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Lupus er�tematozus hastalığı; bağışıklık s�stem�n�n h�perakt�f hale gelerek kend� normal doku ve
organlarını hedef alması sonucu gel�şen, kron�k �nflamatuar b�r bağışıklık s�stem� hastalığıdır. Der�,
böbrekler, kan hücreler�, bey�n, kalp ve akc�ğerler dah�l b�rçok organ ve s�stem� tutab�l�r. Kutanöz
lupus er�tematozus (kutanöz lupus) �se oto�mmün b�r hastalık olan lupusun der�y� etk�leyen
formudur. Kron�k kutanöz lupus er�tematosus hastalarının büyük bölümünde hastalık der� �le sınırlı
kalır ve �ç organlar etk�lenmez ancak s�stem�k lupus er�tematozus hastalarında da kutanöz lupus
er�tematosus lezyonları görüleb�l�r. 

Kutanöz lupus er�tematozus hastalığı nasıl oluşur ve k�mlerde görülür? 
Tam olarak neden� b�l�nm�yor olsa da, çevresel ve genet�k faktörler�n hastalığın oluşumunda öneml�
etk�s� olduğu düşünülmekted�r. Ayrıca bazı hormonlar, hastalıklar ve �laçların da hastalığın
gel�şmes�nde etk�s� vardır. Kutanöz lupus er�tematozus güneşe maruz kaldıktan sonra alevlen�r ve
der� bel�rt�ler� yüz ve yanaklar g�b� güneşe maruz kalan der�de daha bel�rg�n olma eğ�l�m�nded�r. Bu
da ultrav�yole ışınlarının hastalık tet�kley�c�s� olab�leceğ�n� düşündürür. En sık 15-45 yaşları arasında
kadınlarda görülür.

KUTANÖZ LUPUS ERİTEMATOZUS

Kutanöz lupus er�tematozus ned�r?

Kutanöz lupus er�tematozus bulaşıcı değ�ld�r, ancak aynı hastalığa veya başka b�r oto�mmün hastalığa
sah�p akrabası olanlarda, gel�şme r�sk� daha yüksekt�r.

Kutanöz lupus er�tematozus bulaşıcı mıdır?

Farklı kutanöz lupus er�tematozus türler� var mı? Bel�rt�ler� nelerd�r?
B�rkaç tür kutanöz lupus er�tematozus vardır. Bel�rt�ler�n�z, sah�p olduğunuz lupus t�p�ne bağlı
olarak değ�şeb�l�r. Dört ana alt grup vardır:
Akut form: En b�l�nen kl�n�k görüntüsü burundan yanaklara doğru yayılan ve kelebek kanatlarını
andıran “malar raş”tır. Bazen vücutta yaygın kızarıklık ve yanık benzer� görünümler de vereb�l�r.
Malar raşı olan hastaların tüm s�stemler� tutan s�stem�k lupus er�tematozus açısından yakın
�zlenmes� gerek�r.
Subakut form: Genell�kle gövdede yerleş�r ve der�dek� mantar hastalıkları ve sedef hastalığına benzer
kızarıklık ve kepeklenmelerle karakter�zed�r. S�stem�k hastalık r�sk� yukarıda tanımlanan akut
formdan daha azdır.
Kron�k form: Genell�kle kutanöz lupus er�tematozusun çok yaygın b�r formu olan d�sko�d lupus
er�tematozus şekl�nde ortaya çıkar. Sıklıkla baş ve boyunda, da�resel, d�sk benzer�, kepekl� lekeler �le
kend�n� göster�r. Bu lekeler genell�kle kalıcı olab�len renk değ�ş�kl�ğ� (çevredek� der�den hem daha
açık hem de daha koyu) bırakır. D�sko�d lezyonlar saçlı der�y� etk�led�ğ�nde erken dönemde tedav�
gerekt�ren kalıcı saç dökülmes�ne neden olab�l�r. D�ğer organ ve dokuları da tutan s�stem�k lupus
er�tematozusla nad�ren �l�şk�l�d�r.
İnterm�tan form: Lupus er�tematozus tum�dus adı ver�len bu formun ultrav�yole �le �l�şk�s� çok
bel�rg�nd�r. Nad�r olgular s�stem�k lupus er�tematozusla �l�şk�l�d�r.

Yen�doğan lupusu �se yen� doğan bebekler� etk�leyen nad�r b�r lupus şekl�d�r. Yen�doğan lupusu olan
bebekler der� döküntüsü ve bazen karac�ğer ve kalp problemler� �le doğarlar.
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Der� lezyonlarının şekl� aynı zamanda s�stem�k lupusa sah�p olma olasılığınız hakkında f�k�r
vereb�l�r. Doktorunuz ş�kayetler�n�z� detaylı olarak değerlend�recek, f�z�k muayene, kan testler� ve
gerekt�ğ�nde b�yops�lerle s�stem tutulumu araştırılacaktır. Kron�k kutanöz lupus er�tematozuslu
b�rçok hastanın böbrekler�, akc�ğerler�, bey�nler� veya kalpler� g�b� d�ğer organlarda lupus
gel�şmes� beklenmemekted�r. Bununla b�rl�kte, kron�k kutanöz lupus er�tematozusu olanlarda
s�stem�k lupusa �lerleme konusunda küçük b�r r�sk olduğundan, herhang� b�r yen� bel�rt� varlığında
s�stem�k lupus er�tematozus açısından hastalar düzenl� olarak doktorları tarafından taranmalıdır.

Dermatologlar genell�kle döküntüler�n nasıl göründüğüne göre kl�n�k muayenedek� bulgular �le
farklı türler� ayırt edeb�l�rler. Kutanöz lupus er�tematozusun kes�n tanısı �se der� b�yops�s� �le
konulur.

Kutanöz lupus nasıl tedav� ed�l�r?
Henüz kes�n tedav�s� yoktur. Ancak hastaların büyük çoğunluğunda bu kron�k hastalık �laç ve yaşam
tarzı değ�ş�kl�kler� �le kontrol altına alınab�l�r. 
Lupus der� lezyonları, doğal ve yapay ışığa (floresan lambalar dah�l) karşı son derece hassastır, bu
nedenle güneşten korunma, der� ve s�stem�k lupusun hemen her türü �ç�n, tedav�n�n çok öneml� b�r
parçasıdır. Gün boyunca güneş�n en güçlü olduğu zamanlarda gölgede kalmak ve güneşten
kaçamayacağınız zamanlarda gen�ş kenarlı b�r şapka, güneşten koruyucu g�ys�ler g�ymek ve
maruz�yetten 20-30 dak�ka önce açıkta kalan der� bölgeler�ne güneş krem� sürmek ve gün ışığında �k�
saate b�r tekrarlamak gerekl� tedb�rlerd�r. 
B�rçok hasta, günde b�r veya �k� kez doğrudan der� lezyonlarına uygulanan kremler ve merhemler
g�b� top�kal tedav�lere ve lezyon �ç�ne stero�d enjeks�yonlarına yanıt ver�r. 
S�stem�k tedav�lerden en yaygın olarak kullanılan �laç h�droks�klorok�nd�r (Plaquen�l). Öncek�
tedav�ler etk�l� olmadığında predn�zon, metotreksat, azat�opr�n ve m�kofenolat mofet�l g�b� bağışıklık
s�stem�n� baskılayan �laçlara da �ht�yaç duyulab�l�r.
Doktorunuzu düzenl� olarak görmen�z ve per�yod�k olarak muayene ve gereken tetk�kler� 
 yaptırmanız öneml�d�r.

Kutanöz lupus tanısı nasıl konur?

Kutanöz lupus teşh�s� kondu. S�stem�k lupus er�tematozusum var mı?

Kutanöz lupus hakkında daha fazla b�lg� nereden ed�neb�l�r�m?
https://www.uptodate.com/contents/overv�ew-of-cutaneous-lupus-erythematosus
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