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Eritrodermi: 50 Hastan›n Retrospektif Olarak
De¤erlendirilmesi
Erythroderma: Retrospective Evaluation of 50 Patients
Esra Ad›ﬂen, Özge Kesero¤lu, Mehmet Ali Gürer
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermotoloji Anabilim Dal›, Ankara, Türkiye
Özet
Amaç: Çal›ﬂmam›zda amac›m›z klini¤imizde izlenen 50 eritrodermili olgunun klinik, laboratuar ve histopatolojik bulgular›n›
de¤erlendirmekti.
Yöntem: Çal›ﬂmam›z 2001-2006 y›llar› aras›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal› Klini¤i’nde yat›r›larak
tedavi edilen 50 eritrodermili hastay› kapsayan retrospektif bir çal›ﬂmayd›. Hastalar›n klinik, laboratuar ve histopatolojik bulgular› kaydedildi.
Bulgular: Eritrodermili olgular klini¤imizde ayn› dönemde yat›r›larak izlenen olgular›n %1.5’i idi. Yaﬂlar› 20-79 aras›nda
(55.7±15.7) de¤iﬂen olgular›n 26’s› erkek, 24’ü kad›nd›. Olgular›n %46’s›nda etiyoloji deri hastal›klar›, %16’s›nda ilaçlar,
%12’sinde malinitelerdi, %26’s›nda ise sebep belirlenemedi. Kaﬂ›nt› en s›k eﬂlik eden semptomdu (%56). Bunu t›rnak distrofileri
(%40), ateﬂ (%28) ve palmoplantar hiperkeratoz/deskuamasyon (%28) izlemekteydi.
Sonuç: Eritrodermili olgular›m›zda klinik görünüm etiyolojiden ba¤›ms›z olarak benzerdi. Çal›ﬂmam›z klinik, laboratuar ve erken
dönem histopatolojik bulgular›n eritrodermi etiyolojisini belirlemeye yard›mc› olmayabilece¤ini göstermektedir. Sebebin belirlenemedi¤i olgular veya tekrarlayan eritrodermilerde kutanöz T hücreli lenfoman›n d›ﬂlanmas› için hastan›n izlenmesi ve multipl
biyopsiler al›nmas› gerekmektedir. (Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: 6-10)
Anahtar kelimeler: Eritrodermi, ilaçlar, mikozis fungoides, psoriasis, tedavi

Summary
Objective: The aim of this study was to evaluate the clinical, laboratory and histopathological findings of 50 patients with erythroderma that were treated in our clinic.
Method: This study was retrospective, including 50 erythrodermic patients, hospitalized between 2001 and 2006 in inpatient
clinic of Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology. Patient information including clinical, laboratory
and histopathologic findings were recorded.
Results: The frequency of erythroderma in our clinic was 1.5% of all patients hospitalized during this period. There were 26
males and 24 females: patients aged between 20 and 79 years (mean, 55.7±15.7 years). The underlying causes included dermatological disorders in 46%, drugs in 16%, malignancies in 12% and was undetermined in 26% of the patients. Psoriasis was
the most common cause of the disease amongst the dermatologic disorders. Pruritus was the most common finding (56%), followed by nail dystrophies (40%), fever (28%), and palmoplantar hyperkeratosis/desquamation (20%).
Conclusion: The clinical features of erythroderma in our patients were identical, irrespective of the etiology. Our study demonstrated that clinical, laboratory and histopathological findings in early phase erythroderma may not be helpful in determining the
etiology. In patients with idiopathic or recurrent erythroderma, they should be followed up and multipl biopsies should be performed to exclude cutaneous T-cell lymphoma. (Turkish Journal of Dermatology 2008; 2: 6-10)
Key words: Erythroderma, drugs, mycosis fungoides, psoriasis, treatment
Yaz›ﬂma Adresi / Corresponding Author: Dr. Esra Ad›ﬂen, Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Ankara, Türkiye
E-posta: eozsoy@gazi.edu.tr

Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: 6-10
Turkish Journal of Dermatology 2008; 2: 6-10

Ad›ﬂen ve ark.
Eritrodermi: 50 Hastan›n Retrospektif Olarak De¤erlendirilmesi

Giriﬂ
Eritrodermi, ilk kez 1868 y›l›nda Hebra taraf›ndan tan›mlanan vücudun %90’n›ndan fazlas›n›n eritem ve skuam ile
kapl› oldu¤u inflamatuar bir hastal›kt›r (1). Dermatoloji poliklini¤ine baﬂvuran hastalar içinde s›kl›¤› 35/100.000’dir (2).
Eritrodermi, iktiyoziform eritrodermide oldu¤u gibi herediter
veya ilaçlar, maliniteler ve baz› deri hastal›klar›n›n seyrinde
oldu¤u gibi edinsel bir hastal›k olarak karﬂ›m›za ç›kabilir.
Eritrodermiler genel olarak etiyolojide rol alan faktörlere göre süregelen deri hastal›klar›, ilaçlar, malinitelerden kaynaklanan eritrodermiler ve idiyopatik olmak üzere dört grupta
de¤erlendirilir (1,3,4).
Eritrodermiye neden olan faktörlerin çeﬂitlili¤ine karﬂ›n
klinik görünüm yayg›n eritem ve deskuamasyondan ibarettir. Bu nedenle klinik bulgulara dayan›larak etiyoloji her zaman anlaﬂ›lamaz. Ancak erken dönemlerde altta yatan hastal›¤›n tipik lezyonlar› bulunabilir. Eritrodermide katabolik
durum ve bazal metabolizma h›z›n›n artmas› metabolik bozukluklara, solunum yetmezli¤i, kalp yetmezli¤i gibi sistemik komplikasyonlara neden olabilir. Eritroderminin seyri
etiyolojisiyle do¤rudan iliﬂkilidir (1,3,4).
Çal›ﬂmam›zda klini¤imizde izlenen 50 eritrodermili olgunun klinik, laboratuar ve histopatolojik bulgular› geriye dönük olarak de¤erlendirilmekte ve literatürdeki di¤er serilerle
karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r.

Yöntemler
Çal›ﬂmaya 2001-2006 tarihleri aras›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal› Dermatoloji Servisi’nde yat›r›larak tedavi edilen 50 eritrodermili hasta al›nd›.
Hastalar›n yaﬂ, cinsiyet, özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂ özellikleri,
kulland›klar› ilaçlar, eritrodermi süresi, fiziki muayene ve
dermatolojik muayene bulgular›, laboratuar bulgular›, uyguTablo 1. Eritrodermili hastalar›m›zda tetikleyici faktörler
Etiyoloji

Hasta say›s› (%)

Deri hastal›klar›

23 (%46)

Psoriasis vulgaris

15

Püstüler psoriasis

3

Egzamalar (Atopik egzama, fotokontakt
egzama, kontakt egzama)

3

Liken planus

1

Pitriyazis rubra pilaris

1

‹laçlar

8 (%16)

Antiepileptikler (fenitoin, karbamazepin)

4

Allopurinol, kontrast madde, sulbaktam-ampisillin,
siprofloksasin

4

Maliniteler

6 (%12)

Mikozis fungoides

5

Kronik lenfositik lösemi

1

‹diyopatik

13 (%26)

7

lanan tedaviler ve klinik seyirleri ile ilgili bilgiler hastalar›n
dosyalar›ndan ve ç›k›ﬂ özetlerinden temin edildi.
Dosya ve ç›k›ﬂ özeti bilgilerinden tüm hastalarda tam
kan say›m›, karaci¤er ve böbrek fonksiyon testleri, tam idrar tetkiki, hepatit belirteçleri, akci¤er grafisi, eritrosit sedimentasyon h›z› istendi¤i ö¤renildi. Baz› olgularda ise özgün
bulgu ve belirtilere yönelik periferik yayma, C-reaktif protein (CRP), romatoid faktör (RF), protein elektroforezi, otoantikorlar, tiroid fonksiyon testleri, bat›n ultrasonografisi, gaytada gizli kan, tümör belirteçleri, bat›n ve gö¤üs bilgisayarl›
tomografileri, kolonoskopi ve sigmoidoskopi, lenf nodu biyopsisi, T hücre gen rearanjman›, kemik ili¤i biyopsisi gibi
tetkikler yap›lm›ﬂt›. Biyopsi ile tan› alm›ﬂ bir deri hastal›¤›
bulunan olgularda eritrodermik dönemde biyopsi al›nmam›ﬂ, toplam 13 olgudan ise biyopsi al›nm›ﬂt›.

Bulgular
Çal›ﬂmam›zda eritrodermik olgular ayn› dönemde servisimizde yatan tüm hastalar›n %1.5’ini oluﬂturmaktayd›.
Yaﬂlar› 20-79 aras›nda (55.7±15.7) de¤iﬂen 50 eritrodermili hastan›n 26’s› erkek, 24’ü kad›nd›. Özgeçmiﬂ özelliklerinde hastalar›n %60’›nda en az bir sistemik bir hastal›k bulunuyordu. Olgular›m›z›n etiyolojilerinde tespit etti¤imiz faktörler Tablo 1’de ayr›nt›l› olarak gösterilmektedir. Deri hastal›klar› içinde psoriasis, maliniteler içinde mikozis fungoides (MF), ilaçlar içinde karbamazepin ve fenitoin en s›k belirlenen etiyolojilerdi.
Hastalar›n %16’s› 40 yaﬂ alt›nda [liken planus (n=1), pitriyazis rubra pilaris (n=1), ilaç (n=6)]; %36’s› 40-60 yaﬂ aras›nda [egzamalar (n=3), psoriasis (n=8), idiyopatik (n=7)];
%48’i ise 60 yaﬂ üzerindeydi [psoriasis (n=10), ilaç (n=2),
malinite (n=6), idiyopatik (n=6)]. Özgeçmiﬂ özelliklerinde
hastalar›n %60’›nda en az bir sistemik bir hastal›k bulunuyordu. Bu hastal›klar, 20’sinde hipertansiyon, 11’inde diyabet, dördünde kardiyolojik hastal›klar, üçünde hipotiroidi,
birinde menenjiom ve birinde multipl myelom ﬂeklindeydi.
Olgular›n 43’ü (%86) ilk eritrodermi ata¤›nda, üçü (%6)
ikinci ata¤›nda, ikisi (%4) üçüncü ata¤›nda, biri (%2) dördüncü ata¤›nda yat›r›lm›ﬂt›. ‹ki kez eritrodermi ata¤› tarifleyen olgulardan biri püstüler psoriasis, biri psoriasis vulgaris
di¤eri ise MF’ti. Üç eritrodermi ata¤› olan olgulardan ikisi
psoriasis vulgarisli biri MF’liydi, dört eritrodermi ata¤› olan
olgu ise idiyopatik gruptayd›.
Hastal›k süresi 2-365 gün aras›nda de¤iﬂmekteydi ve olgular›n %50’si hastal›¤›n ilk ay› içinde hastaneye baﬂvurmuﬂlard›. ‹laç öyküsü olan veya dermatitli olgular›n tamam›nda baﬂvuru süresi 7-10 gün; psoriasis vulgaris (n=14),
idiyopatik (n=5), MF (n=5) ve pitriyazis rubra pilarisli (n=1)
olgularda ise bir aydan uzundu. Psoriasisli hastalarda psoriasisin baﬂlamas› ile eritrodermi geliﬂmesi aras›ndaki süre
2-45 y›l (18.3±13.6) idi. MF’li hastalarda ise bu süre 6 ay–20
y›l (5.9±8 y›l) idi.
Biyopsi tan›s› bulunan MF ve psoriasisli olgular ile graft
versus host hastal›¤› (GVHH) ile takip edilen bir olguda eritrodermik dönemde biyopsi al›nmam›ﬂt›. Eritrodermi s›ras›nda biyopsi al›nan 13 olgunun alt›s› kronik dermatit, biri pit-
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riyazis rubra pilaris, ikisi subakut dermatit, ikisi psoriasis
vulgaris, biri yüzeysel perivasküler infiltrasyon, biri lösemik
deri infiltrasyonu olarak rapor edilmiﬂti.
Olgular›n semptomlar›, klinik muayene ve laboratuar
bulgular› Tablo 2’de gösterilmektedir. Kaﬂ›nt› ve ateﬂ
(>38°C) en s›k yak›nmayd›. Etiyolojilerinden ba¤›ms›z olarak
tüm hastalarda klinik görünüm benzerdi. Fizik muayene bulgular›nda lenfadenopati dört MF’li hastada saptanm›ﬂt›. Bu
olgulardan birinde inguinal ve arka servikal, ikisinde inguinal, birinde inguinal ve aksiller lenfadenopati tespit edilmiﬂti. Üç hastada lenf nodu biyopsileri dermatopatik lenfadenopati ﬂeklinde raporlanm›ﬂt›, bir olguda T hücre gen rearanjman› pozitifti. Bu olguda periferik yaymada Sezary hücreleri, lenfositoz ve atipik lenfosit izlenmemiﬂti. Lenfadenopatisi olan MF’li bir olgu ise sepsis ve eﬂlik eden metabolik
bozukluklar nedeniyle kaybedilmiﬂti. Sadece bu olgumuzda
hepatomegali tespit edilmiﬂti.
Laboratuar bulgular›nda bozukluk olan hastalar genel
olarak 40 yaﬂ üstünde ve etiyolojileri MF, GVHH, psoriasis,
püstüler psoriasis ve idiyopatik olarak kaydedilen hastalard›. Bu bozukluklar üç olgu d›ﬂ›nda tedavi ve takip s›ras›nda
gerilemiﬂ veya düzelmiﬂti. Bu üç olgudan biri sepsis ve metabolik bozukluklar nedeniyle kaybedilmiﬂ, biri GVHH’li, di¤eri ise kronik lenfositik lösemi (KLL) tan›s› ile hematoloji
Tablo 2. Eritrodermik olgular›m›z›n semptomlar›, klinik bulgular›
ve laboratuar bozukluklar›
Bulgular

Hasta say›s›

Kaﬂ›nt›

28

Ateﬂ

14

Palmoplantar hiperkeratoz/deskuamasyon

10

Bacak ödemi

4

Yüz ödemi

2

Distrofik t›rnak de¤iﬂiklikleri

20

Skrotal ödem

5

Mukoza tutulumu

2

Lenfadenopati

4

Anemi (hb<12g/dL)

21

Beyaz küre yüksekli¤i (>10.000/mm3)

18

Eritrosit sedimentasyon yüksekli¤i (>30 mm/saat)

15

Hiponatremi (<130 mmol/L)

4

Hipopotasemi (<3.5 mmol/L)

4

Total protein düﬂüklü¤ü (<6.4 g/dL)

23

Hipoalbuminemi (<3.5 g/dL)

10

Hipokalsemi (<8.2 g/dL)

4

Serum transaminazlar›nda yükseklik (>40 U/L)

11

Alkalen fosfataz yüksekli¤i (>141 U/L)

5

Laktat dehidrogenaz yüksekli¤i (>243 U/L)

19

Gama glutamil transferaz yüksekli¤i (>50 U/L)

15

BUN, kreatinin yüksekli¤i (>25mg/dL, >1.5 mg/dL)

9

Ürik asit yüksekli¤i (>7.2 mg/dL)

10

bölümüne devredilmiﬂti. Bu son olguda lökositoz ve periferik yaymada atipik lenfositler izlenmiﬂti. Lökositoz tespit
edilen di¤er olgularda periferik yaymalar do¤ald›. Anemi
tespit edilen 21 olgudan alt›s›nda demir eksikli¤i anemisi,
dördünde ise kronik hastal›k anemisi tan›lar› konulmuﬂtu.
Bu olgulardan 14’ü psoriasisli, dördü MF’li, ikisi idiyopatik,
biri ise atopik dermatitli olgu idi. Karaci¤er ve böbrek fonksiyon testlerinde yükseklik ve elektrolit düzeylerinde bozukluk olan eritrodermik olgular sistemik hastal›klar› bulunan
MF ve psoriasis hastalar›yd›.
Hastalar etiyolojik faktörlere yönelik tedaviler alm›ﬂt›.
Etiyolojisinde ilaç ya da egzama rol oynayan ya da idiyopatik olgular sistemik steroid, psoriasisli veya MF’li olgular
mevcut tedavilerinin yeniden düzenlenmesi ya da tedavilerine sistemik steroid ya da sistemik kemoterapotiklerin eklenmesi ile kontrol alt›na al›nm›ﬂt›. Kümülatif doza ulaﬂ›lmas› (metotreksat), ilac›n tolere edilememesi (kontrendikasyon, organ toksitesi, yan etkiler) veya tedaviye direnç nedeniyle konvansiyonel antipsoriatiklerin kullan›lamad›¤› üç
psoriatik eritrodermiden (biri püstüler psoriasis, ikisi psoriasis vulgaris) birinde infliksimab (5 mg/kg), birinde ekstrakorporeal fotoferez + sistemik steroidler, birinde ise asitretin (25 mg/gün) + etanersept (50 mg/hafta) kullan›lm›ﬂt›.
Akut GVHH’nin eritrodermik faz›nda olan hastam›z ekstrakorporeal fotoferez, sistemik steroid ve talidomid tedavisinden faydalanm›ﬂt›.

Tart›ﬂma
Eritrodermi erkeklerde ve 41-61 yaﬂ aras›nda s›kt›r
(4,11). Hastalar›m›z› cinsiyet ve yaﬂlar› da bu verileri desteklemektedir. Ülkemizden bildirilen üç yay›nda; ﬁentürk ve
arkadaﬂlar› (6) 10 y›lda 45, Zindanc› ve arkadaﬂlar› (7) 11
y›lda 59, Bükülmez ve arkadaﬂlar› (5) ise 16 y›lda 38 hastay› de¤erlendirmiﬂlerdi. Çal›ﬂmam›zda 2001–2006 y›llar› aras›nda takip etti¤imiz hasta say›m›z daha k›sa süreye (6 y›l)
ra¤men daha yüksekti.
Eriﬂkinlerde eritrodermi nedenleri aras›nda ilk s›rada deri
hastal›klar›, bunlar içinde de psoriasis vard›r. Çocukluk döneminde ise psoriasis ilaçlardan sonra ikinci s›rada yer al›r (4).
Eritrodermik hastalarda süregelen dermatozlar %32-74.4,
ilaçlar %14-42, maliniteler %8-21 oran›nda tespit edilmiﬂlerdir. Olgular›n %6.7-47’sinde ise etiyoloji belirlenememektedir
(2,5-8,10-16) (Tablo 3). Tablo 3’de de gösterilen geriye dönük
serilerde süregelen dermatozlar ve psoriasisin bütün serilerde
en s›k etiyolojik neden oldu¤u dikkat çekmektedir. Yine bu yay›nlarda idiyopatik olgu say›s›n›n seriler içinde büyük de¤iﬂkenlik gösterdi¤i görülmektedir. Bizim serimizde de %20 oran›nda etiyoloji belirlenememiﬂtir.
Eritrodermik olgular›m›z›n %36’s›n›n etiyolojisinde psoriasis yer al›yordu. Psoriasisli hastalar›m›zda eritrodermiye
neden olan durumlar aras›nda PUVA yan›¤›, signolin tedavisi, ilaçlar›n düzensiz kullan›lmas› ya da kesilmesi ve stres gibi psikolojik faktörler yer al›yordu. Psoriasisde eritroderminin di¤er tetikleyicileri aras›nda topikal/sistemik steroidlerin
ve metotreksat›n aniden kesilmesi, antimalaryaller, lityum,
terbinafin gibi ilaçlar›n kullan›lmas›, enfeksiyonlar ve gebelik
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yer almaktad›r (3). Boyd ve arkadaﬂlar› (17), psoriasisde
eritroderminin ortalama 48 yaﬂ›nda ortaya ç›kt›¤›n›, psoriasisin baﬂlang›c› ile eritrodermi geliﬂmesi aras›nda ortalama
14 y›ll›k bir süre bulundu¤unu belirtmiﬂlerdir. Tamam› 40
yaﬂ üzerinde olan psoriatik eritrodermili hastalar›m›z için bu
süre ortalama 18.3 y›ld›.
Eritrodermiye neden olan pitriyazis rubra pilaris, kontakt
dermatit ve atopik dermatite ek olarak liken planus da olgular›m›z›n etiyolojisinde yer al›yordu. Klasik olarak eritrodermiye ilerleyebildi¤ini bildi¤imiz bu hastal›k yay›nlarda nadiren tariflenmiﬂti (11).
Eugster ve arkadaﬂlar› (18), eritrodermi sebebi olarak
malinite tespit edilen yedi olgunun beﬂinde süregelen bir
deri hastal›¤› oldu¤unu bildirmiﬂler ve süregelen bir deri
hastal›¤› olan eritrodermik hastalarda da eritrodermiye sebep olabilecek tüm faktörlerin gözden geçirilmesi gerekti¤ine dikkat çekmiﬂlerdir. Bizim serimizde de süregelen deri
hastal›¤› bulunanlar ayr›nt›l› olarak tetkik edilmiﬂ ve olas›
eritrodermi nedenleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu olgularda süregelen
deri hastal›¤› d›ﬂ›nda herhangi bir faktör tespit edilmemiﬂtir.
Eritrodermiye neden olan ilaçlar, aralar›nda antiepileptikler, sülfonamidler, antibiyotikler, allopurinol, ACE inhibitörleri, alt›n tuzlar› ve penisilinin bulundu¤u oldukça uzun
bir liste oluﬂtururlar (1,3,4). Olgular›m›zda antiepileptikler ilk
s›rada yer alan ilaçlard›.
Eritrodermi %1 oran›nda iç organ malinitelerine eﬂlik eder.
Bu hastalarda eritrodermi ileri yaﬂlarda ortaya ç›kar, tedaviye
dirençlidir ve s›kl›kla tekrarlar. Benzer ﬂekilde etiyolojisini malinite olarak belirledi¤imiz tüm olgular›m›z 60 yaﬂ›n üzerindeydi, ikisinde de tekrarlay›c› özellik göstermiﬂti. Kutanöz T hücreli lenfoma eritrodermiyle baﬂlayabilir ya da daha s›k olarak
hastal›¤›n seyrinde ortaya ç›kar (4). Bizim serimizde ortalama
5.8 y›ld›r MF tan›s› bulunan olgular›n tamam›nda eritrodermi
hastal›¤›n seyrinde ortaya ç›km›ﬂt›. Literatürde kolon, akci¤er,
prostat, tiroid, larinks ve özefagus kanserleri ile iliﬂkili olgular
bildirilmiﬂtir. Lösemiler de eritrodermiye neden olabilir (3). Bir
olgumuz eritrodermi etiyolojisi araﬂt›r›l›rken histopatoloji ve laboratuar bulgular› ile KLL tan›s› ald›.

‹diyopatik kabul edilen eritrodermik hastalar›n en az›ndan
bir k›sm›n›n gözden kaçan, unutulan bir ilaçtan veya bir deri
hastal›¤›ndan kaynaklanabilece¤i pek çok yay›nda belirtilmektedir (3,4,6,7). Geriye dönük iki çal›ﬂmada idiyopatik olgular›n
premalin fazda olabilece¤i, uzun süreler sonunda kutanöz T
hücreli lenfoma geliﬂebilece¤i belirtilmekte ve biyopsilerle takip
edilmesi gerekti¤i vurgulanmaktad›r (4,9,14,15,19). Çal›ﬂmam›zda ise 14 ay içinde dört eritrodermi ata¤› geliﬂtiren bir olgumuzun her ata¤›nda biyopsi al›nm›ﬂ ve histopatolojik olarak kronik dermatit bulgular› izlenmiﬂtir.
‹laç, lenfoma, lösemi, kontakt dermatit, Stafilokokal
Haﬂlanm›ﬂ Deri Sendromu’nda eritrodermi h›zl› seyir gösterir. Süregelen bir dermatozdan kaynaklanan eritrodermi ise
daha yavaﬂ seyirlidir (1,3,4). Çal›ﬂmam›zda da ilaç ve egzama etiyolojili olgularda hastal›k süresinin k›sa (7-10 gün),
MF ve psoriasislilerde ise hastal›k süresinin uzun (30-365
gün) oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Eritroderminin etiyolojiden ba¤›ms›z olarak klinik görünümü tüm hastalarda benzerdir. Akut dönemde eritem ve
deskuamasyon belirgin, skuamlar büyüktür, kronik dönemde ise skuamlar küçüktür. Eritrodermide normal deri alanlar› genellikle pitriyazis rubra pilaris ve psoriasisde görülür.
Bu bulgunun iktiyoz, pemfigus foliaseus, sarkoidoz, MF ve
idiyopatik eritrodermilerde bulunabildi¤i bildirilmektedir
(10). Baz› çal›ﬂmalarda tüm hastalarda tariflenen kaﬂ›nt›
(4,8) olgular›m›z›n yar›s›ndan fazlas›nda vard›. T›rnak de¤iﬂiklikleri en s›k tespit edilen klinik bulguydu. Bu bulgumuz
di¤er çal›ﬂmalarda da belirtildi¤i üzere (6,7,10,11) psoriasisin en s›k etiyolojik faktör olmas› ile iliﬂkilidir.
Eritrodermide histopatolojik bulgular altta yatan hastal›¤a
ba¤l› olarak de¤iﬂir. Olgular›n yaklaﬂ›k üçte birinde biyopsiler
özgün bir tan› konmas›n› sa¤layamaz. Özgün bir deri hastal›¤› bulunanlar›n ço¤unda da histopatolojik bulgular tan› için
yeterli de¤ildir. Bunun en önemli sebebi hastal›¤a ait karakteristik bulgular›n, eritroderminin özgün olmayan bulgular› içinde maskelenmesidir. Bu nedenle de çok say›da biyopsiler
al›nmal›d›r (3). Bununla birlikte Zindanc› ve arkadaﬂlar› (7), ça-

Tablo 3. Eritrodermi etyolojisi ile ilgili literatürler
Etiyoloji (%)
Yazar –Yay›n y›l›

9

Hasta say›s›

Süregelen dermatoz

‹laç

Malinite

‹diyopatik

Abraham 1963 (12)

101

32

14

8

47

Nicolis 1973 (13)

135

25

42

21

12

Hasan 1983 (8)

50

42

22

4

32

King 1986 (14)

82

30

34

20

16

Sehgal 1986 (2)

80

32.5

25

-

22.5

Botella Estrada 1994 (15)

56

62.5

16

12.5

9

Bükülmez 1999 (5)

38

42.1

18.4

5.3

34.3

Pal 1998 (10)

90

74.4

5.5

5.5

14.6

ﬁentürk 2003 (6)

45

53.3

22.2

4.4

20

Rym 2005 (11)

80

72.5

11.2

8.7

7.5

Zindanc› 2005 (7)

59

59.3

27.1

6.7

6.7

Akhyani 2005 (16)

97

57.9

21.6

11.3

7.6

Serimiz

50

46

16

12

26

10
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Ad›ﬂen ve ark.
Eritrodermi: 50 Hastan›n Retrospektif Olarak De¤erlendirilmesi

l›ﬂmalar›nda klinik ve histolojik tan›lar aras›nda %83 oran›nda
uyum tespit etmiﬂler ve MF d›ﬂ›ndaki hastal›klara ba¤l› eritrodermilerde de histopatolojik bulgular›n tan›sal de¤eri olabildi¤ini göstermiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda histopatolojik bulgular
alt› olguda psoriasis vulgaris, pitriyazis rubra pilaris, egzama
ve KLL tan›lar›n›n konulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Hastal›k vücut metabolizmas›nda büyük de¤iﬂiklikler yapar. Derinin kan ak›m›n›n artmas› hipotermiye neden olur.
Kompensasyon için bazal metabolizma h›z› artar. Skuamlarla proteinler kaybedilir, plazma volümü artarak hemodilüsyona ve ﬂiddetli ödeme neden olur. Yüksek ç›k›ﬂl› kardiyak yetmezlik herhangi bir aﬂamada ortaya ç›kabilir (4). Zamanla bazal metabolizma h›z› artar, katabolik aktivite nedeniyle de h›zl› bir ﬂekilde kilo kayb› baﬂlar. Olgular›m›zda saptad›¤›m›z,
anemi, lökositoz, eritrosit sedimentasyon h›z› yüksekli¤i, hipoalbuminemi, kreatinin yüksekli¤i, total protein düﬂüklü¤ü
eritrodermide s›kl›kla bildirilen bulgulard›r (1,3,11).
Eritrodermi tedavisinde ilk olarak tetikleyici faktörün elimine edilmesi, vücut hemodinami¤inin korunmas›, enfeksiyonlar›n önlenmesi amaçlan›r. Hasta metabolik yönden
sa¤lam hale geldikten sonra altta yatan hastal›k araﬂt›r›l›r.
Oral antihistaminikler, yaﬂ pansumanlar, nemlendiriciler,
topikal steroidler ve yara örtüleri ile destekleyici lokal bak›m
ve gerekli olgularda antibiyotikler önerilir. Proteinler, elektrolitler, üre düzeyleri yak›n olarak takip edilmelidir. Etiyolojinin belirlenmesi bu aﬂamadan sonra tedavinin ﬂekillenmesi için önemlidir. Altta yatan hastal›¤a yönelik tedaviler kullan›l›r. Kutanöz T hücreli lenfoma d›ﬂlanmadan immünsüpresif ajanlar önerilmemelidir. Psoriatik eritrodermide ise sistemik steroidleri tek baﬂ›na kullanmaktan mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r (3,4). Psoriasisli olgular›m›zda tedavi
kulland›klar› ilaçlar›n dozlar›n›n artt›r›lmas› ya da sistemik
steroid eklenmesi, dirençli iki olguda ise ekstrakorporeal fotoforez, infliksimab, etanersept ve asitretin kombinasyonlar› ile yap›lm›ﬂt›. MF eritrodermileri ise ekstrakorporeal fotoforez, sistemik kemoterapotikler (fludarabin, siklofosfamid),
sistemik steroid, PUVA ile tedavi edildiler. ‹laç eritrodermilerinin tedavi yan›t› di¤er eritrodermilerden daha iyidir
(1,3,4), sekiz olgumuzda hastal›k sistemik steroid tedavisi
ile k›sa sürede kontrol alt›na al›nm›ﬂt›.
Eritroderminin prognozu altta yatan durumla iliﬂkilidir.
‹laçlarla tetiklenenler genellikle iyi prognozludur, tedaviye
h›zl› yan›t verirler (6-8). Eritrodermik psoriasis tedaviyle birkaç hafta–ay içinde geriler ancak %15 oran›nda rekürrens
görülür. Malinitelerle iliﬂkili olanlar s›kl›kla tedaviye dirençlidir ve büyük oranda rekürrens görülür. ‹diyopatik eritrodermide ise prognoz de¤iﬂkendir. Üçte birinde tam iyileﬂme ve
sonras›nda tam remisyon sa¤lan›rken, yaklaﬂ›k yar›s›nda
k›smi iyileﬂme olur ve de¤iﬂik oranlarda nüks görülür (19).
Eritrodermi özellikle ileri yaﬂlarda yaﬂam› tehdit eden
komplikasyonlara yol açabilir. Literatürde 1963-1986 y›llar›
aras›nda bildirilen yay›nlarda mortalite oran› %18-64’lere
ulaﬂmaktad›r (2,12,13). Ölüm nedeni ço¤unlukla sekonder
enfeksiyonlar, kardiyak yetmezlikler, sepsis ve metabolik
bozukluklard›r (12,13). Rym ve arkadaﬂlar›n›n (11), 2005 y›l›ndaki yay›nlar›nda ise mortalite oran› %4’ün alt›ndad›r ve
malinitelerle iliﬂkili eritrodermili olgularda bildirilmektedir.
Çal›ﬂmam›zda olgular›n yar›s›ndan fazlas›nda eﬂlik eden
sistemik bir hastal›k ve bu nedenle ilaç kullan›m› oldu¤u halde sadece bir MF’li olgu takibimiz alt›nda iken sepsisten ve
organ yetmezli¤inden kaybedildi.

Eritrodermi acil müdahale gerektiren dermatolojik hastal›klardan biridir. Bu hastalarda ilk olarak vücut hemodinami¤i sa¤lanmal› ve destekleyici lokal tedaviler önerilmeli daha sonra etiyoloji detayl› olarak araﬂt›r›lmal›d›r. Klinik bulgular, laboratuar bulgular› ve erken dönem biyopsiler tan›ya
yard›mc› olmayabilir. Deri hastal›¤› ya da ilaç öyküsü bulunan olgularda tan› nispeten kolayd›r. Sebebin belirlenemedi¤i olgularda ve tekrarlayan eritrodermilerde kutanöz T
hücreli lenfoman›n d›ﬂlanmas› için biyopsiler al›nmal›d›r.
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