
Türk Dermatoloj� Derneğ� 
Hasta B�lg�lend�rme Broşürü

 

Vaskül�t, kan damarı duvarlarının �lt�haplanması olarak tanımlanır. Vücutta büyükten küçüğe kadar
çeş�tl� boyutlarda kan damarları vardır. Der�dek�, küçük veya orta büyüklüktek� kan damarlarını
etk�led�ğ�nde, kutanöz vaskül�t olarak adlandırılır. Bazen kutanöz vaskül�t, d�ğer organlarda (s�stem�k
vaskül�t) meydana gelen �nflamasyonun b�r �şaret� olab�l�r ve tam tanı �ç�n daha fazla araştırma
gerekeb�l�r.

Kutanöz vaskül�te ne sebep olur?
Kutanöz vaskül�t vakalarının neredeyse yarısında, bel�rl� b�r neden  bulunamaz (�d�yopat�k olarak
adlandırılır). Ger� kalan hastaların yaklaşık %15-20' s�nde, b�r enfeks�yon sonrası görülür. Kutanöz
vaskül�te yol açan enfeks�yonlar arasında, boğazdak� beta m�krobu olarak b�l�nen streptokokların yol
açtığı bakter�yel enfeks�yonlar, üst solunum yolu enfeks�yonları, hepat�t B ve C g�b� v�ral enfeks�yonlar
yer alır. Hastaların % 15-20' s�nde vücutta aşırı �nflamasyona neden olan başka b�r hastalığın sonucu
olarak vaskül�t ortaya çıkar. Örnek olarak �nflamatuar bağırsak hastalığı ve Behçet hastalığı g�b�
�nflamatuar hastalıkların ve romato�d artr�t, s�stem�k lupus er�tematozus ve Sjögren sendromu g�b�
oto�mmün hastalıkların seyr� sırasında kutanöz vaskül�t görüleb�l�r. Olguların %10-15' �nde,
ant�b�yot�kler ve NSAİİ’ler (stero�dal olmayan ant�-�nflamatuar �laçlar) g�b� �laçlar kutanöz vaskül�te
sebep olur. Nad�ren, vaskül�t vücutta altta yatan b�r kansere tepk� olarak ortaya çıkab�l�r.

KUTANÖZ VASKÜLİT

Kutanöz vaskül�t ned�r?

Kalıtsal veya bulaşıcı değ�ld�r.

Kutanöz vaskül�t kalıtsal mıdır? Bulaşır mı?

Kutanöz vaskül�t�n özell�kler� nelerd�r?
En sık görülen kutanöz vaskül�t t�p� kutanöz küçük damar vaskül�t�d�r. Kutanöz küçük damar
vaskül�t�nde yer yer ele gelen, kırmızı-mor renkl�, basıldığında reng� solmayan, morluk benzer� �zler
görülür. Bu �zler t�p�k olarak küçüktür. Bazen bu �zlere, �ç� �r�n ve/veya su dolu kabarcıklarda eşl�k
eder. 
Daha gen�ş çaplı kan damarlarında (orta damar vaskül�t�) tutulum olduğunda, yukarıdak� değ�ş�kl�kler
dantel veya ağ benzer� morarma, dantel veya ağ benzer� kızarıklık, yamalı renk değ�ş�kl�ğ� (l�vedo
ret�cular�s), ülser, c�ld�n daha der�n katmanlarında sertl�kler şekl�nde bel�rt� ver�r.
Kutanöz vaskül�tte en sık bacakların alt kısmı etk�len�r. Ancak bazen kalça bölges� ve göbek
çevres�nde de görüleb�l�r. Nad�ren üst vücut bölges� tutulur. Kutanöz vaskül�t genell�kle herhang� b�r
bel�rt�ye neden olmaz; ancak bazen ağrı, yanma ve kaşıntı görüleb�l�r.

Başka hang� sorunlar �ç�n r�sk altındayım?
Kutanöz vaskül�tl� hastalar ateş, yorgunluk ve eklem ağrıları yaşayab�l�r. Der� dışındak� organlardak�
kan damarları etk�len�rse, başka bel�rt�ler de olab�l�r. Bunlar arasında ateş, k�lo kaybı, b�tk�nl�k,
eklem ve kas ağrısı, �drarda kan görülmes�, bulantı-kusma, karın ağrısı ve kanlı dışkılama, ellerde ve
ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, nefes almada güçlük, göğüs ağrısı, öksürük, öksürükle kan
tükürme yer alır.
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Kutanöz küçük damar vaskül�t� b�rkaç hafta �le aylar �ç�nde �y�leş�r. Her 10 hastadan 1’�nde daha
uzun (yıllarca) devam edeb�l�r. Herhang� b�r neden�n bulunamadığı (�d�yopat�k) kutanöz vaskül�tl�
hastalar genell�kle olumlu b�r sey�r göster�ler. Ancak �k�nc�l b�r neden bulunursa (�nflamatuar
bağırsak hastalığı, oto�mmun b�r hastalık g�b�) yakın tak�p ve düzenl� �zlem gerek�r. Başarılı b�r
tedav�den sonra b�le, vaskül�tten etk�lenen bölgeler, etk�lenmeyen c�lde kıyasla daha p�gmentl�
(kahvereng� veya s�yah) hale geleb�l�r. Bu renk değ�ş�kl�ğ�n�n normale dönmes� genell�kle aylar
süreb�l�r.

Muayene ve gerekt�ğ�nde der� b�yops�s� (doku örneğ�) tanıda yardımcıdır. Kan testler�, �drar örneğ�,
kan basıncı kontrolü ve gerek�rse görüntüleme yöntemler� (ultrason g�b�) kutanöz vaskül�t�n
neden�n� ve d�ğer organ tutulumlarının olup olmadığını araştırmak �ç�n doktorunuz tarafından
�steneb�l�r.

Kutanöz vaskül�t nasıl tedav� ed�l�r?
Kutanöz vaskül�t�n tedav�s�ne �lk olarak, altta yatan neden ele alınarak başlanır. Herhang� b�r şüphel�
�laç varsa kes�l�r. Enfeks�yondan, �nflamatuar b�r durumdan veya kanserden şüphelen�l�yorsa, uygun
tedav� doktorunuz tarafından yönet�l�r.
Neden�n bulunamadığı (�d�yopat�k) kutanöz vaskül�t vakalarının çoğu haf�ft�r. Bu durum bacak
kaldırma, d�nlenme, kompresyon çorapları, c�lde uygulanan stero�dl� kremler ve merhemler, ülser
gel�şm�şse pansumanlar, kaşıntı g�der�c� ve ağrı kes�c� �laçlar �le düzel�r. Kutanöz vaskül�t atağı
uzamışsa, ş�ddetl� �se, ülserasyona yol açıyorsa veya tekrarlıyorsa kort�kostero�dler, kolş�s�n ve
dapson g�b� d�ğer oral �laçlar tedav�ye eklen�r. Ş�ddetl� veya s�stem�k hastalığı olan hastalarda,
�mmün s�stem� baskılayan veya düzenleyen �laçların kullanılması gerekl� olab�l�r. Tüm bu tedav�ler
doktorunuz tarafından yakından �zlenmen�z� gerekt�r�r.

Kutanöz vaskül�t nasıl teşh�s ed�l�r?

Kutanöz vaskül�t�n seyr� nasıldır?

Hasta destek grubu bağlantısı var mı?

Vaskül�t hakkında nereden daha fazla b�lg� ed�neb�l�r�m?
https://www.uptodate.com
http://www.dermnetnz.org/top�cs/cutaneous-vascul�t�s/
https://www.ncb�.nlm.n�h.gov/books/NBK545186/

http://www.vascul�t�sfoundat�on.org/support

https://www.uptodate.com/
http://www.dermnetnz.org/topics/cutaneous-vasculitis/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545186/
http://www.vasculitisfoundation.org/support

