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Özet
Multipl Miyeloma Eşlik Eden Nekrobiyotik Ksantogra-
nülom Olgusu

Nekrobiyotik ksantogranülom nadir görülen, destrüktif,
ksantomatöz ve granulamatöz bir hastalık olup Langerhans
hücreli olmayan histiyositozlardandır. Plazma hücresi dis-
krazileri, multipl miyelom, kriyoglobulinemi veya lenfop-
roliferatif hastalıklara eşlik edebilmektedir. Tedavisi oldukça
güç olup immünsüpresif tedavi ajanları kullanılabilmektedir.
Altmış dört yaşında multiple miyelom tanısı ile takip edilen
bayan hastanın 4 yıldır bacak, kol ve 6 aydır göz etrafında
başlayan lezyonlarına klinik ve histopatolojik olarak nekro-
biyotik ksantogranüloma tanısı konuldu. Yapılan göz kon-
sültasyonunda pitozis ve orbital kemikte düzensizlik
saptandı. Önce topikal potent kortikosteroid tedavisi başla-
nan ve lezyonlarında 2 aylık tedavi sonrası gerileme olan has-
tanın lezyonlarında 6. aydan sonra yeniden aktivasyon
görülerek sistemik steroid tedavisi verildi. Nekrotik ksan-
togranülom genellikle destrüktif tarzda seyrederek güçlü im-
münsupresif tedavileri gerektirmektedir. Ancak nadiren
lezyonlar destrüktif tarzda seyretmeden topikal kortikoste-
roid tedavisiyle regresyon gösterebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Langerhans hücreli olmayan 
histiyosi-toz, multipl miyelom, nekrobiyotik 
ksantogranülom

Abstract
A Case of Necrobiotic Xantogranuloma with Multiple
Myeloma

Necrobiotic  xanthogranulamatosis is a rare, chronic, xan-
thomatous and granulomatous disease  which is  a non
Langerhans cell histiocytosis. Plazma cell dyscrasies, multi-
ple myeloma, cryoglobulinemia or lymphoproliferative dis-
ease may accompany the disease. Treatment is  very difficult,
and immune supressive agents may  be needed.
Necrobiotic xanthogranuloma was  diagnosed both clinically
and histopathologically in a sixty four years  old female  pa-
tient  with a history of multiple myeloma who had devel-
oped lessions in legs  and  arms  4 years  ago, and  also
periorbital region 6 months ago. During her opthalmologic
consultation pitosis and irregularities on orbital bones were
detected. Patient was given topical corticosteroids first and
the lesions regressed was given systemic corticosteroids
however her lesions reappeared  after 6 months this time she
was given systemic steroid treatment. Necrobiotic xan-
thogranuloma  usuallly exhibit a destructive course thus ne-
cessiating  strong  immune supresive treatments. However,
seldomly lessions   may regress with topical steroids without
following  a  destructive course
Key Words: Non-Langerhans cell histiocytosis, multiple
miyeloma, necrobiotic  xanthogranulamatosis
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Giriş

Nekrobiyotik ksantogranülom (NKG) nadir görü-
len, kronik, ilerleyici, Langerhans hücreli olmayan
bir histiyositozdur. Klinik olarak asemptomatik,
sarımsı veya deri renginde, ksantomatöz papül,
nodül veya plaklar şeklinde görülür. Genellikle
altta yatan gamopatiler veya hematolojik maligni-
telere eşlik edebilmektedir (1,2). Bu nedenle hastada
ayrıntılı incelemelerin yapılması oldukça önemli-
dir. Hastalık oldukça destrüktif seyredebilmekte ve

immünsupresif tedaviler verilmektedir (1). Burada
multipl myelom tanısıyla izlenen bir hastada gelişen
NKG sunulmaktadır.

Olgu Bildirisi

Altmış dört yaşında bayan hasta 4 yıl önce her iki
bacak ön yüzünde başlayıp daha sonra kollarda da or-
taya çıkan sarımsı renkte plaklar nedeniyle başvurdu.
Sol tibia ön yüzündeki  lezyonun da aynı şekilde küçük
bir papül olarak başlayıp zamanla ülsere olduğu öğre-
nildi. Ayrıca yaklaşık 6 ay önce göz etrafında önce pur-



pura benzeri başlayan ve giderek sarımsı renk alan sert
plak tarzda lezyon izlenmekteydi. Olgunun deri lez-
yonlarının ilk ortaya çıkmaya başladığı dönemde mul-
tipl miyeloma tanısı aldığı, hematoloji kliniği
tarafından 3 yıl önce klodronat sodyum tedavisi aldığı
ve başvuru esnasında ilaçsız takip edildiği öğrenildi. Ya-
pılan göz konsültasyonunda pitozis ve orbital manye-
tik rezonans incelemesinde orbital kemikte düzensizlik
saptandı. Hastanın soygeçmişinde özellik yoktu. He-
patit belirteçleri, rutin biyokimya, IgM ve IgA değerleri
normal  sınırlardaydı, ancak IgG düzeyi 4790 (N:751-
1560) olup protein elektroforezinde  gamma %34.22
(N:11.60-20.40) idi ve belirgin monoklonal gammopa-
tisi mevcuttu. Sedimentasyonu 126/sa, CRP düzeyi
1.02 (>0.8) beyaz küresi 2600, Hb’i 10.2, Hct’i 32, ve
platelet düzeyi 68 000 olarak saptandı. 

Hastanın dermatolojik muayenesinde her iki ön tibia
yüzünde, tibian ön yüzünün ½’sini kaplayan etrafında
livedoid- kahverengimsi keskin sınırlı plak ve plağın
üzerinde sarımsı renkte sert, fibrotik doku izlendi. Sol
tibia ön yüzünde bu plağın üzerinde  10x20 cm ça-
pında, düzensiz sınırlı, üzerinde sarımsı fibrotik mater-
yal bulunan ülsere lezyon mevcuttu (Resim 1, 2). Sol
periorbital bölgede mor-kırmızı zeminde sarımsı
renkte,sert plak saptandı (Resim 3). Alınan biyopsi ma-
teryalinin histopatolojik incelemesinde; Touton tipi
dev hücreler, az sayıda ksantomatöz hücreler ve amorf
eozinofilik debris şeklinde görülen nekrobiyozis sap-
tandı. Ayrıca bu alanlarda elastik lif kaybı izlenmek-
teydi. PAS/AB ile musin izlenmedi (Resim 4). 

Kliniğe başvurduğunda hematoloji tarafından ilaçsız
takip edilmekte olan hastaya pentoksifillin 600 mgx2
po ve topikal klobetazol propionat tedavisi başlandı.

Periorbital lezyonları için hidrokortizon asetat göz po-
madı başlandı. Hastanın lezyonlarında 2 aylık tedavi
sonrası bir miktar gerileme oldu, 6. aylık kontrolünde
belirgin düzelme olduğu, plaklarında gerileme olduğu
görüldü. Ancak 6. aydan sonra yeni lezyon oluşumu
görüldü ve hastaya 40 mg/kg/gün prednizolon tedavisi
başlandı. Lezyonlarında yine gerileme olan hasta halen
takibimiz altındadır. 

Tartışma

Nekrobiyotik ksantogranülom nadir görülen,
Langerhans hücreli olmayan bir histiyositozdur.
Genelde 5-6. dekatta görülür, kadın ve erkek
oranı eşittir. Klinikte sarımsı turuncu renkli,
bazen sarı-kahverengi de olabilen, sert asempto-
matik papüller, nodüller ve bu papülonodüllerin
birleşerek oluşturduğu plaklar şeklinde görülür.
Lokal doku yıkımıyla seyredebilir. Majör predi-
leksiyon alanı yüzde periorbital bölge (%85)
olup bunu gövde ve ekstremiteler izler. Hasta-
ların yaklaşık %50’sinde orbital kitle, konjonk-
tival tutulum, keratit, sklerit, ektropion, üveit,
hatta körlükle sonuçlanan oftalmik tutulum ola-
bilir (1-4). Kalp, akciğer, karaciğer, dalak, böb-
rek, barsaklar ve iskelet kaslarının da etkilendiği
iç organ tutulumu da görülebilir (5). Olgumuzda
orbital düzensizlik ve pitozis şeklinde göz tutu-
lumu saptandı.

Hastalık en sık monoklonal gamopatiler (%65),
IgG gamopatisi (%35) ve IgA gamopatisi ile be-
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Resim 2. Sol tibia ön yüzünde üzerinde fibrotik materyal
bulunan ülsere plak.

Resim 1. Her iki tibia ön yüzünde etrafı lividi-kahverengi
renkli sınırı olan ortası fibrotik plaklar izlenmekteydi.



raberlik gösterir (6). Ayrıca Hodgkin lenfoma,
miyelodisplastik sendrom ve miyelom gibi diğer
lenfoproliferatif bozukluklar ile de birliktelik
gösterebilmektedir. Hepatosplenomegali, lenfa-
denopati, artmış eritrosit sedimentasyon hızı, lö-
kopeni,  hipokomplemantemi, trombositopeni
ve kriyoglobulinemi saptanabilir (7, 8).  

Histopatolojik olarak derin dermis ve subkutiste
granulamatöz infiltrasyonla birlikte dejenere
kollajen lifleri ortasında nükleer artıklardan olu-
şan hiyalin nekrobiyozis alanları bulunmakta-
dır. Palizatlaşan granülom yapısı mevcut olup
bu yapı köpüksü histiyositler, Touton ve ya-
bancı cisim tipi multinükleer dev hücreler ve az
sayıda lenfositten oluşmaktadır. Ayrıca olgula-
rın bir kısmında dejenere kolajen alanları içinde
kolesterol kleftleri bulunmaktadır.  Histopato-
lojik ayırıcı tanıya mekrobiyozis lipoidika ve
diğer nekrobiyotik dermatozlarla ayırıcı tanıya
girse de kolesterol kleftlerinin, çok çekirdekli
dev hücreler ve Touton hücrelerinin varlığı ile
bu dermatozlardan ayrılmasını sağlar (7, 9, 10).
Histopatolojik bulgular ile hastalığın şiddeti ara-
sında ilişki bulunmamaktadır. 

Ayırıcı tanıda nekrobiyozis lipoidika, ksanta-
lezma, diğer langerhans hücreli olmayan hasta-
lıklar (ksantoma disseminatum, multisentrik
retikülohistiyositoz, juvenil ksantogranülom),
yabancı cisim granülomları ve sarkoidoz yer
alır. Subkutan nodülerin eşlik ettiği vakalar ro-
matoid artrit nodülleri ve subkutan granüloma

anulare ile ayırıcı tanıya girse de klinik ile ayrı-
labilirler (7).

Nekrobiyotik ksantogranülom genellikle des-
trüktif tarzda seyrederek güçlü immünsüpresif
tedavileri gerektirmektedir. Kesin bir tedavi şe-
ması olmamakla birlikte intralezyonel veya sis-
temik steroidler en çok kullanılan ajanlardır.
Şiddetli olgularda düşük doz klorambusil, mel-
falan, hidroksiklorokin, siklofosfamid, radyote-
rapi, klofamizin, metotreksat, plazmaferez,
lokal ve intravenöz immunoglobulin veya
PUVA uygulanabilmektedir (7,11). İzole veya
sistemik tedavinin mümkün olmadığı vakalarda
cerrahi eksizyon veya CO2 lazer ile destrüksi-
yon da kullanılabilir (12). Ancak klinik seyir
altta yatan hastalığa paralel olabilmektedir. Ol-
gumuzda lezyonlara ilk olarak topikal potent
kortikosteroid başlandı ve lezyonların enduras-
yonunda azalma ve boyutlarında küçülme oldu,
ancak takiplerde yeniden aktivasyon olduğu
gözlendi. Klinik olarak agresif seyirli olmayan
ve altta yatan sistemik hastalık nedeniyle im-
münsüpresif tedavi uygulanamayan hastalarda
topikal kortikosteroidlerin de etkili bir seçenek
olduğunu düşünmekteyiz.
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Resim 3. Sol göz etrafında sarımsı renkte plak izlenmekte. Resim 4. Solda nekrobiyozis ile uyumlu hyalinize alan, sağda
Touton tipi dev hücrelerle birlikte ksantomatogranülomatoz

inflamasyon (Hemotoksilen-Eosin X 100).
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