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Özet

Olekranon Kırığı Cerrahisi Sonrası Gelişen Lokal 
Hipertrikoz ve Hiperpigmentasyon

Hipertrikoz, vücudun herhangi bir alanında normal sınırların
üzerinde kıllanma artışı anlamına gelir. Hipertrikoz, jeneralize
veya lokalize, konjenital veya edinsel olabilmektedir. Lokalize hi-
pertrikozda kıl bulunmayan bir bölgede vellüsten terminal kıla
dönüş izlenir.  26 yaşındaki kadın hasta dirsekte renk değişikliği
ve kıllanma artışı nedeniyle başvurdu. Öyküsünden dirsek üze-
rine düşme sonucu olekranon kırığı geliştiği ve cerrahi tedavi ya-
pıldığı ve cerrahiden yedi hafta sonra da bu değişikliklerin geliştiği
öğrenildi. Tedavisiz takip edilen hastanın lezyonu implant çı-
kartma işleminden sonra kendiliğinden geriledi.

Anahtar Kelimeler: Hipertrikoz, kemik kırığı

Abstract

Local Hypertrichosis and Hyperpigmentation after 
Olecranon Fracture Surgery

Hypertrichosis, is increased hair growth exceeding the normal
range in any area of  the body. Hypertrichosis may be generalized
or localized, and may be hereditary or acquired. Localized hy-
pertrichosis takes place when vellus hairs are transformed into
terminal hairs.  A 26-year-old female patient presented with a lo-
calized area of  hyperpigmentation and hypertrichosis. Personal
history revealed that the patient fell on her elbow and broke her
olecranon and undergone a surgery and that these changes de-
veloped seven weeks after the surgery.  The patient was followed
without treatment and the lesion spontaneously disappeared just
after the implant extraction surgery.
Keywords: Hypertrichosis, bone fracture
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Giriş

Hipertrikoz, vücudun herhangi bir alanında kıl-
lanma artışı anlamına gelir (1, 2). Hipertrikoz, jene-
ralize veya lokalize, konjenital veya edinsel
olabilmektedir (3, 4). Jeneralize hipertrikoz,  lanugo,
vellüs veya terminal kılların deri yüzeyinin büyük bir
bölümünü kaplaması olarak tanımlanmaktadır. Yay-
gın hipertrikoz; aralarında ilaçlar, hipotroidi, porfi-
riler ve malabsorbisyon sendromlarının da
bulunduğu pek çok faktör ile ilişkili olabilir Jenera-
lize hipertrikoz hirsutismusdan farklıdır, hirsitusmus
kadınlarda androjen fazlalığına veya androjene
hedef  organ duyarlılığının artmasına bağlı olarak
“erkek tipi” terminal kıl gelişimidir. Lokalize hipert-
rikoz ise nadirdir. En çok kadınlarda yüz, kol üst kı-

sımları gibi bölgede vellüsten terminal kıla dönüş
şeklinde izlenir (5-11) (Tablo 1).  Bu yayında olek-
ranon kırığı için cerrahi uygulanan hastada izlediği-
miz  lokalize hipertrikoz ve hiperpigmentasyon
sunulmaktadır.

Olgu

Yirmialtı yaşındaki kadın hasta dirsekte renk değişikliği ve
kıllanma artışı nedeniyle başvurdu. Öyküsünden dirsek üze-
rine düşme sonucu olekranon kırığı geliştiği ve gergi bandı
tekniğiyle açık redüksiyon ve internal fiksasyon ameliyatı
uygulanan hastanın ameliyat sonrası uzun kol atelde bir
hafta takip edildiği öğrenildi. Hasta atel çıkarıldıktan yedi
hafta sonrada bu değişikliklerin geliştiğini farketmişti. Has-
tanın dermatolojik muayenesinde sağ dirsekte sütürler ve
çevresinde hafif  hiperpigmentasyon ile aynı bölgede hipert-
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rikozis görüldü (Resim 1). Hikayesinde ek hastalık ve to-
pikal ilaç kullanımı mevcut olmayan hastanın hipertrikoz
ve hiperpigmentasyonla karakterize olan lezyonunun atel
altında kalan alanla sınırlı olması nedeniyle hastanın teda-
visiz izlemine karar verildi. Hastaya ilk operasyondan dört
ay sonra implant çıkartma operasyonu uygulandı ve hasta
postoperatif  dönemde atelsiz olarak takip edildi.  İmplant
çıkartıldıktan iki hafta sonra değerlendirilen hastanın hiper-
pigmentasyon ve hipertrikozunda belirgin bir gerileme ol-
duğu görüldü (Resim 2).

Tartışma

Lokalize hipertrikoz, hamartomun bir komponenti
olarak, izole konjenital bir lezyon olarak, sistemik
bir hastalığa bağlı olarak veya kutanöz bir travma
yada enflamasyona bağlı olarak gelişebilir.  Daha da
nadiren suçiçeği sikatrislerinde, böcek ısırığı alanla-
rında, radikal inguinal lenfadenektomi sonrasında
bacaklarda, topikal kortikosteroid, interferon, sod-
yum tetra sülfat, topikal latanoprost, topikal minok-
sidil gibi topikal ilaçların uygulama alanlarında
lokalize hipertrikoz gelişebilmektedir. Kronik
travma bölgelerinde ve olgumuzda olduğu gibi alçı
uygulamalarından sonra da lokalize hipertrikoz gö-
rülebilmektedir (7, 8). Literatürde bir aydan daha
uzun süre alçı uygulamalarında hipertrikoz gelişimi
olabildiği bildirilmektedir (3).

Kemik kırıkları, kronik travma bölgeleri ve alçı uy-
gulamalarından sonra gelişen hipertrikozun meka-
nizması tam olarak bilinmemektedir. Isı ve kutanöz
hipereminin kıl foliküllerini uyarabildiği ve kronik
irritasyon, sürtünme veya inflamasyondan sonra hi-
pertrikoz gelişebildiği bilinmektedir. Kemik kırıkla-

rından sonra da bölgesel kan akımındaki artış ve ku-
tanöz hiperemi geçici hipertrikoza neden olabilmek-
tedir (3). Ortopedik alçılara bağlı hipertrikozun
mekanizması net bir şekilde anlaşılamamış ve çeşitli
hipotezler sunulmuştur. Bunlar; hasarın tetiklediği
artmış bölgesel kan akımı ve artmış metabolizma
(6), geçici kutanöz hiperemi (7, 8),  oklüzyon ile
lokal çevresel değişiklikler, ısı ve nem, sürtünmeye
bağlı irritasyon ve inflamasyon (9), hormonal cevap-
lar (10) veya immobilizasyonun tetiklediği refleks
sempatik distrofidir (5). Alçı veya atelle kapatılma-
yan alanlarda da hipertrikozun görülmesi nedeni ile
altta yatan mekanizmanın deri oklüzyunundan çok
kırık bölgesindeki iyileşme sürecinden kaynaklandığı
düşünülmekledir (9). Bizim vakamızda da kısa süreli
atel uygulamasının hemen sonra değil de yedi hafta
sonra hipertrikoz görülmesi bu teoriyi desteklemek-
tedir. 

Dirsek bölgesinin cilt altı yağ dokusunun ince ol-
ması nedeniyle implantın direkt olarak deride bası
oluşturması, fleksiyon-ekstansiyon hareketleri sıra-
sında oluşan sürtünme, irritasyon, ısı ve inflamas-
yonun da hipertrikoza yol açan diğer faktörler
olduğu düşünülmektedir. İmplant çıkartıldıktan
sonra erken dönemde ek tedaviye ihtiyaç duyulma-
dan hipertrikoz ve hiperpigmentasyonun gerilemesi
ise hipertrikoz ve hiperpigmentasyon gelişiminde
implantın rolüne işaret etmektedir.   

Günümüzde hipertrikozis tedavisinde için uygula-
nabilecek yöntemler arasında ornitin dekarboksilaz
türevi olan eflornitin benzeri topikal ürünler,  elek-
troliz ve lazer sistemleri yer almaktadır. Epilasyon
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Resim 2. Hipertrikoz ve hiperpigmentasyonun gerilemesiResim 1. (A) Dirsek bölgesinde sütürlerin çevresinde hipertrikoz
ve hiperpigmentasyon, (B) kemik grafisi internal fiksasyon, gergi

bandı tekniği



amaçlı kullanılan lazer sistemleri Ruby, Nd: YAG,
diod ve aleksandrite lazerlerdir. Topikal kullanılabi-
len ürünler arasında baryum sülfat içeren depilatör-
ler, kalsiyum tiyoglikolat içerenlere kıyasla daha fazla
irritasyon göstermelerine rağmen daha etkili bulun-
muşlardır. Eflornitin ise özellikle yüz bölgesindeki
kıllanma artışlarının tedavisinde lazer ile birlikte kul-
lanılmaktadır.  Traş veya kılların çekilmesi de diğer
yöntemler olarak belirtilebilir (1, 11, 12). Bizim has-
tamızda ise hipertrikoz herhangi bir tedaviye gerek-
sinim olmadan gerilemiştir. Olgumuz ortopedik
cerrahi girişimler ve alçı uygulamalarının nadir bir
komplikasyonu olarak gelişen lokalze hipertrikoza
işaret etmek amacıyla sunulmaktadır.
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Lokalize Hipertrikozis

Konjenital nedenler Akkiz nedenler

Hemimaksillofasial displazi Osteosklerotik myeloma
Konjenital düz kas hamartoma Kala-azar 
Kıllı Kulak Kepçesi Meloreostotik skleroderma
Kıllı dirsek Morfea sonrası
Becker nevus Su çiçeği
Nevoid hipertrikosis Yanık çevresi
Trikomegali Refleks sempatik distrofi
Kongenital pigmente nevus İlaçlar: interferon, sodium tetra sulfat, topikal latanoprost, topikal minoksidil

Ailesel servikal hipertrikozis Aşı  yerleri
Anterior servikal hipertrikosis Kronik osteomyelit
Winchester sendromu Denerve alanlar
Nöroektodermal anormallikler Tekrarlayan travma

HIV
Lenfodem
Konjenital arteriovenos fistul
Topikal irritanlar

Tablo 1. Lokalize Hipertrikozun Konjenital ve Akkiz Nedenleri


