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ÖZET
Sistemik tutulumdan daha çok deri tutulumunun ön planda oldu¤u vaskülitlere kutanöz vaskülitler denilmektedir. Lökositoklastik vaskülit, ürtikeryel vaskülit ve kutanöz poliarteritis nodoza bu tan›mlamaya uyan vaskülitler olarak say›labilir. Kawasaki hastal›¤›, kriyoglobulinemik vaskülit, Wegener granülomatozus, Churg-Strauss sendromu, poliarteritis nodoza ve mikroskobik polianjitis gibi di¤er baz›
vaskülitlerde ise sistemik bulgular bask›nd›r, ancak çeﬂitli düzeylerde deri bulgular› ortaya ç›kmaktad›r. Henoch-Schönlein purpura daha çok deri tutulumu ile seyretmekle birlikte eklem, gastrointestinal sistem ve böbrek tutulumuna neden olabilmekte ve bu hastalara sistemik vaskülitler gibi tedavi gerekebilmektedir. ‹diopatik kutanöz vaskülitler içinde sayabilece¤imiz lökositoklastik vaskülit genellikle sadece bir kez ortaya ç›kmakta ve kendili¤inden iyileﬂen bir seyir izlemektedir. Bunun tersine ürtikeryel vaskülit 24 saat süren tekrarlayan
kronik ürtiker ataklar› ile ortaya ç›kmakta ve kendili¤inden iyileﬂmektedir. Bunlar›n tersine kutanöz poliarteritis nodoza tekrarlayan ataklarla kronik bir seyir gösterir, ciddi deri bulgular›na neden olur ve tedavisi oldukça zordur. Ancak yine de kutanöz vaskülitlerde prognoz genel olarak iyidir.
Anahtar kelimeler: Kutanöz lökositoklastik vaskülit, ürtikeryal vaskülit, kutanöz poliarteritis nodoza,
ABSTRACT
Cutaneous vasculitides are vasculitis in which the skin involvement is more predominant than the systemic involvement. Leukocytoclastic vasculitis, urticarial vasculitis, and cutaneous polyarteritis nodosa can be classified under this heading. Vasculitis including, Kawasaki disease, cryoglobulinemic vasculitis, Wegener’s granulomatosis, Churg-Strauss syndrome, polyarteritis nodosa and microscopic
polyangiitis are characterized by prevalent systemic involvement while exhibiting some degree of skin manifestations. While the skin
involvement is the dominant manifestation of Henoch-Schönlein purpura, it is not uncommon to see patients with joint, gastrointestinal, and renal involvement which necessitates treatment as similar to systemic vasculitis. Leukocytoclastic angiitis, which can be categorized under the heading of idiopathic cutaneous vasculitis usually occurs once in a time and follows a self-limited course. On the other hand, self-limited, recurrent chronic urticarial attacks lasting about 24 hours is typical feature of urticarial vasculitis. Contrary to these, cutaneous polyarteritis nodosa follows a chronic course with recurrent attacks which leads to severe skin manifestations and making
treatment a bit difficult. However, prognosis of cutaneous vasculitis is usually considered as good.
Key words: Leukocytoclastic vasculiti›s, urticarial vasculitis, cutaneous polyarteritis nodosa

s› uygun görülmüﬂtür. Kutanöz vaskülitlerle ilgili
tart›ﬂmaya baﬂlamadan önce derinin histolojik yap›s›n› gözden geçirmek uygundur. Deri; epidermis,
dermis ve derialt› (subkutanöz) dokudan oluﬂmaktad›r. Dermis de yüzeyel papiller dermis ve derin
retiküler dermis olarak iki bölüme ayr›l›r. Papiller
dermis küçük çapl› damarlar, retiküler dermis ve
subkutanöz doku ise orta çapl› muskuler damarlar
ile beslenmektedir. Derinin vasküler yap›s›nda büyük çapl› damarlar›n yeri yoktur.

G‹R‹ﬁ
En basit tan›mlamaya göre sistemik tutulumdan
daha çok deri tutulumunun ön planda oldu¤u vaskülitlere kutanöz vaskülitler denilmektedir. Lökositoklastik vaskülit, ürtikeryel vaskülit ve kutanöz poliarteritis nodoza bu tan›mlamaya uyan vaskülitler
olarak say›labilir. Kawasaki hastal›¤›, kriyoglobulinemik vaskülit, Wegener granülomatozus, ChurgStrauss sendromu, poliarteritis nodoza ve mikroskobik polianjitis gibi di¤er baz› vaskülitlerde ise sistemik bulgular bask›nd›r, ancak çeﬂitli düzeylerde
deri bulgular› ortaya ç›kmaktad›r. Henoch-Schönlein purpura daha çok deri tutulumu ile seyretmekle
birlikte eklem, gastrointestinal sistem ve böbrek tutulumuna neden olabilmekte ve aynen sistemik vaskülitler gibi tedavi gerekebilmektedir. Bu nedenle
bu yaz›da sistemik vaskülit kategorisinde yer alma-

VASKÜL‹TLERE BA⁄LI DER‹ LEZYONLARI
Sistemik veya kutanöz vaskülitler genellikle etkiledikleri damarlar›n çaplar›na göre s›n›fland›r›l›rlar. Bu nedenle, büyük damar vaskülitleri d›ﬂ›nda
di¤er tüm küçük ve orta çapl› vaskülitler deriyi tu24
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ﬁekil 1: Palpe edilebilen purpura: Derinin papiler dermisinin
tutuldu¤unu, baﬂl›ca arterioller ve postkapiller venüllerin etkilendi¤ini gösteren bir lezyondur (GATA Romatoloji arﬂivinden)

ﬁekil-3: ‹yileﬂmekte olan ülser: Derinin papiller dermisin yan›
s›ra retiküler dermis ve bazen subkutan dokunun da tutuldu¤unu, baﬂl›ca arterioller, küçük ve orta çapl› arterlerin etkilendi¤ini
gösteren bir lezyondur (GATA Romatoloji arﬂivinden)

tabilmektedir. Deride ortaya ç›kan lezyon etkilenen
damar›n çap›na ba¤l› olarak de¤iﬂkenlik göstermektedir. Örne¤in, purpura, makül, papül, vezikül ve
püstül küçük damar vaskülitlerinde ortaya ç›kan
lezyonlard›r. Bunun tersine; ülser, gangren, nodül
ve livedo retikülaris ise orta çapl› damar tutulumunu iﬂaret eder. Ancak böyle bir s›n›flamadaki en
önemli sorun vaskülitlerin tek tip damar tutulumu
ile s›n›rl› kalmamalar›d›r. Henoch-Schönlein purpuras› ve kutanöz löksitoklastik vaskulit yüzeyel
dermisin küçük damarlar›n›, poliarteritis nodoza ise

derin retiküler dermis ve subkutanöz dokunun orta
çapl› muskuler damarlar›n› tutmaktad›r. Bunlar›n
d›ﬂ›nda kalan ANCA ile iliﬂkili vaskülitler, kriyoglobulinemik vaskülit, sekonder vaskülitler kapsam›nda incelenen ba¤ dokusu hastal›klar› ile iliﬂkili vaskülitler ise küçük ve orta çapl› damarlar› birlikte
tutma e¤ilimindedirler. Bu nedenlerle, deri lezyonlar› de¤erlendirilirken ayn› cilt lezyonunun farkl›
çapta damar tutulumu ve farkl› vaskülitik sendromlara ba¤l› olabilece¤i veya ayn› vaskülitik sendromun farkl› çapta damarlar› tutarak farkl› cilt lezyonlar›na neden olabilece¤i mutlaka göz önüne al›nmal›d›r.
Purpura; kutanöz vaskülitler veya sistemik vaskülitlerin deri tutulumlar›nda ortaya ç›kan en s›k bulgu
palpe edilebilen purpurad›r. Genellikle derinin papiler dermisinin tutuldu¤unu, baﬂl›ca postkapiller venüllerin etkilendi¤ini gösterir (ﬂekil-1).
Ürtiker; kutanöz vaskülitlerde palpabl purpuradan sonra en s›k rastlanan deri lezyonudur ve purpura gibi derinin yüzeyel tabakalar›n›n ve postkapiller
venüllerin etkilendi¤ini gösteririr (ﬂekil-2).
Ülser; vaskülitlerin seyrinde s›k rastlanan di¤er
bir deri lezyonudur. Deri katmanlar›ndan papiller
dermisin yan› s›ra retiküler dermis ve bazen subkutan dokunun da tutuldu¤unu, baﬂl›ca arterioller ve
küçük arterlerin etkilendi¤ini gösteririr (ﬂekil-3).
Gangren; vaskülitlerin seyrinde deri tutulumunun
ciddi oldu¤unu gösteren bir lezyondur. Deride hem

ﬁekil-2: Ürtiker: Derinin papiler dermisinin tutuldu¤unu, baﬂl›ca arterioller ve postkapiller venüllerin etkilendi¤ini gösteren di¤er bir lezyon, klasik ürtikerden fark› 24 saat sürmesi, kaﬂ›nt›dan
çok yanma ve a¤r› hissinin ön planda olmas›d›r (GATA Romatoloji arﬂivinden)
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ﬁekil-6:
Livedo retikülaris: Nodüle benzer olarak deride subkutan dokunun tutuldu¤unu, küçük ve orta çapl› arterlerin etkilendi¤ini gösteren deri lezyonudur. (GATA Romatoloji arﬂivinden)

ﬁekil-4: Gangren: Deride hem papiller hemde retiküler dermisin yan› s›ra subkutan dokunun da tutuldu¤unu, baﬂl›ca küçük
çapl› damarlar olmak üzere orta çapl› damarlar›n da etkilendi¤ini gösterir (GATA Romatoloji arﬂivinden)

papiller hemde retiküler dermisin yan› s›ra subkutan
dokunun da tutuldu¤unu gösteririr. Baﬂl›ca küçük
çapl› olmak üzere orta çapl› arterlerde de tutulum
vard›r (ﬂekil-4).
Nodül ve livedo retikülaris; deride subkutan dokunun tutuldu¤unu, küçük ve orta çapl› arterlerin etkilendi¤ini gösteren deri lezyonlar›d›r. Epidermis ve
dermis k›smen korunmuﬂtur (ﬂekil-5, 6).

lidir. Yukar›da k›saca bahsetti¤imiz deri lezyonlar›
yap›lacak olan biyopsinin ﬂeklini de belirler. Örne¤in, sadece papiller dermisi ve postkapiller venüllerin tutuldu¤unu gösteren palpe edilebilen purpura
saptand›¤›nda yüzeyel t›raﬂlama (shave) tarz›nda bir
biyopsi yeterlidir. Retiküler dermis veya subkutan
doku gibi derinin daha derin katmanlar›n›n tutuldu¤u, küçük ve orta çapl› damarlar›n etkilendi¤ini
gösteren ülser, gangren ve nodül gibi lezyonlar›n
varl›¤›nda ise histopatolojik tan› için punch biyopsi
yap›lmas› daha uygun bir seçenektir. Bunlar›n d›ﬂ›nda bazen özellikle noduler lezyonlar ile seyreden
klinik tablolarda lezyonun bir k›sm›n›n (insizyonel)
veya tamam›n›n (eksizyonel) ç›kar›lmas›n› hedefleyen biyopsiler de gerekebilir. Kullan›lacak metoda
bakmaks›z›n biyopsilerde dikkat edilecek önemli
noktalar vard›r. Biyopsiler; 24-48 saati geçmemiﬂ
yeni lezyonlardan al›nmal›, ›ﬂ›k ve immünfloresan
mikroskobu incelemesi (D.‹.F.) için en az iki örnekten oluﬂmal› ve orta çapl› arter hedefleniyorsa subkutan ya¤ dokusunu içermelidir. En s›k konulan lökositoklastik vaskülit tan›s›, damar duvar›nda ve civar›nda nötrofil infiltrasyonu ve lökositoklazi, yani
nötrofillerin degranule olarak nukleer toz oluﬂturmas› sonucunda ortaya ç›kar ve son derece nonspesifik bir bulgudur. Klinik uygulamada tüm küçük
damar vaskülitlerinde görülebilir. Ancak bu aﬂamada immünfloresan mikroskobi incelemesi ay›r›c› tan›da önemlidir. Biyopsi materyellerinde ‹gA biriki-

KUTANÖZ VASKÜL‹TLERDE
DER‹ B‹YOPS‹S‹
Sistemik vaskülitlere ba¤l› deri tutulumu veya
kutanöz vaskülitlerin tan›s›nda deri biyopsisi önem-

ﬁekil-5:
Nodül: Deride subkutan dokunun tutuldu¤unu, küçük ve orta çapl› arterlerin etkilendi¤ini gösteren deri lezyonudur.
Epidermis ve dermis k›smen korunmuﬂtur (GATA Romatoloji arﬂivinden)
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Tablo-1 Kutanöz vskülitlerin s›n›fland›r›lmas›

Küçük damar vaskülitleri
Nötrofilik-‹mmün komplekslere ba¤l› (D‹F+): Kutanöz lökositoklastik anjitis, Henoch-Schonlein purpura, ürtikeriyal vaskülit, eritema
elevatum diutinum
Eozinofilik: Eozinofilik vaskülit

Orta çapl› damar vaskülitleri
Nötrofilik: Poliarteritis nodoza (klasik ve kutanöz), nodüler vaskülit (eritema induratum)
Granülomatöz: Temporal arterit, Takayasu arteriti
Lenfositik: Kawasaki hastal›¤›

Ço¤unlukla küçük ve orta çap l› damar vaskülitleri
Nötrofilik-‹mmünkomplekslere ba¤l› (D‹F+): Kriyoglobulinemik vaskülit, hipokomplementemik ürtikeriyal vaskülitik sendrom, ba¤
dokusu hastal›klar›na ba¤l› vaskülit, septik vaskülit
Nötrofilik-ANCA ile iliﬂkili/immün birikim olmayan vaskülit (D‹F-): Wegener granülomatozusu, mikroskopik polianjitis, Churg-Strauss
sendromu, ilaca ba¤l› ANCA vaskülitler
Lenfositik: Degos hastal›¤›, Riketsiya ve viral enfeksiyonlar ile ba¤ dokusu hastal›klar›na ba¤l› vaskülitler
1 numaral› kaynaktan al›nm›ﬂt›r

minin saptanmas› Henoch-Schönlein purpuras›, boyanman›n olmamas› ise ANCA ile iliﬂkili vaskülitleri akla getirir.

KUTANÖZ VASKÜL‹TLERDE
EP ‹DEM‹YOLOJ‹ VE KL ‹N‹K SEY ‹R
Günümüze kadar yap›lan araﬂt›rmalarda biyopsi
ile gösterilmiﬂ kutanöz vaskülit insidensinin milyonda
39.6-59.8 aras›nda de¤iﬂti¤i gösterilmiﬂtir. Kutanöz lökositoklastik vaskülit s›kl›¤› ise 15. 4/milyon olarak rapor edilmektedir. Kutanöz vaskülitlerin %30-40 idiopatik, %22 ço¤unlukla üst solunum sistemi olmak
üzere infeksiyonlara, %20 ilaçlara, %12 baﬂl›ca sistemik lupus eritematozus ve romatoid artrit olmak üzere ba¤ dokusu hastal›klar›na, %10 Henoch-Schönlein
purpuras› ve %5 oran›nda çeﬂitli malignite ve primer
sistemik vaskülitlere ba¤l› oldu¤u saptanm›ﬂt›r (1).
Kutanöz vaskülitlerde üç farkl› seyir izlenmektedir. Olgular›n %60’›nda akut, kendi içinde s›n›rl›, 6

KUTANÖZ VASKÜL ‹TLERDE
SINIFLANDIRMA
Kutanöz vaskülitler de ayn› sistemik vaskülitler
gibi tutulan damar çaplar›na göre s›n›fland›r›l›r. Damar çaplar›n›n yan› s›ra damar duvar›nda saptanan
hücre tipleri (nötrofil, eozinofil, lenfosit) direkt immünfloresan ile boyanma olup olmamas› da s›n›fland›rmada önemli kriterleri oluﬂturmaktad›r. Tablo-1
bu özelliklere dayan›larak yap›lan kutanöz vaskülit
s›n›fland›r›lmas› görülmektedir.

Tablo-2: Lökositoklastik vaskülitin nedenleri
‹laç reaksiyonlar›: Beta laktamlar, penisilinler, sulfa bileﬂikleri, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
‹nfeksiyonlar: Virüsler (hepatit B/C, H‹V), bakteriler (streptokok, stafilokok, klamidya, mikobakteri), mantarlar (kandida) ve
protozoanlar
Hematolojik neoplaziler: Non-Hodgkin lenfoma, adult T hücreli lenfoma, multipl miyelom, Waldenström makroglobulinemisi
Solid tümörler: Akci¤er, kolon, böbrek, meme, prostat, baﬂ ve boyun tümörleri
Ba¤ dokusu hastal›klar›: Sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, Sjögren sendromu, Behçet hastal›¤›
Primer vaskülitler: Churg-Strauss sendromu, Wegener granülomatozus, poliarteritis nodoza, mikroskobik polianjitis
Di¤erleri: Eritema elevatum diutinum, noduler vaskülit, kriyoglobulinemi, inflamatuar barsak hastal›¤›, barsak bypass sendromu
3 numaral› kaynaktan al›nm›ﬂt›r
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aydan k›sa sürede iyileﬂen ve genellikle enfeksiyon
veya ilaçlara ba¤l› tek bir atak gözlenir. ‹kinci olarak
vakalar›n %20’sinde semptomsuz ara dönemler ile
karakterize ve genellikle Henoch-Schönlein purpura
ve ba¤ dokusu hastal›klar›na ba¤l› tekrarlayan ataklar izlenir. Son olarak, olgular›n %20’inde genellikle
kriyoglobulinler veya malignitelere ba¤l› kronik bir
seyir vard›r (2).

KUTANÖZ LÖKOS‹TOKLAST ‹K VASKÜL ‹T
Kutanöz lökositoklastik vaskülit romatoloji prati¤inde en s›k rastlanan vaskülit olarak dikkati çekmektedir. Günümüze kadar romatoloji literatüründe çok farkl› isimlerde yer alm›ﬂt›r. Kutanöz lökositoklastik vaskülit bazen kutanöz lökoklastik vaskülit/anjitis, nekrotizan vaskülit gibi patolojik özelliklerine göre, bazen de özellikle ilaçlar ve enfeksiyonlar göz önüne al›narak hipersensitivite vasküliti
/anjiti, allerjik vaskülit gibi etyolojik faktörlere göre
isimlendirilmiﬂtir. Kutanöz lökositoklastik vaskülit
hastalar›n %40’›nda alt ekstremitede üzerine basmakla solmayan palpabl purpura ﬂekil-1), etyolojide ilaç ve enfeksiyon öyküsünün ön planda olmas›,
genellikle k›sa süreli ve tek atak olarak ortaya ç›kmas›na karﬂ›n, ayn› patolojik bulguya çok say›da
primer ve sekonder sistemik vaskülitinde neden
olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r (tablo-2) (3). Lökositoklastik vaskülitte temel histopatolojik bulgular
›ﬂ›k mikroskobunda eritrosit ekstravazasyonu, lökositoklazi, damar çevresinde fibrinoid nekrozdur
(ﬂekil-7a/b). D‹F ile ‹gG, ‹gM, ‹gA, C3, C4, fibrin bi-

KUTANÖZ VASKÜL ‹TLERE
KL ‹N‹K YAKLAﬁIM
Deri biyopsilerinde kutanöz vaskülit gösterilmiﬂ
olgularda klinik yaklaﬂ›m ﬂema-1 de özetlenmiﬂtir.
ﬁema-1 deri lezyonlar›na neden olabilen sistemik
primer ve sekonder vaskülitleri de içermektedir. Burada klinisyenin deri lezyonlar›nda vaskülit saptand›¤›nda hastaya yaklaﬂ›m biçiminin nas›l olmas› gerekti¤i vurgulanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak bu makalenin
içeri¤inin gere¤i olarak aﬂa¤›da sadece kutanöz vaskülitler özetlenecektir.
28
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ÜRT ‹KERYAL VASKÜL‹T
Ürtikeryal vaskülit alt› aydan daha uzun süren
kronik ürtiker ile karakterizedir. D›ﬂ etkenlere ba¤l›
ürtiker ataklar› yaklaﬂ›k 8 saat sürerken ürtikeryal vaskülite ait deri lezyonlar› 24 saat sürer, kaﬂ›nt›l› olabilir ancak yanma ve a¤r› hissi ön plandad›r ve hiperpigmentasyon ile iyileﬂir. Ürtikeryal vaskülit kompleman düzeylerine göre s›n›fland›r›l›r. Komplemanlar›
düﬂük olanlara hipokomplementemik, normal olanlara ise normokomplementemik ürtikeryal vaskülit denilir. Baz› olgularda C1q’a karﬂ› antikor saptan›r ve
bu klinik tabloya hipokomplementemik ürtikeryal
vaskülit sendromu denilir. Küçük çapl› damarlar›n yan› s›ra orta çapl› damarlar› da tutar ve anjiödem gibi
daha ciddi klinik bulgulara neden olur (5). Ürtikeryal
vaskülitin histopatolojik bulgular› lökositoklastik vaskülitin özelliklerini taﬂ›r. Iﬂ›k mikroskobunda endotel
hücrelerinde hasar ve ﬂiﬂme, eritrosit ekstravazasyonu, nüklear debris ile birlikte fragmantasyon, fibrin
depolanmas›, baﬂl›ca nötrofil infiltrasyonu olmak
üzere perivasküler ve interstisyel infiltrasyon izlenir
(ﬂekil-8). D‹F incelemede ise bazal membran (dermalepidermal bileﬂkede) ve küçük damarlar›n çevresinde
‹gG ve ‹gM, kompleman, fibrin ve immün kompleks
birikimi saptan›r. ‹mmün kompleksler damar duvar›n›n yan› s›ra %30-70 hastada dolaﬂ›mda da saptan›r.
Bu özellikleri ile ürtikeryal vaskülitin histopatolojisi
sistemik lupus eritematozusa çok benzerdir. Günümüzde ürtikeriyal vaskülitin tedavisinde standart bir
yaklaﬂ›m belirlenememiﬂ ve yap›lan küçük çapl› araﬂt›rmalar ve olgu sunumlar›nda indometazin, kolﬂisin,
hidroksiklorokin, dapson ve siklosporin-A’n›n etkili
oldu¤u bildirilmiﬂtir.

a

b
ﬁekil 7: Iﬂ›k mikroskobu, HE boyas› ile eritrosit ekstravazasyonu, lökositoklazi, damar çevresinde fibrinoid nekroz ile karakterize lökositoklastik vaskülit a: X50, b: X200 büyütme (GATA
Patoloji AD arﬂivinden, Dr Murat Demiriz’in izniyle).

rikimi izlenir (4). Kutanöz lökositoklatik vaskülitin
etyolojisinde ilaçlar önemli yer tutar, derinin küçük
ve orta çapl› damarlar›n› tutan vaskülitlere neden
olabilirler, belirgin lökositoklazinin yan›nda eozinofilik infiltrasyona yol açarlar ve bu görünümü ile
Churg-Strauss sendromuna benzer histopatolojik
görüntüye neden olurlar. Ancak ilaçlar di¤er tüm
vaskülitleri de taklit eden klinik ve histopatolojik
bulgulara neden olabilmektedirler.

KUTANÖZ POL‹ARTER‹T‹S NODOZA
Kutanöz poliarteritis nodoza derin (retiküler) dermis ve subkutan dokuyu tutar, epidermis, yüzeyel
(papiller) dermis korunmuﬂtur. Bu nedenle en tipik
ve s›k bulgusu nodüllerdir. Nodüller genellikle a¤r›l›, 0.5-2.5 cm aras› de¤iﬂen çaplarda, iki veya üç
adet olabilece¤i gibi say›lar› yüzü bulabilir. Nodüller en s›k alt ekstremite, kollar, gövde, baﬂ, boyun,
kalça bölgelerinde yerleﬂirler ve farkl› evrelerde olabilirler (resim-5). Nodüller iki veya üç gün ile 2 ay
içerisinde, iyileﬂirken hiperpigmentasyonlar› y›llarca deride kalabilmektedir. Ülserler kutanöz poliarteritis nodozan›n di¤er s›k görülen lezyonlar›d›r ve

ER‹TEMA ELAVATUM D‹UT‹NUM
Eritema elavatum diutinum lökositoklastik vaskülitin kronik fibrozlu tipidir. Eritema elavatum diutinumlu hastalarda ekstremitelerin ekstensör ve akral
yüzlerinde persistent, simetrik, k›rm›z›, mor-sar› papüller izlenir. Eritema elavatum diutinumun histopatolojisinde lökositoklastik vaskülit odaklar› ile birlikte lameller fibrosis tipik bulgudur (1, 2).
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nodülü takiben arteriyel iskemiye ba¤l› olarak ortaya ç›karlar (resim-3). Kutanöz poliarteritis nodozada
a¤r› karakteristik semptomlardand›r. Nodüller, ülserlere ba¤l› veya eklemlerde artrit veya artralji tarz›nda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Livedo retikülaris
(ﬂekil-6), ateﬂ, polinöropati kutanöz poliarteritis nodozan›n di¤er s›k bulgular›n› oluﬂtururlar (6, 7). Kutanöz poliarteritis nodozada prognozu iyi ancak
nüksü çok s›kt›r. Kutanöz poliarteritis nodozan›n tan›s› inflamatuar arteritin gösterilmesi ile konulur ve

bu nedenle tan›da en önemli nokta biyopsi için aktif nodül seçilmesi ve bu nodülün tamam›n›n veya
bir k›sm›n›n yer alaca¤› derinlikte bir biyopsinin yap›lmas›d›r(8). Nekrotizan arterit, fibrinoid nekroz,
lökositoklazi, ödem, nötrofilik tarzda inflamatuar
hücre infiltrasyonu ›ﬂ›k mikroskobunda saptanan en
önemli özellikleridir (8a, b, c). Histopatolojik incelemede internal arter katmanlar›nda yo¤un nekroz
ile birlikte arterit ve panarterit, tüm arter boyunca
inflamasyon ve trombüs oluﬂumu, dermis-subkutanöz doku s›n›r›nda nötrofilik karakterde orta çapl›
damar vasküliti saptan›r (resim-9).

ER‹TEMA ‹NDURATUM
Nodüler vaskülit veya pannikülit ile birlikte vaskülit olarak da isimlendirilir. Tüberkülozda ortaya ç›kan
bir lezyondur, tuberkuloid granulomatöz lobüler pannikülit ile birlikte lenfositik musküler damar vasküliti
vard›r. Histopatolojik olarak kutanöz poliarteritis nodozaya benzemesi ile dikkat çeker. Ancak kutanöz
poliarteritis nodozada saptanan pannikülit lobülün tamam›n› tutmaz, sadece aktif noduler lezyonun çevresinde lokalize tutulum olarak ortaya ç›kar ve genelde
granülomatöz karakterde de¤ildir (9).

a

b

c
ﬁekil 9: Iﬂ›k mikroskobu, HE boyas› ile kutanöz poliarteritis
nodoza histopatolojik incelemede orta çapl› damarlar›n internal
arter katmanlar›nda yo¤un nekroz ile birlikte arterit ve panarte rit ve d e t ü m a r t e r b o y u n c a i n f l a m a s y o n v e t r o m b ü s o l u ﬂ u m u ,
X200 büyütme (GATA Patoloji AD arﬂivinden, Dr Murat Demi riz’in izniyle).

ﬁekil 8: Iﬂ›k mikroskobu, HE boyas› ile nekrotizan arterit, fibrinoid nekroz, lökositoklazi, ödem, eritrosit ekstravazasyonu ve
inflamatuar hücre infiltrasyonu karakterize kutanöz poliarteritis
nodozan›n a: X50, b: X100, c: X200 büyütme (GATA Patoloji AD
arﬂivinden, Dr Murat Demiriz’in izniyle).
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önemli sekonder nedenler olarak s›ralanmaktad›r.
Kutanöz vaskülitlerde de sistemik formlarda oldu¤u
gibi klinik bulgular›n yan› s›ra inflamatuar belirteçlerin, dolaﬂan immün komplekslerin, kriyoglobulinlerin, antinötrofilik stoplazma antikorlar›n, otoimmün hastal›klara ait spesifik antikorlar›n, hepatit B
ve C gibi enfeksiyonlara ait belirteçlerin ve di¤er hematolojik bulgular›n ortaya konulmas› ile tan› konulur. Sistemik ve kutanöz vaskülitlerde ortaya ç›kan
deri lezyonlar› benzer klinik ve patolojik özellikler
taﬂ›d›klar›ndan kutanöz vaskülit tan›s› konulmadan
önce sistemik tutulumun varl›¤›n›n ayr›nt›l› araﬂt›r›lmas› gereklidir.

KUTANÖZ VASKÜL ‹TLERDE
TEDAV‹ YAKLAﬁIMI
Kutanöz vaskülitlerde tedavi yaklaﬂ›m›n› klinik
tablonun ciddiyeti belirler. Tedavi seçenekleri düﬂünülürken kutanöz vaskülitli olgular›n ço¤unlu¤unun
üç haftadan k›sa sürede kendili¤inden iyileﬂti¤ini, alt
ekstremiteleri tutan tek bir purpura ata¤› görüldü¤ü
ak›lda tutulmal›d›r. Tüm vakalarda ilk yap›lmas› gerekenleri ﬂöyle s›ralayabiliriz. Klinik olarak vaskülit
düﬂünülen lezyondan mutlaka biyopsi yap›lmal› ve
vaskülit tan›s› biyopsi ile do¤rulanmal›d›r. Kutanöz
vaskülite neden olarak sistemik bir hastal›k veya vaskülite ait bir sistemik tutulumun olup olmad›¤› gösterilmelidir. Kutanöz vaskülit klinik tablosunu baﬂlatan
bir etken varsa saptanmal› ve bu etken ile temas önlenmelidir. Mevcut klinik tabloya neden olan bir
hastal›k varsa tespit edilmeli ve tedavi edilmelidir.
Lezyonlar›n say›sal olarak artmamas› ve çaplar›n›n
geniﬂlememesi için hasta fazla ayakta kalmamal› ve
istirahat esnas›nda da bacaklar yukar› do¤ru kald›r›lmal›d›r. Hastan›n so¤uktan ve dar elbiseler giymekten kaç›nmas› gerekir. Kaﬂ›nt› için antihistaminikler,
a¤r› için nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar kullan›labilir (1, 2).
Hafif, s›n›rl› deri tutulumu olan kutanöz lökositoklastik vaskülit ve ürtikeriyal vaskülitli hastalar›n persistent veya tekrarlayan bulgular› ya da yanma/kaﬂ›nt› gibi semptomlar› varsa kolﬂisin ve dapsonun etkili
oldu¤una dair küçük çapl› çal›ﬂmalar ve olgu sunumlar› vard›r. Ayr›ca bu olgular›n baz›lar›nda pentoksifilinin de yararl› oldu¤u bildirilmiﬂtir (1, 2).
Orta veya ciddi deri tutulumu olan kutanöz lökositoklastik vaskülit, kutanöz poliarteritis nodoza ve
ürtikeriyal vaskülitli hastalar›n persistent yo¤un ve
tekrarlayan deri lezyonlar›, vezikül, ülser, nodül geliﬂimi veya daha ciddi semptomlar› ortaya ç›karsa
prednizolon, azatiyopurin, metotreksat kullan›lmas›
gerekir. Bu alanda di¤er etkili ilaçlar hidroksiklorokin, siklosporin ve siklofosfamittir. Bu ilaçlar›n kullan›m ﬂekli ve süresi olgudan olguya de¤iﬂiklik göstermektedir (1, 2, 9).
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SONUÇ
Sistemik vaskülitlerde oldu¤u gibi kutanöz vaskülitlerin de nedenleri heterojendir ve genellikle primer (idiopatik) ve sekonder olarak s›n›fland›r›l›rlar.
‹nfeksiyonlar, ilaçlar, kollajen doku hastal›klar›, otoimmün hastal›klar ve lenfoproliferatif hastal›klar en
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