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Olgu 1 
11 yaş, kız  

Şikayet 

 

 

 

 
Vücutta yaygın döküntü 



Hikaye 
 2 hafta önce başlayan hafif kaşıntılı, tüm vücuda yayılım gösteren 

döküntü şikayeti ile başvurdu. 
 

 Cilt döküntülerinin oluşmasından önce gövdede bir adet 2-3 cm 
kadar plak benzeri bir lezyon olduğu öğrenildi. 
 

 Döküntülerin görülmesinden yaklaşık bir hafta önce de öksürük , 
burun akıntısı ve 37-37,5 C arası seyreden ateş yüksekliği 
şikayetleri olmuş. 



 Döküntünün başladığı bölgeye ovuşturma da dâhil herhangi bir 
travma öyküsü yok. 

 

 Son zamanlarda kullanılan topikal ajan veya  ilaç öyküsü yok. 



Özgeçmiş 
Prenatal   : Takipli gebelik. Özellik yok. 

Natal     : Miad, 3300 gr, NSVY ile. 

Postnatal : Aşıları zamanında ve tam. 
      Bilinen gıda veya ilaç allerjisi yok.  

     

 



Soygeçmiş 
Anne : 45 yaş, sağlıklı 
Baba : 46 yaş, sağlıklı 
 Anne- baba arasında akrabalık yok 

1. çocuk: 17 yaş, kız, sağlıklı 
 2.çocuk: Hastamız  

 

 



Fizik Bakı 
Genel durum: İyi 
Bilinç         : Açık 
Deri         : Turgor tonusu doğal. Ödem yok, ikter, siyanoz,             

    peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok. 
     Gövde ve ekstremiterde değişen boyutta çok  

 sayıda oval şekilli, yumuşak kepek benzeri pul 
 pul kabuklu, çevresi kırmızı, ortası soluk kızıl 
 renkte papüller   

Diğer sistem muayeneleri olağan. 











ÖN TANILAR ? 

 

 



PİTRİAZİS ROSEA 
 Akut gelişen, kendini sınırlayan ve cinsiyet ayrımı göstermeyen 

papüloskuamöz bir  döküntüdür. 

 

 Tetikleyen neden bilinememekle birlikte  viral kaynaklardan 
şüphelenilmektedir . HHV-6 ve HHV-7 ‘nin sistemik reaksiyonu ile 
ilişkilendirilmiştir. 
 

 Halsizlik, başağrısı, solunumsal yakınmalar  gibi hafif prodromal 
bulgular gözlenebilmektedir. 



 Döküntü genellikle gövdede veya proksimal ekstremitede lokalize 
olan 3-5 cm çapından, tek oval pembe renkli, üzeri pullanma 
gösteren bir plak ile başlar. 
 

  “Madalyon plak (herald patch)” olarak adlandırılan bu 
döküntü olguların %50-70’inden görülür. 
 

 Madalyon plak, çevresi kırmızı ortası solduğunda tinea corporise 
benzer görünümü olur. KOH boyaması bu iki durumun 
ayrımında kullanılabilir. 
 

 



 Bu döküntünün görülmesinden 1-2 hafta sonra gövdede ve proksimal 
ekstremitelerde çok sayıda küçük pembe papül veya plaklar  
ortaya çıkar.  
 

 Lezyonlar klasik olarak ince periferal yaka pullanmasına sahiptir. 

 

 Bu oval 0,5-2 cm  büyüklüğündeki lezyonların uzun eksenleri deri 
çizgilerine paralel olup gövdede çam ağacı benzeri bir görünüm 
ortaya çıkarırlar.  
 

 



 Küçük çocuklarda lezyonların 
çoğunun distal ekstremitede, 
yüz, boyun ve intertrijinöz 
bölgelerde olduğu “ters” tip 
pitriazis rosea görülebilir. 

 
 Çocuklarda görülen diğer varyantlarda lezyonlar, papüler, veziküler, 

püstüler, purpurik veya likenoid olabilir. 
 

 Döküntünün süresi 2-12 hafta arasında değişir.  



 Tedavi gerekli değildir ancak nemlendiriciler, topikal steroidler  
veya antihistaminik tedavi kaşıntının azalmasında yardımcı olurlar.  
 

 Ek olarak, pitriazis rosea morötesi ışığa maruziyetle belirgin düzelir.  

 

 Postenflamatuvar hipopigmentasyon veya hiperpigmentasyon özellikle 
koyu renkli cilde sahip olanlarda haftalarca veya aylarca sebat edebilir. 

 

 Döküntülerin 3-4 ay sonrası da devam etmesi, diğer ayrıcı tanılar için 
değerledirme yapılmasını gerekirtirir. 

 



Ayırıcı Tanı 
Atopik dermatit, seboraik dermatit 

Psöriazis (Guttat psöriazsis) 

İlaç erüpsiyonu 

Dermatofit enfeksiyonları       

İkincil sifiliz 

Lupus eritematozus 

Dermatomyozit      

Liken striatus/nitidus/planus 

Pitriazis likenoides (Parapsöriazis) 

Kutanöz T-hücre lenfoma 

 









Psöriazis 
 Morfolojik varyasyonlar bulunmakla birlikte klasik psöriazis plakları belirgin 

sınırlı gümüşümsü-beyaz pullanma gösteren eritamatöz papül veya 
plaklardır. 
 

 Sıklıkla lezyonlar küçük eritamatöz papüller olup kademeli olarak büyüme 
ile çapları santimetrelere ulaşan plaklar oluşturacak şekilde birleşirler. 
 

 Psöriatik plakların mumsu skuamları merkezde altındaki dokuya periferine 
göre daha yapışık olup kazınmaya çalışıldığından altından çok sayıda kanama 
noktaları börülebilir. Buna Auspitz belirtisi denilir. Psöriaziste görülmekle 
birlikte patogonamik değildir. 
 



 Psöriazisin bir başka karakteristik özelliği ise kaşınma, güneş yanığı, 
ameliyat gibi yaralanma ve travma alanlarında yeni veya daha büyük 
lazyonların gelişimi ile meydana gelen izoformik bir cevap olan Koebner 
fenomenidir. 

 

 Psöriatik lezyonlar simetrik şekilde dağılım eğilimindedir. 
 

 Ekstansöz yüzler tipik olarak etkilenmekle birlikte ters psöriazis olarak 
bilinen bir psözriazis cinsinde koltukaltı ve kasıklar gibi fleksöz yüzeyler 
de tutulabilir. 



 

 

 

 Seboreik dermatit 

 Dermatofitozis 

 Pitriazis rosea 

 Liken planus  

 Atopik dermatit 

 Subakut kutanöz lupus eritematozis  

Ayırıcı Tanı 



Olgu 2 
4 ay, erkek 

Şikayet 

 

 

 

 
Tüm vücutta yaygın kaşıntılı, döküntü 



Hikaye 
3 haftalık iken başlayan tüm vücutta yaygın kaşıntılı, kırmızı 

döküntüler başlamış. 
 

O dönemde anne sütü ve mama ile besleniyormuş. 
 

Nemlendirici krem verilmiş ve kullandığı mama inek sütü bazlı 
başka bir mamaya değiştirilmiş, fakat lezyonlar geçmemiş. 
 



Süt ve yumurta allerjisi için test yapılıp pozitif saptanmış, anneye 
süt-yumurta içermeyen diyet alması söylenmiş. 
 

Hasta şikayeti devam etmesi tarafımıza başvurdu. 
 

Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik saptanmadı. 
 

Eozinofil   : % 18.2 

 Total IgE    : 234  kU/L 

 Süt sIgE    : 0.74 

 Yumurta beyazı sIgE : 8.78 









ÖN TANILAR ? 

 

 



ATOPİK DERMATİT  
 Kronik, kaşıntılı,tekrarlayan ekzamatöz inflamatuvar bir deri hastalığıdır. 

 

 Çocukluk dönemi %5-20 sıklıkla görülür. 
 

 %60 ilk 1 yaşta,  %90 ilk 5 yaşta ortaya çıkar. 
 

 Genetik                    St.korneumun yapısal protein ve 

      enzimlerinde bozukluklar  

 Çevresel faktörler    Gıda ve aero-allerjenler 

 

 



 
Tetikleyici faktörler 

 
 Allerjen yiyecekler 
 Psikolojik stres 
 İnhalen allerjenler 
 Derinin bakteriyel kolonizasyonu 
 Kuru hava 
 İrritan maddeler 
 Terleme  
 Aşırı banyo yapma 
 Yünlü giysiler 

 



 Atopik dermatitli olguların %37 sinde  gıda allerjisi mevcuttur. 

 

 En sık yumurta allerjisi ile birlikte görülürken, buna yakın oranlarda da 
inek sütü allerjisi görülmektedir. 

 

 Miks IgE ve hücre aracılı reaksiyonlarda aynı olguda hem erken 
(dakikalar-ilk iki saat) hem de geç (iki saat sonrası ve günler içinde) 
reaksiyonlar olabilir. 

 

 

 

 



Süt çocukluğu 

 Eritemli, kaşıntılı,  
   eksudatif makulopapüler lezyon  

 

 Yüz, yanaklar, alın, saçlı 
deri,extremite extensor bölge 

 

 Bez bölgesi genelde tutulmaz 
 



Çocukluk dönemi 

 Lezyonlarda likenifikasyon ve     
eksudasyon artar 

 

 Antekubital ve popliteal fossa, 
el, ayak, bilekler ve dirsek  
tutulumu  

 



Erişkin adotip dermatit 

 Cilt kuru ve lezyonlar daha yaygın 

 

 Flexural katlantılarda, yüz, el, kol 

 bacak ve el sırtında likenifiye 
eritemli çizgisel plak  

 

 Boyunda kahverengi makuler halka  

 



Tanı 
 Tanı klinik bulgularla konur. 

 
 Total IgE yüksekliği(%80) 

 
 Eozinofil sayısı 

 
 Cilt testleri 

 
 Spesifik IgE düzeyleri 

 



HANİFİN-RAJKA TANI KRİTERLERİ  
MAJOR KRİTERLER  
  
 Kaşıntı 

 
 Ailede atopi öyküsü 

 
 Tipik morfoloji ve dağılım 
 İnfantlarda yüz, extensor bölge tutulumu 
 Erişkinde flexor bölgede likenifikasyon  

 

 Kronik yineleyen dermatit 
 
 



MİNOR KRİTERLER 

 

 Kserozis 
 Kutanöz enfeksiyonlara duyarlılık 
 El ve ayakların nonspesifik dermatiti 
 Iktiyozis 
 Palmar hiperlinearite 
 Keratozis pilaris 
 Serum IgE düzeyinde yükselme 
 Pitriasis alba 
 Meme başıekzeması 
 Erken başlangıçyaşı 
 Keilitis 
 Deri testlerine erken tip allerji  yanıtı 

 

 
 Dennie Morgan çizgisi 

 Periorbital koyulaşma 

 Keratokonus 

 Anteriorsubkapsülerkatarakt 

  Yineleyenkonjonktivit 

  Fasiyaleritemve solgunluk 

  Perifollikülertutulum 

  Besin hipersensitivitesi 

  Beyaz dermografizm 

  Lipid çözücü ve yün intoleransı 
  Çevresel,emasyonel faktörlerin 

  hastalığı etkilemesi 

 



Ayırıcı Tanı 
 Seboreik dermatit 

 Kontakt dermatit 

 Psoriasis 

 Candiyazis,dermatofitoz,uyuz 

 İmmün yetmezlik 

 Kutanöz T hücreli lenfoma 

 Metobolik hastalık 

 Çinko eksikliği,esansiyel yağ asidi eksikliği 
 



Tedavi 
 Hasta ve ailenin eğitimi ve genel önlemler  

 
 Topikal tedavi 
 Topikal steroidler  
 Topikal immünomodülatörler (Pimekrolimus, Takrolimus) 

 

 Sistemik tedavi 
 Antihistaminikler 
 Steroidler       
 İmmünsüpresifler  (siklosporin,MTX,azotioprin) 
 

 Fototerapi  
 



Topikal Kortikosteroidler 
 Atopik egzema alevlenme tedavisinde ilk seçenektir. 

 

 Sınıf 1 (en potent)    Betametazon dipropionat  %0.05     (diprolen) 

 Sınıf 4(orta potent) Mometason furoat         %0.1     (elocon) 

 Sınıf 7 (en düşük)    Hidrokortizon asetat         %1     (hipocort) 
 

 Orta-yüksek potent etkili KS yüze ve cilt katlantısı olan bölgelere sürülmemeli . 

 

 Hastalığın aktif dönemlerinde günde 1-2 kez kullanılmalıdır. 
 

 



Genel Önlemler  

 Kaşıntının ve kaşınmanın önlenmesi: 
 Tırnakların kısa olması,pamuklu bol kıyafet,her gün duş, aşırı  sıcak-soğuktan kaçınma, 

terlemenin önlenmesi  

 

 Lokal irritanların kullanılmaması   
 Alkalen sabun kullanılmaması, çamaşırları 2-3 kez durulama,  çamaşır suyu,yumuşatıcı 

kullanmama 

 

 Derinin nemlendirilmesi   
 Günde iki kez nemlendirici,banyodan sonra 3 dakika içinde nemlendirilmeli 

 

 Enfeksiyonlarla mücadale  
 Stafifakoklara karşı lokal (mupirosin), gerekirse sistemik tedavi  

 



Tedaviye yanıtsız hastalarda 
 Uyum sorunları 

 
 Sekonder enfeksiyonlar 

 
 Topikal ajanlara duyarlılık 

 
 Çevresel tetikleyicilere maruziyet 

 
 Gıda/ev tozu allerjisi düşünülmeli 

 



Olgu 3 
4 yaş, kız 

Şikayet 

 

 

 

 Gövde ve uyluk bölgesinde daha belirgin olmakta birlikte 
tüm vücutta yaygın kaşıntılı döküntü 



Hikaye 
 Yaklaşık 1 ay önce gövdede başlayan ve sonrasından sırt ve uyluk bölgesi ve 

ellere de yayılan döküntü şikayeti ile başvurdu. 
 

 Döküntü bölgeleri yoğun şekilde kaşınmakta idi. 
 

 Kaşıntının özellikle geceleri daha şiddetli olduğu öğrenildi. 
 

 Son dönemde kullanılan bir topikal ajan, ilaç veya şüpheli bir gıda öyküsü yok. 
 

 Özgeçmiş ve soygeçmişte özellik yok.  



Fizik Bakı 
Genel durum: İyi 
Bilinç         : Açık 
Deri         : Turgor tonusu doğal. Ödem yok, ikter, siyanoz,                          

    peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok. 
    Gövdede, kol ve uyluk ekstansör yüzlerinde,  

   dirseklerde, el bileğinde kaşıntılı, eritematöz 
   papüller, yer yer krutlu lezyonlar. 

 
Diğer sistem muayeneleri olağan. 







ÖN TANILAR ? 

 

 



UYUZ HASTALIĞI (SCABİES) 
 Uyuz bir ektoparazitoz olup, etkeni Sarcoptes scabiei’dir. 

 

 Etkenin bulunmasında zorluk yaşanması ve atipik klinik şekillerden 
kaynaklanan tanı güçlükleri olabilmektedir.  
 

 Gecikmiş tanı, huzurevleri, bakımevi, kışla gibi toplu yaşanan yerlerde 
salgınlara neden olabilmektedir. 
 



Epidemiyoloji 

 Dünya çapında yaklaşık 300 milyon kişinin uyuza yakalandığı 
bilinmektedir. 

 

 Kışın daha yaygın olarak görülmektedir, bunun nedeni kışın 
kalabalık ortamlarda daha uzun süre bulunma ve soğuk 
ortamda akarın daha uzun yaşayabilmesidir. 

 



Bulaş 

 İnsandan insana uzamış direkt temas yolu ile bulaşır. 
 

 Kişisel eşyalar (yatak, havlu) yoluyla da bulaş olmaktadır. 
 

 Aile bireylerinde bulaş çok daha kolaydır. 
 

 El sıkışma gibi kısa süreli cilt temasının olduğu durumlarda bulaş 
nadirdir.  

 

 



 Uyuz etkeni; zıplayamaz, uçamaz ve çok yavaş bir sürünme 
hareketi ile yer değiştirir. 
 

 Konakta 24-36 saat kadar yaşayabilir, soğuk havada ve nemli 
ortamda daha da uzun yaşayabilir. 
 



Klinik 

 Başlıca belirtisi kaşınmadır. 

 

 Kaşıntı şiddetlidir ve genellikle geceleri kaşıntı şiddeti daha da artar. 
 

 Kaşıntı; akarın kendisine, dışkısına ya da yumurtalarına karşı 
gelişen tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşur. 
 

 



 Belirtiler bulaştan 3-6 hafta sonra ortaya çıkar. 
 

 Daha önce uyuz ile karşılaşmış kişilerde belirtilerin ortaya çıkması, 
önceki duyarlanmaya bağlı olarak genellikle 1-3 gün içerisinde olur.  

 

 Bazı hastalar  yaygın ürtiker ile de gelebilir. 
 



 Temel lezyon küçük, eritematöz, spesifik olmayan, sivilceye benzer papüldür. 

 

 Patognomik lezyon olan sillion, deriden biraz kabarık, kahverengimsi, 
pembe beyaz renkli, 2-15 mm boyundaki tünel lezyondur. 

 

 Tünelin ucunda inci tanesine benzeyen, içinde dişi Sarcoptes’lerin 
bulunduğu veziküller bulunmaktadır. 
 



 Sillion; 

 El bileklerinde 

 Parmak aralarında 

Aksilla 

Gluteala bölge  

 Peniste sık görülmektedir. 
 

 Bel çevresi ve göbek etrafında da tutulumu sıktır. 
 



Tanı 
 Çoğunlukla hikaye ve lezyon dağılımının tanınması ile konur. 

 Geceleri şiddetlenen kaşıntı 
 Kaşıntılı erüpsiyonlar ve karakteristik lezyon dağılımı 
 Diğer aile bireylerinde de benzer bulgular olan kişilerde klinisyen uyuzdan şüphelenmelidir. 

 

 Tanı testleri : 
 Deri kazıntısı 

 Dermoskopi 

 Adheziv bant testi 

 

 Şüphelendiğimiz hastalarda bu testlerin pozitif olması tanımızı kesinleştirir fakat 
negatif olması tanımızı dışlamaz. 
 



Ayırıcı tanı 
 Atopik dermatit 

 Papüler ürtiker 

 Seboroik dermatit 

 Egzema 

 Tinea 

 Langerhans hücreli histiyositozis 

 Sistemik lupus eritematozus 

 Büllöz pemfigoid 

 



Tedavi 
 Topikal permetrin 
 Oral ivermectin 
 Oral antihistaminik 

 
 Topikal permetrin boyundan aşağı tüm vücuda sürülür, 8-14 saat bekletilip yıkanır. 
 Tüm aileye (belirti olmasa da) tedavi verilir. 
 Uyuz; bulaş olan yüzeylerde, kıyafetlerde, havlularda ve yataklarda 2-3 gün süre ile 

canlı kalır.  
 Enfekte kişilerin 3 gün içinde kullanmış olduğu tüm eşyalar sıcak suda yıkanmalı ve 

kurutulmalı. 
 Eşyalar yıkanamıyorsa plastik bir poşete hava almayacak bir şekilde konulup bir hafta 

bu şekilde bekletilmelidir. 
 



TEŞEKKÜRLER… 


