1
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26 MAYIS 2022, PERŞEMBE
14:00-15:00

AÇILIŞ
AÇILIŞ KONFERANSI
Vladimir Nabokov’dan Vera’ya mektuplar
Konuşmacı: Nihal Kundakçı

15:00-16:00

LİTERATÜRDEN SEÇMELER
Oturum Başkanları: M. Salih Gürel, Demet Çiçek
Sunucular: Eda Öksüm Solak, Gökhan Şahin, Ragıp Ertaş
Sezgi Sarıkaya Solak

16:00-16:30

KAHVE ARASI

16:30-17:30

GENÇ DERMATOLOGLAR PANELİ
Oturum Başkanları: Mehmet Melikoğlu, Dilek Özkaya
Psoriasis tetikleyicileri
Dermatolog gözüyle psoriatik artrit; nasıl
tanı koyalım?

17:30-18:45

Burcu Beksaç
Ayşe Öktem

Psoriasis ve kaşıntı

Ayda Acar

Akılcı ilaç kullanımı

Ayşegül Satılmış Kaya

PANEL 1: SAYILARLA PSORİASİS
Oturum Başkanı: Kamer Gündüz
Son epidemiyolojik veriler

Andaç Salman

Psoriasis ve alt gruplarında skorlama ve
yaşam kalite ölçekleri

Melih Akyol

Rehberlerde yenilikler

Savaş Yaylı

Psoriatik inflamasyonda depresyonun
patogenezi
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İlknur Kıvanç Altunay

27 MAYIS 2022, CUMA
08:30-09:45

SALON-1

PANEL 2: İMMÜNOPATOGENEZDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Ertan Yılmaz
İnflamazomlar ve kutanöz inflamasyon
Psoriasis ve antimikrobiyal peptidler
Psoriasis ve konnektif doku hastalıkları
arasında ilişki
Psoriasis, klasiğe karşı paradoksikal

09:50-10:35

Esra Adışen
Seçil Vural
Başak Yalçın
Sibel Doğan

Uydu Sempozyum-1
Sertolizumab Pegol: Psoriasis Tedavisinde
Benzersiz Bir Anti-TNF Molekülü 1-6
Moderatör: Mehmet Ali Gürer
09:50 Açılış ve Farmakovijilans sunum
09:55 Psoriasis immunolojisinde TNF’nin yeri ve Sertolizumab Pegol’ün
Moleküler Özellikleri
Konuşmacı: Rafet Koca
10:10 Olgularla Psoriasis Tedavisinde Sertolizumab Pegol
Konuşmacı: Murat Borlu
10:25 Soru & Cevap
Dermatoloji asistanı ve uzmanı hekimler
1. CIMZIA® KÜB
2. Weir N, Athwal D, Brown D, et al. Therapy. 2006;3(4):535-545.
3. Tracey D, Klareskog L, Sasso EH, Salfeld JG, Tak PP. Pharmacol Ther. 2008;117(2):244-279.
4. Porter C, Armstrong-Fisher S, Kopotsha T, et al. J Reprod Immunol. 2016;116:7-12.
5. Nesbitt A, Fossati G, Bergin M, et al. Inflamm Bowel Dis. 2007;13(11):1323-1332.
6. Pasut G. BioDrugs. 2014;28 (suppl 1):S15-S23.

10:35-11:00

KAHVE ARASI

11:00-11:45

KONFERANS 1: ATOPİK DERMATİT
Oturum Başkanları: Yalçın Tüzün, Serap Utaş
Konuşmacı: Andreas Wollenberg

11:50-12:35

Uydu Sempozyum-2
Secukinumab ile Psoriatik Hastalığa Küresel Bakış
Moderatörler: Mehmet Ali Gürer, Emel Bülbül Başkan
Konuşmacı: Ulrich Mrowietz, Emel Bülbül Başkan

12:35-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ
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27 MAYIS 2022, CUMA

SALON-1

14:00-14:45

Uydu Sempozyum-3
Psoriasis Tedavisinde Yükselen Yeni Hedefler :
SKYRIZI ve Sürdürülebilir, Tam İyileşme
Moderatör: Nahide Onsun
Konuşmacılar: Emel Bülbül Başkan, Esra Adışen

14:45-15:30

KONFERANS 2: VITILIGO FROM PIPETTE TO CLINIC AND THERAPY
Oturum Başkanları: Hamdi Memişoğlu, Nilgün Solak
Konuşmacı: Torello Lotti

15:30-16:00

KAHVE ARASI

16:00-16:45

ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Ediz Dalkılıç, Arzu Kılıç
Sunucu: Begüm Güneş

17:00-18:00

YUVARLAK MASA-OLGU SUNUMLARI
(detaylar yan sayfada yer almaktadır)

27 MAYIS 2022, CUMA
08:30-10:00

SALON-2

SERBEST BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanları: Ahmet Metin, Ali Karakuzu

08:30-08:39 SS-01 COVID-19 pandemi sürecinde psoriasis hastalarında tedaviye
devamlılık, COVİD geçirme oranları ve şiddetinin değerlendirilmesi
08:39-08:48 SS-02 Hidradenitis süpürativa’da inflamatuar yeni belirteçlerin
değerlendirilmesi
08:48-08:57 SS-03 COVID-19 pandemisi sırasında biyolojik ajan tedavileri kesintiye
uğrayan psoriasis hastalarının klinik seyri

Ömer Mert
Berkay Temel
Filiz Topaloğlu Demir

08:57-09:06 SS-04 Kronik spontan ürtikeri ve psoriasisi olan bir hastanın tedavisinde
omalizumab ve sekukinumab kombinasyonu

Özge Sevil Karstarlı Bakay

09:06-09:15 SS-05 Pediatrik psöriazisde biyolojik ajan kullanım deneyimi: Vaka serisi

Devrim Deniz Kuşçu

09:15-09:24 SS-06 Psoriatik deri fenotipine androjen/östrojen ve kortizol/kortizon
dengesizliği yanı sıra artan DNA hasar yanıtı eşlik eder
09:24-09:33 SS-07 Eritrodermi tanılı hastaların etyolojik, klinik ve demografik
özelliklerinin retrospektif analizi
09:33-10:00

Tartışma
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Şeyma Başar Kılıç
Selma Yastı

YUVARLAK MASA-OLGU SUNUMLARI
Beş grup olarak planlanmıştır. Her grupta bir moderatör, dört olgu sunucusu, tartışmacı ve katılımcılar olacaktır.
Olgu sunumları tüm masa tarafından genel bir tartışma yaratılarak ele alınacak, tedavi sorunlarına çözüm
bulmaya çalışılacak ve bir anlamda beyin fırtınası yapılacaktır.

Masa 1

Masa 2

Masa 3

MODERATÖR

MODERATÖR

MODERATÖR

TARTIŞMACILAR

TARTIŞMACILAR

TARTIŞMACILAR

Fatih Göktay

Gül Denli

Şebnem Aktan
Müzeyyen Gönül
Nazan Taşlıdere
Ragıp Ertaş
Serkan Yazıcı
Aslı Hapa
Hilal Ayvaz Çelik

VAKA TAKDİMİ

Ümit Türsen

Dilek Bayramgürler
Burhan Engin
Filiz Canpolat
Serap Güneş Bilgili
Emin Özlü
Derya Uçmak

Recep Dursun
Nida Kaçar
Bengü Çevirgen Cemil
Mualla Polat
Serpil Şener
Neslihan Demirel Öğüt

VAKA TAKDİMİ

VAKA TAKDİMİ

Esra Kaymaz
Esra Saraç
Gözde Emel Gökçek
Yıldız Gürsel Ürün

Ayda Acar
Gökşen Ertuğrul
Sezgi Sarıkaya Solak
Halil İbrahim Yavuz

Masa 4

Gülhan Aksoy
Bahar Sevimli Dikicier
Linda Kanatlı Gray
Eda Öksüm Solak

Masa 5

MODERATÖR

MODERATÖR

TARTIŞMACILAR

TARTIŞMACILAR

Perihan Öztürk

Işıl İnanır

Ayşe Akman
Serhat İnalöz
Emine Çölgeçen
Didem Dinçer
Anıl Gülsel Bahalı
Arzu Ataseven

Meltem Uslu
Şeniz Duygulu
Didem Didar Balcı
Selma Emre
Ayşe Serap Karadağ
Meltem Türkmen

VAKA TAKDİMİ

VAKA TAKDİMİ

Burak Akşan
Zeynep Topkarcı
Ferdi Öztürk
Rukiye Yasak Güner

Sinan Doğan
Işıl Kamberoğlu
Berkay Temel
Gülhan Öztürk Gürel
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28 MAYIS 2022, CUMARTESİ
08:30-09:45

SALON-1

PANEL 3: PSORİASİSE EŞLİK EDENLER
Oturum Başkanları: Şebnem Özkan, Akın Aktaş
Komorbiditelerde yeni ne var?
Psoriasis ve kanser ilişkisinde son görüşler

Deniz Aksu Arıca
Selda Pelin Kartal

Covid-19 pandemisinin psoriasise etkileri

Filiz Topaloğlu Demir

Beslenme - inflamasyon - mikrobiyom ve
psoriasis

Tarkan Karakan

09:50-10:35

Uydu Sempozyum-4
Gerçek Yaşam Deneyimleri Işığında Copellor ile
Psoriasiste Tam İyileşme ve Sürdürülebilir Etkililik
Moderatörler: İlgen Ertam Sağduyu, Serhat İnalöz
Konuşmacı: Emel Bülbül Başkan, Christopher Schuster

10:35-11:00

KAHVE ARASI

11:00-11:45

KONFERANS 3: HİDRADENİTİS SÜPPÜRATİVA
Oturum Başkanları: Hayriye Sarıcaoğlu, İdil Ünal
Konuşmacı: Errol Prens

11:50-12:35

Uydu Sempozyum-5
Psoriasisde Farklı Hasta Grupları, Tremfya ile
Yüksek Tedavi Yanıtları
Panelistler: Sibel Alper, Serhat İnalöz, Pelin Kartal
Konuşmacı: Filiz Topaloğlu Demir, Meltem Türkmen, Arzu Kılıç

12:35-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-14:45

Uydu Sempozyum-6
Secukinumab ile Psoriasis ve Psoriatik
Artritte Dual ve Sürdürülebilir Etkinlik
Moderatörler: Nihal Kundakçı, Esra Adışen
Konuşmacı: Aslı Hapa, Yavuz Pehlivan
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28 MAYIS 2022, CUMARTESİ

SALON-1

14:45-15:30

KONFERANS 4: PÜSTÜLER PSORİASİS
Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Serap Öztürkcan
Konuşmacı: Emel Bülbül Başkan

15:30-16:00

KAHVE ARASI

16:00-16:45

ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Bilal Doğan, Murat Kıyıcı
Sunucu: Özge Zorlu

17:00-18:00

YUVARLAK MASA-TEDAVİ ATÖLYELERİ
(detaylar yan sayfada yer almaktadır)

28 MAYIS 2022, CUMARTESİ
08:30-10:00

SERBEST BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanları: Sedat Özçelik, Ali Haydar Parlak

08:30-08:39 SS-08 Akut jeneralize püstüler psoriasis ve akut jeneralize ekzantematöz
püstülozis ayrıcı tanısında dermoskopinin rolü
08:39-08:48 SS-09 Psoriasis vulgarisli hastalarda ustekinumab ve sekukinumab
tedavilerinin serum kolesterol düzeylerine etkisi
08:48-08:57 SS-10 Sekukinumab kullanan psöriazis hastalarında tedavinin inflamatuar
belirteçlere ve hastalık şiddetine olan etkileri arasındaki ilişkinin
değerlendirilmesi
08:57-09:06 SS-11 Psoriasis hastalarında biyolojik tedavilerin kardiyovasküler ve
metabolik parametreler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi: 12
aylık izlem
09:06-09:15 SS-12 Hidradenitis süpürativa tedavisinde intralezyonel kriyoterapi
09:15-09:24 SS-13 Psoriasis vulgarisli hastalarda serum trimetilamin N-oksit düzeyleri ile
kardiyovasküler risk arasındaki ilişkinin değerledirilmesi
09:24-09:33 SS-14 Psoriasis vulgaris tedavisinde secukinumab merkez deneyimi
09:33-09:42 SS-15 Piyoderma gangrenozum tanılı 30 hastanın retrospektif analizi:
Tek merkez deneyimi
09:42-10:00

SALON-2

Tartışma
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Ece Gökyayla
Kübra Pınar Hararcı Yıldırım
Mine Müjde Kuş

Burcu Aydemir

Cansu Doğan Dalkıran
Oğulcan İbiş
Neslihan Demirel Öğüt
Elif Afacan Yıldırım

YUVARLAK MASA-TEDAVİ ATÖLYELERİ
Beş grup olarak planlanmıştır. Her grupta iki moderator, tartışmacılar ve katılımcılar olacaktır.
Her masa da farklı bir tedavi ajanı/ajanları tüm detayları ile ele alınacak, pratiğe yönelik kullanım özellikleri
tartışılacak ve gerçek yaşam verileri değerlendirilerek, bir anlamda beyin fırtınası yapılacaktır.

Konvansiyonel
Masa 1

Sekukinumab
Masa 2

Dilek Bayramgürler
Şebnem Aktan

Burhan Engin
Recep Dursun

MODERATÖRLER
TARTIŞMACILAR

Filiz Canpolat
Linda Kanatlı Gray
Didem Dinçer
Ayşe Serap Karadağ
Ayda Acar
Esra Kaymaz
Serkan Yazıcı
Burak Akşan
Fatih Göktay
Gülhan Öztürk Gürel

Guselkümab
Masa 3

MODERATÖRLER

MODERATÖRLER

TARTIŞMACILAR

TARTIŞMACILAR

Bengü Çevirgen Cemil
Emine Çölgeçen
Serap Güneş Bilgili
Emin Özlü
Gökşen Ertuğrul
Gözde Emel Gökçek
Esra Saraç
Bahar Sevimli Dikicier
Işıl İnanır
Nazan Taşlıdere

Nida Kaçar
Ayşe Akman

Selma Emre
Mualla Polat
Meltem Türkmen
Derya Uçmak
Sezgi Sarıkaya Solak
Berkay Temel
Halil İbrahim Yavuz
Sinan Doğan
Gül Denli

İxezikümab
Masa 4

Risankizumab
Masa 5

Serhat İnalöz
Meltem Uslu

Müzeyyen Gönül
Şeniz Duygulu

MODERATÖRLER

MODERATÖRLER

TARTIŞMACILAR

TARTIŞMACILAR

Gülhan Aksoy
Anıl Gülsel Bahalı
Didem Didar Balcı
Arzu Ataseven
Zeynep Topkarcı
Yıldız Gürsel Ürün
Eda Öksüm Solak
Ferdi Öztürk
Ümit Türsen

Aslı Hapa
Habibullah Aktaş
Serpil Şener
Ragıp Ertaş
Rukiye Yasak Güner
Işıl Kamberoğlu
Perihan Öztürk
Hilal Ayvaz çelik
Neslihan Demirel Öğüt
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29 MAYIS 2022, PAZAR
08:30-09:45

PANEL 4: BİYOLOJİKLERE AÇILAN PENCERE
Oturum Başkanları: Neslihan Şendur, Günseli Öztürk
Hangi biyolojiği seçelim?
Müge Güler Özden
Biyolojik kullanımında varyasyonlar

Levent Çınar

Biyolojik tedavide İmmünogenesite.
Eski ve yeni moleküller

Rafet Koca

Biyolojik kullanımında özel durumlar.
Gebelik, yaşlı, çocuk
09:45-10:30

Hilal Kaya Erdoğan

KONFERANS 5: ALOPESİ AREATA
Oturum Başkanları: Sevgi Bahadır, Ayça Cordan Yazıcı
Etyopatogenezde kesişmeler
Tedavide kesişmeler

Güneş Gür

10:30-11:00

KAHVE ARASI

11:00-12:00

PSORİASİSTE YENİ NE VAR?
Oturum Başkanları: Rebiay Kıran, Burhan Aksakal
Patogenez

12:00-12:15

Nilgün Şentürk

Murat Borlu

Tedavi

Çiğdem Asena Doğramacı

Teletıp

Emel Erdal Çalıkoğlu

KAPANIŞ
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POSTER BİLDİRİ LİSTESİ
PS-01 Siklik nötropeni tanısıyla filgrastim kullanan hastada gelişen
pyoderma gangrenosum
PS-02 Eritrodermik psoriasisli bir olguda sinsi taklitçi; Akut brusella
enfeksiyonu
PS-03 Ustekinumab ve asitretin kombinasyonu ile başarılı bir şekilde
tedavi edilen akrodermatitis kontinua Hallopeau tanılı bir olgu
sunumu
PS-04 Hidradenitis supuritiva hastasında adalimumab tedavisine bağlı
paradoks psöriasis
PS-05 Fleksural tutulum yapan dermatozların dermoskopik ayırıcı tanısı:
Bir invers psoriasis olgusu
PS-06 Klinik olarak pitriazis rubra pilaris ile karışan eritrodermik
psoriasis'in ustekinumab ile başarılı tedavisi
PS-07 İntravenöz immünglobulin tedavisi ile indüklenen {dishidrotik
egzema}
PS-08 3 yaş çocukta pityriasis rubra pilaris'in adalimumab ile başarılı
tedavisi
PS-09 Paradoksal psoriasis ve proksimal subungual hiperkeratoz
PS-10 Tofacitinib ilişkili multipl seboreik keratoz
PS-11 Risankizumab ile tetiklenen fiks ilaç erüpsiyonu, olgu sunumu
PS-12 Covid-19 aşıları ile tetiklenen farklı psoriasis tipleri: İki olgu
sunumu
PS-13 Guselkumab tedavisi sonrası eritemli veziküler reaksiyon gelişen
bir psöriazis olgusu
PS-14 Psoriasisle karışan ya da birlikte görülen krutlu skabiyez
PS-15 Yaygın yerleşimli bir rupioid psoriasis olgusu
PS-16 Sertolizumab tedavisine yanıt veren eritrodermik psöriazis olgusu
PS-17 Nadir görülen bir metabolik depo hastalığı: Lipoid proteinoz olgu
sunumu
PS-18 Bretiksumab vedotin kullanımı ile şiddetlenen plak tip psoriasis
olgusunda otolog kemik iliği transplantasyonu sonrasında
remisyonun sağlanması: Olgu sunumu
PS-19 Metotrexat tedavisinde 1 yıllık ilaçta etkinlik ve ilaçta kalım
değerleri: Tek merkezli Erciyes Üniversitesi deneyimi
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Elif Çalışkan Güneş
Münevver Güven
Sezgi Sarıkaya Solak

Elif Nur Keklikoğlu
Beyza Türe Avcı
Emine Turan
Mehmet Gülengül
Hüma Beliz Uncu
Osmanege Atliya
Mahmut Esat Tanrıbilir
Mahmut Esat Tanrıbilir
Tuğba Atcı
İlayda Esna Güngör
Ayda Acar
İsmail Can
Elif Nur Özler
Beril Zahide Düzenli
Furkan Sarı

Melisa Bakış

SÖZLÜ
BİLDİRİLER
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SS-01
COVID-19 pandemi sürecinde Psoriasis hastalarında tedaviye devamlılık, COVİD geçirme oranları ve
şiddetinin değerlendirilmesi
Ömer Mert1, Begüm Güneş1, Ayşegül Yabaci2, Nahi̇ de Onsun1
1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı, İstanbul
GİRİŞ-AMAÇ: Psoriasis pek çok komorbiditenin eşlik ettiği kronik inflamatuar bir hastalıktır.Hem yaygın
infalamasyona neden olması, hem eşlik eden komorbiditeler hem de tedavide kullanılan sistemik konvansiyonel ve biyolojik ilaçlar nedeniyle hastalığın Covid-19 infeksiyonu üzerindeki etkisi ve psoriasis hastalarının
Covid-19 pandemi sürecindeki tutum ve davranışları merak konusu olmuştur.
Psoriasis patogenezde yer alan mekanizmalar hedef alınarak şiddete göre topikal veya sistemik tedavilerle
(konvansiyonel-biyolojik) tedavi edilir. Pandeminin başlangıcında, oluşumda rol oynayan sitokinleri (TNF;
IL12/23,IL-17 inhibitörleri) etkileyen immunsupresif-/immunmodülatör tedavilerin Covid-19 riskini arttırabileceği endişesi doğmuştur. Biz de çalışmamızda hem tedavinin hem de psoriasisin genel kronik inflamatuar
doğasının Covid-19’a etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmamızda 29.12.2020 ile 01.01.2022 tarihleri arasında polikliniğimize başvurmuş 285
hastaya Covid-19 durumlarını sorgulayan bir form doldurtuldu. Hastalarımızın demografik verilerine ek olarak kullandıkları ilaç, ilaçlarına ara verip vermedikleri, ara verme nedenleri, Covid-19 geçirip geçirmedikleri, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış öyküsü, eşlik eden komorbiditeleri vb. sorgulandı. Bütün bu değerlerin COVID geçiren ve geçirmeyen grup arasında istatiksel karşılaştırılması yapıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda 285 psoriasis hastasına ulaştık. Hastalarımızın % 56,5’si erkek, %43,5’ü kadın
cinsiyetteydi. Yaş ortalaması 46,08 (±14,98), BMI ortalaması 28,6 (± 6,3). Hastalarımızın %79’u(n=226) biyolojik ilaç(anti-TNF, IL12/23 veya IL-17 inhibitörü) %17,2’si(n=49) konvansiyonel ilaçlar (methotrexate,
asitretin, siklosporin) kullanmaktaydı. Hastalarımızın %3,5’i(n=10) sadece topikal tedavi almaktaydı. Hastalarımızın %24,3’ü (n=69) sürecin bir döneminde ilacını kesmişti. Ara veren hastaların %50’sinin (n=34) kendi
çekinceleri ve korkuları nedeniyle ilacını sonlandırdığı saptandı. Hastalarımızın %23,9’u (n=68) COVID tanısı
almıştı. COVID tanısı alan hastalarımızdan sadece 6 tanesinin (%13,3) hastanede yatış öyküsü varken, 1 hastamız ex olmuştu. Ex olan hastamız 12 aydır biyolojik tedavisini kullanmayan, 71 yaşında ve ek komorbiditeleri
bulunan bir hastaydı.
Hastalarımızın kullandığı ilaçlara göre COVID geçirme sıklığına bakıldığında; konvansiyonel sistemik ajanlar
ile biyolojik ajanlar arasında istatiksel anlamlı fark saptanmadı. İlaçlarını kesen veya aralıksız devam eden
hastalar arasında COVID semptomları gösterme, PCR + olma sıklığında anlamlı fark saptandı. İlacını kesen
hastalar anlamlı olarak daha yüksek oranda semptom göstermiş, COVİD tanısı almış (p<0,05). Hastalarımızın
eşlik eden komorbiditelerine bakıldığında ise hipertansiyon hastalığı varlığında COVID sıklığı anlamlı olarak
artıyordu (p<0,05). Hastane yatışı olan 6 hastamızın yalnızca 1 tanesinin komorbiditesi yoktu ve bu hastanın
yatışı kendi isteği ile gerçekleşmişti.
SONUÇ: Çalışmamızda psoriasis hastalarında kullandığımız konvansiyonel ve biyolojik tedavilerin riski arttırmadığını, aksine ilacını kesen hastalarda COVİD semptomu gösterme ve PCR + olma sıklığının arttığını
tespit ettik. Komorbiditelerin ise psoriasis hasta grubunda da COVID sıklığı ve şiddetinde etkili olduğunu
saptadık.
Anahtar Kelimeler: biyolojik tedavi, COVİD, komorbidite, psoriasis
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SS-02
Hidradenitis süpürativa’da inflamatuar yeni belirteçlerin değerlendirilmesi
Berkay Temel1, Mahmut Esat Tanrıbilir2, Ayşegül Satılmış Kaya2, Esra Adışen2
1
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
GİRİŞ/AMAÇ: Hidradenitis süpürativa (HS); vücudun daha çok intertrijinöz alanlarını tutan, ağrılı abseler,
skarlar ve sinus traktları ile karakterize, tekrarlayan inflamatuar bir deri hastalığıdır. Hastalığın şiddetini sınıflandıran klinik evreleme sistemleri mevcuttur. Geleneksel inflamatuar belirteçlerin dışında, inflamatuar hastalıklar için yeni tanımlanan ve hastalıklarla ilişkisinin incelendiği bir takım inflamatuar belirteçler mevcuttur.
Bu belirteçler, nötrofil/lenfosit oranı (NLO), monosit/lenfosit oranı (MLO), platelet/lenfosit oranı (PLO), monosit/yüksek dansiteli lipoprotein oranı (HDL) (MHO) ve C-reaktif protein (CRP)/albumin oranıdır (CAO).
Amacımız, bu belirteçlerin HS ile ilişkisini irdelemekti.
METOD: Çalışmaya sağlıklı 40 hasta ile Hurley Evre 1-2 (hafif/orta) olan 40 hasta ve Hurley Evre 3 (şiddetli)
olan 40 hasta kabul edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, hemoglobin, platelet, nötrofil, lenfosit, monosit, ortalama
platelet volumü (OPV), albumin, HDL, CRP, sedimentasyon, PLO, NLO, MLO, MHO, CAO değerleri hesaplandı ve gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kontrol grubunda PLO 116.35, hafif/orta grubunda 111.55, şiddetli grubunda 111.8’di. Kontrol
grubunda NLO 1.72, hafif/orta grubunda 2.43, şiddetli grubunda 2,86 idi. Kontrol grubunda MLO 0.21, hafif/
orta grubunda 0.25, şiddetli grubunda 0.31’di. Kontrol grubunda MHO 0.009, hafif/orta grubunda 0.018, şiddetli grubunda 0.024’idi. Kontrol grubunda CAO 0.58, hafif/orta grubunda 2.31, şiddetli grubunda 14.12’idi.
Bu oranlardan kontrol grubuna kıyasla istatistiksel anlamlı şiddet arttıkça artanlar MHO ve CAO idi. (p=0.01)
Oranların hepsi CRP ve ESH ile pozitif korele idi. (p=0.01)
SONUÇ: Yeni belirteçlerden MHO ve CAO hastalık şiddeti arttıkça artmaktadır. Bu oranların ileride hastalığın
prognozunu ve tedavi yanıtını öngörmedeki önemini inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: hidradenitis, belirteç, inflamasyon

14

SS-03
COVID-19 pandemisi sırasında biyolojik ajan tedavileri kesintiye uğrayan psoriasis hastalarının klinik seyri
Filiz Topaloğlu Demir1, Algün Polat Ekinci2, Sema Aytekin3, Zeynep Topkarcı4, Melek Aslan Kayıran5, Tuğba
Özkök Akbulut6, İlteriş Oğuz Topal7, Sezgi Sarıkaya Solak8, Asude Kara Polat9, Ayşe Serap Karadağ10
1
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Kliniği, İstanbul
5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana
Bilim Dalı, İstanbul
6
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,
İstanbul
7
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,
İstanbul
8
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Edirne
9
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
10
İstanbul Arel Üniversitesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı,İstanbul
AMAÇ: Pandemi döneminde biyolojik ajan tedavileri kesintiye uğrayan psoriasis hastalarını relaps ve klinik
kötüleşme açısından değerlendirmek ve ilişkili olabilecek faktörleri ortaya koymaktır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya, orta ve şiddetli kronik plak psoriasis tanısı ile takip edilen, son kullandığı
biyolojik ajan ile hastalığı kontrol altına alınmış (PASI 75 yanıtı elde edilmiş), pandemide tedavisi kesintiye uğramış, 18 yaş ve üzeri hastalar alındı. Hastalar, demografik ve klinik özelliklerine ek olarak, biyolojik ajan kullanmama nedenleri, biyolojik ajan kesildikten sonraki klinik seyirleri; klinik kötüleşme (PASI ≥5) ve relaps (son kullandığı biyolojik ajan kesildikten sonra PASI 50 yanıtını koruyamayanlar) varlığı ve ilişkili olabilecek faktörler
açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma, İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 10/12/2020 tarihinde onaylandı (Karar No:890). İstatistiksel analiz için SPSS
15.0 for Windows programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal
değişkenler ortalama, standart sapma, minumum, maksimum, median çeyrekler arası aralık olarak verildi. Risk
faktörleri Lojistik Regresyon Analizi ile incelendi, istatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 47,3±14,5 (18-87) olan 79’u kadın, 90’ı erkek olmak üzere toplam 169 hasta çalışmaya alındı. İlaçsız kalınan ortama süre 18,2±12,3 (2-56) haftadır. Hastaların %41,4’ünde klinik kötüleşme,
%48,5’inde relaps, %17,3 ‘ünde eklem bulgularında artış, %20,9’unda ise tırnak bulgularında artış saptandı. Klinik kötüleşme ve relaps için tek değişkenli analizlerde risk faktörleri ilaçsız kaldığı dönemde alkol kullanımı, ilaçsız kalınan süre, ilaçsız kaldığı dönemde stres, enfeksiyon ve ilaç kullanımı gibi tetikleyici ek faktör varlığı olarak
saptandı. Çok değişkenli modelde tüm değişkenlerin birlikte etkisinde ve Backward metot ile analiz yapıldığında
klinik kötüleşme için son biyolojik ajanı kullanım süresinin 1 yıl ve üzeri olması, ilaçsız kalınan süre, ilaçsız kaldığı dönemde tetikleyici ek faktör varlığı;relaps için de ilaçsız kalınan süre ve ilaçsız kaldığı dönemde tetikleyici
ek faktör varlığı en anlamlı risk faktörleri olarak saptandı. İlaçsız kaldığı dönemde PASI ≥10 olan hastaların risk
faktörleri ilaçsız kaldığı dönemde alkol kullanımı ve tetikleyici ek faktör varlığı ile ilaçsız kalınan süreydi.
SONUÇ: Biyolojik tedavi kullanan psoriasis hastalarında tedavi başarısının devamı için ilaçta kalım oldukça
önemli olup ilaçsız kalınan süre uzadıkça klinik kötüleşme ve relaps ihtimali artmaktadır, tetikleyici ek faktörlerin
varlığı klinik kötüleşme ve relaps riskini artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik tedavi, Covid-19, pandemi, psoriasis
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SS-04
Kronik spontan ürtikeri ve psoriasisi olan bir hastanın tedavisinde omalizumab ve sekukinumab
kombinasyonu
Özge Sevil Karstarlı Bakay, Nida Kaçar
Pamukkale Üniversitesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Denizli
AMAÇ: Kronik spontan ürtiker (KSU), altı haftadan uzun süren ürtikeryal lezyonlar ve/veya anjiyoödem ile
karakterize oldukça yaygın bir hastalıktır. KSU’nun patogenezi ile ilgili çeşitli teoriler öne sürülmekle birlikte
bunların arasında otoimmün teoriler öne çıkmakta ve çeşitli otoimmün hastalıklara ürtiker eşlik edebilmektedir. Hastalığın patogenezi, prevalansı ve kronik seyrinin bu süreçte ek hastalıklarla karşılaşma riskini arttırdığı
düşünüldüğünde, tedavi hekimler için zorlaşabilmektedir. Son zamanlarda, bu tür zorlu vakalarda biyolojik
tedavilerin birlikte kullanıldığına dair az sayıda rapor bildirilmiştir.
MATERYAL-METOD: Burada hem kronik spontan ürtikeri hem de psoriasisi olan, omalizumab ve sekukinumab’ı eşzamanlı kullandığımız olgumuzla ilgili deneyimimizi paylaşmak istedik.
BULGULAR: Elli altı yaşında kadın hastanın yıllardır bilinen psoriasisi ve 2 yıl önce başlayan kronik spontan
ürtikeri vardı. Psoriasis için dar bant ultraviyole B tedavisi, siklosporin, metotreksat, adalimumab ve KSU için
yüksek doz antihistaminikler kullanıldı ancak hastanın şikayetleri gerilemedi. Sekukinumab tedavisine geçilen
hastanın psoriasisinde belirgin bir iyileşme sağlandı, ancak şiddetli kaşıntı hastanın yaşam kalitesini olumsuz
etkilemeye devam etti. Şiddetli ürtiker semptomları nedeniyle 4 haftada bir 300 mg omalizumab eklemeye
karar verdik. Hasta, omalizumab tedavisinin ilk ayında klinik remisyona ulaştı. Altı aylık takipte neredeyse
tamamen asemptomatikti. Kombine tedavinin herhangi bir yan etkisi gözlenmedi ve bu süreçte tüm laboratuvar
testleri normaldi.
SONUÇ: Biyolojik tedaviler, immun aracılı hastalıklarda rol oynayan spesifik proteinleri hedef alan moleküllerdir. İnflamatuar deri hastalıklarının patofizyolojisinin anlaşılması ve hedefe yönelik ilaçlardaki gelişmeler, dermatolojide biyolojik tedavilerin kullanımını yaygınlaştırmıştır. Biyolojik ajanların birlikte kullanımına
ilişkin az sayıda vaka raporunda başarılı sonuçların bildirilmiş olması umut vericidir. Bununla birlikte, bu
kombinasyonların etkinliğini ve güvenliğini daha iyi anlamak için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Tedavi
maliyetinin yüksek olması ve uzun vadeli güvenlik verilerinin olmaması, hastaların dikkatli bir şekilde seçilmesini ve yakın takibini gerektirir.
Anahtar Kelimeler: Psoriaisis,Kronik Spontan Ürtiker, BiyolojkTedavi
Figur 1

Saçlı deride eritemli skuamlı plaklar
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SS-05
Pediatrik psöriazisde biyolojik ajan kullanım deneyimi: Vaka serisi
Ayşe Öktem, Devrim Deniz Kuşçu, Nihal Kundakçı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Psöriazis; kronik, immün sistem aracılı, inflamatuar bir hastalıktır. Pediatrik yaş grubunda hastalığın görülme
oranı %1 olup, erişkin psöriazis olgularının da 1∕3’ü pediatrik yaş grubunda başlamaktadır. Pediatrik psöriazisde konvansiyonel tedavi araçları onaylı olmamakla birlikte diğer inflamatuar hastalıklarda güvenlikleri göz
önünde bulundurularak kullanılmaktadır. Pediatrik psöriazisde biyolojik ajanlardan Etanercept FDA (Food and
Drug Administration) tarafından 4 yaş ve üzeri- EMA (European Medicines Association) tarafından 6 yaş ve
üzeri, Adalimumab EMA tarafından 4 yaş ve üzeri, Ustekinumab ve İksekizumab FDA ve EMA tarafından 6
yaş ve üzeri, Sekukinumab EMA tarafından 6 yaş ve üzeri onaylı ajanlar olarak görülürken infiliximabın onayı
bulunmamaktadır. Pediatrik psoriazis hastalarında biyolojik ajan tedavilerinin gerçek yaşam deneyimi verileri
erişkin psöriazis hastalarına göre daha sınırlıdır.
Çalışmamızda pediatrik yaş grubundaki biyolojik ajan kullanılan psöriazis tanılı hastalarda; tanı ve biyolojik
ajan başlanma yaşları, klinik tedavi öncesi kullanılan konvansiyonel tedavi ajanları, biyolojik ajan kullanım süresi, biyolojik ajan kesilme sebepleri, biyolojik ajan tedavilerinin etkinliği ve olası advers etkilerin araştırılması
planlamıştır. 2012 OCAK-2022 MART tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi
Hastalıklar Anabilim Dalında 18 yaş altında psöriazis tanısı ile biyolojik ajan başlanmış yedi hasta retrospektif
olarak değerlendirildi.
Psöriazis tanı alma yaşı ortalama 6 yaş (3-10 yaş) olup, hastaların %57’si (n=3) erkek %43’ü(n=4) kadındı.
Beş hastada plak tip psoriazis, bir hastada jeneralize püstüler psöriazis, 1 hastada acrodermatitis continua of
hallopeau tanısı bulunmaktaydı. İki hastada psoriatik artit mevcuttu.
Hastaların tamamı biyolojik ajan öncesi topikal steroid kullanmış olup, metoreksat (n=6), asitretin (n=3), dar
bant UVB (n=2), siklosporin (n=1) tedavileri biyolojik ajan öncesi kullanılan tedaviler olarak tespit edildi.
Biyolojik tedaviye başlama yaşı ortalama 12,5 yaş (6-17 yaş) olup, tanıdan biyolojik ajan tedavisine kadar
geçen süre ortalama 6,4 yıldı (1-12 yıl).
Tedavi amacıyla en çok kullanılan biyolojik ajan adalimumab (n=6), onu sırasıyla Ustekinumab
(n=2), Sekukinumab (n=1), İksekizumab (n=1), etanercept (n:1), infiliximab (n:1) takip etmekteydi.
Biyolojik naif hastaların ilk biyolojik tedavilerinin altı hastada adalimumab bir hastada etanercept olduğu tespit
edildi. Adalimumab başlanılan 5 hastada 12. Haftada PASI 75 yanıtı elde edilirken 1 hastada PASI 75 yanıtı
elde edilemedi. Etanercept ile takip edilen hastada 12. Haftada PASI 75 yanıtı elde edildiği tespit edildi. Adalimumab tedavisi ile PASİ 75 yanıtı elde edilemeyen hastada tedaviye primer yanıtsızlık olarak kabul edilerek
ikinci biyolojik ajan olarak infiliksimab ile 12. haftada PASI 75 yanıtı sağlandığı tespit edildi. Sekukinumab ve
Ustekinumabın, sırasıyla infliximaba ve adalimumaba sekonder yanıtsızlık nedeni ile kullanıldığı hastalarda
PASİ 75 yanıtının 12. Haftada elde edildiği tespit edildi.
Bionaif hastalarda başlangıç biyolojik ajan kullanım süresi ortalama 9 (3-24 ay) ay, ikincil biyolojik ajan kullanım süresi ortalama 8 ay (4-10 ay) ve üçüncül biyolojik ajan kullanım süresi ortalama 15 (6-24) ay olarak
tespit edildi.
Sonuç olarak Pediatrik psöriazisde biyolojik ajan kullanım verileri az olmakla birlikte konvansiyonel tedavilere dirençli hastalarda biyolojik ajanlar ile güvenli ve etkin hastalık kontrolü sağlayabildiği görülmektedir ancak
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bu sonuçların daha geniş hasta sayıları ile desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: pediatrik psöriazis, biyolojik tedavi, sistemik tedavi
Biyolojik Ajan Kullanılan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Biyolojik
Ajan Tedavileri

Biyolojik
Tedavi
Kesilme
Sebepleri

3 Yaş 6 Yaş

Topikal
Steroid
GeneSistemik
ralize
Steroid
Püstüler
Metotreksat
Psöriazis
Siklosporin
Asitretin

12.
Biyolojik
Hafta
Eşlik Eden Ajan
Yan
PASI
Tedaviler Tedavi
Etki
SkorSüreleri
ları

Etanercept

Asitretin

Yok

Remisyon

Kadın

5 Yaş 9 Yaş

Acrodermatitis
Continua
of Hallopeu

Yok
Adalimumab
Metotrekİnfiliximab
sat
İnfiliximab
Yok
Sekukinumab
Yok

4 Ay
4 Ay
6 Ay
6 Ay

Yok
Yok
Yok
Yok

Erkek

8 Yaş 9 Yaş

Topikal
Plak
Steroid
Psöriazis DarbanUVB
Metotreksat

Primer
Yanıtsızlık
Remisyon
Primer
Yanıtsızlık
Tedavi
Devam
Etmekte

15.6

Adalimumab

Asitretin

14 Ay

3.0

Yok

Remisyon

Erkek

6 Yaş
12
15 Yaş
Yaş

Topikal
Plak
Steroid
Psöriazis
Metotreksat
Psöriatik
DarbanArtrit
dUVB

16.0
15.7
12.8
13.6

Adalimumab
Adalimumab
Ustekinumab
İksekizumab

Yok
Yok
Yok
Yok

24 Ay
9 Ay
3 Ay
24 Ay

1.8
2.6
1.2
0.8

Yok
Yok
Yok
Yok

Kadın

10
Yaş
16
Yaş

Plak
Topikal
Psöriazis
Steroid
Psöriatik
Metotreksat
Artrit

Remisyon
Remisyon
Tedavi
Terk
Sekonder
Yanıtsızlık

15.3
14.5

Adalimumab Yok
Ustekinumab Yok

3 Ay
9 Ay

2.8
1.3

Yok
Yok

Sekonder
Yanıtsızlık
Remisyon

Erkek

5 Yaş 16 Yaş

Plak
Topikal
Psöriazis Steroid

14.7
13.8

Adalimumab
Adalimumab

Yok
Yok

3 Ay
4 Ay

2.5
1.5

Yok
Yok

Erkek

5 Yaş 17 Yaş

Topikal
Plak
Steroid
Psöriazis Asiteritin
Metotreksat

Remisyon
Tedavi
Devam
Etmekte

19.3

Adalimumab

Yok

3 Ay

1.6

Yok

Tedavi
Devam
Etmekte

Tanı
Cinsiyet
Yaşı

Kadın

Biyolojik
Psöriazis
Önceki
Tedaviye
PrezanBaşlama
Tedavileri
tasyonu
Yaşı

16 Yaş

Biyolojik Ajan
Öncesi
PASI

Topikal
Steroid
Metotreksat
Asitretin

18

12 Ay

SS-06
Psoriatik deri fenotipine androjen/östrojen ve kortizol/kortizon dengesizliği yanı sıra artan DNA hasar
yanıtı eşlik eder
Şeyma Başar Kılıç1, Serpil Taheri2, Eda Öksüm Solak3, Murat Borlu3
1
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Aksaray
2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakütesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
3
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakütesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Kayseri
GİRİŞ: Psoriasis, genetik olarak yatkın kişilerde travma, ilaç kullanımı veya enfeksiyon gibi çevresel tetikleyicilerle ortaya çıkan, kronik inflamatuar deri hastalığıdır. Psoriasiste anormal keratinosit farklılaşması ile
birlikte olan, epidermal bariyer bozulması ile sonuçlanan kompleks immünolojik birçok reaksiyon vardır. Fakat bu mekanizmada tetikleyici faktörlerin neler olduğu, nedensiz ortaya çıkan inflamasyonun mu keratinosit
proliferasyonunu indüklediği ya da anormal prolifere olan keratinositlerdeki bir DNA hasarının mı inflamasyonu tetiklediği henüz bilinmemektedir. Bu nedenle bu çalışmada epidermal bariyer bozulmasını tetikleyen lokal
steroidojenik aktivite genleri ve epidermal DNA sentezinin düzenlenmesinde rol oynayan genlerin psoriasis
oluşum mekanizmasındaki rollerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Bu çalışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniğine başvuran, kronik plak psoriasis tanısı almış 20 hasta ve 15 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Hastalardan (lezyonlu ve
lezyonsuz bölgelerden) ve kontrollerden deri biyopsisi ve kan örnekleri alındı. Östrojen (ESR1, ESR2), androjen (AR), glukokortikoid/mineralokortikoid reseptörleri (NR3C1, NR3C2), HSD11B1/HSD11B2 genleri ve
DNA hasar tamir ve sensörlerinin (SMC1A, TREX1, TREX2, SSBP3, RAD1, RAD18, EXO1, POLH, HUS1)
transkript seviyeleri psoriasis hasta ve kontrol gruplarının kan ve deri (lezyonlu, lezyonsuz) örneklerinde Real-Time-PCR ile belirlendi.
BULGULAR: ESR1, ESR2, HSD11B1,NR3C1, NR3C2, POLH SMC1A transkript seviyelerinin hastaların lezyonlu dokusunda kontrol grubuna göre anlamlı azaldığı; AR, TREX1, RAD1, SSBP3 transkript seviyelerinin ise
hastaların lezyonlu dokusunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı arttığı tespit edildi (Figür 1 ve 2). Psoriasis hastalarının kanlarında ise kontrol grubunun kanlarına göre transkript seviyelerinde farklanma saptanmadı.
SONUÇ: Verilerimiz, psoriasis hastalarının lezyonlu dokusunda steroidojenik yolun düzenlenmesinin tamamen bozulduğunu ve yeterli glukokortikoid ve mineralokortikoid yanıtının oluşmadığını, östrojen/androjen
dengesinin androjen lehine bozulduğunu göstermektedir. Ek olarak, DNA hasarı ve hasar onarımı ile ilgili
transkript verileri, psoriasiste DNA hasarının yeterince tamir edilemediğini göstermektedir. Elde edilen bu
verilerin psoriasis hastalığının bilinmeyen mekanizmasına, yeni tanı ve tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine
katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Psoriasis, Steroidojenik yolak, Östrojen/Androjen dengesizliği, DNA hasar sensörleri,
Keratinosit proliferasyonu, Transkript profilleri
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Figür 1. Psoriasis hastalarının lezyonlu ve lezyonsuz doku örneklerinde lokal steridojenik yolak genlerinin kontrol grubuna göre transkript seviyeleri

Psoriasis hastalarından alınan lezyonlu ve lezyonsuz doku örneklerinde lokal steridojenik yolak genlerinin
transkript seviyeleri sağlıklı gönüllülerden alınan doku örnekleri ile karşılaştırıldığında; psoriasis hastalarının lezyonlu dokusunda ESR1 (p:0,0078) ve ESR2 (p:0,0161) transkript seviyelerinin kontrol grubuna göre
anlamlı azaldığı; HSD11B1 (p<0,0001), NR3C1(p:0,0132) ve NR3C2 (p<0,0001) transkript seviyelerinin ise
lezyonlu dokuda lezyonsuz dokuya ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı azaldığı tespit edilmiştir. AR geni transkript seviyesinin lezyonlu dokuda lezyonsuz dokuya ve kontrol grubuna göre istatistiksel
olarak anlamlı arttığı saptanmıştır (p:0,0049). HSD11B2 transkript seviyelerinde ise gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır (p:0,3786).
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Figür 2. Psoriasis hastalarının lezyonlu ve lezyonsuz doku örneklerinde DNA hasar tamir ve sensör
genlerinin kontrol grubuna göre transkript seviyeleri.

Psoriasis hastalarından alınan lezyonlu ve lezyonsuz doku örneklerinde DNA hasar tamir ve sensör genlerinin transkript seviyeleri sağlıklı gönüllülerden alınan doku örnekleri ile karşılaştırıldığında; TREX1
(p:0,0067), RAD1 (p:0,0013) ve SSBP3 (p:0,005) transkript seviyelerinin lezyonlu dokuda lezyonsuz doku ve
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı arttığı; POLH (p:0,0208) ve SMC1A (p:0,008) transkript
seviyelerinin lezyonlu dokuda kontrol grubu doku örneklerine göre anlamlı azaldığı tespit edilmiştir. TREX2,
RAD18, EXO1 ve HUS1 transkript seviyelerinde ise gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır.
21

SS-07
Eritrodermi tanılı hastaların etyolojik, klinik ve demografik özelliklerinin retrospektif analizi
Hayriye Sarıcaoğlu, Selma Yastı, Ferdi Öztürk, Serkan Yazici, Emel Bülbül Başkan, Kenan Aydoğan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Eritrodermi veya eksfolyatif dermatit, vücut yüzey alanının %90’ınden fazlasını kaplayan, eritem ve skuam
ile karakterize inflamatuar bir tablodur. Yaşamı tehdit edici olup, dermatolojik aciller arasında yer almaktadır.
Bu nedenle hızlı tanı ve tedavi gerektirir. Eritrodermi ayrı bir klinik antite olmayıp bazı deri hastalıklarının
komplikasyonu olarak, ilaçlara ya da malignitelere bağlı olarak karşımıza çıksa da hastaların yaklaşık dörtte
birinde etyoloji saptanamaz ve idiyopatik olarak sınıflandırılır. Bu çalışmada amacımız, kliniğimizde izlenen
eritrodermili olguların etyolojik, kinik ve demografik özeliklerini değerlendirmektir. Çalışmaya Ocak 2010Ocak 2022 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Dalı Kliniği’nde yatırılarak tedavi edilen 86 hasta dahil edildi. Hastaların etyolojik faktörleri, klinik özellikleri
ve demografik verileri hasta dosyalarından elde edildi. Eritrodermili olgular kliniğimizde aynı dönemde yatan
tüm hastaların %0.77’sini oluşturmaktaydı. Hastaların 54’ü erkek (%62.7), 32’si kadındı (%37.2). Erkek/kadın
oranı 1.68 olarak belirlendi. Ortalama yaşları 55.3 yıl olup yaşları 4-88 arasında değişmekteydi. %13.9’u 40
yaş altında, %46.5’i 40-60 yaş arasında, % 39.5’i ise 60 yaş üzerindeydi. Olguların %38.3’ünde bilinen dermatolojik hastalık öyküsü yoktu; %67.4’ünde en az bir sistemik bir hastalık bulunuyordu. Etyolojide %62.7’sinde
deri hastalıkları, %15.1’inde ilaçlar, %11.6’sında maligniteler yer alıyordu; %10.4’ünde sebep belirlenemedi.
En sık rastlanan etyolojik faktör Psoriasis (%45.3), ikinci sıklıkta ilaç reaksiyonları (%15.1) idi. Kaşıntı en
sık eşlik eden semptomdu (%79). Bunu tırnak distrofileri (%33.7) ve palmoplantar hiperkeratoz (%27.9) izlemekteydi. Mortalite oranı %5.8 idi, %33.7’sinde rekkürens gelişmişti. Klinik ve histopatolojik tanılar arasında
%76.7 oranında paralellik gözlendi. Laboratuvarda %82.9 oranında hipoalbüminemi tespit edildi, bunu %60.4
oranı ile lökositoz, %45.3 oranı ile total immunglobulin E yüksekliği takip etti. Bununla birlikte hastaların
%18.6’sında üre-kreatinin değerlerinde yükseklik, %24.4’ünde elektrolit anormalliği saptandı. Sonuç olarak;
eritrodermili olgularımızda klinik görünüm etyolojiden bağımsız olarak benzer bulunmuştur. Eritrodermilerin
daha çok ileri yaş erkeklerde görüldüğü, altta yatan dermatolojik hastalıkların alevlenmesine bağlı ortaya çıktığı söylenebilir. Eritrodermili hastalarda böbrek yetmezliği ve elektrolit anormallikleri yaygın görülür ve hastaların yakın takibini gerektirir. Eritrodermi etyolojisini belirlemede histopatolojik bulgular her zaman yardımcı
olamayacağı için, sebebin bulunamadığı durumlar ve tekrarlayan eritrodermilerde doğru tanı için hastanın
izlenmesi ve tekrarlayıcı biyopsiler alınması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eritrodermi, Eksfolyatif Dermatit, Etyolojik faktörler, Klinik özellikler, Demografik
veriler
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SS-08
Akut jeneralize püstüler psoriasis ve akut jeneralize ekzantematöz püstülozis ayrıcı tanısında
dermoskopinin rolü
Ece Gökyayla, Beyza Türe Avcı, Aylin Türel Ermertcan, Mustafa Turhan Şahin, Işıl İnanır
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD, Manisa
Giriş: Akut jeneralize püstüler psoriasis (aGPP) ve akut jeneralize ekzantematöz püstülozis (AGEP) yaygın
eritem ve püstüller ile seyreden eritrodermik tablolardır. Klinik olarak AGEP’in fleksural alanlardan başlaması,
mukoza, tırnak ve sistemik tutulumunun daha nadir olması, püstüllerin deskuamasyondansa hiperpigmentasyonla iyileşmesi, palmoplantar bölgelerin sıklıkla korunması, EuroSCAR skorunun yüksek olması aGPP’den
ayrımında yardımcı özelliklerdir. Histopatolojik olarak dermal ödem, perivasküler lenfosit ve eozinofil infiltrasyonu, püstül içinde eozinofillerin varlığı ve nekrotik keratinositler AGEP lehineyken; papilomatozis, parakeratoz, hiperkeratoz ve dilate dermal damarlar GPP’yi desteklemektedir. Hızla müdahale edilmesi gereken
dermatolojik acillerden olan bu iki hastalığın özellikle akut dönemde çok fazla ortak özelliği olması, ayırıcı
tanıda yeni kriterlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Gereç ve Yöntem: Bu bildiride Acil Servis’e ve Dermatoloji Polikliniği’ne tüm vücutta yaygın eritem ve püstüller ile başvuran 4 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.
Hastaların yaş, cinsiyet, klinik prezantasyon, EuroSCAR skoru, semptom süresi, önceki tanısı, atak sayısı,
önceki tedavileri, histopatolojik bulguları ve dermoskopik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tartışma: Histopatolojik olarak GPP tanısı lehine olan parakeratoz, hiperkeratoz, granüler tabaka kaybı gibi
değişiklikler ön planda kronik GPP’de izlendiğinden bu bulguların olmaması tanıyı her zaman AGEP lehine
değiştirmez. aGPP’de de izlenen ve AGEP’ten histopatolojik ayrımında istatiksel olarak anlamlı bulunan dermal damarlarda tortuosite ve dilatasyon bu iki antitenin ayrımında yardımcı olabilecek bir parametredir. Olgu
serimizde, histopatolojik olarak AGEP tanısı alan 2 ve 3 numaralı olgularımızda, püstüler psoriasis lehine olan
histopatolojik değişiklikler görülmemiş olmakla birlikte, olguları klinik bulgularının destek tedavi ile gerilememesi ve siklosporin ile tedavi yanıtının olması histopatolojik tanının sorgulanmasına sebep olmuştu. Hastaların başvurudaki dermoskopik fotoğrafları retrospektif olarak incelendiğinde püstüler psoriasis ile uyumlu
olarak eritemli zeminde beyaz globüllerin yanı sıra düzenli dağılmış noktasal damarlar görülmekteydi. Olgu
serimizdeki 1 ve 4 numaralı olgular ise daha uzun süreli klinik tablo ile başvurmuştu ve bu olguların histopatolojik incelemesinde kronik GPP’de görmeyi beklediğimiz parakeratoz, papillamatozis ve granüler tabaka kaybı
gibi bulgular mevcuttu. Patoloji raporlarında dermal damar yapıları ile ilgili bilgi bulunmamaktaydı.
Sonuç: Sonuç olarak kliniğimize başvuran 4 olgunun klinik seyir, histopatolojik bulgular ve dermoskopik bulguları incelendiğinde olguların tümünde klinik seyir ve dermoskopik bulguların GPP ile uyumlu olmasına rağmen semptom süresinin daha kısa olduğu 2 ve 3 numaralı püstüler psoriasis lehine histopatolojik değişiklikler
görülmemiştir. Histopatolojik olarak aGPP ile AGEP tablosunu ayırt etmede yardımcı olan dilate dermal damar
yapılarının dermoskopideki karşılığı olan düzenli dağılmış noktasal damarlar daha başvuru anında bu iki tabloyu birbirinden ayırmada ve hızlıca tedaviye başlamada oldukça yardımcı bir bulgu olarak görülmektedir. Dermoskopik bulguların aydınlatılması için daha geniş olgu serilerine ve histopatolojik korelasyona ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: püstüler psoriasis, akut jeneralize ekzantematöz püstülozis, dermoskopi
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Resim 1

Eritemli zemin, periferik beyaz skuamlar, düzenli dağılan noktasal damarlar, beyaz globüller (Dermlite DL4,
x20) (Olgu 1)
Resim 2

Eritemli zemin, düzenli dağılan noktasal damarlar, beyaz globüller (DermLite DL4, x20) (Olgu 2)
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Tablo 1
Olgu 1

Olgu 2

Olgu 3

Olgu 4

Yaş

29

40

62

11

Cinsiyet

K

K

K

K

Başvurudaki
klinik prezentasyon

Yaygın eritem, folliküler ve folliküler
olmayan püstüller,
deskuamasyon

Yaygın eritem, folliküler ve folliküler
olmayan püstüller,
deskuamasyon

Yaygın eritem, folliküler ve folliküler
olmayan püstüller,
deskuamasyon

Yaygın eritem, folliküler ve folliküler
olmayan püstüller,
deskuamasyon

EuroSCAR skoru

3 (olası)

8 (muhtemelen)

7 (muhtemelen)

4 (olası)

Yakınma süresi

5 ay

1 gün

2 gün

3 hafta

Önceki tanı

-

AGEP

AGEP

Psoriasis Vulgaris

Önceki tedaviler

-

Siklosporin

Sistemik steroid, metotreksat, infliksimab

Asitretin
Adalimumab

Atak sayısı

İlk atak

2. atak

2. atak

İlk atak

Histopatoloji

Püstüler psoriasis ile
uyumlu

AGEP ile uyumlu

AGEP ile uyumlu

Püstüler psoriasis ile
uyumlu

Dermoskopi

Eritemli zemin, periferik beyaz skuamlar,
düzenli dağılan noktasal damarlar,
beyaz globüller (Resim 1)

Eritemli zemin, düzenli dağılan noktasal damarlar, beyaz globüller
(Resim 2)

Eritemli zemin,
düzenli dağılan noktasal damarlar, beyaz
globüller

Eritemli zemin, periferik beyaz skuamlar,
düzenli dağılan noktasal
damarlar, beyaz globüller

Tedavi

Metotreksat

Siklosporin

İnfliksimab

Siklosporin
Adalimumab

Tedavi Yanıtı

Başarılı tedavi

Başarılı tedavi

Başarılı tedavi

Başarılı tedavi

Olguların klinik özellikleri.
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SS-09
Psoriasis vulgarisli hastalarda ustekinumab ve sekukinumab tedavilerinin serum kolesterol
düzeylerine etkisi
Gülhan Aksoy Saraç, Didem Dinçer Rota, Kübra Pınar Hararcı Yıldırım, Oğulcan İbiş, Rümeysa Öktem,
Veysel Duru
Ufuk Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Psoriasis derinin immün aracılı inflamatuar bir hastalığıdır. Önceki çalışmalarda IL-17A’nın
patogenezde büyük bir rol oynadığı bildirilmiştir. Bunun yanı sıra TNF-alfa ve IL-23 gibi sitokinlerin de hastalık patogenezinde önem taşıdığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda IL-17A’nın hücrelerde otofajiyi azalttığı ve bu azalmış otofajiden artmış hücre içi kolesterol düzeylerinin de sorumlu olduğu ileri sürülmektedir.
Bundan yola çıkarak biz de psoriasis vulgaris tanısıyla takip edilen ve sekukinumab ile ustekinumab tedavisi
alan hastalarda tedavi öncesi ve tedavinin 3 ve 6.ayında serum kolesterol düzeylerinde bir değişiklik olup
olmadığını gözlemlemeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya kliniğimizde psoriasis vulgaris tanısıyla takip edilen ve sekukinumab ile ustekinumab tedavisi başlanan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verileri,tedavi öncesi, tedavinin 3 ve
6.ayında açlık serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri kaydedildi. Daha önce hiperkolesterolemi tanısı olan
ve antihiperlipidemik tedavisi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Veriler SPSS versiyon 25 kullanılarak
değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılmasında paired t test kullanıldı ve p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Sekukinumab grubunda 16 hasta, ustekinumab grubunda ise 14 hasta olmak üzere toplamda
30 hasta çalışmaya dahil edildi. Her iki grubun yaş ortalaması benzerdi. Hastaların 0,3 ve 6. aylarda serum
kolesterol ve trigliserid düzeyleri değerlendirildiğinde sekukinumab grubunda 0,3 ve 6.ay kolesterol değerleri
arasında anlamlı fark saptanırken, ustekinumab grubunda fark saptanmadı. Trigliserid açısından değerlendirildiğinde ise her iki grupta da 0,3 ve 6.ay değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Sekukinumab grubunda serum kolesterol seviyelerinde anlamlı artış olması, buna karşın ustekinumab
grubunda fark görülmemesi bunun IL-17 aracılı olduğunu düşündürmekte, daha ayrıntılı değerlendirmeler için
daha fazla hastanın dahil olduğu, doku kolesterol seviyelerinin de ölçüldüğü geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: psoriasis vulgaris, sekukinumab, kolesterol
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SS-10
Sekukinumab kullanan psöriazis hastalarında tedavinin inflamatuar belirteçlere ve hastalık şiddetine
olan etkileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Mine Müjde Kuş
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
AMAÇ: Psöriazis aktivitesi Psoriasis Alan ve Şiddet İndeksi (PASI) skoru ile değerlendirilmektedir. Psöriazis
hastalığının aktivitesini ve tedavi yanıtını değerlendirdiği kabul gören bir laboratuvar göstergesi yoktur. Çalışmamızın amacı son yıllarda sistemik inflamasyonun göstergesi olarak kabul edilen nötrofil/lenfosit oranı
(NLR) ve C reaktif proteinin (CRP), anti IL-17 (sekukinumab) tedavisi alan psöriazis hastalarında PASI skoru
ile ilişkisini değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Psöriazis vulgaris tanısı ile sekukinumab tedavisi alan ve takip edilen hastaların
PASI skorları, CRP ve NLR değerleri retrospektif olarak tedavi öncesi, tedavinin 1.ayında (indüksiyon fazı
sonunda), ve tedavinin 6. ayında değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 22’si kadın, 31’i erkek toplam 53 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması
45,34±13,91 idi. Hastaların %56,6 (30)’sının eşlik eden kronik hastalığı vardı. %60,4 (32)’ünde tırnak tutulumu, %24,5 (13)’inde artrit vardı. Hastalık süresi ortalama 14,57±10,21 yıl idi. Tedavi öncesi ve indüksiyon fazı
sonundaki PASI, NLR ve CRP değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi (sırasıyla p<0,001,
p<0,001, p=0,004). Tedavi öncesi ve 6.ay sonundaki PASI ve NLR değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir
azalma gözlendi, CRP değerlerinde azalma gözlenmedi (sırasıyla p<0,001, p<0,001, p=0,114). PASI skorlarında azalma ile NLR değerlerinde azalma arasında orta derecede pozitif korelasyon vardı (r=0,422, p=0,002)
SONUÇ: Psöriazisin sekukinumab ile tedavisinin PASI skorlarını ve NLR düzeylerini azalttığını tespit ettik. NLR düzeylerindeki bu azalma PASI skorlarındaki azalma ile korelasyon gösterdi, CRP düzeylerindeki
azalma indüksiyon fazından sonra başlangıç değerlerine göre tekrar hafif artış gösterdi ve PASI skorlarındaki
azalma ile korelasyon göstermedi. Bu parametrelerin psöriazis hastalarında sekukinumab tedavisinin sistemik
inflamasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve hastalığın seyrini izlemek için kullanılabilmesi için, bu
belirteçleri etkileyecek akut durumların dışlanarak yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Psöriazis, nötrofil\lenfosit oranı, C-reaktif protein, enflamasyon, PASI
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SS-11
Psoriasis hastalarında biyolojik tedavilerin kardiyovasküler ve metabolik parametreler üzerine
etkilerinin değerlendirilmesi: 12 aylık izlem
Leyla Baykal Selçuk1, Mürsel Şahin2, Burcu Aydemir1, Deniz Aksu Arıca1, Savaş Yaylı3
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon
3
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İstanbul
GİRİŞ-AMAÇ: Psoriasis hastalarında artmış kardiyovasküler riskin nedenleri halen tartışma konusudur. Psoriasis
tedavisinde kullanılan biyolojik ilaçlar patogenezdeki başlıca sitokinleri farklı seviyelerde inhibe ederek kronik
inflamatuar sürece etki etmektedir. Çalışmamızda, 12 ay süreyle biyolojik tedavi altında kalan psoriasis hastalarında, metabolik ve kardiyovasküler değişimleri çeşitli parametreler ile ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmamıza polikliniğimizde 18-65 yaşları arasında psoriasis tanısıyla biyolojik tedavi ile yönetilen
hastalardan, tedavi başlangıcında ve 12 aylık tedavinin ardından biyokimyasal metabolik parametreleri - tam kan
sayımı, açlık serum glukozu, insülin direnci, trigliseritler, total kolesterol, high density lipoprotein (HDL), low
density lipoprotein (LDL) eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), c-reaktif protein (CRP) - ile transtorasik ekokardiyografiyle kalbin sistolik ve diastolik fonksiyonları değerlendirilen 39 hasta dahil edildi. Bu hastalar, ustekinumab (n=15), sekükinumab (n=12) ve iksekizumab (n=12) tedavilerini 12 ay boyunca standart dozlarda kullanmış
hastalardı.
BULGULAR: Çalışmamızdaki hastaların %48,7’si kadın (n=19), %51,3’ü erkek (n=20), ortalama yaşı 44,28
(±13,54) yıldı. Ortalama hastalık süresi 19,28 (±8,8) yıl olup, her üç grupta da anlamlı fark görülmemiştir. Psoriasis alan şiddet indeksi (PASI) değerlerine göre değerlendirildiğinde başlangıç ortalama PASI 14.98 (±7,84),
birinci yılda ortalama PASI 2,23 (±4,07) idi. Tedavinin birinci yılında CRP düzeylerindeki azalma açısından
yapılan değerlendirmede, ustekinumab tedavisindeki hastalarda sekukinumab kullananlara göre istatiksel olarak
anlamlı fark saptandı (p=0,032). Sekukinumab ve iksekizumab; ustekinumab ve iksekizumab gruplarının karşılaştırmasında ise fark yoktu (Sırasıyla p=0,994, p=0,223). Ustekinumab, sekukinumab ve iksekizumab gruplarında tedavi sonrası sol ventrikül global strain değerinde başlangıca göre belirgin düzelme izlendi (Sırasıyla p<0,001,
p=0,005 ve p<0,001). Ustekinumab tedavisindeki hastalarda kalbin diastolik fonksiyonunun belirteçlerinden olan
A dalgası değerinde ve erken mitral akım hızı/erken diyastolik mitral annuler hızı (E/e’) oranında başlangıca göre
belirgin düzelme izlendi (Sırasıyla p=0,047, p=0,017). İksekizumab kullananlarda ise E/e’ oranında başlangıca
göre belirgin düzelme saptandı (p=0,010). Sekukinumab tedavisindeki hastalarda farklı olarak sol ventrikül çapı
ve volümlerinde anlamlı düzelme izlendi (Sırasıyla p=0,024, p=0,014).
SONUÇ: Psoriasis, toplumun yaklaşık %3,2’sini etkileyen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın patogenezinde çeşitli sitokinler ve diğer çözünür mediatörler, kutanöz T hücreleri, dendritik hücreler ve keratinositler rol
aldığı inflamatuar durum, metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık ve psoriatik artrit dahil olmak üzere bir
dizi sistemik hastalığın gelişimi ile ilişkili bulunmuştur. Orta şiddette veya şiddetli psoriasis vulgaris hastalarında
biyolojik tedavi ile PASI’nin iyileşmesi, miyokardiyal disfonksiyonun iyileşmesi ile ilişkilendirilmiştir. Ek olarak metabolik hastalık aktivite belirteçlerinden C-reaktif protein düzeyindeki azalma da kardiyak fonksiyondaki
düzelme ve inflamasyondaki azalmayı desteklemiştir. Yapılan gözlemsel çalışmalarda, anti-IL12/23 ve anti-IL17
ilaçlar ile bir yıldan uzun tedavinin, biyolojik olmayanlara kıyasla koroner arter hastalığı endekslerinde bir azalma ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Ahlehoff ve ark. çalışmalarında biyolojik tedavi alan 18 psoriasis hastasında
ortalama üç ay sonraki kontrollerinde kalbin diyastolik fonksiyonunda düzelme gözlenmiştir. Bizim çalışmamızda, anti-IL12/23 ve anti-IL17 ilaçlar ile bir yıllık tedavi sonrası, inflamasyonun metabolik belirteçlerinden CRP
düzeylerinde anlamlı düşüş ile kalbin sistolik ve diastolik fonksiyonlarında anlamlı düzelmeler saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: biyolojik tedavi, kardiyovasküler, metabolik, psoriasis
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SS-12
Hidradenitis süpürativa tedavisinde intralezyonel kriyoterapi
Ayşenur Botsalı, Cansu Doğan Dalkıran, Ercan Çalışkan
SBU Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Ankara
Hidradenitis süpürativa (HS) kronik, derin yerleşimli nodüller, apseler, fistüller, sinüs yolları ile ortaya çıkan ve sıklıkla aksilla, kasık, meme altı ve perianal bölge gibi kıvrım bölgelerinde görülen derinin inflamatuar bir hastalığıdır.(1)
HS’nin varsayılan patogenenezi foliküler hiperkeratoz sonucu foliküllerde tıkanma ve genişlemeye dayanır. Bu
olay folikül rüptürüne ve ardından inflamasyon, apse ve sinüs yolu oluşumuna neden olur.(2)
Başta TNF-α,IL-6, IL17, IL23, IL12 olmak üzere birçok sitokin patogenezde rol almaktadır. Şiddetli inflamasyonu düzenleyen anti-inflamatuar tedaviler de hastalık yönetiminde ön planda tutulmaktadır.
Buna karşın cerrahi yaklaşımlar HS için tek küratif tedavi kabul edilmektedir. Bu nedenle medikal tedavi verilen hastalarda da inflamasyonun kontrol altına alınması sonrasında cerrahi yaklaşımlara başvurulması yaygın
bir uygulamadır. Etkilenen alanın cerrahi eksizyonu ideal cerrahi yaklaşım olmakla birlikte daha az invaziv
cerrahi tedavi yaklaşımları ile de yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Bu olgu raporunda bir HS hastasının
aksiller bölgesine uygulanan intralezyoner kriyoterapinin sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır.
OLGU: 18 yaşında erkek hasta aksiller, inguinal ve perianal bölgede 5 yıldır bulunan ağrılı, akıntılı abseler ile
tarafımıza başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde bu bölgelerde subkutan nodüller ve bu nodülleri birleştiren
sinüs traktlarından püy gelişi izlendi. Hastanın daha önce birçok kez sistemik ve topikal antibiyotikler kullandığı, çoklu kereler insizyon ve drenaj işlemleri geçirdiği, bu tedavilerle şikayetlerinde ancak kısmi fayda elde
edilebildiği öğrenildi. Hastaya sistemik doksisiklin tedavisi (200 mg/gün) başlandı. Tedavinin 14. gününde sağ
aksiller bölgede hastalık tutulum alanının sınırları işaretlendi. Tümesan anestezi altında intralezyonel kriyoterapi uygulaması yapıldı. Uygulama tüm sinüs traktını baştan sona geçen ve sonlanımı deri dışında olan bir
plastik kanülün bir ucuna kriyoterapi tabancası bağlanması sonrası sıvı nitrojenin kanül hattından geçirilmesi
şeklinde uygulandı. Lezyon içinde tamamen buz topu oluşana kadar dondurma işlemi devam etti. Ardından
topikal antibiyotik ve yara bakımı önerileri ile sistemik doksisiklin (100 mg/gün) tedavisine devam edildi.
Hastanın işlem sonrası özellikle ilk 1 hafta akıntısında artış ve uygulama alanında erozyon ve krutlar izlenmekle birlikte, uygulama sonrası 2. haftada tam epitelizasyon mevcuttu. Tek seanslık uygulamayı takip eden
8. ay kontrolünde hastanın klinik görünümünde belirgin düzelme saptandı. Hasta ağrı ve akıntı yakınmalarının
tamamen kaybolduğunu bildirdi.
TARTIŞMA: İntralezyoner kriyoterapi, uygulama sonrasında oluşan ülserasyonun sekonder iyileşmeye bırakılmasıyla kıl folikülleri ve apokrin bezlerin harabiyete uğraması ve yerini granülasyon dokusuna bırakması
temeline dayanmaktadır. Hastalar işlem sonrası günler içerisinde gerileyen ağrı ve 2-3 haftaya kadar devam
edebilen iyileşme süresi konusunda uyarılmalıdır.
SONUÇ: İntralezyoner kriyoterapi, poliklinik şartlarında uygulanabilen, ucuz ve kolay ulaşılabilir bir yöntem
olarak özellikle kalıcı ve sınırlı nodüllleri olan Hurley evre 1-2 HS hastalarında umut vaad edicidir. (3,4,5).
Anahtar Kelimeler: Hidradenitis süpürativa, kriyoterapi, tedavi
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SS-13
Psoriasis vulgarisli hastalarda serum trimetilamin N-oksit düzeyleri ile kardiyovasküler risk
arasındaki ilişkinin değerledirilmesi
Gülhan Aksoy Saraç1, Oğulcan İbiş1, Saadet İbiş2, Rümeysa Öktem1, Kübra Pınar Hararcı Yıldırım1, Veysel
Duru1, Didem Dinçer Rota1
1
Ufuk Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
29 Mayıs Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara
GİRİŞ-AMAÇ: Psoriasis derinin immün aracılı kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Çeşitli komorbiditelerin
eşlik ettiği bu hastalıkta son zamanlarda kardiyovasküler riskin de arttığı bildirilmektedir. Bir bağırsak mikrobiyota metaboliti olan trimetilamin N-oksidin (TMAO) de kardiyovasküler hastalıkların ve aterogenezin
patogenezinde rol oynadığı bilinmektedir. Biz de bu çalışmada psoriasisli hastalarda TMAO düzeylerini değerlendirerek psoriasisli hastalarda TMAO değerleri ile kardiyovasküler risk açısından bir ilişki olup olmadığını
değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya kliniğimizde psoriasis vulgaris tanısı alan hastalar ile herhangi bir dermatolojik hastalığı olmayan sağlıklı gönüllüler dahil edildi. Kardiyovasküler riski değerlendirmek amacıyla bireylerin
kan basınçları, total kolesterol ve HDL düzeyleri, açlık kan şekerleri ölçüldü, yaş ve cinsiyetleri ile sigara
kullanıp kullanmadıkları kaydedildi. Ayrıca serum TMAO değerleri değerlendirildi. Son 3 ayda sistemik tedavi
alan psoriasis hastaları çalışma dışında bırakıldı. Hastaların PASI değerleriyle hastalık süreleri de kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 23 psoriasis ve 23 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 46 hasta dahil edildi. Her
iki grup yaş ve cinsiyet açısından benzer nitelikteydi. Hastaların 10 yıllık kardiyovasküler olay geçirme riski
Framingham risk skoru kullanılarak değerlendirildi. Framingham risk skoru açısından değerlendirildiğinde
psoriasisli grupta bu skorun anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü. TMAO açısından değerlendirildiğinde ise
psoriasisli grupta kontrol grubuna oranla daha yüksek düzeyde TMAO izlendiği ve bu yüksekliğin anlamlı olarak farklı olduğu görüldü. Framingham risk skoru, yaş,kan basıncı, LDL düzeyi ile TMAO düzeyleri arasında
pozitif bir korelasyon olduğu izlendi. Hastalık süresi ve PASI açısından değerlendirildiğinde ise TMAO ile
PASI ve hastalık süresi arasında bir korelasyon izlenmedi.
SONUÇ: TMAO’nun psoriasisli hastalarda kardiyovasküler riski değerlendirmede önemli belirteç olduğu izlenmiştir, bu ilişkiyi değerlendirmek için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: psoriasis, tmao, kardiyovasküler, risk
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SS-14
Psoriasis vulgaris tedavisinde secukinumab merkez deneyimi
Neslihan Demirel Öğüt
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
GİRİŞ: Secukinumab, psoriasis patogenezinde anahtar sitokinlerden biri olan IL-17A’ya selektif olarak bağlanarak inhibe eden IgG1/k izotipinde insan monoklonal antikorudur. Ülkemizde 2018 yılından beri geleneksel
tedavilere yanıt vermeyen veya bu tedavilerin kullanılamadığı orta ve şiddetli kronik plak psoriasis hastalarında tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Etkililik ve güvenliği randomize kontrollü Faz III çalışmalarında değerlendirilmiştir; ancak bu konuda gerçek yaşam verileri değerlidir ve klinik araştırmalardan bir takım
farklılıklar gösterebilir.
YÖNTEM: Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde 2019-2021 tarihleri
arasında en az üç ay süre ile secukinumab tedavisi alan orta ve şiddetli kronik plak psoriasis hastalarının demografik verileri, klinik özellikleri, tedavi yanıtları ve tedavi süresince izlenen advers olaylar dosya kayıtları
taranarak retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Dokuz (%30) kadın ve 21 (%70) erkek toplam 30 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların yaş
ortalaması 49 ± 13,8 yıl ve psoriasis başlangıç yaşı ortalama 30 ± 14,9 yıldı. Başlangıç Psoriasis Alan Şiddet
İndeksi (PAŞİ) skoru 21,6 ± 11,2 idi. Kliniğimize başvuru sırasında beş hastada eşlik eden psoriatik artrit var
iken, üç hasta daha sonra psoriatik artrit tanısı aldı. Ortalama eritrosit sedimentasyon hızı 17,2 mm ve ortalama
C-reaktif protein düzeyleri 9,2 mg/L’ydi. Hastaların 16’sında (%51,6) skalp, 12’sinde (%38,7) tırnak, 7’sinde
(%22,6) genital bölge, 4’ünde (%12,9) palmoplantar bölge tutulumu vardı. Secukinumab tedavisi öncesinde en
sık kullanılan konvansiyonel tedavi metotreksattı (25/30, %83,3) ve 24 (%77,4) hasta daha önce hiç biyolojik
ajan tedavisi kullanmamıştı. Secukinumab alan hastaların tedavi süresinin ortancası 5,5 ay (min:3 ay, max 26
ay)’dı. Tedavinin 3. ayında hastaların %66,6’sı (20/30) PASI90 yanıtına ulaşırken, tedavinin 6. ayında PASI90
yanıtına ulaşan hasta oranı %89,2 (25/28) idi. Hastaların takibinde ciddi advers olay gözlenmedi. Üç hastada
topikal tedavi ile kontrol altına alınabilen tinea pedis enfeksiyonu izlendi. İki hastada sekonder yanıtsızlık
gelişmesi üzerine secukinumab tedavisi sonlandırıldı.
SONUÇ: Secukinumab gerçek yaşamda orta ve şiddetli kronik plak psoriasis hastalığının tedavisinde etkili ve
güvenli bir tedavidir.
Anahtar Kelimeler: anti-IL17, psoriasis, secukinumab
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SS-15
Piyoderma gangrenozum tanılı 30 hastanın retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi
Elif Afacan Yıldırım, Yusuf Can Edek, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Piyoderma gangrenozum (PG), genellikle alt ekstremite yerleşimli tekrarlayan ağrılı ülserasyonlarla
karakterize nadir görülen bir nötrofilik dermatozdur. PG, en sık inflamatuar barsak hastalıkları, artrit ve hematolojik maligniteler olmak üzere altta yatan sistemik hastalıklarla ilişkili bir hastalıktır. Hastalık yönetiminde
topikal ajanlar ve klasik sistemik immünsupresiflere ek olarak son dönemde biyolojik tedaviler de sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde PG tanısı ile takip edilen hastaların demografik ve klinik
özelliklerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız tek merkezli ve retrospektif olup 2014-2022 yılları arasında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı’nda PG tanısı ile takip edilen tüm hastalar çalışmaya
dahil edildi. PG tanısı, klinikopatolojik bulgulara göre ve diğer nedenler dışlandıktan sonra konuldu. Hastaların
tıbbi kayıtları hastane elektronik veri tabanından elde edildi.
Bulgular: Çalışmaya 30 hasta dahil edildi, hastaların 18’i kadın (%60), 12’si (%40) erkekti ve yaş ortalaması 51.2±19.2’ydi. Hastaların çoğunda (%80) PG’un klasik ülseratif varyantı, %13.3’ünde post-operatif PG,
%3.3’ünde büllöz PG ve %3.3’ünde periostomal PG izlendi. Post-operatif olguların mastektomi (2 hasta),
abdominal herni (1 hasta) ve venöz yetmezlik (1 hasta) cerrahisini takiben geliştiği saptandı. Ülseratif PG tanısı
alan olguların birinde tetikleyici olarak ilaç öyküsü (G-CSF) izlendi. Tanıda gecikme 18 hastada hesaplandı ve
medyan 5.5 ay (min:14 gün, maksimum: 8 yıl)’dı. Hastaların %66’sında multipl (≥3) ülser, %6.7’sinde 2 ülser
ve %26.7’sinde yalnızca 1 ülser mevcuttu. Lezyonlar en sık alt ekstremitelerde (%56.7), abdomende (%13.3),
memede (%6.7), gluteal bölgede (%3.3) ve %20 hastada multifokal yerleşimde görüldü. Hastalık başlangıcında travma öyküsü 8 hastada (%26.7) saptandı ve bu hastaların 5’i post-operatif PG tanısı ile takipliydi.
Lezyondan bakteriyolojik sürüntü örneği 21 hastada (%70) incelendi ve 12 hastada pozitif olarak sonuçlandı.
Hastaların %53.3’ü PG ilişkili sistemik hastalığa sahipti ve bunlar arasında artrit (%20), solid organ malignitesi (%16.7), inflamatuar bağırsak hastalığı (%6.7), toksik megakolon (%3.3), hematolojik malignite (%3.3)
ve Wegener’e granülomatozu (%3.3) mevcuttu. Ek olarak 1 hastada PG-ilişkili pulmoner aseptik nötrofilik
infiltrat ve 1 hastada başka bir nötrofilik dermatoz olan Sweet sendromu izlendi (Tablo 1). Tüm hastalara uygun
yara bakımı ve topikal tedavi uygulandı. Tercih edilen sistemik tedaviler ise sırasıyla kortikosteroidler (%76.7),
siklosporin (%53.3), azatioprin (%20), mikofenolat mofetil (%10), metotreksat (%6.7), IVIG (%6.7) ve kolşisin (%3.3) olarak kaydedildi. Biyolojik ajanlar hastaların %26.7 (n=8)’sinde tercih edildi, 3 hasta infliksimab, 1
hasta rizankizumab ve 4 hasta anti-TNF, IL-12/23 inhibitörleri ve IL-17 inhibitörlerinin kombinasyonunu içeren birden fazla biyolojik ajan ile tedavi edildi (Tablo 2). Hastaların %46.7 (n=14)’sinde takipte relaps izlendi.
Tartışma: PG’nin nadir görülen bir dermatoz olması nedeniyle epidemiyolojik veriler ve farklı tedavi modaliteleri üzerine randomize klinik araştırmalar azdır. Çalışmamız ile uyumlu olarak PG’nin literatürde birçok
hasta serisinde kadınlarda ve orta yaş grubunda daha sık izlendiği belirtilmiştir, yakın zamanlı çalışmalarda
eşlik eden hastalık sıklığı yaklaşık %50 olarak belirtilmektedir. PG’de ilişkili sistemik hastalıklara dair kanıtlar
artmaya devam etmektedir ve PG’li hastalarda multisistemik yaklaşım giderek önem kazanmaktadır. Tedavide
sistemik steroidler ve siklosporin en yaygın tercih edilen ajanlar olmasına rağmen, dirençli vakalarda biyolojik
tedavilerin kullanımına ilişkin veriler artmaktadır. Çalışmamızın sonuçlarının nadir görülen bir inflamatuar
dermatoz olan PG ile ilişkili literatüre katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: piyoderma gangrenozum, nötrofilik dermatozlar, inflamasyon
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Resim - 1

PG tanılı farklı hastalara ait klinik görüntüler
Tablo 1
-PG- ilişkili komorbiditeler
Artrit
Solid organ maligniteleri
İnflamatuar bağırsak hastalıkları
Hematolojik malignensiler
Toksik megakolon
Sweet sendromu
Pulmoner aseptik nötrofilik infiltrat
Wegener granülomatozu
-Diğer komorbiditeler
Diyabetes mellitus
Koroner arter hastalığı/Kalp yetmezliği
Venöz yetmezlik
Hipo/hipertiroidi
Kolelitiazis
Astım/KOAH
Hepatit B taşıyıcılığı
Psoriasis
Hipertansiyon
Diğer hastalıklar

Hasta sayısı (%)
6 (20)
5 (16.7)
2 (6.7)
1 (3.3)
1 (3.3)
1 (3.3)
1 (3.3)
1 (3.3)
11 (36.6)
6 (20.0)
6 (20.0)
4 (13.3)
4 (13.3)
2 (6.7)
2 (6.7)
2 (6.7)
13 (43.3)
9 (30.0)

PG tanılı hastalarda izlenen komorbiditeler
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Tablo 2
-Biyolojik olmayan tedavi ajanları

Hasta sayısı (%)

Topikal tedaviler

30 (100)

Sistemik kortikosteroidler

23 (76.7)

Siklosporin

16 (53.3)

Azatioprin

6 (20.0)

Mikofenolat mofetil

3 (10.0)

Metotreksat

2 (6.7)

IVIG

2 (6.7)

Kolşisin

1 (3.3)

-Biyolojik tedaviler
İnfliksimab

3 (10.0)

İnfliksimab ve Adalimumab

1 (3.3)

İnfliksimab ve Ustekinumab

1 (3.3)

İnfliksimab ve İksekizumab

1 (3.3)

Rizankizumab

1 (3.3)

İnfliksimab, Etanersept, Adalimumab, Golimumab ve Sekukinumab

1 (3.3)

PG tanılı hastalarda tercih edilen tedavi ajanları
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PS-01
Siklik nötropeni tanısıyla filgrastim kullanan hastada gelişen pyoderma gangrenosum
Elif Çalışkan Güneş1, Ahmet Soyugür1, Esra Adışen1, Özlem Erdem2, Betül Öğüt2
1
Gazi Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Pyoderma gangrenosum hızlı ilerleyen, lezyon periferinde eritem gözlenen, ağrılı deri ülserlerinin eşlik ettiği
nadir görülen bir nötrofilik dermatozdur. Pyoderma gangrenosum etyolojisinde inflamatuar bağırsak hastalıkları, inflamatuar artritler, hematolojik hastalıklar ve ilaçlar bulunmaktadır. Bir hematolojik hastalık olan siklik
nötropeni ve Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktör (G-CSF) ilişkili bildirilmiş pyoderma gangrenosum vakaları literatürde mevcuttur. Kliniğimize başvuran 40 yaşında, nötropeni nedeniyle 8 yıldır 4 gün/hafta olacak
şekilde bir G-CSF olan filgrastim tedavisi alan hastada abdomen sol alt kadranda papül şeklinde başlayıp
zamanla ülsere olan eritemli, viyolese sınırlı ülser mevcuttu. 2 yıl önce T hücreli Lösemi tanısı almış olan hasta
şu an remisyondaydı. Hastadan alınan doku kültüründe ve yara yeri kültüründe üreme saptanmadı. Hastadan
alınan biyopsi sonucu pyoderma gangrenosum ile uyumlu görüldü. Literatürde bildirilen hematolojik hastalıklarda büllöz pyoderma gangrenosum daha sık gözlenmesine rağmen hem bildirilen siklik nötropeni ilişkili
vakada hem de bu vakada ülseratif tipte pyoderma gangrenosum olduğu için etyolojiyi net olarak belirlemek
zordur. Etyolojide siklik nötropeni tam olarak ekarte edilememekle birlikte hastamızın altta yatan hematolojik
hastalığının remisyonda olması ve filgrastim kesilmeden metilprednizolon tedavisi altında lezyon boyutunda
artış olurken filgrastim kesildikten sonra metilprednizolon ile lezyon boyutunda hızlı bir küçülme olması nedeniyle filgrastim de etyolojide ekarte edilemedi. Literatürde bildirilen vakalarda G-CSF başlanması ile pyoderma gangrenosum gelişim süresi arasında ortalama 15 gün bir zaman vardır. Ancak Pyoderma gangrenosum
tanısı bizim vakamızda da olduğu gibi ilaç başlandıktan yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Literatürde bildirilen
G-CSF ilişkili vakalarda da benzer şekilde G-CSF tedavisi kesilerek metilprednizolon tedavisi başlanmasıyla lezyonda iyileşme gözlenmiştir. Hastanın filgrastim tedavisi kesilerek 1 mg/kg metilprednizolon tedavisi
başlandı. Tedavinin 15. gününden itibaren hastanın ülsere lezyonunda belirgin gerileme gözlendi. Bu olgu
sunumunda G-CSF kullanımının ve siklik nötropeninin pyoderma gangrenosum etyolojisinde rol alabileceğine
farkındalık yaratmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Filgrastim, G-CSF, Pyoderma Gangrenosum, Siklik Nötropeni
Resim1

Resim 1a: İlk başvuruda gözlenen viyolese sınırlı ülser Resim 1b: Metilprednizolon tedavisi başlanmadan
önce Resim 1c: 1 mg/kg Metilprednizolon tedavisi 15. Gün
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Resim2

Resim 2:Epidermis içerisinde belirgin interselüler ödem, eritrosit ve nötrofil lökosit ekzositozu; dermiste
nötrofil infiltrasyonu a: Hematoksilen-Eozin x40 büyütme b: Hematoksilen-Eozinx100 büyütme
Tablo 1
Kullanılan
G-CSF

Geçen
Süre

Tedavi

Relaps

Başladığı
Bölge

Diğer Risk
Faktörleri

Leverin
Myelodisplastik
ve
Sendrom
ark,1997

Filgrastim

18 Gün

75 mg
metilprednizolon
ve G-CSF
kesilmesi

1) Doz
azaltılırken
2) 7 ay
sonra

Çene,
Kulak,
Dil

Miyelodisplastik
Sendrom

Ross ve Küçük Hücreli
ark,1991 Akciğer Kanseri

Bilinmiyor

12 Gün

G-CSF kesilmesi

Yok

Sağ el

Yok

Takagi
Myelodisplastik
ve
Sendrom
ark,1998

Filgrastim

15 Gün

Metilprednizolon

5 yıl sonra

Üst ve alt
ekstremite

Miyelodisplastik
Sendrom

Bilinmiyor

Sağ ön kol

Hodgkin
Lenfoma

Yok

Gövde ön
yüz, kol,
sol uyluk

Hodgkin
Lenfoma

Ek Hastalık

White ve Hodgkin
ark,2006 Lenfoma

PegFilgrastim

Bilinmiyor

G-CSF kesilmesi,
1 mg/kg
metilprednizolon
başlanması,
topikal klobetazol
ve gentamisin

Miall ve Hodgkin
ark,2006 Lenfoma

PegFilgrastim

Bilinmiyor

Bilinmiyor

G-CSF İlişkili Pyoderma Gangrenosum Vakaları ile İlgili Literatür
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PS-02
Eritrodermik psoriasisli bir olguda sinsi taklitçi; Akut brusella enfeksiyonu
Münevver Güven1, Ekin Şavk1, Meltem Uslu1, Güliz Uyar Güleç2
1
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın
2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
Giriş: Psoriasis; artrit gibi önemli komorbiditelerin eşlik edebildiği kronik inflamatuar bir hastalıktır. Psoriatik artritin (PsA) simetrik poliartrit, asimetrik oligoartrit, distal interfalangeal tip, artritis mutilans ve aksiyal
(spondiloartrit) olmak üzere farklı alt tipleri bulunmaktadır.
Ülkemizde en sık görülen bakteriyel zoonotik enfeksiyon olan bruselloz; ateş, miyalji, titreme, atralji, hepatospelenomegali gibi birçok semptoma yol açabilmekte ve spondiloartritler dahil çok sayıda hastalığı taklit edebilmektedir.
Akut brusella enfeksiyonunun; eritrodermik psoriasisin sistemik semptomlarını ve aksiyal tip PsA’in bulgularını taklit edebileceğini vurgulamak için olgumuzu sunuyoruz.
Olgu: 20 yıldır psoriasis öyküsü olan, 3 yıldır tedavi almayan, 42 yaşında erkek hasta 1.5-2 aydan beri artış
gösteren psoriasis lezyonları nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan hastanın,
özgeçmişinde 2 ay önce hospitalizasyon gerektirmeyen semptomatik Covid-19 geçirdiği öğrenildi. Sistem sorgusunda 1.5 aydan beri miyalji, aralıklı ateş, halsizlik, titreme ve bel ağrısı şikayetleri saptandı.
Psoriasis için geçmiş yıllarda topikal tedaviler ve asitretin kullanmıştı. Muayenesinde vücudun tama yakınını
kaplayan eritem ve deskuamasyonu olan hasta eritrodermik psoriasis tanısıyla hospitalize edildi(Resim1-3).
Tetkikleri sedimentasyon hızı:31mm/saat, CRP:102, lökosit:13750/mm3, AST:42, ALT:138, GGT:72 olması
dışında olağandı. Kontrol KCFT’si normal gelen hastaya 50mg/gün asitretin, potasyum permanganatlı banyo
ve sıvı vazelin tedavileri başlandı. Ayrıca sekukinumab tedavisi için gerekli tetkik ve konsültasyonları istendi.
Hospitalizasyon sürecinde subfebril ateşi olan hastanın, yatışının 8. gününde 38°C’i aşan ateşi olması üzerine
kültürleri gönderildi. Hastanın abdominal USG’sinde üst sınırda karaciğer boyutu ve splenomegali saptandı. Başta bel ağrısı olmak üzere, kas-eklem şikayetleri için PsA açısından FTR’ye konsülte edilen hastadan,
sakroiliak MRG ve el-ayak grafisi istendi. Hastanın kan kültüründe brusella üremesi üzerine brusellozis açısından enfeksiyon hastalıklarına konsülte edildi. Enfeksiyon hastalıkları tarafından brusella serolojisi (tüp aglütinasyon, coombs aglütinasyon) istenen hastaya akut brusella enfeksiyonu tanısı ile doksisiklin 2x100 mg(6
hafta)+streptomisin 1g/gün im(2 hafta) tedavileri başlandı. Ardından hasta enfeksiyon hastalıkları tarafından
devir alındı. Hastanın asitretin dozu psödotümör serebri riski nedeniyle 35mg/gün’e düşüldü. Brusella tedavisi
sürerken brusella aglütinasyon testleri pozitif ve sakroiliak MRG’ı solda aktif sakroileit olarak sonuçlandı.
Hastanın brusella tedavisiyle kas-eklem şikayetleri ve diğer semptomları tamamen düzeldi. Eritrodermik psoriasisi hafiflemekle beraber devam eden hastaya sekukinumab tedavisi başlandı.
Tartışma: Psoriasisli hastalarda enfeksiyonlar gibi tetikleyici faktörler eritrodermik psoriasisi başlatabilmektedir. Literatürde psoriasis alevlenmesi, sıklıkla Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilişkilendirilmiştir. İlaç indüksiyonu olmadan, Covid-19 ilişkili psoriasis alevlenmesi gösteren sınırlı sayıda olgu
mevcuttur. Bilgilerimize göre brusella enfeksiyonuyla tetiklenen psoriasis olgusu bildirilmemiştir. Ancak
brusella enfeksiyonuna karşı gelişen immun yanıtta IFN-gama, TNF-alfa gibi sitokinler yer almaktadır.
Psoriasis patogenezinde rolü iyi bilinen bu sitokinler brusella enfeksiyonuna bağlı psoriasis alevlenmesiyle
ilişkili olabilir. Bu bilgiler ışığında ve hastamızın psoriasisinin alevlenme zamanı düşünüldüğünde; hastamızın psoriasis alevlenmesinden Covid-19 veya brusella enfeksiyonunun sorumlu olabileceğini düşünüyoruz.
Bruselloz birçok organ ve sistemi tutabilen, genellikle çiğ süt-süt ürünleri ve enfekte hayvan dokularına temas ile
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bulaşan, multisistemik bir hastalıktır. Osteoartiküler tutulum hastalığın kliniğinde önemli yer tutan, sık karşılaşılan komplikasyonlardandır. En sık görülen osteoartiküler tutulum formu sakroileittir. Literatürde sakroileit nedeniyle spondiloartrit yanlış tanısı alan, hatta anti-TNF başlanmış brusellozlu olgular mevcuttur. Hastamızda da
başlangıçta PsA’ın aksiyal tutulumu düşünülmüş, kan kültüründe brusella üremesi ile doğru tanıya yönelinmiştir.
Sonuç olarak; özellikle hayvancılıkla uğraşan veya taze peynir tüketme alışkanlığı olan eritrodermik psoriasis
hastalarında ateş, bel ağrısı, miyalji gibi semptomların brusella enfeksiyonuyla ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Psoriasis, Psoriatik artrit, Sakroileit, Spondiloartrit
Resim 1

Resim 2

Resim 3
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PS-03
Ustekinumab ve asitretin kombinasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilen akrodermatitis kontinua
Hallopeau tanılı bir olgu sunumu
Sezgi Sarıkaya Solak1, Burak Emre Sezer2, Zeynep Tokmak2
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Edirne
Akrodermatitis kontinua Hallopeau (AKH), el ve ayak parmaklarının distalinde yerleşen, eritemli zeminde steril püstüller ile karakterize, püstüler psoriasisin nadir görülen bir lokalize varyantıdır. AKH’nın nadir bir hastalık olması, standart bir tedavi rehberi olmaması ve tedavi yanıtlarının değişken olması hastalığın yönetimini
zorlaştırmaktadır. Püstüler psoriasisin immunopatogenezinde IL-1, IL-12, IL-23, IL-36 ve TNF-alfa’nın rolünü
gösteren çalışmalardan sonra anakinra, infliksimab, ustekinumab gibi hedefe yönelik ajanlar bu yolaklara karşı
kullanılmış, AKH ve diğer püstüler psoriasis varyantları olan hastalarda başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu
bildiride, ustekinumab ve asitretin kombinasyonu ile tam remisyon sağlanan AKH tanılı bir olgu sunulmuştur.
Kırk dokuz yaşında erkek hasta, el ve ayak parmakları ve tırnaklarındaki ağrılı lezyonları için polikliniğimize
başvurdu. Hastanın özgeçmişinde generalize püstüler psoriasis ve kronik plak tip psoriasis tanıları mevcuttu.
Hastanın daha önce metotreksat tedavisini primer etkisizlik nedeniyle, adalimumab tedavisini ise sık enjeksiyon olmak istemediği gerekçesiyle sonlandırdığı öğrenildi. Yapılan dermatolojik muayenede, el ve ayak parmaklarının distallerinde ve tırnak çevresinde eritemli zemin üzerinde, çok sayıda püstüller, tüm el tırnaklarında
ise şiddetli distrofi saptandı. (Resim 1a) Lezyonların şiddetli ağrılı olması nedeniyle hasta ellerini kullanmakta
zorlandığını ifade ediyordu. Hastanın aynı zamanda gövde ve ekstremitelerinde kronik plak tip psoriasise ait
lezyonları mevcuttu. Hastaya kronik plak tip psoriasis ve AKH birlikteliği tanısıyla ustekinumab 45 mg başlandı. Başlangıç, 1. ay ve 4. ay ustekinumab 45 mg tedavisinden sonra hastanın plak tip psoriasis lezyonlarının
tamamen geriledi fakat el parmakları distallerinde ve tırnak etrafında parsiyel iyileşme sağlanması ve yeni
püstül çıkışlarının devam etmesi (Resim 1b,2a,2b) üzerine tedavi dozu üç ayda bir ustekinumab 90 mg olmak
üzere arttırıldı. Ustekinumab 90 mg tedavisi ile, palmar ve tırnak lezyonlarının önce gerilediği ama enjeksiyon
zamanı gelmeden, enjeksiyona 1 ay kala yeni püstül çıkışlarıyla nüks ettiği öğrenildi (Resim 3a). Bunun üzerine hastanın tedavisine adjuvan olarak asitretin 25mg/gün eklendi. Ustekinumab 90 mg ve asitretin tedavisi ile
hastanın lezyonlarının tamamen kaybolduğu gözlemlendi ve hastanın tırnaklarında iyileşme sağlandı (Resim
3b). Hastanın mevcut tedavi ile 9 aylık izleminde nüks saptanmadı. Akrodermatitis kontinua Hallopeau parmak distallerini etkilemesi ve ağrılı olması nedeniyle, hastalarda fonksiyonel kısıtlılığa sebep olabilmekte ve
hastaların hayat kalitesini önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle hastalığın tedavisi ve remisyon
sağlanması önem arz etmektedir. AKH için belirli tedavi algoritması bulunmadığı için kronik plak tip psoriasis
tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Literatürde, bizim olgumuzda olduğu
gibi, AKH’nin ustekinumab ile tedavi edildiğini bildirilen olgu sunumları ve serileri mevcuttur. Fakat hastamızda lezyonların ustekinumab enjeksiyon zamanı gelmeden önce nüks etmesi nedeniyle adjuvan bir tedaviye
ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla tedaviye eklediğimiz asitretin ise IL-17’nin de dahil olduğu bazı sitokinlerin
inhibisyonunu sağlayan ve keratinosit proliferasyonunu regüle eden sistemik bir retinoiddir. Hastamızda uyguladığımız ustekinumab ve asitretin kombine tedavisiyle, lezyonlar enjeksiyonlar arasında nüks etmemiş ve
hastalığın tam remisyona girmesi sağlanmıştır. Bu kombinasyon tedavisinin AKH için etkili ve başarılı bir
alternatif olabileceğini vurgulamak amacıyla bu vaka sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akrodermatitis Kontinua Hallopeau,Asitretin,Ustekinumab
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Resim 1a ve 1b

1a. Ustekinumab tedavisi öncesi akrodermatitis kontinua Hallopeau (AKH) lezyonları 1b. Ustekinumab 45
mg tedavisinin birinci ayında AKH lezyonlarında parsiyel iyileşme
Resim 2a ve 2b

2a.Ustekinumab 45 mg 2. ay kontrolünde AKH lezyonlarında tam iyileşme 2b. Ustekinumab 45 mg 3.ay
kontrolünde nüks ve lezyonlarda artış
Resim 3a ve 3b

3a Ustekinumab 90 mg tedavisi sırasında, ilacın enjeksiyon zamanına 1 ay kala ortaya çıkan nüks lezyonlar
(Bu aşamada tedaviye asitretin 25 mg eklenmiştir) 3b. Ustekinumab 90 mg ve asitretin 25 mg/g kombine
tedavisi ile elde edilen tam remisyon (Ustekinumab ve asitretin kombinasyon tedavisinin 9.ayı)
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PS-04
Hidradenitis supuritiva hastasında adalimumab tedavisine bağlı paradoks psöriasis
Elif Nur Keklikoğlu, İrem Dilem Türkmen, Nil Efsun İzci, Sevim Baysak, Burçe Can Kuru
Sultan 2. Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği
GİRİŞ: Psoriasis ve hidradenitis suppurativa (HS) artrit, metabolik sendrom, obezite ve sigara ile ilişkili enflamatuvar dermatozlardır Tümör nekroz faktörü antagonistleri (anti-TNF) çeşitli inflamatuar hastalıkları tedavi
etmek için sıklıkla kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Psoriasis hastalığının tedavisinde endike olmasına rağmen,
anti-TNF’ler paradoksal olarak bir psoriasisi tetikleyebilir. Psoriasis gelişim sürecinde deride plazmasitoid
dendritik hücrelerin belirlenmesi ve interferon (IFN)-α’nın saptanması hastalığın erken döneminde gözlenmektedir. Bu nedenle, TNF-inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda TNF-α’nın inhibisyonu, deride IFN-α’nın
artmasına neden olarak psoriasiform bir dermatiti tetikliyor olabileceği düşünülmektedir. Biz burada adalimumab tedavisi sırasında paradoks psoriasis gelişen ve tedavilere dirençli olgumuzu sunacağız
OLGU: Tarafımızca HS nedeniyle takip edilen ve 16 aydır adalimumab tedavisi alan 34 yaşında erkek hasta el ve ayak tabanında ve vücudundaki döküntüler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Bilinen ek hastalığı
olmayan hasta 15 yıldır günde bir paket sigara içiyordu. Hastanın dermatolojik muayenesinde gövdede ince
skuamlı, hafif eritemli yamalar ve yer yer püstüller, her iki el ve ayak tabanında püstüler lezyonlar olduğu
görüldü. Elden alınan biyopside subkorneal spongiotik büller ve hafif akantoz izlendi. Adalimumaba bağlı
paradoks psoriasis olarak değerlendirildi. Hastanın lezyonları için topikal steroid tedavisi eklendi ve rifampisin
ve klindamisin kapsül ile tedaviye devam edildi. Hastanın HS’ye bağlı şikayetlerinin devam etmesi üzerine
endikasyon dışı başvuru yapılarak sekukinumab tedavisi başlandı. Hastanın takiplerinde sekukinumaba kısmi
yanıt olduğu görüldü. Kısa süreli oral steroid ve rifampisin klindamisin kombine tedavisine geçildi. Steroidin
kesilmesi ve 2 aylık oral antibiyotik tedavisi ile optimal yanıt alınamaması üzerine endikasyon dışı başvuru
yapılarak ustekinumab tedavisine başlandı, hastamız aktif tedavisi ile takip ediliyor
TARTIŞMA: TNF-α inhibitörleri psoriasis kontrolünde etkili olan yerleşmiş tedavilerdir. Ancak psoriasis
tedavisinde TNF-α inhibitör kullanımı sırasında lezyonlarda alevlenme ve bu ajanların başka endikasyonda
kullanımı sırasında psoriasis ve psoriasiform erüpsiyonların gelişebileceği yayınlarda gösterilmiştir. TNF-α
antagonistleri ile tedavi edilen hastaların %2-5’inin paradoksal psoriaziform deri lezyonları geliştirdiği tahmin
edilmektedir. TNF-α inhibitörleri ile indüklenen psoriasisin idiyopatik psoriasis lezyonlarına göre gövdede
atipik yerleşim gösterdiği ve birden fazla morfolojik tipin birlikte görülebildiği düşünülmektedir. Bizim olgumuzda lezyonlar püstüler şeklinde izlenmiştir. Bu olayların indüklenmesinin altında yatan patojenik mekanizmaların, plazmasitoid dendritik hücreler (pDC) tarafından başlatılan doğal bağışıklık tepkileri olduğu
düşünülmesine rağmen mekanizma net değildir. Ayrıca hastaların psoriasis hastalığına genetik yatkınlıkları da
belirleyici olabileceği düşünülmektedir. Psoriaform lezyon gelişen hastalarda TNF-α inhibitörleri tedavisinin
kesilmesi, başka bir TNF-α inhibitörlerine geçilmesine veya tedavinin devamı konusunda yayınlarda görüş
birliği bulunmamaktadır. Bazı hastalarda TNF-α inhibitörlerinin devamı ile yeterli kontrol sağlanırken, tedavinin kesilmesi ile tam remisyon oranının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Tedavide topikal kortikosteroidler,
kalsipotriol, fototerapi, metotreksat, asitretin ve şiddetli olgularda prednizolon tedavisi uygulanmıştır. Bizim
olgumuz topikal, kısa süreli oral steroid, sekukinumab tedavisi almıştır. Hastanın tedavisinde istenilen düzeyde
yanıt alınamayınca ustekinumab tedavi başlanmıştır. Bu nedenle olgumuzu burada sunmayı uygun gördük.
Anahtar Kelimeler: paradoks psöriasis, adalimumab, hidradenitis supuritiva
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Resim 1

Resim 2

Avuç içlerinde püstüller

Hidradenitis supuritivaya bağlı koltuk altında
nodül ve skarlar
Resim 3

Sırtta eritemli plaklar ve püstüller
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PS-05
Fleksural tutulum yapan dermatozların dermoskopik ayırıcı tanısı: Bir invers psoriasis olgusu
Ece Gökyayla, Beyza Türe Avcı, Mustafa Turhan Şahin
Manisa Celal Bayar Üniversitesi,Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Manisa
İnvers psoriasis (IP), kronik plak psoriasisin fleksural alanları tutan formudur. Eritemli keskin plaklarla karakterizedir. Plaklar üzerinde skuam izlenmez ya da çok azdır. Oklüzyona sekonder maserasyon ve friksiyona
sekonder erozyonlar görülebilir. Lezyonlar en sık inguinal bölge yerleşimlidir. Bu bölgelerde mantar ve bakterilerle sekonder enfeksiyonlar sıktır ve enfektif ajanların varlığı da IP tablsounda alevlenmeye yol açar(3).
Eşlik eden tipik psoriasis plakları olabilir ancak zorunlu değildir(4). Sınırlı bir alanı tutsa dahi yaşam kalitesini
en çok bozan psoriasis alt tiplerinden biridir.
Ayırıcı tanıda genel olarak intertrigo olarak isimlendirilen fleksural tutulum ile karakterize klinik tablolar yer
alır. Bu grupta mekanik friksiyon, bakteriyel enfeksiyonlar(eritrazma vb.), fungal enfeksyionlar (dermatofitoz,
kandidiyazis) ve fleksural tutulum yapabilen diğer inflamatuar dermatozlar (seboreik dermatit, kontakt dermatit, atopik dermatit, Hailey-Hailey hastalığı vb.) yer alır.
Klinik tanı eşlik eden klasik psoriasis plakları olmadığında gözden kaçabilir. Dermoskopi, fleksural yerleşimli
dermatozlardan ayrımda oldukça yardımcı bir klinik tanı yöntemidir. Bu bildiride uzun yıllar intertrigo tanısıyla takip edilip dermoskopik ipuçlarıyla tanı alan bir IP olgusunu sunduk.
36 yaşında kadın hasta, sol memesinin altında uzun yıllardır devam eden kaşıntılı kızarıklıklar nedeniyle başvurdu. Hasta daha önce dış merkezlerde mekanik intertrigo ve fungal intertrigo gibi tanılarla çok sayıda tedavi
almış olmasına rağmen lezyonlarda herhangi bir iyileşme görülmemişti. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde bir
özellik yoktu.
Fizik muayenede inframammarian bölgede tek taraflı yerleşmiş eritemli zeminde erozyon ve maserasyon izlenmekteydi (resim 1). Diğer deri ve mukoza alanları olağan görünümdeydi.
Hastanın lezyonlarının dermoskopik bakısında homojen eritemli zeminde düzenli dağılım gösteren noktasal
damar yapıları ve yer yer ince skuamlar izlendi (resim 2).
Lezyonların uzun süredir sebat etmesi, tedavilere dirençli olması ve dermoskopik bakıda izlenen düzenli dağılım gösteren noktasal damar yapıları nedeniyle invers psoriasis ön tanısıyla biyopsi alındı ve tanı histopatolojik
olarak doğrulandı.
Psoriasisin dermoskopik incelemesinde homojen eritemli zeminde düzenli olarak dağılım gösteren noktasal
damar yapıları ile beyaz renkli skuamlar izlenir. Düzenli dağılan noktasal damar yapıları histopatolojik olarak
dermal papillalardaki dailate damarlara karşılık gelir. IP dermoskopisinde beyaz renkli skuamlar her zaman
izlenmeyebilir. Klinik olarak IP ile ayırıcı tanıya giren seboreik dermatit lezyonlarının dermoskopisinde damar yapıları düzensiz yerleşimli lineer şekildeyken ayırıcı tanıya giren bir diğer hastalık olan liken planus
pigmentosusta Wickham striaları vardır ve eşlik eden damar yapıları Wickham strialarını çevreleyecek şekilde
yerleşmişlerdir
IP nadir görülen bir hastalık olmamakla birlikte lezyonların klasik klinik görünümden uzak olması ve fleksural
alanlarda yerleşen diğer dermatozların daha ön planda akla gelmesi atlanabilir. Özellikle uzun yıllardır devam
eden fleksural lezyonlarda invers psoriasis tanısı akla gelmeli ve dermoskopik inceleme non-invaziv ve oldukça yardımcı bir tanı yöntemi olarak kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: dermoskopik ayırıcı tanı,fleksural bölge lezyonları,invers psoriasis
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resim 1

sol meme altında eritemli zeminde maserasyon ve erozyon alanları
resim 2

homojen eritemli zeminde noktasal damar yapıları ve ince skuamlar
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PS-06
Klinik olarak pitriazis rubra pilaris ile karışan eritrodermik psoriasis’in ustekinumab ile başarılı
tedavisi
Emine Turan1, Dilek Daşgın1, Ahmet Doğukan Dağdaş1, Arbil Açıkalın2, Yaşargül Denli1
1
Çukurova Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Adana
2
Çukurova Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Adana
Psoriasis travma, enfeksiyon, ilaçlar gibi tetikleyici faktörlerle birlikte poligenik predispozisyonun neden olduğu, çoğunlukla keskin sınırlı eritemli, skuamlı plaklarla seyreden kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır.
Eritrodermik psoriasis, tüm vücudun eritem ve skuam ile kaplanmasıyla ile seyreden bir psoriasis alt tipidir.
Eritrodermik psoriasisin en önemli klinik ayırıcı tanılarından biri pitriazis rubra pilaristir. Eritroderma ile başvuran ve klinik olarak pitriazis rubra pilaris ayrımında zorlandığımız bir eritrodermik psoriasis olgusunun,
ustekinumab ile başarılı şeklide tedavi edilmesi sunulmuştur.
47 yaşında erkek hasta kliniğimize 1 aydır olan ve zamanla tüm vücuda yayılan eritem ve skuam ile başvurdu.
Hastanın muayenesinde; eritrodermasında yer yer korunmuş deri adalarının varlığı, ek olarak palmoplantar sarı-turuncu renkte keratoderma gözlendi. Hastanın daha önceden bilinen bir cilt hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Hastanın yapılan rutin laboratuar tetkikleri normaldi. Hastadan alınan ilk biyopsi psoriasis ile uyumlu
geldi. Bunun üzerine hastaya metotreksat tedavisi başlandı. Ancak eritroderma kliniğinin yanıt vermemesi ve
ayırıcı tanıda pitriazis rubra pilaris şüphesinin devam etmesi üzerine tekrar alınan biyopsi sonucu pitriazis rubra pilaris ile uyumlu geldi. Bunun üzerine asitretin tedavisine geçildi. Bu tedaviye de yanıt vermeyen hastanın
tekrarlanan biyopsisi psoriasis ile uyumlu geldi. Tekrarlanan biyopsiler ile psoriasis tanısı konulan ve diğer
sistemik tedavilere yanıt vermeyen hastaya ustekinumab tedavisi başlandı. Takiplerinde hastanın lezyonlarının
tamamen gerilediği gözlendi.
Eritrodermik pitriazis rubra pilaris, eritrodermik psoriasis ile karışan önemli deri hastalıklarından biridir. Klinik ayırıcı tanısı zor olabilir. Her iki hastalığın ayrımında klinik bulgular yanında özellikle histopatolojik incelemeler önemlidir. Ancak hastamızda olduğu gibi klinik olarak ayırt etmekte zorlanılan ve tedaviye yanıt
alınamayan vakalarda yinelenen biyopsiler gerekebilmektedir. Ustekinumabın her iki hastalığın eritrodermik
formlarının tedavisinde yararlı olduğu literatürde bildirilmiş olup hastamızda da ustekinumab ile başarılı yanıtın alındığı vurgulanmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pitriazis Rubra Pilaris, Psoriasis, Ustekinumab
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Resim 2

Yaygın eritem ve skuam ile birlikte korunmuş deri
adaları

Resim 1

Yaygın eritem, yer yer yakacık şeklinde skuamlar ve
korunmuş deri adaları
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PS-07
İntravenöz immünglobulin tedavisi ile indüklenen dishidrotik egzema
Mehmet Gülengül, İrem Özdemir, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
İntravenöz immünglobulin (IVIG), birçok otoimmün ve otoinflamatuar hastalıkta kullanılan bir kan ürünüdür.
IVIG’in immün aracılı hastalıklardaki etki mekanizması net değildir. IVIG tedavisi sırasında ve sonrasında
çeşitli advers etkiler ortaya çıkmaktadır. Bildirilen kütanöz yan etkiler arasında ürtiker, alopesi, eritema multiforme, likenoid dermatit, purpurik eritem, vaskülit ve morbiliform döküntü bulunmaktadır. Bunların yanında
IVIG sonrası dishidrotik egzema gelişen literatürde bildirilmiş sınırlı sayıda vaka raporu mevcuttur. Hastanemizin nöroloji servisinde yatan 19 yaşında kadın hasta her iki el ve ayağında bir gündür varolan eritem ve kaşıntılı veziküller nedeni ile tarafımıza konsülte edildi. Hastaya iki hafta önce başlayan alt ekstremitelerde uyuşma ve güçsüzlük şikayetleri üzerine Guillain-Barré sendromu tanısı konulmuş. Daha sonra tedavisine yönelik
2gr/kg/gün IVIG tedavisi beş gün boyunca eşit dozlara bölünerek verilmesi planlanmış. Hastanın döküntüleri
ilk IVIG dozunu aldıktan sekiz gün sonra başlamış. Hastanın bilinen başka bir hastalığı, IVIG dışında yeni başlanan ilaç ve atopi öyküsü yoktu. Dermatolojik muayenesinde bilateral palmoplantar bölge ve el dorsumunda
eritemli taban üzerinde berrak sıvı ile dolu noktasal veziküler lezyonlar saptandı. Hastadan dishidrotik egzema
ön tanısı ile biyopsi alınmasına karar verildi. Biyopsi sonrası hastaya metilprednisolon aseponat (%0.1) topikal tedavisi başlandı. Hasta 3 haftalık tedavi ile tamamen iyileşme gösterdi. Hastanın patoloji sonucu seyrek
eozinofil ve nötrofillerle karakterli minimal spongiotik dermatit olarak raporlandı. Hastanın klinik ve patoloji
değerlendirilmesi ile dishidrotik egzema tanısı kesinleştirildi. Hastanın dishidrotik egzemasının IVIG tedavisine bağlı olabileceği düşünüldü. Naranjo Advers İlaç Reaksiyonu Olasılığı Ölçeği değerlendirmesinde skoru
6 olarak hesaplandı. Skorlama sistemine göre olası advers ilaç reaksiyonu olarak değerlendirildi. Dishidrotik
egzema IVIG sonrası gelişebilen nadir dermatolojik yan etkilerdendir. Tanısı klinik olarak konabilir. Topikal
kortikosteroid tedavisi ile tam iyileşme sağlanabilmektedir. Sonuç olarak, günümüzde IVIG bazı nörolojik
hastalıkların ve otoimmun hastalıkların tedavisinde daha sık kullanılmakta ve kutanöz yan etkileri de benzer
oranda klinikte daha sık karşımıza çıkmaktadır. Dermatolog olarak bu yan etkiler hakkında daha çok farkındalık geliştirmemiz, anamnez ve klinik tabloları daha dikkatli sorgulamamız gerekmektedir. Dishidrotik egzema
da IVIG’in nadir görülen bir yan etkisi olduğu için bu vakayı sunmaya değer gördük.
Anahtar Kelimeler: Advers reaksiyon, Dishidrotik egzema, IVIG, Naranjo
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Dishidrotik egzema-el dorsumunda

Dishidrotik egzema-palmar bölge

El dorsumunda eritemli zeminde veziküler lezyonlar

Palmar bölgede eritemli zeminde veziküler lezyonlar

Dishidrotik egzema-plantar bölge

Ayak plantar bölgede eritemli zeminde veziküler lezyonlar
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PS-08
3 yaş çocukta pityriasis rubra pilaris’in adalimumab ile başarılı tedavisi
Hüma Beliz Uncu, Güven Kaya, Ercan Çalışkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
GİRİŞ: Pityriasis rubra pilaris (PRP), nadir görülen kronik inflamatuar papüloskuamöz bir deri hastalığıdır
(1). PRP’nin temel özellikleri arasında kırmızı-kahverengi hiperkeratotik foliküler papüller, somon renginde
skuamlı plaklar, keskin sınırlı normal deri adaları ve palmoplantar keratoderma bulunur. Tanı tipik bulgulara
dayanarak kliniktir ancak klinikopatolojik korelasyon altın standarttır (2). Klinik özelliklere, başlangıç yaşına
ve prognoza göre altı farklı PRP türü tanımlanmıştır. Çocuklarda PRP’nin en yaygın başvuru şekli tip III jüvenil formudur (3). Lokalize formlarda topikal tedavi, orta-şiddetli hastalıkta sistemik tedavi gerekmektedir.
Birinci basamak sistemik tedavi retinoidler, bunu metotreksat ve sırasıyla siklosporin veya azatioprin izler(4).
Bu tedavilere direnç veye nüks durumunda biyolojik ajanlar göz önünde bulundurulmalıdır. Psöriazis ve PRP
arasındaki klinik ve histolojik benzerlikler göz önüne alındığında, psoriazis için onaylanmış tüm biyolojik
ajanlar, PRP’nin dirençli formlarının tedavisinde kullanılmıştır (5). Literatürde adalimumabın dirençli PRP
tedavisinde başarılı olduğunu ortaya koyan vaka bildirileri mevcuttur (6). Burada, önceki topikal ve sistemik
tedavilere dirençli 3 yaşındaki çocuk hastada adalimumab ile başarılı bir şekilde tedavi edilen inatçı PRP vakasını sunuyoruz.
VAKA: 3 yaşında erkek hasta yüzde, gövdede ve ekstremilerde yaygın, eritemli zemin üzerinde skuamlı, kaşıntılı makulopapüler döküntü ile kliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünden bu lezyonların yaklaşık 4 aylıktan
beri var olduğu, ara ara iyileşip tekrarladığı öğrenildi. Hasta müracaatından yaklaşık 1 yıl önce lezyonlardan
alınan punch biyopsi örneği ile dış merkezde psöriazis tanısı alarak topikal kalsipotriol ile takip edilmiş ve
bu tedaviden yanıt alınamaması nedeniyle sistemik metotreksat tedavisine başlanmış. Metotreksat tedavisinin
kısmi etkinliği nedeniyle müracaat eden hasta PRP olarak değerlendirildi ve tanı yeni biyopsi ile doğrulandı.
Sistemik metotreksat tedavisi ile takip edilen hastada tedavinin birinci ayında tüm vücut lezyonlarında nüks ve
karaciğer fonksiyon testlerinde 3 katı kadar artış gözlendi (Resim 1). Metotreksata yanıtsızlık ve hepatotoksisite nedeniyle hastaya adalimumab başlanmasına karar verildi. İlk dozdan bir hafta sonra kızarıklık ve skuam
azaldı. 3.ayda vücuttaki döküntülerin %80’ni düzelmiş olup bilateral malar bölgede eritem ve skuam hafif de
olsa devam etmekteydi (Resim 2). Hasta halen 2 haftada bir monoterapi olarak adalimumab almaktadır.
SONUÇ: Tarihsel olarak oral retinoidler ve oral metotreksat, PRP’de birinci basamak sistemik tedaviler olarak
kabul edilmiştir. Bununla birlikte, hedefe yönelik biyolojik tedaviler, etkinliği ve ciddi yan etki riskinin daha düşük
olduğunu gösteren klinik deneyimlere dayanarak PRP için giderek daha fazla kullanılmaktadır. PRP’li çocuklar
için bazen daha muhafazakar bir yaklaşım benimsenir. Yaygın cilt tutulumu olan dirençli ve fonksiyonel olarak sınırlayıcı hastalık (örneğin, avuç içi ve tabanların önemli tutulumu) sistemik tedavinin kullanılmasını gerektirebilir.
Adalimumab proinflamatuar mediatör olan TNF’e karşı hümanize bir IgG1 antikorudur. Avrupa İlaçlar Birliği
(EMA), en az dört yaşındaki çocuklarda şiddetli plak psöriazis tedavisi için adalimumabı onaylamıştır ve 2-4
yaş arası poliartiküler jüvenil idiyopatik artritli çocuklarda adalimumabın kullanımının güvenilir olduğunu
gösterilmiştir (7). PRP tedavisinde TNF-α antagonistlerinin kullanılmasının gerekçesi, TNF-α sinyalinin bloke
edilmesinin PRP’de immün aracılı inflamasyonu önleyebileceği hipotezinin yanı sıra histopatolojik ve klinik
özellikler açısından psoriazis ile benzerliklere dayanmaktadır. Bununla birlikte, psöriazis ve PRP arasındaki
klinik örtüşmeye rağmen, biyolojiklere karşı terapötik tepkileri farklıdır. Literatürde, adalimumabın çocuklarda dirençli PRP tedavisinde umut verici bir tedavi olduğunu göstermektedir (8). Adalimumabın PRP’deki etki
mekanizmasını ve uzun süreli idame etkisini belirlemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: pitriyazis rubra pilaris, çocuk, adalimumab
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Resim 1

Tedavi öncesi
Resim 2

Tedavi sonrası
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PS-09
Paradoksal psoriasis ve proksimal subungual hiperkeratoz
Osmanege Atliya, Mahmut Esat Tanrıbilir, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Biyolojik ilaçlar, günümüzde immün aracılı inflamatuvar hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Psoriasis tedavisinde de önemli bir yeri olan biyolojik ilaçların, yeni başlayan psoriasise neden olması veya var olan psoriatik lezyonları alevlendirmesi paradoksal psoriasis olarak tanımlanmaktadır. Paradoksal psoriasise tırnak değişikliklerinin eşlik etmesi, son derece nadir bir
durumdur. Bu yazıda, adalimumab kullanımı sonrası paradoksal psoriasis gelişen ve paradoksal psoriasisle birlikte ayak tırnaklarında proksimal subungual hiperkeratoz gözlenen bir olgu sunulmuştur.
46 yaşında erkek hasta; gövde ön yüzünde, bacaklarda kepekli kızarıklıklar ve her iki ayak baş parmak tırnaklarının proksimalinde kalınlaşma ve şekil bozukluğu şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde ankilozan spondilit tanısı olduğu, ankilozan spondilit nedeniyle Temmuz 2021’de adalimumab
tedavisi başlandığı, tedavinin 4. ayında bacaklarında ve gövde ön yüzünde kepekli kızarıklıkların meydana
geldiği öğrenildi. Hastanın lezyonlarının paradoksal psoriasis lehine değerlendirildiği ve adalimumab tedavisinin kesildiği öğrenildi. Hastanın lezyonları ortaya çıktıktan birkaç hafta sonra ayak baş parmak tırnaklarında
proksimal bölgede kalınlaşma ve şekil bozukluğu şikayetlerinin başladığı, öncesinde tırnaklarında herhangi bir
bozukluk olmadığı öğrenildi.
Dermatolojik muayenede bilateral tibia ön yüzünde ve umbilikus çevresinde eritemli skuamlı papül ve plaklar, bilateral ayak baş parmak tırnaklarında proksimal subungual hiperkeratoz ve distal onikoliz tespit edildi (Şekil 1 ve 2). Proksimal subungual onikomikoz şüphesiyle hiperkeratotik
alanlardan potasyum hidroksit ile iki kez direkt mikroskobik inceleme ile mantar araması yapıldı, mikroskobik incelemede mantar tespit edilmedi. Onikomikozu dışlamak amacıyla her iki ayak tırnağından
mantar kültürü için örnek alındı, mikrobiyolojik incelemede mantar üremesi saptanmadı. Hastanın proksimal subungual hiperkeratozu, paradoksal psoriasise eşlik eden tırnak tutulumu olarak değerlendirildi.
Paradoksal psoriasisin patogenezi net olarak henüz açıklanamamaktadır. Ancak, TNF-alfa inhibisyonu sonucu plazmasitoid dendritik hücreler aracılı interferon alfa ve CXCR3 gibi sitokinlerin aşırı ekspresyonu
başlıca rol oynadığı düşülmektedir. TNF-alfa inhibisyonu, tip I interferon yolağının aktivasyonuna neden
olarak psoriasis gelişiminde rol oynamaktadır. Paradoksal psoriasis lezyonlarına, tırnak tutulumunun eşlik etmesi son derece nadir bir durumdur. Literatürdeki paradoksal psoriasis vaka serilerinde, birkaç olguda
tırnak değişikliği bildirilmesine rağmen, bu olgulardaki tırnak bozuklukları spesifik olarak belirtilmemiştir.
Proksimal subungual hiperkeratoz, nadir gözlenen bir tırnak bozukluğudur. En sık proksimal subungual onikomikoz ile ilişkili olup, olgumuzda onikomikoz enfeksiyonu dışlanmıştır. Paradoksal psoriasis gelişimine
neden olan sitokin yolaklarındaki değişiklikler ve immün disregülasyon, tırnak yatağındaki keratinositlerde
aşırı proliferasyona neden olarak proksimal subungual hiperkeratoz gelişimine neden olabilir.
Literatürde, paradoksal psoriasis ve eş zamanlı proksimal subungual hiperkeratoz birlikteliği daha önce bildirilmemiştir. Paradoksal psoriasis ve subungual hiperkeratoz birlikteliğinin patofizyolojik mekanizması net
olarak bilinmemekle birlikte, immün disregülasyon ve sitokin aktivasyonunun, olgumuzdaki tırnak değişikliklerine neden olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adalimumab,biyolojik ilaçlar,paradoksal psoriasis,proksimal subungual hiperkeratoz,TNF alfa inhibitörleri
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Şekil 1

Şekil 2

Sol tibia ön yüzde eritemli skuamlı plak

Sol ayak birinci parmak tırnağında proksimal subungual hiperkeratoz ve distal onikoliz
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PS-10
Tofacitinib ilişkili multipl seboreik keratoz
Mahmut Esat Tanrıbilir1, Esra Adışen1, Berkay Şimşek2
1
Gazi Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı
Seboreik keratoz, sık görülen benign deri lezyonlarından biridir. Seboreik keratozlar; nadiren, kısa bir süre içerisinde, çok sayıda ortaya çıkabilir. İç organ maligniteleri, gebelik, inflamatuvar dermatozlar ve ilaçlar erüptif
seboreik keratozlar ile ilişkili başlıca nedenlerdir. Bu yazıda, tofacitinib tedavisi altındaki bir hastada, her iki
areolada, gövdede ve yüzde ani ortaya çıkan, multipl seboreik keratozları olan bir olgu sunulmuştur.
64 yaşında erkek hasta, her iki areolada siyah renkli papüler lezyonlar ve yüzde ve gövdede kahverengi lekeler
nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın şikayetlerinin 4 ay önce aniden ortaya çıktığı öğrenildi. Hastanın
özgeçmişinde, 13 yıldır romatoid artrit tanısı ile takip edildiği, 5 yıldır hidroksiklorokin ve leflunomid tedavileri aldığı, son 1 yıldır da tofacitinib tedavisine başlandığı öğrenildi. Hastanın ateş, gece terlemesi, kilo kaybı,
halsizlik gibi bir şikayeti olmadığı öğrenildi. Hastanın son 1 yılda yeni başlanan bir ilaç öyküsünün olmadığı
öğrenildi.
Hastanın dermatolojik muayenesinde, her iki areolada, multipl, siyah renkli, keskin sınırlı papüler lezyonlar
ve gövdede, yüzde açık kahverengi, yassı papül ve plaklar tespit edildi (Şekil 1). Bilgisayarlı dermoskopi ile
yapılan incelemede seboreik keratoz ile uyumlu, keskin sınırlı, girus ve sulkus yapıları ve komedo benzeri
açıklıklar tespit edildi (Şekil 2). Hastanın rutin laboratuvar tetkikleri normal aralıkta saptandı ve yaşa uygun
malignite taramalarında malignite lehine bir bulgu saptanmadı.
Hastanın areolasındaki lezyondan seboreik keratoz ön tanısı ile punch biyopsi alındı. Histopatolojik inceleme
seboreik keratoz ile uyumlu olarak raporlandı (Şekil 3). Hastanın lezyonlarına kriyoterapi uygulandı.
Erüptif seboreik keratozlar; iç organ maligniteleri, pitriazis rubra pilaris, psoriasis, ekzema gibi inflamatuvar
dermatozların yanı sıra, nadiren ilaç ilişkili olabilmektedir. Literatürde, biyolojik ilaçlar içerisinde adalimumab
kullanımı sonrası gelişen yalnızca bir erüptif seboreik keratoz olgusu bulunmaktadır.
Seboreik keratozlar, ileri yaşta sık görülen benign deri lezyonları olmakla birlikte, olgumuzda seboreik keratozların tofacitinib başlangıcından sonra aniden ve çok sayıda ortaya çıkması, maligniteye yönelik herhangi bir
bulgusunun saptanmaması, lezyonların tofacitinib ile olası ilişkisini düşündürmektedir. Hastamızdaki lezyonların keskin sınırlı ve multipl papüler lezyonlardan oluşması ve diffüz tutulumun olmaması ile nevoid hiperkeratoz tanısı dışlanmıştır. Bu olgu, tofacitinib ile olası ilişkili seboreik keratoz gelişimine yönelik literatürdeki
ilk olgu olması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: tofacitinib, biyolojik ilaçlar, seboreik keratoz
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Şekil 1

Şekil 3

Sol areolada multipl, siyah renkli, keskin sınırlı,
yuvarlak papüller

Epidermiste hiperkeratoz ve intraepidermal psödokist formasyonu

Şekil 2

Sulkus ve girus yapıları, kahverengi komedo benzeri
açıklıklar içeren keskin sınırlı lezyon
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PS-11
Risankizumab ile tetiklenen fiks ilaç erüpsiyonu, olgu sunumu
Mahmut Esat Tanrıbilir, Ahmet Soyugür, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Risankizumab; humanize yapıda, IL-23’ün p19 alt ünitesini hedef alarak etki gösteren IgG1 monoklonal antikorudur. IL-23 inhibitörleri, orta-şiddetli psoriasis tedavisinde kullanıma girmiş en yeni biyolojik ilaç sınıfıdır. IL-23 inhibitörlerinin etkinlik ve güvenliğine dair gerçek yaşam verileri yeni oluşmaktadır. Bu yazıda, şiddetli psoriasis ve hidradenitis suppurativa tanıları ile
takip edilen ve risankizumab tedavisi sonrası fiks ilaç erüpsiyonu gelişen bir olgu sunulmaktadır.
35 yaşında kadın hasta, 12 yıldır psoriasis ve 10 yıldır hidradenitis suppurativa (HS) tanıları ile kliniğimizde takip edilmekteydi. Hastanın psoriasis ve hidradenitis suppurativaya yönelik olarak daha önce infliksimab, adalimumab ve ustekinumab tedavileri aldığı öğrenildi. 2018-2021 yılları arasında ustekinumab
tedavisi alan hastada, psoriasis lezyonlarında ustekinumaba sekonder yanıtsızlık gelişmesi üzerine risankizumab tedavisine geçildi. Risankizumab tedavi başlangıcı öncesi ekstremitelerinde ve gövdede eritemli
skuamlı plakları olan hastanın PASI değeri 14’tü. Hastanın bilateral aksilla ve inguinal bölgesinde eritemli
nodül ve sinüs traktları mevcuttu. Hidradenitis suppurativa hekim global değerlendirmesine göre orta şiddette HS hastalık aktivitesi vardı. Hastanın risankizumab ilk dozundan 5 gün sonra her iki göz çevresinde
mor renkli kaşıntısız lezyonları ortaya çıktı. Dermatolojik muayenesinde bilateral periorbital bölgede keskin sınırlı, yuvarlak mor renkli plaklar mevcuttu. Hastada fiks ilaç erüpsiyonu düşünüldü. Hastanın son bir
ay içerisinde ek ilaç kullanımı olup olmadığı detaylı bir şekilde sorgulandı. Risankizumab dışında bir ilaç
kullanımı olmadığı öğrenildi. Hastanın lezyonları post-inflamatuvar hiperpigmentasyon bırakarak iyileşmeye başladı. Risankizumab tedavisine devam edildi. Hastaya 2. doz risankizumab uygulanması sonrası, aynı bölgede mor renkli plaklar tekrar ortaya çıktı. Hastanın 2. doz risankizumab sonrası psoriasis lezyonlarında gerileme gözlenmedi, PASI değeri 10’du. HS hastalık aktivitesinde değişiklik gözlenmedi.
Hastamızda, ilacın tekrar uygulanması sonucu aynı bölgede lezyonların ortaya çıkması ve tipik fiks ilaç erüpsiyonu lezyonları gelişmesi nedeniyle klinik olarak fiks ilaç erüpsiyonu tanısı konulmuştur. Hastanın bu dönemde
risankizumab dışı ilaç kullanmamış olması nedeniyle fiks ilaç erüpsiyonu risankizumab ile ilişkilendirilmiştir.
Fiks ilaç erüpsiyonu, şüpheli ilaca tekrarlayan maruziyet sonrası aynı bölgede ortaya çıkan kutanöz
ilaç reaksiyonudur. Keskin sınırlı, koyu kırmızı veya viyolase plaklar şeklinde başlayıp, post-inflamatuvar hiperpigmentasyon bırakarak iyileşme eğilimindedir. Trimetoprim-sülfametoksazol, tetrasiklinler, penisilin, kinolon, dapson, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar, asetaminofen, barbitüratlar fiks ilaç
erüpsiyonuna neden olan başlıca ilaçlar arasındadır. Literatürde, biyolojik ilaçlarla fiks ilaç erüpsiyonu gelişen yalnızca 3 olgu bildirilmiş olup, bunların ikisi adalimumab, birisi de ustekinumab sonrası fiks
ilaç erüpsiyonu gelişen olgulardır. Risankizumab ile ilişkili fiks ilaç erüpsiyonu henüz bildirilmemiştir.
Bu olgu, literatürde risankizumab ile tetiklenen ilk fiks ilaç erüpsiyonu olgusu olması açısından önem taşımaktadır.
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PS-12
Covid-19 aşıları ile tetiklenen farklı psoriasis tipleri: İki olgu sunumu
Algün Polat Ekinci, Tuğba Atcı, Elizaveta Melnicova, Sevgi Kuzugüdenli
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Psoriasis farklı klinik bulgulara yol açan kronik seyirli, immun aracılı, inflamatuar bir hastalıktır. Uygun
genetik zeminde infeksiyonlar, ilaçlar, aşılar, fiziksel travma ve stres gibi çeşitli tetikleyicilerin etkisi ile başlatılan
immün olayların hastalığın ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir. Dünya çapında Covid-19 pandemisine yönelik aşı uygulamaları devam etmekte olup aşılar ile tetiklenebilen veya hastalığı şiddetlenen psoriasis vakaları bildirilmektedir. Bu posterde Covid-19 aşılanması sonrası psoriasis tanısı konulan iki olgu sunulmaktadır.
YÖNTEM: Kendisinde ve ailesinde bilinen psoriasis öyküsü olmayan, BionTech mRNA aşısı dışında olası
tetikleyici faktör bulunamayan, iki erkek hasta guttat/plak ve plak/püstüler psoriasis ile uyumlu lezyonlar ile
başvurdu. Bir hastada asitretin diğerinde siklosporin tedavileri ile lezyonlarda tama yakın silinme sağlandı.
BULGULAR: Özgeçmişinde diyabet, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, Parkinson hastalığı tanıları bulunan 63 yaşında erkek hasta bir aydır devam eden deri lezyonları ile başvurdu. Hastaya deri şikâyetlerinin başlamasından 1 ay önce BionTech mRNA aşısı ikinci dozu uygulanmış, bunu takiben birkaç gün içinde lezyonlar çıkmaya başlamış ve zaman içinde artış göstermişti.
Hastanın dermatolojik muayenesinde saçlı deri, yüz, göğüs ön yüz, fleksural alanlar (aksilla, inguinal, intergluteal) ve genital bölgede eritemli skuamlı plaklar; gövde, kol, bacak ve gluteal alanlarda dağınık yerleşimli, çok sayıda guttat papüller mevcuttu. Hastanın yakın dönemde geçirilmiş infeksiyon veya yeni
başlanan ilaç anamnezi yoktu. Klinik ve histopatolojik bulgularla guttat ve plak psoriasis tanısı konulan hastaya asitretin 25mg/gün ve topikal tedavi başlandı, kısa süre içinde lezyonlarda tama yakın silinme sağlandı.
Özgeçmişinde ek hastalığı olmayan 42 yaşında erkek hasta ise üç haftadır devam eden deri lezyonları ile başvurdu. Hastaya, şikâyetlerinin başlamasından 5 hafta önce BionTech mRNA aşısı üçüncü dozu uygulanmış, takip eden iki hafta içinde lezyonlar çıkmaya başlamış ve zaman içinde artış göstermişti. Hasta bu şikayetlerle başvurduğu bir merkezde tek doz intramuskuler metilprednizolon
asetat 40 mg tedavisi almış, sonrasında lezyonlarında belirgin artış olmuştu. Hastanın dermatolojik muayenesinde yüz, saçlı deri, gövde ön-arka, ekstremiteler ve genital bölgede yer yer püstüllerin eşlik ettiği,
anüler desenli, eritemli skuamlı plak lezyonlardan oluşan eritrodermik görünüm dikkat çekmekteydi. Hastanın yakın dönemde geçirilmiş infeksiyon veya yeni başlanan ilaç anamnezi yoktu. Klinik ve histopatolojik bulgularla akut eritrodermi, plak ve püstüler psoriasis tanısı konulan hastaya siklosporin 250 mg/
gün ve topikal tedaviler başlandı, yaklaşık bir hafta içinde lezyonlarda tama yakın gerileme sağlandı.
SONUÇ: Her iki olgumuzda da Covid-19 aşıları psoriasisin olası tetikleyicisi olarak öne çıkmaktadır. Covid-19’a yönelik ilk doz ve hatırlatma aşılarının tüm dünyada aktif olarak devam ettiği göz önünde tutulursa
benzer yeni olguların gelişmesi olasıdır. Bu bildiri ile yeni başlayan ya da alevlenmesi olan farklı psoriasis
klinik tiplerine sahip olgularda, Covid-19’a yönelik aşıların da olası tetikleyici faktör olarak akılda tutulması
amaçlanmıştır.
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PS-13
Guselkumab tedavisi sonrası eritemli veziküler reaksiyon gelişen bir psöriazis olgusu
İlayda Esna Güngör, İlknur Kıvanç Altunay, Cemre Akpulat, Artun Kırker
SBÜ Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyolojik ajanlar, günümüzde orta-şiddetli psöriazis vulgaris tedavisinde etkili, kolay uygulanabilir ve güvenli olmaları nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Guselkumab, psöriazis patogenezinde önemli bir proinflamatuvar sitokin olan anti-IL-23’ün p19 subunitini bloke eden monoklonal insan antikorudur. Literatürde
guselkumab tedavisi sırasında gelişen advers veya paradoksal deri reaksiyonu olgusu bildirimi sınırlıdır. Guselkumab tedavisi ile ilişkili olarak psöriazis lezyonlarında alevlenme olan 2 hasta ve büllöz pemfigod gelişen 1 hasta bildirilmiştir. (1,2) Biz burada şiddetli plak tip psöriazis vulgaris nedeniyle başlanan guselkumab
tedavisinin 1. doz uygulamasından sonra vücudunda yaygın lividi eritemli zeminde üzerinde erode ve yer
yer krutlu veziküllerin gözlendiği plak lezyonları oluşan bir vakayı sunduk.....yaşında tarafımızca 15 yıldır
psöriazis vulgaris tanısıyla takip edilen erkek hasta polikliniğimize.........tedavisini almasına rağmen gerilemeyen plak tip psöriazis lezyonları şikayetiyle başvurdu. Hastanın daha önceden sistemik tedavi modaliteleri arasında metotreksat, adalimumab, etanersept, ustekinumab, sekukinumab kullanımı mevcuttu. Hastanın
bu tedavilere rağmen PASİ değeri 25 olması üzerine guselkumab tedavisine geçişi planlandı. Guselkumab
100 mg 1. doz uygulandıktan 3 gün sonra vücudunda yanma ve kaşıntı şikayeti oluşmuş. Şikayetlerin giderek şiddetlenmesi ve lezyonların artması üzerine hasta polikliniğimize başvurdu. Başvuru sırasında yapılan dermatolojik muayenede hastanın eritrodermik olması üzerine servisimize yatışı yapıldı. Tüm vücudun
%80’ inden fazlasını kaplayan eritem ve üzerlerinde yer yer skuamların eşlik ettiği endure plaklar mevcuttu
(resim 1). Hastanın tetkiklerinde lökositoz ve CRP yüksekliği dışında patolojik bulgu saptanmadı. Hastaya
semptomlarını rahatlatmak amacıyla iv feniramin ve topikal olarak kalsipotriol ve üreli nemlendirici başlandı.
Ayrıca hastaya 1 hafta arayla 2 doz metotreksat 15 mg subkutan uygulandı. Yatışının 2. haftasında kollarında
vezikülobüllöz lezyonlar gelişti. Eritemli skuamlı plaklar yerine lividi eritemli yer yer targetoid görünümde
olan ve erode krutlu vezikül ve büllerin eşlik ettiği plaklar oluştu (resim 2). Bu lezyonlardan biyopsi ve DİF
alındıktan sonra hastaya vezikülobüllöz ilaç reaksiyonu ön tanısıyla metilprednizolon 60 mg iv yapıldı. Biyopsi sonucunun ilaç reaksiyonuyla uyumlu gelmesi üzerine 10 gün süreyle iv metilprednizolon uygulandı
ve semptomların kontrol altına alınmasıyla doz azaltılarak kesildi. Şikayetleri gerileyen hastanın guselkumab
100 mg 2. dozu uygulandı. Takiplerinde yeni lezyon çıkışı görülmemesi üzerine hasta topikal nemlendiricileri ile taburcu edildi (resim 3). Hastanın guselkumab tedavisi ilk dozdan sonra oluşan lezyonlarının psöriazisin kompleks immünolojik mekanizması göz önüne alınarak immünojenik bir kayma nedeniyle olduğu
düşünüldü. Yapılan literatür taramasında benzer bir vakaya rastlanmadı. Lezyonların sistemik kortikosteroid tedavisiyle kontrol altına alınması ve gerilemesi üzerine guselkumab ve haftalık metotreksat tedavisinin
devamı kararı verildi, hastanın takiplerinde benzer lezyon çıkışı olmadı ve psöriazis lezyonları da geriledi.
1. Casseres RG, Rosmarin D. Two Cases of Worsening Psoriasis After Switching From Ustekinumab to Guselkumab. Journal of Psoriasis and Psoriatic Arthritis. 2019;4(3):153-154. doi:10.1177/2475530319835792
2. Burlando M, Capurro N, Herzum A, Cozzani E, Parodi A. Guselkumab-associated bullous pemphigoid in
a psoriasis patient: A case report and review of the literature. Dermatol Ther. 2022 Jan;35(1):e15207. doi:
10.1111/dth.15207. Epub 2021 Nov 30. PMID: 34791777.
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PS-14
Psoriasisle karışan ya da birlikte görülen krutlu skabiyez
Ayda Acar, Batuhan Tural, İlgen Ertam Sağduyu
Ege Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İzmir
Son yıllarda görülme sıklığı çok artmış olan skabiyez kaşıntılı deri hastalıklarında akla gelmektedir. Skabiyezin daha nadir görülen tipi olan krutlu skabiyez (Norveç uyuzu) daha nadir görülmektedir ve klasik uyuzdan
klinik olarak daha farklı gözükmesi nedeniyle daha kolay atlanabilmektedir.
Elli yaşında kadın hasta vücudundaki döküntüler nedeniyle başvurdu. Öyküsünden hastanın 3 yıldır vücudunda
döküntüler olduğu, dış merkezde subkorneal püstüler dermatoz ve psoriasis tanılarıyla dapson, sistemik ve
topikal kortikosteroidler, kolşisin, asitretin ve metotreksat kullanım öyküsü olduğu, 1 ay önce ustekinumab
45 mg başlandığı, bu tedavilerle şikayetlerinin geçmemesi üzerine tarafımıza başvurdu öğrenildi. Öz ve soy
geçmişinde anlamlı özellik mevcut değildi. Dermatolojik muayenesinde tüm vücutta yaygın eritemli, skuamlı
papül ve püstüler lezyonlar izlendi. Dermatoskopik muayenede çok sayıda silyon görüldü. Kullanmakta olduğu ustekinumab kesilerek hastaya %5 permetrin krem ve %10 kükürt içeren majistral kombine olarak reçete
edildi ve birer hafta arayla 2 kez uygulaması önerildi. Aynı tedavinin tüm aile tarafından uygulanması önerildi. Bulaş yöntemleri hakkında bilgi verildi. Bir ay sonraki kontrolünde tüm lezyonları gerilemişti. Skabiyez
lezyonları dışında psoriasise ait bulgu da gözlenmedi. Hastanın öyküsünde psoriasis tanısı olduğu için takip
amacıyla randevu verildi.
Burada klasik tipine göre nadir görülen krutlu skabiyez olgusu psoriasisle karışabilmesi nedeniyle sunulmuştur. Bu hastada öykünün 3 yıl gibi uzun süreli olması nedeniyle skabiyez daha sonradan eklenmiş ve immunsupresif tedavilerle krutlu skabiyez haline gelmiş olabilir. İki aylık takibinde herhangi bir lezyon gelişimi
izlenmemiştir. Hastanın uzun dönem takibine devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: psoriasis, skabiyez, krutlu skabiyez
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PS-15
Yaygın yerleşimli bir rupioid psoriasis olgusu
Gülcan Saylam Kurtipek1, Mehmet Akyürek1, Hediye Eker1, İsmail Can1, Ufuk Yılmaz1, Ceyhan Uğurluoğlu2
1
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Konya,Türkiye
2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD, Konya,Türkiye
GİRİŞ: Psoriasis multifaktöriyel zemini olan kronik, sistemik, immün aracılı inflamatuar bir dermatozdur.
Normal popülasyonda prevalansı ortalama %2 civarındadır. Kadın ve erkeklerin eşit olarak etkilendiği hastalığın klasik lezyonu keskin sınırlı, kabarık, beyaz skuamlı, eritemli plaktır. Lezyonların boyut, şekil ve yerleşim yerleri, sınıflandırılmış klinik paternlere göre değişiklik göstermektedir. Tırnak ve eklem tutulumunun
da eşlik edebildiği bu tipler başlıca kronik plak (psoriasis vulgaris), guttat, invers, eritrodermik, püstüler ve
sebopsoriasis olarak ayrılmaktadır. Psoriasis vulgaris plakların morfolojilerine göre coğrafik, anuler, rupioid,
ostraseöz gibi isimler almaktadır. Bu olguda hastalığın nadir görülen bir alt tipi olan rupioid formun sunumu
amaçlanmıştır.
OLGU: 49 yaşında erkek hasta, eklem ağrıları ve vücutta yaygın kabuklu yara şikayetiyle romatoloji bölümüne başvurmuş. Deri lezyonlarının değerlendirilmesi için tarafımıza konsülte edilen hastanın anamnezinden
yaklaşık 26 yıldır vücudunda ilk başlarda dirseklerde ve bel hizasında başlayan ardından yayılan sert boynuzsu kabuklu yaraların var olduğu, son 10 yıldır da yaygın vücut ağrıları ve tutukluğunun olduğu öğrenildi.
Hasta daha önce psoriasis ve psoriatik artrit tanıları ile sistemik metotreksat, salazoprin ve kolşisin tedavileri
almış, fayda görmediğini düşünüp kendi isteği ile tedaviyi kesmiş. Tarafımıza başvurduğunda herhangi bir
sistemik veya topikal tedavi almamaktaydı. Hastanın dermatolojik muayenesinde sakrumda, lomber bölgede,
umblikus etrafında, bilateral bacaklarda ve ön kolda yaygın kahverengi sarımsı renkte, koni şeklinde, sert,
hiperkeratotik lezyonları mevcuttu. Ek olarak saçlı deride eritemli, skuamlı kalın plaklar ve tırnaklarda yaygın
subungal hiperkeratoz, onikoliz ve pitting görünümü saptandı. Hastada rupioid psoriasis düşünülerek lezyonel
alandan deri punch biyopsi alındı. Biyopsi sonucu psoriasis ile uyumlu raporlandı. Histopatolojisinde stratum
korneumda konfluent parakeratoz, epidermiste akantoz, suprapapiller dermiste incelme, granüler tabakada kayıp, dermal papillalarda ödem ve uzama ile kapiller dilatasyon görüldü. Şiddetli psoriatik artriti olan hastaya
adalimumab tedavisi başlanması planlandı ve tetkikleri istendi. Ancak hasta tetkikleri tamamlamadı,takipten
kendi isteği ile çıktı.
TARTIŞMA: Psoriasis vulgarisin kronik, aşırı hiperkeratotik plakları morfolojik olarak birbiri arasında minör
farkların bulunduğu değişik görünümler alabilir. Rupioid, ostraseöz ve elefantin olarak ayrılan bu subtipler
1948’de Polonyalı dermatolog Marian Grzybowski tarafından tanımlanmıştır. Rupioid (Yunanca pislik anlamına gelen rhupos’tan gelir) psoriaziste hiperkeratotik, eritematöz kenarlı, eş merkezli dairesel skuamlar
üst üste birikerek konik bir şekil alır. Lezyonlar genellikle yaygındır ve tedaviye dirençlidir Tırnak tutulumu
ve artrit sıklıkla eşlik eder. Ostraseöz psoriasiste sıkı bir şekilde üst üste yerleşmiş, içbükey, farklı renklerdeki kalın skuamlar istiridye kabuğuna benzer bir görünüm oluşturur. Elefantin psoriasiste geniş, kalın ve düz
plaklar bulunur. Tüm formlar muhtemelen kalın hiperkeratoz nedeniyle topikal tedaviye dirençlidir. Uzun süre
tedavisiz kalan yaygın yerleşimli lezyonların görüldüğü bu vaka nadir görülmesi sebebiyle paylaşılmaya değer
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: psoriasis, rupioid, hiperkeratoz
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PS-16
Sertolizumab tedavisine yanıt veren eritrodermik psöriazis olgusu
Elif Nur Özler, Zeynep Topkarcı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
Eritrodermik psoriasis, yaygın eritem ve deskuamasyonla karakterize; bazen ateş, genel durum bozukluğu gibi
sistemik semptomların da eşlik edebildiği; şiddetli bir psoriasis formudur. Uluslararası kılavuzlarda eritrodermik psoriazis tedavisinde biyolojik ajanların yeri net olarak tanımlanmadığından çoğu biyolojik ilaç, vaka
raporlarına veya küçük vaka serilerine dayanarak kullanılmaktadır. Burada yıllardır birçok tedavi seçeneğine
direnç gösteren ancak sertolizumab tedavisine yanıt veren eritrodermik psoriazis tanılı hasta sunulmaktadır.
56 yaşında erkek hasta, 30 yıldır eritrodermik ataklarla seyreden şiddetli plak psoriasis ve son 15 yıldır eşlik
eden psoriatik spondiloartropatisi mevcut; 10 yıldır polikliniğimizden takipli olan hastada eritrodermi ayırıcı
tanısı için yapılan çok sayıda histopatolojik inceleme psoriasis ile uyumlu sonuçlandı. Orta derece mental retardasyon, benign prostat hiperplazisi (4 yıldır) ve hipertansiyon (10 yıldır) dışında bilinen ek hastalığı yoktu.
Benign prostat hiperplazisi için dutasterid, silodosin ve hipertansiyon için verapamil kullanmaktaydı. Hastanın
tedavisinde metotreksat, asitretin, fototerapi, siklosporin, etanersept, infliksimab, adalimumab, ustekinumab,
sekukinumab tedavileri denenmiş olup hiçbir tedavi seçeneğinde yeterli yanıt alınamamıştı. En iyi yanıt etanersept ve asitretin kombinasyonuyla alınsa da eritrodermik durum tam gerilememişti. Hastaya 2019 yılında
standart dozda sertolizumab ve asitretin 25 mg/günaşırı olucak şekilde tedavi başlandı. Eritrodermik alanlarda
6 ay içerisinde belirgin gerileme gözlendi, herhangi bir yan etki olmadı. Üç doz biontech aşısı olan hastada
aşılar sonrası alevlenme de izlenmedi. Literatürde ustekinumab, adalimumab, etanersept, and infliksimab tedavilerinin eritrodermik psoriaziste başarılı olarak kullanıldığını bildirilen olgular bulunsa da sertolizumabın
etkinliği ile ilgili veri bulunamamıştır. Eritrodermik psoriazis hastalarında biyolojik ajanların rolünü ve etkinliğini doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Eritrodermik psöriazis, Sertolizumab, Tedavi
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PS-17
Nadir görülen bir metabolik depo hastalığı: Lipoid proteinoz olgu sunumu
Beril Zahide Düzenli, Mine Müjde Kuş
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Kahramanmaraş
Lipoid proteinoz (Urbach-Wiethe hastalığı) ilk defa 1929’da tanımlanan, nadir görülen, otozomal resesif geçişli bir genodermatozdur. Deri, mukoz membranlar, beyin ve iç organlarda hyalin madde birikimi olur ve buna
sekonder klinik bulgular gelişir. Olgumuz yüzünde ve saçlı derisinde yara ve izler, saçlarında seyreklik, kol
altında sarı lekelenme şikayetleri ile başvuran 3 yaşında erken tanı alan erkek hastaydı.

Anahtar Kelimeler: atrofik skar, depo hastalığı, lipoid proteinozis
Aksillada sarı renkli plak

Sublingual frenulumda infitirasyon Yüzde atrofik skarlar ve
ekskoriasyonlar
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PS-18
Bretiksumab vedotin kullanımı ile şiddetlenen plak tip psoriasis olgusunda otolog kemik iliği
transplantasyonu sonrasında remisyonun sağlanması: Olgu sunumu
Muhammet Hanefi Dirican, Furkan Sarı, Melisa Bakış, Eda Öksüm Solak, Salih Levent Çinar, Murat Borlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Brentiksumab vedotin (BV), CD30 antikorunun anti-mikrotübül monometiluristatin (MMAE)’ e bağlanması
ile oluşturulmuş immunokonjugattır. CD30 yüksek oranda eksprese eden tümor hücrelerine bağlanarak bu hücrelerin apaptozise ilerlemesine neden olur. Bu mekanizma ile BV dirençli Hodgkin lenfoma (HL), anaplastik
büyük hücreli lenfoma ve kutanöz T hücreli lenfoma tedavisinde kullanılmaktadır.Medikal onkoloji tarafından
Hodgkin lenfoma (HL) nedeni ile 14 yıldır takip edilen 49 yaşındaki erkek hasta vücuttaki lezyonlar için tarafımıza danışıldı. Hastanın yaklaşık 20 yıldır plak tip psoriasis tanısının bulunduğu, bu süre içerisinde psoriasis
için sadece topikal tedaviler kullandığı öğrenildi. Hastanın daha önce HL nedeni farklı zamanlarda 3 defa
kemoterapi kürü aldığı, bu tedavilerden sonra psoriasis lezyonlarının tamamen geçtiği ve zaman içerisinde lezyonların tekrarladığı öğrenildi. Standart kemoterapi rejimlerinin HL nüksünü önleyememesi nedeni ile hastaya
6 ay önce BV tedavisinin başlandığı ve bu tedaviden yaklaşık 2 ay sonrasında hastanın psoriasis lezyonlarında
hiç olmadığı kadar artma meydana geldiği öğrenildi.Dermatolojik muayenede karın ön yüzde, sakral ve gluteal
bölgede bilateral dirsek, ön kol ekstensör yüz, diz ve bacak ön yüzlerde keskin sınırlı kalın eritemli skuamlı
plaklar saptandı ( Şekil 1 ve 2). Hastanın lezyonları plak tip psoriasis ile uyumlu olduğu gözlendi. Hastanın
yakın zamanda otolog kemik iliği transplantasyonu (OKIT) planı bulunması sebebi ile psoriasis lezyonları
için hastaya sistemik tedavi ajanı başlanılmadı, klobetazol propiyonat vaselin karışımı kullanılması önerildi.
OKIT sonrasında hastanın lezyonlarının postinflamatuar hiperpigmentasyon bırakarak tamamen iyileştiği ve 3
aylık süre içerisinde tekrarlamadığı gözlendi ( Şekil 3 ).Akut ve kronik myeloid lösemilerde, HL ve Hodgkin
dışı lenfomaların tedavisinde kullanılan allojenik ya da otolog kemik iliği transplantasyonlarının (KIT) eş
zamanlı mevcut olan psoriasis lezyonlarında düzelme sağladığı daha önce literatürde gösterilmiştir (3). Fakat
BV kullanımı sonrasında alevlenen plak tip psoriasis tablosu daha önce literatürde bildirilmemiştir. Bu olgu
sunumu ile BV kullanımını takiben varolan psoriasis hastalığının şiddetlenebileceğinin ve altta yatan malignite
tablosunun tedavisi için yapılacak KIT tedavinin psoriasis lezyonlarında iyileşme sağlayacağının belirtilmesi
amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Brentiksumab vedotin, Kemik iliği transplantasyonu, Psoriasis
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PS-19
Metotrexat tedavisinde 1 yıllık ilaçta etkinlik ve ilaçta kalım değerleri: Tek merkezli Erciyes
Üniversitesi deneyimi
Melisa Bakış, Demet Kartal, Salih Levent Çınar, Eda Öksüm Solak, Murat Borlu
Erciyes Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri
GİRİŞ: Psöriazis tedavisinde sistemik tedaviler oldukça önem arz etmektedir. Biyolojik tedaviler çağında,
klasik bir immünomodülatör olan metotreksat (MTX), sedef hastalığının sistemik tedavisinin temel taşıdır.
MTX’i çeşitli biyolojik ajanlarla karşılaştıran son klinik çalışmaların sonuçları, bunun psoriazis için klasik
sistemik tedaviler arasında birinci basamak tedavi olduğunu göstermiştir.Bir dihidrofolat redüktaz analoğu
olan MTX’in, Dihidrofolat redüktaza bağlanarak DNA sentezini durdurup keratinosit proliferasyonunu inhibe
etmesinin yanında antiinflamatuar ve immünmodülatuar etkileri de vardır.
YÖNTEM: Biz bu çalışmamızda psöriazisin konvansiyonel tedavi seçeneklerinden biri olan ve oldukça güvenilir bir ilaç olan MTX’in psöriazis hastalarındaki etkinliğini incelemeyi amaçladık.Çalışmamızda son 1 yılda
kliniğimizde MTX başlanan psöriazis hastalarını yaş,cinsiyet gibi genel özelliklerine,tutulum bölgelerine göre
eklem,tırnak,saç ve genital lezyon olup olmamasını göz önüne alarak sınıflandırarak MTX tedavi etknliğini,tedavide kalım oranlarını ve tedavinin bırakılma nedenlerini inceledik.Çalışmamıza 53 E, 59 K olmak üzere 113
psöriazis hastasını dahil ettik.Hastalarımızın %12,4 ‘ünde eklem tutulumu, %19,5 hastamızda tırnak tutulumu,%3,5 hastamızda genital lezyon mevcut idi. Beraberinde başlangıç ve MTX sonrası PASI değişimini T test
yöntemiyle inceledik ve hastaların başlangıç PASI değerinin 8,3 ten ortalama 3 ay sonundaki PASI değerinin
2,06 ya gerilediği görüldü.Hastalarımızın yüzde 57’sinde 3 ayda PASI 75yanıtı elde edildi.Ulaşılan PGA 0-1
oranı da yüzde 44 olarak saptandı.
Hastalarımızın %13’ünün kontrollere gelmediği tespit edildi,1 yıllık tedavide kalım oranı yüzde 49 olarak
bulundu.%30’unun MTX tedavisini bıraktığı tespit edildi.Bırakılma sebepleri sıklık sırasına göre primer etkisizlik,halsizlik ve bulantı,KCFT yüksekliği,sekonder etkisizlik idi.Hastalarımızın 41’inde(%27) primer etkisizlik,9’unda (%8) halsizlik ve bulantı,5’inde (%4) KCFT yüksekliği,3’ünde(%2) sekonder etkisizlik oldu.
TARTIŞMA: MTX’i içeren sadece birkaç randomize klinik çalışma yapılmıştır ve mevcut kanıtların çoğu biyolojik ilaçlarla ilgili önemli çalışmalardan gelmektedir.Ancak MTX uzun yıllardır kullanılmaktadır ve bizim
çalışmamızda da görüldüğü üzere iyi bir güvenlik profili ile iyi bir tedavi etkinliği göstermektedir.
MTX, birçok hastada tam ve tama yakın iyileştirme potansiyeli olan ve hastaların en az yarısında PASI 75 yanıtını sağlayabilen önemli bir tedavi ajanı olarak görülmektedir.Sistemik yan etkilerin beklenenden az oranda
görülmesi kullanım kolaylığı olduğunu göstermektedir.Hastaların yarısında 1 yıllık ilaçta kalım oranına ulaşıldığı tespit edildi.Kullanımı kıstlayan en önemli yan etki halsizlik ve bulantıdır.
Anahtar Kelimeler: Psöriazis,Metotrexat,PASI
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MTX Bırakılma Sebepleri

MTX ile PASI Değişimi
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