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2 Haziran 2022, Perşembe

4

08:00 - 17:00  KAYIT

 GENETİK KURSU

08:30-09:45 Dermatolojide Genetik Okur Yazarlık I
 Oturum Başkanları: Ferda Perçin, Hayriye Sarıcaoğlu

08:30-09:00 Dermatologlar için temel genetik terminoloji  Ferda Perçin

09:00-09:30 Deri hastalıklarında genetik tanı için kullanılan yöntemler Şehime Gülsün Temel

09:30-09:45 Tartışma

09:45-10:00 Kahve arası

10:00-11:15 Dermatolojide Genetik Okur Yazarlık II
 Oturum Başkanları: Ayşen Karaduman, Şebnem Özemri Sağ

10:00-10:30 Derinin mozaik anomalilerinin genetik etyopatogenezi Hülya Kayserili

10:30-11:00 Genodermatozlar ve gen tedavisi Tahir Atik

11:00-11:15 Tartışma

11:15-12:00 Fenotipten genotipe/genotipten fenotipe olgu örnekleri 
 Oturum Başkanları: Ferda Perçin, Deniz Yücelten

11:15-11:25 Olgu 1 Arzu Ferhatosmanoğlu

11:25-11:35 Olgu 2 Başak Yalıcı Armağan

11:35-11:45 Olgu 3 Zeynep Topkarcı

11:45-12:00 Tartışma 

12:00-13:00 Öğle yemeği
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 Günleri
Pediatrik Dermatoloji

Ulusal

  02 - 05 Haziran 2022 / Tasigo Otel, Eskişehir

Prof. Dr. Ümit Ukşal

10.

2 Haziran 2022, Perşembe

 LAZER KURSU

13:00-14:40 Pediatrik Dermatolojide Lazerler
 Oturum Başkanları: Gönül Ergenekon, Meltem Önder

13:00-13:20 Lazer �ziği, selektif fototermoliz prensibi, pediatrik dermatolojide kullanılan lazerler Meltem Önder

13:20-13:40 Pediatrik hastada lazer güvenliği ve ağrı yönetimi A. Deniz Akkaya

13:40-14:00 Vasküler lezyonların lazer ile tedavisi A. Deniz Akkaya

14:00-14:20 Diğer pediatrik lezyonların lazer ile tedavisi Demet Kartal

14:20-14:40  Tartışma 
 
14:40-15:00 Kahve arası

15:00-15:45 Konferans 
 Oturum Başkanları: Yalçın Tüzün,  Murat Borlu 

 Çocukluk çağında Behçet hastalığı Erkan Alpsoy

 

15:45-16:15 Tanınız Nedir?
 Oturum Başkanları: Melih Akyol, Nurhan Saraçoğlu 

 Zeynep Topkarcı
 Filiz Cebeci
  A. Deniz Akkaya

16:15-16:45  Açılış töreni
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 Günleri
Pediatrik Dermatoloji

Ulusal

  02 - 05 Haziran 2022 / Tasigo Otel, Eskişehir

Prof. Dr. Ümit Ukşal

10.

3 Haziran 2022, Cuma

08:30-09:45 Atopik Dermatit
 Oturum Başkanları:  Serap Utaş, Sevgi Bahadır  

 Güncel patogenez Evren Odyakmaz Demirsoy
 İnfantil ve çocukluk döneminde tanı ve klinik bulgular Serap Utaş
 Deri bakımı İdil Ünal
 Güncel tedavi ve tedavide yenilikler Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
 Tartışma

09:45-10:00 Kahve arası

10:00-11:15   Allerjim Var
 Oturum Başkanları: Şükran Tunalı,  Oktay Taşkapan  

 Çocuklarda kontakt dermatitler     Rafet Koca
 Yeni kontakt alerjenler Andaç Salman
 Atopik  dermatit ve besin alerjisi Elif Karakoç Aydıner
 Alfa gal alerjisi Gülbin Bingöl
 Tartışma  

11:15-12:15  Uydu Sempozyum
 Oturum Başkanı: Neslihan Şendur

 Doğru kortikosteroid seçimi ve Türkiye’ de yeni bir alternatif                  Aslı Hapa 

12:15-13:00 Öğle yemeği

13:00-14:15  Epidermolizis Büllosa
 Oturum Başkanları: Mehmet Salih Gürel, Ertan Yılmaz 

 Sını�andırma ve klinik Sezgi Sarıkaya Solak
 Tanı Aslı Erdemir
 Yara bakımı Hamdi Özcan 
 Tedavi ve tedavide yenilikler Aslı Bilgiç
 Tartışma
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Prof. Dr. Ümit Ukşal
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3 Haziran 2022, Cuma

14:15-15:00 Konferans
 Oturum Başkanları: Rıfkiye Küçükoğlu, İkbal Esen Aydıngöz 

 Pediatrik otoimmün büllöz hastalıklar Savaş Yaylı
 Tartışma

15:00-15:15  Kahve  arası

15:15-16:30   Psikosomatik  Deri Hastalıkları
 Oturum Başkanları: İlknur Kıvanç Altınay, Ekin Şavk 

 Çocuklarda dismor�k  bozukluklar Leyla Baykal Selçuk
 Madde kullanan çocuklarda görülen deri bulguları İknur Kıvanç Altınay
 Artefakt dermatitlerinin yönetimi Çiğdem Aydın
 Kronik hastalıkların çocuklara psikolojik etkileri-yönetimi Hatice Aksu
 Tartışma

16:30-16:45  Kahve arası

16:45-18:00  Çocuklarda Nevuslar
 Oturum Başkanları: Sedef Şahin, Turhan Şahin

 Çocuklarda konjenital melanositik nevuslara yaklaşım Bengü Nisa Akay
 Spitz nevus, halo nevus, nevus spilus ve diğer melanositik nevuslar Özlem Özbağçıvan
 Çocuklarda özel bölge (tırnak,saçlı deri, palmoplantar ve genital) nevuslarına yaklaşım Gamze Erfan
 Çocuklarda dermatoskobik izlemde ipuçları Sedef Şahin

18:00-19:00  Sözlü Bildiriler  (SS-01 - SS-05)
 Oturum Başkanları: Rebiay Kıran, Kenan Aydoğan
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 Günleri
Pediatrik Dermatoloji

Ulusal

  02 - 05 Haziran 2022 / Tasigo Otel, Eskişehir

Prof. Dr. Ümit Ukşal

10.

4 Haziran 2022, Cumartesi

08:30- 09:30 Diaper Dermatitler
 Oturum Başkanları:  Göksun Karaman, Andaç Salman  

 İrritan ve alerjik diaper dermatitler Ayşe Anıl Karabulut
 Bezle/bezli ortamda artan döküntüler Şebnem Aktan
 Bez bölgesine yerleşen bezle ilişkili olmayan döküntüler Burçe Can
 Tartışma

09:30-10:00  Tanınız Nedir?
 Oturum Başkanları: Hayriye Sarıcaoğlu, İnci Mevlitoğlu

 Burçe Can
 Ayşe Deniz Yücelten
 Sibel Ersoy Evans

10:00 - 10:15  Kahve arası

10:15 - 11:00   Konferans
 Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Serap Öztürkcan 

 Çocukluk çağında görülen saç hastalıklarında tanı yöntemleri/algoritmik  yaklaşım    Murat Durdu
 Tartışma

11:00 -12:00  Uydu Sempozyum
 Oturum Başkanı: Serap Utaş

 Atopik dermatit, deri mikrobiyom yönetiminin önemi ve yulafın yeri           Sibel Ersoy Evans
 Tartışma

12:00-13:00  Öğle yemeği

13:00-14:00  Deri Ekleri
 Oturum Başkanları: Akın Aktaş , Murat Durdu

 Pediatrik alopesilerde trikoskopik bulgular  Tülin Güleç
 Çocuklarda lokalize ve yaygın hiperhidroz Emine Çölgeçen
 Çocuklarda sık görülen tırnak hastalıklarına yaklaşım        Fatih Göktay
 Tartışma

14:00-14:15  Kahve arası
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 Günleri
Pediatrik Dermatoloji
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10.

4 Haziran 2022, Cumartesi

Poster Alanı

14:15-15:00  Primer İmmün Yetmezlikler
 Oturum Başkanları:  Serap Utaş, Feyzi İlhan Tezcan

 Primer immün yetmezlikler ve klinik ipuçları Feyzi İlhan Tezcan  
  Primer immün yetmezliklerde dermatolojik bulgular Sibel Doğan Günaydın
 Tartışma

15:00-16:15  Çeşitli
 Oturum Başkanları: Can Baykal, Rebiay Kıran 

 Çocukluk çağında kanser riskinde artış ile seyreden genetik hastalıklar      İkbal Esen Aydıngöz
 RASopatiler Sema Aytekin 
 Kriyopirin ilişkili hastalıklar Asena Çiğdem Doğramacı
 İnterferonopatiler       Başak Yalçın

16:15-16:30  Kahve arası

16:30-17:30  Laf La� Açıyor
 Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar İddiasının Değerlendirilmesi
 Oturum Başkanları: Emel Erdal, Deniz Seçkin 

 Dermatoloji Ayşe Deniz Yücelten
 Adli tıp Mehmet Akif İnanıcı
 Çocuk psikiyatrisi Şahika Şişmanlar

 17:30 - 18:30 Poster Tartışmaları  (PS-01 - PS-13)
 Oturum Başkanları: Nursel Dilek, Ragıp Ertaş



10

 Günleri
Pediatrik Dermatoloji

Ulusal

  02 - 05 Haziran 2022 / Tasigo Otel, Eskişehir

Prof. Dr. Ümit Ukşal

10.

5 Haziran 2022, Pazar

08:30 - 09:45 Çocuklarda Psoriasis
 Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Neslihan Şendur

 Klinik spektrum ve komorbiditeler Neslihan Şendur
 Topikal ve konvansiyonel tedaviler Zeynep Topkarcı
 Biyolojik tedaviler Esra Adışen
 Çocuklarda psoriatik artrit ipuçları Betül Sözeri
 Tartışma

09:45- 10:00 Kahve arası

10:00-11:00 Covid Güncel
 Oturum Başkanları: Hamdi Memişoğlu,  Hatice Şanlı  

 Covid enfeksiyonlarında görülen deri bulguları Sibel Ersoy Evans
 MIS-C Filiz Cebeci
 Kawasaki sendromu Nuray Aktay Ayaz
 Tartışma

11:00 - 12:00 Tedavi
 Oturum Başkanları: Nilsel İlter, Dilek Bayramgürler 

 Biyolojik ajanların endikasyon dışı kullanımı Tülin Ergun
 Çocukluklarda ürtiker ve güncel tedavisi Ragıp Ertaş
 Çocuklarda retinoidlerin kullanımında ipuçları A. Serap Karadağ
 Akılcı ilaç kullanımı- topikal kalsinörin inhibitörleri Hilal Kaya Erdoğan
 Tartışma

12:00-12:30 Ödül töreni ve kapanış



Sözlü
Bildiriler

11
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SS-01

COVİD-19 PANDEMİSİNİN PEDİATRİK DERİ HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KESİTSEL 
BİR ANKET ÇALIŞMASI
Ecem Bostan 
Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Konya 
 

GİRİŞ: Covid-19, hem pediatrik hem de erişkin popülasyonu etkilemeye devam ederken, infeksiyonun direkt 
etkileri, personel koruyucu ekipman kullanımı ve pandeminin psikososyal etkileri nedeni ile ortaya çıkan yeni 
başlangıçlı deri hastalıkları yanında daha önceden var olan, alevlenme gösteren deri hastalıkları da bildirilmeye 
devam edilmektedir. Her ne kadar pediatrik popülasyon SARS-CoV-2 infeksiyonundan erişkin hastalara 
kıyasla daha az etkilense de, pandemi döneminde ortaya çıkan telogen effluvium, akne vulgaris, irritan/
alerjik kontakt dermatit gibi deri hastalıkları çocuk hastaların hayat kalitesini etkilemeye devam etmektedir. 
 
AMAÇ: Çalışmamızda, Covid-19 pandemisinin pediatrik popülasyonda izlenen deri hastalıkları üzerine etkisini 
ortaya koymayı amaçladık.

METOD: Pediatrik popülasyonda (0-18 yaş), pandemi dönemi öncesi ve pandemi sırasında izlenen deri 
hastalıkları ile ilgili internet tabanlı bir anket oluşturuldu. Anket, 0-18 yaşları arasında çocuğu olan ebeveynler 
tarafından doldurulmak üzere kartopu örnekleme metotu ile, e-posta veya anlık mesajlaşma kullanılarak yayıldı. 
Anket, ebeveynler ve soruyu kavrayıp, cevap verebilecek yaşta ise çocuklar tarafından dolduruldu. Anket, 
(I) demografik bilgiler, (II) Covid-19 ile ilişkili sorular, (III) pandemi döneminde yeni başlayan deri hastalıkları 
ve (IV) daha önceden var olup şiddetlenen deri hastalıkları ile ilgili sorular olmak üzere 4 bölümde oluştu. 
 
BULGULAR: Anket çalışmamızda 0-18 yaşları arasında 291 çocuğa yer verildi. Ortalama yaş 11,3 ± 4,6 yıl idi. 164 
(%56,4) katılımcı kız, 127 (%42,3) ise erkek idi. Katılımcıların 97’si (%33,3) SARS-CoV-2 infeksiyonu için test vermiş 
olup, bu grupta 41 (%42,3) çocuğun Covid- 19 gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu testi pozitif idi. Pandemi 
sırasında, 65 (22,3%) çocukta en az bir yeni-başlangıçlı cilt hastalığı mevcut idi. En sık gözlenen yeni başlangıçlı deri 
hastalıkları arasında pruritus (n=23; %35,4), xerosis (n=17; %26,2), akne vulgaris (n=11; %16,9) ve seboreik dermatit 
(n=11; %16,9) yer almakta idi. Yeni-başlangıçlı deri hastalığı varlığı ile Covid-19 tanılı olmak arasında istatistiksel 
anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0,73). Fakat, pandemi döneminde yeni tanı alan akne vulgaris vakalarının sayısı 
ile gün içerisindeki medyan (ortanca) maske takma süresi arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (p=0,025). 
 
SONUÇ: Çalışmamız, Covid-19 döneminde, pediatrik popülasyonda, koruyucu ekipman kullanımına bağlı olarak 
izlenen yeni başlangıçlı deri hastalıklarının arttığını göstermektedir. Ayrıca pandeminin çocuklar üzerindeki 
psikososyal etkisi de pediatrik deri hastalıkları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.
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SS-02

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA PRİMER KUTANE LENFOMA TİPLERİNİN DAĞILIMI: TEK BİR 
DERMATOLOJİ MERKEZİNİN DENEYİMLERİ
Can Baykal, Tuğba Atcı, Gizem Pehlivan 
İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
 

GİRİŞ: Farklı biyolojik davranışlara sahip 15’ten fazla alt tipi olan primer kutane lenfomalar (PKL) dermatoloji 
pratiğinde birçok hastalığın ayırıcı tanısında önem taşırlar. Genellikle erişkin yaşta görülmeleri nedeniyle çocukluk 
çağında ortaya çıkan PKL’lere ilişkin veriler oldukça sınırlıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: Üçüncü basamak bir dermatoloji merkezinde 1997-2022 yılları arasında PKL tanısı konulan 
hastalar retrospektif olarak tarandı. Bu hastalar arasından pediatrik dönemde (<18 yaş) tanı alanların sayısı 
ve her bir PKL tipi için çocuklukta görülme oranı belirlendi. Pitriazis likenoides, idiyopatik foliküler müsinoz, 
psödolenfoma ve sistemik hematolojik neoplazilere bağlı sekonder deri tutulumu tanısı alan hastalar çalışmaya 
dahil edilmedi.

SONUÇLAR: Yirmi beş yıllık süre içinde pediatrik dönemde tanı alan toplam 74 PKL hastası olduğu belirlendi. 
Grubun büyük çoğunluğunu mikozis fungoides (MF) (n=54, %73) ve lenfomatoid papüloz (LyP) (n=16, %21,6) 
hastaları oluşturmaktaydı. Primer kutane marjinal zon lenfoma (PKMZL) (n=2), ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, 
nazal tip (n=1) ve primer kutane CD4+ küçük/orta T hücreli lenfoproliferatif hastalık (n=1) tanısı alan az sayıda 
hasta saptandı. Aynı süre içinde görülen tüm MF olgularının %7,9’unu pediatrik olgular oluştururken, tüm LyP ve 
PKMZL hastalarının sırasıyla %22,5’ini ve %5’ini pediatrik dönemde tanı konulan hastalar oluşturuyordu.

TARTIŞMA: Yetişkin ve pediatrik yaşta görülen PKL’lerin dağılımını kıyaslayan farklı ülkelerden bildirilen sınırlı sayıdaki 
çalışmaların sonuçları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında pediatrik PKL tanısı için 
hastaların yaş sınırının aynı olmaması ve bazı serilere deri lezyonları olan sistemik lenfomaların da dahil edilmiş 
olması sayılabilir. Bu serilerin bir kısmında bizim çalışmamızda olduğu gibi çocuk ve adolesanlarda en sık görülen 
PKL tipi MF olmakla birlikte MF sıklığı açısından en yüksek oranın (%73) çalışmamıza ait olması referans merkez 
olmamız ile ilişkili olabilir. Literatürdeki bazı serilerde ise çocukluk çağında en sık görülen PKL formu LyP olup bizim 
çalışmamızda ikinci en sık görülen tip olarak bulundu. Bazı serilerde sık görülen tipler arasında yer alan primer kutane 
anaplastik büyük hücreli lenfomaya ise çalışmamızda hiç rastlanmamıştır. Literatürdeki pediatrik serilerde PKMZL 
nispeten yaygın görüldüğü bildirilen B hücreli PKL türüdür. Bizim serimizde de iki hastada görülen PKMZL dışında 
diğer B hücreli PKL alt tiplerine rastlanmadı. Çalışmamızda genellikle sistemik tutulum olmaksızın seyreden PKL 
formlarının daha ağırlıkla yer almasının sadece dermatoloji bölümünde görülen hastaların dahil edilmesiyle ilişkili 
olduğu düşünülebilir. Ancak primer kutane agresif epidermotropik CD8+ T hücreli lenfoma ve Sezary sendromu gibi 
erken sistemik tutuluma neden olan PKL tipleri bizim serimizde olduğu gibi diğer geniş serilerde de bildirilmemiştir. 
Sonuç olarak, serimizde literatürdekine benzer şekilde pediatrik yaşta en sık görülen PKL tipleri MF ve LyP olup MF 
oranımız oldukça yüksek bulunmuştur.
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SS-03

JÜVENİL PSÖRİATİK ARTRİTLİ HASTALARININ DEĞERLENDİRMESİ: TEK MERKEZ 
DENEYİMİ
İlknur Bağrul, Elif Arslanoğlu Aydın, Esra Bağlan, Semanur Özdel, Mehmet Bülbül 
SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
 

GİRİŞ: Jüvenil psöriatik artrit (JPsA), ILAR (International League of the Association for Rheumatology) sınıflamasına 
göre jüvenil idiopatik artritin (JİA) yedi alt tipinden biri olup; 16 yaşın altında başlayan, psöriazis ile ilişkili artrit 
ile karakterize edilen veya psoriazis yokluğunda destekleyici minör kriterlerin varlığı (daktilit, tırnak değişiklikleri, 
aile öyküsü) ile karakterize kronik inflamatuvar bir eklem hastalığıdır. JPsA’lı hastalar, hasta serilerine ve kullanılan 
tanı kriterlerine bağlı olarak JIA’lı hastaların tahmini %3-5’ini temsil eder. Bu çalışmada jPsA’nın klinik özellikleri 
retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2017- Ocak 2022 tarihleri arasında ILAR sınıflama kriterlerine göre değerlendirilip JPsA 
tanısı almış, en az 6 ay süre ile Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi 
Çocuk Romatoloji polikliniğinde düzenli takip edilen hastalar alınmıştır. Hastaların dosyaları retrospektif olarak 
incelenip, demografik, klinik ve tedavi özellikleri değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya 15 hasta dahil edildi. Dokuz (%60) hasta erkekti. Psöriyatik artrit tanı alma yaşı ortanca 
(ÇAA) 11 (8.3-15) yıl, psöriazis başlama yaşı ortanca 8 (4-11) olup PSA şikayetlerinin başlangıç yaşı ortanca (ÇAA) 
11 (9-15) yıldı. Tanı anında 13 (%86.7) hastada psöriazis mevcuttu. İzlemde 2 hastada psöriazis döküntüsü ortaya 
çıktı. Birinci derece akrabada psöriazis öyküsü 3 (%20) hastada, ailede romatizmal hastalık öyküsü 5 (%33.3) 
hastada vardı. Bütün hastalarda artralji ve artrit mevcuttu. Tutulan eklem sayısı ortancası 2 (1-3) idi. Küçük eklem 
tutulumu 7 (%46.7) hastada, aksiyel eklem tutulumu 3 (%20) hastada, tırnakta pitting 11 (%73.3) hastada, daktilit 
7 (%46.7) hastada, bel ağrısı 5 (%33.3) hastada, sakroiliit 2 (%13.3) hastada, entezit 4 (%26.7) hastada mevcuttu. 
Üveit hiçbir hastamızda gözlenmedi. Anti nükleer antikor (ANA) pozitifliği 9 (%60) hastada saptandı. Tanı anında 
C-reaktif protein ortancası 3 (3-3.6) mg/l, sedimentasyon ortancası 10 (5-22) mm/saat bulundu. Bütün hastalara 
metotreksat tedavisi başlandı. İki hasta oral metotreksat, 13 hasta subkutan metotreksat aldı. Dirençli olan 
7 hastaya biyolojik tedavi başlandı. 1 hasta etanersept, 6 hasta adalimumab tedavisi aldı. Oniki (%80) hastada 
tedavi ile remisyon sağlanmıştır. 

TARTIŞMA: JPsA, tüm JİA hastalarının küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Asimetrik eklem tutulumu olması, 
erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı yaş gruplarında farklı klinik tablo oluşturması, hastaların önemli bir kısmında 
psöriyatik cilt lezyonlarından önce artrit gelişmesi gibi nedenlerle tanı anında sınıflandırmada zorluklara neden 
olabilmektedir. Literatürde jPsA ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır, biz de çalışmamızda polikliniğimizde 
tanı alan psöriatik artritlerin klinik özelliklerini değerlendirmek istedik.
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SS-05

ATOPİK DERMATİT TANILI 6-16 YAŞ ARASI ÇOCUK HASTALARIN HASTALIK ŞİDDETİ, 
İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER İLE HASTA DURUM-KAYGI VE AİLELERİNİN YAŞAM 
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Shahzada Orujova1, Esra Demirci2, Demet Kartal1 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Atopik dermatit (AD), çocuklarda sık görülmekle birlikte, yetişkinleri de etkileyen, inflamatuar, 
kronik hastalıktır. Hem hastaları, hem de onların ailelerinin yaşam kalitesini fiziksel, psikolojik açıdan etkileyebilen 
bir hastalık olduğu için son dönemlerde hastalığın yaşam kalitesi ile ilişkisi önemli bir araştırma konusu olmuştur. 
Çalışmamızda, AD tanılı çocukların durum-kaygı semptomları ve ailelerin yaşam kaliteleri ile, hastalık şiddeti, 
inflamatuar değerler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmaya atopik dermatit tanılı 6-16 yaş arası 20 çocuk hasta ve anneleri alındı. Çocuklara Durum-Kaygı 
Envanteri Kısa Versiyonu (DKE-5), annelere Aile Dermatoloji Yaşam Kalitesi İndeksi (ADYKİ) anketleri uygulandı. 
Hastalık şiddeti SCORAD (Scoring of AD) indeksi ile değerlendirildi ve hastaların kontrol zamanındaki inflamatuar 
değerlerine bakıldı (CRP, Sedimantasyon).

BULGULAR: ADYKİ’ne bakıldığında annelerin %30nun yaşam kalitesi hafif, %60ı orta, %10u ağır derecede 
etkilenmiş olarak değerlendirildi. DKE-5’de çocukların durumluk kaygı düzeyi %40 hafif, %45 orta, %15 ağır 
derecede etkilendiği için ADYKİ ile korelasyon olduğu gözlendi. Aynı zamanda SCORAD indeksi ile ADYKİ ve DKE-5 
arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. İnflamatuar değerlerin ve yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklerin 
yaşam kalitesi, hastalık şiddeti, kaygı düzeyi arasında ilişki yoktu. 

SONUÇ: AD tanılı çocukların ve annelerinin yaşam kalitesi, kaygı düzeyi hastalık şiddetinden etkilenmektedir. 
Demografik özelliklerinden bağımsız olarak hastalık şiddeti ailelerin yaşam kalitesini azaltıp, çocukların kaygı 
düzeyini artırmaktadır. Bu sebeple, tedavi planlanması zamanı hem aile, hem de hasta için psikososyal desteğin 
gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır.



Poster
Bildiriler
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PS-01

PEDİATRİK HASTADA SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ OLARAK İZLENEN ERİTEM 
ANULER SANTRİFUJ VAKASI
Aysel Çakır1, Ecem Bostan2, Esin Kaymaz3 
1Lokman Hekim Akay Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara 
2Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Konya 
3Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

GİRİŞ: SARS-CoV-2 enfeksiyonu hem pediatrik hem de erişkin populasyonu etkilemektedir. Çocuklarda 
eritema multiforme, ürtiker, veziküler ekzanmtem ve multisistem inflamatuar sendromuna ait deri bulguları 
gözlenebilmektedir. Literatürde SARS-CoV-2 enfeksiyonu ilişkili nadir bir hastalık olan eritema annulare centrifugum 
(EAC) olguları bildirilmiştir. Biz bu olgumuzda pediatrik hastada SARS-CoV-2 ilişkili EAC vakasını paylaşmak istedik. 
 
OLGU SUNUMU: 10 yaşında erkek çocuk hasta 14 aydır devam eden gövdede kızarıklık şikayeti ile dermatoloji 
polikliğine başvurdu. Lezyonun kızarık döküntü olarak başladığını, giderek kademeli olarak büyüdüğünü ve zamanla 
merkezinin deri rengine döndüğünü ifade etmekteydi. Lezyon asemptomatikti, kaşıntı ve ağrı tariflemiyordu. 
Lezyon başlamadan 4 hafta önce real time poilmeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile SARS-CoV-2 enfeksiyonu tanısı 
almıştı. Subfebril ateş, burun akıntısı, miyalji gibi hafif enfeksiyon bulguları mevcuttu ve semptomatik olarak 
tedavi verilmişti. Dermatolojik muayenede gövde ön yüzde dev anüler-polisiklik plak izlenmekteydi (Figür 1). 
Potasyum hidroksit testi negatifti. Histopatolojik incelemede yüzeyde ortokeratoz gösteren skuamöz epitelde 
akantozis yüzeyel dermiste perivasküler ve intersitisyel dermatit, epitel bazal tabakada vakuoler dejenerasyon 
ve üst dermiste perivasküler lenfositten baskın inflamasyon, lenfositten baskın inflamasyonun üst dermisteki 
küçük kapillerin çevresini manşon tarzında sarması izlenmekteydi (Figür 2). Hastamızda klinikopatolojik 
bulgular ile EAC tanısı düşünüldü. %0.1 triamsinolon asetonid krem ile lezyon 10 günde tamamen geriledi.   
 
TARTIŞMA: EAC çeşitli antijenlere karşı gelişen geç tip hipersensivite reaksiyonu ile gelişen figüre eritem grubu bir 
hastalıktır. Çoğu vaka idiopatik olmasına karşın bazı tetikletici faktörler tanımlanmıştır. Tanımlanmış bazı tettikleyici 
faktörler çeşitli enfeksiyonlar, ilaçlar, neoplaziler, çeşitli otoimmun hastalıklari bağ doku hastalıkları, sarkoidoz, 
hipereozinofilik sendrom, yiyecekler ve çeşitli sistemik hastalıklardır. Eritemli papül plak şeklinde başlayan lezyon 
2-3 mm/gün ilerleyerek karakteristik anüler görünümünü alır. Bazen ilerleyen sınır gerisinde skuam bulunur 
ve trailing scale olarak tanımlanır. En yaygın semptom kaşıntı olmasına karşın, EAC sıklıkla asemptomatiktir. 
Klinik ve histopatolojik bulgularla EAC tanısı koyduğumuz vakada lezyon başlangıcı ile SARS-CoV-2 enfeksiyonu 
arasında kısa bir süre bulunması EAC ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunun ilişkili olabileceğini düşündürmüştür. 
EAC etyopatogenezinde tümör nekroz faktör alfanın önemli bir rol oynaması ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 
immun disregülasyona yol açması bu görüşümüzü desteklemektedir. Bugüne kadar literatürde SARS-CoV-2 
ilişkili 2 vaka tanımlanmıştır. Vakalardan ilki İtalya’dan bildirilen 35 yaş kadın hasta, ikinci vaka ise İspanya’dan 
bildirilen 37 yaş kadın hastadır. Literatürde bugüne kadar bildirilen pediatrik hasta bulunmamaktadır. 
 
SONUÇ: Bugüne kadar SARS-CoV-2 ilişkili EAC gelişen pediatrik hasta literatürde tanımlanmamıştır, topikal 
steroid tedavisi ile tamamen gerileyen literatürdeki ilk pediatrik vakayı sunmak istedik.
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Figür 1

Göğüs ortasında ortası soluk, kenarları eritemli anüler plak

Figür 2

Epitel bazal tabakada vaküoler dejenerasyon, üst epidermiste perivasküler lenfositlerden zengin infl amasyon (a) 
(H&E, x200); üst epidermiste manşon tarzında, küçük kapillerleri çevreleyen lenfosit-dominan infl amasyon (b) 
(H&E,x400).
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PS-03
SİSTEMİK STEROİD SONRASI TETİKLENEN ERİTRODERMİK PSORİASİS: ASİTRETİNLE 
TEDAVİ EDİLEN 2 YAŞINDA BEBEK OLGU
Kardelen İflazoğlu Altın1, Gülşen Akoğlu1, Fuad Atabay2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

GİRİŞ: Çeşitli enflamatuar deri hastalıkları, iktiyozlar ve konjenital immün yetmezlikler gibi kazanılmış ve kalıtsal 
hastalıklar ve ilaçlar gibi etkenler eritrodermi nedeni olabilir. Eritrodermi bebeklerde nadir bir deri bozukluğudur. Bu 
olgu raporunda kliniğimize eritrodermi ile başvuran bebek hastanın tanı süreci, tedavi seçimi ve sonuçları bildirilmiştir.  
 
OLGU: İki yaşındaki Iraklı erkek bebek hasta polikliniğimize vücudunda yaygın kızarıklık ve yoğun huzursuzluk 
şikayeti ile getirildi. Ailesiyle tercüman eşliğinde yapılan görüşmede bebeğin vücudunda yaklaşık 10 ay önce 
kırmızı yaralar çıktığı, Irak’ta bir tedavi başlandığı ancak tedavi sonrası daha da kötüleşme olduğu öğrenildi. 
Hastanın dermatolojik muayenesinde saçlı deri, el içleri ve ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudun tamamında 
eritem ve beyaz-gri yaygın kalın deskuamasyon, palmoplantar hiperlinearite izlendi. Tırnaklarda pitting, distal 
onikoliz ve total saç kaybı gözlenen hastanın oral mukozasında herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Hastanın 
aile öyküsünden kız kardeşinde ve kuzeninde sedef hastalığı olduğu öğrenildi. Hastanın tedavi uygulanmadan 
önceki fotoğrafları ve tedavi dökümanları temin edilerek incelendi. Yaklaşık 6 ay öncesinde hastanın sadece 
gövde ve ekstremitelerde iyi sınırlı, eritematöz zeminde ince gümüşi pullanmalar gösteren plaklarının mevcut 
olduğu ve bir hekim tarafından tedavi için sistemik steroid başlandığı, 1 ay sonrasında melena gelişmesi 
nedeniyle tedavinin aniden kesildiği, sonrasında plakların genişleyerek eritrodermi halini aldığı anlaşıldı. 
Hastanın derisinden alınan biyopsisinin histopatolojik incelemesinde subkorneal alanda nötrofilik apse oluşumu 
(Munro mikroapseleri), düzenli akantoz ve granüler tabakada belirgin azalma, epidermiste suprapapiller incelme 
saptandı. Eritrodermik psoriasis tanısı konan hastaya 0,5 mg/kg/gün oral asitretin ve topikal saf vazelin başlandı. 
Tedaviye başladıktan 15 gün sonra vücudunda normal deri alanları görülmeye başlandı ve 3 aylık süre sonrasında 
deri lezyonları tamamen geriledi. Tedavi sürecinde herhangi bir ilaç yan etkisi veya komplikasyon gözlenmedi.   
 
SONUÇ: Eritroderminin değerlendirilmesinde ayrıntılı bir öykü anahtar öneme sahiptir. Eritroderminin altta yatan 
nedenini belirlemeye yardımcı olabilecek önceki deri bulguları ve uygulanan tedavilerin bilgisine ulaşılması, 
doğru tanının kısa sürede konmasına ve hastanın yaşına uygun etkin tedavinin başlanmasına yardımcı olacaktır.
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PS-04

BİLATERAL PLANTAR AĞRILI ERİTEMATÖZ NODÜLLER: PEDİATRİK OLGU SUNUMU
Arzu Ferhatosmanoğlu1, Deniz Aksu Arıca2, Leyla Baykal Selçuk2 
1Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Trabzon 
 

İdiyopatik palmoplantar ekrin hidradenit, altta yatan başka bir hastalığı olmayan çocuklarda plantar veya 
palmoplantar bölgede ani başlangıçlı, ağrılı, eritematöz nodüller ile seyreden nadir bir nötrofilik dermatozdur. 
2,5 yaşında kız çocuk, ayak tabanlarında yürüme güçlüğüne yol açan ağrılı, eritemli, kaşıntısız, hassas nodüllerle 
başvurdu (Şekil 1). Palmar tutulumu, ateş yüksekliği ve konstitüsyonel semptomları yoktu. Ailesi tarafından lezyon 
çıkışından üç gün önce yoğun fiziksel aktivitede bulunduğu bildirildi. Lezyonların tipik görünümü, ağrılı olması ve 
öyküsü göz önünde bulundurularak; hasta palmoplantar ekrin hidradenit ve travmatik plantar ürtiker ön tanıları 
ile takip edildi. Hastaya antihistaminik tedavi başlandı, ancak tedavi altında lezyonlarda değişiklik izlenmedi, 
ağrı şikayeti devam etti. Ekrin hidradenit lezyonları genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden düzeldiğinden, 
çocuğa yatak istirahati ve analjezik tedavi önerildi. Deri biyopsisi alınmadı. İki hafta sonra eritematöz nodüllerin 
tamamen düzeldiği görüldü. Takiplerde sonraki fiziksel aktiviteler sırasında herhangi bir nüks izlenmedi. 
Literatürde bildirilen tüm palmoplantar ekrin hidradenit vakalarında, tedavi olmaksızın 4 hafta içinde 
lezyonlarda tam düzelme görülmüştür. Eşlik eden ağrı ve fiziksel aktivite kısıtlılığı izlenebilir. Etiyoloji belirsizdir; 
ancak lokal termal ve mekanik travma, yoğun fiziksel aktivite ve yakın zamanda geçirilen enfeksiyonlar 
risk faktörleri olarak sayılabilir. Klinik ayırıcı tanıda travmatik plantar ürtiker, eritema multiforme, eritema 
nodosum, selülit ve viral enfeksiyonlar yer alır. Literatürde travmatik plantar ürtikerin idiopatik palmoplantar 
hidradenit spektrumuna ait bir antite olduğu görüşü de mevcuttur. Palmoplantar ekrin hidradenit tanısı 
için altın standart deri biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesidir. Biyopside; nötrofilik peri-ekrin 
infiltrat ortaya konur. Nötrofiller, lenfositler ve histiyositlerin yanı sıra septal pannikülit içeren yüzeyel ve 
derin perivasküler infiltrat izlenebilir. Risk faktörlerinin ekrin kanal obstrüksiyonunu tetiklediği ve ekrin 
bez rüptürü sonucu, nötrofillerin bölgeye göç ederek inflamasyonun ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. 
Bu olgu, ağrılı akral nodüllerle ortaya çıkan, benign seyirli bu nadir antitenin önemli yönlerini vurgulamak amacıyla 
sunulmuştur.

Resim 1 
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PS-05
ARJİNOSÜKSİNAT LİYAZ EKSİKLİĞİ OLAN BİR ÇOCUKTA AKRODERMATİTİS 
ENTEROPATİKA BENZERİ ERÜPSİYON
Ferdi Öztürk1, Cansu Irmak Ünlü1, Hayriye Sarıcaoğlu1, Kenan Aydoğan1, Şahin Erdöl2 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları AD, Bursa 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme BD, Bursa 
 

GİRİŞ:  Argininosüksinik asidüri, üre döngüsündeki dördüncü reaksiyonu katalize eden argininosüksinat liyaz 
(ASL) enziminin eksikliği veya yokluğu ile karakterize, otozomal resesif geçişli, nadir görülen bir genetik hastalıktır.  
Akrodermatitis enteropatika ise predileksiyon bölgeleri akral ve periorifisyal bölgeler olan dermatit, diyare ve 
alopesi ile karakterize otozomal resesif bir çinko metabolizması bozukluğudur.

Akrodermatitis enteropatika benzeri durum, edinsel çinko eksikliği veya amino asit ya da yağ asidi metabolizması 
bozukluğundan kaynaklanır. Literatürde akrodermatitis enteropatika benzeri erüpsiyon olarak bildirilen olguların 
çoğunda döküntü organik asidüri, neonatal sitrülinemi ve ornitin transkarbamilaz eksikliği gibi amino asit 
metabolizması bozuklukları nedeniyle diyetteki dallı zincirli amino asitlerin aşırı kısıtlanması nedeniyle gelişmiştir. 
 
GEREÇLER ve YÖNTEM: Arginosüksinat liyaz eksikliği tanısı konulan 18 aylık bir kız çocuğu, 10 gündür olan 
genel durum bozukluğu ve doğumu takiben birkaç hafta sonra başlayan tekrarlayan döküntü şikayeti ile 
üniversite hastanemiz acil servisine başvurdu. Düşük proteinli formula mama, L-arginin ve sodyum benzoat 
kullanmaktaydı. Bölümümüze konsülte edilen hasta ilk olarak acil serviste değerlendirildi. Dermatolojik 
muayesinde yüzde, oksipital, akral ve inguinal bölgelerde eritemli, skuamlı, sulantılı erode plaklar, kırılgan 
saçlar, keilit, glossit saptandı. (Resim 1a,1b,1c) Akrodermatitis enteropatika, akrodermatitis enteropatika 
benzeri erüpsiyon ve atopik dermatit ön tanıları düşünüldü. Hastanın daha öncesinde ASL eksikliği tanısı 
konulduğunda serum çinko düzeyi normal olup yeni tetkiklerinde serum alkalen fosfataz (ALP) normal fakat 
çinko düzeyi düşük saptandı. İnguinal bölgeden alınan KOH yaymada mantar elemanlarına rastlanılmadı.   
Hastanın tedavisi tarafımızca serum fizyolojik ile ıslak pansuman, nemlendirici krem ve 5 gün günde 2 kez fusidik 
asit ve hidrokortizon asetat kombinasyon krem, 5. günden sonra sadece fusidik asit içeren krem kullanılması 
şeklinde planlandı. Diyet düzenlemeleri pediatri hekimlerince yapıldı. Klinik izleminde lezyonları gerilemeye 
başladı. 2 hafta aynı tedaviye devam edilmesi önerildi. Sonrasında önerilen dermatoloji poliklinik kontolünde 
deri ve mukoza lezyonları tama yakın iyileşmişti. (Resim 2a,2b,2c)

SONUÇLAR ve TARTIŞMA: Hasta konsülte edildiğinde serum çinko ve albümin düzeyleri düşük, ALP’si normaldi. 
Serum çinko düzeyinin düşük olmasında, serum albümin değerinin düşük olmasının da rolü olduğu düşünüldü. 
Aminoasitlerden plazma ornitin, sistin, triptofan, tirozin seviyeleri düşük, plazma arginosüksinik asit ve metionin 
yüksekti. Literatürde sıkça değinilen valin, lösin, izolösin eksikliği yoktu. Bunula birlikte literatürde hastamızda eksik 
olan aminoasitlerden bahsedilmese de, hastanın klinik durumu ilk ortaya çıktığında çinko eksikliği olmaması nedeniyle 
pediatri tarafından düzenlenen aminoasit replasman tedavisi sonucunda hastanın iyileştiğini düşünmekteyiz. 
Olgumuz, ASL eksikliği nedeniyle daha önce literatürde bildirilmemiş bir akrodermatitis enteropatika benzeri 
erüpsiyon vakasıdır. Sonuç olarak, akrodermatitis enteropatika benzeri döküntüsü olan ve özellikle metabolik 
hastalık düşündüren bebek ve çocuklarda ayırıcı tanıda Arginosüksinat Liyaz eksikliği de düşünülmelidir.
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Tedavi öncesi 1a

Resim 1a

Tedavi öncesi 1b

Resim 1b
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Tedavi öncesi 1c

Resim 1c

Tedavi sonrası 2a

Resim 2a
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Tedavi sonrası 2b 

 
Resim 2b 
 
Tedavi sonrası 2c 

 
Resim 2c 
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PS-06
FOKAL NON-EPİDERMOLİTİK PALMOPLANTAR KERATODERMA OLGUSU
Arzu Ferhatosmanoğlu1, Leyla Baykal Selçuk2, Deniz Aksu Arıca2, Sevgi Bahadır3 
1Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD, Trabzon 
3Medikal Park Yıldızlı Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Trabzon 
 

Fokal non-epidermolitik palmoplantar keratoderma (PPK); ayak tabanlarında friksiyon alanlarında keratoderma 
ile karakterize otozomal dominant bir hastalıktır. Hastalık milyonda birden daha az sıklıkta izlenmektedir. Palmar 
tutulum ve tırnak distrofisi sınırlı miktarda veya hiç görülmeyebilir. TRPV3 (geçici bir reseptör potansiyel katyon 
kanalı, V alt ailesi, üye 3’ü kodlayan) geninde hatalı bir heterozigot mutasyonun fokal non-epidermolitik PPK tip 
2’ye neden olduğu bildirilmiştir.

5,5 yaşında kız çocuk, 1,5 yıldır ayak tabanlarında sert, basmakla ağrılı, yürüme zorluğuna neden olan nasır 
şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın sol ayak tabanındaki lezyondan, bir yıl önce opere olduğu ancak 
şikayetlerinde gerileme olmadığı öğrenildi. Hastanın özgeçmişinde bilinen bir hastalığı, ilaç kullanım öyküsü 
yoktu. Soy geçmişinde ailede benzer şikayetleri olan yoktu. Fizik muayenesinde her iki ayak plantar yüzeyde 
hiperkeratotik lezyonlar izlendi (Resim 1). Diş, saç, tırnak ve oral mukoza muayenesi doğaldı; işitme ve terleme 
açısından herhangi bir anomali izlenmedi, hastanın büyüme ve gelişmesi normal düzeydeydi. Hastaya göz 
ve kardiyoloji konsültasyonları yapıldı, patolojik bulgu izlenmedi. Keratoderma ayırıcı tanısı için aminoasit 
düzeyleri ve genetik tetkik istendi. Hastada tirozinemi tip 1 dahil olmak üzere tüm metabolik hastalıklar dışlandı. 
Hastanın genetik analizinde TRPV3 geninde mutasyon saptanmış olup; klinik özellikleri ile değerlendirildiğinde 
fokal non-epidermolitik palmoplantar keratoderma tip 2 tanısı konuldu. TRPV3’teki çeşitli mutasyonlar ayrıca, 
mutilizan diffüz PPK, perioral hiperkeratotik plaklar, oral lökokeratoz, alopesi, korneal distrofi ile prezente olan 
Olmsted sendromunun da nedeni olduğu bildirilmiştir. Ancak bu hastada diğer klinik özellikler izlenmemiştir. 
Hastaya topikal üre, salisilik asit, trikloroasetik asit tedavileri uygulandı; ancak hiçbirinden fayda 
görmedi. Bunun üzerine asitretin tedavisi 10 mg/ gün aşırı olarak başlandı. Hasta asitretin tedavisinin 
altıncı ayında olup, kısmi fayda sağlanmıştır. Halen asitretin tedavisi altında takip edilmektedir. 
Bu olgu nadir görülen, ağrılı hiperkeratotik plaklar ile prezente olan, ek sistemik bulguların eşlik etmediği bir 
hastalık olan fokal non-epidermolitik palmoplantar keratodermaya dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. 
Bilgimize göre TRPV3 geninde mutasyon ile oluşan Türkiye’den ilk; dünyada Çinli bir aile bildiriminden sonraki 
ikinci fokal non-epidermolitik PPK olgusudur.

Resim 1 
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PS-07
RİGA-FEDE HASTALIĞINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU
Hatice Erdi Şanlı1, Esra Yürümez2, Ayşe Öktem1, Nesrin Özben1, Kenan Keskinkılıç3 
1Ankara Üniversitesi; Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı; Ankara 
2Ankara Üniversitesi; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; Ankara 
3Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Diş Polikliniği; Ankara 
 

Riga-Fede hastalığı, tekrarlayıcı travma nedeniyle oluşan; dilin ventral yüzeyinde, bukkal mukozada, gingivada 
veya dil kökünde yer alabilen, benign, inflamatuar,ülsere lezyonlar olarak tanımlanır. Ayrıca travmatik eozinofilik 
granülom ya da stromal eozinofilili travmatik ülseratif granülom (TUGSE) olarak da adlandırılır. Sıklıkla natal ve 
neonatal dişe bağlı olarak yaşamın ilk 6 ayında görülmekle birlikte ileri yaşlarda da görülebilmektedir. Makroskobik 
ve mikroskobik olarak birçok hastalıkla karışabilir. Ayırıcı tanıda maligniteler ve enfeksiyöz hastalıklar göz önünde 
bulundurulmalıdır. Tanı konduktan sonra, topikal ajanların kullanılması, travmaya yol açan dişin sivri yüzeyinin 
çeşitli malzemeler konarak ya da çeşitli yöntemlerle törpülenerek küntleştirilmesi gibi konservatif tedavi 
yaklaşımları uygulanabilir. Lezyonun eksizyonu, travmaya neden olan dişin çekilmesi gibi radikal tedaviler de 
uygulanabilir. Riga-fede hastalığı, nörolojik ve psikiyatrik durumlarla ilişkili olabilir. Bu olguda, Deri ve Zührevi 
Hastalıkları kliniğinde riga-fede hastalığı tanısı alan 9 yaşındaki hastada etiyoloji araştırılırken emosyonel stres 
sonrası gelişen tekrarlayıcı dil ısırma davranışı saptandı. Bu olguda olduğu gibi bazen daha büyük çocuklarda 
tekrarlayıcı dil ısırma davranışına bağlı olarak riga-fede hastalığı ortaya çıkabilir. Bu olguda tekrarlayıcı dil 
ısırma davranışına yol açan emosyonel stres durumu saptanması nedeniyle hasta, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları polikliniğine yönlendirildi. Tekrarlayıcı davranışa yol açan emosyonel stres durumunu yönetmek 
için antidepresan kullanımı gerekti. Ayrıca diş polikliniğine başvuran hastanın tramvaya neden olan alt premolar 
dişine çekim uygulandı. 2 ay sonra kontrolde ülserin tamamen iyileştiği gözlendi.

 
Resim 1               Resim 2 
 
Hasta ilk başvurduğunda,dil sol             2 ay sonraki kontrolde görülen tam iyileşme
lateralinde görülen ülsere lezyon 
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PLACK SENDROMU
Ali Osman Metintaş1, Burcu Aydemir1, Leyla Baykal Selçuk1, Şafak Ersöz2, Ayberk Türkyılmaz3 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Trabzon 
 

GİRİŞ: PLACK sendromu soyulmuş deri sendromunun otozomal resesif (OR) kalıtılan nadir bir formu olup 
literatürde yakın zamanda tanımlanmıştır. Burada, nadir görülen bir olguyu literatüre katkı açısından paylaşmak 
istedik.

OLGU: Kliniğimize başvuran 19 yaşında erkek hastanın vücutta döküntü şikayeti mevcuttu. Anamnezinde 
döküntünün 6 aylıktan beri olduğu, tüm vücutta zaman zaman su toplama şeklinde de olan soyulmalar olduğu 
öğrenildi. Döküntüye kaşıntı eşlik ediyordu. Dış merkezde alınan deri biyopsisinin atopik dermatit ile uyumlu geldiği, 
topikal tedaviler kullandığı ve fayda görmediği öğrenildi. Sık enfeksiyon geçirme öyküsü yoktu. Özgeçmişinde 
özellik bulunmuyordu. Soygeçmişinde teyzesinde benzer şikayetler olduğu ancak tanısının olmadığı, anne ve 
babanın kuzen olduğu öğrenildi. Yapılan dermatolojik muayenesinde; ellerde, kollarda ve bacaklarda nikolsky 
negatif olan eksfoliye alanlar, el parmak dorsali eklem hizalarında yassı keratotik plaklar, el parmak volar yüzde 
punktat keratotik lezyonlar, dudaklarda angüler hizada fissürler, el tırnaklarında lökonişi mevcuttu. Total IgE: 4851 
IU/mL olması dışında rutin biyokimyasal ve hematolojik tetkikler normaldi. Tarafımızca alınan deri biyopsisinin 
histopatolojik incelemesinde; epidermiste hiperparakeratoz, retelerde uzama tarzında akantoz, hafif-orta 
şiddette spongiozis, granüler tabakada yer yer kayıp, bazal tabakada fokal vakuolar dejenerasyon, üst dermiste 
perivasküler hafif şiddette kronik inflamasyon görüldü, subepidermal ayrılma görülmedi. Direkt immunofloresan 
mikroskopide özellik yoktu. Bu sonuçlar dahilinde genetik bölümüne konsulte edildi. Mevcut klinik ve yapılan 
genetik analiz sonucu hastaya PLACK sendromu tanısı koyuldu. Hastaya destekleyici olarak epitelizan topikal 
tedaviler önerildi.

TARTIŞMA: PLACK sendromu yakın zamanda tanımlanmış bir soyulmuş deri sendromu formudur. OR 
kalıtılan nadir gözlenen bu genodermatozda CAST geninde moleküler analiz ile tanımlanmış fonksiyon kaybı 
mutasyonu mevcuttur. Hastalarda klinik olarak soyulmuş deri, lökonişi, akral punktat keratoz, keilit, knuckle 
pad izlenir; bunlar hastalığın isminin İngilizce akronimidir. Literatürde tanımlanmış vakaların hepsinde 
soyulmuş deri, lökonişi, akral punktat keratoz, keilit, knuckle pad izlenmiş olup, bazı klinik özellikler farklıdır. 
Lökokeratoz, astım, foliküler hiperkeratoz, yünsü saç tanımlanmış diğer özelliklerdir. Yaklaşık prevalansı 
<1/1.000.000’dur. İnfantil dönemde baskın semptom deri frajilitesi olup bu dönemde epidermolizis 
bülloza ile karışır. Genetik analizde ilgili mutasyonun gösterilmesi ile tanı koyulmaktadır. Bizim olgumuz 
da hem dermatolojik bulgular hem de genetik analiz sonucu ile literatürdeki vakalara benzer şekilde idi.   
Yerleşik bir tedavisi olmamakla birlikte nadir görülen bu sendrom, özellikle deri frajilitesi ve ek bulguları olan 
hastalarda aklımıza gelmelidir.
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BİR İNKONTİNENTİA PİGMENTİ OLGUSU
İlayda Uysal1, Mehmet Alp Matur1, İlteriş Oğuz Topal1, Tuğba İpin2

1Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

İnkontinentia pigmenti, X’e bağlı dominant kalıtım gösteren, deri, göz, saç, tırnak, santral sinir sistemi gibi 
ektodermal dokuları etkileyebilen bir hastalıktır. Cilt lezyonları klasik olarak 4 evre olarak sınıfl andırılmaktadır. İlk 
evre veziküler, ikinci evre verrüköz, üçüncü evre hiperpigmente, dördüncü evre atrofi k lezyonlarla karakterizedir. 

2 aylık bir kız bebek, kol ve bacaklarda döküntü şikayetiyle dermatoloji polikliniğine konsulte edildi. Fizik 
muayenede alt ve üst ekstremiteler üzerinde blaşkoid uzanım gösteren veziküller ve eritemli, lineer, verrüköz 
papül ve plaklar izlendi. Hastada 1. ve 2. evre inkontinentia pigmenti lezyonlarının bir arada olduğu düşünülerek 
deri biyopsisi alındı. Histopatolojide yüzeyde hiperkeratoz, epidermiste akantoz, spongioz, çok sayıda nekrotik 
keratinosit, eozinofil lökosit egzositozu izlendi. Papiller dermiste melanin yüklü makrofajlar görülen olgu 
inkontinentia pigmenti ile uyumlu bulundu. Hasta tıbbi genetik, göz ve nöroloji polikliniklerine yönlendirildi. 
Hastanın kontrollerinde 6. ayında veziküllerin tamamen kaybolduğu, kollarda minimal verrüköz lezyonlar, gövde 
ve ekstremitelerde blaşkoid dağılım gösteren yaygın hiperpigmente alanlar izlendi. (Figür 1) Hastanın gen 
analizinde IKBKG geninde mutasyon saptandı. Tarafımızca yıllık takibe alınan hastada ilerleyen dönemlerde epilepsi 
nöbetleri ve diş anormallikleri gelişti. Yakın zamanda kliniğimize kontrole gelen 4 yaşındaki kız hastanın blaşkoid 
hiperpigmente lezyonlarının ve diş anormalliklerinin devam ettiği, saçlarında incelme olduğu gözlendi. (Figür 2)

Tüm ektodermal yapıları etkileyebilen, multisistemik bir hastalık olan inkontinentia pigmenti tanısında deri 
muayenesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Erken evre cilt lezyonlarının tanınması, hastalığın erken tanısı, hastaların 
gerekli branşlara yönlendirilmesi ve morbiditelerin önlenmesinde anahtar bir rol oynamaktadır.

Figür 1Figür 1

Blaşkoid dağılım gösteren kolda verrüköz, gövdede hiperpigmente lezyonlar
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Figür 2
 

 
Kolda ve gövdede blaşko çizgilerini takip eden hiperpigmente lezyonlar 
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PEDİATRİK DEMODİKOZ OLGU SUNUMU
Arzu Ferhatosmanoğlu1, Sevgi Bahadır2 
1Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları 
2Medikal Park Yıldızlı Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Trabzon 
 

Demodeks akarları, çocuklukta pilosebase ünitede düşük sayıda izlenir ya da hiç izlenmezler. Demodeks parazitlerine 
bağlı primer erüpsiyonlar gelişebileceği gibi, altta yatan bir yüz dermatozunda şiddetlenme de görülebilir. 
Burada çocuklukta ortaya çıkan bir demodikoz olgusunu, klinik bulguları ve tedavi yanıtı ile sunmayı amaçladık. 
5,5 yaşında, kız çocuk yüzde sivilcelenme şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Sivilcelenme şikayetinin 9-10 aydır 
olduğu, ışığa karşı hassasiyet ve gözlerde kaşıntı şikayetinin ise son bir haftadır başladığı öğrenildi. Hastaya 
dış merkezde topikal fusidik asit-betametazon valerat kombinasyonu ve nadifloksasin, oral amoksisilin 
ve klavulanik asit tedavileri başlanmış, aralıklı olarak uzun süre bu tedavileri alan hastanın şikayetlerinde 
gerileme olmamış. Dermatolojik muayenesinde yanaklarda ve burun üzerinde eritemli papülopüstüller, 
göz kapak kenarı boyunca eritem izlendi. Tinea incognito açısından yapılan direkt mikroskobik incelemede 
mantar hifa ve yapıları izlenmedi. Yüzeyel biyopsi tekniği ile alınan örneğin mikroskop altında yapılan 
incelemesinde çok sayıda demodex paraziti izlendi. Hastaya çay ağacı yağı içerikli göz ve yüz şampuanı 
ile günlük yıkama ve topikal permetrin krem günde iki kez önerildi. Oral azitromisin şurup tedavisi 10 mg/
kg/gün dozunda başlandı; ilk 3 hafta haftada 3 gün, sonrasında 3 hafta haftada iki gün, 3 hafta haftada 1 
gün olacak şekilde doz azaltımı ile ilaç kesildi. Tedavinin onuncu gününden itibaren lezyonlarda gerileme 
gözlendi, tedavinin başlangıcından iki buçuk ay sonra lezyonların tamamen iyileştiği görüldü, nüks izlenmedi. 
Literatürde çocuklarda demodikoz;‘’ HİV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) enfeksiyonu, 
Langerhans hücreli histiyositoz, akut lenfoblastik lösemi ve T hücreli non-Hodgkin lenfoma’’ 
gibi immünosupresif durumlarda sunulmuştur. Viral kaynaklı veya kemoterapiye bağlı T hücre 
baskılanmasının, patojenezde rol oynadığı düşünülmektedir. Ancak günümüzde pek çok sağlıklı çocuk 
demodikoz olgu sunumu mevcuttur. Tedavide amaç, parazit yükünü azaltmak ve varsa periorifisyal 
dermatit gibi altta yatan durumu tedavi etmektir. Topikal veya oral metronidazol, ivermektin, 
topikal kükürt, %5 permetrin veya kombinasyon tedavileri kullanılabilecek tedavi ajanlarıdır. 
Yüzde papülopüstüler döküntü ile başvuran tüm çocuklarda; dirençli periorifisiyel dermatit ve çocukluk çağı 
rozasea olgularında ‘’demodikozis’’ akılda tutulmalıdır.
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TÜM EKZOM DİZİLEME (WES) İLE YENİ GEN MUTASYONU SAPTANAN OTOZOMAL 
RESESİF KONJENİTAL İKTİYOZ OLGUSU
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Otozomal resesif konjenital iktiyoz terimi, bir grup nadir, heterojen ve sendromik olmayan keratinizasyon 
bozukluğunu ifade etmektedir. Otozomal resesif konjenital iktiyoz, esas olarak, epidermal keratinosit farklılaşması 
ve lipid metabolizmasındaki kusurlar nedeniyle tüm vücutta anormal skuamlar ile karakterizedir. Burada tüm 
ekzom dizileme ile TGM1 genlerinde homozigot yeni bir mutasyon saptanan otozomal resesif konjenital iktiyozlu 
pediatrik olgu sunulmaktadır.

On beş yaşında erkek hasta, doğduğundan beri tüm vücutta olan yoğun pullanma şikayeti ile başvurdu. 
Hikayesinden postnatal dönemde bir membran içinde kül rengi doğduğu, 1 ay küvezde kaldığı ve doğumda klinik 
olarak iktiyoz tanısı konulduğu öğrenildi. Doğduğundan beri aralıklı olarak çeşitli dozlarda asitretin kullanmıştı. 
Özgeçmişinde ek hastalığı yoktu. Aile öyküsünden, aralarında akraba evliliği olmayıp aynı köyden olan sağlıklı 
anne babadan doğduğu ve sülalede benzer hastalığı olan birey olmadığı öğrenildi. Dermatolojik muayenede, 
fleksör bölgelerde ve yüzde daha belirgin olmak üzere tüm vücutta yaygın kahverengi kalın yapışık skuamlı 
lezyonları mevcuttu. Konjunktivalarda ektropion, dişlerde renk değişikliği ve sıcağa intolerans saptandı. Daha 
önce genetik araştırma yapılmayan hastaya “otozomal resessif/X linked resessif konjenital iktiyozis” ön tanıları 
ile tüm ekzom dizileme (WES) testi yapıldı. Yapılan analizde, TGM1 genlerinde Homozigot Class 2 c.1020delG 
değişikliği saptandı. Bu değişiklik otozomal resesif konjenital iktiyoz hastalığına yol açmaktadır. Bildiğimiz 
kadarıyla, literatürde daha önce bu mutasyon bildirilmemiştir. Bu olguda yeni bir gen mutasyonu saptanmıştır. 
Sonuç olarak, konjenital iktiyoz gibi hem bireyi hem de ailesini etkileyen genetik hastalıkların mutlaka tanılarının 
konulması, uygun tedavilerinin gecikmeden başlanması önemlidir. Gelecekte gen tedavilerinin, yaşam kalitesini 
bu kadar etkileyen genetik deri hastalıkları için umut vereceği öngörülmektedir.

 
Resim 1 

 
Bilateral el dorsumunda yoğun skuamlı kahverengi plaklar 
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Resim 2 

 
Yüz bölgesindeki lezyonlar ve belirgin ektropiyon varlığı 
 
 
Resim 3 

 
Alt ekstiremitelerde yoğun hiperkeratoz 
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JÜVENİL DERMATOMİYOZİT: OLGU SUNUMU
Mustafa Alperen Aydeniz, Demet Kartal, Salih Levent Çınar, Eda Öksüm Solak, Murat Borlu 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri 
 

GİRİŞ: Jüvenil Dermatomiyozit(JDM) çizgili kaslarda inflamasyon sonucunda ortaya çıkan kas güçsüzlüğü,iç 
organ tutulumu ve deri bulguları ile karakterize olan,nadir görülen bir hastalıktır. Hastalık çocuklukta en çok 10-
15 yaş arasında ortaya çıkar. Bazen daha küçük yaştan çocuklarda da rastlanır. JDM’de yüz ve göz kapağı tutulumu 
belirgindir.

OLGU: 5 yaşında erkek hasta 2 yaşında iken göz çevresinde,el parmaklarında,dizlerde ve dirseklerde kızarıklık 
şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın dizler ve dirseklerindeki lezyonları Gottron belirtisi,el 
parmaklarındaki lezyonları Gottron papülü lehine değerlendirildi. Hastanın 2 yaşına kadar yürümesinde, başını 
tutmasında problem olmadığı, daha sonra ise yürümesinde, merdiven inip çıkmasında problem yaşadığı öğrenildi. 
Diz ve dirseklerindeki kızarıklıklar için topikal kortikosteroidli ve antibiyotik içerikli kremler kullandığı,mevcut 
topikalleri kullanırken şikayetlerinde gerileme olduğu ama 1-2 hafta içinde şikayetlerinin tekrar arttığı öğrenildi. 
Özgeçmişinde hücresel immün yetmezlik olduğu öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde her iki üst göz kapağında 
viyolase renkli hafif eritem,el parmak dorsumlarında,dizlerde ve dirseklerde morumsu eritemli plaklar mevcuttu. 
Hastaya çekilen kalça manyetik rezonans görüntüleme(MR)’de uyluk kasları ve her iki uylukta daha belirgin olmak 
üzere ciltte yaygın sinyal artışları izlenmiştir. ANA:1/1000 granüler paternde(+) izlenmiştir. Alınan kas biyopsisi 
perivasküler T hücre infiltrasyonu gösteren atrofik çizgili kas,panvasküler atrofi şeklinde raporlanmıştır. Hastada 
JDM düşünülüp tarafından aylık dozda İntravenöz İmmunglobulin(IVIG) tedavisi başlanmış ve 6 ay boyunca 
IVIG tedavisine devam etmiştir. Şikayetlerde kısmi gerileme olması üzerine sistemik olarak Metotreksat 7,5 mg/
hafta ve Metilprednizolon 4 mg/gün topikal olarak ise Pimekrolimus krem başlandı. Metotreksat 7,5 mg/hafta 
3 ay kullanan hastaya daha sonra Metotreksat 10 mg/hafta ile devam edildi ve 2,5 yıldır 10 mg/hafta dozunda 
kullanıyor. Metilprednizolon 4 mg/gün 11 ay,2 mg/gün 1 yıl kullandı ve 1 mg/gün 3 aydır kullanıyor. Hastanın 
lezyonlarının dirençli olması üzerine Etanersept 10 mg/hafta başlandı ve yaklaşık 1 yıl süreyle kullanıldı. Hastanın 
takiplerinde dizlerde ve dirseklerdeki şikayetlerinin gerilemediği öğrenildi. Hasta son kontrolünde sol elinde 1 ay 
önce başlayan şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın lezyonu kalsinozis kutis olarak değerlendirildi. Bunun üzerine 
Etanersept stoplanıp Adalimumab 20 mg/2 hafta başlandı. 

TARTIŞMA: Dermatomiyozitin deri lezyonlarının tedavisinde topikal kortikosteroidler,Düşük doz haftalık 
Metotreksat,Topikal Takrolimus tedavisi verilebilir. Sistemik tedavi olarak Oral Prednizon,Azatiopürin,IVIG,Anti-
TNF ilaçlar verilebilir. Sarı,sert multipl nodüller şeklindeki kalsinozis kutis özellikle JDM’de sık görülen ciddi bir 
sorundur. Kalsinozis dermatomiyozitte derin dokulara da ulaştığından ve gerileme olasılığı düşük olduğundan 
hastaların yaşam kalitesini bozabilir. Dermatomiyozite yönelik erken tedavi yapıldığında kalsinozis kutis görülme 
olasılığı azalır. TNF-alfa gibi proinflamatuar sitokinler kalsinoz bölgesinde yüksek seviyede bulunmuştur. Bu 
sebepten dolayı TNF-alfa’yı antagonize etmenin kalsinozis kutis tedavisinde iyileşmeye yol açacağını düşünüyoruz 
ancak unutulmamalıdır ki dermatomiyozit adalimumab dahil olmak üzere anti-TNF tedavisi ile indüklenebilir.

 



34

Gottron belirtisi                Gottron belirtisi

 
 
 
 
Gottron papülü

 

 
 



35

PS-13

ANULER, ERİTEMLİ DERİ LEZYONLARI İLE YENİ DOĞAN TİNEA KORPORİS OLGUSU
Ferdi Öztürk, Zehra Neslişah Unan, Hayriye Sarıcaoğlu, Kenan Aydoğan 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D 
 

1 yaş 3 aylık, 37 haftalıkken C/S ile 3450gr. doğan kız hasta, yaşamının 4. ayında ortaya çıkan her iki antekübital 
bölge, dirsekler, popliteal ve inguinal bölgede çevresinde eritemli yer yer sarı kahverengi krutlu, bazıları anuler 
kaşıntılı plaklar şeklinde deri lezyonları ile başvurdu. Hasta büyüme gelişme geriliği, immün yetmezlik ve kistik 
fibrozis ön tanıları ile Çocuk Gastroenteroloji, İmmünoloji ve Nöroloji bölümleri tarafından da takip edilmekteydi. 
Hastanın kolundaki lezyonlarından generalize infantil granuloma anulare, generalize BCGitis, sarkoidoz, tinea 
korporis, neonatal lupus eritematozus ön tanıları ile deri biyopsisi alındı. Deri biyopsi örneğinin histopatolojik 
incelemesinde epidermal invajinasyon alanları, kanal epitellerinde skuamöz metaplazi, serbest keratin material ve 
bunlara karşı gelişmiş süpürasyonun eşlik ettiği granülomatöz reaksiyon saptandı, mantar elemanları gözlenmedi. 
Topikal kortikosteroid tedavisine kısmi yanıt gösteren hastanın kontrol muayenesinde, lezyonlarından alınan 
kazıntıdan yapılan native bakıda mantar elemanları saptandı. Tinea korporis tanısı ile hastaya topikal antifungal 
tedavi başlandı. İmmün yetmezlik ön tanısı ile takip edilen ve Çocuk İmmünoloji tarafından IVIG tedavisi planlanan 
hastada topikal tedaviye yeterince yanıt alınamaması ve lezyonların devam etmesi nedeniyle kiloya uygun 
dozda oral terbinafin tedavisi başlandı. 2 hafta sonra yapılan kontrolde hastanın lezyonlarında kısmen gerileme 
gözlendi. Bu olgu vesilesi ile bebeklik döneminde, özellikle immün yetmezlik düşünülen hastalarda anuler eritemli 
lezyonların ayırıcı tanısında tinea korporis tanısının mutlaka akılda tutulması ve tanısal incelemede lezyonların 
kazıntı örneğinden KOH ile native bakı yapılmasının önemi vurgulanmıştır.
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