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iyoderma gangrenosum (PG), inflamatuvar
barsak hastalıklarında (úBH) gözlenebilen
önemli bir dermatolojik problemdir. Ülseratif
kolitte (ÜK) .4% ve Crohn hastalıùında (CH) 5%
oranında görülür(). Psöriasis ise úBH'da daha nadirdir.

OLGU SUNUMU
33 yaüında bir bayan hasta son  aydır karın aùrısı, buna eülik eden ve günde yaklaüık 8 defa olan,
mukuslu, nadiren kan içeren defekasyon üikayeti
ile kliniùimize baüvurdu.Ayrıca her iki alt ekstremitede diz altında, ön yüzde ve ayak sırtında bulunan ülsero-nekrotik çok sayıda cilt lezyonları ve
yılda birkaç kez kollarda ve bacaklarında olduùunu söylediùi psöriatik lezyonlar (0 yıldır) ile yaygın eklem aùrı yakınmaları mevcuttu (Resim,2).
Ancak eklemlerde ödem ve hiperemi izlenmedi.
Yapılan hemogram ve biyokimyasal incelemeler-

Resim 1. Hastanın alt ekstremitelerinde pyoderma
gangrenosum ve psöriasis

de hemoglobin 9.9 g/dL ve eritrosit sedimentasyon
hızı 9 mm/s bulundu. Bunların dıüındaki laboratuvar deùerleri normal bulundu. Dıükı kültüründe
üreme olmadı. Kolonoskopik inceleme ve lezyon

Patolojik deùerlendirilmesi ve Resim 3'teki katkılarından dolayı hastanemiz Patoloji Bölümünden Dr. Murat Ermete'ye teüekkür ederiz.
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Resim 2. Hastanın alt ekstremitelerinde pyoderma
gangrenosum ve psöriasis

izlenen bölgelerden alınan biyopsi örnekleri ile
ÜK(pankolit) tanısı kondu. Alt ekstremitedeki lezyonlardan alınan kültürlerde üreme olmadı ve biyopsilerde PG belirlendi (Resim 3). Kollardaki söz
konusu lezyonlardan alınan biyopsi sonuçları ise
psöriasis ile uyumlu geldi. Hastaya intravenöz 
mg/kg prednizolon ve oral mesalazin 3x500
mg.dan oluüan tedavi baülandı. 20 gün sonra hem
barsak ile iliükili semptomlarda hem de cilt lezyonlarında dramatik düzelme saùlandı.

Resim 3. Papiller dermada polimorf nüveli lökosit (PNL)
kümeleri, damar duvarlarında fibrinoid nekroz ve
ekstravaze eritrositler; HE x 220

GENEL DE⁄ERLEND‹RME VE
L‹TERATÜRÜN GÖZDEN GEÇ‹R‹LMES‹
úBH'nın immün kompleksler aracılıùı ile bir takım
intestinal sistem dıüı bulgulara yol açabildiùi bilinmektedir. Deri bulguları da bunlardan bir tanesidir
ve yaklaüık 5% hastada görülür (2). úBH gastrointestinal bulgularla karüımıza çıkmadan önce ilk
kez deri bulguları ile klinikte görülebilir. Bu durum
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ÜK için nadirdir.Bu açıdan hem dermatoloji hem
de gastroenteroloji uzmanları bazı cilt lezyonları
için ayırıcı tanıda úBH’yi akılda tutmalıdır. Deri bulguları PG ve psöriasis üeklinde görülebileceùi gibi
eritematöz lezyonlar (lokalize, jeneralize ve annuler eritem; ürtiker; eritema multiforme; eritema nodosum) vaskülit (nekrotizan ve püstüler), oral lezyonlar (aft, granülom, kelit ve piyostomatit vejetans), piyoderma vejetans, metastatik Crohn hastalıùı, çomak parmak, stria, edinsel akrodermatitis
enteropatika, epidermolizis bullosa, eksfolyatif eritroderma, liken ve vitiligo üeklinde de görülebilir.
Cilt bulguları CH'de ÜK'ye göre daha sıktır ve daha
spesifiktir (3).
PG patogenezi bilinmeyen nonenfeksiyöz ülsere
kutanöz lezyonlardır. Vaskülit ya da hücre aracılı
reaktif bir süreç olduùuna iliükin teoriler vardır. Histopatolojisinde belirgin derecede nötrofil infiltrasyonunun eülik ettiùi steril abseler bulunur (4). Steril
abseyi venöz ve kapiller tromboz, hemoraji, nekroz
ve yoùun hücre infiltrasyonu oluüturur. Polimorf
nüveli nötrofiller çok sayıda olsa da epiteloid ve
dev hücreler de gözlenir. Daha kronik formlarda
mononükleer hücreler egemendir. Bir çalıümada
PG lezyonunun çevresindeki eritemli alandan alınan biyopsi örneùinde lenfositik vaskülit daha
egemen iken, ülser merkezine doùru nötrofil infiltrasyonu ve abse formasyonunun belirginleütiùi farkedilmiütir. Aynı çalıümada immünfloresan boyamada hem yüzeyel, hem derin dermal vasküler
yapılarda immünglobulin ve kompleman birikimi
izlenmiütir (5).
PG'de lezyonlar hızla parçalanan küçük papülopüstüler lezyonlar olarak baülar. Bazen eritematö
nodül olarak baülayıp merkezden itibaren ülser
oluüumundan önce mavi bir renk alır. Bazen de
vezikopüstüler lezyonlar olarak karüımıza çıkar.
Hasta mikst bir tablo ile de baüvurabilir. Nodüler
olarak baülayan, primer olarak veya minimal
travma sonrası geliüebilir. Bu lezyonlar genelde
bacakta görülür. Püstüler olanları ise genellikle daha önceden mevcut olan bir deri lezyonu(örneùin
akne) bölgesinde geliüir (6). Lezyonlar birbirleriyle
birleüebilir ve 20 cm’ye kadar ulaüabilirler. PG en
sık alt ekstremitelerde ve yüzde bulunur. Üst ekstremiteler, meme, anüs ve kulakta PG oluüabildiùine dair vaka bildirimleri vardır. Tam geliümiü lezyonları koyu mor renklidir, aüınmıü sınırları vardır
ve kalburumsu tarzda skarlaüma içerir. Duyarlı ya
da aùrılı olabilir. Bir tane ya da çok sayıda olabilir.
Koebner fenomeni veya izomorfik fenomen olarak
tanımlanan travmaya sekonder benzer lezyonun
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oluüması sıklıkla görülür. Lenfadenopati ve lenfanjit görülmez. Yüksek ateü çoùunlukla bulunur. Tanı, klinik ile konur. Diùer sebepler dıülanarak tanıya ulaüılır. Enfeksiyonlar, vaskülit, liyododerma ve
skuamöz hücreli deri karsinomu bir takım özel boyaların kullanıldıùı histolojik incelemeler ve kültür
ile dıülanır. Bakteriyel sebeplerin yanısıra fungal
enfeksiyonlar ve hatta amebiasis de mutlaka akla
gelmelidir. Enfeksiyöz sebeplerin negatif kültür sonuçları ile dıülanması, tedaviye baülama açısından önemlidir. Hasta tarafından yapay olarak da
benzer görünümde lezyonların oluüturulabileceùi
akılda tutulmalıdır. PG’nin kendine özgü histolojisinin olmaması biyopsinin sıklıkla geliümiü lezyonlardan ya da kısmi olarak tedavi görmüü lezyonlardan yapılmasına baùlı olabilir. Biyokimyasal tetkiklerde immünglobulin düzeyleri normal bulunmuütur. Ancak T hücre reaktivitesini ölçen farklılaüma ve fonksiyonel testlerde bozukluk izlenebilir. T
hücre reaktivitesinin taze kan transfüzyonu ile yerine konarak lezyonlarda gerilemenin saùlandıùı az
sayıda hasta tanımlanmıütır (7).
PG 50% oranında baüka hastalıklarla iliükilidir. úBH
bu konudaki en iyi bilinen hastalıklardan biridir
ve bu sebeple piyoderma gangrenosum bulunan
her vakada araütırılmalıdır (8). Divertiküloz, gastrit,
gastrik ve duodenal ülserler, intestinal polipler,
diabetes mellitus, poliartritler, miyeloproliferatif
hastalıklar, lösemiler, lenfomalar, multipl myeloma, gamma globulin hastalıkları ve hepatitler diùer iliükili hastalıklardandır. Kolon kanseri ve meme kanseri ile birlikte görülen PG vakaları da vardır. Deri lezyonları oluütuùunda úBH subklinik olabilir ya da ÜK öncesinde veya sonrasında geliüebilir.
Proktokolektomi sonrası da geliüebilir (9). Barsaklar
özellikle de distal kolon incelenmelidir.
Peristomal PG, bir alt gruptur. Stomanın yeri deùiütirildiùi takdirde Koebner fenomeni sebebiyle benzer lezyonların nüksüyle söz konusu olabilir. Yalnız
PG deùil psöriasis, kontakt dermatitit, ekzema, liken sklerosus ve atrofikus ve büllöz pemfigoid de
geliüebilir. Bu lezyonlar genelde 4 haftalık lokal bir
tedavinin ardından iyileüirken, PG genelde sistemik tedaviye ihtiyaç duyar ve 4 haftadan uzun bir
süre alır (0).
Kronik rekürren multifokal osteomiyelit (KRMO)
olarak tanımlanan bir baüka antite, piyoderma
gangrenosum ile pek çok ortak özellik içerir. Bu da
sık rastlanan bir antite deùildir. Dermis ve altında
bulunan subkutan yaùın ülserasyonu ve inflamatuvar hastalıùıdır. Kültürlerde üreme olmaz. En çok
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çocukları ve genç eriükinleri etkiler. Ülseratif kolit
ile iliükili vakalar tanımlanmıütır. KRMO'nin de histolojisi nonspesifiktir. Tedavi açısından da PG ile
benzerlikler taüır ().
PG tedavisinde, altta yatan úBH'nin medikal tedavisi ile deri lezyonlarında gerileme izlenebilir. Bazen de ülsere barsaùın rezeksiyonuna PG'nin regresyonu eülik eder. Ancak yanıt kestirilemeyeceùinden tıpkı diùer ekstraintestinal bulgularda olduùu gibi tedavi içerisinde intestinal cerrahi yer almaz. Hızla ilerleyebilen ve nadir de olsa sepsis ve
sıvı kaybı ile ölüme kadar gidebilen bir hastalık olduùu için agresif tedaviye sıklıkla ihtiyaç duyulur.Tedavide kortikosteroid (IV, PO, topikal ya da
lezyon içine) kullanılır. Metil prednizolon g/gün
intravenöz yoldan 5 gün boyunca veya -3
mg/kg/gün oral yoldan uygulanabilir. úmmünsupresif (IV ya da PO ya da topikal siklosporin, azatoipirin, 6-merkaptopürin), topikal takrolimus (FK-506)
(2), minosiklin, klofazimin, oral dapson (3), topikal sodyum kromolin, IV infliksimab, mikofenolat
mofetil (4), sulfopiridin (5), talidomid (6) ve UFH
(7) kullanımına iliükin deùiüken baüarı gösteren
vakalar bildirilmiütir. Plazma exchange de denenmiütir (8). Ancak bir yoruma varılması için vaka
sayısı yetersizdir. Lezyonlar iyileütikten sonra tekrarlayabilir. Bazı olgular steroid baùımlısı hale gelebilir. Özellikle bu durumlarda ve steroide rezistan
olgularda immunosupresif kullanımı gündeme gelir. Enfeksiyöz bir olay olmaması ve paterji fenomeni özelliùi sebebiyle gereksiz cerrahi ve amputasyondan kaçınmak önemlidir.
Psöriasis ise sık raslanan (2%) derinin inflamatuvar
ve proliferatif bir hastalıùı olup etiyolojisi hala açık
deùildir. Yaüamın herhangi bir döneminde oluüabilir. Aile öyküsünün sıklıkla bulunması genetik
komponent varlıùını ortaya koymakla birlikte kalıtım tipi bilinmemektedir. Psöriasis vulgaris, guttat
psöriasis, rupioid psöriasis, elephantine psöriasis,
ostraceous psöriasis, püstüler psöriasis ve eritrodermik psöriasis tipleri vardır (9). Keskin sınırlı eritematö papüller ve yuvarlak üekilli plakalar ile üzerlerinde mika benzeri kabuklanmalar izlenir. En sık
görüldüùü yerler diz, dirsek ve kafa derisidir. Tek
bir lezyon ya da birbiriyle birleüebilen çok sayıda
lezyon olarak bulunabilir. Koebner fenomeni izlenebilir. Hastaların yarısında tırnaklarda deùiüiklikler izlenir. 5-0% olguda eklem üikayetleri eülik
eder. Eklem yakınmaları en sık tırnak lezyonu bulunan kiüilerde görülür. Streptokokal enfeksiyonlar,
HIV enfeksiyonu, hipokalsemi, diyaliz, antimalaryal, lityum ve beta bloker kullanımı ile hastalık
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tablosu alevlenebilir; hatta yeni bir atak tetiklenebilir. Gebelik, puberte, postpartum ve östrojen kullanımı da atakları etkiler. Steroid kullanmının bırakılması da tetikleyebilir. Psöriatik artrit ve Reiter
artriti ile birlikte bulunabilir (20). ÜK ile birlikte bulunan az sayıda psöriasis vakası bildirilmiütir (2).
CH ile birlikte de bulunabilir. úBH olmaksızın malabsorpsiyona yol açan dermatojenik enteropati izlenebilir. Yeni oluüan lezyonların histopatolojisine
bakıldıùında vazodilatasyon, papiller ödem ve lökosit infiltratları görülür. Bunu hiper- orto ve parakeratoz izler ve munro mikroabseleri oluüur. Tedavisinde topikal kortikosterod, ultraviyole ıüın tedavisi, topikal D vitamini analogu olan kalsipitriol,
oral ya da topikal psöralen, antralin, sentetik retinoid, etretinat ve metotreksat kullanılmaktadır
(22). Otoimmün hastalıklar için daha önce hayvan

deneylerinde uygulanan kemik iliùi naklinin insanlarda psöriasis ve ÜK'de regresyona neden olduùuna dair vakalar bildirilmiütir (23). Psöriatik lezyonlar çok daha nadir olarak KRMO ile birlikte bulunabilir (24).
Olgumuzda ÜK tablosuna eülik eden hastalıklar
açısından sadece deri lezyonları gözlenmiütir. Psöriatik lezyonların öyküsünün hastanın ÜK tablosu
ile baüvurusundan 0 yıl kadar önceye uzanması,
bu tür lezyonların sadece primer deri lezyonları
olarak algılanmaması ve en azından ileride geliüebilecek úBH açısından takip edilmesi gerekliliùini
vurgulamaktadır. Ayrıca PG gibi ciddi bir deri lezyonunun lokal tedavinin yanında uzun süreli sistemik immunosupresif tedavi gerektirmesi açısından
ilgi çekicidir.
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