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Lökonifli veya beyaz t›rnaklar bir çok fleyin
sebep olabildi¤i s›k görülen bir t›rnak bulgusudur1. T›rnak pla¤› tutulmuflsa gerçek
lökonifli; subungual ve t›rnak yata¤› anormalliklerine ba¤l› beyazl›k varsa psödolökonifli tabiri kullan›l›r2. Gerçek lökonifli, t›rnak pla¤›n›n tutulumuna göre lökonifli striata, lökonifli punktata, lökonifli parsiyalis,
lökonifli totalis olmak üzere s›n›fland›r›l›r2.
Çok nadir görülen lökonifli totalis vakalar›n›n ço¤unda otosomal dominant geçifl söz
konusudur. ‹zole bulgu veya farkl› sendromlar›n bir komponenti olarak ortaya ç›kabilirler2. Biz, herediter izole lökonifli totalisli
bir erkek olgu bildiriyoruz.
Yirmiüç yafl›nda erkek hasta, poliklini¤imize
kontakt dermatit flikayeti ile baflvurdu. Hastan›n yap›lan dermatolojik muayenesinde
tüm el ve ayak t›rnaklar›n›n porselen beyaz›
renginde oldu¤u görüldü (fiekil 1,2). T›rnak
pla¤›, t›rnak yüzeyi ve periungual alan normaldi. Hasta, t›rnaklar›n›n do¤du¤undan
beri beyaz renkte oldu¤unu, babas› ve ikisi
erkek üç kardeflinin de t›rnaklar›n›n beyaz
oldu¤unu ifade etti. Annesi ve biri erkek iki
kardefli ise normaldi. Anne babas›nda akraba evlili¤i yoktu. Daha önceki kuflaklar hakk›nda bilgi al›namad›. Geçirdi¤i bir rahats›zl›k, kulland›¤› topikal veya sistemik bir ilaç
yoktu. Sistem muayeneleri do¤ald›. Hasta
patolojik incelemeyi kabul etmedi.
Lökonifli totalis, “süt, tebeflir veya porselen
beyaz›” t›rnaklar ile karakterize nadir bir durumdur1. Lökonifli totalis ve parsiyalis vakalar›n›n büyük bir k›sm› ailevidir ve geçifl ço¤unlukla otosomal dominantt›r3. Otosomal
resesif geçifl de bildirilmifltir4. Lökonifli parsiyalis de Butterworth’a göre ayr› bir antite

de¤ildir, lökonifli totalisin bir faz›d›r ve zaman içinde lökonifli totalise dönüflür3. Total
lökoniflinin, keratosis pilaris ve hiperhidroz,
multipl sebase kist, “knuckle pad”, palmoplantar keratoz, koilonifli, LEOPARD
sendromu, sa¤›rl›k, katarakt, peptik ülser,
kolelitiyazis, böbrek yetersizli¤i ve hipoparatiroidizm ile birlikteli¤i bildirilmifltir4,5,6.
Lökonifli totalis, t›rnak pla¤› ve matriks hücrelerinin keratinizasyonundaki defekt sonucu ortaya ç›kar. T›rnak pla¤›, normalde keratin içeren kornifiye hücrelerden oluflur. Fakat lökoniflide keratohiyalin içeren immatür
büyük nukleuslu hücreler tüm t›rnak boyunca bulunur. Keratohyalin, keratinin metabolik öncüsüdür. Keratohiyalin içeren hücreler
›fl›¤› yans›t›r. Bu durum beyaz t›rnak görünümüne yol açar ve alttaki pembe vasküler yata¤›n görünmesini engeller. T›rnak pla¤›n›n
flekil, yap› ve sertli¤i normaldir2,6.
Lökonifli akkiz de olabilir. Ve bir çok sebep, bu duruma yol açabilir: fungal enfeksiyonlar, tuberküloz, lepra, tifo, ülseratif kolit, travma, triflinoz, arsenik zehirlenmesi,
emetin, sülfatiazol, Raynaud fenomeni ve
endokrin hastal›klar6. ‹diopatik, akkiz, total
lökonifli de literatürde bildirilmifltir2.
Total lökoniflinin, t›rnak kozmetikleri ile
renklendirerek yap›lacak kapatma hariç tedavisi yoktur1.
Olgumuzda, soya¤ac› analizi yap›lamad›¤›ndan, kal›t›m flekli hakk›nda yoruma gidilememifltir. Herediter lökonifli totalisin literatürde ender görülmesi sebebiyle, olgumuzun k›sa bildiri fleklinde sunulmas› uygun görülmüfltür.
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