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Olgu Sunumu / Case Report

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu
Eosinophilic Cellulitis: An 11-Year-Old Male Patient
Aycan Özden Sezgin1, Hanife Ezgi Erçal1, Işıl Kılınç Karaarslan1, İlgen Ertam1,
Tuğrul Dereli1, Gülşen Kandiloğlu2, Fatma Sibel Alper1
1Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2Ege

Özet
On bir yaşında erkek hasta, sağ kruris ön yüzünde, sağ popliteal bölge iç medialinde ve sol kruris ön yüzünde yerleşimli, yaklaşık üç haftadır var olan, açık kahverengi, infiltratif plaklar nedeniyle kliniğimize başvurdu. Lezyonların histopatolojik incelemesinde kollajen liflerin üzerine dejenere eozinofil ve nükleus kalıntılarının çökmesiyle oluşan alev figürleri ve laboratuar tetkiklerinde eozinofili saptandı. Klinik ve histopatolojik veriler eşliğinde granülomatöz fazın izlendiği “eozinofilik sellülit” tanısı
koyuldu. Olgu, eozinofilik sellülitin çocuklarda çok nadir rastlanan bir tablo olması nedeni ile sunulmuş ve histopatolojinin
tanıda önemi vurgulanmıştır. (Turk J Dermatol 2010; 4: 40-3)
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Abstract
An 11-year-old boy was admitted to our clinic with a three-week of history of infiltrated brownish plaques located on the right
cruris anterior, on the medial side of the right popliteal area and on the left cruris anterior. Histopathological examination showed
flame figures which were composed of degenerated eosinophils and nuclear debris deposited on collagen fibers and laboratory
analysis revealed eosinophilia. According to the clinical and histopathological findings, the case was diagnosed as eosinophilic
cellulitis in the granulomatous phase. The case has been reported because of the rare presentation of eosinophilic cellulitis in
children and the importance of the histopathology has been emphasized. (Turk J Dermatol 2010; 4: 40-3)
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Giriù
Eozinofilik sellülit (Wells sendromu), nadir görülen,
idiyopatik, kronik inflamatuar bir dermatozdur.
HastalÕk akut dönemde daha çok ekstremite veya
gövde yerleùimli, tek veya çok sayÕda olabilen, ÕsÕ artÕùÕnÕn eùlik ettiüi eritemli, ödemli lezyonlar ile karakterizedir. Bu dönemde lezyonlar sellülit ile karÕùabilmektedir.
Bunun yanÕ sÕra daha nadir olarak nodüler, veziküler,
büllöz lezyonlarÕn da görüldüüü olgular vardÕr. HastalÕüÕn

geç evresinde ise lezyonlar daha az eritemli infiltre plaklar ùeklinde görülmektedir. Hastalarda eozinofili, ateù,
lenfadenopati, artralji, respiratuar semptomlar, fasiyal
paralizi gibi sistemik bulgular görülebilmektedir (1-3).
Histopatolojik olarak hastalÕk akut, subakut ve granülomatöz evrelerinden oluùmaktadÕr. Akut evrede eozinofilik infiltrasyon ve dermal ödemden bahsedilirken, subakut evrede merkezde dermal kollajenler ve çevresinde
eozinofilik granüller, makrofaj, dev hücrelerden oluùan
alev figürleri mevcuttur. Granülomatöz evrede ise eozino-
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filik infiltrasyon geriler, granülom oluùturur ùekilde histiyosit
ve dev hücreler alev figürlerinin çevresinde görülür (2).
HastalÕüÕn etiyopatogenezi tam olarak bilinmemekle
beraber ilaç reaksiyonlarÕ, enfeksiyonlar, böcek ÕsÕrmasÕ,
maliniteler ve fotosensitivite etiyolojik nedenler arasÕnda
gösterilmektedir (1,4-7).
Eozinofilik sellülit genellikle eriùkin yaù döneminde
görülmektedir. Çocukluk döneminde oldukça nadirdir ve
literatürde az sayÕda olgu bildirilmiùtir. Burada çocuk hastada görülen geç dönem bir eozinofilik sellülit olgusu sunulmuùtur.

Olgu
On bir yaùÕnda erkek hasta, bacaklarÕnda kaùÕntÕlÕ, kahverengi lezyonlar nedeniyle baùvurdu. Üç hafta önce sol
kruris önyüzünde küçük kÕzarÕk, kaùÕntÕlÕ bir ùiùlik meydana
gelmiù, daha sonra bu ùiùlik geniùleyerek kahverengi, sert
bir lezyon ùeklini almÕù ve diüer bacakta da aynÕ ùekilde
lezyonlar oluùmuùtu. Olgunun öyküsünde böcek ÕsÕrÕüÕ,
enfeksiyon veya herhangi bir ilaç kullanÕmÕ yoktu. Hastaya
baùvurduüu birinci basamak saülÕk merkezinde topikal kortikosteroidli krem ve oral antihistaminik verilmiù, hasta bu
tedaviden fayda görmemiùti. HastanÕn özgeçmiù ve soygeçmiùinde özellik yoktu.
HastanÕn dermatolojik bakÕsÕnda saü kruris önyüzünde
bir adet 15x13 cm, saü popliteal bölge medialinde bir adet
7x5 cm ve sol kruris önyüzünde bir adet 8x4 cm çaplÕ, toplam üç adet açÕk kahverengi renkte, homojen, deriyle aynÕ
seviyede, palpasyonla sklerotik, keskin sÕnÕrlÕ plaklar mevcuttu (úekil 1). Lezyonlardan morfea ön tanÕsÕyla biyopsi
alÕndÕ. Histopatolojisinde eozinofilik boyanma gösteren kollajen liflerin üzerinde ve çevresinde yerleùmiù dejenere
eozinofil, lökosit kümelerinden oluùan alev figürleri ve bunlarÕn çevresinde histiyositler ve yabancÕ cisim tipi dev hücreler izlendi (úekil 2, 3).
Periferik yaymada %4.8 oranÕnda eozinofili saptandÕ.
Karaciüer ve böbrek fonksiyon testleri, eritrosit sedimentasyon hÕzÕ normal sÕnÕrlarda saptandÕ. Gaita bakÕsÕnda
parazit saptanmadÕ. ANA, IgE, spesifik IgE negatifti, viral ve
parazit serolojilerinde patoloji saptanmadÕ. Eùlik edebilecek
hematolojik maliniteler açÕsÕndan bakÕlan lenfosit panelinde
ise patoloji bulunmadÕ. Bir aylÕk topikal klobetazol propiyonat tedavisi ile lezyonlar yerinde postinflamatuar hiperpigmentasyon bÕrakarak geriledi.
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TartÕùma
Eozinofilik sellülit, ilk olarak Wells tarafÕndan 1971 yÕlÕnda “eozinofili ile seyreden rekürren granülomatöz dermatit”
adÕyla tanÕmlanmÕù (8), ilerleyen yÕllarda “eozinofilik sellülit”
olarak adlandÕrÕlmÕùtÕr (9).
Eozinofilik sellülit genellikle yetiùkin hasta grubunda
bildirilmektedir. Çocukluk çaüÕnda ise daha nadirdir.
Bildiüimiz kadarÕyla ûngilizce literatürde bildirilen 27 pediatrik olgu vardÕr (2,3,7,9-26).
Ülkemizden, ulaùabildiüimiz kadarÕyla Türkçe literatürde
4 olgu (27-30) ve ûngilizce literatürde 3 olgu bildirisi (10,
31,32) olmakla beraber bunlarÕn hiçbiri pediatrik yaù grubunda deüildir.
Literatürde bildirilen pediatrik olgularÕn çoüu 10 yaù
altÕnda, bunlardan dördü ise yeni doüan döneminde (12, 14,
20) saptanan olgulardÕr. Cinsiyet daüÕlÕmÕna bakÕldÕüÕnda
olgularÕn on yedisinin erkek, onunun ise kÕz hasta olduüu
görülmektedir.

úekil 2. Dermisde perivasküler ve intersitisyel yangÕsal hücre infiltrasyonu ve biri okla iùaretlenmiù olan alev figürleri (H&E, x4)

c

úekil 1. (a) Saü kruris önyüzünde 15x13 cm, (b) saü popliteal bölge
medialinde 7x5 cm ve (c) sol kruris önyüzünde 8x4 cm olmak üzere
toplam 3 adet deriyle aynÕ seviyede, açÕk kahverengi plaklar

úekil 3. Kollajen demetleri etrafÕnda dejenere eozinofil,lökosit kümelerinden oluùan alev figürleri, eozinofilik granüller ve nükleus kalÕntÕlarÕ ve
çevresinde dev hücreler (H&E, x40)
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Etiyolojik nedenler açÕsÕndan deüerlendirildiüinde literatürde bildirilen olgularÕn yaklaùÕk yarÕsÕnda herhangi bir etiyolojik neden saptanmamÕùtÕr. Etiyolojik neden bildirilen 14
olgudan dördünde böcek ÕsÕrÕüÕ (7,16,17,19), üç olguda kÕzamÕk, suçiçeüi ve erizipel gibi enfeksiyonlar (9, 22), bir olguda
ise hepatit ve difteri-boümaca-tetanoz aùÕsÕ (10), iki olguda
annenin gebeliüi sÕrasÕnda kullandÕüÕ ilaç kullanÕmÕ (danazol
ve penisilin) (12,14), bir olguda molluskum kontagiozum
tedavisi için uygulanan kriyoterapi (26) olasÕ tetikleyici faktörler olarak gösterilmiùtir. ûki olguda ise ailede de eozinofilik
sellülit tanÕsÕ olmasÕ nedeniyle genetik geçiù olabileceüi belirtilmiù ve bu iki olguda eozinofilik sellülite eùlik eden mental
retardasyon ve kÕsa boy, yüksek ayak arkÕ, kÕsa ve kalÕn parmaklar gibi anormal vücut yapÕsÕ bildirilmiùtir (20).
Laboratuvar deüerleri açÕsÕndan deüerlendirildiüinde
eozinofili, Ig E düzeylerinde artÕù, lökositoz, sedimentasyon
yüksekliüi, ANA pozitifliüi, varisella titresinde artÕù gibi bulgular saptanabilmektedir.
Eozinofilik sellülitin ayÕrÕcÕ tanÕsÕnda akut dönemde sellülit,
erizipel, böcek ÕsÕrÕüÕ, ürtiker; geç döneminde ise morfea, granüloma annülare, eritema elevatum diutinum akla gelmelidir.
Tedavide topikal ve sistemik steroidler, H1 antihistaminikler kullanÕlÕrken antibiyoterapi genellikle etkisizdir. Ancak minosiklinle yanÕt alÕnan olgular bildirilmiùtir (5). Düùük doz siklosporinle olumlu yanÕt alÕnan olgular (33,34) ve spontan gerileyen
olgular da vardÕr (1,2). Genellikle lezyonlar atrofik plak veya
hiperpigmentasyona dönüùerek skar bÕrakmaksÕzÕn iyileùmektedir ancak literatürde, sekonder enfekte saçlÕ deri yerleùimli
lezyonlara baülÕ geliùen skarlÕ alopesi bildirilmiùtir (7).
Sunulan olguda etiyopatolojik açÕdan herhangi bir neden
saptanmamÕùtÕr. Eùlik eden sistemik semptom bulunmazken sadece laboratuar tetkiklerinde %4, 8 eozinofili saptanmÕùtÕr. Tedavide ise uygulanan topikal steroid ile lezyonlar
gerilemiùtir.
Bu olgunun önemli bir özelliüi hasta baùvurduüunda izlenen sklerotik plaklar nedeniyle ön tanÕda öncelikle morfea
düùünülmüù ancak histopatolojik incelemede saptanan alev
figürleri yardÕmÕyla eozinofilik sellülit tanÕsÕ konulabilmiù olmasÕdÕr. Bu da histopatolojinin tanÕda önemini vurgulamaktadÕr.
Ancak alev figürleri eozinofilik sellülit için patognomonik
deüildir. Eozinofilik sellülit dÕùÕnda tinea enfeksiyonlarÕ, büllöz
pemfigoid, pemfigoid gestasyones, mastositoma, insekt
bite, allerjik ilaç erüpsiyonlarÕ ve idiopatik hipereozinofilik
sendrom gibi eozinofilinin eùlik edebileceüi çeùitli hastalÕklarda da görülebilmektedir (1,2,6).
Olgu, pediatrik dönemde görülen eozinofilik sellülit
olgusu olmasÕ ve tanÕda histopatolojinin önemini vurgulamasÕ nedeni ile sunulmuùtur.
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olmadÕüÕnÕ bildirmiùlerdir.
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