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Özet
Nadir Görülen Bir Paraneoplastik Dermatoz: Nekrobiotik
Ksantogranülom
Nekrobiotik ksantogranülom, ilk defa Kossard ve Winkelmann
tarafından bildirilen nadir bir granülomatöz hastalıktır. Kro-
nik, progresif ve destrüktif seyirlidir. Bugüne kadar bildirilen
vakaların büyük çoğunluğu hematolojik ve lenfoproliferatif
hastalıklarla ilişkili olmasından dolayı paraneoplastik bir der-
matoz olarak değerlendirilmektedir. 75 yaşında kadın hasta,
malignite araştırması amacıyla hematoloji kliniğinde yatarken
göz ve ağız çevresindeki çok sayıda  turuncu nodüller nedeni
ile kliniğimize konsülte edildi. Yapılan dermatolojik muaye-
nede göz ve ağız çevresinde  en büyüğü 3x1 cm ebatlarında,
keskin sınırlı, turuncu- kahverenkli , palpasyonla infiltre no-
düller saptandı. Hematoloji kliniğinde kronik lenfositer lösemi
(KLL) tanısı alan hastanın kutanöz biyopsi histopatolojisi nek-
robiotik ksantogranülom ile uyumlu bulundu. Nekrobiotik
ksantogranülom nadir de olsa sistemik tutulumu  olabilen ve
esas olarak paraproteinemi ile ilişkili bir paraneoplastik der-
matozdur.  Olgumuzu; nadir görülen bir tablo olması nedeni
ile ve nekrobiotik ksantogranüloma  tanısı alan hastalarda ma-
lignite araştırılması gerektiğini hatırlatmak amacı ile sunmaya
uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: Nekrobiotik ksantogranülom, paraneoplas-
tik dermatoz

Abstract
A Rare Paraneoplastic Dermatosis: Necrobiotic Xanthogranuloma
Necrobiotic xanthogranuloma, first described by Kossard and
Winkelmann, is a rare granulomatous disease. This disease is
chronic, progressive and destructive. Due to the majority of re-
ported cases so far are associated with hematologic and lympho-
proliferative disorders  it is accepted as a paraneoplastic
dermatosis. A 75-year-old female patient was consulted to de-
partmant of dermatology because of orange nodules aroud the
eyes and mouth while she was in the departmant of hematology
for malignant research.  Dermatological examination revealed a
large number of, sharply demarcated, orange-brown, infiltrated
nodules of the largest one 3X1cm in size and infiltrated with pal-
pation, were detected around the eyes and mouth. The patient
is diagnosed with chronic lymphocytic leukemia (CLL) in de-
partmant of hematology, the histopathology examination were
compatible with necrobiotic xanthogranuloma. Necrobiotic xan-
thogranuloma may have systemic involvement  rarely and  is a
paraneoplastic dermatosis associated with mainly paraproteine-
mia. Because of being a rare case we presented this patient to re-
mind that malignancy must be investigated in patients with
necrobiotic xanthogranuloma. Our case;  with a rare condition
that causes and  patients with a diagnosis of necrobiotic xan-
thogranuloma should be investigated malignancy with the aim
to remind you that we have found it appropriate to present.
Keywords: Necrobiotic xanthogranuloma, paraneoplastic dermatosis
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Giriş

Nekrobiotik ksantogranülom, ilk defa Kossard ve
Winkelmann tarafından 1980 yılında tanımlanmış
nadir görülen bir granülomatöz hastalıktır (1). Kro-
nik, progresif  ve destrüktif seyirlidir. Göz çevre-
sinde yerleşimi sık olmakla birlikte daha nadir
olarak gövde ve ekstremiteleri de tutabilmektedir

(2). Bugüne kadar bildirilen vakaların büyük çoğun-
luğu hematolojik ve lenfoproliferatif hastalıklarla
ilişkili olmasından dolayı paraneoplastik bir derma-
toz olarak değerlendilmektedir. Olguların % 70
inde lezyonlar ilk olarak göz çevresinde oluşmakta-
dır.  Nadir gözlenen bu hastalığın patofizyolojisi
halen tam olarak bilinmemektedir (3).



Olgu

Malignite araştırması amacıyla hematoloji kliniğinde takip
edilen 75 yaşında kadın hasta yaklaşık 1 ay önce göz çevre-
sinde başlayan lezyonlar için dermatoloji kliniğine konsülte
edildi. Hastanın özgeçmişinde DM, HT ve hiperlipidemi
öyküsü vardı. Yapılan dermatolojik muayenede göz ve ağız
çevresinde çok sayıda en büyüğü 3x1 cm boyutlarında, kes-
kin sınırlı, asemptomatik, turuncu- kahverengi,  infiltre no-
düller saptandı (Resim 1). Hastanın ağız çevresindeki
lezyonlardan punch biyopsi alındı. Hematoloji kliniğinde
takip sırasında hastaya yapılan tetkikler sonucunda KLL ta-
nısı konulduğu öğrenildi. Ağız çevresindeki lezyonun  hi-
stopatolojisinde subepidermal yerleşimli, subkutan yağ
dokuya uzanan, fibröz septalarla ayrılmış, köpüksü ve epi-
teloid histiositlerin oluşturduğu granülomatöz infiltrat iz-
lendi. Ayrıca Touton ve yabancı cisim tipi dev hücreler,
lenfositler ve plazma hücreleri ile nekrobiozis alanları göz-
lendi (Resim 2). CD68 ile pozitif, CD 1a ile negatif, S100
ile negatif boyanma, retikülin ile nekrobiozis izlenen alan-
larda retikülin çatıda genişleme mevcuttu. Bulgular nekro-
biyotik ksantogranülom ile uyumlu bulundu. Hastanın
tedavi talebinde bulunmaması nedeni ile tedavi uygulan-
madı.

Tartışma

Nekrobiyotik ksantogranülom nadir görülen kro-
nik, progresif ve destrüktif seyirli bir paraneoplastik
dematozdur. Kadınlarda daha fazla gözlenir ve 6.
dekat hastalığıdır. Hastaların %70’inde periorbital
lezyonla başlar (2). Gövde, ekstremiteler ve sikatris-
ler rapor edilen diğer tutulum yerleridir (4, 5). Lez-
yonlar endüre, viyolese sarı- kırmızı renkte nodül ve
plaklardır (6). Boyutları 25 cm e kadar büyüyebilir.

Ülserasyon, telenjektazi ve merkezi atrofi gözlene-
bilir (7, 8). Çoğunlukla asemptomatik olmakla bir-
likte kaşıntı ve ağrı eşlik edebilir (9). Ekstrakutanöz
tutulum alanları solunum sistemi, kalp, dalak, böb-
rekler,  barsaklar, overler, gözyaşı ve parotis bezleri,
kemik iliği, kaslar ve beyindir (3, 10). Literatürde
bildirilen %80-90 vakada paraproteinemi, %10 va-
kada multipl myelom eşlik etmektedir. Daha nadir
olarak bildirilen durumlar ise KLL, Hodgkin, non-
Hodgkin, makroglobulinemi, myelodisplastik sen-
drom, kriyoglobulinemi ve amiloidozistir (10). 

Patogenezi halen tam olarak aydınlatılamamıştır.
Bununla beraber paraproteinemi primer neden gibi
durmaktadır. Paraproteinler ya otoantikor gibi dav-
ranarak lipidlerle kompleks oluşturup ya da lipop-
rotein gibi fonksiyon göstererek makrofaj
reseptörlerine bağlanmaktadır (3).  Son zamanlarda
NKG lezyonlarında Borrelia saptanması üzerine en-
fektif bir süreç de olabileceği öne sürülmüştür (11).

NKG karekteristik histopatolojisi, histiyositler, Tou-
ton ve yabancı cisim dev hücre tabakaları ile birlikte
palizat oluşturan ksantogranülomlardır (7, 9). Der-
mis ve pannikulusta nadiren germinal merkez içeren
lenfoid folliküller görülebilir. Ksantomatöz dev hüv-
reler, histiositler, köpük hücreleri, lenfoid folliküller
ve kolesterol kleftleri pannikulusta görülebilir (7).

Tedavisinde; immunmodulatörler, immunsupresif-
ler, alkilleyici ajanlar, kortikosteroidler ve otozomal
kök hücre transplantasyonu uygulanabilen tedaviler
arasındadır.  Yerel olarak ise steroid enjeksiyonu, ek-
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Resim 1. Bilateral göz çevresinde turuncu- kahverengi,  infiltre
nodüller

Resim 2. Okların ucunda gözlenen hücreler dev hücreler olup
okların sınırladığı alanda nekrobiyoz alanlari gözlenmektedir, X20 HE



sizyon ve karbondioksit lazer tedavileri uygulanmış
ve çeşitli yanıtlar alınmıştır (12).

Nekrobiotik ksantogranülom nadir de olsa sistemik
tutulumu olabilen ve esas olarak paraproteinemi ile
ilişkili bir paraneoplastik dermatozdur.  Olgumuzu;
nadir görülen bir tablo olması nedeni ile ve nekro-
biotik ksantogranülom tanısı alan hastalarda malig-
nite araştırılması gerektiğini hatırlatmak amacı ile
sunmaya uygun bulduk.
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