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Özet

Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma: 4 ve 8 Yaşında

Tanı Konulan İki Olgu

Edinsel akuajenik keratoderma kısa süreli su teması sonrası olu-
şan, sıklıkla simetrik ve palmar bölgelere yerleşen, ender bir edin-
sel palmoplantar keratoderma türüdür. ASA daha sıklıkla
adolesan dönemde ve kadınlarda gözlenir. ASA idiyopatik olabi-
leceği gibi kistik fibrozis  hastalığına eşlik edebilir ve bazı hasta-
larda  aspirin, indometasin, salazopirin, rofekoksib ve selekoksib
gibi bazı ilaçların kullanımı ile ilişkili olabilir. ASA tanısı hasta öy-
küsü ve klinik bulgularla konulur. Burada; Akuajenik siringeal ak-
rokeratoderma tanısı konulan 4 ve 8 yaşında iki olgu sunulmakta,
her yaş grubunda görülebileceğini ve hastalarda KF açısından
araştırılmasını vurgulamak amacıyla hastalarımız, hastalığın etyo-
patogenezi, tanı ve tedavisi literatür eşliğinde gözden geçirilerek
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akuajenik keratoderma, edinsel, idyopatik 

Abstract

Aquagenic Syringeal Acrokeratoderma: Two Cases Diag-

nosed at 4 and 8 Years 

Acquired aquagenic keratoderma is a rare type of  acquired pal-
moplantar keratoderma localized frequently and symmetrically
to palms and occurs following short period of  water exposure.
ASA is more common in adolescents and women. ASA may be
idiopathic or may be accompanied by cystic fibrosis and may be
associated with the use of  some medications such as aspirin, in-
domethacin, salazopyrine, rofecoxib, and celecoxib in some pa-
tients. ASA diagnosis is made with patient history and clinical
findings. Here; We report two cases of  acuajenic siringeal acro-
keratoderma diagnosed at 4 and 8 years old, to be seen in all age
groups and to emphasize the investigation of  patients in terms
of  CF, etiopathogenesis of  the disease, diagnosis and treatment
are presented in the light of  the literature.
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Giriş

Akuajenik siringeal akrokeratodermanın (ASA)
nadir görülen ve kısa süreli su teması sonrasında
oluşan  edinsel bir palmoplantar keratoderma türü-
dür. Akuajenik palmoplantar keratoderma, geçici re-
aktif  papulotranslucent akrokeratoderma, avuç
içlerinde akuajenik kırışmalar veya akuajenik sirin-
geal akrokeratoderma olarak da isimlendirilmiştir
(1). Akuagenik siringeal akrokeratoderma (ASA) ilk
kez 1974 yılında kistik fibrozisli bir hastada,1996 yı-
lında ise akkiz bir hastalık olarak  tanımlanmıştır (2).
Kısa süreli su teması ile geçici oluşan, çoğunlukla el
palmar bölgelerine lokalize, şeffaf  ve beyaz renkli
papül ve plaklarla karakterizedir. Kadınlarda daha

sıktır. Bununla birlikte, ASA'nın patogenezi tam ola-
rak anlaşılamamıştır(3).

Burada; Akuajenik siringeal akrokeratoderma tanısı
konulan 4 ve 8 yaşında iki olgu sunulmakta, hasta-
lığın etyopatogenezi, tanı ve tedavisi literatür eşli-
ğinde  gözden geçirilmektedir.

Olgu 1

4 yaşında kız çocuk hasta polikliniğimize avuç içinde suyla
temastan sonra oluşan beyazlama şikayeti ile başvurdu. Şi-
kayetlerinin 3  aydır mevcutmuş. Özgeçmişinde ilaç kulla-
nımı  ve herhangi bir hastalık öyküsü olmayan hastanın
ailesinde de benzer şikayeti  olan bireyler yoktu. Dermato-
lojik muayenesinde: 1  dak. ılık su ile temastan sonra oluş-
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maya başlayan ve 5 dak içinde belirginleşen bilateral beyaz-
parlak, bir mm çapında papüller (Resim 1) ve elleri kuru-
duktan 30 dak sonra lezyonlarda tamamen gerileme
mevcuttu. Hastaya mevcut klinik bulgularla Akuajenik si-
ringeal akrokeratoderma  tanısı konuldu. 

Olgu 2

8 yaşında erkek çocuk hasta 1  yıldır devam eden herhangi
bir şikayete neden  olmayan suyla temastan sonra oluşan
avuç içlerinde beyazlama şikayeti ile başvurdu. Özgeçmi-
şinde  ilaç kullanımı  ve herhangi bir hastalık öyküsü olma-
yan hastanın ailesinde de benzer şikayeti  olan bireyler
yoktu. Dermatolojik muayenesinde: ılık su ile temastan
sonra oluşmaya başlayan ve 5 dak içinde belirginleşen sağ
avuç içinde daha belirgin beyaz-parlak, bir mm çapında pa-
püller mevcuttu (Resim 2), elleri kuruduktan 30 dak sonra
lezyonlarda tamamen gerileme saptandı. Hastaya mevcut
klinik bulgularla Akuajenik siringeal akrokeratoderma tanısı
konuldu. 

(Akuajenik siringeal akrokeratoderma tanısı konulan has-
talarımız  çocuklarda  ve genç erişkinlerde kistik fibroz has-
talığı için ipucu olabileceği düşünülerek gen analizi
araştırılması için pediatri bölümüne yönlendirildi.

Her iki hastaya da alimunyumhidroklorid ve her el yıkan-
masından sonra %10üre solüsyonu uygulanmasından sonra
lezyonlarda gerileme saptandı.

Tartışma

Akuagenik siringeal akrokeratoderma bilateral avuç
içlerinde nadiren ayak altlarında rastlanan nadir gö-
rülen bir hastalıktır. Edinsel ASA daha sıklıkla ad
olesan dönemde ve kadınlarda gözlenir (4). Litera-
türde; en küçük 6 yaşında Langerhans hücreli histi-

yositoz tanısı mevcut olan ve ASA tanısı konulan
vakaya rastlanmıştır (5). Olgularımız; 4 ve 8 yaşında
olup 4 yaşındaki hastamız literatürde tanı konulan
en küçük hastadır. ASA idiyopatik olabileceği gibi
kistikfibrozis  hastalığına eşlik edebilir ve bazı has-
talarda  aspirin, indometasin, salazopirin, rofekoksib
ve selekoksib gibi bazı ilaçların kullanımı ile ilişkili
olabilir (6).

Klinik olarak ASA  genellikle bilateral palmar nadi-
ren de plantar bölgede su ile temas sonrası 2-20 dak
sonra oluşan, çok sayıda, simetrik, düz-yuvarlak, şef-
faf-beyaz renkli, 1 mm çaplı papül ve plakların ge-
lişimi ile karakterizedir (4).

Akuajenik siringeal akrokeratodermanın etyopato-
genezi bilinmemektedir. Ter bezi anormallikleri,
stratum korneumun bariyer fonksiyonunda bo-
zulma, stratum korneumda şişme ile sonuçlanan su
absorpsiyonunun artması  ileri sürülmektedir. Kistik
fibroziste CTFR gen mutasyonu ile ekrin duktusta
elektrolitlerin reabsorpsiyonu azalmakta, terde sod-
yum ve klor artmakta ve semptomlar ortaya çıkma
ktadır. Hiperhidroz, aspirin ve benzeri COX-II in-
hibitörlerinin (selekoksib ve rofekoksib) kullanımı
ile kistikfibroziste olduğu gibi artmış ter tuz kon-
santrasyonu sonrasında epidermal sodyum tutulu-
munun, artmış su absorpsiyonuna yol açabileceği
fikri de öne sürülmüştür (7).

ASA tanısı hasta öyküsü ve klinik bulgularla konu-
lur. Histopatoloji gerekli olmamakla birlikte lez-
yonlu alandan alınan biyopsinin histopatolojide en
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Resim 1. 1 dak ılık su ile temastan sonra oluşmaya başlayan ve 5 dak içinde belirginleşen bilateral beyaz-parlak, bir mm çapında papüller



karakteristik bulgular stratum korneumda spongio-
tik değişiklikler, akantoz ile ortohiperkeratoz, dilate
akrosiringium, akrosiringium çevresinde fokal spon-
gioz, ekrin ter bezi hiperplazisi, ekrin glandüler hü
crelerde değişliklikler ve kapiller hücrelerde prolife-
rasyon  gibi histopatolojik değişlikliklere rastlanır(8). 

KF hastaların %44-80’ine eşlik ettiği tahmin edil-
mektedir. Bu nedenle ASA’nın kistikfibrozis ile iliş-
kili  hastalıkların belirtisi olabileceği ve tüm ASA
olgularının kistikfibrozis gen disfonksiyonu açısın-
dan genetik olarak araştırılması önerilmiştir(9). Bir
çalışmada KF tanısı olan 60 hastanın %78’inde(47
hasta) ASA tanısı konulduğu bildirilmiştir (10). 4 ve
8 yaşındaki iki hastamız tanı konulduktan sonra KF
açısından araştırılması için pediatri kliniğine yönlen-
dirilmiştir.

Tedaviye verilen cevap değişkendir. Topikal gluko-
kortikoidler, üre, salisilik asit ve hiperhidroza yöne-
lik alüminyum tuzları veya botulinum toksini veya
iyontoforez tedavi seçenekleri arasındadır. Hastala-
rımıza alimunyum hidroklorid ve her el yıkanmasın-
dan sonra %10 üre solüsyonu uygulanmasından
sonra lezyonlarda gerileme saptandı.

Sonuç  

Bizim vakalarımız; 4 ve 8 yaşlarında olup literatürde
en küçük 6 yaşında  tanı konulmuş olguya rastlan-

mıştır. 4 yaşındaki hastamız literatürde tanı konulan
en küçük hastadır. Her yaş grubunda görülebilece-
ğini ve hastalarda KF açısından araştırılmasını vub
rgulamak amacıyla hastalarımız , hastalığın etyopa-
togenezi, tanı ve tedavisi literatür eşliğinde  gözden
geçirilerek sunulmuştur.
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Resim 2. Ilık su ile temastan sonra oluşmaya başlayan ve 5 dak içinde belirginleşen sağ avuç içinde daha belirgin  beyaz-parlak, bir mm
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