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Erythematous Dermatoses
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Özet
Eritemli dermatozlar dermatoloji kliniğinde sık karşılaşılan hastalıklardır. Figüre eritemler eritemli dermatozların büyük kısmını oluşturur.
Burada figüre eritemler; eritem annüler santrifuj, eritema giratum repens, eritema kronikum migrans, nekrolitik migratuvar eritem,
eritema marginatum romatikum, familyal annüler eritem, lupus eritematozusun annüler erüpsiyonu ve kronik granülomatöz hastalık
taşıyıcılarında gözlenen eritem başlıkları altında ele alınmıştır. Bunlara ek olarak fasyal ve palmar eritemden bahsedilmiştir.
(Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: 55-62)
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Abstract
Erythematous dermatoses are common diseases encountered in the dermatology clinic. Figurate erythemas comprise a huge part of
erythematous dermatoses. Herein, figurate erythemas are discussed under the headings of erythema annulare centrifugum, erythema
gyratum repens, erythema chronicum migrans, necrolytic migratory erythema, erythema marginatum rheumaticum, familial annular
erythema, annular eruption of lupus erythematosus and erythema in chronic granulamatous disease carriers. Additionally, facial and
palmar erythema are reviewed. (Turkish Journal of Dermatology 2009; 3: 55-62)
Key words: Erythema, erythema chronicum migrans
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Eritemli Dermatozlar
Eritemli dermatozlar, eritemin baùlÕca bulgu olduüu
hastalÕklarÕ içerir. Dermatolojide eritemli dermatozlarÕn
büyük kÕsmÕnÕ figüre eritemler oluùturur. Figüre eritemler, annüler veya polisiklik lezyonlar yapan, kalÕcÕ veya
migratuvar döküntüleri içerir. Bu hastalÕklarÕn pek çoüu,
ilaçlar, enfeksiyonlar, malinensi vb. durumlara karùÕ bir
hipersensitivite reaksiyonu sonucu geliùir. Burada figüre
eritemler; eritem annüler santrifuj, eritema giratum
repens, eritema kronikum migrans, nekrolitik migratuvar

eritem, eritema marginatum romatikum, familyal annüler
eritem, lupus eritematozusun annüler erüpsiyonu ve
kronik granülomatöz hastalÕk taùÕyÕcÕlarÕnda gözlenen
eritem baùlÕklarÕ altÕnda ele alÕnacaktÕr. Bunlara ek olarak
fasyal ve palmar eritemden bahsedilecektir.

Figüre Eritemler
Eritem annüler santrifuj
Eritem annüler santrifuj (EAS) yavaù ilerleyen, annüler veya polisiklik eritemli lezyonlarla karakterize bir
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úekil 1. Yüzde annüler lezyonlar, eritem annüler santrifuj

erüpsiyondur. Literatürde yeterli veri olmadÕüÕ için EAS’nin
prevalansÕ tam olarak bilinememektedir. ûngiltere’den bildirilen 24 vakalÕk bir çalÕùmada EAS sÕklÕüÕ 100 000’de 1 olarak belirtilmiùtir (1). Her yaùta görülebilmesine raümen
genellikle 5. dekattan sonra sÕk olan EAS kadÕn ve erkeklerde eùit oranda görülür.
EAS, ilaç, böcek ÕsÕrÕüÕ, yiyecek, malinensi gibi antijenik
bir uyarÕya karùÕ geliùen bir hipersensitivite reaksiyonu olarak kabul edilmektedir. En sÕk enfeksiyonlarla, özellikle dermatofit enfeksiyonlarÕ ile birlikte görülmektedir (2). Bunun
yanÕ sÕra gebelik (3), kandida enfeksiyonlarÕ (4), poxvirüsler
(5) ve parazitler (6), daha nadir olarak ilaçlar, (7-10) gÕda
maddeleri (11), otoimmün endokrinopatiler (12) ve malinensiler ile EAS birlikteliüi bildirilmiùtir (13, 14) Kolelitiyazis, sarkoidoz ve nefrit ile de birliktelik olabilir (15). Ancak genellikle vakalarÕn büyük kÕsmÕnda altta yatan herhangi bir etken
saptanamamaktadÕr (2).
EAS yüzeysel ve derin olmak üzere iki klinik ùekilde
görülmektedir. BazÕ otörler bu iki formun farklÕ hastalÕklar
olduüunu, bazÕlarÕ ise bunlarÕn bir spektrum olduüunu tartÕùmaktadÕr (15). Her iki formda da lezyonlar sentrifugal yayÕlÕm gösteren, merkezden iyileùmeye baùlayan eritemli sert
bir papül olarak baùlar. Lezyon birkaç haftada 6 cm boyutlara ulaùabilir ve sayÕsÕ 2 ile 5 arasÕnda deüiùebilir. Yüzeysel
tip eritemli, endüre olmayan yamalar ùeklinde görülür.
ûlerleyen kenarÕn iç yüzünde açÕklÕüÕ içe bakan skuam (trailing scale) tipiktir ancak aynÕ hastada tüm lezyonlarda
görülmesi ùart deüildir. Derin tipte bu tipik skuamlar gözlenmez ve ilerleyen sÕnÕrlar deriden kabarÕktÕr (úekil 1) (15).
Lezyonlar en sÕk gövde ve ekstremitelere yerleùir, el ve
ayaklarda tutulum bildirilmemiùtir. Çoüunlukla asemptomatik olan EAS’de bazÕ hastalarda kaùÕntÕ görülebilir. Gerilerken
iz bÕrakmayan lezyonlar bazen haftalar ve aylarca kalabilir.
Eüer EAS altta yatan bir hastalÕüa baülÕ oluùmuùsa bu hastalÕüÕn alevlenmeleri ile EAS rekürrensleri koreledir.
EAS histopatolojisi de tiplere göre deüiùiklik göstermektedir. Yüzeysel tipte, hafif sponjiyoz, mikrovezikülasyon,
fokal parakeratoz ve hafif bir yüzeysel perivasküler lenfohistiyositik infiltrat izlenir. Yüzeysel damarlar etrafÕnda manùon
tarzÕnda görülen bu infiltrasyon EAS için tipik olarak kabul
edilmekte ve diüer figüre eritemlerden ayrÕmÕnda kullanÕlan
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önemli bir belirteç olarak görülmektedir. Bu tipik infiltrasyonun klinikte ilerleyen kenarlarÕn içyüzünde görülen skuamlara denk geldiüi düùünülmektedir. Derin tipte ise epidermal
deüiùiklik gözlenmez, perivasküler infiltrasyon orta ve derin
dermise yerleùim gösterir.
EAS diüer figüre eritemlerle, granüloma annülare, tinea
korporis, annüler ürtiker, kütanöz lenfoid hiperplazi ve lenfoma, pitriyazis rozea, annüler psoriazis, mikozis fungoides
gibi hastalÕklarla karÕùabilir.
Kronik ve tekrarlayÕcÕ bir hastalÕk olan EAS’de tedavide
ilk yaklaùÕm altta yatan bir hastalÕk varsa bunun tedavi edilmesidir. Çoüunlukla tedavisiz kendiliüinden gerilese de
semptomatik ve yaygÕn tutulum görülen vakalarda ve hastanÕn tedavi talebi olduüunda bazÕ yöntemler denenebilir.
Yüzeysel tip EAS’de, topikal kortikosteroidler ve kalsipotriol etkili olabilmektedir (16). Bazen empirik antifungal ve
antibiyotik tedaviler ile de yanÕt alÕnabilmektedir. Sistemik
steroid tedavisi hastalÕüÕ baskÕlasa da tedavi kesildiüinde
sÕklÕkla tekrarlama görüldüüü için çok fazla tercih edilmemektedir.

Eritema giratum repens
Gammel hastalÕüÕ olarak da bilinen eritema giratum
repens (EGR) eritemli, serpijinöz, konsantrik ùekilli lezyonlarla karakterize bir dermatozdur. Paraneoplastik bir sendrom olarak kabul edilen EGR ilk kez Gammel tarafÕndan
1952 yÕlÕnda metastatik meme kanseri olan bir hastada
tanÕmlanmÕùtÕr (17). EGR erkeklerde kadÕnlara göre daha sÕk
(2:1) görülür ve ortalama 5-6 dekatta baùlar (18). Bildirilen
vakalarÕn tümü beyaz ÕrktadÕr (19).
EGR görülen hastalarÕn %80’inde altta yatan bir kanser
bulunmaktadÕr. Lezyonlar vakalarÕn %80’inde kanser tanÕsÕndan önce ortaya çÕkmakta, kanser tanÕsÕ çoüunlukla
döküntünün baùlangÕcÕndan 4-9 ay sonra konulmaktadÕr
(17). EGR ve kanser aynÕ anda veya EGR kanser tanÕsÕndan
yÕllar sonra da ortaya çÕkabilmektedir (18, 20-22). EGR ile
birlikte en sÕk görülen kanser bronù kanseridir (%32), bunu
sÕrasÕyla özefagus kanseri (%8), meme kanseri (%6) ve primeri bilinmeyen kanser (%6) takip eder (18). Kansere eùlik
etmeyen vakalarda, gebelik, tüberküloz, ve büllöz hastalÕklarla birliktelik bildirilmiùtir (23).
EGR’nin patogenezi net olarak bilinememektedir. Ancak
tümörün tedavisi ile lezyonlarÕn gerilemesi eùlik eden tümörün bu döküntünün oluùumunda bir rolü olduüunu göstermektedir. Bu konuda öne sürülen hipotez, tümörün etrafÕndaki dokularda kimyasal deüiùikliklere neden olarak bu
dokularÕn antijenik bir hal almasÕna neden olduüu, bu antijenlerin deri proteinlerine benzerlik göstermesi nedeniyle çapraz
reaksiyon oluùturarak deride inflamasyona yol açtÕüÕdÕr.
EGR, çok sayÕda, hÕzlÕ ilerleyen, annüler, kenarlarÕnda
geriden gelen skuamlar bulunan, iç içe geçmiù konsantrik
halkalar, dalgalar ya da serpijinöz eritemli lezyonlar ùeklinde
görülür (úekil 2). Aüaç gövdesindeki damarlara benzer bir
görünüme sahiptir. SÕklÕkla gövde ve ekstremitelerin proksimallerine yerleùen EGR’de palmoplantar bölge ve yüz tutulu-
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úekil 2. KarÕn bölgesinde iç içe geçmiù halkalar, eritema giratum
repens

mu gözlenmez. BazÕ vakalarda palmoplantar hiperkeratoz ve
iktiyozisin eùlik ettiüi bildirilmiùtir (24). KaùÕntÕ sÕk görülen bir
bulgudur ve bazen çok ùiddetli olabilir.
EGR’de tanÕ çok tipik lezyonlarÕ nedeniyle klinik olarak
konulabilmektedir. Histopatolojik inceleme tanÕnÕn doürulanmasÕnda yardÕmcÕdÕr ve özgün deüildir. Çoüunlukla
yüzeysel, bazen derin perivasküler lenfositik infiltrasyon,
akantoz, sponjiyoz ve parakeratoz görülür. Bazal tabakada
C3 ve/veya IgG depolanmasÕ gözlenebilir (25). Bir çalÕùmada epidermisin üst tabakalarÕnda Langerhans hücrelerinin
görüldüüü bildirilmiùtir (26).
EGR düùünülen hastalarda detaylÕ bir malinite araùtÕrmasÕ yapÕlmalÕdÕr. Bunun için mutlaka istenmesi gereken
tetkikler tam kan sayÕmÕ, sedimantasyon, böbrek ve karaciüer fonksiyon testleri, akciüer grafisi ve kadÕnlarda mamografidir. Bunun dÕùÕnda sistemik sorgulama sonrasÕ ùüphelenilen hastalÕklara yönelik diüer tetkikler de yapÕlabilir.
ûç içe geçmiù halkalar ùeklindeki tipik klinik bulgusu
nedeniyle EGR diüer dermatozlardan kolaylÕkla ayrÕlabilir.
AyÕrÕcÕ tanÕda akla gelmesi gereken hastalÕklar özellikle EAS
olmak üzere diüer figüre eritem yapan hastalÕklar ve tinea
imbricatadÕr. EAS polisiklik veya annüler plaklar ùeklinde
görülür ve oldukça yavaù ilerler. EGR’de ise hÕzlÕ bir yayÕlÕm
sözkonusudur (1cm/gün). Lineer Ig A dermatozu, Sjögren
hastalÕüÕ, büllöz pemfigoid, iyileùmekte olan püstüler psoriazis ve pitriyazis rubra pilarisde de EGR benzeri lezyonlar
görülebildiüi için ayÕrÕcÕ tanÕda düùünülmelidir (27-31).
EGR klasik tedavilere oldukça dirençli bir hastalÕktÕr.
Öncelikle yapÕlmasÕ gereken eùlik eden kanserin saptanarak
tedavi edilmesidir. Çünkü kanser tedavi edildiüinde lezyonlar da gerilemektedir.

Eritema Kronikum Migrans
Eritema kronikum migrans (EKM), Lyme hastalÕüÕnÕn en
erken deri bulgusudur. EKM her yaù grubunda görülebilse
de çocuklar vakalarÕn %25’ini oluùturmaktadÕr. Erkeklerde
kadÕnlardan daha sÕk olup (32), özellikle yaz ve sonbahar
mevsiminde görülmektedir. Lyme hastalÕüÕ Borrelia ailesine
ait bir spiroket olan Borrelia burgdorferi (Bb) nedeniyle oluùur. Bu bakteriler Ixodes türü keneler tarafÕndan taùÕnÕr.
Keneler orman ve çayÕrlÕk gibi yerlerde yaùarlar ve insan
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úekil 3. Omuzda eritemli yama, eritema kronikum migrans

dÕùÕnda en sÕk olarak koyun, geyik, kuù ve diüer sÕcakkanlÕ
hayvanlardan beslenirler. Bb özellikle daha genç keneler
(nymph) tarafÕndan taùÕnÕr. Bu kenelerin ÕsÕrÕüÕ aürÕsÕz olduüu
ve beslenme bitince kendiliüinden düùtüüü için kolaylÕkla
gözden kaçar. Lyme hastalÕüÕ kene ÕsÕrÕüÕ olan ya da Bb
serolojisi pozitif olan her kiùide oluùmamaktadÕr. ûsviçre’de
yapÕlan bir çalÕùmada pozitif serolojisi olan hastalarÕn (%28)
sadece %3.8’inde Lyme hastalÕüÕ geliùtiüi bildirilmiùtir (33).
EKM'nin patogenezi tam olarak anlaùÕlamamÕùtÕr. Kene
ÕsÕrÕüÕ sonrasÕnda Bb bulaùÕmÕ gerçekleùirse hastalarÕn bazÕlarÕnda baüÕùÕklÕk sistemi spiroketleri etkisiz hale getirir,
bazÕsÕnda hastalÕk geliùir ama lokalize olarak kalÕr, diüer bir
kÕsmÕnda ise enfeksiyon lenfatik ve kan yoluyla yayÕlarak
sistemik bir hal alÕr. Spiroket deride iken giriù yerinden perifere doüru hareket eder. Deride yayÕlÕmÕ sÕrasÕnda konaüÕn
fibrinolitik enzimleri aracÕlÕüÕ ile interstisyel matrikste ilerleyerek lezyonlarÕ oluùturur (34, 35).
EKM, Lyme hastalÕüÕ olan kiùilerin %50-75’inde görülen
hastalÕüÕn en erken evresi olarak tanÕmlanan bir lezyondur.
Kene ÕsÕrÕüÕndan ortalama 2 hafta sonra o bölgede eritemli
bir yama ya da plak oluùur (úekil 3). Merkezden perifere
doüru geniùlerken bazÕ lezyonlarda ortadan iyileùme baùlar.
IsÕrÕüÕn olduüu punktum bölgesinde vezikül ya da hiperpigmentasyon izlenebilir. Beù cm’den büyük olan bu lezyon
günde 2-3 cm geniùleyerek 70 cm’ye kadar ulaùabilir.
AürÕsÕz ve kaùÕntÕsÕz olan lezyon en sÕk kÕvrÕm bölgelerine ya
da iç çamaùÕrlarÕn lastiklerinin altlarÕna yerleùir. AyrÕca popliteal fossa, gluteal kÕvrÕm, sÕrt ve aksilla yerleùtiüi diüer bölgelerdir. Lezyon çoüunlukla haftalar nadiren aylar içinde
kendiliüinden geriler. Hafif ateù, miyalji, artralji ve boyun
aürÕsÕ eùlik eden diüer semptomlardÕr (36).
TanÕ için ELISA yöntemiyle Borrelia antikorlarÕna bakÕlmasÕ eüer pozitiflik saptanÕrsa Western blot yöntemiyle
bunun doürulanmasÕ önerilmektedir. Ancak akut dönemde
serolojik testlerin güvenilirliüi düùüktür. AntikorlarÕn oluùmasÕ haftalar alabildiüi için yanlÕù negatif sonuçlar alÕnabilir. Bu
nedenle testin zamanlamasÕ önemlidir. BazÕ enfeksiyonlar
ve immünolojik hastalÕklarda yanlÕù pozitif sonuçlar saptanabilir. AyrÕca bazÕ hastalar daha önce geçirilmiù Lyme hastalÕüÕna baülÕ seropozitif olabilir. Bu nedenlerden dolayÕ has-
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talÕüÕn erken döneminde serolojik testlerin yapÕlmasÕ önerilmemektedir. Deri dokusunda polimeraz zincir reaksiyonu
yöntemi ile bakteriyel antijenin gösterilmesi ya da doku kültürü yapÕlmasÕ tanÕ için daha kesin yöntemlerdir.
Histopatolojisi özgün olmayan EKM derin figüre eritemlere
benzer özellikler gösterir. Yüzeysel ve derin dermiste perivasküler infiltrasyon ve plazma hücreleri saptanÕr.
AyÕrÕcÕ tanÕda düùünülmesi gereken hastalÕklar, bakteriyel selülit, böcek ve örümcek ÕsÕrÕklarÕ, kontakt dermatit,
tinea korporis, fiks ilaç erüpsiyonu, ürtiker, granüloma
annülare ve diüer figüre eritemlerdir.
Lyme hastalÕüÕnÕn erken dönemde tanÕnmasÕ ve tedavi
edilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde sistemik komplikasyonlar görülebilir. Bu nedenle bir hastada EKM düùünülüyorsa baùka belirtiler veya test sonuçlarÕ beklenmeden
hemen tedaviye baùlanmalÕdÕr. Tedaviye hemen yanÕt alÕnmasÕ da tanÕnÕn doürulanmasÕnda deüerlidir.
Tedavide ilk seçenekler doksisiklin ve amoksisilindir.
Doksisiklin gebeler, emziren anneler ve 9 yaùÕndan küçük
çocuklarda verilmemelidir. Alternatif tedaviler tetrasiklin,
penisilin ve sefuroksim aksetildir. EKM’da tedavi süresi
konusunda bir görüù birliüi bulunmamaktadÕr ancak doksisiklin tedavisinin en az 3 hafta süreyle verilmesi önerilmektedir (37).

Nekrolitik migratuvar eritem
Nekrolitik migratuvar eritem (NME), paraneoplastik bir
sendromdur ancak sadece bir tümöre özgün olmasÕ nedeniyle diüer paraneoplastik sendromlardan farklÕlÕk göstermektedir. AdacÕk hücreli tümörlerden özellikle glukagonomaya baülÕ ortaya çÕkar ve bu hastalarÕn %65-70’inde NME
görülür (38). NME glukagonoma ile eù zamanlÕ olarak ortaya çÕksa da sistemik semptomlarÕn belirmesinden önce
görülen vakalar da bilinmektedir. AyrÕca glukagon salgÕlayan tümör olmadan da görülen vakalar bildirilmiù, bunlar
psödoglukagonoma olarak adlandÕrÕlmÕùtÕr (39-42). KadÕn
ve erkekte eùit oranda görülen glukagonoma sendromu
ortalama 5. dekatta ortaya çÕkar (38, 43).
NME’nin nedeni tam olarak bilinememektedir.
Hiperglukogenemide ortaya çÕkan uzamÕù glukoneogenez
dokularda aminoasit mobilizasyonuna dolayÕsÕyla hipoaminoasidemiye yol açar. ArtmÕù karbonhidrat metabolizmasÕ
da vitamin eksikliklerine neden olur. Bunun yanÕ sÕra lipolizde artma sonucu esansiyel yaü asidi eksiklikleri de ortaya
çÕkar. Sonuç olarak, hiperglukagonemi çeùitli nütrisyonel ve
vitamin B eksikliklerine yol açarak NME oluùumuna neden
olmaktadÕr (44).
NME çoüunlukla kasÕklardan baùlar, ekstremitelere, kalçalara, gluteaya ve perineye yayÕlÕr. Makül ve papüller ùeklinde baùlayan lezyonlar sonra eritemli, keskin sÕnÕrlÕ, sirsine, skuamlÕ plaklara dönüùür. Merkezden perifere doüru
geniùleyen annüler lezyonlar skuamlÕ, kurutlu, polisiklik bir
hal alÕr. Bazen vezikül veya bül oluùup erozyonlara neden
olabilir. Spontan remisyon ve alevlenmeler gösteren siklik
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bir doüasÕ olan bu döküntüde lezyonlar ortalama 7-14 gün
içinde merkezden iyileùmeye baùlar, merkezde pigmentasyon bÕrakÕrken, periferde kurutlanmalar oluùur. Diüer dermatolojik bulgular onikoliz, subungual hiperkeratoz, tÕrnaklarda distrofi ve kÕrÕlmalar, paroniùi ve alopesidir (38, 45).
HastalarÕn üçte birinde angüler keilit ve glossit gözlenir (46).
Glukagonoma sendromu olan hastalarda görülen diüer bulgular anemi (%85-90), kilo kaybÕ (%70-90), glukoz intoleransÕ (%75-95), diyare (%15-30), halsizlik, venöz tromboemboli (%30) ve depresyon, ajitasyon, ataksi, demans, psikoz gibi psikiyatrik bozukluklardÕr (%20) (45, 47-49).
NME’de tanÕ histopatolojik inceleme ile konulabilmektedir. Histopatolojik bulgular lezyonun yerine ve yaùÕna göre
deüiùiklikler gösterebilmekte, bu nedenle tanÕnÕn konulabilmesi için çok sayÕda biyopsi alÕnmasÕ gerekebilmektedir.
AyrÕca biyopsinin aktif olarak ilerleyen sÕnÕrÕn iç yüzünden
alÕnmasÕ önerilmektedir (45). Lezyonun herhangi bir evresinde görülebilen 4 ana histopatolojik özellik vardÕr; (1) yüzeysel epidermal vakuolizasyon ve nekroz; (2) subkorneal püstül oluùumu; (3) papiller dermiste vasküler dilatasyon; (4)
birleùen parakeratoz ve psoriaziform hiperplazi (50).
Özellikle üst epidermiste, stratum spinozum tabakasÕnÕn üst
kÕsÕmlarÕnda görülen nekroz ve yarÕk oluùumu NME için tipik
bir bulgu olarak kabul edilmektedir (51). NME’nin histopatolojik görüntüsü akrodermatitis enteropatika, yaü asidi eksiklikleri, pellegra ve kwashiorkorla çok benzerdir bu nedenle
tanÕda güçlükler yaùanabilmektedir.
NME’de serum glukagon düzeyleri artmÕùtÕr. AçlÕk kan
ùekeri yüksek, albümin, kan aminoasitleri ve serum çinko
düzeyleri düùüktür. Tam kan sayÕmÕnda anemi saptanÕr.
Karaciüer fonksiyon testlerinde bozukluk saptanmasÕ hepatik metastaz açÕsÕndan önemli olabilir (45).
NME’nin tedavisi altta yatan tümörün tedavisi ile mümkün olabilmektedir. Bunun için tümörün eksizyonu ve varsa
hepatik metastazlarÕn embolizasyonu gerekmektedir.
Bunun dÕùÕnda dakarbazin, streptozosin ve 5-fluorourasil
gibi bazÕ adjuvan kemoterapi ajanlarÕ da önerilmektedir (45).
Bir somatostatin analoüu olan okreotid semptomlarÕn ve
özellikle de NME’nin tedavisi için kullanÕlmaktadÕr. Eksik
olan aminoasit, çinko, yaü asitlerinin yerine konulmasÕ da
tedavide önemli bir basamaktÕr (52). Sistemik steroid, fototerapi, radyoterapi, metotreksat, dapson gibi sadece erüpsiyona yönelik ajanlar tedavide etkili olmamaktadÕr.
HastalarÕn pek çoüu ilerlemiù evrede tanÕ almasÕna raümen,
tümör yavaù büyüdüüü için prognoz iyidir. TanÕ aldÕktan
sonra ortalama yaùam süreleri 3-7 yÕl arasÕnda deüiùmektedir (53). Erken evrede tanÕ alan, lokalize hastalÕüÕ olan hastalarda tam kür saülanabilmektedir.

Eritema marginatum romatikum
Eritema marginatum romatikum (EMR), akut romatizmal
ateù (ARA) ve Still hastalÕüÕnda görülen en tipik deri bulgusudur. ARA, A grubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS)
enfeksiyonuna baülÕ oluùan bir tablodur. Patogenezi tam
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kullanmÕùtÕr (57). Klinik olarak EAS benzeri lezyonlar yapan
familyal annüler eritemde annüler, eritemli, skuamlÕ yama ve
plaklar izlenir. Oldukça erken yaùlarda baùlayan erüpsiyon
hayat boyu sürebilir. Etkili bir tedavisi bulunmamaktadÕr.

Lupus eritematozus’un annüler eritemi

úekil 4. Gövdede yer deüiùtiren eritemli yamalar, eritema marginatum romatikum

olarak bilinememekle birlikte AGBHS’nin antijenlerine karùÕ
geliùen immün bir yanÕt olduüu düùünülmektedir.
ARA’nÕn majör kriterleri kardit, migratuvar artrit, korea,
subkütan nodüller ve EMR’dir. Minör kriterler ise ateù, artralji ve sedimantasyon ve C-reaktif protein (CRP) yüksekliüi, EKG’de PR aralÕüÕnda uzama gibi anormal laboratuvar
bulgulardÕr. ARA tanÕsÕ için, kültür pozitifliüi ve/veya antistreptolizin o (ASO) yüksekliüi ile kanÕtlanan AGBHS enfeksiyonu varlÕüÕnda, 2 majör veya 1 majör 2 minör kriter
gerekmektedir (54).
EMR oldukça nadirdir, aktif ARA olan hastalarÕn, özellikle çocuklarÕn, sadece %10’unda saptanabildiüi bildirilmiùtir
(55). EMR, ARA’nÕn aktif döneminde ve özellikle karditi olan
hastalarda ve eklem bulgularÕnÕn ortaya çÕkmasÕndan önce
görülür. Lezyonlar açÕk pembe renkli, belli belirsiz halka
ùeklinde yama veya plaklar ùeklinde görülür (úekil 4).
Geniùleyerek ve birbirleriyle birleùerek polisiklik bir hal alabilir. Genellikle öüleden sonra belirginleùen erüpsiyon saatler veya 2-3 gün içinde geriler. En sÕk gövdede, özellikle
karÕn bölgesinde görülen EMR asemptomatiktir.
Histopatolojik olarak vaskülit olmaksÕzÕn, interstisyel ve
perivasküler polimorf lökosit infiltrasyonu izlenir. Diüer eritemlerden ayrÕlmasÕnda polimorf lökositlerin varlÕüÕ yardÕmcÕ olmaktadÕr (56). EMR’de etkin bir tedavi bulunmamaktadÕr. ARA tedavi edilse bile seyri çok deüiùmemektedir.

Familyal annüler eritem
Familyal annüler eritem (FAE), otozomal dominant
geçiùli olduüu düùünülen figüre bir eritemdir. Nadir görülen
bir hastalÕk olduüu için yeterince epidemiyolojik veri bulunmamaktadÕr.
Colcott Fox, 1880 yÕlÕnda iki kardeùte eritema giratum
perstans olarak isimlendirdiüi infantil dönemden beri olan
EAS benzeri bir erüpsiyon tanÕmlamÕùtÕr. Daha sonra erken
yaùlarda erüpsiyonu baùlayan benzer vakalar diüer otörler
tarafÕndan da bildirilmiùtir. ûlk kez 1966 yÕlÕnda, Beare ve
ark. ûrlandalÕ bir ailenin 4 bireyinde annüler bir erüpsiyon bildirmiù, bunun otozomal dominant geçiùli bir erüpsiyon
olduüunu öne sürmüù ve familyal annüler eritem terimini

Neonatal lupus eritematozus’da annedeki anti-SSA(Ro)
antikorlarÕnÕn rolü iyi bilinmektedir (58). YakÕn zamanda,
anti-SSA (Ro) pozitifliüi olan Sjögren hastalÕüÕ, lupus eritematozus ve nadir olarak da bu iki hastalÕüÕn tanÕ kriterlerine
uymayan saülÕklÕ bireylerde annüler lezyonlarÕn varlÕüÕ bildirilmiùtir (59-62). Bu lezyonlar çoüunlukla genç ve kadÕn hastalarda görülmektedir. EAS benzeri olan lezyonlar özellikle
yüz bölgesine yerleùir ve fotosensitiftir. Tedavide topikal
kortikosteroidler etkili olabilmektedir.

Kronik granülomatoz hastalÕk taùÕyÕcÕlarÕnda
annüler eritem
Kronik granülomatöz hastalÕk (KGH) nadir görülen, X’e
baülÕ geçen bir immün yetmezliktir. Katalaz pozitif bakterilerin ve mantarlarÕn öldürülmesinden sorumlu olan nikotinamid adenin dinükleotit fosfat (NADP) oksidaz kompleksinde
oluùan bozukluüa baülÕ ortaya çÕkar. Bu hastalarda lenf
nodu, akciüer, subkütan doku, karaciüer ve kemik enfeksiyonlarÕ, granülom oluùumuna baülÕ kolit, perianal apse ve
obstrüksiyon izlenebilir (63). KGH taùÕyÕcÕsÕ olan kadÕnlarda
ilk kez 1957 yÕlÕnda lupus benzeri semptomlar bildirilmiùtir
(64). Kliniüi diskoid lupusa çok benzer olan bu lezyonlar
KGH taùÕyÕcÕlarÕnÕn %12’sinde görülmektedir (1). Patogenezi
tam olarak bilinememekle birlikte, yetersiz fagositozun kronik antijenemiye dolayÕsÕyla da antikor oluùumuna yol açtÕüÕ
düùünülmektedir. Ancak bu hastalarda serolojinin negatif
olmasÕ bu teoriyi zayÕflatmaktadÕr (65, 66). Bu hastalarda
deri döküntüsünün yanÕsÕra rekürren aftöz stomatit (%4270), fotosensitivite ve Raynaud fenomeni görülen diüer bulgulardÕr (63, 64) Bu diskoid lupus benzeri erüpsiyon hidroksiklorokin gibi standard tedavilere çok iyi yanÕt verir.

Figüre eritemlerin ayÕrÕcÕ tanÕsÕ
Figüre eritemlerin ayÕrÕcÕ tanÕsÕnda klinik bulgularÕn yanÕ
sÕra öykü ve histopatoloji oldukça deüerlidir. Figüre eritemli bir hastaya yaklaùÕmda öykü ve klinik bulgular yardÕmÕyla
basit bir ayrÕcÕ tanÕ yapÕlabilir, sonra tanÕ gerekli laboratuvar
ve histopatolojik inceleme ile kesinleùtirilebilir. AùaüÕda
figüre eritemlerin ayÕrÕcÕ tanÕsÕnda öykü ve fizik incelemede
dikkat edilmesi gereken noktalar tekrar vurgulanmÕùtÕr.

Öykü
• Kene ÕsÕrÕüÕ öyküsü veya ormanlÕk, çayÕrlÕk alanlarda
bulunma öyküsü mutlaka sorgulanmalÕdÕr. Eüer varsa bu
EKM lehinedir.
• Erken baùlama yaùÕ ve ailede benzer problemin olmasÕ familyal annüler eritem lehine bulgulardÕr.
• Güneùle ùikayetlerde artma olmasÕ annüler lupus eritematozus ve KGH taùÕyÕcÕlarÕnda izlenen eritemi akla getirmelidir.
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• Kilo kaybÕ, diyare gibi bulgularÕn varlÕüÕ NME'yi düùündürmelidir.
• LezyonlarÕn çok hÕzlÕ geniùlemesi EGR tanÕsÕ için yardÕmcÕdÕr.
• Boüaz enfeksiyonu öyküsü EMR için önemli bir ipucudur.

Klinik bulgular

• ûç içe geçmiù halka, sirsine görünüm EGR için tipiktir.
• Lezyonlarda kurutlanma olmasÕ NME’de görülen bir
bulgudur.
• Fotosensitif bölgelere yerleùim varsa akla öncelikle
annüler lupus eritematozus ve KGH taùÕyÕcÕlarÕnda izlenen
eritem gelmelidir. Perianal ve perioral bölge yerleùimi NME
için bir ipucu olabilir.
• Eùlik eden bulgular da yine tanÕda yardÕmcÕ olabilir.
Anemi, diyabet, glossit, NME’de, rekürren aftöz stomatit
KGH taùÕyÕcÕlarÕnda izlenen eritemde, ateù, artralji veya artrit EMR’de, hafif ateù ve halsizlik EKM’de görülür.

Palmar Eritem
Palmar eritem avuç içlerinde yaygÕn, hipotenar, tenar
veya parmak uçlarÕnda görülen eritemi ifade eder. Karaciüer
yetmezliüi, gebelik (67), hipertiroidi ve romatoid artrit (68) ile
birlikte görülebilir. SaülÕklÕ bireylerde herediter de olabilir,
ancak ani baùlangÕçlÕ ya da var olan eritemin ùiddetinde
artma olursa mutlaka karaciüer yetmezliüi araùtÕrÕlmalÕdÕr.
Noble ve ark. (69) palmar eritemin neoplazmlara eùlik edebildiüini, ve eritemin ùiddetinin tümörün vaskülarizasyonu
ile iliùkili olduüunu belirtmiùlerdir.

Fasyal Eritemler
Fasyal eritem, kalÕcÕ ya da ataklar (flushing) halinde olan
yüzde yerleùen eritemi ifade eder. Hastalar için psikososyal
açÕdan oldukça sorun yaratan bir durum olan bu hastalÕkta,
hastalarÕn çoüu doktora nedenden çok tedavi umuduyla
baùvururlar. Fasyal eritemin baùlÕca nedenleri arasÕnda
rozase, esansiyel telenjiektazi, seboreik dermatit, eritromelanozis faciei et colli (EFC), uleritema ofriyogenez (UO),
keratozis pilaris, ilaçlar, dermatomiyozit, sistemik lupus eritematozus sayÕlabilir. Rozase'nin eritemi baùlangÕçta güneù,
ÕsÕ deüiùiklikleri, sÕcak içeçekler, alkol ve baharatlÕ yiyeceklerle belirgin hale gelirken, zamanla yanaklar, glabella ve
çenede oluùan telenjiektaziler bu bölgelerde kalÕcÕ eriteme
neden olabilir. Esansiyel telenjiektazi ailesel yatkÕnlÕüÕ olanlarda özellikle yanaklarda telenjiektaziler ùeklinde görülür.
IsÕ deüiùiklikleri ve güneùle eritemde belirginleùme oluùur.
Seboreik dermatit paranazal ve glabella gibi yüzün orta
kesiminde eritem, sarÕ yaülÕ skuamlar ùeklinde görülür.
Bazen skuamlar az miktarda olup kÕvrÕntÕlarda fark edilebilir. EFC yanaklarda ve boyun kenarlarÕnda eritem, pigmentasyon ve folliküler keratotik papüllerle karakterizedir. UO
kaùlarda ve yanaklarda eriteme neden olur. KaùlarÕn lateralinde dökülme ve yanaklarda atrofik skarlar eùlik eden bulgulardÕr. BazÕ otörler EFC ve UO nun aynÕ hastalÕüÕn varyantlarÕ olduüunu düùünmektedir (70). Topikal kortikosteroidler, özellikle uzun süreli kullanÕldÕüÕnda deride incelme ve

telenjiektazi yaparak yüzde kalÕcÕ eriteme neden olur.
Bunun dÕùÕnda nifedipin, nikotinik asit, alkol de yüzde eriteme yol açabilen etkenlerdendir.
Eritemli dermatozlar dermatolojik hastalÕklarÕn büyük
çoüunluüunu oluùturmaktadÕr. Bu nedenle bu hastalÕklarÕ
tanÕmak, iliùkili olduüu hastalÕklarÕ bilmek ve gerekli araùtÕrmalarÕ yaptÕktan sonra tedavi edebilmek oldukça önem taùÕmaktadÕr.
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