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Özet

Abstract

Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar

Dermatoses Following The Lines Of Blaschko

Blaschko çizgileri gövdede “S”, sırtta “V”, ekstremitelerde lineer
ve baş bölgesinde dalgalı şekiller sistemi olup, bu çizgilerin embriyonik hücrelerin göç yörüngesini yansıttığı düşünülmektedir.
Blaschko çizgilerini izleyen lezyonların araştırılması genetik mozaisizm mekanizmasının aydınlatılmasına yardımcı olmuştur.
Blaschkolineer dağılımlı lezyonlarla karakterize konjenital
ve/veya nevoid deri hastalıkları doğumdan sonraki yıllarda ortaya
çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu hastalıkları aynı lineer tipi izleyebilen lineer psoriasis veya liken planus gibi akkiz dermatozlardan
ayırt etmek önemlidir. Bu tip bir lezyonla karşılaşıldığında akılcı
bir sorgulama yapabilmek ve doğru ipuçlarını yakalayabilmek için
altta yatan genetik mekanizma ve olası tanılar konusunda bilgi
sahibi olmak gerekmektedir.

Blaschko lines are system of lines that follow an “S” shape over
the chest, “V” shape over the back, linear pattern on extremities
and wavy pattern on the head which are thought to reflect the
streams of tissue growth during embryogenesis. Investigation
of the lesions that follow Blaschko lines facilitated the clarifying
of the mechanism of genetic mosaicism. Congenital and/or
nevoid skin diseases that are characterized by Blaschkolinear lesions may present years after birth. So it is important to differentiate them from the acquired dermatoses that follow the same
pattern like linear psoriasis or lichen planus. Upon encountering
such lesion, in order to make a rational query and realize the correct clues, one has to know about the underlying genetic mechanism and possible diagnoses.

Anahtar Kelimeler: Blaschko çizgileri, mozaisizm, Blaschkolineer

BÖLÜM 1
Giriş
Deri ve zührevi hastalıkları bilimi görsel bilgi birikimi ve tecrübesiyle hastalıklardaki genotip-fenotip
ilişkisinin yorumlanmasına önemli katkıları olan bir
bilim dalıdır. Gövdede “S”, sırtta “V”, ekstremitelerde lineer ve baş bölgesinde dalgalı şekiller sistemini oluşturan ve embriyonik hücrelerin göç
yörüngesini yansıttığı düşünülen Blaschko çizgileri
birçok dermatozda karşımıza çıkabilmektedir.
Blaschko çizgilerini izleyen lezyonların incelenmesi
mozasizm gibi genetik mekanizmaların açıklığa kavuşmasına yardımcı olmuştur. Blaschkolineer dağılımlı lezyonlarla karakterize konjenital veya nevoid
deri hastalıkları doğumdan sonraki yıllarda ortaya
çıkabildiğinden bu hastalıkları lineer psoriasis, liken
planus ve diğer lineer tipi izleyebilen akkiz dermatozlardan ayırt etmek önemlidir. Bu tip lezyonlarla
karşılaşıldığında uygun ipuçlarını kullanarak doğru
tanıya ulaşabilmek için ayırıcı tanıda bulunan hasta-
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lıkları hatırlayabilmek, altta yatan genetik mekanizma ve algoritmik sorgulama konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Şekil 1. Blaschko Çizgileri
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I. Blaschko Çizgilerinin Oluşum
Mekanizması
Blaschko çizgilerini izleyen bir dermatozla karşılaşıldığında akılcı, sistematik bir yaklaşımda bulunabilmek için öncelikle Blaschko çizgilerinin
oluşum mekanizmasını kavramak gerekmektedir.
1901'de Blaschko epidermal ve sebase nevüsü
olan 150’yi aşkın hasta serisini inceleyerek lezyonların dağılımını gösteren bir diagram oluşturmuştur (1). Daha sonraki yıllarda Happle Blaschko
çizgilerini daha net tanımlamıştır (2) (Şekil 1).

II. Blaschko Çizgileri ve Embriyonik Göç
İlişkisi
Blaschko çizgileri birçok dermatolojik hastalıkta farkedilmekte ancak bu tipin oluşum mekanizması tam
olarak bilinmemektedir. Etyopatogenezi birbirinden
farklı birçok hastalıkta aynı tipin görülmesi patolojik
bir süreçten çok derinin normal gelişimi ile ilgili olduğunu düşündürmektedir (3).
Montgomery dermatomal yerleşime uymayan
Blaschko çizgilerinin embriyonik dokuların büyüme
sırasındaki göç yörüngesini yansıttığını öne sürmüştür (4).
III. Blaschko Çizgileri ve Klonal Hücre
İlişkisi
1978 'de Shuster birçok nevüste görülen bu sarmal
tipin embriyonun gelişimi sırasında bir hücre klonunun
hareketine bağlı olabileceğini ve egzema gibi sık rastlanan hastalıklara yatkınlığın bile bu klonal tip mekanizmasıyla lineer ve sarmal görünümlü fokal lezyonlar
şeklinde ortaya çıkabileceğini belirtmiştir (5).
Happle bu görüşü destekleyerek bu çizgilerin şeklini
ektodermal hücrelerin orta hattan dışarı doğru
transvers göç ederken embriyonun fleksiyon ve boyuna büyüme hareketine bağlamıştır. (6)
Bu görüş hala tam olarak ispatlanamasa da melanosit ve keratinosit göçünü araştıran destekleyici hayvan deneyleri mevcuttur (7, 8).
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IV. Blaschko Çizgileri ve Mozaisizm İlişkisi
1978' de Happle Blaschko çizgilerini izleyen dermatozların mozaisizm belirtisi olduğu hipotezini ileri
sürmüştür (6, 9, 10). Günümüzde Blaschko çizgilerinin genetik mozaisizmi yansıttığı görüşü yaygınlık
kazanmış olsa da birçok çalışmada her iki tip deride
karışık hücre gruplarının görülmesi bu teorinin ispatlanmasını güçleştirmektedir (3). 2008'de Meyer
ve ark. Blaschko çizgilerinin fonksiyonel X- kromozomu mozaisizmi (lyonizasyon), postzigotik mutasyonlar, gametik yarı-kromatid mutasyonları,
heterozigosite kaybı gibi çeşitli genetik mekanizmalarla embriyogenez sırasında oluştuğunu belirtmiştir
(11). Blaschko çizgileri ve mozaisizm ilişkisi
Blaschko çizgilerini izleyen pigmenter bozukluklar
üzerinde yapılan çalışmalar ile de desteklenmiştir
(12, 14).
V. Embriyogenezde Blaschko Çizgilerinin
Oluşum Zamanı
Blaschko çizgilerinin embriyonik hücrelerin göç yörüngesini yansıttığı kabul edildiğinde genetik veya
epigenetik değişikliğin embriyogenezin hangi aşamasında olduğu, fenotipi belirlemektedir. Yani
erken embriyogenezde olan bir değişiklikte mutant
klon vücudun daha geniş bir alanına dağılıp daha
fazla sayıda organı veya dokuyu ilgilendirebilirken
geç dönemde olursa sınırlı bir yayılım olup sadece
deriyi etkileyebilmektedir. Özellikle gebeliğin 2. ve
3. trimesterında ortaya çıkan mozaisizmde lineer
lezyonlara rastlanabilmektedir (15, 16). Ancak mozaisizme bağlı deri bulguları sadece Blaschko çizgilerini takip etmez. Mozaisizme bağlı deri bulguları
blok/dama tahtası tip (ör: Becker nevüs), yaprak
(filloid) şekilli (ör: filloid hipomelanozis), orta hat
ayırımı olmadan yama şekilli (ör: geniş konjenital
melanositik nevüs) veya lateralizasyon (ör: CHİLD
sendromu) şeklinde olabilir (17, 15). (Şekil 2).
VI. Mozaisizm Tanımı ve Mekanizması
Mozaisizm tek bir döllenmiş yumurtadan gelişmiş
bir canlıda farklı genotipe sahip hücre gruplarının
bulunmasıdır. Mozaisizm genomik veya fonksiyonel
(epigenetik) düzeyde olabilir. Genomik mozaisizmde DNA dizisinde değişiklik olurken epigenetik
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Şekil 3. Lyonizasyona Bağlı Mozaisizm

yoda iki farklı hücre grubu oluşmasına neden olacaktır (19, 20).
b. Lyonizasyon: Her bir dişi hücrede sadece tek bir X
Şekil 2. Mozaisizm Tipleri

mozaisizmde gen ekspresyonundaki değişiklikler
mozaik fenotipi belirlemektedir (15). Epigenetik mozaisizm çoğunlukla retrotranspozonlar gibi DNA dizisine katılıp komşu genlerin ekspresyonunu
değiştirebilen virüs kökenli gen dizilerine bağlı oluşmaktadır. Epigenetik mozaisizme ait fenotip nesilden
nesile aktarılabilmektedir. Ancak genomik mozaisizm
paradominant kalıtım dışında genellikle sonraki nesillere aktarılmamaktadır. Paradominant kalıtımda birey
heterezigot bir mutasyon taşımaktadır ancak fenotipik
olarak normaldir. Mutasyonu aktardığı çocuğunda
postzigotik dönemde aynı genin diğer aleli de mutasyona uğrarsa homozigot mutasyon taşıyan dokuların
dağılımında lineer lezyonlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu mutasyonun neden olduğu fenotip aynı ailede
birden fazla kişide görülebilir (18).

kromozomunun aktif olması hipotezine dayanır.
Döllenme sonrası erken hücre bölünmelerinin ardından (blastosist evresinden sonra) dişi embriyonun hücrelerinde anne veya babadan gelen X
kromozomundan biri rastgele inaktive olur (21).
İnaktif olan X kromozomu barr cisimciği olarak
kalır. Seçim yapıldıktan sonra bölünme ile oluşan
yeni hücrelerde aynı X kromozomu inaktif olarak
kalır. Eğer aktif X kromozomu mutasyon taşıyorsa
bu hücrelerin göç ettiği bölgelerde mutasyona ait fenotip ortaya çıkar (22). (Şekil 3). X inaktivasyonuna
bağlı mozaisizm epigenetik mozaisizmdir. Son yıllarda yapılan çalışmalar retrotranspozonların X
inaktivasyonunda kilit rol oynadığını göstermektedir

Mozaisizm mekanizmaları aşağıdaki gibi sınıflanabilir;

(23, 24).

a. Yarı-kromatid mutasyon: Gametogenezin 1. mayoz
döneminde DNA polimerizasyonu sırasında yanlış
baz eşleşmesi sonucu oluşur. Böylece kromatitin tek
sarmalında yanlış bir baz bulunur. Çift sarmalın bir
noktasında oluşan bu hata yanlış eşleşmiş bazları
bulunduran bir kromozoma neden olur. Bu kromozomu taşıyan gamet döllenirse postzigotik embri-

c. Postzigotik (somatik) mutasyon: Döllenme sonrası oluşan mutasyonlar mozaisizme neden olur (Şekil 4).
d. Kromozomal ayrılmama: Mayoz veya mitoz sırasında
kromozomların ayrılmaması bölünme sonrası oluşan hücrelerde sayı veya yapı bakımından hatalı kromozomlara neden olur.
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Şekil 4. Somatik Mutasyona Bağlı Mozaisizm

e. Şimerizm: Döllenme sonrası oluşan iki zigotun birleşmesi veya iki spermin tek yumurtayı döllemesi ile
(dispermik şimerizm) genetiği birbirinden farklı
hücrelere sahip tek bir birey oluşmasıdır (25, 26).
Dispermik şimerizmde bir yumurta iki spermle birleşmekte ve triploid bir zigot oluşmaktadır. Ancak
erken bölünme sonrası bazı hücreler diploid hale
gelirse diploid/triploid hücreler bulunduran mozaik
embriyo gelişebilmektedir. Bu bireylerde mozaisizme bağlı Blaschko çizgilerini izleyen lezyonlara
rastlanabilir (27, 29).
VII. Blaschko Çizgilerini İzleyen Lezyonların
Kökeni
Blaschko çizgilerini izleyen dermatozlar çoğunlukla
melanosit, keratinosit ve epidermal ekler gibi ektodermal türevleri etkilemektedir (30). Embriyonik
keratinositler nöral krestten dışarı doğru dizi halinde
prolifere olduklarından bu hücreleri içeren lineer
lezyonlar klasik Blaschko çizgilerini izlemektedir.
Melanoblastlar ise tek hücre halinde dışarı doğru
ilerleyip antenatal dönemde deride lokal olarak prolifere oldukları için pek çok pigmenter lezyon yama
ya da yaprak (filloid) şekilli görülmektedir (16). Bazı
çalışmalar Blaschkolineer pigmenter bozukluklarla
karakterize durumlarda mozaisizmin lenfosit
ve/veya deri fibroblastlarında gösterilebildiğini belirtmişse de bu tip pigmenter mozaisizmin en iyi ke-

ratinositlerde gösterilebildiğini savunan yayınlar da
mevcuttur (31, 32).
Epitel hücrelerinin dışında diğer hücrelerin de
Blaschkolineer dermatozların oluşmasında rol alabildiği, lineer atrofoderma ve lineer fibromatoziste
dermal klonların rol aldığı düşünülmektedir (30). Bu
görüşle uyumlu olarak fokal dermal hipoplazide
(Goltz sendromu) epidermis hücrelerindeki
PORCN gen mutasyonuna bağlı sinyal değişiklikleri
sonucu dermal atrofi oluştuğu dolayısıyla mutasyon
keratinositlerde olsa bile nihai fenotipte farklı hücrelerin etkilenebileceği öne sürülmüştür (15).
BÖLÜM 2. BLASCHKO ÇİZGİLERİNİ
TAKİP EDEN HASTALIKLARA GENEL
BAKIŞ
Blaschko çizgilerini izleyen lezyonlar konjenital veya
akkiz, kalıtımsal veya sporadik dermatozlara ait olabilir (Tablo 1) (1, 15, 33). Blaschko çizgilerini takip
eden çoğu lineer dermatoz X’e bağlı hastalıklardır
(34). Bu lezyonlara kadınlarda daha sık rastlanılması
tüm kadınlarda görülen fonksiyonel X kromozom
mozaisizmine bağlanmıştır (35).
Blaschko çizgilerini izleyen konjenital ve/veya nevoid deri hastalıkları doğumdan sonraki yıllarda ortaya çıkabildiği için bu hastalıkları aynı lineer tipi
izleyebilen akkiz dermatozlardan ayırt etmek önemlidir (36).
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Nadir görülen inkontinentia pigmenti ve Goltz sendromu gibi genodermatozlar dışında lineer liken
planus, lineer psoriasis, lineer Darier hastalığı, lineer
skleroderma vb. bazı akkiz dermatolojik hastalıklar
da Blaschkolineer lezyonlarla karşımıza çıkabilmektedir (33).
Çoğunlukla rastgele yerleşimli lezyonlarla karakterize olan ve sık rastladığımız psoriasis, liken planus
ve atopik dermatit gibi akkiz dermatozlar Blaschko
çizgilerini takip eden sınırlı lezyonlarla seyrettiğinde
her zamanki klinik ve histopatolojik bulguları taşırlar. Daha az rastlanan liken striatus, Blaşkit, Moulin
Hastalığı gibi akkiz dermatozlar ise her zaman
Blaschkolineer tipte karşımıza çıkmakta ve Blaschkolineer dermatozların ayırıcı tanısında ön sıralarda
yer almaktadır. Nadiren Blaschkolineer şekilde karşımıza çıkabilen kronik graft versus host hastalığı,
fiks ilaç erüpsiyonu, lupus eritematozus gibi hastalıkların patogenezinde hastalığı tetikleyen faktörün
bu çizgilere karşılık gelen bölgelerdeki anormal keratinosit klonlarına olan toleransı ortadan kaldırması
suçlanmaktadır (30). Yine bu hastalıkların lineer
tipte görülmesinde çevresel faktörler, kutanöz
travma, viral enfeksiyonlar, hipersensitivite reaksiyonu ve genetik yatkınlık da öne sürülmüştür (37,
38). Retrotranspozonlar viral kökenli genomik dizilerdir. Viral enfeksiyonlar sonrası insan genomuna
katılan retrotranspozonların komşu genlerin aktivitesini değiştirebileceği ve bazı ailevi pigmenter mozaisizm durumlarından sorumlu olabileceği öne
sürülmüştür (38, 39). Yine viral enfeksiyonla indüklenen kutanöz antijen ekspresyonun mozaisizm
oluşturarak lokalize T-hücre yanıtını tetikleyebileceği belirtilmiştir (40).
Nadiren önceki nevoid bir hastalığın üzerinde akkiz
bir dermatozun geliştiği durumlarda da Blaschkolineer lezyonlara rastlanabilmektedir (Epidermal
nevus üzerinde psoriasis gelişimi gibi) (30).
BÖLÜM 3. BLASCHKO ÇİZGİLERİNİ
İZLEYEN LEZYONLARLA
KARAKTERİZE GENETİK HASTALIKLAR
Blaschko çizgilerini izleyen deri lezyonları bulunan
bir hastayı değerlendirirken doğru tanıya gidebilmek, akılcı bir sorgulama yapabilmek, parçası ola-
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bileceği bir sendromun ipuçlarını yakalayabilmek,
eşlik edebilecek diğer bulguların farkında olabilmek,
jeneralize kalıtımsal bir hastalığın lokalize formu
olup olmadığını farkedebilmek ve aileye genetik danışmanlık verebilmek için mozaik deri lezyonları ile
seyreden hastalıkların genetiğini kabaca kavramak
önemlidir. Yine anlatılan nedenlerle bu tip bir lezyonla karşılaşıldığında aile öyküsünü doğru değerlendirebilmek için mozaisizmin kalıtımsal yönlerini
bilmek gereklidir. Mozaisizm ve neden olduğu fenotip bazı durumlarda Mendel kurallarına uymayan
kalıtımsal özellikler gösterebilmektedir. Normalde
otozomal genleri ilgilendiren mozaik bir durumun
sonraki nesillere aktarılmayacağı düşünülebilir.
Ancak yukarıda anlatıldığı gibi retrotranspozonlara
bağlı epigenetik mozaisizm ve paradominant özellik
taşıyan genomik mozaisizm sonraki nesillere aktarılabilmekte ve mozaisizme ait fenotip aynı ailede
birden fazla kişide ortaya çıkabilmektedir (18).
3. I. Mozaisizm ve X’e Bağlı Deri Hastalıkları
X’e bağlı bir hastalık kadınlarda görüldüğünde
fonksiyonel mozaisizm (lyonizasyon) nedeniyle hastalığa ait fenotip mutasyon taşıyan X kromozomunun aktif olduğu dokularda ortaya çıkabilmektedir.
Dolayısıyla bu kadınlarda mozaisizme bağlı deri bulguları görülebilir ve bunlar genellikle Blaschko çizgilerine paralel olur (inkontinentia pigmenti gibi)
(15). Lyonizasyon embriyogenezin erken döneminde gerçekleştiği için X'e bağlı hastalıklardaki lineer lezyonlar genellikle multipl ve dardır (18).
(Şekil 3).
Ancak X’e bağlı mozaisizmi bulunan hastalarda deri
lezyonlarının her zaman Blaschkolineer tipte olmadığı unutulmamalıdır. Çünkü mozaisizm bu hastalıklarda lyonizasyon dışında X kromozomuna ait
somatik mutasyona da bağlı olabilmektedir. Bu duruma örnek olarak X'e bağlı konjenital jeneralize hipertrikozda blok şekilli ya da CHILD sendromunda
lateralizasyon şeklindeki mozaisizm lezyonları verilebilir. Yine X' e bağlı bazı hastalıklarda etkilenen
hücreler derinin kalıcı elemanları olmadığında (dolaşımdaki lökositler, endotel hücreleri gibi) hastalığı
taşıyan kadınlarda lyonizasyona bağlı mozaisizm
hücrelerde bulunsa bile klinikte görülebilir bir lineer
tip olmayabilir (ör: kronik granulomatöz hastalık,
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Fabry hastalığı- alfa galaktosidaz eksikliği, WiskottAldrich sendromu) (15).
Steroid sülfataz eksikliği taşıyıcısı (X'e bağlı resesif
iktiyoz) olan kadınlarda beklenen lineer iktiyoz lezyonlarının görülmeyişi ise bu genin kısmi olarak
inaktivasyondan kaçtığını düşündürmektedir (3, 15).
Steroid sülfataz geninin X kromozumunun inaktive
olmayan bir kısmında olmasıyla lyonizasyon olsa
bile fonksiyonuna devam ettiği öne sürülmüştür
(41).
X'e bağlı hastalığı olan bir kadın mozaik deri lezyonu olsun olmasın erkek çocuklarına %50 oranında tam (full blown) hastalığı, kız çocuklarına %
50 oranında mozaik deri hastalığını veya taşıyıcılığı
geçirebilir. X' e bağlı hastalığı olan bir erkek tüm kız
çocuklarına mozaik hastalığı veya taşıyıcılığı aktarırken hiçbir erkek çocuğuna hastalığı aktarmaz (15).
X’e bağlı hastalıkların mozaik deri bulguları hastalığın dominant veya resesif kalıtımına göre farklı şekillerde karşımıza çıkabilir.
a. X'e bağlı dominant: Çoğunlukla erkekler için letal
olduğundan karşımıza kadın hastalarda fonksiyonel
X kromozom mozaisizmine bağlı olarak lineer deri
lezyonları şeklinde çıkar. (İnkontinentia pigmenti,
fokal dermal hipoplazi-Goltz sendromu, ConradiHünermann-Happle sendromu gibi) Nadiren erkekte Blaschkolineer lezyon görülür. Bu durumda
erkekte X kromozom mozaisizmine izin veren bir
durum söz konusudur (postzigotik somatik mutasyon, mayoz sırasında yarı-kromatid mutasyon, XXY
genotipinde ekstra X kromozomunun fonksiyonel
(lyonizasyon) mozaisimi) (15). X kromozom mozaisizmi bulunduran erkeklerde mozaisizm gonadları
etkilemişse kız çocuklarına hastalığı geçirebilir (42).
a.I. İnkontinentia Pigmenti (Bloch-Sulzberger Sendromu)
İnkontinentia pigmenti Bloch-Sulzberger sendromu
olarak da bilinen dermatolojik, oftalmolojik, nörolojik ve dental bulgularla karakterize bir hastalıktır.
Doğumdan günler sonra başlayan ekstremite ve
gövdede vezikül ve büllerin eşlik ettiği lineer eritemli
lezyonlarla karakterizedir (43). Çalışmalar hastalığı
Xq28 lokusunda bulunan NEMO geniyle ilişkilendirmiştir. NEMO proteni TNF'e bağlı apoptoza
karşı koruyucu fonksiyon göstermektedir (44). İP'
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de daha çok keratinositlerin etkilendiği ve mutant
X kromozomu taşıyan hücrelerin yıkıma uğradığı
düşünülmüştür (45). Hastalık 4 evreye ayrılır. Evre
1'de kız bebekte vezikülobüllöz lezyonlar en sık saçlı
deri ve ekstremitelerde görülür. Günler ve haftalar
içinde bu lezyonlar kurur ve evre 2'de verrüköz görünüm kazanır. Birkaç hafta sonra retiküler hiperpigmente çizgilerle karakterize 3. evre görülür.
Çocukluk döneminde hiperpigmente çizgiler solar
ve erişkin döneminde evre 4 bulguları olan kıl ve
terleme yokluğunun eşlik ettiği lineer hipopigmente
bantlara rastlanır (46). İP' de çeşitli sistemleri ilgilendiren ek bulgulara rastlanabilir (47). Tırnaklarda
distrofi, subungal keratotik tümörler olabilir. Saçlarda alopesi, donukluk, kaba ve fırça gibi görünüm
bulunabilir. Göz bulguları arasında şaşılık, retinal
vasküler anormallikler, görme kaybı, mikroftalmi,
katarakt ve optik atrofi sayılabilir. Diş bulguları
hayat boyu kalıcı olduğundan tanısal özellik taşır.
Hipodonti, gecikmiş diş gelişimi, konik şekilli dişler
gibi diş bulgularına rastlanabilir. Aksesuar meme
ucu, meme ucu hipoplazisi, meme hipoplazis veya
aplazisi olabilir. Nörolojik bulgular arasında nöbetler, spastik paralizi, mental ve motor gerilik ve mikrosefali sayılabilir. Kontraktürler, skolyoz gibi iskelet
anomalileri ve kulak anomalileri de eşlik edebilmektedir (48).
Histopatolojisinde erken inflamatuar fazda eozinofilik spongioz ve dağınık yerleşimli diskeratotik keratinositler görülür. Verrüköz dönemde akantotik
hiperkeratoz ve diskeratoz odakları bulunur. 3. evrede pigmenter inkontinans varken 4. evrede appendikslerin bulunmadığı dermis ve incelmiş epidermis
vardır (46). İP tanısı klinik olarak konmaktadır. Atipik durumlarda nadiren biyopsi gerekebilmektedir.
Erken bebeklikte epidermolizis bülloza, büllöz impetigo, dermatitis herpetiformis ve herpes zoster
ayırıcı tanılar arasındadır. X'e bağlı kondrodisplazi
punktatada Blaschkolineer lezyonlar bulunur ancak
iskelet displazisi, konjenital katarakt ve alopesi gibi
bulgular ayırt etmede yardımcıdır. Ayrıca bu sendromda lezyonlarda sikatrisleşme görülürken İP' de
görülmez. Naegli sendromu retiküler pigmentasyon, sıcağa intolerans ve palmar hiperkeratoz ile
seyretmekte olup öncesinde inflamatuar dönem görülmez. Ito' nun hipomelanozunda lezyonlar depigmentedir ve yine önceki inflamatuar dönem yoktur
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(47). Tedavi, eşlik eden bulgulara göre planlanmalıdır. Retinal ve nörolojik bulgular açısından periyodik
takip ve aileye genetik danışmanlık vermek gerekmektedir (43, 47).
a.II. Goltz's Sendromu (Fokal Dermal Hipoplazi)
Goltz's sendromu nadir rastlanan bir hastalık olup
ektoderm, mezoderm ve endoderm olmak üzere
her üç embriyonik tabakayı da etkilemektedir. X' e
bağlı dominant geçişli olup erkeklerde antenatal dönemde ölümle sonuçlanır. Lyonizasyonla X inaktivasyonundan kaçan ve mutant alleli taşıyan
hücrelerin yıkımına bağlı oluştuğu düşünülmektedir
(49). Bu nedenle kadınlarda lyonizasyona bağlı
Blaschkolineeer lezyonlar şeklinde görülür. Patogenezi tam olarak bilinmemekte ve lezyonların Blaschkolineer şekilde görülmesinin muhtemelen üstteki
epidermal hasarı yansıttığı düşünülmektedir (3). Doğumda sıklıkla var olan lineer dizilimli veya retiküler
gruplanmış şekilde kırmızı, hipopigmente veya depigmente atrofik maküller izlenir. Atrofik plakların
arasında telenjiektaziler sıklıkla bulunur. Doğumda
lezyonlar vezikül veya büllerle başlayıp atrofik sikatrislere dönüşebilir (50). İnce atrofik deri üzerinde
beliren yumuşak, pembe kahverengi nodüllerle karakterize yağ herniasyonu diğer önemli bulgudur
(51). Frambuaz benzeri papillomlar en sık dudak,
vulvar ve perianal bölgelerde görülür (52). En sık
iskelet, oküler ve dental sistemler etkilenir. İskelet
sistemi bulguları en çok el ve ayaklarda görülür. Asimetrik tutulum olabilir. İstakoz kıskacı belirtisi karakteristiktir. Yine osteopati striata sık rastlanan
iskelet bulgularındandır. Polidaktili, sindaktili,
pençe deformitesi, parmakların hipoplazisi veya aplazisi, mikrosefali, skolyoz görülebilir. Oküler bulgular % 40 hastada görülmekte olup gözlerde
asimetrik yerleşim, mikroftalmi, strabismus, koloboma, epifora olabilir. Diş bulguları hastaların yarısında mevcuttur ve enamel bozuklukları, tekrarlayan
çürükler, anodontia, gecikmiş diş gelişimi, maloklüzyon ve çentikli kesiciler görülebilir (53). Gastrointestinal, renal, nörolojik ve diğer sistem
tutulumları görülebilir (50, 53). Histopatoloji, en
spesifik tanısal tekniktir. Atrofik derinin incelenmesinde dermiste incelme, kollajen liflerinde azalma ve
yağ hücrelerin epidermise doğru ilerlediği görülür
(54). Elektron mikroskopisinde keratinosit hasarı ile
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uyumlu olarak bazal membran tabakasında multipl
lamina densa-benzeri materyal birikimine rastlanır
(55).
Ayırıcı tanısında önde gelen hastalıklar MIDAS sendromu (mikroftalmi, dermal aplazi, sklerokornea),
inkontinentia pigmenti ve Rothmund Thomson
sendromudur. MIDAS sendromunda dermal atrofi
gövdenin üst yarısını tutar ve yağ herniasyonu veya
Goltz sendromunun diğer bulguları yoktur. İnkontinentia pigmentide lezyonların evreleri tipiktir.
Rothmund Thomson sendromu 3 aydan sonra başlar ve lezyonlar lineer değildir. Goltz sendromunda
tedavi multidispliner yaklaşımla planlanır. Deri lezyonları için pulse boya lazeri uygulanabilir. Papillomlar için kriyoterapi veya koterizasyon tedavisi
yapılabilir ancak tekrarlayabilir (53).
a.III. Conradi-Hünermann-Happle Sendromu (X'e bağlı
dominant kondrodisplazi punktata)
Conradi-Hünermann-Happle sendromu (CHHS)
X'e bağlı dominant geçişli olup kutanöz, iskelet sistemi ve oküler bulgularla karakterizedir (56). Doğumda Blaschko çizgilerini izleyen skuamlı
iktiyoziform eritroderma bulguları vardır. Histopatolojisinde kalın, tabaka şeklinde ortokeratoz ve distrofik kalsifikasyon bulguları taşıyan folliküler
tıkaçlar görülür (57). Eritroderma genellikle yaşamın ilk yılında kendiliğinde geriler. Arkasından çizgiler ve girdapvari lezyonlar şeklinde atrofoderma
ve nadiren hiper veya hipopigmentasyon belirir.
Saçlı deri tutulumunda yama tarzı skatrisyel alopesi
olur. İskelet anomalileri olarak kısa boy, kraniyofasiyel deformiteler (frontal çıkıntı, malar hipoplazi
ve yassı burun kökü), asimetrik ekstremite eksiklikleri, vertebral malformasyonlar, kalça displazisi ve
kondrodisplazi punktata bulgusu (epifizlerde noktavi kalsifikasyon) görülebilir. Katarakt, mikroftalmi, mikrokornea, glokom ve retinanın ve optik
sinir atrofisi olabilir (56).
CHHS X kromozomundaki emopamil bağlayıcı
protein genindeki mutasyonlar sonucu oluşur. Söz
konusu protein kolesterol biyosentezinde görev
yapmakta olup eksikliğinde kolesterol sentez yolağının ara ürünleri plazma, deri ve diğer dokularda
birikir (58). CHHS'li çoğu hasta heterozigot mutasyonu taşıyıcı kadınlardır ve lezyonların BlaschkoliSayfa 7/28
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neer dağılımı lyonizasyon nedeniyle oluşan mozaisizme bağlanmıştır (41).
a.IV. CHILD Sendromu (Konjenital Hemidisplazi, İktiyoziform Nevüs ve Ekstremite Defektleri)
CHILD sendromu X'e bağlı dominant bir hastalık
olup erkeklerde letal seyretmektedir. Orta hat ayırımı gösteren lateralizasyon tipde inflamatuar epidermal bir nevüse aynı tarafta iskelet ya da iç organ
hipolazileri ya da aplazileri eşlik etmektedir. (59).
CHILD sendromunun kolesterol biyosentez yolağında görevli NSHL (NADPH steroid dehidrogenaz-benzeri protein kodlayan) genindeki
mutasyonlara bağlı olduğu gösterilmiştir (60).
CHILD sendromu ve mozaisizmle kurtarılan otozomal letal bir hastalık olduğu düşünülen ILVEN'in
aynı hastalık grubunun farklı uçlarını oluşturduğu
öne sürülse de (61) Happle iki hastalık arasında birçok farklılık bulunduğunu belirterek bu görüşe karşı
çıkmıştır. ILVEN her zaman lineer tipte görülürken
CHILD sendromunda görülen nevüs genellikle lineer tipte olmayıp lateralizasyon göstermektedir
(62). Bununla birlikte CHILD sendromu Blaschko
çizgilerini izleyen daha hafif lezyonlarla da seyrebilmektedir. Lezyonların lineer görülmesinin X inaktivasyonunun embriyogenezin daha geç bir
safhasında gerçekleşmesine bağlı olabileceği öne sürülmüştür (18).
a.V. MIDAS Sendromu
MIDAS sendromu (MLS-mikroftalmi ve lineer deri
defektleri) mikroftalmi, dermal aplazi ve sklerokornea bulguları ile karakterize olup genetik ve klinik
olarak fokal dermal aplaziden farklıdır. Daha çok
yüz ve boyun bölgesinde Blaschko çizgilerini izleyen
eritemli dermal aplazik lezyonlar bulunur (63). X’e
bağlı bir hastalık olan MIDAS sendromunun erkeklerde letal olduğu düşünülmektedir. Xp22 bölgesinde özellikle HCCS genini içeren mutasyonlara
bağlı olarak oluşmaktadır (63, 64). Aile içinde ve aileler arasında fenotipik bulguların çeşitlilik göstermesi X inaktivasyonundan etkilenen dokuların her
bireyde farklı olmasına bağlanmıştır (65).
a.VI. Oral- Fasiyal- Dijital Sendrom Tip1
Oral- Fasiyal- Dijital sendrom Tip1 X’e bağlı dominant geçişli bir hastalık olup çene ve dilde lateral
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yarık, parmaklarda malformasyon, mental retardasyon ve Blaschko çizgilerini izleyen dağılımda alopesi
alanları ile karakterizedir (66).
b. X’e bağlı resesif: Mutant gen erkeklerde letal olmadığından erkeklerde diffüz hastalık görülür. Kadınlar lyonizasyona bağlı mozaisizmden dolayı daha az
etkilenir ve tipik olarak kadınlarda mozaik deri lezyonları görülür. Nadiren X inaktivasyonunun asimetrisi nedeni ile kadınlarda hiç hastalık
görülmeyebilir ya da şiddetli hastalık görülür (15).
Erkeklerde Kleinfelter sendromu olması durumunda ekstra X kromozomunun lyonizasyonundan
dolayı Blaschkolineer tip görülebilir (3).
b.I. X’e bağlı Hipohidrotik Ektodermal Displazi
X’e bağlı resesif kalıtılan hipohidrotik ektodermal
displazi EDA gen mutasyonuna bağlı olarak gelişmektedir. Erkeklerde diffüz hastalık olarak görülürken, kadın taşıyıcılar Blaschkolineer çizgilerini
izleyen dağılımda hafif derecede dental anomaliler
ve hipohidroz, hipotrikoz ve yüzeyden çökük hiperpigmentasyon bulguları gösterebilmektedir (67).
b.II. Menkes Sendromu
Menkes Sendromu X’e bağlı resesif geçişli bir hastalık olup Cu2+ taşıyan ATPaz disfonksiyonuna
bağlı oluşur. Kadın taşıyıcılarda anormal bakır metabolizması gösteren hücrelerin mozaik dağılımına
bağlı olduğu düşünülen yama şeklinde saç anomalileri (pili torti) ve Blaschko çizgilerini izleyen hipopigmente lezyonlar görülmektedir (16, 68).
b.III. Partington Sendromu ( X’e bağlı Retiküler Bozukluk)
X’e bağlı resesif bir hastalık olan Partington sendromu
“Ailevi kutanöz amiloidoz”, “Partington kutanöz amiloidozu” olarak da bilinmektedir. Kadın taşıyıcılarda
lineer ve sarmal şekilli hiperpigmentasyon bulgularına
rastlanabilmektedir. Hastalığı bulunduran erkeklerde
yaygın retiküler hiperpigmentasyon, yüksek yerleşimli
frontal saç çizgisi, kronik pulmoner bozukluk, fotofobi
ve hipohidroz bulunur (69).
b.IV. İmmün Yetmezliğin Eşlik ettiği Hipohidrotik Ektodermal Displazi
İmmün yetmezliğin eşlik ettiği hipohidrotik ektodermal displazi (İY-HED) inkontinentia pigmenti
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ile alelik bir genetik hastalık olup NEMO genindeki
hipomorfik mutasyonlara bağlı gelişmektedir. Erkeklerde ektodermal displazi ve immün yetmezliğe
bağlı tekrarlayan enfeksiyonlarla karakterizedir.
Kadın taşıyıcılar ise X inaktivasyonundan etkilenen
dokuların dağılımına göre farklı fenotip gösterebilmektedir. Blaschkolineer dağılımlı hiperpigmente
lezyonlara bazı hastalarda immün yetmezlik ve değişken derecede ektodermal displazi bulguları eşlik
edebilmektedir (70).
b.V. X'e Bağlı Diskeratozis Konjenita
X'e bağlı diskeratozis konjenita DKC1 (diskerin
proteini) gen mutasyonuna bağlı ortaya çıkmaktadır.
Retiküler deri pigmentasyonunun eşlik ettiği atrofi,
tırnak distrofisi, mukozal lökoplaki, ilerleyici kemik
iliği yetmezliği ve malignensilere artmış meyil ile karakterizedir (71). Kadın taşıyıcılarda mutant genin
aktif X kromozomunda olup olmamasına bağlı olarak (X-inaktivasyonundan kaçma) farklı fenotipik
özellikler görülebilir (72). Buna göre kadın taşıyıcılarda nadiren Blaschko çizgilerini izleyen hiperpigmentasyon veya poikiloderma, palmoplantar
hiperkeratoz bulunabilir (15).
b.VI. Alopesi ve Fotofobinin eşlik ettiği İktiyozis Follikülaris
Alopesi ve fotofobinin eşlik ettiği iktiyozis follikülaris (IFAP) sendromu MBTPS2 gen mutasyonuna
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kadın taşıyıcılarda
Blaschko çizgilerini izleyen alopesi, folliküler iktiyoz, atrofoderma ve hipohidroz bulguları görülebilmektedir (73).
3. II. Mozaisizm ve Letal Olmayan Otozomal
Dominant (OD) Deri Hastalıkları
Bazı klasik OD geçişli deri hastalıkları mozaisizm
nedeniyle Blaschko çizgilerini izleyen lezyonlar şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumda bu
bulguların tüm vücutta yaygın görülmesi durumunda hangi hastalığa işaret edeceğini bilmek doğru
tanıya ulaşmak ve aileye genetik danışmanlık vermek adına önemlidir.
Bu hastalıklar mozaik durumlarda epidermal nevüs
kliniğiyle karşımıza çıkabilmekte ve yukarıda anlatıldığı gibi klinik karakteristik özellikleri ve histopatolojisi OD hastalıkları yakalamak için ipucu
verebilmektedir (15). Ancak Blaschkolineer tiple
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Şekil 5. Tip 1 ve Tip 2 Segmental Bulgular

karşımıza çıkan bulgular her zaman jeneralize bir
hastalıkla eşleşmeyebilir. Bu durum aşağıda anlatılan
OD letal hastalıklarda yani sadece mozaik durumlarda hayatla bağdaşan durumlarda görülür (16).
OD letal olmayan bir genodermatozun mozaik deri
lezyonu şeklinde belirti vermesine iki şekilde rastlanabilir (15) (Şekil 5).
a. Tip1 segmental bulgu
Embriyonik gelişim sırasında bir genin tek bir
alelinde OD hastalığa ait de novo mutasyon (gametogenez sırasında yarı-kromatid mutasyon
veya fertilizasyon sonrası somatik mutasyon) olması durumudur. Bu durumda bu OD hastalığın
bulguları mutant hücrelerin dağılımına karşılık
gelen bölgelerde Blaschko çizgileri izleyen veya
diğer mozaik deri lezyonları şeklinde ortaya çıkar.
Kalan deri bölgeleri ve bu bölgelerdeki hücrelerin
genotipi normaldir. (15) Blaschkolineer tipte görülen bulgular jeneralize hastalığın bulgularının
morfolojik olarak aynısıdır (3). Çoğunlukla bu durumda aile öyküsü yoktur. Ancak çok nadiren
ebeveynde unstabil premutasyon taşıyıcılığı varsa
aile öyküsü bulunabilir. Hastada mutasyon gonadları etkilemişse sonraki nesillere hastalığı aktarma riski vardır (yaygın lezyon ve genital bölge
lezyonları ile seyrediyorsa) (15).
a.I. Sporadik lineer epidermal nevüs (iktiyozis histriks, epidermolitik verrükoz epidermal nevüs, lineer büllöz iktiyoziform eritroderma)
Bu durumda jeneralize bir hastalık olan büllöz konjenital iktiyoziform eritroderma (KİE) mozaik olarak epidermal nevüs şeklinde karşımıza çıkmakta ve
histopatolojisi incelendiğinde epidermolitik hiperkeratoz görülmektedir. Sıklıkla doğumda var olan
Blaschko çizgilerini izleyen kahverengi-ten rengi
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verrüköz lezyonlarla karakterizedir (KRT10 ve
KRT1 gen mutasyonuna bağlı) (74, 75). Bu hastaların gonadlarında da mutasyon mevcutsa çocuklarına
jeneralize hastalığı geçirme riski vardır (74).
a.II. Unilateral Palmoplantar Verrüköz Nevüs
Keratin 16 gen mutasyonunu mozaik şeklinde bulunduran bireylerde tek taraflı ve Blaschko çizgilerini izleyen verrüköz nevüs bulgularına
rastlanmaktadır. Bu durumun pakionişi konjenita
tip 1 'in tip 1 segmental bulgusu olduğu düşünülmektedir (76).
a.III. Diğer non-epidermolitik lineer verrüköz nevüsler
Bazı verrüköz epidermal nevüsler histopatolojik
olarak incelendiğinde epidermolizis dışında akantoz
bulguları göstermektedir. Bunların akantozis nigrikansın lokalize formları olduğu düşünülmektedir.
Crouzon kraniosinostozu, akantozis nigrikans ile
ilişkili bir sendrom olup FGFR3 (fibroblast büyüme
faktörü reseptörü) genindeki mutasyona bağlı olarak oluştuğundan FGFR genlerinin bu lokalize
nevüs formlarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir
(77, 78).
a.IV. Nevüs Komedonikus (Akneiform Nevüs )
Apert sendromu otozomal dominant geçişli bir
hastalık olup FGFR2 gen mutasyonuna bağlı
oluşmaktadır. Kraniyosinostoz, klinodaktili,
sindaktili ve şiddetli akne ile karakterizedir. Bu
sendromun mozaik durumlarında nevus komedonikus görülmektedir (79). Nevüs komedonikus genellikle doğumdan itibaren vardır ancak
ergenlikle beraber daha belirgin hale gelmektedir. Keratin dolu çukurların lineer dizildiği
bazen verrüköz tabanlı lezyonlardır (16).
a.V. Nevüs Kornikulatus
Nevüs kornikulatus yeni bir akantolitik hastalık olarak tanımlanmış olup Blaschkolineer dağılımda hiperkeratotik plağa eşlik
eden filifor m hiperkeratoz, boynuz benzeri
çıkıntılar ve dev komedonları adran lezyonlarla karakterizedir. Histopatolojisinde diskeratoz olmadan akantoliz bulguları vardır
(80).
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a.VI. Lineer Darier Hastalığı
Lineer Darier hastalığının morfolojik bulguları jeneralize form ile aynı olup ATP2A2 gen mutasyonuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (81).
a.VII. Lineer Hailey Hailey Hastalığı ve Tekrarlayan Lineer Akantolitik Dermatoz
Hailey Hailey hastalığının lineer lezyonlar şeklinde
seyretmesi tip 1 segmental bulgu olarak öne sürülmüş ve hastalığa neden olan mutasyonun postzigotik dönemde mozaik olarak görülmesine
bağlanmıştır (82).
a.VIII. Lineer Porokeratoz
Porokeratoz kenarları hiperkeratotik halka ile
çevrili merkezi atrofik plaklarla karakterize genetik bir hastalık grubudur. Altı adet alt varyant bildirilmiş olup hepsinin histopatolojisinde
kornoid lamella gözlenmektedir. “Klasik porokeratozis Mibelli”’de aile hikayesinin sık olması
OD bir hastalığı düşündürmektedir. “Dissemine aktinik süperfisyal porokeratoz (DSAP)”
OD geçişli olup UV ışınlarına temas sonrası
güneşe maruz kalan bölgelerde porokeratoz
lezyonlarıyla karakterizedir. “Lineer porokeratoz” çoğunlukla çocuklukta başlar ve Blaschkolineer dağılımlı lezyonlarla seyreder. DSAP'
nin segmental dağılımlı lezyonlar şeklinde görülmesi DSAP'ye neden olan mutasyonun postzigotik dönemde oluşmasına (Tip 1 segmental
bulgu) bağlanmıştır (83, 84). Bununla uyumlu olarak
çocukluğunda lineer porokeratozu olan bir kişide
erişkin yaşta DSAP lezyonlarının görülmesi heterozigositenin kaybı olarak yorumlanmıştır. Bu durumda DSAP için heterozigot mutasyonu taşıyan
embriyoda aynı genin ikinci alelinde mutasyon oluşmasıyla tip 2 segmental bulgular ortaya çıkmaktadır.
Bu bireyde lezyonlar erken yaşta daha şiddetli olarak
Blaschko çizgilerini izleyen dağılımda görülmektedir.
Dikkat çekici olarak bu hastanın “lineer porokeratoz”
kliniği zamanlama olarak daha geç oluşan bir mutasyona bağlı olmasına rağmen DSAP kliniği lineer porokeratoz lezyonlarından daha sonra ortaya
çıkmaktadır (84). Lineer dağılımlı lezyonlarda malign
potansiyelin daha fazla oluşu heterozigositenin
kaybına bağlanmıştır (85).
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a.IX. Lineer Bazal Hücreli Karsinom
Nevoid bazal hücreli karsinom (NBCC) sendromu
(Gorlin sendromu) multipl BCC, geniş yüz, çene kemiği kistleri, palmar pits ve kaburga anomalileri ile
karakterizedir. Bu hastalık 9. kromozomdaki PTCH
gen mutasyonuna sonucu oluşmakta ve tümörler
heterozigositenin kaybolmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Lineer yerleşimli bazal hücreli nevüs ya da BCC
izole bir bulgu olarak ya da NBCC sendromun bir
parçası olarak görülebilir (15). Normal bir bireyde
lineer yerleşimli BCC lezyonlarının görülmesinin
NBCC sendromunun mozaik formu olduğunu (Tip
1 segmental) öne süren yazarlar olmakla birlikte (16)
nonsendromik herediter multipl BCC'nin heterozigosite kaybıyla ortaya çıkan tip 2 segmental bulgu
olduğu düşünülmektedir (86, 87).
a.X. Segmental Nörofibromatozis Tip 1
Bazı hastalarda nörofibromlar ve cafe au-lait makülleri gibi NF-1 lezyonlarının segmental yerleştiği görülmektedir. Bu durum 17. kromozomdaki NF-1
geninde postzigotik mutasyon sonucu oluşan mozaisizme bağlanmıştır. Bu hastalarda pigmenter lezyonların Blaschkolineer yerleştiği ancak nörofibromların dermatomal tipde görüldüğü bildirilmiştir
(88).
a.XI. Lineer Anjiofibroma
Anjiofibromların segmental dizilimli lezyonlar şeklinde görülmesinin OD kalıtımlı bir hastalık olan tüberoskleroza neden olan genler açısından
mozaisizmi yansıttığı düşünülmektedir (89).
a.XII. Unilateral Nevoid telenjiektazi
Unilateral nevoid telenjiektazi dermal vasküler bir
malformasyon olup ilk kez Blaschko tarafından tanımlanmıştır (90). Sanıldığından daha sık rastlanan
ancak raporlanmayan ya da farkedilmeyen bir
durum olduğu düşünülmektedir (91). Genellikle
akkiz olmakla birlikte konjenital olarak da görülebilir. Konjenital formlar otozomal dominant geçişlidir (92). Nedeni tam olarak bilinmemekte ancak
hiperöstrojenik durumlar (93) ve vazoaktif diğer
maddeler (94) suçlanmaktadır. Ancak erkeklerde de
görülmesi hiperöstrojenik durumlar dışında da faktörlerin rol aldığını göstermektedir (95). Altta yatan
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somatik mozaisizmin çevresel faktörlerin de etkisiyle bu durumu ortaya çıkardığı düşünülmektedir
(90). Daha çok oral kontraseptif kullanan, gebe ya
da kronik karaciğer hastalığı bulunan kadınlarda ergenlik döneminde başlar (96). Çeşitli sayıda telenjiektazilerin lineer, dermatomal ya da Blaschko
çizgileri üzerinde dağıldığı görülür (91). Unilateral
nevoid telenjiektazinin herediter benign telenjiektazinin mozaik formu (OD hastalığın tip 1 segmental
bulgusu) olduğunu öne süren yazarlar olmakla beraber (16) bazı yazarlar unilateral nevoid telenjiektaziyi paradominant mekanizmayla kalıtılan
hastalıklar arasında sınıflamaktadır (18).
a.XIII. Diğer Lineer Benign Adneksiyel Tümörler
Siringomlar, ekrin spiradenomlar, silindromlar ve
trikoepitelyomlar gibi derinin adneksiyel tümörlerinin nadir vakalarda lineer dizilimde görüldüğü bildirilmiştir (97, 101). Bu tümörlerin lineer lezyonlar
şeklinde görülmesinin mozaisizme bağlı olabileceği
düşünülmektedir (16).
a.XIV. Bazaloid folliküler hamartom
Bazaloid folliküler hamartom derinin nadir bir adneksiyel tümörü olup kalıtımsal (herediter) veya kalıtımsal olmayan (nonherediter) formlarda
görülebilir. Lineer unilateral bazaloid folliküler hamartom (LUBFH) nonherediter olup henüz tanımlanmamış bir genin postzigotik mutasyonu sonucu
oluştuğu düşünülmektedir. Söz konusu genin bulunduğu mozaik bölgelerde lezyonların Blaschkolineer dağılımıyla karakterizedir (102). Lezyonlar
folliküler tıkaç, fibröz değişiklikler, hipo/hiperpigmentasyon ve adneks kaybının eşlik ettiği papül ve
plaklarla seyreder (15).
Tip 1 segmental bulgular familyal kutanöz ve mukozal malformasyonda (TEK gen mutasyonu) da
tanımlanmıştır (103).
b. Tip 2 segmental bulgu
Bu durumda şiddetli mozaik lezyonlar hafif veya
klinik olarak belirgin olmayan jeneralize bir hastalık
üzerinde görülür. Bu hastalarda bir genin tek bir alelindeki (heterozigot) mutasyon sonucu OD bir hastalık bulunmakta ve postzigotik dönemde aynı
genin diğer alelinde de mutasyon gerçekleşmesiyle
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heterozigozitenin yitirilmesi (LOH) olarak adlandırılan durum oluşmaktadır. Burada lezyonlar ikinci
mutasyonu da taşıyan hücrelere karşılık gelen bölgelerde Blaschkolineer tipte daha şiddetli ve/ veya
daha erken belirmektedir (15). Bu hastalarda aile öyküsü olabilir veya olmayabilir. Bunun nedeni söz konusu bireydeki heterozigot mutasyon ebeveynlerin
birinden kalıtılmış olabilir veya de novo ortaya çıkmış olabilir. Tip 2 segmental bulgusu olan birey heterozigot mutasyon taşıdığından (lineer lezyon
bölgesindeki hücreler hariç) çocuklarına hastalığı geçirme riski %50 dir.
Tip 2 segmental bulgular moleküler düzeyde yapılan
çalışmalarla Hailey Hailey Hastalığı (ATP2C1 gen
gen mutasyonu) (104), Neurofibromatozis tip 1
(NF1 gen mutasyonu) (105), Legius sendromu (Nörofibromatozis tip 1 benzeri sendrom: cafe-au-lait
maküller, aksiller çillenme ve makrosefali ile karakterize, SPRED1 gen mutasyonu) (106), SOLAMEN sendromu (PTEN geni mutasyonuna bağlı,
Cowden hastalığının klasik bulguları ile Proteus sendromuna benzer bulgular- segmental devlik, arteriovenöz malformasyonlar, lenfatik vasküler
malformasyonlar, lipomatozis, lineer epidermal
nevüs) (107) , Darier hastalığı (108), ve ailevi glomuvenöz malformasyonlarda (GLMN gen mutasyonu) (109) tanımlanmıştır.
Ayrıca herediter leiyomyomatozis (fumarat hidrataz
geni mutasyonu) (110), Brooke-Spiegler sendromu
(multiple trikoepitelioma/silindiromatozis) (CYLD
geni mutasyonuna bağlı) (111) gibi hastalıklarda segmental/lineer yerleşimli deri tümörlerinin erken
başlangıçlı veya daha şiddetli olması ve geç başlangıçlı dissemine süperfisiyal aktinik porokeratozlu olgularda jeneralize porokeratoz bulguları üzerinde
lineer porokeratoz lezyonlarının görülmesi tip 2
segmental bulgu mekanizması ile açıklanmaktadır
(84).
Yine tip 2 segmental bulguyu yansıttığı düşünülen
akantozis nigrikans (11), epidermolitik hiperkeratoz
(113) vakaları da bildirilmiştir.
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3. III. Mozaisizm ile Kurtarılan Otozomal
Dominant Letal Deri Hastalıkları
Otozomal genlerde görülen bazı mutasyonlar vücudun tüm hücrelerinde görüldüğünde erken embriyonik ölümle sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla bu
tip mutasyonların neden olduğu nihai fenotip sadece mozaik durumlarda karşımıza çıkmakta ve jeneralize
hastalık
olarak
hiçbir
zaman
görülmemektedir (3, 15). Bu durumların letal OD
hastalıklarla veya otozomal resesif letal bir hastalık
taşıyan bireyde heterozigositenin kaybıyla (LOH)
oluştuğu düşünülmektedir (16).
III. a. Lineer Epidermal Nevüs
Epidermal nevüs (EN) Blaschkolineer dağılımlı deri
lezyonlarıyla karakterize heterojen bir hastalık grubu
olup postzigotik mutasyona bağlı mozaisizm sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. EN sıklıkla doğumda vardır ya da hayatın ilk yılında belirir (114).
EN organoid veya organoid olmayan olarak sınıflandırılabilir. Organoid EN’de sebase bez, ter bezi
ya da kıl follikülü gibi yapıların hipo veya hiperplastik değişiklikleri görülür. Organoid olmayan EN’ler
ise keratinositik olup epidermiste spesifik değişikliklerle karakterizedir (115). EN'nin alt tipleri epidermolitik verrüköz epidermal nevüs, unilateral
palmoplantar verrüköz nevüs, nevüs komedonikus,
non-epidermolitik verrüköz epidermal nevüs, sebase nevüs ve angora kıllı nevüs olarak sayılabilir.
En sık rastlanan EN tipi verrüköz epidermal nevüstür (VEN). VEN deri rengi veya kahverengi keskin sınırlı verrüköz papüllerin birleşmesiyle oluşan
lineer plaklarla karakterizedir (114). Tüm nevüslerin
genetik mozaisizm sonucu oluştuğu düşünülmektedir (116).
III. b. Epidermal Nevüs Sendromu (ENS)
Epidermal nevüs sendromu (ENS) nadir rastlanan
bir hastalık olup Blaschkolineer dağılımda bir epidermal nevüse eşlik eden diğer organ tutulumları ile
karakterizedir (117). ENS’nin normalde hayatla
bağdaşmayan ancak genetik mozaisizmle klinik olarak görülebilen bir otozomal letal mutasyona bağlı
geliştiği öne sürülmüştür (20). ENS altta yatan genetik mutasyon, mozaik klonun dağılımı ve zamanlamasına bağlı olarak farklı hastalarda farklı organ
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sistemlerinin tutulumuyla seyreden heterojen bir
hastalıklar grubudur (118). Epidermal nevüs ile ilişkili mutasyonlar sistemik bulguları açıklamadığından
ENS’nin etyopatogenezinde farklı genlerin rol aldığı
düşünülmektedir (16). ENS’ye eşlik eden epidermal
nevüs organoid (sebase nevus gibi) ya da keratinositik nevüs olabilir (119). Organoid nevüsün eşlik
ettiği ENS’ları; Schimmelpenning sendromu, fakomatozis pigmentokeratotika, nevüs komedonikus
sendromu, Angora kıllı nevüs sendromu ve Becker
nevüs sendromudur. Keratinositik nevüsün eşlik ettiği ENS’ları ise Proteus sendromu, tip 2 segmental
Cowden hastalığı, fibroblast büyüme reseptörü-3
ENS ve konjenital hemidisplazi, iktiyoziform nevüs
ve ekstremite defektleri (CHILD) sendromudur
(115, 119).
ENS’de en sık santral sinir sistemi (nöbetler, kortikal atrofi, mental gerilik, serebrovasküler malformasyonlar ve neoplaziler), iskelet sistemi (kemik
kistleri, skolyoz, sindaktili, polidaktili), ve göz (koristoma, bilateral katarakt, koloboma) bulgularına
rastlanmakla birlikte endokrin (hipofosfotamik rikets, prekoks puberte), kardiyovasküler sistem
(anevrizmalar ve malformasyonlar), ürogenital sistem (testiküler adenoma, çift üreter) bulguları da
eşlik edebilir (vidaru). ENS’de görülebilen diğer deri
bulguları hipo veya hiperpigmentasyon, cafe-au-lait
makülleri, hemanjiomlar, aplazia kutis konjenita ve
melanositik nevüstür (16).
Fakomatozis pigmentokeratotika nadir rastlanan bir
epidermal nevüs sendromu olup mozaisizmle kurtarılan otozomal letal hastalıklardandır (18).
Blaschkolineer dağılımda sebase nevüs ve dama tahtası tipte benekli lentijinöz nevüs ile karakterizedir
(120).
III. c. Proteus Sendromu
Proteus sendromu (PS) nadir görülen bir hastalık
olup asimetrik büyüme, vasküler anomaliler ve deri
bulguları triadından oluşur. Postanatal 6-18 aylarda
çeşitli dokularda başlayan asimetrik, hızlı ve ilerleyici, orantısız büyüme ve şekil bozuklukları ile karakterizedir. Bu bulgular hastalarda yama ya da
blaschkolineer tipde görülmektedir (121). Lindhurst
ve ark. AKT-1 onkogenindeki mutasyonun somatik
mozaisizme neden olarak hastalık bulgularını ortaya
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çıkardığını belirtmiştir (122). Tutulan dokular ve tutulumun şiddeti hastadan hastaya değişmektedir ve
çok sınırlı tutulumlar tanıyı güçleştirmektedir. Herhangi bir doku tutulabildiği gibi en sık kemik, bağ
ve yağ dokusu tutulur. Aşırı büyüme sonucu kemik
gibi dokular normal yapısını ve şeklini kaybedebilir
(121). Vasküler malformasyonlar sık olup en sık kapiller malformasyonlar, daha az sıklıkta venöz malformasyonlar
görülür.
Klippel-Trenaunay
sendromu (KTS)’nda da vasküler malformasyonlar
görülmektedir ancak KTS’de bu malformasyonlar
daha şiddetli olup PS’ye özgü diğer bulgular yoktur.
PS’de yağ dokusu disregülasyonu (lokalize yağ dokusu büyümeleri ve atrofileri) en belirgin bulgudur.
Lineer verrüköz epidermal nevüs sık görülür (123,
124). Doğumda hafifçe var olabilir ancak çoğunlukla hayatın ilk yılında başlar. Blaschko çizgilerini
izleyen ya da yama şekilli koyu kahve-siyah renkli,
pürüzlü yüzeye sahip plaklardır. Kıvrımlı (serebriform) bağ dokusu nevüsü daha spesifik olmakla birlikte daha az sıklıkla görülür. En sık ayak
tabanındadır ve ergenlikte belirebilir. PS çeşitli tümörlerle ilişkilendirilse de en sık parotis bezi adenomu ve bilateral over kistadenomu ile ilişkilidir.
Tedavisi güç olup etkilenen organlara yönelik planlanmalıdır. Tekrarlayan ortopedik girişimlere gerek
duyulabilir. Venöz tromboz ve emboliler en sık
ölüm nedeni olup antikoagülan tedavi gerektirir
(121).
Yukarıda anlatılanlar birlikte yorumlandığında epidermal nevüs kliniğiyle karşımıza çıkan Blaschkolineer lezyonların alta yatan çok farklı genetik
mekanizmaları yansıtabileceği anlaşılmaktadır. Bu
tip bir lezyon OD kalıtılan bir hastalığın tip 1 (Büllöz KİE’nın epidermolitik nevüs şeklinde görülmesi
gibi) veya tip 2 (Cowden hastalığının kalın papüllomatöz plaklarla karakterize epidermal nevüs şeklinde görülmesi gibi) segmental bulgusu olabildiği
gibi OD letal bir hastalığın (Proteus sendromunda
görülen ince yumuşak papüllerle karakterize epidermal nevüs gibi) mozaisizmle kurtarılmasının sonucu
olarak da karşımıza çıkabilmektedir (15).
III. d. Ensefalo-Kranio-Kutanöz Lipomatozis
Ensefalo-kranio-kutanöz lipomatozis (EKKL)
nadir bir nörokutanöz sendrom olup sporadik olarak görülmekte ve mozaisizmle kurtarılan otozomal
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letal bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Göz anomalileri (en sık koristoma), santral sinir sistemi bozuklukları (en sık intrakaranial lipomlar) ve kutanöz
bulgularla karakterizedir. Nevus psiloliparus saçlı
derinin özel bir mezodermal nevüsüdür. Üzerinde
alopesinin bulunduğu artmış yağ dokusu ile karakterize olup EKKL' nin en önemli kutanöz bulgusudur. Bunun dışında deri renginde papüller ve çeşitli
hamartomlar da bulunabilir. Alopesi alanlarının lineer, yama ya da Blaschkolineer tipte olabileceği bildirilmiştir (125).
III. e. ILVEN
ILVEN verrüköz epidermal nevüsün nadir bir varyantıdır. Klinikte Blaschko çizgilerini izleyen eritemli, skuamlı, verrüköz plaklarla karakterize olup
sıklıkla şiddetli kaşıntı eşlik etmektedir. (126). Çoğunlukla tek taraflıdır ve sporadik olarak gözlenir.
Erken bebeklikte başlar ve kadınlarda erkeklere göre
dört kat daha fazla görülür (127, 128). Histopatolojisinde spongioz ve parakeratozun eşlik ettiği psoriaziform
akantoz
tanımlanmıştır
(129).
Parakeratotik epidermiste involukrin ekspresyon eksikliğinin ILVEN’i psoriasisten ayırt eden histokimyasal özellik olduğu öne sürülmüştür (130). Liken
striatus hayatın ilk yılından sonra başlaması, lezyonların hızlı gelişimi, kaşıntının daha az olması, histolojisinde likenoid bulguların görülmesi ve spontan
görülmesi ile ayırt edilebilir. Lineer psoriasis daha
geç başlangıçlıdır ve kaşıntı daha az belirgin olup tedaviye daha iyi yanıt verir (131). Tedavi kozmetik
sonuçlar dikkate alınarak planlanmalıdır. Tam kat
cerrahi eksizyon ve greftleme ile başarılı sonuçlar
bildirilmiştir (131, 132).
III. f. McCune- Albright Sendromu
McCune-Albright sendromu (Poliositotik fibröz
displazi) (MAS) fibröz displazinin eşlik ettiği veya
etmediği cafe-au-lait lekeleri, prekoks puberte, hipertiroidizm, büyüme hormonu fazlalığı, renal fosfat atılımı, Cushing sendromu ve diğer bulguların
değişik birliktelik gösterdiği bir sendromdur (133).
Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal bir hastalıklar
arasındadır (134). Çalışmalar MAS’ın GNAS sinyal
proteinindeki aktivasyon mutasyonuna bağlı geliştiğini göstermektedir (135). Tutulan dokuların çeşitliliği ve hastadan hastaya değişiklik göstermesi
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hastalığa neden olan mutasyonun sporadik olarak
erken embriyogenezde oluşmasına ve dolayısıyla
çok sayıda dokuyu etkilemesine bağlanmıştır (133).
Café-au-lait lekeleri varsa genellikle hastalığın ilk
bulgusudur ve önemli bir ipucu olabilmektedir.
Cafe-au-lait lekelerinin hastalığa neden olan mutasyonun melanositlerdeki tirozinazı etkilemesi ile
oluştuğu öne sürülmüştür (136). Bu lekeler genellikle doğumda veya doğumdan kısa süre sonra klasik
orta hat ayırımı olan tırtıklı kenarlı lekeler şeklinde
görülür ancak istisnalar olup orta hat ayırımı olup
her iki tarafı tutan bloklar şeklinde de olabilir (133).
Daha az sıklıkla pigmente maküllerin Blaschko çizgilerini izlediği vakalar hastalığın genetik mozaisizme bağlı oluştuğunu desteklemektedir (137).
III. g. Lokalize Vasküler Malformasyonlar
Klippel-Trenaunay sendromu, Sturge-Weber sendromu ve kutis marmorata telenjiektatika konjenita
gibi lokal vasküler malformasyonların mozaisizmle
kurtarılan OD letal hastalıklar olduğu düşünülmektedir (18). Klippel-Trenaunay sendromu kapiller,
venöz veya lenfatik sistemi ilgilendiren malformasyonlar ve etkilenen ekstremitede aşırı büyüme ile karakterize bir hastalıktır (138). Ancak vasküler
malformasyonlarla karakterize bu hastalıklarda lezyonlar karakteristik olarak Blaschkolineer değil blok
tiptedir (15). Anjioma serpiginosum ve anjiokeratom gibi vasküler malformasyonların bazı vakalarda
Blaschkolineer yerleşimli görülmesi de genetik mozaisizmi düşündürmektedir (139, 140).
III. h. Multipl Lineer ve Progresif Fibromatozis
Bu hastalıkta multipl fibromlar gövde ve ekstremitede kümeler ve çizgiler halinde yerleşmiştir. Bazen
ülserleşme görülebilir. Histopatolojisinde sıkıca paketlenmiş fibrositler ve histiositler görülmektedir
(141, 142). Multipl lineer ve progresif fibromatozisin Blaschkolineer yerleşiminin yeni vakalarla doğrulanması gerektiği öne sürülmüştür (30).
3. IV. Paradominant Kalıtım ve Mozaisizmle
Karakterize Deri Hastalıkları
Daha çok sporadik olarak görülen bazı mozaik deri
hastalıklarının nadiren aynı ailede toplandığı görülmektedir. Bu durum Mendel’in klasik kalıtım kuralSayfa 14/28
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larına uymamakta ve paradominant kalıtım mekanizmasıyla açıklanmaktadır. Paradominant mutasyonu taşıyan birey fenotipik olarak normal olup
heterozigot bir mutasyon taşımaktadır ve bu heterozigot mutasyonu çocuklarına hastalığın belirtileri
olmadan aktarır. Hastalık sadece postzigotik mutasyon veya diğer genetik olaylar sonucu normal olan
diğer alelin de mutasyona uğramasıyla (LOH) klinik
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ikinci alelin
etkilendiği dokularda lezyonların mozaik dağılımı
görülmektedir. Paradominans mekanizması Becker
nevüs, geniş konjenital melanositik nevüs ve Klippel-Trenaunay sendromunun nadir ailevi formlarında öne sürülmüştür (143, 145). Bazı yazarlar
otozomal dominant kalıtılan ve heterozigositenin
kaybolmasına (LOH) bağlı deri lezyonlarının oluştuğu durumlarda (ör. ailevi glomuvenöz malformasyonlar) (Tip 2 segmental bulgu) paradominans
terimini kullanmaktayken, Happle genellikle ailevi
olmayıp nadiren ailevi birikim görülen hastalıklarda
paradominans teriminin kullanılmasını vurgulamıştır (143).
Nevüs spilus olarak da adlandırılan benekli lentijinöz nevüs dermatomal tipte görülmediğinden daha
önce kullanılan “zosteriform benekli lentiginöz
nevüs” ifadesinin doğruyu yansıtmadığı savunulmuştur. Benekli lentijinöz nevüsün (BLN) paradominant kalıtımla aktarıldığı düşünülmektedir (18).
BLN üzerinde koyu renkli makül ya da papüllerin
bulunduğu hiperpigmente yamalar olup lezyonlar
daha çok blok tipte görülmekle birlikte (15) Blaschkolineer tipte de olabilir (146).
3. V. Mozaisizm ve Otozomal Resesif
Hastalıklar
Teorik olarak otozomal resesif (OR) bir deri hastalığı taşıyıcı bireyde ikinci mutasyon sonucu heterozigosite kaybı ile lineer lezyonlarla karşımıza
çıkabilir (16). Bu tür bir vaka bildirilmemesine rağmen tersi olan durum (ikinci mutasyonla homozigosite kaybı) ile varolan hastalığın yok olduğu (ters
(revertant) mozaisizm) bildirilmiştir. Bu durum bazı
yazarlar tarafından “doğal gen terapisi” olarak yorumlanmıştır. (18). Bu duruma örnek olarak; jeneralize atrofik benign jonksiyonel epidermolizis
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büllozası olan bir hastada yamalar şeklinde normal
deri alanları belirmiştir (147).
BÖLÜM 4. MOZAİSİZMLE
SEYREDEBİLEN OTOZOMAL
DOMİNANT VEYA POLİGENİK
KALITIMA SAHİP MULTİFAKTÖRİYEL
HASTALIKLAR
Bazı idiyopatik inflamatuar deri hastalıkları karakteristik olarak Blaschko çizgilerini izlerken (liken
striatus, blaşkit vb.) genellikle jeneralize deri lezyonlarıyla karakterize bazı akkiz dermatozlar da (psoriasis, liken planus vb.) lineer lezyonlarla karşımıza
çıkabilmektedir (15).
Bazı yazarlar multifaktöriyel etyolojiye sahip ancak
en azından bir OD genin rol aldığı düşünülen psoriasis, liken planus ve egzema gibi sık rastlanan hastalıkların Blaschkolineer tipte görülmesini de
genetik mozaisizm mekanizmasına bağlamaktadır.
Poligenetik kalıtıma sahip ve çevresel faktörlerin de
etyolojide rol aldığı bu hastalıklarda epidermiste yer
alan ve hastalığa yatkınlık oluşturan mutasyonunun
mozaik olarak görülmesinin lineer lezyonlara neden
olabileceği düşünülmüştür (3). Yine psoriasise yatkınlık genlerini heterozigot olarak taşıyan bir bireyin
erken embriyogenezde bazı hücrelerinde somatik
mutasyon oluşmasıyla bu genler açısından homozigot hale gelebileceği dolayısıyla homozigot mutasyon bulunduran bu hücre klonunun hareketiyle
lineer psoriasis geliştirebileceği öne sürülmüştür
(148). Bu hastalıkların etyolojisinde OD genlerin rol
aldığı bilindiğinden akkiz dermatozların lineer lezyonlar şeklinde görülmesi tip 1 segmental bulguyu
düşündürmektedir. Ancak Happle, akkiz dermatozların poligenetik etyolojiye sahip olmaları nedeniyle
tip 1 segmental bulgu terimini monogenik OD hastalıkların lineer formları için kullanılmasını önermiştir (149).
Liken nitidus, kronik graft versus host hastalığı, fiks
ilaç erüpsiyonu ve lupus eritematozus gibi akkiz
dermatozların Blaschkolineer tipte görülmesi hastalığı başlatıcı etkenin bu çizgilerde somatik mutasyon sonrası oluşan anormal hücre klonlarına karşı
toleransı ortadan kaldırmasına bağlanmıştır (150,
155, 30). Atopik dermatit, folliküler müsinozis, miSayfa 15/28

http://www.dermatoz.org/2014/3/dermatoz14053d2.pdf

kozis fungoidesin nadiren Blaschkolineer lezyonlarla seyretmesinin mekanizması tam olarak bilinmese de mozaisizmle ilişkili olabileceği
düşünülmektedir (156, 34).
4. I. Blaschko Çizgilerini İzleyen İnflamatuar
Deri Lezyonları ile Karakterize Dermatozlar
4. I. a. Liken Striatus
Liken striatus kendini sınırlayan genellikle asemptomatik bir hastalık olup nadiren erişkinlerde görülse de çoğunlukla çocuklarda 5 ve 15 yaş arasında
görülmektedir. Hipopigmente ya da eritematöz düzgün yüzeyli veya hafif skuamlı, yassı papüllerin lineer dizilim gösterdiği lezyonlarla karakterizedir
(157, 158). Çoğunlukla bir ekstremitede görülür
ancak gövde veya yüz tutulumu da olabilir. Distal
tutulum tırnak distrofisine neden olabilir. Tırnak tutulumu sadece çocuklarda görülür ve liken planusun
aksine tırnağın medial veya lateral kısmındadır (159).
Lezyonlar tipik olarak haftalar içinde ilerler ve daha
sonra stabil hale gelip 1-2 sene içinde spontan geriler. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte aşılama
veya varisella enfeksiyonu sonrası gelişen vakalar
bildirilmiştir (37, 160). Daha çok atopik diyatezi olan
kişilerde görülmektedir. Liken striatusun atopik dermatitli bireylerde görülen tip 2 segmental bulgu olarak değerlendirilebileceği öne sürülmüştür (16).
Histopatolojik olarak likenoid ve spongiotik komponenti olan bir polimorfik epidermal reaksiyon görülür. Hafif akantoz, fokal parakeratoz, fokal
spongiyoz, intraepidermal vezikülasyon, papiller
dermiste fokal band tarzı lenfositik infiltrasyon ve
histiyosit kümelenmeleri histopatolojik ayırıcı tanıda
önemli ipuçlarıdır. İnfiltrat genellikle CD8(+) T
hücreleri ve etrafında aktive Langerhans hücrelerinden oluşmaktadır (159). Lineer liken planusta ise hipergranuloz ve akantoz varken parakeratoz yoktur.
Liken striatus kendini sınırlayan bir hastalık olduğundan çoğunlukla tedavi gerekmemektedir. Topikal steroidler başarıyla kullanılmakla birlikte topikal
takrolimus/pimekrolimus tedavisine iyi yanıtlar da
bildirilmiştir (161, 162).
4. I. b. Blaşkit
Blaşkit liken striatusla karşılaştırıldığında çocuk vakalar da bildirilmesine rağmen daha çok erişkinlerde
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görülmektedir. Ayrıca klinik olarak papüloveziküler
lezyonlarla seyretmesi, belirgin kaşıntı olması, daha
geniş bantlar ve multilineer yerleşim göstermesi,
daha çok gövdeyi tutması, göreceli olarak daha hızlı
gerilemesi (sıklıkla 2 aydan kısa sürede) ve sık tekrarlamalarla seyretmesi liken striatustan ayırt edilmesine yardım etmektedir. (163, 35). Histolojik
olarak blaşkitte liken striatustaki belirgin likenoid
dermatit yerine belirgin spongiotik dermatit görümektedir. Erişkin blaşkiti ve liken striatusun aynı
hastalık spektrumuna ait olduğu ve genetik mozaisizm gösteren keratinositlere karşı hücresel sitotoksisite mekanizmasıyla ortaya çıktıkları savunulmuştur (165).
4. I. c. Lineer Liken Planus
Liken planus vakaların % 0.2'sinden azında Blaschkolineer tipte görülmektedir (165). Lineer liken planus erişkine göre çocuklarda daha sık
rastlanmaktadır ve çocuklukta görülen diğer lineer
dermatozlardan ayırt edilmelidir (166). Lineer liken
planus Koebner fenomenine bağlı olarak lineer dağılımda görülebildiği gibi gerçek lineer tipi daha az
sıklıkla görülmekte olup daha yaygın lezyonlarla seyreder ve Blaschko çizgilerini izler (166, 167). Liken
planusun Blaschkolineer görülmesinin kutanöz mozaisizme bağlı olarak bireyin bazı hücrelerinin söz
konusu dermatozu oluşturmaya daha meyilli olmasına bağlı olduğu öne sürülmüştür. Histopatolojisi
klasik liken planusla aynı olup kompakt ortokeratoz,
kama şekilli hipergranuloz, testere dişi benzeri akantoz, bazal hüzrelerde vakuolar dejenerasyon ve epidermis komşuluğunda bant tarzı lenfositik
infiltrasyon görülür (165). Ayrıcı tanısında liken
striatus, ILVEN, lineer psoriasis, blaşkit, lineer Darier-White hastalığı düşünülebilir (166). ILVEN
daha kaşıntılı ve daha verrüköz ve hiperkeratotik
lezyonlarla karakterize olup spontan gerilemez.
ILVEN bebeklikte veya erken çocuklukta oluşur.
Histolojisinde likenoid infiltrasyonun eşlik ettiği epidermal nevüs bulguları görülür (168). Blaşkit daha çok
erişkinde tekrarlayan ataklar şeklinde görülür ve histolojisinde spongiotik dermatoz ön plandadır (164).
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4. II. Blaschko çizgilerini izleyen psoriasiform
plaklarla seyreden dermatozlar
Blaschko çizgilerini izleyen psoriasiform plak şeklinde lezyonlar görüldüğünde ILVEN, lineer psoriasis, epidermal nevüs üzerinde gelişen psoriasis
düşünülebilir (169).
4. II. a. Lineer Psoriasis
Lineer psoriasis nadir görülmekte olup Blaschko
çizgilerini takip eden lezyonlarla karakterizedir. Ayırıcı tanıda en çok karışan durum ILVEN’dir.
ILVEN daha çok bebeklikte başlamakta ve çok kaşıntılı olup antipsoriatik tedaviye iyi yanıt vermemektedir. Lineer psoriasis ise daha geç yaşta başlar
ve hafif kaşıntılı yada asemptomatiktir. (169). Poligenetik bir hastalık olduğu düşünülen psoriasisin lineer lezyonlar şeklinde görülmesinin somatik
rekombinasyona bağlı olabileceği öne sürülmüştür.
Bu hipoteze göre psoriasise yatkınlık oluşturan genler açısından heterozigot olan bir bireyin erken embriyogenezde somatik hücrelerinden biri çeşitli
mutasyonel olaylar sonucu psoriasis genleri açısından homozigot hale gelmektedir. Bu hücre lineer
tipte çoğalarak psoriasis kliniğini oluşturacak hücre
klonları için kök hücre görevini görmektedir (148).
Lineer psoriasiste gerekmedikçe tedavi verilmeyebilir. Topikal tedaviler veya dar bant UVB tedavisi
verilebilir (170).
4. II. b. Porokeratotik ekrin ostial ve dermal kanal nevüsü
Porokeratotik ekrin ostial ve dermal kanal nevüsü
(PEN) ekrin açıklıklara karşı gelen küçük çıkıntıların
eşlik ettiği lineer yerleşimli hiperkeratotik papül ve
plaklarla karakterizedir. Nevüs komedonikusa benzemekle birlikte pilosebase follikülerin olmadığı
avuç içi ve ayak tabanı bölgelerinde bulunmaktadır
(171). Moleküler nedeni henüz kesin olmamakla birlikte Easton ve ark. PEN'in KID (keratitis-iktiyozis-sağırlık) sendromundan sorumlu GJB2 gen
(connexin26 kodlayan) mutasyonunun mozaik olarak görülmesi sonucu olduğunu göstermiştir. Histopatolojisi KID sendromu ile aynıdır (172).
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4. III. Blaschko çizgilerini takip eden
lezyonlarla karakterize noninflamatuar akkiz
dermatozlar
4. III. a. Moulin’in Lineer Atrofoderması veya Moulin
Hastalığı
Moulin’in lineer atrofoderması veya Moulin hastalığı ilk kez 1992’de Moulin tarafından tanımlanmıştır. Gövdede 2-6 cm genişliğinde multipl pigmente
atrofik geniş bantlar ile karakterizedir. Bu lezyonlar
çocuklukta veya ergenlik döneminde belirir. Herzaman tek taraflı ve gövdede görülüp nadiren ekstremite de olabilir. Öncesinde inflamasyon veya
sonrasında endürasyon olmayıp lineer skleroderma,
LWNM ve idiopatik atrofodermadan kolaylıkla ayırt
edilebilir (173). Histopatolojisinde bazal epidermiste hiperpigmentasyon, bağ dokusu ve elastik liflerin etkilenmediği normal dermis bulunur (174).
Moulin hastalığının erken embriyogenezde somatik
mutasyon sonucu oluşan genetik ve fenotipik mozaisizm sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir
(175).
4. III. b. Lineer Morfea
Lineer morfea klinik ve histopatolojik olarak klasik
morfeanın bulgularını göstermektedir (176). Çoğunlukla erken çocuklukta başlar ve tek taraflıdır (177).
Blaschko çizgilerini izleyen dağılımda klasik morfea
lezyonlarıyla seyreder. Lineer morfeanın mezoderm
dokularını ilgilendiren ve poligenik olduğu düşünülen bu hastalığa yatkınlık genleri açısından mozaisizmi yansıttığı düşünülmektedir (176).
BÖLÜM 5. KROMOZOMAL
ANORMALLİKLERE BAĞLI MOZAİSİZM
VE BLASCHKOLİNEER PİGMENTER
HASTALIKLAR
Mozaisizme bağlı pigmenter deri bulguları çok çeşitli şekillerde karışmıza çıkmakta ve bazı durumlarda nörokutanöz bir sendromun bir parçasını
oluşturmaktadır. İnkontinentia pigmenti gibi iyi tanımlanmış pigmenter bozukluklara yaklaşım kolay
olmakla birlikte İto’nun hipomelanozu veya nörokutanöz bulguların eşlik ettiği diğer pigmenter mozaisizm hastalıklarını sınıflamak zordur (31).
Pigmenter bozukluklarla karakterize Blaschkolineer
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lezyonlar kromozomal mozaisizme veya şimerizme
bağlı gelişebilmektedir (31, 25).

çift taraflı olabildiği gibi yerleşimi ve boyutu değişkendir (15).

5. I. Blaschko Çizgilerini İzleyen Hipopigmente Lezyonlarla Karakterize Hastalıklar

BÇİH lezyonları olan bazı hastalarda özellikle SSS
(nöbet, gelişim geriliği), göz ve kas-iskelet sistemini
ilgilendiren ekstrakutanöz anormallikler bulunabilir.
Bir çalışmada 3. basamak sağlık merkezine BÇİH
lezyonlarla başvuran hastaların % 33'ünde genellikle
bebeklik döneminde belirti veren ekstrakutanöz
anormalliklere rastlanmıştır (178). BÇİH lezyonlar
özellikle açık tenli ve lokalize lezyonlularda atlandığından ekstrakutanöz anormallik tüm popülasyonda
daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bunun aksi
olarak İto’nun hipomelanozisi olup pediatrik nöroloji merkezinde değerlendirilen hastaların çok daha
fazlasında nörolojik anormallik saptanmaktadır
(başvuru ve raporlama yanılgısı) (15).

5. I. a. İto'nun Hipomelanozu ayrı bir antite olmaktan
çok Blaschko çizgilerini izleyen hipopigmente lezyonlar (BÇİH) ile birlikte farklı multisistemik tutulumları kapsayan genel bir terimdir. Bu bulgu
pigment üretimi az olan bir hücre klonuyla karakterize mozaisizmden kaynaklanmaktadır. BÇİH lezyonlar çok çeşitli yapısal (dengesiz translokasyon
gibi) veya sayısal (trizomi 18 veya 20, triploidi gibi)
kromozomal anormalliklerden kaynaklanabilir.
Bunların bir kısmı sadece mozaik durumlarda yaşamla bağdaşmaktadır (mozaisizmle kurtarılan letal
hastalıklar). BÇİH lezyonları olan hastaların yaklaşık
% 90'ında kromozomal anormallikler pigmentasyonda rol alan genlerin lokalizasyonu ile çakışmakta
ve otozomal veya X kromozomunu ilgilendirmektedir. (15q11.2-12, OCA2 gen lokusu gibi) (12).
Standart sitogenetik analizle kromozomal mozaisizm hastaların dörtte birinde lenfosit ve lezyonel
fibroblastlarda, diğer dörtte birinde sadece lezyonel
fibroblastlarda tespit edilmektedir Mozaik anormalliklerin epidermal dokulara sınırlandığı düşünüldüğünde birçok sitogenetik laboratuarda çalışılamamasına rağmen melanosit ve keratinosit analizlerinin daha aydınlatıcı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir (15). Ayrıca konvensiyonel metodlarla
sitogenetik anormallik saptanamayan bazı hastalarda submikroskopik genetik anormallik (nokta
mutasyonu, mikrodelesyonlar, mikroinsersiyonlar
gibi) olma ihtimalinin yüksek olduğu dolayısıyla bu
durumlarda mikroarray-based genomik hibridizasyon gibi daha hassas tekniklere ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (15).
İto’nun hipomelanozunda altta yatan mutasyona
bağlı olarak çok çeşitli fenotipe rastlanabilmektedir.
Ancak deri bulgusu BÇİH lezyonlardır. Bu lezyonların şeritleri ve sarmalları doğumda varolabilir ya
da özellikle açık tenli kişilerde çocuklukta belirebilir.
Sporadik olarak görülmekte ve her iki cinsiyeti de
etkileyebilmektedir. Güneş ışınlarına maruziyet
çevre deri ile kontrastı arttırarak belirginleşmesine
katkıda bulunabilir. BÇİH lezyonlar tek taraflı veya

BÇİH lezyonları olan hastalarda rutin olarak radyolojik görüntüleme önerilmemektedir. Bunun yerine
öykü ve fiziksel muayenenin yönlendirmesiyle karar
verilmelidir (178). Molho-Pessach ve ark. altta yatabilen bir çok defekte bağlı olabilecek bu bulgunun
spesifik bir sendrom gibi algılanmasına neden olduğundan ve eşlik edebilecek olası nörolojik bulgular
açısından gereksiz kaygı uyandırdığından Ito'nun hipomelanozisi teriminin kullanılmamasını önermişlerdir (15).
BÇİH lezyonların ayırıcı tanısında liken striatus (lezyonların kabarıklığı belirgin olmadığında), epidermal
nevüs (nadiren hipopigmente ve çoğunlukla yüzeyden kalkıktır), Menkes hastalığının kadın taşıyıcıları
(saçlı deride Blaschko çizgilerini izleyen pili torti
bulguları ipucu olabilir), nevüs komedonikus (hipopigmente deride komedonlar varsa), segmental vitiligo (tipik olarak Blaschko çizgilerini izlemez daha
çok dermatomal dağılım görülür ve çoğunlukla depigmente görünüm vardır) sayılabilir. Blaschko çizgilerini izleyen lezyonlara atrofi eşlik ettiğinde fokal
dermal hipoplazi, Conradi- Hünermann-Happle
sendromu veya folliküler atrofoderma, evre 4 inkontinentia pigmenti, liken sklerozus akla gelebilir
ancak bu hastalıklardaki eşlik eden diğer bulgular
ayırıcı tanıda yardımcıdır (15). Kromozomal mozaisizmi olan bazı hastalarda hipopigmente lineer çizgiler hiperpigmente çizgilerle birlikte görülebilmekte
ve anormal derinin hipopigmente mi hiperpigmente
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mi olduğunu anlamak zor olmaktadır (14). Filloid
hipomelanozis yeni tanımlanmış bir nörokutanöz
bir hastalık olup otozomal letal mutasyona bağlı gelişmektedir. Lezyonlar Blaschkolineer tipten ziyade
filloid (yaprak şekilli) tiptedir. İto'nun hipomelanozisi mozaisizm nedeniyle oluşan heterojen bir grup
hastalığın ortak bulgusu iken filloid hipomelanozis
daha net tanımlanmış bir durumdur. Filloid hipomelanozis mozaik trizomi 13 ile ilişkilidir ve mental
retardasyon, korpus kallozum yokluğu, iletim tipi
işitme kaybı, koroidal ve retinal koloboma, kraniyofasiyel ve diğer iskelet sistemi anomalileri ile karakterizedir (18).
I. b. Nevus Depigmentozus: Yine kutanöz mozaisizme
bağlı olduğu düşünülen ancak hipopigmentasyonun
daha sınırlı bir bölgede görüldüğü durumdur.
Nevüs depigmentozus karakteristik olarak çevresinde daha küçük maküllerin eşlik ettiği oval veya
düzensiz bir yama şeklinde görülür. Nevüs depigmentozus bazen blok şeklinde de görülebilir.
Nevüs depigmentozus doğumda görülebildiği gibi
çocuklukta da başlayabilir ancak çoğunlukla hayatın
ilk yıllarında belirti verir. Yenidoğanlarda görülme
oranı 150’de bir olup genç erişkin ve çocuklarda 30
veya 60’da bir görülmektedir. Tuberoskleroz
20.000’de bir görülmekte olup sıklıkla 3 veya daha
fazla hipopigmente makülle karakterizedir. (179).
Çeşitli çalışmalarda nevüs depigmentozusa yaklaşık
%10 oranında ekstrakutanöz anomalilerin eşlik edebildiği belirtilmiştir (178, 180).
5. II. Blaschko Çizgilerini İzleyen
Hiperpigmente Lezyonlarla Karakterize
Hastalıklar
5. II. a. Lineer ve Sarmal Şekilli Nevoid Hiperpigmentasyon (LWNM): Blaschko çizgilerini izleyen epidermal
hiperpigmentasyonla karakterizedir. Bu durum artmış pigment üretimi yapan bir hücre klonunun oluşturduğu mozaisizme bağlıdır. Bu hastalarda çeşitli
mozaik kromozomal anomaliler tespit edilmiştir
(14). LWNM’nin kahverengi lekeleri doğumda veya
erken çocuklukta belirir ve genellikle sporadiktir
(181). Bazı hastalarda özellikle santral sinir sitemi
ve kas-iskelet sistemi ile ilişkili ekstrakutanöz bulgulara rastlanabilir. Bir çalışmada LWNM olan has-
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taların %31'inde ekstrakutanöz anomalilere rastlanabileceği belirtilmiştir (178).
LWNM’nin ayırıcı tanısı yapılırken Partington sendromunun (X’e bağlı retiküler bozukluk) kadın taşıyıcılarında lineer ve sarmal şekilli hiperpigmente
lezyonlara rastlanabileceği unutulmamalıdır (69).
Epidermal nevüs (yüzeyden kabarık olmadığında),
evre 3 İP (önceki evrelerin öyküsü ve histopatolojisi
yol göstericidir), liken planus, eritema diskromikum
perstans, fiks veya likenoid ilaç erüpsiyonu dermal
pigmentasyonla (melanofajlar içerisinde) karakterize
Blaschkolineer hiperpigmentasyonla seyredebilen
diğer hastalıklardır (178, 182).
Moulinin lineer atrofodermasında Pasini ve Pierininin atrofodermasını andıran hafifçe deprese hiperpigmente çizgiler bulunur (173). X’e bağlı
hipohidrotik ektodermal displazi (etkilenen deride
aynı zamanda hipohidroz, hipotrikoz ve hafifçe çöküklük bulunur) ve immün yetmezliğin eşlik ettiği
hipohidrotik ektodermal displazi hastalığının kadın
taşıyıcılarında Blaschko çizgilerini izleyen hiperpigmente lezyonlara rastlanabilir (67, 70). Conradi-Hünermann-Happle sendromu olan hastaların
bazılarında değişken derecede skuam ve folliküler
atrofodermanın eşlik ettiği hiperpigmentasyon bulunabilmektedir, ancak anormal derinin hipopigmente mi hiperpigmente mi olduğunu ayırt etmek
güç olabilmektedir.
5. II. b. Segmental cafe-au-lait Lekeleri: Blaschko çizgilerini izleyen geniş bantlar şeklinde görülebildiği gibi
blok tipte de görülebilir. Bu tip lezyonlar genellikle
izole deri bulgularını temsil etmektedir. Ancak daha
az sıklıkla McCune Albright sendromunun veya tip
1 nörofibromatozisin veya Legius sendromunun tip
2 segmental bulguları olarak görülebilir. (105, 106).
Hipopigmente ve hiperpigmente lekelerin karışımdan oluşan yaygın çizgi ve sarmallarla karakterize
durumlarda anormal derinin hipopigmente mi hiperpigmente mi olduğuna karar vermek zordur (14).
Zeminde orta derece pigmentasyonu olup üzerinde
Blaschko çizgilerini izleyen hiperpigmente ve hipopigmentasyon olan durumlar da tanımlanmıştır
(178, 183). LWNM, Ito’nun hipomelanozisi ve
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Tablo 1. Blaschko Çizgilerini İzleyen Mozaik Deri Hastalıkları
Tablo 1. Blaschko çizgilerini izleyen mozaik deri hastalıkları
Mozaik deri hastalığı

Genetik mekanizma

İpuçları

İnflamatuar deri lezyonlarıyla karakterize
Liken striatus

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Lineer liken planus

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Lineer likenoid ilaç erüpsiyonu

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Lineer liken nitidus

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Lineer lupus eritematozus

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Lineer fiks ilaç erüpsiyonu

OD/Poligenik, multifaktöriyel

GVHD

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Psoriaziform ya da iktiyozifrom plaklarla karakterize
ILVEN

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal

Lineer Psoriasis

OD/Poligenik, multifaktöriyel

CHILD

X'e bağlı dominant

Daha çok lateralizasyon tipte

Conradi-Hünermann-Happle
Sendromu, erken evre

X'e bağlı dominant

Skuamlı, iktiyoziform eritroderma, iskelet ve oküler sistem tutulumu

Porokeratotik ekrin ostial ve dermal kanal nevüsü

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal

Skuamlı, dikenimsi çıkıntıların eşlik ettiği plaklar

Diğer inflamatuar lezyonlar
Blaşkit

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Lineer Atopik dermatit

Poligenik, multifaktöriyel

Lineer Hailey-Hailey Hastalığı

Otozomal dominant

Lineer Darier Hastalığı

Otozomal dominant

İnkontinentia pigmenti-evre 1,2

X'e bağlı dominant

Lineer Porokeratosis

Otozomal dominant

Nevüs komedonikus

Otozomal dominant

Evre 1: vezikülöbüllöz, evre 2: verrüköz

Eşlik eden komedonlar

Verrüköz- hiperkeratotik lineer plaklarla karakterize
Lineer Büllöz iktiyoziform eritroderma

Otozomal dominant

verrüköz, keratotik plaklar kalın ve dikenimsi olabilir, hafif
skuam olabilir

Palmoplantar verrüköz nevüs

Otozomal dominant

verrüköz, keratotik plaklar

Nevüs kornikulatus

Otozomal dominant

boynuz benzeri çıkıntılar, dev komedon benzeri lezyonlar

Proteus Sendromu (ince, düzgün
yüzeyli hiperpigmente plakla karakterize epidermal nevüs)

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal

eşlik eden asimetrik orantısız büyüme, kıvrımlı bağ dokusu nevüsü, vasküler malformasyonlar ve lokalize yağ dokusu disregülasyonu

Epidermal nevüs

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal
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Tablo 1. Blaschko Çizgilerini İzleyen Mozaik Deri Hastalıkları (Devamı)
Atrofi ve skarlaşma ile karakterize lezyonlar
Lineer Morfea

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Moulin'in lineer atrofoderması

OD/Poligenik, multifaktöriyel

Goltz Sendromu

X'e bağlı dominant

yağ herniasyonu, frambuaz benzeri papillomlar , iskelet, oküler ve dental sistem tutulumu

MIDAS

X'e bağlı dominant

Özellikle baş boyunda atrofinin eşlik ettiği erode
veya eritemli alanlar

Conradi-Hünermann-Happle
evre

Sendromu, geç

X'e bağlı dominant

Hipopigmentasyon eşlik edebilir

Eşlik eden hipo/hiperpigmentasyon, iskelet ve oküler sistem tutulumu

Hiperpigmente lezyonlarla karakterize
Lineer ve sarmal nevoid hipermelanozis (LWNH)

Kromozomal anomaliler

McCune-Albright Sendromu

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal

İnkontinentia pigmenti-evre 3

X'e bağlı dominant

X'e bağlı retiküler bozukluk-kadın taşıyıcılar

X'e bağlı resesif

X'e Bağlı Diskeratozis Konjenita-kadın taşıyıcılar

X'e bağlı resesif

Blaschko çizgilerini izleyen hiperpigmentasyon veya
poikiloderma, palmoplantar hiperkeratoz bulunabilir

X’e bağlı Hipohidrotik Ektodermal Displazikadın taşıyıcılar

X'e bağlı resesif

Hipohidroz ve hipotrikozun eşlik ettiği hafif deprese hiperpigmente deri

İmmün Yetmezliğin Eşlik ettiği Hipohidrotik Ektodermal Displazi-kadın taşıyıcılar

X'e bağlı resesif

bazı hastalarda immün yetmezlik ve değişken derecede ektodermal displazi bulguları

Segmental hiperpigmentasyon

Şimerizm

Segmental nörofibromatozis Tip 1

Otozomal dominant

Cafe-au-lait makülleri daha çok blok tip

Benekli Lentiginöz Nevüs

paradominant

Daha çok blok tip ancak blaschkolineer de olabilir

Daha çok blok tip, nadiren blaschko

Hipopigmente lezyonlarla karakterize
İto'nun hipomelanozu

Kromozomal anomaliler

Menkes hastalığı-kadın taşıyıcılar

X'e bağlı resesif

İnkontinentia pigmenti-evre 4

X'e bağlı dominant

Nevüs depigmentozus

Kromozomal anomaliler

Daha çok blok tip

Sebase nevüs

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal

İzole ya da epidermal nevüs sendromlarının parçası
olarak (ör: Schimmelpenning Send, fakomatozis pigmentokeratotika)

Adneksiyel tümörler

Otozomal dominant?

Lineer dağılımlı siringom, trikoepitelyom,ekrin spiradenomlar

Yama tarzı pili torti eşlik edebilir

Papülonodüler lezyonlarla karakterize
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Tablo 1. Blaschko Çizgilerini İzleyen Mozaik Deri Hastalıkları (Devamı)

Bazaloid folliküler hamartom

Otozomal dominant ?

folliküler tıkaç, fibröz değişiklikler, hipo/hiperpigmentasyon ve adneks kaybının eşlik ettiği papül ve
plaklar

Lineer Bazal hücreli nevüs/BCC

Otozomal dominant

NBCC Sendromu bulguları eşlik edebilir veya izole
olarak görülebilir

Segmental leiyomiyomlar

Otozomal dominant?

Lineer anjiofibroma

Otozomal dominant

Lineer fibromatozis

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal

Tüberosklerozun mozaik formu olabilir

Diğer klinik özellikler ile karakterize
Oral- Fasiyal- Dijital Sendrom Tip1

X’e bağlı dominant

Blaschkolineer alopesi alanları, çene ve dilde lateral
yarık, parmaklarda malformasyon, mental retardasyon

Unilateral Nevoid telenjiektazi

Otozomal dominant?

Lineer ,dermatomal ya da Blaschkolineer olabilir

Lokalize vasküler malformasyonlar (kapiller,
lenfatik, venöz)

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal

Daha çok blok tip ancak anjioma serpiginosum ve
anjiokeratom blaschkolineer dağılımda bildirilmiş

Ensefalo-Kranio-Kutanöz Lipomatozis

Mozaisizmle kurtarılan otozomal letal

Saçlı deride blaschkolineer/yama şekilli alopesi, yağ
dokusu nevüsü, göz anomalileri, intrakraniyel lipomlar

Alopesi ve Fotofobinin eşlik ettiği İktiyozis Follikülaris

X'e bağlı resesif

Alopesi, folliküler iktiyoz, atrofoderma ve hipohidroz

nevüs depigmentozus birçok açıdan birbirine benzemekte ve bu tip Blaschko çizgilerini takip eden
hipopigmente ve hiperpigmente lezyonlara genel
olarak “pigmenter mozaisizm” denilmiştir. (13).
Saçlı deri kıllarında sarmal tipte heterokromi pigmenter mozaisizm nedeniyle oluşur ve izole olarak
görülebildiği gibi başka yerlerde Blaschkolineer hipopigmentasyon veya hiperpigmentasyona eşlik
edebilir (184).
5. III. Şimerizm ve Segmental
Hiperpigmentasyon
Şimerizm mozaisizme benzer şekilde bir organizmada birbirinden farklı genotipe sahip hücrelerin
bulunmasıdır. Şimerizmde farklı olarak farklı klonlar ayrı canlılardan kaynaklanmaktadır. Segmental
dispigmentasyonu bulunan bazı hastaların hematolojik olarak şimerik olduğu bulunmuştur. Bu hastalarda McCune Albright sendromundakine

benzer dama tahtası şeklinde koyu yamalar görülmektedir (25).
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