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ÖZET:

SUMMARY:

Yeni doðan döneminde karþýlaþýlan genetik
geçiþli deri hastalýklarý; selim, tedavi gerektirmeyen
doðumsal iþaretler, derinin bir veya daha çok
tabakasýnda oluþabilen geliþim defektleri
(Doðumsal deri aplazileri) ve genodermatozlardýr.
Deri bulgularýnýn önde olduðu hastalýklar klinikte;
hafif soyulma ve eritemlerin yanýnda kollodion
bebek, harlequin fetus, yaygýn ülser ve büllerle
prezente olabilir. Multifaktöriyel orijinli bu
hastalýklarýn bazýlarýnda iyi bir destek tedavisi
hayat kurtarýcý olabilmektedir. Bu çalýþmada
kliniðimizde izlediðimiz, Doðumsal deri aplazisi,
Konjenital iktiyoz ve Epidermolizis bülloza
olgularýný sunup, yenidoðanýn kalýtsal deri
hastalýklarýný gözden geçirdik.
Anahtar Kelimeler: Yeni doðan, Deri, Konjenital
hastalýk

Uncommon hereditary dermatological diseases in
newbornhood:presentation of the three cases
presentation of the three cases
Geneticaly inherited dermatological disorders
seen in the neonatal period are; benign congenital
signs which doesnt need any treatment,
developmental defects in one or more layer of the
skin (Aplacia cutis congenita) and genodermatoses.
Clinically, disorders mainly presenting with
dermatological symptoms may be presented with
minimal peeling erythema and also collodion baby,
harlequin fetus, disseminated ulcer and buls. Some
of these multifactorial orginated disorders a good
supportive care may be life saving. In this study
we presented cases of Aplacia cutis congenita,
Congenital ichthyosis and Epidermolysis bullosa
followed in our clinic, and reviewed congenital
neonatal dermatological disorders
Key words: Newborn, Skin, Congenital disorder

Deri; prematüre ve term yenidoðanlarda büyük
bir organdýr ve vucut aðýrlýklarýnýn ortalama % 13
ünü oluþturur. Fonksiyonlarý; termoregülasyon,
travma ve enfeksiyon ajanlarýna karþý bariyer
oluþturma, su ve elektrolit dengesini saðlama, yað
deposunu saklama ve takdil stimülasyonlarda rol
almadýr. Prematürelerde bu deri fonksiyonlarý term
bebeklere göre daha da immatürdür.Yenidoðan
döneminde karþýlaþýlan genetik geçiþli deri
hastalýklarý; selim, tedavi gerektirmeyen doðumsal
iþaretler, derinin bir veya daha çok tabakasýnda
oluþabilen geliþim defektleri (Doðumsal deri
aplazileri) ve genodermatozlardýr. Deri bulgularýnýn
önde olduðu hastalýklar klinikte; hafif soyulma ve
eritemlerin yanýnda kollodion bebek, harlequin
fetus, yaygýn ülser ve büllerle prezente olabilir.
Multifaktöriyel orijinli bu hastalýklarýn bazýlarýnda
iyi bir destek tedavisi hayat kurtarýcý
olabilmektedir.Doðumsal deri aplazisi olgusu

(Olgu 1) : 18 yaþýndaki annenin 1.gebeliðinden
zamanýnda, 2880 gr olarak normal spontan vajinal
yolla doðan canlý kýz bebeðin, prenatal ve natal
anamnezinde bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde
inspeksiyonla her iki alt ekstrmite ekstansör yüzde,
simetrik þekilde dizkapaðýndan parmak ucuna
kadar uzanan 10x4 cm çapýnda (Resim 1),
Resim 1: Doðumsal deri aplazisi olgusu
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saçlý deride ise, sol parietal bölgede 2 adet 3x2
cm ve 2x2 cm çaplarýnda, hiperemik, derinin
tüm katlarýnýn yokluðu ile karakterize lezyonlar
mevcuttu.Ayrýca hastanýn el ve ayak
týrnaklarýnda distrofik deðiþiklikler vardý. Diðer
sistem muayenelerinde herhangi bir patoloji
saptanmadý. Hastanýn rutin tetkiklerinde bir
özellik yoktu. Batýn USG normal bulundu.
Hastanýn tanýsý dermatoloji konsültasyonu ile
desteklendi. Yatýþý sýrasýnda lezyonlar steril
vazelin ve mupirosin pomad ile sekonder
enfeksiyonlardan korundu. fizik muayenesinde
deri lezyonlarý dýþýnda patolojik bulguya
rastlanmayan ve laboratuar bulgularý normal
olan hasta, greft tedavisi için 5. günde plastik
ve rekonstrüktif cerrahiye yönlendirilerek
taburcu edildi.Lamellar iktiyoz olgusu
(Olgu 2) : 22 yaþýndaki annenin 2. gebeliðinden,
zamanýnda, 2690 gr olarak normal spontan
vajinal yolla, 1. canlý doðan kýz bebeðin, 72
saatlik erken membran rüptürü (EMR) hikâyesi
ve annesinde Hepatit B taþýyýcýlýðý vardý. Fizik
muayenesinde, tüm vücutta yaygýn eritem,
soyulma ve buruþukluk gözlendi (Resim 2).

fizik muayene ve laboratuar bulgularýnda
patolojik bulguya rastlanmayan hasta 1 aylýkken
taburcu edildi. Junctional epidermolizis bülloza
olgusu (Olgu 3) : 24 yaþýndaki annenin
1.gebeliðinden, zamanýnda, 2810 gr olarak
normal spontan vajinal yolla doðan canlý kýz
bebeðin prenatal ve natal anamnezinde bir
özellik yoktu. Fizik muayenesinde
inspeksiyonla tüm vücudunda yaygýn büller
izlendi (Resim 3).
Resim 3: Junctional epidermolizis bülloza olgusu

Resim 2: lamellar iktiyoz olgusu

El ve ayak parmaklarýnda psödokontraktür,
aðýz etrafýnda deride esneklik kaybýna baðlý
olarak balýk aðzý görünümü ve gözlerde
ektropiyon mevcuttu. Diðer sistem muayeneleri
mormaldi. Hastanýn rutin tetkiklerinde bir
özellik yoktu. Batýn USG normal bulundu.
Bebek küvöze alýndý, günlük mayisinden %30
fazla sývý göbek kataterinden verildi, Hepatit
B profilaksisi yapýldý ve sepsis araþtýrýlarak
profilaktik antibiyoterapiye baþlandý. Günde 8
kez steril vazelinle cilt bakýmý yapýldý ve ölü
deri tabakalarý uzaklaþtýrýldý. 2. gün oral
beslenmeye geçildi. Kan kültüründe üreme
olmamasý üzerine antibiyotikleri kesildi. Bebek
20 günlükken tüm vücut derisi yeniden oluþtu,
küvöz dýþýna alýnarak %4 üre içeren solüsyonla
bakýmýna devam edildi. Deri lezyonlarý oldukça
gerileyen ,vücudunda hafif pullanma dýþýnda
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Diðer sistem muayeneleri mormaldi.
Hastanýn rutin tetkiklerinde bir özellik yoktu.
Batýn USG normal bulundu. Hastanýn tanýsý
dermatoloji konsültasyonu ve yapýlan deri
biopsisi ile desteklendi. Biopside dermal
epidermal bazal membran zonunda lamina
lusidada ayrýlma ve supepidermal bölgede bül
oluþumu görüldü.Yatýþý sýrasýnda lezyonlarýn
pansumaný asiaticoside merhem, bacitrasin ve
neomiycin sulfate pomad, çinko oksit içeren
pomad ve sonrasýnda serum fizyolojik ile
yapýldý. Büller perfore olduktan sonra cilt
pansumaný % 1.5 Klorheksidin ve %15 setrimid
içeren solüsyonla banyo sonrasýnda sývý vazelin
ve mupirocin pomad ile yapýldý. Fizik muayene
ve laboratuar bulgularýnda patolojik bulguya
rastlanmayan hasta 1 aylýkken taburcu edildi.
TARTIÞMA
Genetik geçiþli deri hastalýklarý yenidoðanýn
çok sýk rastlanmayan bir sorunudur. Ama her
yenidoðanda oluþabilen selim deri
deðiþikliklerinin ve deri özelliklerinin bilinmesi
yanýnda bu hastalýklarýnda aklýda tutulmasý
gerekmektedir.Doðumsal deri aplazileri;
doðumda epidermis, dermis veya subkutanöz
dokunun lokalize yokluðu þeklinde görülen bir
cilt hastalýðýdýr. Etyolojide, genetik faktörler,
travma, intrauterin enfeksiyonlar (herpes
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simplex virus, varisella zoster virus) ve annede
tirotoksikoz tedavisinde metimazol kullanýmý
suçlanmaktadýr. Þimdiye kadar 500 den fazla
v a k a r a p o r e d i l m i þ t i r. L e z y o n l a r,
noninflamatuar, iyi sýnýrlý, oval, sirküler, lineer
veya uydu þeklinde, bir veya birden fazla, 0.510 cm çapýnda ülserlerle karakterizedir. %70
oranýnda saçlý deride tek lezyon þeklinde
görülmesine raðmen, benzer lezyonlar, yüz,
gövde ve ekstremitelerde sýklýkla simetrik olarak
görülmektedir. Tutulan bölgeye, genetik geçiþe
ve beraberinde bulunan multipl anomali (damak
dudak yarýðý, sindaktili, parmak yoðunluðu,
konjenital kalp hastalýðý, meningomyelosel,
trakeoözafageal fistül, gastroþizis, imperfore
anus vs.) varlýðýna göre yapýlan sýnýflama ile
9 gruba ayrýlmýþtýr.
Taný fizik muayene bulgularýna dayanýlarak
konur. Ancak ayýrýcý tanýda obstetrik travma
benzer lezyonlara sebep olur. Konjenital areolar
saç kaybý olan diðer klinik durumlarla ayrýmý
yapýlmalýdýr. Komplikasyonlar arasýnda
hemoraji, sagital sinus trombozu, sekonder
lokal enfeksiyon ve menenjit sayýlabilir. Küçük
defektler kendiliðinden skar býrakarak
iyileþirken, büyük defektler için cerrahi
müdahale gereklidir. Ýktiyoz, deri yüzeyinde
aþýrý skuam birikimi ile karakterize heterojen
bir grup kalýtsal hastalýktýr. Ýktiyozis lamellaris,
görülme sýklýðý 1/300000 olan ve otozomal
resesif geçiþli major bir alt tiptir. Bu hastalarda
transglutaminaz gen 1 lokusunda 14q11
kromozom bandý tespit edilmiþtir. Neonatal
dönemde, yenidoðan, sepsis ve hipernatremik
dehidratasyon riski ile karþý karþýyadýr. Ayrýca,
ektropiyon keratite sebep olabilir.
Konjenital iktiyozun; iktiyozis vulgaris, Xe
baðlý iktiyoz, iktiyozis lamellaris, epidermolitik
hiperkeratoz ve Harlequin fetus olarak beþ
major alt tipi vardýr. Deðiþik kaynaklarda farklý
sýnýflamalarla karþýmýza çýkabilir. Bu major
tipler dýþnda eritrokeratoderma variabilis,
iktiyozis linearis circumfleksa gibi minör
tiplerde çok nadir görülen iktiyoz þekilleridir.
Ýktiyoz tablosu; Refsum hastalýðý, Sjögren
sendromu, Rud sendromu, Netherton sendromu,
Kondroplazi ve Conradi hastalýðý gibi bazý
sendromlarýn da bulgularý arasýnda yer alabilir.
Histopatolojide; hiperkeratoz, artmýþ mitoz ve
perivasküler lenfosit infiltrasyonu tespit edilir.
Otozomal dominant tipte stratum granulozum
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ve stratum korneum arasýndaki transformasyon
zonunda trigliserit ve yað asidi artýþý saptanýr.
Belirtiler doðumda mevcuttur. Kollodiyon
bebek görünümünde olan hastalarda solunum
ve beslenme problemleri ile karþýlaþýlabilir.
Deri yüzeyindeki membran bir kaç hafta içinde
dökülse bile hayat boyu devam eden parþömene
benzer skuamlar geliþebilir. Eritemli bir deri,
göz kapaklarýnda ektropion, alopesi alanlarý
gözlenebilir. Terleme fonksiyonlarý yoktur,
dehidratasyona, hiperpireksiye ve
enfeksiyonlara eðilimlidirler.
Tedavideki ana ilkeler; deriyi nemlendirmek,
skuamlarýn atýlmasýna yardýmcý olmak, sývý
kaybýný engellemek ve enfeksiyonlarý
önlemektir. Sekonder olarak geliþebilen bakteri
ve mantar enfeksiyonlarý tedavi edilmelidir.
Özellikle deri ve akciðer enfeksiyonlarý þeklinde
baþlayýp sepsise gidiþ sýk karþýlaþýlan
problemlerdendir. Medikal tedavide deriyi
nemlendirmek ve sterilizasyonu saðlamak için;
steril, alfa hidroksi asit, üre( %10-20), salisilik
asit ( %3-6), propilen glikol ( %40-60)
kullanýlabilir. Cerrahi tedaviye nadir olarak
ektropionun aðýr olduðu olgularda göz kapaðý
hareketleri kýsýtlýlýðýný azaltmak için
baþvurulabilir. Epidermolizis bülloza; Genetik
olarak birbirinden farklý büllerle seyreden bir
grup hastalýktýr. 5 ana sendrom tanýmlanmýþtýr.
Bunlar; Lokalize simple epidermolizis bülloza,
Jeneralize simple epidermolizis bülloza,
Junctional epidermolizis bülloza, Distrofik
otozomal resesif epidermolizis bülloza
(polidisplastik) ve Distrofik otozomal dominan
epidermolizis bülloza (hiperplastik ) dýr.
Ýntra uterin tanýsý 18-20. haftalarda yapýlan deri
biopsisi ile konulabilir. Bazý tiplerde alfa feto
protein artýþýda izlenir. Doðumda büller
genellikle Junctional epidermolizis bülloza ve
Distrofik otozomal resesif epidermolizis bülloza
(polidisplastik) da mevcuttur. Diðer tiplerde
ilk bir yaþ içinde belirir travmaya sekonder ya
da spontan olarak oluþabilir. Kesin tedavisi
yoktur. Deriyi steril bir solüsyonla temizlemek
ve enfeksiyonlardan korumak tedavide ana
ilkelerdir. Bazý alt tiplerde uzun süreli 2-3
mg/kg/gün fenitoin kullanýmý denenebilir.
Bilindiði gibi yenidoðanlar gerek immun
sistemlerinin immatürasyonu gerekse kendi
floralarýnýn yerleþmemesinden dolayý
enfeksiyon ajanlarýna oldukça açýktýr. Yine
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yenidoðan derisi bu enfeksiyon ajanlarýna karþý
oldukça önemli bir bariyer görevi
üstlenmektedir. Doðumsal deri hastalýðý olan
yenidoðanlarýn bu nedenle steril þartlarda
izlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle orta ve
hafif dercede deri lezyonlarý olan bebeklerde
bu defektin geçici olabileceði düþünülürse
lezyonlar gerileyene kadar uygulanan iyi bir
bakým hayat kurtarýcý olabilmektedir.
Bu çalýþma hergün biraz daha ilerleyen
yenidoðan yoðun bakým servislerinin sýk
karþýlaþmadýklarý bir hasta grubu olan doðumsal
deri hastalýklarý olan bebeklerin bakýmýndaki
rolünü hatýrlatmak amacýyla sunulmuþtur.
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