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Özet

Fasiyal Eritemi Olan Hastada Tanı ve Ayırıcı Tan

Fasiyal eritem açık ten rengine sahip bireylerde daha belirgin ola-
rak görülen, kutanöz kan damarlarının genişlemesi ve deride art-
mış kan akışı sonucunda ortaya çıkar. Yüzde görülen geçici
eritem sıklıkla duygusal durumlar, egzersiz veya ısıya maruz
kalma durumunda nörolojik yanıt olarak ortaya çıkan ve normal
karşılanan bir durum olmakla beraber, çeşitli inflamatuar hasta-
lıklar ve tıbbi durumlarda, daha uzun süren ve semptomatik veya
kozmetik olarak rahatsız edici fasiyal eritem oluşabilir. Diffüz
veya lokalize fasiyal eritem kliniğine sahip hastalıklar ve bu has-
taların değerlendirilmesi burada gözden geçirilecektir..
Anahtar Kelimeler: Yüz, eritem

Abstract

The Diagnosis and Differential Diagnosis of  Facial Ery-
thema

Facial erythema (facial redness), a clinical finding most noticeable
in fair-skinned individuals, occurs as a result of  cutaneous blood
vessel dilatation and increased blood flow to the skin. Although
transient facial erythema is often observed as a normal, neuro-
logically-mediated response to strong emotion, exercise, or heat
exposure, inflammation and a variety of  medical conditions can
lead to longer-lasting and symptomatic or cosmetically distress-
ing facial erythema. Examples of  disorders that may present with
diffuse or localized facial erythema and the evaluation of  patients
with this clinical finding will be reviewed here. 
Keywords: Facial, erythema
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Giriş

Fasiyal eritem, kutanöz damar dilatasyonu ve artmış
kan akımına bağlı olarak,  açık ten rengine sahip bi-
reylerde daha çok kendini belli eden klinik bulgudur.
Geçici fasiyal eritem çoğu zaman normal olarak
kabul edilir. Duygusal stres, egzersiz, sıcak maruzi-
yetine nörolojik aracılı cevap, inflamatuar deri has-
talıkları, dış etkenlere bağlı gelişen deri hastalıkları,
sistemik hastalıklar ve çeşitli medikasyonlar daha
uzun süren, semptomatik veya kozmetik olarak ra-
hatsız edici fasiyal eriteme sebep olurlar.

Primer İnflamatuar Deri Hastalıkları

Rozase: Eritemotelenjiektazik tip rozase, sentrofa-
siyal eritem ve telenjiektaziler ile karakterizedir. Has-
talar aynı zamanda deri hassasiyeti ve flushingden
de yakınırlar. Tanı için hasta hikayesi ve muayene
çoğu zaman yeterlidir (1).

Perioral dermatit: Periorifisyel dermatit olarak da
bilinir. En çok genç kadınlarda ve daha nadir ço-
cuklarda gözlenir. Ağız, burun ve göz çevresinde
küme yapan multipl, küçük, inflamatuar papüller
vardır. İnce skuamlanma da görülür. Perioral lez-
yonlarda dudağın vermilion sınırına yakın deride
lezyon izlenmez (2).

Seboreik dermatit: Yetişkin hastada eritemle be-
raber yağlı görünümlü sarı-beyaz skuamlar ile ka-
rakterizedir. Özellikle nasolabial kıvrım, kaş, kaş
araları, burun kenarlarında lezyonlar görülür. Yüz
dışında da saçlı deri, kulak, göğüs, aksilla ve kasıkta
da lezyonlara rastlanır. Tanı klinik bulgular ile konur
(2).

Atopik dermatit: Atopik dermatitin yüz tutulumu
bebeklerde sık olarak karşımıza çıkar. Ancak aynı
zamanda daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de
görülebilmektedir. Oldukça kaşıntılı eritemli yama
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ve plak lezyonlara çoğu zaman skuamlanma, kabuk-
lanma, ekskoriasyon, eksudasyon veya likenifikas-
yon eşlik eder. Tipik tutulum bölgelerinde yoğun
kaşıntılı kronik dermatit bulguları eşliğinde tanı kon-
muş olur. Bazı hastalarda Dennie-Morgan çizgileri
olarak bilinen alt göz kapağında ek deri katlanma
çizgisi gözlenebilir (3).

Psoriasis vulgaris: Psoriasisin yüz lezyonları ço-
ğunlukla, vücut lezyonları kadar kalın beyaz skuamlı
plaklar şeklinde bariz olmaz. Bazı hastalarda lezyon-
lar seboreik dermatiti anımsatabilir. Vücudun farklı
yerlerinde klasik psoriatik lezyonların saptanması,
yüz lezyonlarına tanı koymada ipucu niteliğinde ola-
caktır (4).

Dış Uyaranlara Bağlı Oluşan Hastalıklar

İrritan kontakt dermatit: Cilt bakım ürünleri, kozmetikler
ve diğer maddelerle temasa bağlı olararak ekzamatöz der-
matit kliniği gösteren yüz lezyonları meydana gelebilir.
Temas alanına bağlı olarak bu reaksiyon lokal veya diffüz
olabilmektedir. Fasiyal deri kıvrımları ve göz kapakları gibi
hassas alanlarda reaksiyon daha şiddetli olma eğilimindedir.
Allerjik kontakt dermatitin aksine hastaların kaşıntıdan zi-
yade yanma, karıncalanma, iğnelenme şikayetleri olur. Hasta
hikayesi ile çoğu zaman tanı doğrulanmış olur (4).

Allerjik kontakt dermatit: Topikal olarak uygulanan mad-
delere karşı meydana gelen, parlak eritem, kabuklanma, ek-
sudasyon ile karakterize yoğun inflamatuar reaksiyon ile
kendini gösteren gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonu-
dur. Bazı hastalarda kronik olarak seyreden hafif  inflamas-
yon bulguları gösteren klinik de gözlenebilir. Sebep olan
antijenik maddeyi saptamaya yönelik yama testi yol gösterici
olabilir (4).

Fotosensitif  Hastalıklar

Güneş yanığı: Güneş teması sonrası ortaya çıkan birleş-
meye eğilimli, eritemli yamalar şeklinde gözlenir. Kaşıntı ya
da yanma eşlik edebilir. Şiddetli vakalarda ödem, vezikül
veya bül olabilir. İyileşme döneminde sıklıkla deskuamas-
yon gözlenir.

Polimorf  ışık erüpsiyonu: Halk dilinde güneş alerjisi veya
güneş zehirlenmesi olarak bilinir. Klinik bulguları çok çe-
şitlidir. Güneş maruziyetinden saatler ya da günler sonra
eritemli yama ve papüller, vezikülasyon, plaklar ortaya çıkar.
Güneş ışığına zamanla tolerasyon gelişeceğinden bu tablo
daha çok ilkbahar başlarında görülür (5).

Fototoksik ve fotoallerjik erupsiyon: Fototoksik reaksi-
yonda, fotosensitizan bir maddenin topikal veya oral yolla

uygulanmasından sonra güneş yanığı şeklinde lezyonlar or-
taya çıkar. Fotosensitizan ajan güneş yanığı oluşması için
gereken UV maruziyeti eşiğini düşürmektedir. Ödem ve
vezikülasyonlar dahil ciddi reaksiyonlar olabilmektedir (6-
8).

Fotoallerjik reaksiyonda daha çok topikal uygulanan bir
ajan sonrası (nadiren oral de olabilir) güneş gören bölge-
lerde kaşıntılı ekzematöz erüpsiyon meydana gelir(6-8).

Güneş hasarı: Kronik güneş hasarına bağlı olarak oluşan
kaba kırmızı ten rengi ve telenjiektazilere bağlı fasiyal kıza-
rık görünüm ortaya çıkar. Yüzün güneşten korunan alanları
etkilenmez. Bu hastalara Civatte poikiloderması da eşlik
edebilir (kronik güneş hasarının sonucu olarak boynun la-
teral kısımlarında benekli pigmentasyon ve telenjiektazilerin
gözlenmesi (9,10).

Akut kutanöz lupus eritematozus, dermatomyozit,
lupus tumidus: Bu romatolojik hastalıklarda da cilt lez-
yonları güneş temasıyla ortaya çıkabilmekte ya da temas
sonrası alevlenebilmektedir (11).

Sistemik Hastalıklar

Akut kutanöz lupus eritematozus: AKLE’de malar böl-
gede kelebek döküntüsü şeklinde yakıştırma yapılan, inatçı
viyolase eritem gözlenir. Rozaseden farklı olarak telenjiek-
tazi gözlenmez ve lupusta nasolabial kıvrım korunur.
SLE’nin diğer klinik ve laboratuvar bulguları ile beraber
tanı konur (12).

Dermatomyozit: Dermatomyozitin klasik bulgularından
biri olan heliotrop döküntü, periorbital bölge ve göz ka-
paklarında viyolase ödematöz lezyon olarak gözlenir. Prok-
simal kas güçsüzlüğü eşlik edebilir. Periungual telenjiektazi
ler ve gottron papülleri gibi diğer bulgularının saptanması
tanıya yaklaştırır. Yetişkinde dermatomyozit tanısı konu-
lursa altta malignitelerin yatabileceği akılda tutulmalıdır
(13).

İnfeksiyon Hastalıkları

Viral infeksiyonlar: Eritema infeksiyozum,  parvovirüs
B19’un neden olduğu daha çok çocuklarda görülen viral
bir hastalıktır. En tipik özelliği yanaklarda tokat atılmış iz-
lenimi uyandıran kızarık yamalardır. Nonspesifik konstitus-
yonel semptomlar (ateş, burun akıntısı, baş ağrısı, gastro
intestinal rahatsızlık), cilt bulgularından önce başlar. Fasiyal
lezyondan sonra genelde iki gün içinde de gövde ve ekstre-
mitelerde dantelimsi görünümlü döküntü ortaya çıkar (14).

Kızamık ve kızamıkçık gibi viral infeksiyonların erken dö-
neminde de morbiliform veya birleşmeye eğilimli fasiyal kı-
zarıklık gözlenebilmektedir (14).
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Erizipel: Beta hemolitik streptokokların neden olduğu yü-
zeyel form selülittir. Hastalar akut olarak gelişen eritemli,
sıcak, ödematöz, iyi sınırlı plak ile başvururlar. Kutanöz
bulgulara sıklıkla ateş yüksekliği ve lenfadenopati eşlik eder
(15).

Lokalize İnflamatuar İnfiltrasyon İle Giden
Durumlar

Lupus tumidus eritematozus: Yüz, boyun, üst gövde ve
üst ekstremiteler gibi güneş gören alanlarda, skuamın eşlik
etmediği eritemli plaklar şeklinde gözlenir. Hastaların ço-
ğunluğunda sistemik lupus saptanamaz. Biyopsi tanıya yar-
dımcıdır (16,17).

Jessner’in lenfositik infiltrasyonu: Yüz, boyun ve üst
gövdede yerleşen asemptomatik eritemli sıklıkla anuler şe-
killi plaklar şeklinde klinikte karşımıza çıkar. Tanı için deri
biyopsisi yardımcıdır. Lupus tumidus eritematozus ile klinik
ve histopatolojik olarak benzerler. Ancak bu iki hastalık ara-
sındaki ilişki aydınlatılamamıştır (18,19).

Granuloma fasiyale: Yüz bölgesinde genelde soliter ancak
nadiren multipl olabilen, asemptomatik, üzerinde foliküler
ağızların belirgin olduğu, kırmızı-kahve oval plaklardır. En
sık beyaz ırkta ve erkeklerde görülür. Histopatolojide yoğun
mikst dermal infiltrasyon ve bu infiltrasyondan korunmuş
ince bant şeklinde papiller dermis (Grenz zonu) göze çar-
par (20).

Lenfositoma kutis (kutanöz lenfoid hiperplazi): De-
ride lenfosit proliferasyonunu tetikleyen antijenik bir uyarı
sonucu meydana gelir. Spesifik nedeni bilinmemekle bera-
ber böcek ısırıkları, infeksiyonlar (Lyme dahil) bazı vakalarla
ilişkilidir. Hastalar tipik olarak kırmızı-kahve-viyolase nodül
veya plaklarla gelirler. Tanı için biyopsi şarttır (21,22).

Tinea fasiei: Dermatofitik mantarlarla meydana gelen in-
feksiyonlar, etken olan organizmaya ve konağın immun ya-
nıtına bağlı olarak diğer akut ve kronik dermatozları taklit
edebilir. Genelde yüzdeki mantar infeksiyonu tek taraflı, iyi
sınırlı olmaya meyillidir. Nadiren anüler, kabuklanan, akın-
tılı ve yavaşça çevreye doğru genişleyen plaklar şeklinde gö-
rülebilmektedir. Kazıntı örneğinin potasyum hidroksit
sonrası direk mikroskobik bakısı veya kültürü tanıyı doğ-
rular. Eğer lezyonlara topikal steroid uygulanmışsa infla-
masyon baskılanacağından lezyon iyileşiyor gibi gözükür
(tinea inkognito). Ancak topikal steroid kesildiğinde nüks
edecektir (23).

Diğer Durumlar

Flushing: Flushing, en sık yüzde ortaya çıkan geçici erite-
min eşlik ettiği sıcaklık hissidir.  Boyun, kulaklar, göğüs, epi-

gastrium ve kollar ya da diğer alanlar da etkilenebilir. Flus-
hing, vazodilatasyona bağlı olarak artmış kutanöz kan akı-
şının bir sonucudur ve kutanöz vasküler düz kasın çeşitli
otonomik veya vazodilatör uyarılara eşzamanlı fizyolojik
yanıtının bir parçasını temsil eder. Etyolojiye bağlı olarak
epizodik, geçici veya sabit olabilir (23). Ateş, hipertermi,
menopoz, duygusal kızarma, rozase en sık flushing kliniği
yapan durumlardır. Onun dışında çeşitli nörolojik hastalık-
lar, kalsiyum kanal blokerleri, nitrogliserin ve fosfodiesteraz
5 inhibitörleri (sildenafil, vardenafil ve tadalafil) gibi vazo-
dilatasyona sebep olan çeşitli ilaçlar, karsinoid sendrom, fe-
okromasitoma, mastositoz gibi çok farklı klinik tabloda
flushing olabilmektedir. Ayırıcı tanıya giderken eşlik eden
diğer semptomlar ve bulgular (diyare, taşikardi, ateş yük-
sekliği, menopoz, duygusal stres, bronkospazm, hipotansi-
yon, bulantı, kusma, karın ağrısı, terleme vb.) önem arz
edecektir. Düşünülen ön tanıya yönelik ilave laboratuvar
testler istenebilir (23).

Kaba kırmızı cilt yapısı (ruddy complexion): Özellikle
açık cilt rengine sahip insanlarda normal özellik olarak göz-
lenebilen generalize eritemdir. Rozaseden farklı olarak bu
eritem yüzün orta kısmına sınırlı değildir (24).

Keratosis pilaris rubra: Keratozis pilaris rubra fasiya,
daha çok, açık cilt rengine sahip çocuk, adolesan ve genç
erişkinlerde görülür. Yanaklarda bilateral olarak üçgen şe-
killi, eritemli yamalar şeklinde görülür. Bu eritemli yamala-
rın üzerinde, palpasyonla kaba hissiyat veren foliküler
keratotik papüller bulunur. Tanı için çoğu zaman klinik ye-
terlidir (24).

Topikal steroidlerin kesilmesi: Bazı hastalarda orta ve
yüksek potensli topikal steroidlerin yüze uzun süre uygu-
lanmasına bağlı olarak kızarık yüz meydana gelir. Topikal
steroid kesilmeye ya da azaltılmaya çalışıldığında birkaç gün
içinde yanma ve batma şikayetleri gelişir. Bu durum topikal
steroidin kesilmesiyle alttaki dermatozun alevlenmesine
bağlı gelişen eritem ile karıştırılabilir. Topikal steroid kesil-
mesine bağlıysa genelde dört gün içinde jeneralize bir eri-
temle beraber ağrı ve yanma gibi şikayetler görülece ktir
(25-27).

Yanan yüz sendromu (fasiyal eritrodizestezi): Kan da-
marlarının hafif  dilatasyonuna bağlı olarak gelişen fasiyal
eritemle beraber yanma ve ağrı şikayetlerinin olduğu bir du-
rumdur. Bazı hastaların rozasesi vardır. Bazı hastaların da
nöropatik ağrı sendromuna bağlı olduğu düşünülür.

Hastanın Değerlendirilmesi

Fasiyal eritemle seyreden hastalıklarda ayırıcı tanıları daralt-
mak için ilk yapılacak hastadan alınacak anamnez ve deri
muayenesidir. Lezyon karakteri, lezyona bağlı semptomlar,
alevlendiren durumlar, lezyon süresi önemlidir. Yüz harici
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tüm deri muayenesi de bazen hastalığa ait ipuçları verebil-
mektedir. İlave tanı yöntemleri olarak duruma göre yama
testleri, deri biyopsisi, serolojik testler kullanılabilmektedir
(1,4).

Yama testi: Allerjik kontakt dermatit düşünülen durum-
larda yardımcı olur. Yama testi için en uygun hastalar po-
tansiyel bir alerjen ile temas öyküsü olan, lezyonları
paroksismal olarak artıp azalan ya da ciddi kaşıntısı olan-
lardır. Pozitif  yama testi dikkatli değerlendirilmelidir.
Pozitif  bir sonuç dermatite sebep olan ajanın kesinlikle o
olduğunu göstermez. Saptanan alerjenin kullanılan ürün-
lerden çıkarılması ilişkinin doğrulanmasında önem taşır (4).

Biyopsi: Fasiyal eritemi olan her hastada biyopsi şart de-
ğildir. Çoğu zaman öykü ve klinik muayene tanı için yeterli
olur. Gerekli durumlardaysa epidermis ve dermisi tam kat
içeren 3 mm’lik punch yeterli olacaktır (17).

Seroloji ve diğer testler: Laboratuvar testleri akut kutanöz
lupus eritematozus, dermatomyozit gibi sistemik hastalıklar
ve belli enfeksiyöz tablolarda faydalı olurlar. Klinik ön ta-
nıya yönelik laboratuvar testleri istenilir (16). 
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