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Özet

Abstract

Avuç İçi ve Ayak Tabanı Hastalıklarında Tanı ve Ayırıcı
Tanı

Diagnosis and Differential Diagnosis in Palms and Sole
Diseases

Palmoplantar bölge farklı klinik özellikte birçok dermatozun görülebildiği bölgelerdir. Ayırıcı tanıda pek çok hastalık akılda tutulmalıdır. Bu yazıda palmoplantar bölge tutulumu ile seyreden
hastalıklarda tanı ve ayırıcı tanı için yol gösterici bilgiler verilmesi
amaçlanmıştır.

The palmoplantar region is the region where many dermatoses
can be seen in different clinical features. Many diseases should
be kept in mind in the differential diagnosis. In this article, it is
aimed to give information for diagnosis and differential diagnosis
in diseases with palmoplantar region involvement.
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Giriş
Palmoplantar bölge farklı klinik özellikte birçok dermatozun görülebildiği bölgelerdir. Ayırıcı tanıda pek
çok hastalık akılda tutulmalıdır. Bu yazıda palmoplantar bölge tutulumu ile seyreden hastalıklarda tanı
ve ayırıcı tanı için yol gösterici bilgiler verilmesi
amaçlanmıştır.
İnfeksiyöz Kaynaklı Hastalıklar
Tinea Pedis
Tinea pedis, başlıca ayak parmak araları olmak üzere
ayakların dermatofit infeksiyonudur (1). Tinea pedis
en yaygın dermatofit infeksiyonudur. Tinea pedis,
interdijital, hiperkeratotik veya vesikülobüllöz erüpsiyon ve nadiren de ülseratif bir cilt bozukluğu olarak ortaya çıkabilir.
İnterdijital tinea pedis en yaygın olanıdır. Tinea pedise sıklıkla tinea unguium, tinea cruris veya tinea
manuum eşlik eder. Tinea pedis genellikle yetişkinlerde ve ergenlerde (özellikle genç erkekler) görülür

ve ergenlik öncesi nadir görülür (2). En sık rastlanan
etkenleri başlıca, antropofilik mantarlar (3). olan; T.
rubrum, T mentagrophytes ve E. floccosumdur (47).
Tinea pedis'in üç major klinik türü şöyledir:
İnterdijital tip tinea pedis: Özellikle üçüncü ve dördüncü parmaklar arasında pruritik, eritemli erozyonlar veya skuamlar şeklinde görülür.
Hiperkeratotik (moccasin tipi) tip tinea pedis: Ayak
tabanları ve iç ve dış yüzeylerinin "moccasin" dağılımına benzeyen diffüz hiperkeratotik bir erüpsiyonu ile karakterizedir. Altta yatan eritem derecesi
değişkendir.
Vezikülobüllöz (iltihaplı) tip tinea pedis: Altta yatan
eritemle birlikte pruritik, bazen ağrılı veziküller veya
büller ile karakterizedir. Ayak mediali genellikle etkilenir.
Seyrek olarak tinea pedis interdijital erozyonlar ve
ülserlerle (ülseratif tip tinea pedis) ortaya çıkabilir.
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Bu prezentasyon genellikle sekonder bakteriyel infeksiyon ile ilişkilendirilir.
Nativ preperat ve kültür tanı açısından gerekli olabilir (8).
Ayırıcı Tanı
İnterdijital tip: Eritrazma, interdijital candida infeksiyonu
Hiperkeratotik tip: Atopik dermatit, kronik kontakt dermatit, kronik palmoplantar(dizhidrotik) ekzema, palmoplantar psoriasis, pitted keratoliz, juvenil plantar dermatoz,
keratodermalar
Vezikülobüllöz tip: Akut palmoplantar(dizhidrotik) ekzema, akut kontakt dermatit, palmoplantar püstüloz, skabies

Tinea Manuum
Palmar ve interdijital bölgelerdeki dermatofit infeksiyonudur. Etken mikroorganizmalar: T. Rubrum, Tmentagrophytes ve E. Floccosumdur. Dermatofit olmayan tinea
manuum etkeni iki mantar, Scytalidum dimidiatum ve S.
Hyalinum’dur (9). Belirtilerin tek taraflı olduğu veya belirgin derecede asimetrik olduğu dikkati çeker.
İntertrijinöz tip: İnterdijital yerleşimli, eroziv, masere lezyonlar
Dizhidraziform tip: Avuç içlerinde kaşıntılı veziküller,
püstüller
Skumöz-hiperkeratozik tip: Hafif eritemli yüzeyde ince
sıkıca yapışık skuamlar (10).

Tinea Nigra
Tinea nigra, daha önce Phaeoannellomyces werneckii olarak bilinen (eski adıyla Exophiala werneckii ve Cladosporium werneckii) Hortaea werneckii'nin neden olduğu nadir
bir yüzeyel dermatomikozdur (11). En sık keskin sınırlı,
kahverengiden gri, yeşil arasında değişen renkte, kadifemsi
veya hafif skuamlı, soliter, makül veya yama şeklinde kendini gösterir. İlerleyen aktif kenar merkez ile karşılaştırıldığında daha koyu pigmentasyona sahip olabilir. Genellikle
eşlik eden semptom bulunmaz. En sık palmar bölgede görülmesine karşın, plantar bölgede,boyun ve gövdede de ortaya çıkabilir (9).

Plantar Pitted:Çukurcuklu Keratoliz
Pitted keratoliz dünya çapında bir dağılıma sahiptir, ancak
nem oranı yüksek olan tropikal ve ılıman bölgelerde en sık
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görülür (12). Pitted keratoliz, 21-30 yaş grubunda en yaygındır ve etkilenen hastaların yaklaşık % 80-96'sı 10-40 yaş
arasında görülür (13-14). Erkek / kadın oranı yaklaşık 4:
1'dir (14-15). Risk altındaki meslekler arasında; sporcular,
sanayi işçileri, madenciler, çiftçiler, deniz işçileri ve askeri
personel bulunmaktadır (16-18). Ön plana çıkan risk faktörleri arasında hiperhidroz, vinil ayakkabı veya lastik çizme
gibi tıkayıcı ayakkabıların uzun süre kullanımı, ayak tabanı
ve avuç içi kalınlaşmış derisi, cilt yüzey pH'sının artması,
sıcak ve nemli hava, kötü ayak hijyeni, obezite, diabetes
mellitus ve bağışıklık yetersizliği sayılabilir (19-21). Pitted
keratoliz sıklıkla Corynebacterium türlerinden Kytococcus
sedentarius (eski adıyla Micrococcus sedentarius), Dermatophilus congolensis, Streptomyces ve Actinomyces keratolytica kaynaklıdır (22-25). Korneum tabakasında küçük
(1-7 mm) çaplı, kratere benzeyen çöküklükler bulunur.
Ayak tabanlarının ağırlık taşıyan bölgelerine ve nadiren avuç
içlerine yerleşirler. Genellikle eritem ve inflamasyona ait belirti yoktur ve hasta çoğu zaman hastalığını fark etmez. Ayırıcı tanıda; ayak tabanı siğilleri tinea pedis, palmoplantar
punktat keratoderma, nevoid bazal hücreli karsinom sendromunun çöküklükleri vb. yer alır (9).

El Ayak Ağız Hastalığı
El ayak ağız hastalığı tipik olarak ağız veya boğaz ağrısı (konuşabilen çocuklarda) veya yemek yemeyi reddetme (konuşamayan çocuklarda) şikayetinde ile başlar (26-30). Ateş,
varsa, genellikle 38.3°C'nin altındadır (26-28,30-31).
Prodromal semptomlar genellikle yoktur.(26,30) Bildirildiğinde, ateş, titreme, karın ağrısı, kusma ve diyare bulunur
(31-32). El ayak ağız hastalığının temel bulguları oral enantem ve ekzantemdir. Bununla birlikte, enantem ekzantem
olmadan oluşabilir veya ekzantem enanthem olmadan ortaya çıkabilir (28-29,33-34).
Oral enantem: El ayak ağız hastalğının oral lezyonları faucial pililerin önündedir, en yaygın dil ve bukkal mukozadadır; gingivolabial olukta ve yumuşak ve sert damaklarda
daha az; ve bazen uvula, dudaklar ve bademciklerde de görülebilir. Enantem eritematöz bir makül şeklinde başlar, eritematöz bir halo ile çevrili veziküllere ilelrler (26-28,3
0-31,34-36).Vesiküller hızla rüptüre olur ve yeşilimsi sarı
tabanı olan ve eritemli bir kenarı bulunan yüzeysel ülserler
oluşturur.
El ayak ağız hastalığı ile ilişkili ekzantemler maküler, makulopapüler veya veziküler olabilir.(26-28,30-31,34,3738) Üç lezyon da tek bir hastada görülebilir (34).
El ayak ağız hastalığının deri lezyonları nonpruritiktir (2627). Genellikle ağrılı değildir. Lezyonlar genellikle 3-4 gün
içinde düzelir (26-27).
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Ekstantem tipik olarak elleri (parmakların sırtları, interdijital alan, avuç içi), ayakları (parmakların sırtları, ayakların lateral sınırları, tabanları, topukları), kalçaları, bacakları (üst
uyluklar) ve kolları etkiler (26-28,30-31,36,39).

Uyuz
Etken Sarcoptes scabiei var.hominis (40). Bulaşma yakın
temasla olur (41). Palmoplantar bölge erişkinlerde pek tutulmazken, bebeklerde sık olarak tutulduğu gözlenir (4243). Krutlu uyuz; AIDS, HTLV-1 infeksiyonu, lepra,
lenfoma gibi hücresel bağışıklığı tehdit eden koşulların varlığında ortaya çıkabilir (44). Krutlu uyuz topikal kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımına da eşlik edebilir (45).
Çok sayıda uyuz akarı bulunur. Herhangi bir cilt bölgesi etkilenebilir, ancak kafa derisi, eller ve ayaklar özellikle hassastır. Tedavi edilmezse, hastalık genellikle kaçınılmaz bir
şekilde yayılır ve nihayetinde tüm bölgeleri içerebilir. Krutlar ve fissürler görülür. Tırnaklar genellikle kalınlaşır, renk
değişir ve distrofiktir.
Pruritus az veya yoktur.

Verruka Plantaris
Etken HPV’lerdir. Genellikle ayaklarda basınç noktalarında
(özellikle mid-metatarsal alanda) görülür. Sıklıkla tek ayakta
çok sayıda lezyon bulunur. Bazen kümelenirler ve bitişik
lezyonlar birleşerek tek lezyon gibi görülebilirler(mozaik
verruka). Plantar verrukaların yüzeyi ince bir tabaka halinde
kesildiğinde, uzamış dermal papillalar içinde dilate kapiller
kıvrımları gösteren çok sayıda siyah noktalar görülebilir.
Plantar verrukalar, kornlar veya kalluslarla karışabilir. James
WD, Berger TG, Elston DM. Viral diseaeses?? (46).

İnfeksiyonlarla İlişkili
Eritema Multiforme
Bir kısmı tipik (en az üç farklı zonu bulunan) ve/veya atipik
( sadece iki zonu bulunan ve/veya sınırları belirgin olmayan) papüler hedef lezyonlara ilerleyen simetrik, sabit kırmızı papüllerin aniden ortaya çıkışı(lezyonların çoğu 24 saat
içerisinde ortaya çıkar) ile karakterize, kendini sınırlayan
akut bir hastalıktır (47-50). Sıklıkla genç erişkinlerde görülür ve çocukluk çağında çok nadirdir (51-52).
2 formu mevcuttur.
Eritema multiforme minor: Tipik ve/veya nadiren atipik
papüler hedef lezyonlar ve çok az veya hiç bulunmayan
mukozal tutulum ve sistemik semptomların yokluğu.
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Eritema multiforme major: Tipik ve veya nadiren atipik
papüler hedef lezyonlar ile birlikte şiddetli mukozal tutulum ve sistemik semptomlar.
Kişiden kişiye değişmekle birlikte, genellikle çok sayıda lezyon bulunur (52). Genellikle eritema multiforme lezyonları
ekstremite ve yüzde görülür; hedef lezyonlar eritema multiformenin tüm erüpsiyonları gibi üst ekstremiteleri sever.
(52-54). Ön kol ve el dorsalleri en sık tutulan bölgelerdir,
fakat avuç içleri, boyun yüz ve gövde de sık tutulum bölgeleridir (54). Eritema multiformeli çocuk ve erişkinern çoğunda hastalık HSV tip ve 2 tarafından tetiklenir (53,5
-57). Dev ürtiker, fiks ilaç erüpsiyonu, subakut kutanöz
lupus eritematozus, eritema anulare sentrifigum ve vaskülitlerin bazı formları gibi brçok durumda hedef benzeri lezyonlar görülebilir ve eritema multiformeyi taklit ederek
ayırıcı tanıya girer (58).

Reiter Sendromu
Üretrite eşlik eden; eklem, göz, deri ve muozal belirtiler ile
seyreden bir hastalıktır. Şigella, solmonella, yersinia gibi
bakterilerin neden olduğu barsak infeksiyonları veya klamidyal üretrit gibi nongonokoksik üretra infeksiyonları sonrasında ortaya çıkar. HLA-B27 ile ilişkisi belirgindir.
Hastaların önemli bir bölümü erkektir. Deri ve mukoza belirtileri hastaların yaklaşık yarısında görülür. Glans peniste
sirsine balanit ve oral mukozada veziküllerin açılmasıyla
oluşan, çevresi eritemli erozyonlar olabilir. Ayak tabanlarında püstüler psoriasis benzeri görüntü ile başlayan tablo,
püstüllerin kısa sürede açılıp krutlanması ile keratoderma
blenorajika olarak adlandırılan hiperkeratotik göünüm alır
(59).

Püstüler Lezyonlar ile Karakterize Hastalıklar
İnfantil Akropüstüloz
İnfantil akropustülozis benign vezikülopüstüler bir hastalık
olup, diğer iyi huylu neonatal lezyonlara göre sıklıkla daha
fazla kronik seyir göstermektedir. Etiyolojisi bilinmiyor.
Uyuza karşı nonspesifik bir aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu öne sürülmüştür çünkü birçok hasta infantil akropüstüloz teşhisi konmadan önce uyuz tedavisi görmüştür
(60-61). Bununla birlikte, bu hastalarda uyuz tanısı mikroskobik olarak nadiren doğrulanmıştır (61). Bazıları, siyah
erkek bebeklerin daha sık etkilenmekte olduğunu (62).
ancak diğerleri cinsiyet veya ırksal yatkınlık bulmadığını ileri
sürmektedir (63). Aile geçmişi bilgilendirici olabilir çünkü
kardeşler de bazen etkilenirler (63). İnfantil akropüstüloz
başlıca avuç içleri ve ayak tabanları, ancak bazen ekstremiteleri de etkileyen tekrarlayan yoğun kaşıntılı vezikülopüs-
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tüler ataklar ile karakterizedir. Doğumda mevcut olabilir
veya hayatın ilk yılında herhangi bir zaman başlayabilir. Tekrarlamalar genelde her iki ila dört hafta içinde oluşur ve 510 gün sürer. İnfantil akropüstülozun ayırıcı tanısında
dishidrotik egzema, püstüler psoriyazis, eritema toksikum
neonatarum, transient neonatal püstüler melanozis, uyuz
ve impetigo yer alır (64).

ilerleyebilir ve proksimal olarak el, önkol veya ayaklara uzanabilir. Tırnak yatağının ve matrisin kronik tutulumu onikodistrofi ve anonişiye neden olabilir (67). Distal falanksın
atrofisi ve altındaki kemikte osteoliz de gelişebilir (68). Ayırıcı tanı: Akut dönemde; akut bakteriyel paronişi, herpetik
dolama, eskimiş lezyonlar; kronik mukokütanöz kandidiazis, akrodermatitis enteropatika (69).

Andrews Püstüler Bakteridi (Palmoplantar
Püstüloz)

Vezikülo-Büllöz Lezyonlar

Palmoplantar bölgede yerleşen ve steril püstüller ile seyreden kronik bir dermatozdur. Lokalize püstüler psoriasisin
hafif bir formu veya çeşitli infeksiyonlara karşı bir id reaksiyonu olabilileceği öne sürülmektedir. Tonsillit, kronik sinüzit ve diş infeksiyonu lezyonları tetikleyebilir veya
şiddetlendirebilir. Genellikle 30-40 yaşlarında, kadınlarda
daha sık görülür. Sigara kullanımı ve metal allerjisinin de
lezyonları alevlendirebileceği düşünülmektedir. Çoğunlukla
el ve ayaklar bir arada ve simetrik olarak tutulur. Ancak hastaların önemli bir bölümünde palmar lezyonlar plantar lezyonlardan birkaç hafta önce çıkar. Bazen sadece avuç içide
tutulabilir. Sadece ayak tabanı tutulumu ise çok nadirdir.
Küme oluşturmaya eğilimli, derin yerleşimli, 1-5 mm’lik
vezikülopüstüller el ve ayakların orta bölgesinden başlayarak yayılır. Kısa sürede koyu kırmızı renkli maküllere ve sarımsı kahverengi krutlara dönüşür. İyileşmekte olan
lezyonların yerinde yakacık tarzı skuamlar gelişebilir. Bir
yandan da yeni püstül çıkışı olur. Bu şekilde polimorf bir
görünüm oluşur. Alevlenme ve remisyonlarla yıllarca sürebilir. Ayırıcı tanıda; infekte dizhidroz, dermatofit infeksiyonları, püstüler akrodermatit, püstüler psoriasis yer alır
(65).

Dizhidrotik Ekzema

Akrodermatitis Kontinua Hallopeau (Püstüler
Akrodermatit)
Akropüstüloz, püstüler akrodermatit, akrodermatit perstans ve dermatit repens olarak da bilinir. Lokalize püstüler
psoriasisin nadir bir formudur (66). Akrodermatitis kontinua Hallopeau, öncelikle el ve ayak parmaklarının distallerini, tırnak kıvrımlarını ve tırnak yataklarını etkileyen,
steril püstüller ile kronik, tekrarlayan, inflamatuar bir döküntü ile prezente olur. Sıklıkla orta yaşlı kadınlarda görülür
(66). Etiyolojisi ve patogenezi iyi anlaşılmamıştır. Akrodermatitis kontinua Hallopeau’nin ilk klinik bulguları genellikle
bir veya iki tane parmak distalinde sınırlıdır. El parmakların
tutulumu ayak parmaklarının tutulumundan daha yaygındır
(66). Generalize püstüler psoriasiste olduğu gibi, ayrı ayrı
duran püstüller birleşebilir ve daha pürülan koleksiyonlar
oluşturabilir. Püstüller nihayetinde parlak eritem ve hiperkeratoz bırakarak rüptüre olur. Zamanla Akrodermatitis
kontinua Hallopeau diğer parmakları da içerecek şekilde

Genel popülasyonda hafif ve şiddetli dishidrotik ekzema
formları da dahil olmak üzere dishidrotik ekzamanın yaygınlığı bilinmemektedir. Mesleki ya da klinik uygulamalarda,
dishidrotik ekzama tüm el dermatiti vakalarının % 5-20'sini
oluşturur (70-71). Genellikle genç erişkinlerde ve eşit olarak erkeklerde ve kadınlarda görülür. Dishidrotik ekzama
için risk faktörleri, atopik dermatit öyküsü ve kontakt allerjenlere veya tahriş edicilere maruz kalmayı içerir (72-74).
Dishidrotik ekzamanın nadir bir otozomal dominant formu
tarif edilmiştir (75). Dishidrotik ekzamanın nedeni bilinmemektedir, ancak muhtemelen çok faktörlüdür. Dishidrotik ekzama vakalarında şikayetler sıklıkla pruritus ile
başlar, ardından avuç içlerinde, parmakların lateral ve dorsal
yüzlerinde ve ayak tabanlarında şiddetli pruritik veziküller
ani bir şekilde oluşur. Hastaların yüzde 70 ila 80'inde yalnızca eller tutulur (76). Avuç içi ve ayak tabanları genellikle
simetrik olarak tutulur, ancak hafif durumlarda, veziküller
parmakların laterallerinde gelişirler. Veziküller genellikle
tipik olarak derin yerleşimli ve multilokülerdir ("tapioca
veya sago puding" lezyonları); birleşerek büyük büller oluşturabilir. Veziküller ve büller birkaç hafta devam eder, sonrasında kurur ve deskuame olarak iyileşir (77-79). Sık
rastlanan nüksler kronik el dermatitine neden olabilir; Kırmızı, likenifiye, ve skuamlı yamalar veya fissürlü plaklar ile
karakterizedir. Epizodlar aylar veya yıllar boyunca üç ila
dört hafta aralıklarla tekrarlayabilir ve sıcak havalarda daha
sık görülür. Bazı hastalarda ataklar duygusal veya fiziksel
stresle ilişkili olabilir, ancak çoğunlukla tanımlanabilir bir
tetikleyicinin yokluğunda ortaya çıkar. Dishidrotik ekzamanın ayırıcı tanısı, alerjik kontakt dermatit, büllöz tinea, irritan kontakt dermatit, atopik el ekzeması, dermatofit id
reaksiyonu, palmoplatar püstüloz, herpetik infeksiyon vb.

Büllöz Pemfigoid-dizhidroziform Tip
Büllöz pemfigoid, sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkan, kaşıntılı, subepidermal yerleşimli, gergin büllerle karakterize, otoimmün vezikülobüllöz bir deri hastalığıdır (80). Klasik
klinik tablonun dışında; lokalize, nodüler, vejetan, eritrodermik, büllöz olmayan ve dizhidrotik tarzda klinik form-
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lara da rastlanmaktadır (81). Dizhidrotik büllöz pemfigoid
klinik olarak el içi, ayak tabanında yerleşen, zaman zaman
hemorajik olan, vezikül ve büllerle seyreden bir hastalıktır
(82).

Hiperkeratotik Lezyonlar ile Karakterize
Palmoplantar Keratodermiler
Palmoplantar keratodermi, el ve ayak derisinde hiperkeratozla beraber olan herediter ve edinsel iki farklı grupta görülen hastalıklardır (83).
Keratodermiler morfolojileri ve palmoplantar keratoderminin dağılımlarına dayalı biçimde beraberindeki kutanöz
ve nonkutanöz hastalıkların varlığına ve histolojide epidermolitik hiperkeratoz olup olmamasına göre 3 ana grupta
değerlendirilirler:
Diffüz Palmoplantar Keratodermi- Palmoplantar yüzeylerde etkilenme
Fokal Palmoplantar Keratodermi: Temas eden noktalarda
daha fazla olmak üzere fokal hiperkeratoz. 2 formu vardır:
Numuler/Areata tip; genellikle plantar yüzeylerde oval lezyonlar
Striat tip; el içinde lineer hiperkeratotik lezyonlar
Punktat Palmoplantar Keratoderma: El içi ve ayak tabanında ufak keratotik papüller (1 mm’den 1 cm’e)
Herediter keratodermiler
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der dermatofitik infeksiyonlar ve pitted keratoliz ThostUnna tipinde daha sık görülür. Büller özellikle çocukluk
döneminde, Vörner tipinde nadiren rapor edilmiştir. Distrofi olmadan distal parmak uçlarında sertleşme, knuckle
pad ve tırnak kalınlaşması görülebilir (83,87). Vörner tipi
epidermolitik hiperkeratozun histolojik bulguları ile karakterizedir (83).

Mal e Meleda
Palmoplantar keratodermilerden biri olan Mal de Meleda,
nadir görülen, otozomal resesif geçiş gösteren bir genodermatozdur (88). Genel popülasyondaki prevelansı
1/100.000’dir (88-89). Mal de Meleda’lı ailelerin ARS genlerinde homozigot mutasyon tanımlanmıştır (89-90). Mal
de Meleda, el içi ve ayak tabanlarında hiperkeratoz, el üstü
ve ayak sırtına doğru uzanan keratotik cilt lezyonları, perioral eritem, brakidaktili ve tırnak bozuklukları ile karakterizedir (89-90). Nadir görülen bu hastalık el içi ve ayak
tabanlarından el üstü ve ayak sırtlarına doğru uzanan yaygın
keratoderma (eldiven çorap tarzı dağılım) ile karakterizedir.
Perioral eritem, brakidaktili, tırnak bozuklukları, keratotik
cilt lezyonları, hiperhidroz, maserasyon genellikle palmoplantar hiperkeratoza eşlik eder (88-91). Histopatolojik olarak Mal de Meleda’da belirgin akantoz, korneum tabakası
nda ve granüler tabakada kalınlaşma bildirilmektedir (88).
Diffüz palmoplantar keratodermi çok hızlı olmamak üzere
ilerleyicidir. Yoğun hiperkeratoz zaman içinde fleksiyon
kontraktürü ve sıkıştırıcı bantlara (psödoainhum), bunun
sonucundada parmak amputasyonlarına yol açabilir. Bir
diğer önemli özelliği keratodermnın üzerinde çukurcuklar
bulunmasıdır (92).

Diffüz herediter palmoplantar keratodermiler
Diffüz non-epidermolitik (Thost-UnnaTip) ve epidermolitik (Vörner Tip) palmoplantar keratodermi

Greither sendromu:Transgradiens ve
Progradiens Palmoplantar Keratodermi

Thost-Unna tip palmoplantar keratodermi, otozomal dominant bir tarzda kalıtılır ve KRT1 geninde mutasyonlar
neden olur (84-85). Vörner tip palmoplantar keratodermi,
otozomal dominant bir tarzda kalıtılyor ve K1 ve K9 mutasyonları gösterilmiştir (83). Epidermolitik palmoplantar
keratodermai en sık keratin hastalığı olup Kuzey İrlanda’da
tahmin edilen insidansı 4.4/100000 (86). Nonepidermolitik
tipin gerçek insidansı bilinmemektedir (63). Her iki tipin
de klinik özellikleri benzerdir. Palmoplantar deri başlangıçta
kırmızıdır. Kalın, sarı hiperkeratoz sonra görülür ve el ve
ayağın lateral kısımlarına yayılır. Yüzey düz ve mumsu görüntüde, verrüköz ve irregülerdir. Bu durum hayatın ilk aylarında bulunabilir, fakat genellikle ilk 3-4 yıl içinde gelişir.
Her iki tip de yayılım göstermez, lezyonlar eklemlerde keskin sınırlı olup ekstansör yüzeylere yayılım göstermez. Hiperkeratozun sınırları eritematözdür. Hiperhidroz, sekon

Erken infantil dönemde ortaya çıkan transgradient yapıda
diffüz palmoplantar keratoderma ile karakterizedir. Şiddeti
değişkendir ve hiperhidrozla beraberdir. Genellikle diz ve
dirseklerde ve bazı hastalarda fleksural alanlarda hiperkeratotik plaklar görülür. Histolojik olarak, granüler tabakada
epidermolitik değişikllikler görülür (83). Hastalık OD geçiş
göstermektedir ve son zamanlarda Greither Sendromu olan
iki geniş ailede K1 gen mutasyonu gösterilmiştir (93).
Diffüz keratodermi ile beraber olan özellikler

Mutilasyonlu Palmoplantar
Keratodermi:Vohwinkel Sendromu
OD kalıtılır. İnfant döneminde el ayası ve ayak tabanında
bal peteği görünümlü diffüz hiperkeratoz şeklinde ortaya
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çıkar ve sonra transgradient hale gelir. Bunu erken çocukluk
döneminde ortaya çıkan parmaklarda fibröz yapışıklıklar
izlerki bunlar parmaklarda psödoainhum denilen otoamputasyonlara neden olur. Karakteristik olan denizyıldızı biçiminde keratozlar el ve ayak parmak eklemlerinde görülür.
Birçok hastada en az orta derece bir işitme kaybı görülür.
Ek olarak alopesi ve iktiyoz bildirilmiştir (83).

Bart-Pumphrey Sendromu
OD kalıtılır. Doğumda ortaya çıkan işitme kaybı, erken çocukluk döneminde oluşan diffüz palmoplantar keratoderma ile beraber metakarpofalengeal, proksimal interfale
ngeal ve distal interfalengeal eklemlerde hiperkeratoz
(knuckle pad) bildirilmiştir. Lökonişi değişkendir ve yaşın
ilerlemesi ile beraber gelişir (83).

Huriez Sendromu:Skleroatrofi ile Beraber
Palmoplantar Keratodermi
OD kalıtılır. Doğumda, el ve ayakların dorsal yüzlerinde
kırmızı, atrofik bir deri görülür. Beraberindeki keratodermi
hafiftir ve plantar deriden çok palmar deriyi kaplar. Zamanla, sklerodaktili, çizgilenme, loilonişi, fissürleşme ve hipoplazi gibi tırnak değişiklikleri oluşur (83). Etkilenen
hastalarda, atrofik deri alanlarında artmış skuamöz hücreli
karsinoma gelişme riski vardır (94).

Hidrotik Ektodermal Displazi:Clouston
Sendromu
OD kalıtımlı ektodermal displazi olup, hipotrikoz ve tırnak
distrofisi ile beraber olan palmoplantar keratodermidir. Klinik olarak hastalar saçlı deri, kaş, kirpik, aksiller alan ve genital bölgede diffüz hipotrikoz ile karakterizedir. Alopesi
infant döneminde bile şiddetli olabilir, ancak puberteden
sonra daha belirginleşir. Tırnaklar doğumda normal olabilir
daha sonra kalınlaşma ve distrofik değişimler oluşur ve kısa
tırnak plağı kolayca ayrılabilir. Palmoplantar keratodermi
başlangıçta basınca maruz kalan yerlerde gelişir ve yaşla
artar. Kalınlaşmış deri eklemlerde, diz ve dirseklerde görülür (83). Ağız içinde yaygın lökoplazi bulunabilir. Hastaların
bir kısmında iskelet anomalileri bulunabilir. Mental retardasyon ve sinirsel tipte sağırlık gibi nörolojik sorunlr da
eşlik edebilir (95).

Olmsted Sendromu:Periorifisyel Plaklarla
Beraber Olan Mutilasyonlu Palmoplantar
Keratodermi
Genetik geçiişi tam olarak belirlenememiştir, ancak OD ve
X’e bağlı geçiş biçimi öngörülmektedir (83). Diffüz tutu-
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lumlu, kalın hiperkeratoza yol açan, çevresi eritemli palmoplantar keratodermi ve buna eşlik eden çok sayıda bulgu
ile karakterize olan, çok nadir görülen bir hastalıktır. Yenidoğan döneminde başlayan palmoplantar keratodermi ilerleyici seyir gösterir. Hiperkeratoz dorsal bölgelere de
yayılabilir ve uzak bölgelerde yıldızsı hiperkeratozlar olabilir. Burun, ağız, ve anüs çevresinde (periorifisyel) yerleşen
hiperkeratotik plaklar önemli bir klinik özelliktir. Ekstremitelerde psödoainhumlar otoamputasyona neden olabilir.
Konjenital diffüz alopesi, oral lökokeratoz, keratoz pilaris,
diş-tırnak anomalileri, eklem hiperekstansibilitesi, osteoporoz, korneal anomaliler, büyüme gelişme geriliği ve sağırlık
diğer bulgulardır. Hastalar mental açıdan normaldir (96).

Papillon Lefevre Sendromu
Süt dişleri ve kalıcı dişlerin periodontiumunda prematür yıkıma bağlı diş kaybı ve palmoplantar keratodermi ile karakterize otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır.
(97-99). Ayrıca, diz-dirseklerde psöriyaziform plaklar, tırnak değişiklikleri, intrakraniyal kalsifikasyon ve tekrarlayan
piyojenik deri infeksiyonları da eşlik edebilmektedir. Tanı
klinik bulgular ile konulmaktadır (100).

Naxos hastalığı:Yumak Saç ve
Kardiyomiyopati ile Beraber
Nonepidermolitik Palmoplantar Keratodermi
OR kalıtılır. Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi,
hafif non epidermolitik palmoplantar keratodermi ve
yumak saç ile karakterizedir (101). Keratodermi yaşamın
ilk yılında görülür, diffüz yapıdadır (eritematöz sınırlı) trangradiyen değildir. Yumak saç doğumda bulunur. Kardiyak
hastalık aritmi, kalp yetmezliği ve/veya ani ölüm ile görülür
ve genellikle puberteye kadar görülmez (83).

Fokal Palmoplantar Keratodermiler
Fokal keratodermi alanları ya sürtünmeye bağlı lokalize biçimde yuvarlak (areata/numuler) ya da plantar yüzeylerdeki
basınç noktalarında veya özellikle avuç ve parmaklarda olduğu gibi lineer(striat) lezyonlar şeklinde oluşurlar (83).
Fokal palmoplantar keratodermi ile beraber olan özellikler
Howel-Evans sendromu:Özefagus karsinomu ile beraber
fokal nonepidermolitik palmoplantar keratodermi:Tilozis-Özefagus karsinomu
OD kalıtılır. İki tipi görülür:
Tip A: Geç başlangıçlı palmoplantar keratodermi ve yüksek riskli özefagus kanseri.
Tip B: Erken başlangıç ve iyi gidiş.
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Tip A bulunan ailelerde fokal palmoplantar keratodermi 510 yaş civarında ortaya çıkar, genellikle ayakların basınca
maruz kalan yerlerinde avuçta orta dereceli tutulumla görülür. Keratozis pilaris, kuru düzensiz deri, ve oral lökokeratoz vardır. Etkilenmiş kişilerde özefagus kanseri 5.
dekadda görülür (83).
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kurcuklar kalır. Birlikte tırnak tutulumu (onikomadezis, onikogrifoz, dikey yarıklar) bulunabilir (103).

Edinilmiş Keratodermiler
Klimakterik Keratodermi

Richner-Hanhart Sendromu:Tirozinemi Tip
2:Okülokutanöz Tirozinemi
OR geçişli tirozin metabolizma hastalığıdır.Yaşamın ilk yıllarında fotofobi ve korneal ülserasyonla beraber dentritik
keratit görülür. Ayak ve elde ağrılı fokal hiperkeratotik plaklar tipik kutanöz bulgulardır. Veziküller ve hiperhidroz görülebilir (83).

Pakionişi Konjenita
Hipertrofik tırnak değişiklikleri ile karakterize bir ektodermal displazidir. Hastalığın OD kalıtım gösteren iki tipi vardır: PK1(Jadassohn-Lewandowsky Tip) ve PK2 ( Jackson
-Lawler Tip).
PK1 şiddetli fokal nonepidermolitik palmoplantar keratodermi ile beraberdir. PK2 PK1’den puberte döneminde ortaya çıkan çok sayıda pilosebase kist (steatokistoma mü
ltipleks veya erüptiv vellüs kıl kisti) ortaya çıkması nedeni
ile ayrılabilir. Ek olarak, fokal nonepidermolitik palmoplantar keratodermi PK2’de daha hafiftir. Bu hastalarda pili
torti ve natal diş olabilir. Her iki tipte de olan diğer özellikler ise hiperkeratoz, angüler keilitis, oral lökokeratoz ve ses
kalınlaşmasıdır (102). Tırnaklarda, subungal hiperkeratoza
bağlı gelişen tırnak yatağında kama tarzında kalınlaşma ortaya çıkar ki bu durum tırnak yatağında yükselmeye yol açar.
Tırnak plağı genellikle kalın görünür ve omega şeklindedir.
Palmoplantar keratodermi fokaldir ve tipik olarak sürtünme, basınç ve ağırlık kaldıran bölgelerde fazladır. Hiperhidroz yaygındır (83).

Punktat Palmoplantar Keratoderm:Keratozis
Punktata Palmaris et Plantaris:BuschkeFischer-Brauer Tip
Palmoplantar bölgede dağınık olarak yerleşen hiperkeratotik papüller ile karakterize olan nadir görülen bir hastalıktır.
Genellikle OD bazen OR geçiş gösterir. Az sayıda hastada
malignitelere eşllik ettiği bildirilmiştir. Genellikle 15-30 yaş
arasında ortaya çıkar. Çapları 2-8 mm arasında değişen hiperkeratotik, sarı veya koyu kahverengi, yuvarlak papüler
lezyonlar palmoplantar bölgenin önemli bölümünü kaplayabilir. Papüllerin merkezinde keratotik tıkaç bulunabilir,
bu tıkaç kaldırıldığında yerlerinde küçük krater benzeri çu-

Hiperkeratoz 45 yaş üstü kadınlarda topuklarda başlar. Ekzema veya psoriasis gibi dermatolojik hastalık öyküsü yoktur. Hiperkeratoz arttıkça fissür oluşur ve yürüme işi ağrılı
olur. Obezite, kışın kuru hava ve sandelet gibi arkası açık
ayakkabılar semptomları arttırır. Eğer elde tutulum varsa
bu daha hafiftir (83).

Nasır
Sürtünme, çarpma gibi tekrarlayan minör travmalara bağlı
olarak gelişen, hiperkeratoz ve akantozun oluşturduğu bölgesel deri kalınlaşması. Korn (sert ve yumuşak) ve kallus
şeklinde tipleri vardır (104).

Korn
Lezyonlar çoğunlukla kemik çıkıntıları üzerindedir. Keskin
sınırlı lezyonun merkezinde sivri, koni biçiminde, kabarık,
sert, beyaz bir çekirdek (nidus) ve çevresinde geniş yarı saydam, sarımsı renkli hiperkeratotik bir alan bulunur. Oldukça serttir. Ağrıya neden olur (104).

Kallus
Korna göre daha yassı, fazla keskin sınırlı olmayan, kirli sarı
renkli ve merkezde öz içermeyen, hiperkeratotik plaklar ile
karakterizedir (104).

Porokeratozis Palmaris et Plantaris
Disseminata-Punktat Porokeratoz
Porokeratoz, merkezden etrafa genişleyen, ip gibi kabarık
kenarına bağlı olarak anüler bir görünüm ile hiperkeratozik
papül ve plaklar olarak ortaya çıkar. Histolojik olarak ince
parakeratoz sütunları, kornoid lamella, tüm varyantlarda
görülür ve klinik olarak kabarık hiperkeratozik sınır şeklinde görülen alana karşılık gelir (105). Bazen OD kalıtılan
bir hastalıktır fakat vakaların çoğu sporadiktir. En azından
5 klinik varyantı tanımlanmıştır.
Porokeratozis palmaris et plantaris disseminata: Çocukluk çağı ve adolesan dönemde, avuç içi ve ayak tabanları
ilk olarak etkilenir, herhangi bir alan ve muköz membranlar
tutulabilir, OD geçer, erkeklerde daha sık.
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Punktat palmoplantar porokeratoz: Adolesan dönemde
ya da sonrasında avuç içi ve ayak tabanlarında görülür.

Arsenik keratozu
Arseniğe kronik maruziyet sonucu gelişir. Palmoplantar
bölgede yerleşen birkaç milimden 1.5 santime kadar değişen boyutlarda, sarımsı renkli hiperkeratotik papül ve plaklar şeklindedir. Punktat palmoplantar keratodermi ile ve
verruka ile karışabilir (106).

Sezary Sendromu
Belirgin eksfoliasyon, ödem ve likenifikasyonun eşlik edebileceği eritrodermi ile karakterize, şiddetli kaşıntılı bir hastalıktır. Lenfadenopati, alopesi, onikodistrofi ve palmop
lantar hiperkeratoz sık görülen bulgulardır (107).

Akrokeratozis paraneoplastika:Bazex
sendromu
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Edinsel tipi çeşitli sistemik hastalıkların bulgusu olabilir.
Kronik karaciğer yetmeliği (patogenezde östrojen metabolizmasında bozulmaya bağlı ortaya çıkan vasküler değişiklikler), karaciğer yetmezliği olmaksızın kronik alkolizm,
romatoid artritli hastaların yaklaşık %30’unda, SLE, hipertiroidi (kan akımı artışı ve vazodilatasyon nedeniyle), malnütrisyon, kalp yetmezliği, gebelik, OKS kullanımı, akut
GVH(ayak tabanı ve vücudun diğer bölgelerinin tutulumu
ile birlikte, yanma hissi ve kaşıntı), Kawasaki hastalığı (ani
oluşan eritem+ödem, iyileşme deskuamasyonla ), ilaç reaksiyonları (kısa süreli), eldiven çorap sendromu (Parvobvirüs
B19’a bağlı papüler purpurik döküntü, kısa süreli), kemoterapiye bağlı akral eritem, akrodini (civa zehirlenmesi sonucu, palmoplantar bölgede pembemsi eritem, ödem,
parestezi ve deskuamasyon sistemik semptomlar ile birliktelik), paraneoplastik
Tenar ve hipotenar çıkıntılar ile parmak uçlarında belirgin
avuçların orta kısmı genellikle normaldir (116).

Eritromelalji

Bazex sendromu, üst aerodijestif yolun skuamöz hücreli
karsinomasıyla güçlü bir şekilde ilişkili nadir bir paraneoplastik fenomendir, ancak birtakım diğer tümörler ile de
bildirilmiştir (108-113). Hastalar ağırlıklı olarak akral bölgelerde (özellikle parmaklar, ayak parmakları, burun ve
kulak heliksi) bulunan eritemli viyolase psoriaziform plaklarla prezente olur (114). Tırnak distrofisi, palmoplantar
keratoderma ve alopesi yaygın olarak görülür. Çoğu hastada, Bazex sendromunun kutanöz bulguları, malignite tanısından önce görülür (115).

Yanma hissi, eritem ve artmış deri ısısı ile karakterize epizodik bir durumdur. Özellikle alt ekstremiteleri olmak
üzere akral bölgeleri etkiler. Etyopatogenezi tam olarak anlaşılamamıştır

Tripe Palms: İşkembe Avuç İçleri
Pakidermatoglifi

Eritemle Karakterize

Tip 1 ve 3 genellikle erişkin çağda ortaya çıkarken, tip 2 çocuklukta görülür ve ailesel olabilir. Kadınlarda daha sık görülür. Ataklar günün geç saatlerinde ortaya çıkar, sıklıkla
uykuyu bozar. Semptomlar nadiren sürekli olabilmekle birlikte genellikle epizodiktir. Hastaların %90’nında ayaklar ,
%25’inde eller etkilenmektedir. Ağrı 32 ve 36 derece arasındaki minör ısı yükselmeleri tarafından başlatılır. Ağrıyı
arttıran diğer faktörler: Egzersiz, ayakta durmak, yürümek,
ateş vb. Soğutma ve ekstremite elevasyonları semptomları
azaltır (117).

Palmar Eritem

Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akral Eritem

Değişik nedenlerle ortaya çıkan, simetrik olarak yerleşen
kalıcı eritemdir. Kapiller ve arterioler genişlemeye bağlı gelişir. Etyopatogenezi tam olarak açıklanamamıştır.

Kemoterapi sırasında el ve ayakta görülen, hafif seyirli bir
ilaç döküntüsüdür. Tabloya yol açan ilaçların başında sitarabin, 5-FU, doksorubisin, hidroksiüre, siklofosfamid, dosetaksel, paklitaksel, kapesitabin, sorefenib, gemsitabin
yer alır. Şiddeti ilacın dozuyla ilişkili olarak değişir. Palmoplantar bölgede yanma veya batma hissi şeklinde başlar. Birkaç gün içinde simetrik olarak yerleşen, keskin sınırlı eritem

Bir paraneoplastik bulgudur. Çoğunlukla bronşiyal karsinom ile birliktelik gösterir. Avuç içlerinde ve bazen ayak tabanlarında diffüz bir kalınlaşma ve parmak çizgilerinde
genişleme ile kendini gösterir. Böylece kadife veya bal peteği görünümü ortaya çıkar.

Ailesel form: OR geçişli olduğu düşünülen bu form, doğumsal veya erken çocukluk döneminde başlayıp yaşam
boyu sürer.

3 major formu vardır:
Tip 1:Trombositoz ile ilişkili
Tip 2:Primer ya da idiopatik form
Tip 3:Trombositoz dışındaki altta yatan sebeplerle ilişkili
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ve ödem oluşabilir. Avuç içinde tutulma daha sık ve şiddetlidir, bazen el sırtına taşabilir. Akut GVH ile karışabilir.1-2
haftada kendiliğinden iyileşir (118).

Akrodini:Pembe Hastalık
Tarihsel olarak hem iç hem de dış mekanlarda civa, inorganik tuzlar, organik fenil civa bileşiklerine maruz kaldıktan
sonra küçük çocuklarda görülen spesifik bir sendromdur
(119). Vücutta raş, ekstremite ödemi ve avuç içi ve ayak tabanında irritasyon ile karakterizedir ve bunu takiben deride
soyulma, irritabilite, fotofobi, ateş, insomnia ve aşırı terleme
görülür (120-122).
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eritemli, skuamlı, fissürlü bazen hiperkeratotik lezyonlar
şeklinde görülür (123).

Hiperkeratotik El ayak ekzeması:Tilotik
ekzema:Kallus Ekzema
Kronik kümülatif irritan ekzemanın özel bir tipi olarak
kabul edilir. Hastalık kronik ve tedaviye dirençli olup çoğunlukla 30-50 yaşlar arasında görülmektedir. İyi sınırlı sarımtırak nasıra benzer sahalar ve bunun yanında mekanik
bası ve dehidratasyona bağlı oluşan derin fissürlerle karakterizedir.

Allerjik Ekzematöz Kontakt Dermatit
Akut GVHD
En sık ani başlangıçlı makülopapüler=morbiliform bir döküntü şeklinde ortaya çıkar. Lezyonlar genellikle, kıl folikül
epiteline karşı gelişen hasarın göstergesi olarak folikülosentrik yerleşme eğilimindedir. Döküntüler akral bölgelerden
başlayıp ekstremite distallerine (palmoplantar bölgeler
dahil), kulak memelerine, sırtın üst kısımlarına ve boynun
her iki yanına yayılım gösterebilir. Sonuçta generalize bir
hal alır. Müköz membranlar özellikle konjonktiva tutulabilir.

Ekzematöz Lezyonlar ile Karakterize

Derinin primer irritasyona yol açmayan bir madde ile duyarlanması sonucu, aynı madde ile yeniden temas olduğunda görülen ekzematöz reaksiyonlar. İrritan ekzematöz
kontakt dermatitden farklı olarak oluşumunda geç tip hücresel aşırı duyarlılık rol oynar. Allerjik ekzematöz kontakt
dermatit oluşumunda deriye temas eden madde miktarının
rolü yoktur kişi bir kez duyarlandığında yaşamının herhangi
bir döneminde reaksiyon ortaya çıkabilir. Hastalığın olağan
seyrinde birbirini izleyen akut subakut ve kronik evreler bulunur. Akut evrede eritemli ödemli plak-papüller-veziküller
bulunur. Subakut evrede kuruluk-skuam-krut-fissürler bulunur. Kronik evrede papül-hiperkeratoz-skuam-likenifikasyon-fissürler bulunur. Çoğunlukla simetrik, el sırtı ve
parmakların dorsalleri daha sık tutulur (123).

Kontakt Dermatit
Ekzema=dermatit eksojen veya endojen ajanlara karşı gelişen inflamatuar yanıt sonucu ortaya çıkar.Deriye temas
eden irritan veya duyarlandırıcı maddelere karşı oluşan, akut
veya kronik inflamatuar reaksiyona kontakt dermatit denir.
Kontakt dermatitin irritan ve allerjik tipleri vardır.

İrritan Ekzematöz Kontakt Dermatit
Stratum korneumun fizyolojik bariyer fonksiyonunu hasara
uğratan kimyasal (örn alkali ve asit çözeltileri, endüstriyel
ajanlar, deterjanlar, kozmetik ürünler, sabunlar) ve fiziksel
(örn: UV ve röntgen ışınları) ajanlarla oluşan dermatit türüdür. İmmünolojik mekanizmaların rol oynamadığı bu ekzema tipi, irritan bir maddenin temas yerinde yeterli
konsantrasyonda yeterli süre kalmasıyla hemen herkeste görülebilir. Akut ve kronik tipleri vardır. Kronik irritan ekzematöz kontakt dermatit en sık dış etkenlerle yoğun temas
eden bölge olan ellerde olur. Lezyonlar genellikle etkenin
temas yeri ile sınırlıdır bazen yaygın temas sonucu geniş
lezyonlar olabilir. İrritan el egzemaları en sık el sırtı, parmak
sırtı ve parmak yan kısımlarında yerleşir el bileği dışına pek
taşmaz. Genellikle asimetrik, fazla keskin sınırlı olmayan,

Nörodermatit:Liken Simpleks Kronikus
Genellikle kaşıma amaçlı sürtünme sonucu ortaya çıkan,
belirli bölgelere sınırlı, kuru, likenifiye plaklar ile seyreden
ekzema tipidir. Emosyonel stres en önemli tetikleyicidir.
Atopik bünyeli kişilerde daha sıktır. En sık 30-50 yaş kadınlarda görülür. Deriden kabarık, çevreden daha koyu renkli, kaşıntılı, likenifiye plaklar şeklinde görülür. Ayırıcı tanı:
Psoriasis vulgaris (daha kalın skuamlar), kutis romboidalis
nuke (kaşıntı yok), akantozis nigrikans(kaşıntı yok), numuler ekzema (sulantı belirgin) (124).

Akrodermatitis Enteropatika
Akrodermatitis enteropatika, çinko emiliminin genetik bir
bozukluğudur. Çinko malabsorpsiyonunun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak oral çinko verilmesiyle bu malabsorpsiyonun üstesinden gelinmektedir. Akral ve peri orif
isyal dermatit, alopesi ve diyare triadı ile karakterizedir. Deri
lezyonları bakteri veya kandida albikans ile sekonder olarak
infekte olabilmektedir. Hastalık tipik olarak anne sütü kesildikten 4-6 hafta sonra veya anne sütü almayan bebeklerde
daha erken başlamaktadır. Atopik dermatit, seboreik der-
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matit, mukokutanöz kandidiazis ve glukagonoma ile ayırıcı
tanısı yapılmalıdır (125).

Papüloskuamöz Hastalıklar
Pitriazis Rubra Pilaris
Skuamlı (pitriazis) plaklar ve eritemli (rubra), foliküler (pilaris) papüller veya foliküler tıkaçların ana özelliklerini oluşturduğu, papüloskuamöz hastalıktır. Görülme yaşı ve klinik
özelliklerine göre beş alt gruba ayrılır. Son yıllarda HIV infeksiyonu ile ilişkili tipte (Tip 6) tanımlanmıştır. Kadın ve
erkekleri eşit oranda etkiler.
Tip 1:Klasik Yetişkin: En yaygın form
Tip 2:Atipik Yetişkin: Tip 1'den iri lameller skuamlı palmoplantar keratoderma, alt ekstremitelerde daha iktiyaziform skuamlanma ve ara sıra alopesi olmasıyla ayrılır.
Tip 3:Klasik Juvenil: Klasik yetişkin forma benzer
Tip 4:Sınırlı Juvenil: En yaygın juvenil form, diğer klinik
tiplerden fokal oluşu ile ayrılır
Tip 5:Atipik Juvenil: Daha iktiyoziform skuamları ve kronik gidişatıyla tip 2 ye benzer, ilave olarak el parmaklarında
skleroderma benzeri değişiklikler tanımlanmıştır
Palmoplantar hiperkeratoz hastalığın sık görülen bulguları
arasında yer alır. Kırmızımsı turuncu renkli diffüz kalınlaşma ve fissürlenmeye yol açar. Palmoplantar hiperkeratozun, ayak yan kısımlarına ve aşil tendonuna doğru taşan
sınırı ‘’sandal benzeri görünüm’’ olarak nitelendirilir (126).

Palmoplantar Psözriazis
Avuç içi ve ayak tabanında yerleşen ve psoriasisin püstüler
formu dışında kalan lezyonları tanımlar. Psoriasisin diğer
plak tip lezyonlarına eşlik edebileceği gibi bazen sadece bu
bölge tutulmaktadır. Genellikle keskin sınırlı, sert, kabarık,
kalın skuamlı lezyonlar ile seyreder. Bazen sadece eritem ve
hafif hiperkeratoz gibi özgünlüğü düşük belirtiler ile de seyredebilir, lezyonlarda kalın ağrılı fissürler bulunabilir (127).

Diğer
Palmoplantar Hiperhidroz
Hiperhidroz hiçbir neden olmadan primer olarak veya altta
yatan bir hastalığa bağlı sekonder olarak ortaya çıkabilir. Etkilenen bölgelere göre ise fokal veya generalize olabilir. Generalize hiperhidroz vücudun tümünü etkileyen bir
durumdur. Genellikle infeksiyonlar, endokrinolojik hasta-
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lıklar (tirotoksikoz, hiperpituitarizm, DM, karsinoid sendrom, akromegali), nörolojik hastalıklar(parkinson, spinal
travmalar, SVO), maligniteler (Hodgkin, myeloproliferatif
hastalıklar), çeşitli ilaç kullanımları (antidepresanlar), alkol
zehirlenmeleri, menopoz gibi durumlara sekonder olarak
gelişir (128). Fokal hiperhidroz vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilmekle birlikte sıklıkla ekrin ter bezlerinin yoğun olarak bulunduğu aksilla, avuç içi ve ayak
tabanında görülür. Primer fokal hiperhidroz idyopatik olarak, genellikle puberte döneminde ortaya çıkan bir tablodur. Olguların yaklaşık yarısında aile öyküsünün olması
genetik predispozisyonu düşündürmektedir (129-130). Sekonder fokal hiperhidroz ise genellikle santral veya periferik
nörolojik defektler sonucu gelişir. Hiperhidroz tanısı anamnez ve klinik muayene ile konulabilir. Özellikle fokal hiperhidroz alanlarının belirlenmesinde iyot-nişasta testi uyg
ulanabilir.

Epitelyoma:Karsinoma Kunikulatum
Skuamöz hücreli karsinomun verriköz karsinomasının bir
alt tipidir. Plantar bölgede özellikle basınca maruz kalan
alanlarda yerleşir. Çoğunlukla büyük, ekzofitik, keratotik,
fissürlü, ağrılı bir tümördür. İçinden cerahat, kan veya kornifiye epitel boşalan sinüsler gösterebilir.

Akral Lentijinöz Malign Melanom
Oldukça nadir tipte bir kutanöz malign melanomdur. Sıklıkla 60-70 yaşlarında görülür. Tipik olarak palmoplantar
bölgede ya da tırnak ünitesinin içinde veya etrafında oluşur.
Siyahlarda ve Asya’lılar da daha sık görülür. Tipik olarak
renk varyasyonları gösteren, düzensiz kenarlı, asimetrik,
kahverengiden siyaha değişebilen renkte makül olarak kendini gösterir (131).
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