dermatitis. Textbook of Dermatology’de. Ed. Champion
RE, Burton JL, Burns D & Breathnach SM. 6. bask›. Milan,
Blackwell Science Ltd. 1998: 2099-2112.

13. Karaman G, fiendur N, Bozkurt E, Dikicio¤lu E. Lupus miliaris
disseminatus faciei . XIV. Prof.Dr A. Lütfü Tat Simpozyumu
program ve özet Kitab›, Ankara, Ayr›nt› ofset 1995: 51-53.
14. Bahad›r S, Apayd›n R, Çobano¤lu Ü, Alpay K, ve ark. Lupus
miliaris disseminatus faciei. Turk J Dermatopathol 1999;
1-2: 82-85.
15. Moschella SL, Cropley TG. Mycobacterial infections. Dermatology’de. Ed. Moschella SL and Hurley H. 3. bask›. Philadelphia.
W.B. Saunders comp. 1992:1100.
16. Berbis P, Privat Y. Lupus miliaris disseminatus faciei: efficacy of
isotretinoin. J Am Acad Dermatol. 1987;16:1271-2.

149

