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ÖZET:

SUMMARY:

Deride kuruluk pullanma ve soyulmalarla
karakterize keratinizasyon bozukluðu olan iktiyozis
vakalarýnýn hastanemizde görülme insidansýnýn
belirlenmesi ve vakalarýnýn seyirlerinin
deðerlendirilmesi amacýyla Zeynep Kamil
Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesinde iki yýl içinde
iktiyozis tanýsýyla izlenen 9 bebeðin demografik
bulgularý, klinik seyri, aile hikayesi ve prognozu
incelendi. Ýki yýl içinde hastanemizde doðan bebek
sayýsý 27483 idi. Bu bebeklerden 9 (1/3054)
tanesinde iktiyozis görüldü. Dokuz bebeðin beþi
kýzdý, ortalama doðum aðýrlýklarý 2397±675 gr,
gebelik yaþlarý 35,2±3,7 haftaydý. Hastalardan
beþi preterm, dördü term bebekti. Hastalarýn
dördünde kardeþ hikayesi, dördünde anne baba
arasýnda akrabalýk vardý. Üç bebek kaybedildi.
Ölen bebeklerin üçü de prematüre bebekti ve ikisi
sepsis ve biri solunum yetmezliði tanýsý almýþtý.
Taburcu edilen 6 hastadan ikisi taburculuk
sonrasýnda enfeksiyondan kaybedilirken, dört tanesi
halen yaþamaktadýr. Erken taný hastalýðýn seyrini
ve prognozunu belirlemek için önemlidir. Dikkatli
bakýmla hastalarý sorunsuz yaþatmak mümkündür.
Taný alan bebeklerin ailelerine genetik danýþma
verilmesi ve prenatal taný özellikle yenidoðan
döneminde ölümcül seyreden tiplerinin yönetimi
açýsýndan oldukça faydalý olacaktýr.

Reports of 9 neonates with the diagnosis of
ichthyosis which is characterized by xerosis, scaling
and peeling of the skin were evaluated in order to
determine incidence of ichthyosis in our hospital
and clinical course of the patients. 27483 babies
were born in two years time and 9 babies had the
diagnosis of ichthyosis (incidence 1/3054). Five
of the babies were female. Mean birth weight and
gestational age were 2397±675 g, and 35,2±3,7
weeks respectively. Five of the babies were born
prematurely. Four of them had sibling with
ichthyosis and four of them were born to
consanguine couple. Three of them died and all
the ones who died were premature and two of them
died from nosocomial sepsis whereas one died
from respiratory failure. Six babies were discharged
and two of them died after discharge because of
infection. Early diagnosis is important to determine
the clinical and prognosis of the patients. Qualified
life is possible with judicious care. Genetic
counselling to the parents and prenatal diagnosis
is important especially in the management of severe
fatal cases.
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GÝRÝÞ
Ýktiyozis deride kuruluk pullanma ve
soyulmalarla karakterize heterojen bir grup
herediter keratinizasyon bozukluðudur (1).
Kelime anlamý olarak balýk cildi demektir.
Bu terim önceleri iktiyozis vulgaris adý ile
bilinen hastalýðý belirtmek için kullanýlmýþtýr.
Þimdi ise bu gruba ait bütün hastalýklarýn genel
adý olarak kullanýlmaktadýr. Çoðu nadir
görülmekle birlikte cilt bulgularýnýn erken
dönemde tanýnmasý sadece uygun tedaviye
zamanýnda baþlanmasý için deðil ayný zamanda
eþlik edebilecek diðer organ sistem

anomalilerinin tanýnmasý açýsýndan önemlidir
(2). Yenidoðan döneminde bulgu veren çeþitli
tipleri vardýr. Bu çalýþmada amacýmýz iktiyozis
vakalarýnýn hastanemizde görülme insidansýnýn
belirlenmesi ve vakalarýn seyirlerinin
deðerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Zeynep Kamil Hastanesinde doðan ve
Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesinde Ocak
2006-Aralýk 2007 arasýnda yatan ve klinik
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bulgularýyla iktiyozis tanýsý alan 9 bebek
demografik bulgular, klinik seyir, öykü, aile
aðacý ve mortalite bakýmýndan incelendi.

TARTIÞMA
Ýktiyozis terimi deðiþik etyolojilere sahip
bir dizi keratinizasyon bozukluklarýný içerir.
Ýktiyozisin tipine ve kiþisel ve çevresel
faktörlerin etkilerine baðlý olarak cilt
bulgularýnýn ciddiyeti ekstremitelerde özellikle
kýþ aylarýnda görülen hafif kuruluk ve
pullanmadan (iktiyozis vulgariste olduðu gibi)
tüm vücutta ciltte aþýrý kalýnlaþma ve
pullanmaya (lamellar iktiyozisde olduðu gibi)
kadar deðiþir. Ciddi formlarýnda eritem,
palmoplantar keratoderma, ektropion, ýsý
intoleransýyla birlikte terlemede azalma ve
alopesi görülür. Bazý vakalarda ciltte erozyonla
birlikte büllöz lezyonlar görülebilir (büllöz
iktiyozis). Bazý vakalardaysa ayný genetik
defekte baðlý olarak santral sinir sistemi, imün
sistem, iskelet sistemi gibi cilt dýþý organ
tutulumlarý ön planda görülebilir ki bunlara da
sendromik iktiyozisler diyoruz (Sjögren Larsson
sendromu, Netherton sendromu gibi) (1,2).
Ýktiyozisin dört major tipi vardýr. Ýktiyozis
vulgaris en sýk görülen tipi (~300 canlý doðumda
bir) olmakla birlikte yenidoðan döneminde
nadiren saptanýr (3), sýklýkla ilk bir yýl içinde
bulgu verir. Otozomal dominant geçiþ
gösterebileceði gibi bazý ailelerde filaggrin
geninde semidominant mutasyonlar da
bildirilmiþtir (4). Xe baðlý resesif geçiþli
iktiyozis ise yenidoðan döneminde bulgu
verebileceði gibi ilk üç ayda da ortaya çýkabilir.
Erkeklerde 1/2500 oranýnda görülür (3). Derin
korneal opasiteler, inmemiþ testis ve buna baðlý
testis kanseri görülme sýklýðý artmýþtýr (1).
Steroid sulfataz eksikliðine baðlý görülür (5).
Azalmýþ steroid sulfataz enzim aktivitesi
fibroblastlarda, keratinositlerde, lökositlerde
ve prenatal dönemde amniyon ve koryon villüs
hücrelerinde saptanabilir (6). Lamellar iktiyozis
ise otozomal resesif geçiþ gösterir, 1/100000
oranýnda görülür (7). Genellikle doðumda baþlar
ve tüm deri yüzeyini tutar. Sýklýkla keratinosit
transglutamaz tip 1 (TGM1)i kodlayan gende
mutasyon vardýr (8). Ancak ichthyin,
ABCA12 gen mutasyonlarý da bildirilmiþtir
(9,10). Epidermolitik hiperkeratoz otozomal
dominant geçiþ gösterir (1), 1/300000 oranýnda
görülür (2). Bebek hasta doðar veya doðumdan
hemen sonra hastalýk büllerle ortaya çýkar.
Keratin 1, 2 ve 10da negatif mutasyonlar
suprabazal sitolize yol açar (11) ve anormal

BULGULAR
Ýki yýl içinde hastanemizde doðan bebek
sayýsý 27483 idi. Bu bebeklerden 9 (1/3054)
tanesinde iktiyozis görüldü. Dokuz bebeðin
beþi kýzdý. Doðum tartýlarýnýn ortalamasý
2397±675 gr (1300-3150 gr arasý), gebelik
yaþlarýnýn ortalamasý 35,2±3,7 hafta (30,6-40,2
hafta arasý) idi. Hastalardan beþi (%55,6)
preterm, dördü term bebekti. Hastalarýn 4
(%44,4) tanesinde iktiyozis tanýsý almýþ kardeþ
hikayesi vardý. Üç tanesinin anne babasý 1.
derece kuzen çocuðu olup, bir tanesinde 3.
derece akrabalýk vardý. Cilt bulgularý ile
iktiyozis düþünülen hastalardan istenen
dermatoloji konsültasyonu da tanýyý destekledi.
Solunum sýkýntýsý olan sadece bir bebek vardý
ve mekanik ventilatörde izlenen hasta postnatal
2. günde solunum yetmezliðinden kaybedildi.
Beþ bebekte (%55,6) gözde ektropiyon vardý,
diðer dört hastanýn göz bulgularý normaldi.
Hastalar ortalama 21,6±23,4 gün (2-62 gün
arasý) hospitalize edildi ve 3 (%33,3) tanesi
kaybedildi. Ölen bebeklerin üçü de prematüre
bebekti, ikisi nozokomiyal sepsis, biri solunum
yetmezliðiyle kaybedildi. Taburcu edilen 6
(%66,7) hastadan 2 (%33,3) tanesi taburculuk
sonrasýnda enfeksiyondan kaybedilirken 4
(%66,7) tanesi halen yaþamaktadýr. Yaþayan
bebeklerin üçü (%50) erkek bebekti ve
hiçbirinde inmemiþ testis saptanmadý. Hastalarýn
seyri Tablo Ide verilmiþtir.
Tablo 1: Vakalarýn demografik özellikleri, aile hikayeleri
ve klinik seyirleri

NSD: normal spontan vajinal yol; CS: sezeryan; SS: sað saðlýklý
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geliþebileceði ve ciddi psikososyal sorunlara
yol açabileceði için erken taný hastalýðýn seyrini
ve prognozunu belirlemek ve hasta bebeklere
ve ailelerine psikososyal destek saðlamak için
önemlidir. Dikkatli bakýmla hastalarý sorunsuz
yaþatmak mümkündür. Taný alan bebeklerin
ailelerine genetik danýþma verilerek tekrarlayan
gebeliklerinde prenatal dönemde taný
konmasýnýn saðlanmasý özellikle yenidoðan
döneminde ölümcül seyreden tiplerinin
yönetimi açýsýndan oldukça faydalý olacaktýr.

keratinler ayný zamanda lamellar cisimciklerin
hücre periferine doðru hareketini etkileyerek
ölü üst deri tabakasýnda defektif bir lipid
tabakasý oluþturur (12). Muhtemelen bu iki
olayýn birlikte görülmesi hiperkeratoz ve
epidermolizin bir arada görülmesini açýklar
Yenidoðanlarda iktiyozisler kollodiyon
bebek ve Harlequin iktiyozis olmak üzere iki
deðiþik klinik formda görülebilirler (1).
Kollodion bebek sýklýkla hastalýðýn lamellar
tipiyle birlikte görülür. Bebek þeffaf, membrana
benzer bir membran içinde doðar. Etkilenen
bebeklerde ektropiyon, burun ve kulaklarda
düzleþme görülür ve dudaklar O þeklindedir.
Solunum ve emme bozuktur. Birkaç hafta içinde
bu membran kuruyarak yýrtýlýr, ardýndan bazý
alanlarda yeni membran geliþimi görülebilir
(1). Oldukça heterojen bir seyir gösterir, %1020si ciltte hemen hemen hiç bulgu
býrakmazsýzýn iyileþirken, diðerleri çok daha
aðýr seyreder (2). Harlequin bebekse nadir
görülen bir tablodur. Bebek fissürlerle
bölünmüþ, kalýn boynuzsu tabaka plaklarýyla
doðar. Ciddi ektropiyon ve kemozis orbitalarý,
burnu ve kulaklarý týkar, kulaklar düzleþmiþtir,
týrnak ve saçlar olmayabilir ve eklem hareketleri
kýsýtlýdýr. Etkilenen bebeklerde solunum sýkýntýsý
vardýr, ciddi cilt enfeksiyonlarý geliþebilir ve
sýklýkla ölümcül seyreder (1,2).Yenidoðan
döneminde ölüm prematürite, cilt enfeksiyonu,
skuamlarýn aspirasyonu sonucu geliþen
pnömoni, hipotermi veya ciltten aþýrý sývý
kaybýna baðlý hipernatremik dehidratasyona
baðlý görülür (1). Prenatal taný fetoskopi, fetal
cilt biyopsisi ve gebeliðin 17-21. haftalarý
arasýnda alýnan amniyotik sývý hücrelerinin
mikroskopik olarak incelenmesiyle konabilir
(1).Bizim hastalarýmýzýn hepsine klinikle taný
konuldu. Sadece birinden alýnan nekropsi
sonucu lamellar iktiyozis olarak yorumlandý.
Hastalarýn hiçbirinde eþlik eden anomali
olmadýðý için sendromik iktiyozis düþünülmedi.
Hastalarýn %55,5inde prematürite, %11,1inde
solunum yetmezliði gözlenmiþtir. Literatürle
uyumlu olarak yoðun bakýmda kaybedilen
bebeklerin üçü de prematüreydi, ikisi
nozokomiyal sepsisden biriyse solunum
yetmezliðinden kaybedildi. Ülkemizden de
yenidoðan döneminde kaybedilen aðýr
iktiyozisli vakalar bildirilmiþtir (13,14).Bu
hastalýklara baðlý vücutta þekil bozukluðu
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