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ÖZET

SUMMARY

"Amiloidoz" terimi çeşitli doku ve organlarda protein ya-

The t erm "am yloidosi s" rel at es to a het erogeneous

pısında fibriler bir materyalin-amiloid-ekstraselüler birikmesiyle

group of disorders characterized by extracellular deposition of

karakterize heterojen bir grup hastalıkla ilişkilidir. Kutanöz

a proteinaceous fibrillar m aterial-amyloid-in various tissues

amiloidozun patogenezi bilinmemektedir ve tedavisi güçtür.

and organs. it is not knovvn the pathogenesis of cutaneous

Kutanöz amiloidoz nadir bir hastalık olmasına karşın, tanı

amyloidosis and its treatment is difficult. Although cutaneous

hatalarından sakınmak için tüm klinisyenler tarafından bu

am yloidosis is a rare disorder, its clinical m anifest ations

hastalığın klinik görünümleri bilinmelidir. Bu çalışmada klinik

should be knovvn by ali clinicians due to avoid diagnostic

olarak postinflamatuar hiperpigmentasyon tanısı almış olan

failures. The aim of this study was to search vvhether every

olguların aslında ne kadarının kutanöz maküler amiloidoz

clinical

olabileceği retrospektif olarak araştırılmış ve incelenen 24

hyperpigm entation

olgunun 3'ünde (%12.5) amiloid birikimi tespit edilmiştir.
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GİRİŞ
Amiloid, çeşitli hastalıklarda dokuda biriken,
proteolitik sindirime dirençli, ışık mikroskobu altında
homojen ve amorf bir görünüme sahip, düşük molekül
ağırlıklı proteinlerden oluşan bir maddedir.
Hematoksilene-eosin ile pembe, Kristal-violet ile ise
metakromatik olarak boyanır (1). Kutanöz amiloidozda
önceden normal görünümde olan deride amiloid birikimi olur ve iç organlarda da amiloid birikimine ait bir
bulguya rastlanamaz (2). Klinikte • postinflamatuar
hiperpigmentasyonla sık sık ve kolayca karıştırılabilir (2,
3). Bu çalışmada klinik olarak yalnızca postinflamatuar
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Klin

hiperpigmentasyon ön tanısı ile deri biyopsisi yapılan
olguların ne kadarında kutanöz amiloidoz olabileceğinin
saptanması amacıyla retrospektif bir araştırma yürütüldü.

Tablo 1. Çalışmaya alınan olguların yaş ve cinsiyet özeli
ile amiloid pozitif olgu sayısı

Cinsiyet

Olgu sayısı

Yaş ortalamaları Amiloid pd
olgusayısı

GEREÇ ve YÖNTEM
Sırt üst kısımlarda lokalize lezyonları olan 19'u kadın 5'i erkek olmak üzere toplam 24 olguya ait deri
biyopsisi örnekleri retrospektif olarak Dermatoloji ve
Patoloji hasta kayıt dosyaları taranarak çıkarıldı.
Hastaların tümü klinik olarak yalnızca
postinflamatuar hiperpigmentasyon tanısı almış olan
olgulardan oluşmaktaydı. Çalışma için seçilen biyopsi
örneklerine ait kesitler Kristal-violet ve Kongo-red ile
boyanarak sırasıyla ışık mikroskobu ve polarize ışık
altında amiloidoz açısından yeniden incelendi.

Kadın

19 5

35.10 ±

Erkek
Toplam
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24

16.89 2(%8.3)" 1

35.10 ± 8.20
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36.29 ± 15.71

3 (%ÜSf j

Toplam olgu sayısına oran

TARTIŞMA
Amiloidoz dokuların ekstrasellüler boşluk™
insolübl fibril birikimiyle karakterize multiform bir hastalıktır (4-6). İç hastalıkları ve aile hekimleri, nörologlar,
ortopedistler ve dermatologların da içinde bulundyğı
bir çok hekim amiloidozu olan pek çok hasta görürler

BULGULAR

ve bu nedenle bu hastalığı iyi tanımak zorundadırla

Amiloid birikimi açısından yeniden incelenen 24 biyopsi örneğinin 3'ünde (%12.5) hem Kristal-violet hem
de Kongo-red ile dermal papillalar bölgesinde yoğunlaşmış amiloid birikimleri tespit edildi (Şekil 1).

(1).
Deriye sınırlı amiloidoz sık görülen bir durum d ğildir.
Genel olarak üç farklı klinik formda ortaya çıka lar:
maküler amiloidoz, liken amiloidoz ve nodul amiloidoz
(7). Maküler amiloidoz kutanöz amilodoz en gizli
şeklidir

(2,

3).

Kutanöz

amiloidozun

patogenezil

bilinmemektedir (8). Buradaki amiloidin epidermisB
kökenli olduğu düşünülmektedir. İleri sürülen bir me-1
kanizmaya göre dermişe düşen-dejenere keratinosite l
bilinmeyen bir yolla amiloid cisimciklere dönüşmektedir l
(7).
Kronik prurituslu hastalarda maküler amiloidoz
ortaya çıkabilir. Yine kronik aktif Epstein-Barr virüs]

i

:

infeksiyonu ile de maküler amiloidozun birlikteliği bildirilmiş ve bu olguda asiklovir ve interferon-alfa tedavisiyle hızlı bir klinik düzelmenin gösterilmesi nedeniyle

Resim 1. Dermal

kutanöz

papillada viyole

infeksiyonun rolü olabileceği düşünülmüştür (9).

metakromazi veren amiloid birikintileri (Krystalviolet, x50)

amiloidozun

etyopatogenezinde bu

virüsle

Maküler ve liken amiloidozda papiller dermişe sınırlı homojen ve globüler görünümde amiloid depozitleri
görülür.

Bu

depozitler

maküler

amiloidozda daha

küçüktür. Hatta bazen tanı için birden fazla biyopsi

Çalışmaya alınan olguların yaş ve cinsiyet özellikleri ile amiloid pozitif olgu sayısı tablo l'de verilmektedir.

almak gerekebilir. Epidermisde melanofajlarla birlikte
bir pigmenter inkontinens vardır. Liken amiloidoz,
maküler amiloidozdan epidermisin hiperplastik ve
hiperk eratotik

olması

ile

ayrılır

(3).

Kutanöz

amiloidozun nodüler tipinde ise dermisde, subkutiste ve
kan damarlarının duvarlarında diffüz olarak amiloid
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birikimleri vardır. Ayrıca perivasküler plazma hücreli

ve patolog tarafından mutlaka dikkate alınması gerek-

infiltrat da gözlenir. Bu görünümüyle deriyi etkileyen

mektedir. Bu hem doğru bir dermatolojik tanı hem de

sistemik amiloidozdan ayırt edilemez (2, 3).

hastaya uygulanacak olan tedavinin daha doğru plan-

Maküler amiloidoz konuyla ilgili klinik deneyimi
olmayan- bir hekim tarafından postinflamatuar

lanmasında bize yol gösterici olacaktır.

hiperpigmentasyonla kolayca karıştırılabilir (3) (Şekil 2).
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