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nflamatuvar barsak hastalıkları seyri sırasında
ekstraintestinal manifestasyonlar %2 ile %36
sıklıkta oluüur (-5). Bir çok organı etkileyebilir.
Kutanöz manifestasyonlar sıklıkla görülen ekstraintestinal tutulumlardır. Kutanöz tutulum sıklıùı Samitz ve arkadaülarının çalıümasında %34 olarak
bildirilmiütir (6). Gegory’nin çalıümasında bu oran
%9-9 arasındadır (7). Diùer bir çalıümada kutanöz
tutulum %5 sıklıkta rapor edilmiütir (2). Fissur ve
fistüller, oral manifestasyonlar, metastatik Crohn
hastalıùı spesifik lezyon grubunu oluüturur (8). Eritema nodosum, pyoderma gangrenosum (PG), aftöz ülserler, pyoderma vegetans, nekrotizan vaskülit ve kutanöz poliarteritis nodosa (PAN) reaktif
lezyonlar grubuna girer (8). Sweet snedromu, psöriasis, clubbing, epidermolizis bullosa, vitiligo, ackne fulminans, vaskülit, sekonder amiloidoz vakaları da nadir görülen birlikteliklerdir (Tablo ).

Tablo . únflamatuvar barsak hastalıklarının kutanöz
manifestasyonları (Kaynak 8’den deùiütirerek)
SPESúFúK LEZYONLAR
Fissür ve fistüller
Oral Crohn hastalıùı
Metastatik Crohn hastalıùı
REAKTúF LEZYONLAR
Eritema nodosum
Pyoderma gangrenosum
Aftöz ülserler
Pyoderma vegetans
Nekrotizan vaskülit
Kutanöz PAN
ÇEûúTLú BúRLúKTELúKLER
Sweet sendromu
Psörasis
Clubbing

SPES‹F‹K LEZYONLAR
Fissür ve fistüller, oral Crohn hastalıùı ve metastatik Crohn hastalıùı inflamatuvar barsak hastalıùının spesifik kutanöz lezyonlarını oluütururlar.
Oral Crohn Hastalıùı: úlk kez 969 yılında Dudeney
tarafından tanımlanmıütır (9). 973 yılında Varley
intestinal hastalık olmadan oral lezyonların varlıùını rapor etmiütir (0). Basu ve arkadaüları Crohn
hastalıùında oral manifestasyonların sıklıùını %4
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Edinsel epidermolisis büllosa
Vitiligo
Akne fulminans
Sekonder amiloidoz

ile %4 arasında bildirmiülerdir (). Oral Crohn
hastalıùının oral kavitedeki iki klasik bulgusu ülserasyon ve kaldırım taüı manzarasıdır. Bu ülserler
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sıklıkla küçük herpetiform, bazen lineer ve aftöz
lezyonlardır. Oral Crohn hastalıùı terimi sıklıkla, fasiyal ve labial üiülikler, oral ülserasyon, oral mukozal hiperplazi ve bazı vakalarda 7. sinir felci üeklinde 4 önemli klinik özellik üeklinde tanımlanır. Wiesenfeld ve arkadaüları orafasiyal granülomatozis
terimini kullanmıülardır (2). Dupuy daha çok erkeklerde ve erken yaüta baülayan hastalıkta sıklıùın arttıùını belirtmektedir (3). Oral Crohn hastalıùı sıklıkla anal ve özofagial mukoza tutulumu ile
birliktedir. Plauth ve arkadaüları 99 yılında 79
oral Crohn hastasının klinik özelliklerini rapor etmiülerdir (4). Ortalama yaü 22, E/K oranı .85/
olarak bildirmiülerdir. Yüz ve dudaklarda ödematöz diffüz üiülik, anguler üelitis, mukozada kaldırım
taüı manzarası, linear ülserasyon, mukozal üiüme,
hiperplastik gingivitis, aftöz ülserasyonları oral
Crohn hastalıùının belirtileri olarak rapor belirtmiülerdir (4).
Crohn hastalıùında oral manifestasyonlar aùzın
deùiüik lokalizasyonlarında yerleüir. Genellikle ilk
bulgu orafasiyal doku ve dudaklarda unilateral
veya bilateral üiüliklerdir. Bukkal mukozada sıklıkla kaldırım taüı manzarası mevcuttur. Gingival ve
alveolar mukozada ince nodüler büyümeler mevcuttur (5). Dudaklar kuru, kabuklu, aùrılıdır. Sıklıkla angüler üelitis eülik eder. Anguler üelitis genellikle anal fissür ile analogdur. Bukkal sulkusta lineer,
derin ülserler oluüabilir (6). Oral ülserlerle birlikte
epiglot ve larenkste inflamasyon ve ülserasyon
mevcuttur.
Orafasiyal hastalıùın aktivitesi genel olarak intestinal hastalıùın aktivitesinden baùımsızdır. Kontrast
olarak aftöz ülserasyon aktive intestinal hastalık ile
birliktedir (6). Aftöz ülserasyon %4-20 sıklıkta oluüur (6-7). UCEDS çalıümasında 569 hastanın 5’inde (%) baülangıçta aftöz ülserasyon varken, sistemik tedavi sırasında 23’ünde (%4) aftöz lezyonlar
mevcuttu (4).
Oral Crohn hastalıùının ayırıcı tanısına bir çok hastalık girmektedir (Tablo 2). Hipersensivite reaksiyonları, Melkerson-Rosenthal sendromu, üelitis granülomatosa, sarkoidoz ve mikobakteriyal infeksiyonlar ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Scully ve arkadaüları oral Crohn hastalıùına benzeyen lezyonları
olan T-hücreli lenfoma vakası rapor etmiütir (8).
ûelitis granülomatoza dudaklarda üiüme ve kalıcı
makroüelia ile karakterize progressif bir hastalıktır.
Genellikle ani bir baülangıç ile karakterizedir. Genellikle üst dudaktan baülar. Melkerson-Rosenthal
sendromu tekrarlayıcı fasiyal paralizi, gode bırakGG

Tablo 2. Oral Crohn hastalıùında ayırıcı tanı
Hipersensivite reaksiyonları
Melkerson-Rosenthal snedromu
ûelitis granülomatosa
Sarkoidoz
Mikobakteriyel infeksiyonlar
T-hücreli lenfoma
Aktinik üelitis
Plazma hücreli üelitis

mayan dudak ödemi ve üiümiü dil triadından oluüur. únflamatuvar barsak hastalıklarında oral
Crohn hastalıùı dıüında diùer oral lezyon sıklıkları
da artmıütır (Tablo 3).

Tablo 3. únflamatuvar barsak hastalıklarında oral
lezyonlar (Kaynak 9’dan deùiütirerek)
Crohn Hastalıùı Ülseratif Kolit
(n = 77)
(n = 2)
TRAVMATúK

Kontrol
(n = 89)

4 (%8.2)

9 (%5.7)

6 (%7.9)

3 (%40.2)

39 (%32.2)

2 (%23.5)

6

6

0

LEZYONLAR
NON-TRAVMATúK
LEZYONLAR
Angüler üelitis
Aftöz lezyon

4

7

5

Kandidiaisis

4



0

Benign tümör

4

0

7

Lökoplaki

4



3
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3

4

2

Herpes



3
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5

7
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Pyostomatitis vegetans mukozal eritem ve ödemle
birlikte küçük sarı pistüllerle karakterize únflamatuvar barsak hastalıklarının nadir görülen bir manifestasyonudur. Özellikle ülseratif kolitle iliükilidir, bir
kaç vaka Crohn hastalıùında tanımlanmıütır (202). Tedavisinde sistemik kortikosteroidler seçilir.
Metastatik Kutanöz Crohn Hastalıùı: Crohn hastalıùının non-kazefiye granülomları ile karakterize
cilt lezyonlarıdır. Kutanöz Crohn hastalıùı çok nadirdir. Ülseratif ve eritema nodosum benzeri lezyonlara yol açabilir (22-24) “Büyük taklitçi” denilen
metastatik crohn hastalıùı faktitial dermatitis, intertrigo, akne, hidroadenitis suppaurative, kronik
sellülit, eritema nodosumu taklit edebilir (25).
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Fissür ve Fistüler: Fissür ve fistülleri perianal deri
lezyonları olarak deùerlendirmek gerekir. Perianal
Crohn hastalıùının ana komponentini oluütururlar.
Perianal Crohn hastalıùı cilt plisi, hemoroid, fissür
ve anal ülser, rektovajinal fistül, perianal fistül, abse, striktür, kanser patolojilerinden oluüur. Cilt plileri aktif Crohn hastalıùında belirgin olan, asemptomatik, ödemli ya da mor renkli sıklıkla ‘’fil kulaùı’’
üeklinde tarif edilen, tromboze hemoroidler ile karıüabilen cilt lezyonlarıdır. Bu cilt plilerinden biyopsi
yapılırsa granülomatöz reaksiyon saptanabilir
(26). Fissürler cilt plileri ile birlikte en sık görülen patolojilerdir. Derin, aùrısız ve bazen de atipik yerleüimlidir. Rankin’in 569 Crohn hastasında yaptıùı
çalıümada perianal fissür ve fistül sıklıùı %36 olarak
bulunmuütur (4).

REAKT‹F LEZYONLAR
Eritema Nodosum: Yuvarlak, sert ve duyarlı, sıklıkla tibia ön yüzünde yerleüen, , 5-2 cm çapında
deri altı nodülleri olarak tanımlanır. Yaù alt dokusunun septal panniküliti olarak tanımlanır. úki formu mevcuttur: akut ve kronik. Akut Eritema nodosum daha çok kadınlarda ve 20-30 yaü arasında
oluüur. Erupsiyon genellikle bilateral, simetrik, derin, -0 cm’lik nodüllerdir. Lezyonların ilk oluüum
aüamasında üüüme, titreme, ateü, halsizlik, iütahsızlık gibi belirtiler olabilir. Lezyonlar 3-6 hafta içinde
söner. Lezyon üzerinde ve çevresinde ödem vardır.
Eritema nodosuma neden olan bir çok durum vardır (Tablo 4). Özellikle sarkoidoz, Crohn hastalıùı ile
ayırıcı tanıya girer. Sulfonamid kullanım, oral kontraseptifler eritema nodosuma neden olabilir.
Eritema nodosum prevelansı inflamatuvar barsak
hastalıklarında %0 ile %20 arasında rapor edilmektedir (2). Eritema nodosum barsak hastalıùının
aktivitesi ile koreledir. Sıklıkla periferik artrit ile birlikte görülür. Daha çok ülseratif kolit ile birliktedir.

Eritema nodosum Crohn hastalıùı için iyi bir gösterge deùildir. Metastatik Crohn hastalıùı eritema nodosum benzeri lezyon yapabilir. Ayırıcı tanı patoloji ile yapılır. úlginç bir bulguda ülseratif kolitli çocuklarda en sık gözlenen ekstaintestinal manifestasyondur (6).
Pyoderma Gangrenosum: Pyoderma gangrenosum (PG) patogenezi belli olmayan, non-infeksiyöz
kutanöz lezyonlardır. Bu lezyonlar tipik olarak alt
ekstremitenin ekstansör yüzlerinde oluüurlar. Fakat
travma bölgelerini de içeren baüka yerlerde de
oluüabilir. PG 4 ayrı variantı tanımlanmıütır. Ülseratif tip, klasik PG lezyonudur. únflamatuvar barsak
hastalıklarında daha çok bu tip görülür. Bu lezyon
daha çok hızla parçalanan papülo-püstüler lezyonlar olarak baülar. Tipik olarak aùrılıdır. Bullöz
tip ülseratif tipten daha süperfisyal yerleüir. Bu lezyonlar atipik Swett sendromu ile overlap yapabilir.
Genellikle lösemi ve polisitemia veralı hastalarda
görülür. Vegetatif tip PG en az agresif olan formudur. Genellikle gövdenin cribriform kronik süperfisyal ülseratif lezyonlarıdır. Aùrılı deùillerdir. Pustüler
PG primer pistüler lezyonlardır. Ülseratif lezyonlara
progresyon göstermezler.
PG olan hastaların %50’sinde ikincil bir hastalıkla
birliktedir (Tablo 5). PG inflamatuvar barsak hastalıùında sıklıùı %-0 arasında rapor edilmektedir
(6). Daha çok ülseratif tip, inflamatuvar barsak
hastalıùı ile birliktedir. Genellikle hastalık aktivitesinden baùımsızdır. Fakat pistüler tip PG barsak
hastalıùının aktivitesi ile iliükili gibi görünmektedir.
Mir-Madjlessi ve arkadaüları kolektomiden  yıl
sonra PG oluüumu rapor etmiülerdir (27). Ülseratif
kolitte Crohn hastalıùından 3 kat daha fazla

Tablo 5. Pyoderma gangrenosum ile birlikte olan
hastalıklar
Divertikülozis
Gastrit ve gastrik ülser

Tablo 4. Eritema nodosum nedenleri
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úlaçlar (sulfonamid, oral kontraseptifler)

PAPA sendromu (PG + pyojenik artrit)
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görülür (28). Fakat Paller’in serisinde Crohn hastalıùında yaklaüık %8 sıklık bildirilmiütir (29). PG saptanan hastaların %50’sinde ülseratif kolit mevcuttur
(6, 29). Patolojisinde belirgin derecede nötrofil infiltrasyonu, venöz ve kapiller tromboz, steril abse,
hemoraji, nekroz mevcuttur. Kronik formlarda mononükleer hücreler egemendir. Pyoderma gangrenosum bulunan ülseratif kolitli hastaların üçte birinde asimetrik, seronegatif, büyük eklemlerin monoartiküler artriti görülür. Monoklonal gammopati
ile birliktedir Daha çokta Ig A yükselmesi üeklindedir.
Hızla ilerleyebilen, sepsise baùlı ölüme yol açabileceùi bilinen ve barsak hastalıùı ile iliükili olmadıùı
için PG tedavisinin iyi bilinmesi ve uygulanması
gerekir. Sistemik steroid tedavisi sıklıkla baüvurulan birinci basamak tedavidir. Sulfopiridin, sulfosalazin ve dapson tek baülarına veya steroid ile kombine kullanılabilirler. Diùer immünosüpresif ajanlar, steroide direnç veya refrakter vakalarda denenebilir (30, 3). Tedavide hiperbarik oksijen tedavisi denenmiütir (32). Dwarakonoth ve arkadaüları
heparin ile ülseratif kolitli bir hastada PG tedavisini
rapor etmiülerdir (33). Anti-TNF tedavisi ile refrakter
PG ‘da baüarılı iyileüme rapor edilmiütir (34).
Pyoderma Vejetans: Pyoderma vegetans, dermatitis vegetans ya da pemfigus vegetans olarak da
adlandırılır. Büllerin olmadıùı benign püstuler lezyonlar ile karakterizedir. Mukozal tutulum oluüabilir. Pyoderma vegetans ile ülseratif kolit birlikteliùi
tanımlanmıütır (35-36).
Kutanöz Vaskülit ve PAN: Deri ile sınırlı PAN veya
lökositoklastik vaskülit üeklinde görülür. Deri ile sınırlı PAN sistemik vaskülitten viseral arter tutuluüunun olmayıüı ile ayrılır. Ancak yalnız deriye sınırlı
kalmaz. Ateü, artralji, nöropati ve miyopati gibi deri dıüı tutulumlar gösterir. Sistemik PAN’daki erkek
üstünlüùüne karüın, her iki cinsiyette eüit sıklıkla
görülür. Öncelikle derialtında, aùrılı, 0, 5-3 cm çaplı olabilen deri altı nodülleri ile karakterizedir. Basınç gören vücut bölgelerinde daha sık görülür. Bu
lezyonlar klinik olarak eritema nodosum, metastatik Crohn hastalıùı ya da pyoderma gangrenosum
ile karıüabilir. Sınırlı PAN daha çok Crohn hastalıùında olmak üzere, vena kava trombozları ve HBV
infeksiyonları ile birlikte gözükebilir. Kutanöz PAN
sıklıkla kronik gidiü sergiler ve barsak hastalıùının
aktivitesinden baùımsızdır (37-38). Kutanöz PAN
genellikle Crohn hastalıùı teühisinden sonra bulunur ancak teühisten öncede oluüabilir (37-40).
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Lökositoklastik vaskülit, sıklıkla palbabl purpura,
ülserasyon ve nadiren gangren ile birliktedir. Bacaklar ve anal bölge sıklıkla tutulur. Mikst kriyoglobulinemi ile birlikte olabilir. Bu tür vaskülit ülseratif kolitli hastalarda yaygın iken, deri ile sınırlı PAN
sadece Crohn hastalıùında rapor edilmiütir (7).

ÇEﬁ‹TL‹ B‹RL‹KTEL‹KLER
Sweet sendromu akut febril nötrofilik dermatosis
olarak da adlandırılır. Primer olarak adultları etkiler. 4 subtipi mevcuttur. Klasik tip %7, neoplazi ile
birlikte olan tip %, inflamatuvar hastalıklarla
olan tip %6 ve gebelik ile olan tip %2 oranında
görülür. Artrit, ateü ve oküler manifestasyonlar birlikte görülebilir. Crohn hastalıùı ve ülseratif kolitin
nadir bir manifestasyonudur (4-42). Majör tanı kriteri ani baülayan, aùrılı vezikül, püstül ve büllerinde olabildiùi eritematöz plak ve nodüllerin bulunması, lökositoklastik vaskülit olmadan dermiste
yaygın nötrofil infiltrasyonudur. Genelikle gastrointestinal hastalıùın aktivitesi ile paraleldir (43). Paddo ve arkadaüları Crohn hastalıùı olan, azathioprin
kullanımı sırasında Sweet sendromu geliüen bir vaka bildirmiülerdir (44). Sweet sendromu sistemik
kortikosteroidlere iyi yanıt verir. (45). Doksosiklin ile
tedavi edilmiü bir vaka bildirilmiütir (46).
Psöriasis genetik geçiüli olduùu kabul edilen, çeüitli klinik üekillerde kendini gösteren, kronik, tekrarlara giden, inflamatuvar ve proliferatif bir deri hastalıùıdır. Crohn hastalıùında psöriasis sıklıùı genel
populasyona göre artmıütır (47-48). Çolakoùlu ve
arkadaüları ülseratif koliti pyoderma gangrenosum ve psöriasis ile izleyen 33 yaüında bir bayan
olgu sunumu yapmıülardır (49). úlginç bir bulgu,
Crohn hastalarının akrabaları arasında psöriasis
sıklıùı artmıütır (47). Psöriasiste HLA bölgesinde, kromozon 6q, 20q, 7q bölgelerinde üüpheli lokuslar
mevcuttur (50-5). 6q bölgesindeki lokus Crohn
hastalıùı IBD I lokusu ile overlap yapabilir (52). Bu
da her iki hastalıùın overlapını açıklayabilir. Ayrıca psöriasisli hastalarda HLA A-, DR-7, ve HLA B7
sıklıùı artmıütır (47-48). Ayrıca psöriatik artritli hastalarda HLA B27 insidansı artmaktadır. Psörisiste
epidermis ve dermiste aüırı miktarda aktive T hücresi ve makrofajlar mevcuttur. úmmün mekanimayı düüündüren bu bulgular Crohn hastalıùının IBD
 lokusundaki NOD 2 geni, bakteri-T hücre aktivasyonu iliükisi hipotezi ile uyumlu olabilir.
Akiz epidermolizis bulloza baülıca diz, dirsek,
el ve ayaklarda meydana gelen kronik bül oluüumu ile karakterize bir tablodur. Özellikle Crohn
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hastalıùı ile birlikteliùi mevcuttur. Dermoepidermal
bileükede antikor birikimi ve immün aktivasyonla
iliükilidir. Crohn hastalıùında genellikle barsak hastalıùı baüladıktan sonra görülür (53-54). Mc Poland
ve arkadaüları kutanöz Crohn hastalıùı ile progressif vitiligo seyreden olgular bildirmiülerdir (55).

Mc Auley ve arkadaüları akne fulminans Crohn
hastalıùı birlikteliùi rapor etmiülerdir (56).
Sonuç olarak, inflamatuvar barsak hastalıkları
seyri sırasında spesifik ve reaktif bir çok deri ve mukoza bozuklukları oluüabilir. Bu konuyla uùraüan
gastroenterelogların bu hususta deneyimlerini arttırmaları gerekmektedir.
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