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Dev Konjenital Melanositik Nevus ve Hipotroidi Birlikteliği
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Melanositik nevuslar çocukluk ve erişkin dönemde
sık görülmekle birlikte büyük çoğunluğu benigndir.
Konjenital melanositik nevuslar yenidoğanların
%1’inde görülür. Bunların çocukluk çağında 20
cm‘den büyük veya vücut yüzeyinin % 5’den fazla-
sını kaplaması durumuna ise dev konjenital mela-
nositik nevus (DKMN) denir (1).

Altı aylık çocuk hasta vücudundaki büyük benler
nedeniyle çocuk endokrin kliniği tarafından kon-
sülte edilmek üzere polikliniğimize gönderilmişti.
Çocuk endokrin polikliniğinde hipotroidi tanısı ko-
nulan hastanın ailesinden alınan anamneze göre bu
benlerin doğarken var olduğu ve giderek büyüdüğü
öğrenildi. Soygeçmişinde hastanın diğer kardeşle-
rinde böyle bir durumun olmayıp ailelerinde deri
kanseri ve anormal pigmente lezyonu olan başka
birey olmadığı öğrenildi. Anne baba arasında akra-
balık yoktu.

Dermatolojik muayenesinde vücutta en büyüğü sırt
bölgesinden başlayıp saçlı deri içine doğru yayılan
yaklaşık 10x15 cm ebatlarında siyaha yakın hiper-
pigmente renkte keskin sınırlı nevus tespit edildi.
Üzerinde yer yer siyahımsı kıllar mevcuttu. Ayrıca

bu lezyonun üzerinde özellikle oksipital bölgede
yaklaşık 0.5 cm ebatlarında kistik siyah tümöral olu-
şumların olduğu gözlendi (Resim 1). Bununla bir-
likte sol femoral bölgede değişik çaplarda üç adet
satellit nevus saptandı (Resim 2). Laboratuar tet-
kiklerinde; 15 günlük iken bakılan Ft4: 0,56 ng/dL,
TSH: 76,3 uIU/ml olan hastaya bu sonuçlarla kon-
jenital hipotiroidi tanısı konularak LT4: 15
ugr/kg/gün tedavisi başlandı. Tedavinin altıncı
ayında Ft4: 1,2 ng/dL, TSH: 2,6 uIU/ml olup nor-
mal olarak değerlendirildi. Yapılan beyin tomografi,
MRI ve EEG incelemeleri normal olarak değerlen-
dirildi. Plastik cerrahi konsültasyonunda lezyonların
eksize edilmesi önerildi fakat bu öneri ailesi tarafın-
dan kabul edilmedi. Bunun üzerine ailesine altı aylık
aralıklarla kontrol önerildi.

DKMN genellikle doğumda ortaya çıkıp erişkin dö-
nemde 20 cm veya daha fazla çapa ulaşabilen bir
melanositik lezyon olarak tanımlanmaktadır. İnsi-
dansının 1:20000 den az olduğu tahmin edilmekte-
dir. Ancak nadir görülmesine rağmen bu lezyon çok
önemlidir. Çünkü hoş olmayan görünümünden do-
layı oluşan majör psikolojik etkilerin yanı sıra özel-
likle santral sinir sistemini etkileyen (nörokutanöz
melanozis) malign melanom gibi ciddi komplikas-
yonlara neden olabilir (2). Genel popülasyonda ma-
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Resim 2. Sol femoral bölgede değişik çaplarda üç adet satellit
nevus görülmektedir
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Resim 1. Yaklaşık 10x15 cm ebatında siyaha yakın hiperpigmente
nevus



lign melanom gelişme riski %4 iken hem DKMN
hem de birçok satellit nevusların birinden malign
melanom gelişme riski %6.3-12 olduğu bildirilmiştir
(1,2). DKMN’nin intrauterin olarak gebeliğin 5-24.
haftalar arası embriyogenez sırasında melanositlerin
prekürsör hücreleri olan melanoblastların düzensiz
büyümesinin neden olduğu nöroektodermdeki
morfolojik bozukluğa bağlı geliştiği düşünülmekte-
dir (2,3). Dev olmayan konjenital nevuslara göre
daha kompleks yapıda olup farklı değişik özelliği bir
arada bulundurabilir. Genellikle üzeri düz veya ka-
barık, iyi sınırlı ve hipertrikozun olduğu kahverengi
bir lezyon görünümdedir. Tanı klinik olarak konur.
Ancak farklı morfolojik görünümden dolayı şüpheli
lezyonlardan histopatolojik tetkik yapılıp ayırıcı tanı
yapılabilir (1-3). Bizim olgumuzda üzerinde hipert-
rikozun olduğu üzeri düz ve keskin sınırlı lezyon
yanı sıra üç adet satellit nevus mevcuttu. Önerilen
eksizyon ve histopatolojik tetkik ailesi tarafından
kabul edilmedi. Tipik klinik görünüm ve hikayesi
nedeniyle DKMN tanısı konuldu.

Hipotiroidi, tiroid hormonu yetersizliğidir. Etiyolo-
jisinde embriyonal gelişme defektleri, tiroid bezinin
konjenital metabolik defektleri, annenin guatrojen
ilaç kullanması, hipotalamik-hipofizer nedenler, en-
demik kretenizm yer alır. Tanı T3,T4 ve TSH tayini
ile konur. Erken tanı ve tedaviyi gerektiren çok
önemli bir hastalıktır (4). Bizim vakamızda da erken
dönemde tanı konulup tedavi başlandı ve hipotiroi-
diye bağlı komplikasyon gelişimi izlenmedi.

Sonuç olarak literatür incelememizde DKMN ve hi-
potiroidi birlikteliğini gösteren herhangi bir bilgiye
rastlamadık. Bu nedenle birlikteliğin tesadüfi olma

ihtimalinin yanı sıra DKMN ve hipotirodinin her
ikisinin de etiyolojisinde embriyonel gelişme defekt-
lerinin olabildiği bilindiğinden bu birlikteliğin em-
briyonel gelişim sırasındaki bir bozukluğa bağlı
olabileceğini düşünmemize neden oldu. Dolayısıyla
DKMN’nin seyri sırasında gelişebilecek komplikas-
yonlar açısından hastaların erken dönemde izleme
alınması önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca etiyolo-
jisinde embriyonel bozuklukların bulunduğu hasta-
lıkların birlikte görülebileceğinin unutulmaması
gerektiğini de belirtmek isteriz.
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