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OLGU 

 yaş  ay, kız hasta 
 

• Şikayet:  Karı  ö  duvarı da elirgi leşe  yüzeyel 
damar 
 

• Hikaye: Doğuşta  eri hasta ızı  sırtı da ve eli de 
koyu renkli lekeler - a akları da ve gövdesi de yaygı  
kızarıklıklar var ış. 

• Gözü de doğduğu da siyah ir leke farkedil iş ve leke 
gittikçe üyü üş. Bu şikayetleriyle aşka ir sağlık 

erkezi de der atoloji ölü ü tarafı da  
izle ektey iş. 
 



OLGU 

• Özgeçmiş:  Miadı da  C/S ile gr doğa  kız 
bebek. 

• Soygeçmiş: A e:  yaş/sağ-sağlıklı  
                         Ba a :  yaş/sağ-sağlıklı   
                        .ço uk: Hasta ız 

Ailede der atolojik yakı ası ola  irey yok.                         
 



FİZİK MUAYENE 

• Boy: 97cm (%75 p) 
• Kilo: 15 kg (%50 p) 
 
GENEL DURUM: İyi, ili ç açık,Koopere-oryante 
BAŞ-BOYUN: Orofarenks, tonsiller doğal. Lap yok. 
KVS:  S1+ S2+ ek ses yok. Üfürüm yok. 
SOLUNUM SİSTEMİ: Her iki AC eşit havala ıyor. Di le e ulgusu yok. 
GİS: Batı  or al o elikte. HSM yok. Defa s-rebound yok. 
GÜS: Hari e  kız. 
NÖROLOJİK MUAYENESİ: Kranyal si ir uaye esi doğal. Kas gü ü tü  

extremitelerde 5/5. DTR’ler normoaktif. Babinski egatif. E se sertliği yok. 
CİLT: Sırtı da ge iş ir hiperpigmente lezyo u, vü udu da yaygı  kapiller 

malformasyonu ve sklerası da re k değişikliği ev ut. 
      Karı  ö  duvarı da ge iş ir yüzeyel ven görülüyor. 
  

 



• İzle i  sırası da  yıl içerisi de  defa yapıla  
Kraniyal MR’ı da patolojik bulgu yok. 

• EKO or al sı ırlarda. 











• LEZYONLARI TARİF EDEBİLİR MİSİNİZ? 

 

• ÖN TANINIZ NEDİR? 





FAKOMATOZİS PİGMENTOVASKULARİS 

• Fakomatozis pigmentovaskülaris (FPV), ilk kez 1947 yı- 
• lı da Ota ve ark. tarafı da  ta ı la ıştır. 
• Dermal melanositik nevüs ve kapiller tip kütanöz vasküler 

malformasyonla seyrede  adir görüle  ge etik geçişli ir 
dermatozdur. 

• Hasegawa ve Yasuhara tarafı da    da nevus flammeus ilişkili 
vaskuler ve pigmenter lezyonlara dayanarak 4 tip olarak 
sı ıfla dırıl ış. 

 
• ’te  cutis marmarata telengiectatica congenita ve dermal 

melanositin eşlik ettiği  .tip ta ı la ıştır.   
• FPV’ i  tü  for ları da hastaları  sade e kütanöz tutulumu varsa 

alt tip a, nörolojik ve iskelet sistemi gibi sistemik tutulumu varsa alt 
tip  olarak sı ıfla dırıl aktadır.  

 
 



SINIFLAMA 



FAKOMATOZİS PİGMENTOVASKULARİS 

• Fakomatozis pig e tovaskularis’te lezyonlara 
sistemik olarak genellikle 

           -oküler 
           -vasküler 
           -iskelet sistemi 
           - örolojik tutulu  eşlik ediyor ola ilir. 
 Nörolojik tutulum; psikomotor gerilik, nöbet, 

serebral atrofi,hidrosefali.. 
Oküler tutulum; konjonktival melanosit,episkleral 

vasküler malformasyonlar, glokom.. 







PATOGENEZ 

• FP; mongol lekesi, cafe o lait lekeleri, nevüs spilus, 
nevüs anemikus, cutis marmorata telenjiektatika 
konjenita ve nevüs flammeusun çeşitli 
ko i asyo larda ir araya gel esi ile ta ı ır.  

• Patogenezi henüz bilinmemektedir. Nöral krestten 
köken alan vazomotor nöral hücreler ve 
melanositlerin gelişi i de a or allik olduğu 
düşü ül ekte.  

• Fetal melanositlerin nöral krestten dermal bazal 
ta akaya göçü sırası da eyda a gele  kesi tiler 
sonucu dermal melanositler ortaya çık aktadır. 
 



• ’ te yayı la a  ir vaka su u u a göre 
’de  ugü e ta ı la a  yaklaşık  

vaka mevcut.  

• E  sık görüle  tip: Tip  (nevus 
flammeus+dermal melanosit (otanevus ve mongol lekesi gibi)) 

• Tip 2 fakomatoz hastaları da Klippel-
Trenaunay  sendromu ve/veya Sturge-weber 
se dro u oldukça sık  görüle il ekte. 
 

 







• ’de yapıla  ir çalış ada  vaka ı  
% si tip  olarak sı ıfla dırıl ış. % ı  ise 
siste ik tutulu u ortaya çık ış. 



TEDAVİ 

• FPV’i  ilt lezyo ları içi  tedavi 
gerekmemektedir. 

• Nevus flammeusu olan hastalarda lazer 
terapisi faydalı ola ilir. 

• Dermal melanositler zamanla kaybolabilir, 
kaybolmayadabilir. 



• Hastalarda glokom görülme riski yüksek 
olduğu içi  göz uaye esi yılda  ö eril eli.  

• Lezyo lar ge elde doğuşta  iti are  görülür, 
zaman içerisinde nörolojik semptomlar ortaya 
çıka ilir.  

• Hastalar Ç.Nöroloji bölümüyle birlikte 
değerle diril eli ve takip edil elidir.   
 



• Hasta ızı  ge işle iş yüzeyel da arı içi  
tromboz açısı da  venöz doppler istendi. Patoloji 
sapta adı.Koz etik açıda  tedavisi a a ıyla 
Girişi sel Radyoloji ile görüşüldü. 

• 6 ayda 1 Dermatoloji poliklinik kontrolüne gidiyor. 
Her kontrolde hemihipertrofi açısı da  her iki 

a ak oyutları ölçülüyor.  
• Yılda  defa göz uaye esi yapılıyor. 
•  yılda  defa öroloji Polikli iği ize ko trole 

gel iş. 



 

 

                              TEŞEKKÜRLER... 


