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Giriş

Doç. Dr. Ayşe Serap KARADAĞ, Prof. Dr. Ümit TURSEN

A

ntibiyotikler eski çağlardan beri kullanılmaya başlayan, deri hastalıklarının tedavisinde önemli yer tutan tedavi ajanlarıdır. İlk olarak John
Parkinson (1567-1650) enfeksiyon tedavisinde küf kullanımını önererek antibiyoterapiyi başlatmış, ancak 20.yüzyılın başında tıpta antibiyotik devri başlamıştır. Alexander Fleming’in (1881-1955) penisilini keşfi tıp tarihinin en
önemli buluşlarından birisi olmuş ve yıllar içerisinde gerek topikal gerekse sistemik çok sayıda antibiyotik üretilmiştir.
Deri hastalıklarında topikal antibiyotikler oldukça yaygın kullanılmaktadır
ve çok sayıda endikasyonu bulunmaktadır. Bakteriyel enfeksiyonların yanısıra
yara ve yanık tedavisi, akne, rozase, hidradenitis supurativa gibi inflamatuvar
hastalıklar, girişimsel tedavilerden sonra ve egzemalarda sekonder enfeksiyon
tedavisi amacıyla kullanılabilmektedir. Ancak bazı hastalıklarda endikasyonu
olmadan gereksiz kullanılması veya uzun süre kullanılması nedeniyle çok sayıda antibiyotiğe karşı bakteriyel direnç gelişmiştir. Bu durum konaktaki bakteriyel kolonizasyonda direnç gelişimine yol açtığı gibi hastalıkların da tedavisinde dirence neden olmaktadır.
Bu kılavuzda topikal antibiyotiklerin deri hastalıklarında kullanılımı ile ilgili literatür eşliğinde prensipler sunulmaktadır. Dermatolog olarak primer amacımız uygun endikasyonlarda ilaçların doğru ve yeteri süre kullanılması kadar
gereksiz kullanımlarını da önleyerek akılcı yaklaşımlarla antibiyotik direncinin
önüne geçebilmektir.
Kitabımızda emeği geçen yazarlarımıza çok teşekkür eder, klinik pratiğinizde yararlı olmasını umarız.
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Kaynaklar
1. John Parkinson (botanist): https://en.wikipedia.org/wiki/John_Parkinson_(botanist)#Further_reading
2. Colebrook, L. (1956). “Alexander Fleming 1881-1955”. Biographical Memoirs of
Fellows of the Royal Society. 2: 117–126.
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Topikal Antibiyotikler
(Çeşitleri, Etki
Mekanizmaları)

Doç. Dr. Düriye DENİZ DEMİRSEREN

T

opikal antibiyotikler, antibakteriyel ajanların yerel olarak uygulanan formlarıdır. Bakteriyel deri enfeksiyonlarının yanı sıra bazı parazitik, viral ve
korinobakteri enfeksiyonlarında, akne, ve hidradenitis süpürativa gibi inflamatuvar hastalıklarda kullanılabilmektedir. Ayrıca çeşitli girişimsel veya kozmetik
işlemler sonrasında proflaktik amaçla da verilebilmektedir. Kullanımları sırasında alerjik reaksiyonlar, direnç gelişimi gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Bu bölümde dermatolojide sık kullanılan topikal antibiyotiklerden ve etki
mekanizmalarından bahsedilecektir. Ülkemizde bulunan ve dermatolojik hastalıklarda kullanılan topikal antibiyotikler aşağıda sıralanmıştır.
1. Mupirosin
2. Fusidik asit
3. Klindamisin
4. Tetrasiklin ve Oksitetrasiklin
5. Polimiksin
6. Neomisin ve gentamisin
7. Basitrasin
8. Eritromisin
9. Metronidazol
10. Sodyum sülfasetamid
11. Nadifloksasin
12. Nitrofurazon
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1. Mupirosin
Eskiden psödomonik asit A olarak

bilinen mupirosin, Pseudomonas flourecens’in ana fermantasyon ürünüdür. Bakteriyel izolösil-tRNA sentetazın geri
dönüşümlü inhibisyonu ile çalışarak protein ve daha sonra hücre duvarı sentezini önler. Mupirosin, yaygın olarak kullanılan %2 merhem ile mevcut konsantrasyonlarda bakterisidal olduğu aerobik gram-pozitif koklara, özellikle
S.aureus’a karşı oldukça etkilidir. Enterokoklara karşı etkili değildir ve genellikle gram-negatif bakterilere karşı zayıf aktiviteye sahiptir. Sekonder olarak
enfekte olmuş lezyonların tedavisinde ve nazal stafilokok taşıyıcısının yok edilmesinde de kullanılabilir (1,2).

2. Fusidik Asit
Fusidik asit, Fusidium coccineum mantarından türetilen steroidal bir antibiyotiktir. En aktif türevi sodyum fusidat şeklindeki sodyum tuzudur ve ilk olarak stafilokok enfeksiyonlarının tedavisi için 1960’ların başında kullanılmıştır.
Topikal fusidik asit, merhem, krem, losyon ve jel formlarında bulunabilmektedir. Stafilokoklar üzerinde etkinliği yüksektir. Asıl klinik endikasyonlar yüzeysel deri enfeksiyonlarının tedavisi ve S.aureus’un nazal taşıyıcılığının ortadan
kaldırılmasıdır (2).

3. Klindamisin
Klindamisin, kimyasal linkomisin’in yarı sentetik bir türevidir. Bir hidroksil grubu bir klor atomu ile değiştirilerek biyoyararlanımı arttırılmıştır. Klindamisin
50S ribozomal alt birimine bağlanır ve transpeptidasyon girişimiyle protein
sentezini bozarak hücre büyümesini ve çoğalmasını engeller. Bakteriyostatiktir,
ancak bazı organizmalarda in vitro daha yüksek konsantrasyonlarda bakterisidal olduğu gösterilmiştir (3). Ülkemizde solüsyon, krem formları ve benzoil
peroksit ile kombine preparatları mevcuttur. Losyon formunda irritasyon riski
daha azdır. Akne ve hidradenitis supurativa tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle iyi tolere edilmesine karşın nadiren folikülit, pruritus,
eritem, eksfoliyasyon, dermatit ve çok nadiren psödomembranöz enterokolite
yol açmaktadır.

4. Tetrasiklin ve Oksitetrasiklin
Tetrasiklinler, spesifik bakterilerin fermentasyonu ile elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik grubudur. Aminoasil-tRNA’nın bakteriyel ribozomun
A bölgesine bağlanmasını önleyerek protein sentezini inhibe ederler. Normal
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kullanım konsantrasyonlarındaki tetrasiklinler bakteriyostatiktir. Daha yüksek konsantrasyonlarda bakterisidal etki yapabilirler. Tetrasiklinin deriye
penetrasyonu zor olabilmekte, ancak ülkemizde de bulunan %3’lük tetrasiklin hidroklorid formu özellikle akne tedavisinde inflamatuvar lezyonlarda
kullanılmaktadır.
Tetrasiklin türevi olan oksitetrasiklin hidroklorür daha çok gram pozitif
bakteriler olmak üzere, gram negatifler, klamidya, spiroket türleri, aktinomiçes, mikoplazma ve riketsiya türlerine etki eden geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Oksitetrasiklinin gram negatif bakterisidal etkili polimiksin B ile kombine merhem formu bulunmaktadır (4).

5. Polimiksin
Polimiksinler, Basillus polimiksalanın ürünleri olan katyonik dekapeptidlerdir. Polimiksin, bakteri zarlarını bozan bir yüzey aktif madde görevi görür.
Polimiksinler, P.aeruginosa, E.coli, Enterobakter sp ve Klebsiella sp dahil olmak üzere bazı gram-negatif organizmalara karşı bakterisidal aktiviteye sahiptir. Polimiksinler nadiren alerjik kontakt dermatite neden olur ve çoğunlukla bir vazelin bazında basitrasin, çinko ve neomisin ile kombinasyon halinde
kullanılır. Oksitetrasiklin ile kombine formu ülkemizde bakteriyal deri ve göz
enfeksiyonlarında kullanılmaktadır (1,2).

6. Neomisin ve Gentamisin
Neomisin, Streptomyces fradiae tarafından üretilen bir aminoglikozittir.
Protein sentezini inhibe etmek için bakteriyel ribozomun 30s alt birimine bağlayarak bakterisidal etki gösterir. Neomisin, gram-negatif bakterilerin çoğuna karşı oldukça aktiftir, ancak P.aeruginosa’ya ve bakteroides gibi anaerobik
türlere karşı daha az aktiftir. Stafilokoklara karşı etkili olmakla birlikte streptokoklar gibi diğer gram-pozitif bakterilere karşı etkili değildir. Neomisin genellikle vazelin içinde %20 neomisin sülfat olarak formüle edilir. Yalnız başına
ve basitrasin veya polimiksin B gibi diğer antibiyotiklerle birlikte yaygın olarak
kullanılır. Neomisin bozulmuş deri bariyeri olan hastalarda daha yüksek olmak
üzere % 1-6 oranında alerjik kontakt gözlenebilir.
Topikal gentamisin de neomisin ile aynı etki mekanizmasına sahip başka bir
aminoglikozittir. Psödomonas gibi gram negatif organizmalara ve bazı stafilokok suşları dahil bazı gram pozitif bakterilere karşı oldukça aktiftir. Yaraları,
anogenital enfeksiyonları ve psödomonas folikülitini tedavi etmek için kullanılabilir. Neomisin ve gentamisin derinin hasar gördüğü geniş vücut yüzeylerine
uygulandığında sistemik olarak emilebilir, ototoksisite ve nefrotoksisite gibi
sistemik toksisiteye neden olabilir (1).
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7. Basitrasin
Yüzeyel bakteriyel deri enfeksiyonlarının tedavisi için yetişkinlerde FDA onaylı
olan Basitrasin, Bacillus subtilis tarafından üretilen bir polipeptittir. Basitrasin
A en sık kullanılan şeklidir ve genellikle vazelin içinde % 20 basitrasin çinko
olarak formüle edilir. Bakteriyel hücre duvarının bir bileşeni olan C55-prenol
pirofosfat ile kompleks oluşturarak antibakteriyel aktivite gösterip hücre duvarı oluşumunu engellemektedir. Basitrasin öncelikle stafilokoklar, streptokoklar,
klostridium ve korinebakteriler dahil olmak üzere gram-pozitif organizmalara
karşı aktiftir. Lokal enfeksiyon tedavisinde kullanılır, düşük maliyeti ve düşük
toksisitesi nedeniyle yara profilaksisi için tercih edilir (1,2).

8. Eritromisin
Akne tedavisinde kullanılan eritromisin makrolid grubu bir antibiyotiktir.
Ribozomal RNA’nın 50s subünitine bağlanarak bakteriyal protein sentezini
inhibe eder. %2-4’lük konsantrasyonlarda solüsyon, pomad ve jelleri mevcuttur (3). P. acnes ve gram pozitiflere etki eder. Klindamisin gibi ribozomal
RNA’nın 50s subünitine bağlanarak bakteriyal protein sentezini inhibe eder.
Translokasyon esnasında ribozomlardan peptidil-tRNA’nın ayrışmasını stimüle eder. Antiinflamatuvar etkisi başlıca polimorfonükleer lökosit kemotaksisini
inhibe etmesiyle ortaya çıkar. Gebelik kategorisi B olup güvenle kullanılabilir.

9. Metronidazol
Sentetik bir nitroimidazol türevidir. Nükleik asit sentezini inhibe ederek antimikrobiyal ve antiprotozoal etkinlik gösterir. Ayrıca deride serbest oksijen
radikallerinin salınımını azaltarak anti-inflamatuvar etkinlik gösterir. Rozasea
tedavisinde krem ve jel formu kullanılır.

10. Sodyum Sülfasetamid
Sodyum sülfasetamid antibakteriyel ajandır. Ülkemizde sodyum sülfasetamid
%10 konsantrasyonda bulunmakta ve sülfür eklenerek hazırlanabilmektedir.
Etkisini p-aminobenzoik asitin folik asite dönüşümünde rol alan dihidropteroat sentetaz enziminin inhibisyonu ile bakteriyel DNA sentezini engelleyerek
gösterir. Gram-negatif ve P. acnes gibi gram-pozitif organizmanın gelişiminde
bakteriyostatik etki gösterir. Akne vulgaris ve rozase tedavisinde kullanılır (3).
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11. Nadifloksasin (Nalidiksik Asit)
Genel olarak, kinolonlar, DNA-DNA giraz ve DNA-topoizomeraz 4 arasındaki
kompleks ile etkileşerek bakteriyel DNA replikasyonunu, transkripsiyonunu ve
bozulmasını inhibe ederek etki ederler. (6). IL-1α, IL-6 ve IL-8 gibi proinflamatuvar sitokinlerin salınımını inhibe eder. Nadifloksasin akne vulgariste anahtar
rol oynayan P. acnes’in yanısıra S. epidermidis dahil aerobik gram pozitif, gram
negatif ve anaerobik bakterilere karşı güçlü ve geniş spektrumlu antibakteriyel
aktivite gösterir. Nadifloksasin %1 krem formu mevcuttur.

12. Nitrofurazon
Nitrofurazon; nitrofuran sınıfına ait antimikrobiyal bir organik bileşiktir. En
sık topikal antibiyotik merhem şeklinde kullanılır. S.aureus, Streptococcus,
E.coli, C.perfringens, Aerobacter aerogenes ve Proteus türlerini de içeren ve
sıklıkla yüzeyel enfeksiyonların etkenleri olan patojenlerin çoğuna karşı bakterisidal etkilidir. P. aureginosa’ya karşı ve antifungal etkinliği yoktur. Ülkemizde
dermatolog dışı hekimlerce yaygın kullanılması nedeni ile nitrofurazon uygulamasına bağlı alerjik kontakt dermatit, kaşıntı, lokal ödem oldukça sık gözlenmektedir (7). Daha güvenli ve daha etkili ürünler elde edildiğinden, pekçok
ülkede kullanımdan kalkmıştır.

Kaynaklar
1. Lio PA, Kaye ET. Topical antibacterial agents. Infect Dis Clin North Am. 2009
Dec; 23(4):945-63.
2. Williamson DA, Carter GP, Howden BP. Current and Emerging Topical Antibacterials and Antiseptics: Agents, Action, and Resistance Patterns. Clin Microbiol
Rev. 2017 Jul; 30(3):827–860.
3. Murphy CS. Clindamycin. Practical Diabetes. 2015 Jul;32 (6): 222-3.
4. Augusto BA, Alves PMS. Tetracycline: production, waste treatment and environmental impact assessment. Braz. J. Pharm. Sci. [Internet]. 2014 Mar; 50(1):25-40.
5. Karaaslan IK, Özdemir F. Akne Tedavisinde Topikal Antibiyotikler.Turkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2006;2 (30):18-21.
6. Alba V, Urban E, Angeles Dominguez M, Nagy E, Nord CE, Palacín C, et al. Invitro
activity of nadifloxacin against several Gram-positive bacteria and analysis of the
possible evolution of resistance after 2 years of use in Germany. Int J Antimicrob
Age. 2009 Mar;33(3):272-5.
7. An İ, Esen M. Nitrofurazon’a bağlı gelişen alerjik kontak dermatit: Editöre mektup. J Anatol Med Res. 2018; 3(1): 33-35.
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Yüzeyel Bakteriyal
Enfeksiyonlar

İmpetigo
Prof. Dr. Akın AKTAŞ

Giriş
İmpetigo epidermisin üst tabakalarının primer olarak etkilendiği akut bakteriyel deri ve yumuşak doku enfeksiyonu olup pediatrik popülasyonda en sık
görülen infeksiyöz hastalıktır.

Tanımlama
İmpetigo daha çok çocukluk çağında görülen S.aureus ya da S.pyogenes’in tek
başına ya da birlikte sebep olduğu, daha az sıklıkla anaerob bakterilerin rol
oynadığı derinin süperfisiyal, bulaşıcı ve oldukça sık görülen piyojenik bir enfeksiyonudur (1–3).

Klinik
Çocuk ve yetişkin bireyleri etkilemekle birlikte, en sık 2-5 yaş arası görülmektedir. Erişkin bireylerde sıklıkla enfekte çocukla yakın temasla ortaya çıkar.
Primer impetigo ve sekonder impetigo olarak sınıflandırılabilir. Primer impetigo sağlıklı deriye direkt bakteriyel invazyon sonucu oluşan klinik tablodur.
Sekonder impetigo ise abrazyon, böcek ısırığı, atopik dermatit gibi hasarlı
9
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deride gözlenen bakteriyel enfeksiyondur. Sekonder impetigo ‘impetijinizasyon’ olarak da tanımlanır (4,5).
Yaz ve sonbahar aylarında impetigo insidansı pik yapar. Sıcak, yüksek nem,
kötü hijyen koşulları, toplu alanlar, malnutrisyon, uyuz gibi deri hastalıkları,
diabetes mellitus ve diğer kronik sistemik hastalıklar impetigoya predispozisyon yaratan durumlardır (1–4,6). Parmaklar ile temas, havlu kullanımı ya da
kıyafet değişimi ile otoinokulasyon olur ve komşu bölgelerde satellit lezyonlar
görülebilir.
Büllöz ve non- büllöz olmak üzere iki klinik formu vardır.

a) Non- büllöz impetigo S.aureus ya da S.pyogenes’in sebep olduğu bal sarısı
kurutlarla karakterize, genellikle yüz ya da ekstremitelerin etkilendiği klinik formdur. Vakaların %70’ini oluşturur.
Başlangıç lezyonu eritemli zemin üzerinde ince duvarlı vezikül olarak
başlar. Veziküller hızlı bir biçimde rüptüre olur ve karakteristik bal rengi
kurutla kaplı kaşıntılı ya da ağrılı erode alanlar ortaya çıkar (2,3). Lezyonlar
yavaş bir hızla büyür, birleşme eğilimindedir. Kurutlar kuruyup kalktıktan
sonra skar bırakmadan 2 ya da 3 hafta içerisinde iyileşir. Eğer altta yatan
atopik dermatit gibi bir egzema ya da skabiyes gibi paraziter hastalık durumu varsa iyileşme süresi uzayabilir. Bölgesel lenfadenopati görülebilir,
ama sistemik semptomların görülmesi çok beklenen bir durum değildir.
İyileşme esnasında postinflamatuvar hipopigmentasyon ya da hiperpigmentasyon bırakabilir (1–3).

b) Büllöz impetigo ise genellikle S.aureus’un neden olduğu klinik olarak
gevşek büyük büllerle karakterize klinik formdur. Büller 1-2 cm gibi daha
büyük çaplara ulaşabilir. Bül içeriği başta berrak- sarı renkli iken ilerleyen
dönemlerde daha koyu ve bulanık bir kıvam alabilir. Bül rüptüre olduğunda kalın kahverengi krutla kaplanır (2,3,7). Büllöz impetigoda daha büyük
büllerin görülmesinin nedeni S. aureus tarafından üretilen eksfolyatif toksin-A’nın süperfisiyal epidermis keratinositlerinde bulunan desmogelin-1 i
hedef alarak keratinositlerde adezyon kaybına sebep olmasıdır (2,8).
Nonbüllöz impetigoya göre daha az sayıda daha ve büyük lezyonlar görülür. Gövde, ekstremiteler ve aksilla ya da diyaper bölge gibi intertrijinöz
alanlar daha sık etkilenir. Hastalık tedavisiz bırakılırsa 2-3 haftada kendiliğinden iyileşir (1–3). Büllöz impetigoda ateş, diyare ve güçsüzlük gibi sistemik semptomlar nadiren de olsa görülebilir.

Mikrobiyoloji
Sağlıklı deride birçok bakteri kolonize olabilir, S. pyogenes, S. aureus gibi bazı
bakteriler nazal, faringeal, aksiler ve perianal bölgede kolonize olup duyarlı
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deride enfeksiyona sebep olabilir (1,2,9). İmpetigoda ana patojen S.aureus’tur.
Beta hemolitik streptokoklar tek başına ya da S.aureus ile birlikte vakaların
küçük bir kısmında etken olarak görülebilir (1,3).
Non-büllöz impetigoda S.aureus ya da S.pyogenes sorumlu tutulmaktadır.
Streptokoklardan en sık grup A daha nadiren grup G ve C sebep olmaktadır.
Büllöz impetigodan ise S. aureus sorumludur. S. aureus tarafından salgılanan eksfolyatif toksin A’nın süperfisiyal deri tabakasında ayrışmaya sebep olduğu bilinmektedir.
İmpetigo vakalarının bir kısmında patojen olarak metisiline dirençli
S.aureus (MRSA) görülmektedir (10–12). Çin’de yapılan S.aureus’un patojen
olarak tespit edildiği impetigo tanısı almış 984 pediatrik hasta ile yapılan antibiyotik duyarlılık çalışmasında %1 vakada toplum kaynaklı MRSA görülmüştür (10). Japonya’ da yapılan S. aureus’un izole edildiği 136 impetigo vakasının
ise %10’unda MRSA tespit edilmiştir (12).

Komplikasyonlar
İmpetigo kendini sınırlayan bir hastalık olmasına rağmen nadiren selülit, septisemi, osteomyelit, septik artrit, lenfanjit, poststreptokokkal glomerulonefrit
gibi komplikasyonlar gelişmektedir.
Akut poststreptokoksik glomerulonefrit; en ciddi komplikasyondur.
Streptokok enfeksiyonunu takiben böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma
ile seyreden tip 3 hipersensivite reaksiyonu sonucu gelişir. Ödem, hipertansiyon, ateş ve hematüri gibi semptomlardan oluşan nefritik sendrom kliniği
gelişebilir. Streptokokal impetigodan yaklaşık 2-6 hafta sonra gelişmektedir
(3,13). Strepkokkal impetigodan sonra kızıl, ürtiker veeritema multiforme de
gelişebilir.
Tablo 1: Nonbüllöz ve Büllöz İmpetigo Ayırıcı Tanısı (1,2)
Nonbüllöz ve Büllöz İmpetigo ayırıcı tanısı
Büllöz impetigo
• Büllöz böcek ısırıkları
• Isı yanıkları
• Herpes simpleks enfeksiyonu
• Büllöz eritema multiforme
• Kontakt dermatit
• Büllöz skabiyez
• Otoimmün büllöz dermatozlar (lineer
IgA dermatozu, büllöz pemfigoid,
dermatitis herpetiformis gibi)
• Büllöz fiks ilaç erüpsiyonu

Nonbüllöz impetigo
• Böcek ısırığı
• Kontakt dermatit
• Herpes simpleks enfeksiyonu
• Kandidiyazis
• Varisella
• Pedikülozis
• Skabiyez
• Dermatofitoz (tinea korporis, tinea kapitis)
• Sweet sendromu
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Tedavi
İmpetigo tedavisinde amaç hastalığın yayılımını engellemek, iyileşmesini hızlandırmak ve kozmetik görünümü iyileştirmektir14. Genel yaklaşım lokal yara
bakımı ve antibiyoterapidir. Lezyonların lokalizasyonu ve yaygınlığına göre
topikal antibiyotikler tek başına ya da sistemik antibiyoterapi ile birlikte verilebilir. Topikal tedavi sınırlı deri lezyonlarında ve otoinokülasyonu engellemek
için tercih edilir. İmpetigonun yayılımını engellemek için antibiyotik başlanmasından 24 saat sonraya kadar temas önlemleri alınmalıdır15.
İmpetigoda öncelikle non-büllöz impetigodaki bal rengi kurutları kaldırmak için antibakteriyel sabunla ya da yıkama giysileri ile temizleme sonrası
etkilenen alanlara tekrarlayan uygulamalar halinde ıslak pansuman yapılmalıdır. Klorhekzidin ya da sodyum hipoklorid banyolarıyla sağlanan hijyen ile
impetigonun yayılımı ve tekrarının engellenebileceği bildirilse de etkinliği tam
olarak gösterilmemiştir 15.
Topikal tedavinin sistemik tedaviye göre daha az yan etki oluşturma ihtimali ve antibiyotik direnç gelişim riskinin daha az olması gibi avantajları vardır
14
. Dezavantajları ise solunum sistemindeki organizmaları eradike edememesi
ve yaygın lezyonlarda kullanımının zor olmasıdır. Topikal tedaviler enfekte kurutların ve debrisin su ve sabunla temizlenmesinden sonra uygulanmalıdır 16.
Mupirosin ve retapamulin impetigoda ilk basamak tedavilerdir 1–3,9.
Mupirosin %2 krem ya da merhem hem mevcut lezyonlarda hem de nazal
kolonizasyonu engellemek için kullanılabilir. Etkilenen bölgeye 5 gün boyunca
günde 2 kere uygulanması gerekir. S. aureus ve MRSA suşlarında %5-10 oranında mupirosin direnci bildirilmiştir 6.
Retapamulin %1 merhem göreceli olarak yeni sınıf topikal antibiyotiklerdendir. FDA tarafından 9 aydan büyük çocuklarda S. pyogenes ve MRSA’nın
sebep olduğu lokalize impetigoda kullanımı onaylanmıştır17,18.Etkilenen bölgeye günde 2 kere olmak üzere 5 gün boyunca uygulanması gerekir 1,3,17,18. Nazal
mukoza uygulamalarında epistaksis bildirildiği için stafilokok taşıyıcılığı için
nazal mukozada kullanılmamalıdır 19. Metisilin, eritromisin, fusidik asit, mupirosin, azitromisin ve levofloksasin gibi çoklu antibiyotik direnci olan bakterilere karşı etkinliği gösterilmiştir 20. 1900 hastanın katıldığı kontrolü çalışmada
retapamulin topikal fusidik asit ve oral sefaleksin ile karşılaştırıldığında daha
düşük oranda yan etki ile birlikte benzer etkinlik göstermiştir 21. Başka bir çalışmada, impetigo tedavisinde retapamulin %1 merhemin fusidik asit %2 merheme göre daha etkili olduğu belirtilmiştir 21.
Fusidik asit; impetigoda etkilidir, fakat son zamanlarda topikal kullanımıyla
ortaya çıkan S. aureus direncinde artış gözlenmektedir. Bu da impetigo tedavisinde kullanımını azaltmıştır 9. ABD’de kullanılmamakla birlikte Avrupa ve
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dünyanın diğer bölgelerinde hala ilk basamak tedavi seçeneklerinden biridir
22,23
. Fusidik asit kullanımına bağlı direnç oranları %32-50 oranında bildirilmektedir22–24. İsveç’te impetigo hastalarında S.aureus direncini araştıran bir
çalışmada büllöz vakalarda %75, non-bülllöz vakalarda ise %32 oranında fusidik asit direnci saptanmıştır. Otörler direnç oranlarının artırmamak için fusidik asit kullanımını sınırlandırmak gerektiğini önermektedir25.
2012 yılında yapılan bir Cochrane derlemesinde impetigo tedavisini değerlendiren 68 randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiştir26. Bu derlemede
884 hastayı içeren 22 randomize kontrollü çalışmanın değerlendirilmesiyle
mupirosin ve fusidik asit gibi topikallerin etkinliği sefalosporinler ve makrolidler gibi oral antibiyotiklere denk bulunmuştur. Ancak bu çalışmaların yaygın
impetigo hastalarını içermediği belirtilmiştir. Yazarlar ayrıca impetigo tedavisinde oral ve topikal antibiyotiklerin birlikte kullanımını destekleyecek veri
saptamadıklarını belirtmişlerdir, ancak değerlendiriren tek çalışma vardır26. Bu
derlemede mupirosin ve fusidik asit benzer etkinlikte raporlanmıştır26.
Topikal tetrasiklin lokalize impetigoda kullanılabilir. Japonya’ da yaşları
0.2-13 arasında değişen 49 impetigo hastasının katıldığı topikal tetrasiklin ile
topikal tetrasiklin ve oral antibiyotik etkinliğinin karşılaştırıldığı çalışmada sadece topikal tetrasiklin kullanımının topikal tetrasiklin ve oral antibiyotiğin
kombine kullanımına benzer etkide olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadığı gösterilmiştir27. Ancak fotosensitif reaksiyonlara yol açabilme ihtimali olduğu için klinik açıdan çok geniş kullanım alanı bulmamıştır 28,29.
Ozenoksasin, DNA replikasyonunun güçlü seçici inhibisyonu ile etki gösteren florlanmamış kinolon sınıfından yeni nesil topikal bir antibiyotiktir.
Metisilin dirençli S.aureus’un, mupirosin ve fusidik asite dirençli suşlar gibi
yumuşak doku ve deri enfeksiyonlarına sebep olabilen gram pozitif bakterilere karşı etkinliği gösterilmiştir30,31. 2017 yılında FDA (Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi) tarafından impetigo tedavisinde kullanımı onaylanmıştır. Ozenoksasin
2 aydan büyük hastalara günde 2 kere 5 gün boyunca uygulanabilir30-32. Yapılan
çalışmada plasebo ile karşılaştırıldığında 5 günlük tedavi sonunda anlamlı olarak klinik ve mikrobiyolojik yanıt alındığı ve bakteri eradikasyonunu tedavinin
ikinci gününde sağladığı gösterilmiştir30,32. Her ne kadar klinik çalışmalar plasebo ile karşılaştırıldığında etkinlik gösterse de terapötik kullanımını tanımlamak için daha geniş hasta grupları ile mevcut tedavi seçenekleriyle karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sistemik Tedavi
İmpetigo yaygınsa, lenfadenit ya da nefritojenik bir streptokoksik suş şüphesi
varsa sistemik antibiyotik verilmelidir. Sistemik antibiyoterpi topikal ajanlarla
birlikte verilirse tedavi yanıtı hızlanır. İmpetigoda genellikle metisilin duyarlı
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S. aureus izole edildiğinden sefaleksin, amoksisilin klavulanat, dikloksasilin
gibi Beta laktamaza dirençli antibiyotikler ilk tercih edilen sistemik antibiyotiklerdir. Yedi günlük tedavi yeterlidir1–3,33.
Toplum kaynaklı MRSA enfeksiyon sıklığı gün geçtikçe artmaktadır34,35.
Eğer toplum kaynaklı MRSA’nın etyolojide rol oynadığı düşünülüyorsa klindamisin, trimetoprim sülfametaksazol (TMP-SMX) ve doksisiklin alternatif
antibiyotik seçenekleridir2,33.
Eğer yaygın impetigoda beta hemolitik streptokok izole edilmişse tercih
edilen tedavi oral penisilin tedavisidir. Streptokokkal enfeksiyon tedavisinde
TMP-SMX’ün etkinliği net olarak bilinmese de 508 pediatrik hastanın dahil
edildiği değerlendirici kör randomize bir çalışmada oral TMP-SMX’ün intravenöz penisilin tedavisi kadar etkin olduğu gösterilmiştir. Çalışmada oral
TMP-SMX’ün 3 ya da 5 gün süre verilmesi ile tek sefer intramüsküler benzatin
penisilin uygulanması karşılaştırıldığında, tedavi etkinlikleri 7 gün içinde benzer bulunmuştur 36.
Tablo 2: İmpetigoda Sistemik Tedavi 2
Etken madde

Yetişkin dozu

Amoksisilin
klavulanat

875/125 mg
12 saatte bir

Sefaleksin

250 mg 6 saatte 1 ya da
500 mg 12 saatte 1
300-600 mg
6 ya da 8 saatte 1
250 mg
6 saatte 1

Klindamisin
Dikloksasilin

Doksisiklin
Trimetoprim/
sulfametaksazol

50-100 mg
12 saatte 1
160/800 mg
12 saatte 1

Pediatrik dozu
<3 ay → 30 mg/kg/g
≥3 ay →<40 kg ise 25-45 mg/kg/g
>40 kg ise 875/125 mg, 12 saatte 1
25-50 mg/kg/g (6 saate 1 ya da 12 saatte 1
bölünmüş dozlarla)
10-25 mg/kg/g (6 saat ya da 8 saatte bir
bölünmüş dozlarla)
12.5-25mg/kg/g (6 saatte 1 bölünmüş
dozlarla)
2.2-4.4 mg/kg/g (12 saatte 1 bölünmüş
dozlarla)
*<8 yaşa kullanımı önerilmemektedir
Trimetoprim dozu 8-10 mg/kg/g olacak
şekilde düzenlenip 12 saatte 1 bölünmüş
dozlarla
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Önemli Noktalar
•
•
•
•
•
•
•
•

İmpetigo derinin süperfisiyal, bulaşıcı ve oldukça sık görülen piyojenik bir
enfeksiyonudur.
En sık pediatrik popülasyonda görülmektedir.
Non-büllöz impetigoda S.aureus ya da S.pyogenes sorumlu tutulmaktadır.
Streptokoklardan en sık grup A daha nadiren grup G ve C sebep olmaktadır. Bal
sarısı kurutlarla karakterizedir.
Büllöz impetigodan ise S. aureus sorumludur. Gevşek büyük büllerle karakterizedir.
Bül rüptüre olduğunda kalın kahverengi krutla kaplanır.
Tedavide genel yaklaşım lokal yara bakımı ve antibiyoterapidir.
Lezyonların lokalizasyonu ve yaygınlığına göre topikal antibiyotikler tek başına ya
da sistemik antibiyoterapi ile birlikte verilebilir.
Topikal antibiyoterapi genellikle tedavide yeterlidir. Mupirosin impetigoda ilk
tercihtir.
İmpetigo yaygın, komplike seyrediyorsa, lenfadenit ya da nefritojenik bir
streptokoksik suş şüphesi varsa sistemik antibiyotik verilmelidir.

Resim 1: Avuç içinde gevşek bülle karakterize büllöz impetigo
(Prof. Dr. Murat Durdu’nun arşivinden)
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Resim 2: Nonbüllöz impetigo, burun çevresinde bal rengi kurutlarla karakterize
(Prof. Dr. Murat Durdu’nun arşivinden)

Resim 3: Ekstremitelere yayılan non-büllöz, jeneralize impetigo
(Prof. Dr. Murat Durdu’nun arşivinden)
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Resim 4: İmpetigo, sarımsı, kolaret tarzda deskuamasyon
(Prof. Dr. Murat Durdu’nun arşivinden)
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B

Ektima
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ

Giriş
Tanımlama
Ektima derinin dermise kadar etkilendiği bir piyodermi olup impetigonun
derin formu olarak da adlandırılır (1). İmpetigo ile ortak etkenler neden
olmaktadır.

Klinik
Ektima genellikle süperfisyal impetigo gibi küçük bir vezikülo-püstül olarak
başlar, ülsere olur ve takiben krutlanır (Resim 1). Dermatolojik muayenede eritemli zeminde sarı-kahverengi hemorajik krut saptanır. Krut genellikle sert ve
zemine yapışıktır, kaldırılması zor olup çevresinde kurumuş eksuda görülebilir
(2). Hemorajik krut kaldırıldığında morumsu eritemli, endürasyonla çevrelenmiş, zımba deliği gibi derin bir ülser izlenir. Tedavisiz olgularda lezyon kendiliğinden gerileyebileceği gibi daha da büyüyebilir ya da yayılabilir. Deri dermise
kadar etkilendiği için lezyonlar gerilerken skar bırakabilir (3).
En sık etkilenen alanlar ayak dorsumu ve pretibial alandır, lezyonlar tek ya
da çok sayıda olabilir (1,4). Hastalık primer olarak sağlam deriyi etkiyebileceği
gibi önceden var olan doku hasarının (ekskoryasyon, böcek ısırığı, dermatit)
üzerine de eklenebilir (5,6). Hastanın immünitesinin etkilendiği malnütrisyon, diyabet, nötropeni gibi durumlar ve kötü hijyen enfeksiyona yatkınlığa
neden olur (3). Çocuklar ve yaşlıları erişkinlerden daha sık etkilediğine dair
veriler bulunmaktadır. Ayrıca nemli ve sıcak iklimin ektima gelişmesini kolaylaştırdığı bildirilmiştir (6). Parmaklar, havlular ve kıyafetler otoinokülasyona
neden olarak komşu alanlarda yeni lezyon oluşumuna neden olabilmektedir
(7). Hastalık çok bulaşıcı olup yakın temasla çevredeki bireylere de bulaşabilir,
genellikle kendini sınırlayan bir hastalık olmasına karşın tedavi edilmesinin bir
nedeni bu bulaşa engel olmaktır (7).

Yüzeyel Bakteriyal Enfeksiyonlar

Resim 1: 78 yaşında tip 2 diabetes mellitusu olan erkek hastanın sağ bacak
medial yüzde böcek ısırığı sonrası ortaya çıkan eritemli zeminde sarı
kahverengi krut ve eksudasyon izlenen lezyon.

Mikrobiyoloji
En sık etken A grubu beta-hemolitik streptokoklardır (nadiren D,S,G gibi diğer
serogruplar), eş zamanlı olarak S.aureus da sıklıkla saptanır (1, 8-10). S.aureus
tek başına etken olabilir (11). Toplumda S.aureus ile enfeksiyon sıklığı giderek
artmakta, hatta dünyanın birçok bölgesinde streptokoklardan daha sık görülmektedir. Çok nadiren anaerob bakteriler de eklenebilir (7).
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Komplikasyonlar
Ektimanın invazif komplikasyonları selülit, erizipel, gangren, lenfanjit, süpüratif lenfadenit, bursit, lobar pnömoni ve bakteriyemidir (12,13). Streptokoklara
bağlı ektima akut romatizmal ateş ve poststreptokokkal glomerülonefrite de
yol açabilir (13,14). Nefritojenik S. pyogenes suşları ile enfekte olan hastalarda
deri hastalığından sonra nefritik sendrom gelişebilir. Piyodermiye yol açan tip
M 47, 49 ve 55 epidermik nefrit ile ilişkilendirilmiştir (15), ancak farklı suşlara ait raporlar da artmaktadır (16,17). Hastanın deri enfeksiyonunun tedavi
edilmesinin deri hastalığı geçiren bireylerde poststreptokokkal glomerülonefrit gelişme sıklığını düşürmediği gösterilmiştir. Bununla birlikte nefritojenik
S.pyogenes suşlarının toplumdan eliminasyonu için özellikle toplumda poststreptokokkal glomerülonefrit atakları saptanan dönemlerde, olası her olgunun
sistemik antibiyotiklerle tedavi edilmesi önerilmektedir (18).
S.aureus nedenli ektima sekonder selülit, lenfanjit, bakteriyemi, osteomiyelit ve akut enfektif endokardite neden olabilir. Bazı S.aureus suşları (eksfolyatif
toksin sentezleyenler ve dolayısıyla büllöz impetigoya neden olanlar) özellikle
çocuklarda (sıklıkla faj 3 grubu, tip 3A, 3B, 3C, 55 ve 71; daha nadiren faj 1 ve
faj 3 grubu) ve kronik böbrek yetmezliği hastalarında haşlanmış deri sendromu gelişimine neden olabilir (19,20). Özellikle tropikal iklimlerde direk deri
enfeksiyonları ile ilişkili akut romatizmal ateş gelişimi de bildirilmiştir (21).

Tanı
Tanı gram boyama veya kültür ile konulabilir. Alınacak örnek için lezyon püy
ya da eksuda içeriyorsa bu sıvılar, içermiyorsa krut kaldırılarak ülser zemininden alınan sürüntü kullanılabilir. Tipik klinik görüntü genellikle tanı koymakta
yeterlidir (22).

Tedavi
Ektimanın temel tedavisi sistemik antibiyotikler özellikle beta laktam grubu
antibiyotiklerdir (18,22). Bazı olgularda sistemik ve topikal antibiyotikler eş
zamanlı olarak kullanılabilir (23). Tedavi seçerken toplumda giderek artan antibiyotik direnci göz önünde bulundurulmalıdır.

Sistemik Tedavi
Tedavi öncesi kültür veya gram boyaması ile etkenin S.aureus mu, β-hemolitik
streptokok mu yoksa eş zamanlı enfeksiyon mu olduğunun saptanması önerilir.

Yüzeyel Bakteriyal Enfeksiyonlar

Tipik klinik saptandığında bu çalışmalar yapılmaksızın tedavi verilmesi de
mümkündür (18). Ektima tedavisi mutlaka en az 7 gün süre ile bir oral antimikrobiyal ajanı içermelidir, gerekli olgularda tedavi süresi uzayabilir. Önerilen
sistemik tedavi ajanlarının kullanım dozları Tablo 1’de özetlenmektedir.

Kültürde tek başına streptokok üremesi saptanmadığı sürece verilecek oral
tedavi mutlaka S. aureus’a da etkili olmalıdır (18, 24). Ektimaya neden olan
S.aureus suşları genellikle metisilin duyarlı olduğundan tedavide dikloksasilin
ve sefaleksin kullanılabilir (18,25). Metisilin dirençli suşların etken olduğundan şüpheleniliyor ya da gösterilmiş ise doksisiklin, klindamisin, trimetoprim-sülfametaksazol tercih edilebilir (18).
Etiyolojisinde sadece streptokokların saptandığı ektima olgularında standart tedavi 7 gün süre ile uygun dozda oral penisilindir (18), ancak etiyolojide
S. aureus sıklığı giderek arttığından (26) ve stafilokoklar çoğunda penisilinaz
ürettiğinden, tedavide penisilin verilecekse yine de amoksisilin-klavulanik asit
gibi penisilinaza dirençli penisilinlerin tercih edilmesi makul olacaktır (27).
Penisilin alerjisi olan hastalarda alternatif olarak makrolidler veya klindamisin
kullanılabilir (18).
Tablo 1: Ektima Tedavisinde Kullanılan Oral Antimikrobiyaller

(Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue
Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America (18) den
özetlenmiştir)
Antibiyotik

Erişkin doz

Çocuk doz

Uyarı

Dikloksasilin

4x250 mg po

-

-

Sefaleksin

4x250 mg po

25–50 mg/kg/gün po
(3-4 doza bölünerek)

-

Eritromisin

4x250 mg po

40 mg/kg/gün po
(3-4 doza bölünerek)

Bazı S. aureus ve
S.pyogenes suşları
dirençli olabilir

Klindamisin

4x300–400 mg po

20 mg/kg/gün po
(3- doza bölünerek)

-

Amoksisilin+
Klavulanik asit

2x 875/125 mg po

Amoksisilin 25 mg/kg/gün po olacak şekilde
(2 doza bölünerek)

Doksisiklin

2x 100 mg po

8 yaş altında önerilmez

Trimetoprim1-2 x 800/160 mg po Trimetoprim dozu 8–12
sulfametaksazol
mg/kg/gün olacak şekilde,
4’e bölünerek iv,
2’ye bölünerek po

Bakteriyostatik
Bakterisidal
etkinliği hakkında
sınırlı bilgi
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Topikal Tedavi
Ektimada önerilen temel tedavi yöntemi sistemik antibiyotikler olmakla birlikte çok sınırlı ve başlangıç dönemindeki lezyonlarda impetigo tedavisinde kullanılan topikal antibiyotikler denenebilir. Bu topikal tedaviler sistemik tedaviye
ek olarak da verilebilir. Topikal antibiyotikler daha az sistemik emilim ve daha
az yan etki riski taşımanın yanı sıra oral tedavilere kıyasla daha az antibiyotik
direncine yok açarlar (7). İmpetigo tedavisinde topikal antibiyotik tedaviler
arasında fusidik asit (3x1/gün haricen), mupirosin (3x1/gün haricen), basitrasin+neomisin kombinasyonu (3-4x1/gün haricen), retapamulin (2x1/gün
haricen), oksitetrasiklin (3x1/gün haricen) ve oksenoksin (2x1/gün haricen)
(Türkiye’de Nisan 2020’de preparatı yok) bildirilmiştir (23, 28). Ektima tedavisinde tedavi süresinin ne kadar olması gerektiğine dair net öneri yoktur, ancak
impetigo tedavisinde bu süre ortalama 7 (5-12 gün) gün olarak bildirilmiştir
(29). Ektima olgularında bu süre uzatılabilir.
Fusidik asitin kutanöz yüzeyden emilimi iyidir ve enfeksiyon alanında konsantrasyonu yüksektir (30). S. aureus’a oldukça etkindir, streptokoklara etkinliği daha azdır, gram negatif bakterilere etkin değildir (30). Fusidik asit genellikle
ilk tercih edilen tedavi ajanlarından biridir, çoğu zaman ampirik olarak reçete
edilen ajanın sık kullanımı nedeniyle S.aureus suşlarında giderek artan fusidik
asit direnci söz konusudur (28).
Mupirosin S.aureus (metisiline dirençli olanlar dahil) ve grup D haricindeki streptokoklara oldukça etkilidir, gram negatif etkinliği nispeten düşüktür
(30,31). Derinin normal florasını bozmadan S.aureus’u eradike edebilir (30).
Bu nedenle nazal taşıyıcılık tedavisinde de kullanılabilir. Yine özellikle metisiline dirençli S.aureus suşlarında mupirosin direnci de bildirilmektedir (32).
Bir çalışmada metisilin dirençli S.aureus suşlarında mupirosin’e direnç oranı
%9.4, tetrasiklinlere direnç oranı %1.6 olarak saptanmıştır (33). Mupirosinin
10 günden uzun kullanımı bakteriyel dirence yol açabilir (34).
Basitrasin stafilokoka ve streptokoklara etkin, gram negatiflere etkisizdir.
Neomisinin streptokoklara etkinliği çok düşük olduğu için deri enfeksiyonlarında basitrasin ile kombinasyonu kullanılır (30). S. aureus neomisine duyarlı
olmakla birlikte, deriden tam eradikasyon sağlayamaz (30). Metisiline dirençli
S.aureus suşlarında etkisizdir (35). Basitrasinin alerjik kontakt reaksiyonlar ve
hatta anaflaksiye yol açabileceği akılda tutulmalıdır (34,36).
Retapulumin S. aureus ve S. pyogenes’e etkilidir (30). Bakteriyostatiktir, hastalık iyileştiğinde bile bakteri deriden eradike olmaz. Retapamulin bakteriyel
protein sentezini üç aşamada birden inhibe ettiği için direnç gelişme ihtimali
daha düşük görünmektedir (30). Metisilin dirençli S.aureus tedavisinde önerilmez (30).

Yüzeyel Bakteriyal Enfeksiyonlar

Oksenoksin S. aureus ve S. pyogenes’e bakterisidal etkilidir. Bakteriyel DNA
replikasyonuna engel olur (37). Oksenoksin diğer kinolonlara direnç gelişmesindeki en büyük etkenlerden olan kimyasalları bakteriden dışarı pompalama
sistemlerine dirençlidir. Bu nedenle oksenoksine direnç gelişim ihtimali düşük
görünmektedir (37). Faz 3 çalışmaların analizinde metisilin, siprofloksasin, retapalumin, mupirosin ve fusidik asitten en az birine dirençli S. aureus ve S.
pyogenes’e bağlı impetigosu olan 36 hastanın tümünde bakteriyel eradikasyona
ulaşılamasa bile tedavi sonunda klinik iyileşme veya kür elde edilmiştir (38).
Topikal ajanların geniş alanlarda kullanımı sistemik emilimin artmasına
ve bu nedenle de ilacın kendisinden ya da bazından kaynaklanan yan etkilere
yol açabilir (34). Bu ajanlar reçete edilirken topikal antibiyotiklerin kısa süreli
ve düzensiz kullanımının tedavi başarısızlığına neden olabileceği, uzun süreli
kullanımının ise duyarlanma ve antibiyotik direnci gelişimi ile ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır (34). Rekürren olgularda nazal taşıyıcılığın dışlanması
için burun sürüntü kültürü alınabilir, taşıyıcılık saptanırsa tedavi verilir (39).

Ek Öneriler
Ektimada lezyon yüzeyindeki krutların kaldırılması için ıslak pansumanlar
kullanılabilir, nazik bir cerrahi debridman da yapılabilir. Krutlar kalktıktan
sonra lezyon vazelin veya antibiyotikli merhemle kapatılabilir.
Ektima tedavisinde kişinin hijyenin sağlanması tedaviye yardımcı olacaktır.
Bu amaçla etkilenen bölge düzenli olarak klorhekzidin içeren likid temizleyiciler veya sadece su ve sabun ile yıkanabilir. Hastanın kıyafet ve nevresimlerinin düzenli değiştirilmesi önerilir (40). Hastalığın diğer bireylere yayılmaması
için ortak havlu kullanımından kaçınılması uygun olacaktır. Havlu, nevresim
ve kıyafetlerin dekolonizasyonu için, sıcak su ile yıkama, kurutucu ve ütüleme
yapılabilir.
Uygun deri bakımı otoinokülasyonu azaltacaktır. Bu nedenle gerekli olgularda altta yatan ve kaşıntıya yol açan deri şikayetine yönelik tedavilerin
verilmesi, deri bariyerini onarıcı ajanlarla (pantenol, seramidler, serbest yağ
asiti içeren nemlendiriciler gibi) tedavinin desteklenmesi başarı oranlarını
arttıracaktır.
Önemli Noktalar
•
•
•

Ektima impetigonun dermisi etkileyen bir formudur.
Tedavisinde ilk seçenek impetigodan farklı olarak sistemik antibiyotiklerdir.
Topikal antibiyotiklerle yara bakımı ve kişisel hijyenin arttırılması tedavi süresini
kısaltıp tedavi başarısını arttırmak için önerilebilir.
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Folikülit
Prof. Dr. Selma EMRE

Giriş
Folikülit, kıl foliküllerinin yüzeysel bölümünü etkileyen inflamatuvar bir reaksiyondur. İnflamasyon epidermiste olup genellikle ostium ile sınırlı veya
ostiumun biraz daha altına uzanır. Folikülit oldukça yaygın görülür, ancak
çoğu hasta doktora başvurmadığı için gerçek insidansı bilinmemektedir (1,2).
Her zaman enfeksiyöz kaynaklı değildir. Fiziksel veya kimyasal hasarlanmalar da folikülite neden olabilir ve sonradan bakterilerle kontamine olabilir.
Etyolojilerine göre 3 gruba ayrılır;
1. Enfeksiyöz folikülitler: Bakteriyel, viral, fungal, parazitik, sifilitik kaynaklı
olabilir.
2. Non-enfeksiyöz folikülitler:

• Etyolojisi bilinenler; akneiform folikülit, nutrisyonel eksikliklere bağlı
folikülit ve aktinik folikülit
• Etyolojisi bilinmeyenler; perioral dermatit, Fox-Fordyce hastalığı, gebeliğin pruritik foliküliti, eozinofilik püstüler folikülit, yenidoğanın toksik
eritemi, foliküler musinoz, perforan folikülit, dissemine ve rekürren infundibulo- folikülit bu grupta yer alır.
• HIV ilişkili folikülit; yüksek etkili antiretroviral tedavi kullanımı sonrasında, immün fonksiyonların iyileşmesi ile pityrosporum türleri gibi
non-patojen enfeksiyöz ajanlara karşı, folikülit tarzında inflamatuvar
yanıt oluşmasına bağlıdır.
• Deri hastalıklarının foliküler tutulumlu tipleri (Atopik dermatit, psöriyazis, pitiriyazis rubra pilaris, sarkoidoz gibi hastalıkların foliküler
tipleri…)

3. Psödofolikülit. Gerçek bir folikülit olmayıp başlıca siyah ırkta görülen,
kronik inflamatuvar bir durumdur. Kılların traş edilmesinden sonra, kılın
keskin ucunun geri dönerek epidermise batması sonucu oluşan inflamatuvar bir reaksiyondur (3).
Bu bölümde
bahsedilecektir.

yalnızca

bakteriyel

etkenlerle

ilişkili

folikülitlerden

Bakteriyel folikülit en sık genç ve çocuklarda olmakla birlikte tüm yaş gruplarında görülebilir. Birçok predispozan faktör bakteriyel folikülit oluşumuna
neden olabilir. Travma ile cilt bariyerinin hasarlandığı ve yakın deri temasının
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olduğu, güreş, futbol ve hokey gibi sporlarda, takım sporlarına katılan sporcularda, askeri personeller, mahkumlar ve birbirleriyle yakın temasta bulunan bireylerde ekibin üyeleri arasında yayılabilir. Huzur evleri ve SPA havuzlarında,
havuzların iyi temizlenmemesi, kontamine yüzme havuzları veya kontamine
süngerler ile bulaşma oluşabilir. S. aureus taşıyıcılığı tekrarlayıcı enfeksiyonlar için risk oluşturur. Ortamın aşırı nemli olması, maserasyon, kılların çıkış
yönlerinin tersi yönde kesilmesi, folikül oklüzyonuna neden olabilecek dar ve
hava almayan giysiler, mineral yağlarla mesleki temas ve katran türevlerine
maruziyet folikülit gelişimini tetikleyebilir. Ayrıca, topikal steroidlerin yoğun
kullanılması, egzema ve skabiyes gibi kaşıntılı hastalıklar ve diyabetes mellitus
(DM) varlığında da bakteriyel folikülitler daha kolay ortaya çıkabilir (2-5).

Klinik
Bakteriyel folikülit, kılların bulunduğu herhangi bir alanda görülebilir, ancak,
en sık etkilenen bölge yüz, saçlı deri, sakal bölgesi, uyluk ve kalçadır. Folikülit
yüzeysel veya derin olabilir. ‘’Bockhart impetigo’’ adı da verilen yüzeysel folikülitte tipik lezyonlar, çevresi dar kırmızı bir areola ile çevrili, ortası kubbemsi, sarı püstüllerdir (Resim 1,2). Kese gibi fiziksel travmalardan sonra küçük
yüzeysel folikülit gelişimi görülebilir (Resim 3). Püstüller genellikle 7-10 gün
içinde tedavisiz iyileşir. Fakat kronikleşip tekrarlayabilir. Bazen daha derine
ilerleyerek fronkül veya sikozise neden olabilir. Nadiren ağrılıdır (3,4,6).
Gram negatif folikülit uzun süreli sistemik antibiyotik kullanımına bağlı olarak, genellikle akne hastalarında (%4) ve yüzde ortaya çıkar. Normalde
gram pozitif bakterilerden oluşan deri florasının yerini gram negatif bakterilerin alması ile oluşmaktadır. Şiddetli seboresi olanlarda ve erkeklerde daha
sıktır. Perioral, perinazal papül ve püstüller, saçlı deride rekürren folikülit ve
püstüllerden alınan örneklerde gram negatif basillerin gösterilmesi karakteristiktir. Gram negatif folikülit iki farklı tipte ortaya çıkabilir. Vakaların %8090’ını oluşturan birinci tip, burun ve ağız çevresinde 3-6 mm çaplı, kaşıntılı,
papül ve püstüllerle karakterizedir. Vakaların %10-20’lik bölümünü oluşturan
ikinci tipte ise lezyonlar, fluktuasyon veren, derin yerleşimli, akne konglobata
benzeri, ağrılı, kistik nodüllerdir. Bununla birlikte, her zaman eşlik eden akne
ve antibiyotik tedavisi ile ilişkili olmayabilir (6-8).
Pseudomonas foliküliti, sıcak hamam, banyo veya küvete maruz kaldıktan
8 saat ila 5 gün sonra ortaya çıkar. Ekrin ve apokrin ter bezlerini yoğun olduğu
bölgelerde daha sık olup palmoplantar bölgede seyrek rastlanır. Temel lezyonu, eritemli maküller şeklinde başlayan papül ve püstüllerdir. Kaşıntı, ağrı ve
yanma eşlik edebilir. Bazen cilt lezyonlarına, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı,
hafif ateş, bulantı, kusma, ishal, meme hassasiyeti, kulak ve boğaz ağrısı eşlik
edebilir (9).
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Resim 1: Saçlı deride eritemli halo ile çevrili püstüller.

Resim 2: Gövdede ortasında kıl folikülü bulunan püstül
(Dr. Sezin Ünlü Açıkel’in arşivinden)
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Resim 3: Sırtta kese sonrası oluşan folikülit
(Dr. Ayşe Akbaş’ın arşivinden)

Mikrobiyoloji
Enfeksiyöz ajanlar, folikülitin en sık nedeni olup etken viral, fungal, parazitik veya bakteriyel olabilir (1,3). Otuz dokuz vakanın incelendiği bir çalışmada, folikülitlerin %26’sında bakteriyel etken tespit edilmiştir (10). Bakteriyel
folikülitlerde en sık etken stafilokok türleri, özellikle S.aureus’tur. Koagülaznegatif stafilokoklar, S.epidermidis ve S. pyogenes de folikülite neden olabilir
(1). P.acnes’in folikülite etkisi ise bilinmemektedir (4).
Alkali ortam ve yüksek ısı P. aeruginoza kolonizasyonunu artırır. Özellikle
sıcak küvetler ve SPA havuzlarına maruziyet sonrasında P. aeruginoza foliküliti gelişebilir (5,9).
Gram negatif folikülitlerde etken, özellikle enterobakterilerdir. Vakaların
büyük çoğunluğunu oluşturan birinci tipte, genellikle E. coli, P. aeruginoza,
Serratia marescens ve Klebsilella etken iken vakaların küçük bölümünü oluşturan ikinci tipte daha çok Proteus mirabilis’dir (7).

Tanı
Klinik muayenede karakteristik papül ve püstüllerin görülmesi ile tanı kolaydır. Hastalara sıcak banyo, kaplıca, küvet kullanımı, ciltte irritasyona neden
olabilecek yağların kullanımı, kılların uzaklaştırılması için kullanılan yöntemler sorgulanmalıdır. Tekrarlayan folikülitlerde, DM araştırılmalı, S. aureus taşıyıcılığını tespit etmek için burun, aksilla ve kasık kültürleri yapılmalıdır (4).
Akne ve rozasea hastalarında gram negatif folikülit teşhisi önemlidir. Bu amaçla, püstül ve burun mukozasından sürüntü kültürü yapılmalıdır (7).
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Tedavi
Genel önlemler kapsamında, öncelikle predispozan faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Spor ekipmanlarının sporcular arasında ortak kullanımının önlenmesi, lezyonu olan sporcuların tespiti ve temasın engellenmesi, kıyafetlerin düzenli yıkanması, cilt temasını önleyen uzun kollu giysilerin giyilmesi, havuz
ve kaplıcaların uygun şekilde klorlanması, kılların büyüme yönünün tersine
doğru traş edilmemesi önerilmelidir (4).
Yüzeysel bakteriyel folikülitler çoğunlukla önleyici tedbirlerle, tedavisiz
ve spontan olarak kaybolabilirler. Daha şiddetli durumlarda serum fizyolojik,
%50’lik benzoil peroksit veya klorhekzidin ile ıslatılmış ılık kompresler faydalıdır. Islak kompres sonrasında cilt iyice kurutulup antibiyotikli topikaller
kullanılır. Topikal uygulamalarda folikül orifislerini tıkayan yağlı merhemlerden kaçınılmalıdır. Topikal antibakteriyellerden basitrasin, fusidik asit, eritromisin, klindamisin, mupirosin, polimiksin B tek başına veya oksitetrasiklin
ile kombinasyon şeklinde etkilidir. Saçlı deri veya sakal bölgesi etkilendiğinde
klindamisin solüsyon veya jeller tercih edilmelidir. Büyük püstüllerde drenaj
faydalıdır. Derin ve rekürren folikülitlerde etken tipik olarak stafilokoklardır
ve tedavisi zordur. Folikülit geniş vücut alanlarında ise veya topikal tedavi ile
birkaç günde azalmamışsa sistemik antibiyotikler gereklidir. S. aureus metisiline dirençli bir mikroorganizma olduğundan, sistemik olarak klindamisin,
trimetoprim sulfometoksazol (TMP-SMX), tetrasiklinler, eritromisin veya linezolid kullanılabilir (2,4, 11). Tekrarlayıcı enfeksiyon ve S. aureus taşıyıcılığı
durumunda, nazal bölgeye günde 2 kez mupirosin merhemin 5 gün süreyle
uygulanması faydalı bulunmuştur (12).
Gram negatif folikülitlerde, öncelikle sorumlu antibiyotik kesilmelidir.
Konvansiyonel tedavilere yanıtsız, şiddetli akne ile birlikte olan hastalar izotretinoin ile tedavi edilmelidir. Günlük 0.5-1 mg/kg dozunda, 4-5 ay kullanılması
yeterlidir (4,5,7). İzotretioninin yeterli olmadığı durumlarda tedaviye 2 hafta
süreyle oral sefalosporinler, ampisilin veya TMP-SMX eklenebilir. Bununla
birlikte, sistemik antibiyotik tedavisinin gram negatif folikülit tedavisinde
standart olmayıp düşük bilimsel desteğe sahip olduğu unutulmamalıdır (7).
Pseudomonas folikülitinde, hafif durumlarda antibiyotik kullanılması gerekli değildir. Mastit, immünsüpresyon, dirençli enfeksiyon ve sistemik yayılım
varlığında 7-10 günlük oral siprofloksasin 500mg/gün dozda önerilmektedir
(9).
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Tablo 1: Bakteriyel Folikülitlerin Genel Özellikleri.
Etken
S.aureus

Gram
negatif
basiller

Kolaylaştırıcı
faktörler
Fiziksel veya
kimyasal travma
Yakın temas
gerektiren sporlar
DM
Mineral yağlar
Katran
Kontamine
havuzlar

Uzamış oral
antibiyotik
kullanımı

Lokalizasyon
Sakal bölgesi
Boyun
Kalçalar ve
uyluklar

Perioral bölge
Burun çevresi
Çene
Saçlı deri

Ekrin ve
P.aeruginosa Sıcak hamam,
banyo veya küvete apokrin ter
maruziyet
bezlerinin
yoğun olduğu
maruziyet
bölgeleri

Klinik
bulgular
Ortasında kıl
bulunan,
izole küçük
püstüller

Tedavi

Islak kompresler
Krem veya solüsyon
formunda topikal
antibakteriyeller
basitrasin, fusidik
asit, eritromisin,
klindamisin,
mupirosin,
oksitetrasiklinpolimiksinB)
Oral klindamisin,
TMP-SMX,
tetrasiklinler,
eritromisin, linezolid
Şiddetli sebore Oral izotretinoin
Kaşıntılı, papül Oral sefalosporin,
ve püstüller
ampisilin veya TMPDerin ağrılı
SMX, 2 hafta
nodüller
Kaşıntı, ağrı,
Sistemik bulgular
yanmanın eşlik varlığında;
ettiği papül ve oral siprofloksasin,
püstüller
7-10 gün
Bazen sistemik
bulgular

TMP-SMX: Trimetoprim-sulfametoksazol, DM: Diyabetes mellitus

Önemli Noktalar
•
•
•
•

Folikülitler, pilosebase ünitenin, yüzeyel enflamasyonu olup genellikle hafif
seyirlidir.
Uzun süren antibiyotik tedavisi sırasında tedaviye dirençli folikülit varlığında gram
negatif basiller akla gelmelidir.
Folikülit tedavisinde, predispozisyon oluşturan faktörlerin ortadan kaldırılması
çoğunlukla yeterli olup ilave tedavi gerektirmezler.
Şiddetli durumlarda, topikal ve sistemik antibakteriyel ajanlar, gram negatif
folikülitte ise oral izotretinoin ve gram negatif bakterilere etkili antibakteriyeller
tercih edilmelidir.
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D

Fronkül/Karbonkül
Prof. Dr. İdil ÜNAL

Giriş
Genellikle predispozan faktörlerin eşliğinde ortaya çıkan bu hastalıklar sıklıkla
adolesan ve genç erişkinlerde oluşan ve etkin bir şekilde tedavi edilmezlerse
yaşam kalitesini oldukça düşüren deri enfeksiyonlarıdır.

Tanımlama
Fronkül ve karbonkül çevreleyen dokudan bir duvarla ayrılan pü birikimleridir. Vücutta herhangi bir yerde ortaya çıkabilirler. Fronkül bir saç folikülü
içerir. Karbonkül ise multipl püy drenajı sağlayan sinüsler içeren inflamatuvar
bir kitle oluşturan fronkül kümeleridir. Kronik S.aureus taşıyıcılığı, diyabet,
obezite, kötü hijyen, kronik granülomatöz hastalıklar ve immün yetmezlik durumları her iki hastalık için predispozan faktörlerdir (1).

Klinik Bulgular
Fronkül: Kıl folikülü ve çevreleyen dokunun akut inflamatuvar apseleridir.
Sadece kıllı alanlarda ortaya çıkar. En sık yüz, boyun, aksilla, glutea, uyluk ve
perineye yerleşir. Kemer bölgesi gibi sürtünmeye açık alanlar özellikle fronkül
oluşturmaya yatkındır. Genellikle giderek büyüyen, ağrılı, fluktuasyon veren
sert, hassas, kırmızı bir nodül olarak kendini gösterir. Üzerinde püstül de olabilir (Resim 1,2). Ateş ve lenfadenopati çoğu hastada yoktur. İyileşirken skar
bırakabilir (1,2).
Rekürrent fronküloz: Oniki ay içinde üç veya daha fazla fronküloz atağı
geçirilmesine denir (2,3). Çok sayıda ve tekrarlayan fronküller kronik S.aureus
taşıyıcılığı nedeni ile ortaya çıkabilir. Enfekte bireylerle direkt temas, nazal
taşıyıcılık, anemi, diyabet, hospitalizasyon öyküsü, zayıf kişisel hijyen, atopik
dermatit, obezite, hematolojik hastalıklar ve kronik yaralar risk faktörleri arasındadır (2,4).

Karbonkül: Subkutan dokuda birçok fronkülün birleşerek oluşturduğu
ve sıklıkla çok sayıda kıl folikülü yoluyla deri yüzeyine drene olan yapılardır.
Selülit ve enflamasyonun çevrelediği santral nekroz ile seyreder (5) (Resim
3). Genellikle ense, sırt, uyluk, aksilla ve gluteal bölgelerde görülse de yüzde
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şiddetli seyreden olgular da bildirilmiştir (1,5,6). Beraberinde sistemik semptomlar (ateş, lökositoz gibi) görülebilir. İyileşme süreci yavaştır ve skar dokusu
ile sonlanır.
Epidermoid kist, hidradenitis süpürativa ve kistik akne ile ayırıcı tanısının
yapılması gerekir.

Resim 1: Fronkül. Omuzda eritemli, hassas nodül oluşumu.
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Resim 2: Fronkül. Kolda etrafı eritemli birkaç alanda püstül formasyonu
izlenen nodüler lezyon.

Mikrobiyoloji
Tanı öncelikle klinik bulgulara dayanılarak konur. Lezyondan alınan sürüntüyle (püyden, fluktuan kitlelerin sıvılarından insizyonla yapılabilir) yapılan gram
boyama ve kültür tanıyı destekler. S.aureus en sık neden olan organizmadır.
Anogenital bölgede tekrarlayan enfeksiyonlar anaerobik bakterilere ikincil
olabilir. Sadece lezyondan değil burun delikleri, perine gibi taşıyıcı alanlardan
da sürüntü alınmalıdır. Rekürren fronküloz sıklıkla metisilin duyarlı S. aureus
(MSSA) ile oluşur. Bununla birlikte toplum kazanımlı metisilin dirençli S. aureus (CA-MRSA) da yumuşak doku enfeksiyon nedenleri arasında önemli bir
yere sahiptir (5). Bazı MRSA zincirleri özellikle CA-MRSA Panton-Valentin
lökosidin (PVL) isimli bir toksin oluşturur ve şiddetli enfeksiyonlara eşlik eder.
Nekrotizan fasiyit ve nekrotizan pnömoni gibi nadir ve şiddetli komplikasyonlar MRSA ilişkili yumuşak doku enfeksiyonları sonrasında oluşabilmektedir
(2,7).
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Resim 3: Karbonkül. Sakral bölgede ortası nekrotik, püy içeren,
etrafı eritemli kitle.

Tedavi
Fronkül
Fronkül ve karbonküller yeterince olgunlaşmış bir apse formasyonu geliştiği
zaman insize edilmelidir. Bu olgunlaşma iktiyol içeren bir pomatla (amonium
bituminosulfonat) veya ılık yaş pansuman ile hızlandırılabilir. Ek antibiyotik
tedavisi çevreleyen yumuşak doku belirgin eritem ve indürasyon içeriyorsa,
sistemik bulgu ve semptom varsa, yüz gibi risk taşıyan bölgelerde ve büyük lezyonlarda düşünülür. Henüz olgunlaşmış apse formasyonu yoksa da endikedir.
Sentrofasiyal bölge etkilendiyse orbital selülit, kavernöz sinüs trombozu veya
menenjit riskini azaltmak için tedavi en kısa zamanda başlanmalıdır.
İlk basamak ilaçlar: Sefazolin 1 g IV günde üç kez veya flukloksasilin 1 g
IV günde üç kez (plazma proteinlerine daha çok bağlanır) verilebilir.
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İkinci basamak ilaçlar: Sefuroksim (1.5 g IV günde üç kez.) veya klindamisin (apsede 0.6 g IV günde üç kez, selülitde 0.6 g IV günde dört kez veya 0.9
g IV günde üç kez/ 1.2 g IV günde üç sefere kadar çıkılabilir). Penisilin alerjisi
durumunda belirtilen dozlarda klindamisin kullanılır. Tedavi süresi 5-7 gün olmalıdır. Diğer açılardan sağlıklı hastalarda fronkül kısa sürede geriler. Yayılma,
nekroz veya nüks durumlarında PVL oluşturan S. aureus veya yukarıda söz
edilen kişisel risk faktörleri düşünülebilir (8).

Rekürren Fronküloz
Rekürren fronkülozun en önemli nedenleri daha önce söz edilen risk faktörleri ve taşıyıcılık olup risk faktörlerinin azaltılması gerekir. Taşıyıcılık tedavisi
uygun yara bakımına ve hijyenik önlemlere rağmen nüks eden enfeksiyonu
olan kişilerde ve yakın temasta bulunan kişilerden geçişin devam edebileceği
durumlarda düşünülmelidir. Genellikle 5-10 gün boyunca burun deliklerine
günde iki kez mupirosin uygulanması veya tüm vücudun 5-14 gün boyunca %4
klorhekzidin içeren sabunla yıkanması önerilir. Dilüe çamaşır suyu banyolarının günde iki kez 15 dakika 3 ay süreyle yapılması ile de olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Klorhekzidin %0.2 solüsyon ile günde 3 kez gargaranın da faringeal
taşıyıcılığı önlediği saptanmıştır (2,9).
Oral antimikrobiyal tedavi sadece aktif enfeksiyon varsa önerilir, dekolonizasyon için önerilmez. Ancak enfeksiyon topikal önlemlere rağmen geçmiyorsa
sistemik antibiyotik kullanılabilir. Rifampisin monoterapisi direnç riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Sistemik ve topikal antimikrobiyallerin kombinasyonu
pek çok hastada etkin olmaktadır. Klindamisin MSSA ve CA-MRSA’ya karşı
geniş spektrumlu aktivitesi ve yüksek biyoyararlanımı nedeniyle bu endikasyonda sık tercih edilmektedir. Ayrıca antitoksin aktiviyesi nedeniyle PVL oluşturan zincirlere de etkili bulunmuştur. Doksisiklin 200mg/gün de taşıyıcılık
tedavisinde etkindir. Engelhard ve ark.(10), topikal tedavi ile kontrol altına alınamayan taşıyıcılık durumlarında klindamisin 150mg/gün 3 ay boyunca kullanmış ve nüks izlememiştir. Davido ve ark. (11), 19 rekürren fronküloz hastasını CMC rejimi adını verdikleri yöntemle tedavi etmişlerdir. Hastalara 21 gün
boyunca klorhekzidin ile deri dezenfeksiyonu, 5 gün boyunca nazal mupirosin,
21 gün boyunca da 1800–2400 mg/gün klindamisin uygulamışlardır. Dokuz
aylık izlem döneminde %87 oranında remisyon saptamışlardır. Aminzadeh ve
ark.(12) rekürren fronkülozu olan 24 hastada 12 hafta boyunca haftada bir kez
500 mg azitromisin tablet uygulamışlar ve 3 aylık tedavi sonrasında azitromisin 19 (% 79.2) hastada etkili bulunmuştur. Bu hastaların % 18’inde 3 aylık izlem döneminde remisyon gözlenmiştir. CA-MRSA’nın ampirik tedavisi
için ayaktan hastalara önerilen antibiyotikler; klindamisin, TMP-SMX, tetrasiklin grubu (doksisiklin veya minosiklin) ve linezoliddir. Dirençli olgularda
gastrointestinal traktüs de S.aureus için taşıyıcı olmaktadır, bu nedenle rektal
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sürüntü kültürleri de alınmalıdır. Bu olgularda oral vankomisinin (1 g günde
iki kez beş gün boyunca) MRSA bağırsak kolonizasyonunu %80-100 oranında
eradike ettiği gösterilmiştir (2,13).

Karbonkül
Ilık kompres lezyonların olgunlaşmasını, drene olmasını ve semptomların gerilemesini kolaylaştırır. Fluktuasyon varsa insizyon ve drenaj gerekir.
Karbonküllerde erken agresif cerrahi yaklaşım ve anestezi riskini azaltmak
için mümkünse tek bir operasyonla nekrotik dokunun tümüyle debridmanı
gerekir (3). Karbonküllerde etkili cerrahi tedavi teknikleri; nekrotik merkezin
ve etrafındaki selülit alanlarının kapsayıcı eksizyonunu içeren sauserizasyon,
basit insizyon, drenaj ve nekrotik dokunun debridmanını sağlayan daha az invazif bir işlemdir. Ngui LX ve ark. (14) şiddetli fasiyal karbonkülü olan hasta
serisinde invazif cerrahi yöntemler yerine insizyonla drenaj ve antibiyotikli solüsyonla (gentamisin) irrigasyon ile daha iyi kozmetik sonuçlar elde ettiklerini
bildirmişlerdir. Hee TG ve ark. (15) 3 karbonkül hastasının ikisinde insizyon ve
drenaj, birisinde sauserizasyon uygulamışlar ve 8 hafta sonunda sauserizasyon
uyguladıkları hastada yara iyileşmesinin devam ettiğini, diğerlerinde yaranın
kapandığını bildirmişlerdir. Özellikle diyabeti olan hastalarda erken debridman, sıkı kan şekeri kontrolü ve uygun antibiyotik tedavisine başlanması önem
taşımaktadır. Tedavisi geciken hastalarda bu durum diyabetik ketoasidoza neden olabilmektedir (3).
İnsizyon ve drenajdan sonra sistemik antibiyotik tedavisi başlanır. Lezyonlar
burun çevresinde, burun deliklerinin içinde veya dış kulak kanalında ise, büyükse ve tekrarlıyorsa, çevreleyen dokuda selülit bulguları varsa, topikal tedaviye yanıt yoksa mutlaka sistemik antibiyotik uygulanmalıdır. Kullanılan antibiyotikler fronkül tedavisinde kullanılanlar gibidir. Topikal klindamisin veya
mupirosin gibi ajanlar tedaviyi destekler. Nüks eden veya dirençli olgularda
cerrahi eksizyon gerekebilir (16).
Önemli Noktalar
•
•
•
•

Fronkül ve karbonküller yaşam kalitesini önemli derecede etkileyebilen, zamanında
tedavi edilmezlerse ciddi komplikasyonlara neden olan enfeksiyonlardır.
Her ikisinde de diyabet, obezite gibi risk faktörleri araştırılmalı ve onların da
tedavisi yapılmalı, önlemleri alınmalıdır.
Rekürren fronkülozda enfeksiyonun etkin tedavisi kadar burun, rektum gibi taşıyıcı
alanların dekolonizasyonu topikal ve gerekirse sistemik antibiyotiklerle etkin bir
şekilde gerçekleştirilmelidir.
Lezyonu çevreleyen yumuşak doku belirgin eritem ve indürasyon içeriyorsa,
sistemik bulgu ve semptom varsa, yüz gibi risk taşıyan bölgelerde ve büyük
lezyonlarda sistemik antibiyotik tedavisi gecikmeden başlanmalıdır.
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Apse
Uz. Dr. Tuğba Kevser UZUNÇAKMAK

Giriş
Apse derinin yüzeyel bakteriyel enfeksiyon hastalıkları içerisinde tutulum derinliği ile hastalarda günlük aktiviteyi oldukça etkileyebilen ve işlev kaybına yol
açabilen bir klinik tablodur.

Tanımlama
Deride dermis veya subkutan yağ doku yerleşimli, çevre dokudan ince bir zarla ayrılmış içeriği püy ile dolu koleksiyonları apse olarak tanımlanmaktadır.
Vücutta herhangi bir bölgede görülebilen bu lezyonlar, bakteriyel enfeksiyona
karşı vücudun bir çeşit immün yanıtı olarak kabul edilebilir ve sıklıkla laserasyon, böcek ısırıkları, kaşıma, inflamatuvar deri hastalıkları, viral veya fungal
enfeksiyonlar, damar içi ilaç kullanımı, yanık veya cerrahi kesi gibi deri bariyer fonksiyonunun bozulmasına neden olan tablolara sekonder gelişir (1).
Hastalarda kronik S.aureus taşıyıcılığı, diyabet, obezite, kötü hijyen, immünsüpresyon veya immün yetmezlik gibi klinik öykü varlığında apse formasyonu
kolaylaşabilmektedir.

İnsidans ve Epidemiyoloji
Apse insidansı tüm Dünya’da her yıl artmakta ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
acil servis başvuruları içerisinde bütün deri enfeksiyonlarının yaklaşık 1/3’ini
oluşturduğu tahmin edilmektedir (1,2). Bu insidans artışının immünsüpresyona neden olan ilaçlar, maligniteler, transplantasyon öyküsü ve HİV enfeksiyonu gibi klinik tabloların artışı ile, ayrıca toplumda MRSA enfeksiyonlarındaki
artışı ile korele olduğu gözlenmiş ve tüm apselerin yaklaşık %50’sinin toplum
bazlı MRSA kaynaklı olduğu bildirilmiştir (3-5).

Klinik Bulgular
Dermatolojik muayenede apse içeriği püy ile dolu, inflame, ısı artışının izlenebildiği, fluktuasyon verebilen, ağrılı, eritemli, subkutan yerleşimli nodüllerle
karakterizedir (3). Çapı sıklıkla 1-2 cm’den daha büyük çaplara ulaşabilmektedir. Hastaların kliniğine göre, apse formasyonu birkaç gün ile birkaç hafta
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içerisinde değişebilmektedir. Lezyonda fluktuasyon hissi başlangıçta alınamayabilir ve zamanla daha belirgin hale gelebilir. Lezyon içeriğinin yoğunluğuna,
deride yerleşim yerine ve çevreleyen zarın inceliğine göre apse formasyonunun ortasında beyaz püstül görülebilir. Apse vücutta herhangi bir doku ve organda görülebileceği gibi deride de herhangi bir tabakada yerleşim gösterebilir.
Kıl folikülü yerleşimli apseler furonkül olarak da isimlendirilebilmektedir (1).
Vücutta en sık alt ekstremitede, takiben gövde, baş, boyun ve gluteal bölgede
görülür (3). Hastaların bir kısmında lokal ısı artışının yanısıra sistemik ateş de
gözlenebilir.
Tanı için sıklıkla klinik muayene yeterlidir, ancak derin tutulum olan, belirgin enflamasyon bulgusu olmayan hastalarda kesin tanı ve subdermal tutulum
derinliği hakkında ultrasonografi veya direk grafi yapılabilir.

Mikrobiyoloji
Apse drenajı sonrası gönderilen apse kültürlerinde sorumlu patojen bölgeye
ve hastanın immün durumuna göre değişebilmektedir. Yapılan kültürlerde en
sık S.aureus (Metisiline duyarlı veya dirençli) ve S.pyogenes üremesi izlenirken
perianal, perineal veya vulvovajinal bölge yerleşimli lezyonlarda anaerob bakteri üremesi saptanabilir (4,5). Damar içi madde kullanımı özellikle tekrarlayan
apse öyküsü olan hastalarda önemlidir ve bu hastalara kültürde çok atipik bakteri üremesi izlenebilmektedir.

Tedavi
Deri apselerinde tedavi, lezyon çapı, yerleşimi ve süresine göre değişmektedir. Erken lezyonlarda, serum fizyolojik ile yapılacak sıcak kompres şeklinde
pansumanlar ile apse matürasyonu sağlanabileceği gibi, drenaj kolaylaşacak ve
semptomlar hafifleyecektir. Fluktuasyon alınan lezyonlarda, steril şartlar altında insizyon ve cerrahi drenaj temel tedavi seçeneğidir (5,6). İnsizyon öncesi
bölgenin sterilizasyonu sağlanarak lokal anestezi uygulanır, sonrasında püyün
maksimum drene olabileceği çapta, mümkünse Langer çizgilerine paralel olacak şekilde insizyon hattı açılır ve mevcut koleksiyon boşaltılır. Cerrahi drenaj
sonrası lezyon çapı <5cm olan, sistemik enfeksiyon bulgusu olmayan hastalarda insizyon hattı emilmeyen sütürle primer olarak kapatılabilir. Yapılan bazı
çalışmalarda insizyon ve cerrahi drenaj alanının primer sütürle kapatılmasının daha hızlı iyileşme sağladığı ve rekürrens oranlarını düşürdüğü gösterilmiş
olsa da bu kanıt çok güçlü değildir (7,8). Çapı> 5 cm olan, altta yatan diyabet,
malignite, HİV gibi immünsüpresyona yapan sistemik hastalığı olan hastalarda, ateş, hipotansiyon gibi sistemik enfeksiyon bulgusu varlığında primer onarımdan kaçınılmalıdır. Küçük çaplı ve erken evre apseler cerrahi olarak drene
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edilemeyebilir. Bu hastalarda günde 1-2 defa serum fizyolojik ve steril gazlı
bez ile yapılacak sıcak pansumanlarla spontan drenaj veya gerileme açısından
lezyon takibi yapılabilir. Yine matüre olmamış apselerde ihtiyol pomad ile apse
matürasyonu sağlanabilir.
Cerrahi drenaj planlanan hastalarda işlem öncesi lezyon alanı muayene
edilmeli, apse düşünülen alan mümkünse ultrasonografi ile değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme özellikle apsenin kesin tanısı, lezyon derinliği, çapı ve
yerleşimi gibi drenaj kararını etkileyebilecek faktörler açısından önemlidir.
Ultrasonografide apse genellikle anekoik veya hipoekoik sıvı koleksiyonu şeklinde izlenir. Drenaj planlanan hastalarda işlem öncesi hastalar ve hasta yakınları işlem ile ilgili bilgilendirilmelidir. Hastalara işlemin nasıl yapılacağı,
ağrı olup olmayacağı, anestezinin nasıl yapılacağı, işlemin ne kadar süreceği,
işlem yapılan alanda iz kalabileceği ve bazı hastalarda (özellikle diyabeti olan,
immünsüpresif hastalarda) apsenin tekrarlayabileceği anlatılmalıdır. Onarımı
yapılmamış siyanotik konjenital kalp hastalığı, protez kalp kapağı, romatolojik
kalp hastalığı gibi enfektif endokardit riski olan hastalarda işlemden 1 saat önce
profilaktik antibiyotik başlanmalıdır. Profilaksi amacıyla verilecek antibiyotikler benzer şekilde S.aureus ve S.pyogenes ’i kapsayacak spektrumda olmalıdır.
Deri apselerinin tedavisinde cerrahi drenaj hastaların büyük kısmında rahatlıkla uygulanabilmesine karşın bazı durumlarda komplikasyon riski nedeniyle kontrendikedir veya anatomik yapıları nedeniyle drenajın cerrahi
kliniklerde yapılması önerilmektedir. Cerrahi drenajın kontrendike olduğu
durumlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Ağız kenarı ile burun kanatlarının oluşturduğu yüz orta hat yerleşimli üçgen alanda yerleşmiş apseler septik flebit riski ve kavernöz sinüs yoluyla intrakraniyal yayılım riski nedeniyle yakın takip
edilmeli, cerrahi drenajdan önce öncelikle sıcak pansuman, geniş spektrumlu
antibiyotikler önerilmeli ve hastalar Kulak Burun Boğaz bölümü ile birlikte
takip edilmelidir.
Tablo 1. Apse Tedavisinde Cerrahi Drenajın Kontrendike Olduğu Durumlar
• Perirektal apse
• El yerleşimli apse (Paronişi hariç)
• Konjenital embriyolojik kist kökenli (tiroglossal kanal kisti, brankial kist, kistik higroma
vb) boyun anteriyor ve lateral yerleşimli apseler
• Fasiyal sinir, karotis arteri veya femoral arter gibi vital olan vasküler yapı ve sinirlere
yakın yerleşimli apseler
• Göğüste areola ve meme başına yakın yerleşimli apseler
• Ağız kenarı ile burun kanatlarının oluşturduğu yüz orta hat yerleşimli üçgen alan
yerleşimli apseler
• Solunum sıkıntısı olan, ventilatör desteği altındaki hastalar veya drenaj sırasında
aspirasyon riski olabilecek hastalar
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Cerrahi drenaj öncesi lokal anestezi uygulaması genellikle yeterlidir. Küçük
çocuklarda veya geniş çaplı apsesi olan hastalarda lokal anestezinin yanısıra
parenteral sedasyon veya analjezi gerekebilmektedir. Anestezi için mümkünse bölgesel sinir blokajı öncelikli tercih edilmelidir. Enfekte dokudaki asidik
pH lokal anesteziklerin aktivasyonunu önlediği için lokal uygulamanın bölgesel blokaja göre daha az etkili olduğu gösterilmiştir. Lokal anestezide %1-2
lidokain tercih edilebilir. Anesteziklerin toksik dozda uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Lidokain için toksik doz 4.5 mg/kg, epinefrin/lidokain içeren
anesteziklerde ise toksik doz 7mg/kg dır (9). Drenaj sonrası lineer kesi drenaj
için yeterlidir. Ek sistemik hastalığı olmayan sonrasında sistemik antibiyoterapi kullanımı düşünülmeyen hastalarda rutin abse kültürü veya doku kültürü
gönderilmesi gerekmemektedir.
Apse tedavisinde antibiyotik tedavisi her hasta için gerekli değildir.
Antibiyotik endikasyonu bulunan olgularda sistemik formlar tercih edilmelidir. Apse tedavisinde yeterli penetrasyona ulaşamayacağı ve direnç gelişimi
riski nedeniyle topikal antibiyotikler yer almamaktadır. Apse tedavisinde sistemik antibiyotik başlanması önerilen durumlar Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Apse Formasyonunda Sistemik Antibiyoterapi Endikasyonları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burun delikleri veya dış kulak yoluna yakın yerleşimli apse
Büyük çapta (>2 cm) ve çok sayıda apse varlığı
Tekrarlayıcı apse öyküsü
İmmünsüpresyon, diyabet, nötropeni, kalp yetmezliği, hepatik siroz, böbrek yetmezliği
varlığı
Protez, greft veya kalp pili gibi implante tıbbi cihaz varlığı
Başkalarına bulaştırıcılık riskinin yüksek olduğu hasta grubu (askeri personel, sporcular vb)
Eşlik eden selülit varlığı
Ateş, taşikardi, takipne, hipotansiyon gibi sistemik semptom varlığı
Yerel tedaviye ve cerrahi drenaja yanıtsızlık

Sistemik antibiyoterapi planlanan hastalarda, komplike olmayan olgularda,
ampirik tedavide yine apse formasyonunda en sık rastlanan iki patojen olan
S.aureus ve S. pyogenes’i kapsayacak antibiyotiklerin verilmesi önceliklidir (6).
Bu amaçla hastanın kilosuna ve eşlik eden hastalık durumuna göre penisilin
türevleri, sefaleksin ve oksasilin öncelikli tercih edilebilir (1). Hastalarda apse
formasyonunda suçlu patojen MRSA ise dikloksasilin veya sefaleksin 7-14 gün
süre ile önerilebilir. MRSA üremesi olan hastalarda TMP-SMX 160 mg/800 mg
2x1, amoksisilin 500 mg 3x1, klindamisin 300 mg 4x1 veya 450 mg 3x1, doksisiklin 100 mg 2x1, 7-14 gün süre ile önerilebilir (8). Anaerob bakteri şüphesi
olan olgularda metronidazol eklenebilir (1). Gram negatif bakteri üremesi olan
hastalarda beta laktamlar (amoksisilin/klavunat, sefazolin) tercih edilebilir.
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Daha geniş spektrumlu florokinolonlar ve sefalosporin gibi antibiyotikler daha
dirençli vakalar için saklanmalıdır. Hızlı progrese olan olgular ve eşlik eden
selüliti olan hastalarda parenteral tedavi gerekliliği açısından hastaneye yatış
gerekebilmektedir.
Hastalar insizyon ve drenaj sonrası tercihen 1 hafta sonra kontrole çağırılmalıdır. Kontrolde lezyon alanında hala fluktuasyon varsa tekrar drenaj gerekebilir. Sistemik antibiyoterapi başlanan hastalar ise tedavinin 72.-96. saatinde
antibiyotiğe yanıt açısından kontrole çağırılmalıdır. Tekrarlayan apse öyküsü
olan hastalar özellikle stafilokok taşıyıcılığı açısından tetkik edilmeli ve taşıyıcılığı olan bireylerde 2-3x1, 5-10 gün süre ile nazal mupirosin pomad ve %4
klorhekzidin glukonat uygulaması önerilebilir. Hastalara ve aynı evi paylaştığı
kişilere bakteriyel kolonizasyonu azaltmak için klorhekzidin glukonat içerikli antiseptik el dezenfektanı ve sabun kullanımı önerilebilir. Hastalara, lezyon
lokalizasyonuna göre, apse tam olarak drene olana kadar ortak kullanım alanlarına dikkat etmesi önerilmelidir.

Resim 1: Sağ gluteal bölge yerleşimli, en geniş çapı 8 cm bulan, ortasında
yaklaşık 2cm çaplı endürasyon izlenen, eritemli ödemli plak
(Prof Dr Murat Durdu’nun arşivinden)

Sonuç
Apse formasyonu günlük pratikte karşımıza çok sık çıkabilen bir deri enfeksiyonudur. Hastalarda kişisel ve çevresel bazı faktörlerin etkisiyle hızla komplike
hale gelebilen bu tabloda erken tanı ve tedavi ile hızlı remisyon sağlanabilir.
Hastaların klinik özelliklerine göre tedavi takibi son derece önemlidir.
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Önemli Noktalar
•
•

•
•
•
•
•

Apse insidansı acil servis başvurularında önemli orana sahiptir.
Apse oluşumunda deri bariyerinin bozan hastalık veya tablolar (viral enfeksiyonlar,
fungal enfeksiyonlar, inflamatuvar deri hastalıkları, lenfatik drenaj bozukluğu,
venöz ülserler vb), eşlik eden sistemik hastalıklar (diyabet, siroz, alkolizm, kronik
böbrek yetmezliği, kardiyovasküler hastalıklar, malignite, malnütrisyon, HIV
enfeksiyonu vb), obezite, çevresel faktörler (böcek ısırıkları, insan ısırıkları,
parenteral ilaç kullanımı, piercing vb ) tablolar rol oynayabilmekte
Apse tedavisinde topikal antibiyotiklerin yeri bulunmamaktadır.
Tedavide insizyon ve drenaj temel tedavi seçeneğidir.
Sistemik antibiyoterapi her apse olgusunda gerekli değildir.
Tekrarlayan apse formasyonunda kolaylaştırıcı faktörler gözden geçirilmelidir.
Sistemik antibiyoterapi başlanması gereken olgularda kültür sonucunda üreyen
etkene göre mümkün olduğunca dar spektrumlu antibiyotikler tercih edilmelidir.
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F

Piyoderma, Erizipel ve
Selülit
Dr. Öğr. Üyesi Mine Müjde KUŞ

Giriş
Piyoderma, genellikle Staphylococcus ve Streptococcus cinsi piyojenik bakterilerin neden olduğu primer bakteriyel deri enfeksiyonları olarak tanımlanır
(1). Bakteriyel deri enfeksiyonları toplumda en sık karşılaşılan enfeksiyonlardan olup dermatoloji polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık %20’si bakteriyel deri enfeksiyonu tanısı almaktadır (2).
Piyodermanın etiyolojisi temel olarak aynı olsa da morfoloji, yayılım, patogenez, komplikasyonlar ve tedavi ile ilgili farklı klinik formlar vardır (3). Yüzeyel
ve derin doku enfeksiyonları şeklinde iki alt başlıkta incelenir. İmpetigo, follikülit, fronkül, karbonkül, ektima, erizipel ve selülit yüzeyel deri enfeksiyonları
olarak değerlendirilir (4).

Derinin Kalıcı ve Geçici Florası
Cildin, yerleşik bakterileri ve zaman zaman cildi kolonize edebilen geçici bakterileri vardır. Yerleşik flora esas olarak gram-pozitif koklar (S.epidermidis),
difteroidler (Corynebacterium ve Brevibacterium) ve anaerobik basillerden
(Propionibacterium) oluşur. Geçici florayı ise esas olarak S.aureus (koagülaz
pozitif ) ve S. pyogenes oluşturur (Tablo.1). Çevreden kaynaklanan bu bakteriler, genellikle cilt bütünlüğünde bir bozulma olduğunda patojeniteye sebep
olurlar (5, 6).
Toplumun %20’sinin burunlarında S. aureus ile kalıcı kolonizasyon vardır.
Sağlıklı bireylerin yaklaşık %60’ı, özellikle aksilla, perine, farinks, el ve burunda
olmak üzere, vücudun bir yerinde S. aureus ile ara sıra kolonizasyon geçirir.
Streptokoklar neredeyse her zaman oral veya gastrointestinal sistemin mikrobiyotasına katılır ve insanlarda en sık hastalık yapan etkenlerdendir. S. pyogenes genel popülasyonun %10’unun orofarenksinde , %1’inin de normal cildinde
görülür (3, 5, 7).
Bakterilerin kolonizasyonunu engelleyen ve kimyasal bir bariyer oluşturan
doymamış yağ asitleri üreten derideki yerleşik flora, mekanik bariyer bütünlüğü, cildin nem içeriği (nem ne kadar yüksek olursa, bakteri çoğalması o kadar
kolay olur), bakteriyel kolonizasyonu kolaylaştıran alkali pH ve bireyin immünitesi piyoderma patogenezinde rol oynayan konakçı faktörleridir(8).
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Tablo 1: Derinin Kalıcı ve Geçici Flora Elemanları
Sınıf

Mikroorganizmanın Oluşturan esas mikroorganizmalar
kaynağı
Kalıcı flora Derinin kalıcı
Gram-pozitif koklar (S.epidermidis), difteroidler
mikroorganizmaları (Corynebacterium ve Brevibacterium) ve anaerobik
basiller (Propionibacterium)
Geçici flora Hasta veya hasta
S.aureus (koagülaz pozitif) ve S. pyogenes
çevresi ile temas

Erizipel ve Selülit
Erizipel, belirgin lenfatik tutulum ile dermisi etkileyen başlıca A grubu streptokokların neden olduğu selülitin yüzeysel varyantı olarak kabul edilir, selülit
ise derin dermis ve subkutan dokunun enfeksiyonudur (2).

Klinik Bulgular
Enfeksiyon genellikle bozulmuş cilt bariyerinden enfektif ajanın girmesi ile
meydana gelir. Cilt bariyerinin bozulması; sıklıkla herpes simpleks virüs enfeksiyonu, interdijital tinea pedis veya başka bir travma ile ortaya çıkar, ancak
böcek ısırıkları, ülserler, aşılama sonrası veya yenidoğanın göbek kalıntısının
kontaminasyonundan da kaynaklanabilir (9). Bakteriyel nazofarinks taşıyıcılığı
da yaygın inokülasyon kaynağıdır. Bununla birlikte, primer inokülasyon ile de
meydana gelebilir (10, 11).
Erizipelin klasik tutulum yeri yüz olmasına rağmen en sık görüldüğü yer
alt ekstremitedir. 2-5 günlük kuluçka dönemi sonrasında ani başlayan ateş,
titreme, halsizlik ve mide bulantısı görülür. Bu semptomları takiben birkaç
saat ile bir gün sonrasında tutulan alanda, çevre sağlıklı deriden keskin sınırla
ayrılan, sıcak, gergin, gode bırakmayan, ödemli eritematöz plak ortaya çıkar.
Palpasyonla hassasiyet vardır. Lenfanjit olsun ya da olmasın bölgesel lenfadenopati genellikle eşlik eder. Eritematöz plak üzerinde püstül, vezikül, bül ve
küçük hemorajik nekroz alanları (Resim 1) oluşabilir (2). Komplike olmayan
erizipel dermis ile sınırlı kaldığı için prognozu iyidir ve tedavi ile deskuamasyon gelişerek geriler. Erizipel komplikasyonları nadiren, altta yatan hastalığı
olanlarda görülür. Derinin derin tabakalarına ve yumuşak dokuya ilerleyerek
selülit, deri altı apseler, nekrotizan fasiyit gelişebilir. Tekrarlayan enfeksiyonlarda kalıcı lenfödem gelişmesi en önemli komplikasyonudur (12). Alt ekstremitede erizipel olduktan sonra hastaların %46’sında kalıcı ödem ve %47’sinde
tekrarlayan erizipel gelişir (13).
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Resim 1: Erizipel. Yüzde keskin sınırlı eritem, ödem ve birkaç adet bül.

Selülit de genellikle ateş, titreme ve halsizlik gibi sistemik semptomlarla
başlar. Etkilenen alanda sınırları belirsiz eritem, ısı artışı, ağrı ve ödem görülür (Resim 2). Şiddetli enfeksiyonlarda vezikül, bül, püstül veya nekrotik doku
gelişebilir. Lenfanjit ve bölgesel lenf nodu tutulumu görülebilir. Çocuklarda
selülit en sık baş ve boynu etkilerken yetişkinlerde ekstremiteleri tutmaya
eğilimindedir. Enjeksiyon sonrası oluşan selülit enjeksiyon bölgesini etkiler.
Komplikasyonları nadirdir, ancak akut glomerülonefrit (eğer bir nefritojenik
streptokok suşundan kaynaklanıyorsa), lenfadenit, subakut bakteriyel endokardit ve bozulmuş lenfatik hasara bağlı nüksler görülebilir (2).

Ayırıcı Tanı
Erizipel ve selülitin böcek ısırık\sokmaları, akut alerjik kontakt dermatit ve
nekrorizan fasiyit ile ayrımı yapılmalıdır. Böcek ısırıkları ve sokmaları, ısırık /
sokma bölgesinde lenfödem, sıcaklık ve eriteme neden olabilir. Bununla birlikte, bölge genellikle kaşıntılıdır ve genellikle ağrı eşilik etmez. Deri bulguları gün
yerine saatler içinde ilerler (14). Akut alerjik kontakt dermatit eritem, ödem,
vezikül, bül ve kaşıntı ile karakterizedir. Reaksiyon tipik olarak alerjenle temas
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Resim 2: Selülit. Koroner bypass operasyonu geçiren hastada sağ bacak
medialinde safen ven trasesi çevresinde sınırları belirsiz eritem ve ödem.
eden cilt bölgesine lokalizedir (15). Nekrotizan fasiyit, derin fasya ve deri altı
dokularda nekroza yol açan hızla yayılan bir enfeksiyondur. Enfeksiyonun başlangıcı erizipele çok benzer, eritematöz bir cilt alanı ile başlar, saatler ve günler
içinde siyah renkli bül oluşur. Bu değişikliği hızlı bir şekilde nekroz takip eder,
genellikle etken gaz üreten enfektif organizmalar olması nedeniyle krepitasyon
alınır. Erizipelin aksine, nekrotizan fasiyit acil cerrahi bir durum olup cerrahi
debridman, fasiyotomi yapılmalıdır ve enfeksiyonun yaygınlığına bağlı bazen
etkilenen ekstremitenin ampütasyonu gerekebilir. Cerrahi işlemlerle birlikte
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intravenöz antibiyotik tedavisi yapılmalıdır. Hızlı tedavi edilmeyen hastalarda
ateş, sistemik toksisite, organ yetmezliği, şok ve genellikle ölümle sonuçlanır.
Tedaviyle bile mortalite %70’lere ulaşabilir (16). Ayrıca altta yatan hastalığı
olanlarda, erken dönemde tedavi edilmeyen erizipel ve selülitin komplikasyonu olarak da nekrotizan fasiyit gelişebilir (12). Bu nedenle başlangıç lezyonunlarının benzer olması ve komplikasyon olarak ortaya çıkabilmesi nedeniyle
erizipel ve selülit vakalarında nekrotizan fasiyit ayrıcı tanısı ve gelişimi açısından klinisyen hasta takibini iyi yapmalıdır. Lezyonun hızlı yayılımı ve nekrotik
bül gelişmesi nekrotizan fasiyiti düşündürmelidir. Bilgisayarlı tomografi veya
manyetik rezonans görüntüleme ile enfeksiyonun yaygınlığı tanımlanabilir ve
doku kültürü ile biyopsi tanı ve direkt antibiyotik tedavisine yardımcı olur (16).

Mikrobiyoloji
Erizipelde etken genellikle A grubu streptokoklardır. G, B, C ve D grubu streptokoklarda etken olabilir. S. aureus, Pneumococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica ve Haemophilus influenzae tip b de erizipel benzeri
enfeksiyona yol açabilir (17). Selülit etkeni yetişkinlerde çoğunlukla A grubu
streptokoklar veya S. aureus’dur. Bu etkenler çocuklarda en sık ikinci sırada
selülit nedenidir. H. influenzae pediyatrik hastalarda en yaygın selülit nedeniyken günümüzde H. influenzae tip b42’ye karşı rutin aşılama nedeniyle nadir
görülmektedir (18).

Tedavi
Erizipel ve selülit tedavisinde antibiyoterapiye başlamadan önce kan veya kutanöz aspirat kültürü, biyopsi veya sürüntü alınması rutin olarak önerilmemektedir. Ancak kemoterapi alan, malignite, nötropeni, ciddi hücresel aracılı
immün yetmezlik, dalma yaralanmaları ve hayvan ısırığı durumlarında kan
veya kutanöz aspirat kültürü, biyopsi veya sürüntü alınması önerilir (19).
Sistemik enfeksiyon belirtileri olmayan tipik erizipel/selülit vakalarında
streptokoklara karşı etkili oral bir antimikrobiyal ajan (penisilin, sefalosporin,
dikloksasilin, klindamisin) tercih edilmelidir. Sistemik enfeksiyon belirtileri olan tipik erizipel/selülit vakalarında ise parenteral sistemik antibiyotikler
(penisilin, seftriakson, sefazolin, klindamisin) tercih edilmelidir. Delici travma,
başka yerde MRSA enfeksiyonu bulgusu, MRSA ile burun kolonizasyonu, parenteral ilaç kullanımı veya SIRS olan erizipel/selülit vakalarında vankomisin
veya hem MRSA’ya hem de streptokoklara karşı etkili başka bir antimikrobiyal ajan kullanılmalıdır. Kemoterapi almakta olan, malignite, nötropeni, ciddi
hücre aracılı immün yetmezlik, dalma yaralanması ve hayvan ısırığı ile birliktelik gösteren erizipel/selülit vakalarında geniş spektrumlu antimikrobiyal
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ajanlar düşünülmelidir. Vankomisin ile birlikte piperasilin tazobaktam veya
imipenem / meropenem ampirik tedavi rejimi olarak önerilmektedir (Tablo
2). Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS) gelişen, zihinsel durumunda
değişiklik olan veya hemodinamik bozukluğu olan hastalar için yatarak tedavi
önerilir. SIRS demek için belirlenen 4 kriterden en az ikisinin saptanması gerekir. Belirlenen bu kriterler; vücut sıcaklığının 38°C’den yüksek veya 36°C’den
düşük olması, kalp hızının 90/dakikadan fazla olması, solunum sayısının 20/
dakikadan fazla veya arteriyel CO2 basıncının 32 mmHg’dan düşük olması, lökosit sayısının 12000/mm3’den yüksek veya 4000/mm3’den düşük sayıda olmasıdır. Derin veya nekrotizan bir enfeksiyon şüphesi varsa, hasta tedaviye uyum
sağlayamayacaksa, immünsüprese ise veya ayaktan tedaviye yanıt alınamazsa
yine hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir (19).
Tablo 2. Erizipel/ Selülit Kliniğine Göre Tedavi Önerileri
Klinik Özellikler
Tedavi Önerisi
Sistemik enfeksiyon belirtileri olmayan tipik Oral antibiyotik
erizipel/selülit
(Penisilin, sefalosiporin, dikloksasilin,
klindamisin)
Sistemik enfeksiyon belirtileri olan tipik
Parenteral sistemik antibiyotikler (Penisilin,
erizipel/selülit
seftriakson, sefazolin, klindamisin)
Vankomisin veya hem MRSA’ya hem
Delici travma, MRSA enfeksiyon riski,
enjeksiyon ilaç kullanımı veya SIRS olan
de streptokoklara karşı etkili başka bir
erizipel/selülit
antimikrobiyal ajan
Kemoterapi almakta olan malignite,
Vankomisin +piperasilin tazobaktam veya
nötropeni, ciddi hücre aracılı immün
imipenem / meropenem
yetmezlik, dalma yaralanmaları ve hayvan
ısırığı ile birliktelik gösteren erizipel/selülit

Bacaktaki erizipel ve selülit tedavisinde bacak elevasyonu ile birkaç gün
yatak istirahatı yapılmalıdır. Bu şekilde ödem, ağrı ve sıcaklığın azaltılması
sağlanmış olur. Hasta hareket etmeye başladığında elastik çorap kullanımı ile
ödem nüksü ve lenfödem riski azalır. Erizipel öncesinde sağlıklı kişilere bir
ay, öncesinde venöz ödem veya lenfödem varsa daha uzun süreli elastik çorap
kullanılması önerilir (12). Şiddetli erizipel/selülit vakalarında ateş ve lökosit
sayımı düştükten sonra olağan antibiyoterapiye, iyileşmeye kadar 2-3 gün boyunca 0.5 mg / kg prednizon ilavesi yapılıp daha sonra her 2 günde bir 10 mg
prednizon azaltılması; hızlı iyileşme sağladığı gibi lenfödem ve nüks riskinde
azalmaya katkı sağlar (20).
Tavsiye edilen antimikrobiyal tedavi süresi 5 gündür, ancak enfeksiyon bu
süre içinde düzelmediyse tedavi enfeksiyon tamamen gerileyene kadar uzatılmalıdır (19).
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Tablo 3. Erizipel/ Selülit Tedavisinde Kullanılan Antimikrobiyallerin
Dozları (19, 27)
Antibiyotik
Dikloksasilin

Erişkin Dozu
250 mg 4x1 oral (po)

Pediatrik Dozu
12 mg/kg/gün po (4 doza bölünerek)

Sefaleksin
Eritromisin
Klindamisin

500 mg 4x1 po
250 mg 4x1 po
300–400 mg 3x1 po

25 mg/kg/gün po (4 doza bölünerek)
40 mg/kg/gün po (4 doza bölünerek)
20 mg/kg/gün po (3 doza bölünerek)

Klindamisin

600-900 mg/kg 3x1
intravenöz(iv)
875/125 mg 2x1 po

10–13 mg/kg 3x1 iv

Amoksisilin +
Klavulanik asit
Seftiriakson
Sefazolin
Vankomisin
Linezolid
Piperasilin tazobaktam
Penisilin

1 gr 1x1 iv
1 g 3x1 iv
30 mg/kg/gün iv (2 doza
bölünerek)
600 mg 2x1 iv veya po
4.5 g 3x1 iv
2–4 milyon ünite 4x1 iv

25 mg/kg/gün po (2 doza bölünerek)

50 mg/kg/ gün iv (3 doza bölünerek)
40 mg/kg/gün iv (4 doza bölünerek)
10 mg/kg 2x1 iv veya po
112.5 mg/kg 3x1 iv
60– 100 000 ünite/kg 4x1 iv

Alt ekstremite erizipel/selülitinde ayak parmak araları mutlaka muayene
edilmelidir, çünkü tinea pedis, çatlak veya maserasyon tedavisi patojenlerle
kolonizasyonu ortadan kaldırabilir ve tekrarlayan enfeksiyon insidansını azaltabilir. Tekrarlayan erizipel/selülit durumunda ödem, obezite, egzama, venöz
yetmezlik ve ayak parmak arası anormallikleri gibi predispozan faktörleri tanımlamak ve tedavi etmek, mutlaka tedavinin akut aşamasının bir parçası olmalıdır (19).
Predispozan faktörleri tedavi etme veya kontrol etme girişimlerine rağmen
yılda 3-4 kez selülit atakları olan hastalara penisilin (2x1 250mg) veya eritromisin (250mg\ gün) oral profilaktik antibiyotik verilebilir veya 2,4 milyon ünite
iki haftada bir intramüsküler benzatin penisilin kullanılması önerilmektedir.
Proflaktik tedavi süresi belirsizdir ve profilaksi kesildikten sonra enfeksiyonlar
tekrarlayabilir (19, 21, 22). Bu nedenle öncelikli olarak predispozan faktörleri
tespit edip tedavi etmek daha akılcı görünmektedir.

Erizipel ve Selülit Vakalarında Topikal
Antibiyoterapinin Yeri
Güncel önerilere göre topikal antibiyoterapi erizipel ve selülitte önerilmemektedir (23). Grup G Streptekokların anal taşıyıcılığı, erizipellerde nüks için olası
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bir neden olarak tanımlanmıştır. İki aylık topikal mupirosin perianal olarak
uygulanması nüksleri ortadan kaldırmıştır (24). Nasal taşıyıcılığa bağlı yüz
bölgesinde görülen tekrarlayan erizipel olgularında mupirosinin kısa süreli
(4-7 gün süreli) topikal uygulaması taşıyıcılığın ortadan kaldırılması için en
etkili tedavidir MRSA’ların mupirosine artan direnci nedeniyle tetrasiklinler
de tercih edilebilir (26). Topikal fusidik asit ile tekli tedavi ise S. aureus suşlarında artan fusidik asit direnci ile ilişkilendirilmiştir ve tek başına kullanılması
önerilmemektedir (27).

Sonuç
Selülit, dermis ve subkutan dokunun; erizipel ise üst dermis ve yüzeysel lenfatiklerin akut, bakteriyel, enflamasyonudur. Etken genelikle beta hemolitik
streptokoklar ve S.aereus’dur. Bu etkenlere yönelik ampirik antibiyotik tedavisi
ile birlikte predispozan faktörler ve etken giriş yeri tespit edilip tedavi edilmelidir. Rekürren enfeksiyonlarda hasta predispozan faktörler ve taşıyıcılık açısından değerlendirilerek uygun tedaviler yapılmalıdır, bu süreçte profilaktik
sistemik antibiyotik kullanılabilir.
Önemli Noktalar
•
•
•

•
•
•

Bakteriyel deri enfeksiyonları toplumda en sık karşılaşılan enfeksiyonlardan olup
dermatoloji polikliniklerinde sık karılaşılmaktadır.
Sistemik enfeksiyon belirtileri olmayan tipik erizipel/selülit vakalarında ayaktan
ampirik tedavi yapılır.
Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS) gelişen, zihinsel durumunda
değişiklik olan veya hemodinamik bozukluğu olan hastalar için yatarak tedavi
önerilir. Derin veya nekrotizan bir enfeksiyon şüphesi varsa, hasta tedaviye uyum
sağlayamayacaksa, immünsüprese ise veya ayaktan tedaviye yanıt alınamazsa
hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir.
Erizipel/selülit tedavisinde etken giriş yerinin tespit edilip, uygun tedavi verilmelisi
tekrarlayan enfeksiyonların önlenmesi için şarttır.
Tekrarlayan erizipel/selülit durumunda etken giriş yeri tedavisi yanı sıra etkenin
taşıyıcılığı, ödem, obezite, egzama, venöz yetmezlik gibi predispozan faktörleri
tanımlamak ve tedavi etmek gereklidir.
Erizipel/selülit vakalarında topikal antibiyoterapi, tekrarlayan enfeksiyonlarda olası
taşıyıcılığın tedavisinde kullanılır, bunun dışında tedavide yeri yoktur.
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G

Korinobakteriyum
Türlerine Bağlı Deri
Enfeksiyonları
Prof. Dr. Göknur KALKAN

K

orinobakteriyum cinsi bakteriler çoğunlukla deri ve müköz membranların
florasında bulunmaktadır. Isı, nem artışı ve hijyen bozukluğu gibi uygun
koşullarda enfeksiyöz hale geçerek deride eritrazma, pitted keratoliz ve trikobakteriyozis şeklinde klinik tablolar oluşturular. Burada korinobaktere bağlı
en sık oluşan bu üç hastalık ve tedavi yöntemleri üzerinde durulacaktır (1-4)
(Tablo 1, 2 ve 3).
Tablo 1: Eritrazma
C. minutissimum’un neden olduğu yüzeysel kutanöz bir enfeksiyon
İnterdijital tip, ayak parmak arasında kepek ve maserasyonla karakterize, en sık tip
İntertrijinöz tip; aksilla, inframamarian bölge, göbek/ kasıktaki eritematöz kahverengi
leke/ plak
Tanı: Deri bulguları ve Wood lambası ile mercan kırmızısı floresans
İnterdijital tipte, KOH muayenesi ile fungal ko-enfeksiyon ayırt edilmeli
Lokalize eritrazmalı hastalarda topikal klindamisin, eritromisin ve fusidik asit (2-4 hft,
2x1)
Daha yaygın ise oral klaritromisin / eritromisin / tetrasiklin

Tablo 2: Pitted Keratoliz
Çoğunlukla ayak tabanlarında, stratum korneuma sınırlı yüzeyel cilt enfeksiyonu
Corynebacterium türleri, Micrococcus sedentarius, Dermatophilus congolensis, Streptomyces
ve Actinomyces keratolytica en sık etken
Ayak tabanının ağırlık taşıyan bölgelerinde ayrık, beyaz- sarı, yüzeyel, yuvarlak, delikli
çukur ve erozyonlar
Ayakta keskin bir koku ve derinin sümüksü/yapışkan bir dokusu +
Hiperhidroz ve maserasyon sıklıkla +
Tedavi: Topikal klindamisin, eritromisin, mupirosin ve fusidik asit/ benzoil peroksit
Topikal ajanlarla tedavi edilemeyenlerde oral antibiyotik
Ayak hijyeninin sağlanması ve hiperhidroz tedavisi yardımcı yöntemler
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Tablo 3: Trikomikoz
Kıl şaftının korinobakteriyel yüzeyel enfeksiyonu
Kıl şaftında, sarı-beyaz ve kırmızı/siyah kremsi, opak, yumuşak nodüller ve kılıf benzeri
yapılar
Koku sıklıkla +
Kötü hijyen, hiperhidroz ve obezite predispozan
Tedavi: Etkilenen bölgedeki saçların tıraşlaması (2-3 hft) + topikal antimikrobiyal ajan
Topikal antimikrobiyal: Kükürt sabunu, benzoil peroksit, eritromisin, klindamisin ve
fusidik asid

1. Eritrazma
Giriş
Eritrazma, Corynebacterium minutissimum (C. Minutissimum)’un neden olduğu yüzeysel, kronik, kutanöz bir enfeksiyondur. Hastalık tipik olarak ayak
parmakları arasında maserasyon ve kepekli plaklar veya intertrijinöz alanlarda
kırmızımsı-kahverengi yama veya ince plaklar şeklinde görülür (1-4).

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Eritrazma sık görülen bir hastalık olmasına rağmen birçok hastanın tedavi talebinin olmaması veya subklinik enfeksiyona sahip olması nedeniyle prevalansını değerlendirmek zordur. Sıklıkla sağlıklı bireylerde görülse de diyabet, immün süpresyon, toplu yerlerde yaşamak, yaşlılık, obezite, hiperhidroz ve sıcak
iklimlerde yaşamak riski arttırmaktadır (1-5).

Patogenez
Etkeni normal deri florasının bir bileşeni olan C. minutissimum olup gram pozitif, sporsuz, aerobik ya da fakültatif anaerob basildir. Isı artışı, kötü hijyen,
nem ve oklüzyon koşulları altında stratum korneum’un üst seviyelerinde çoğalır. Nadiren etken C. aurimucosum ve C. jeikeium olabilir (2-5).

Klinik Bulgular
Eritrazma en yaygın olarak ayak parmak aralarını (interdijital) tutar. Daha sonra bunu inguinal bölge ve aksilla takip eder.

İnterdijital: Eritrazma, ayaklardaki interdijital bakteriyel enfeksiyonun en
sık nedenidir. Genellikle dördüncü ve beşinci ayak parmakları arasında olmak
üzere, skuam (kepeklenme), fissür ve maserasyonla kendini gösterir (Resim
1a). Dermatofit/ kandidal enfeksiyon ile eş zamanlı görülebilir (1,4). (Resim 1a)
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İntertrijinöz: Aksilla (Resim 2), inframammariyan bölge, umblikus veya
kasıkta (Resim 3a) keskin sınırlı, eritematöz yamalar veya ince plaklar şeklinde kendini gösterir. Zamanla, başlangıçtaki kırmızı/kızarık renk, kahverengiye
dönüşür. Tutulan alanlarda genellikle deriye “sigara kâğıdı” görünümü veren
ince kepek ve kırışıklık gözlenir. Asemptomatik veya hafif kaşıntılı olabilir (2,4).

Tanı
Eritrazma tanısı, klinik görünüm ve Wood lambasında mercan kırmızısı (turuncu / parlak mor-kırmızı renkte) floresan görülmesi (Resim 1b ve Resim
3b) ile konur. Bu floresan, C. minutissimum tarafından üretilen porfirinden
kaynaklanmaktadır. Koproporfirin III, eritrazmalı hastalarda en sık üretilen
porfirindir. Porfirinler suda çözünür olduğu ve suyla temizlendiği için hasta
muayeneden hemen önce banyo yaptıysa yanlış negatif test oluşabilir (3-5).
Gram boyama, kültür veya biyopsi tanıyı doğrulayabilir, ancak genellikle
gerekli değildir. Wood lamba muayenesi veya diğer doğrulayıcı testler yapılamıyorsa, ancak eritrazma için yüksek bir klinik şüphe varsa, topikal bir ajan ile
ampirik tedavi başlanabilir (2,4,5).
Ayırıcı tanıda seboreik dermatit, invers psöriyazis, kandidiyazis, dermatofitoz, intertrigo, pitiriyazis versikolor, parapsöriyazis ve terra firma-forme dermatozu düşünülebilir (3-5).

Resim 1a: İnterdigital eritrazma olgusu
(Prof. Dr. Murat Durdu’nun arşivinden)
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Resim 1b: İnterdigital eritrazma olgusunda wood lamba muayenesi ile
mercan kırmızısı floresan
(Prof. Dr. Murat Durdu’nun arşivinden)

Resim 2: Aksillada intertrijinöz eritrazma
(Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu’nun arşivinden)
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Tedavi
Eritrazma topikal ve oral tedavilere yanıt verir, ancak sık tekrarlar. Bu tedavileri destekleyen veya karşılaştıran kanıtlar ise sınırlı düzeydedir. Tedavi seçimi,
hastalığın şiddetine ve ilacın maliyet veya bulunabilirliğine bağlıdır. Deri tutulumu sınırlı olan hastalarda topikal tedavi, yaygın hastalığı olan hastalarda ise
sistemik tedavi önerilmektedir.

Lokalize Eritrazma
Lokalize hastalığı olan hastalar için, fusidik asit, klindamisin veya eritromisin
gibi antibakteriyel ajanlarla topikal tedavi genellikle etkilidir. Topikal imidazol
antifungalleri C. minutissimum dahil gram-pozitif bakterilere karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Topikal tedaviler genellikle 2-3 hafta boyunca günde iki kez
uygulanır (3,6-10).

Resim 3a: İnguinal bölgede intertrijinöz eritrazma
(Prof. Dr. Murat Durdu’nun arşivinden)
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Resim 3b: İnguinal bölgede intertrijinöz eritrazma olgusunda
wood ışığı ile mercan kırmızısı floresan
(Doç. Dr. Filiz Cebeci’nin arşivinden)

Cochran ve ark yaptıkları çalışmada 1 hafta, günde üç kez topikal % 2 klindamisin çözeltisi uygulaması sonrası hem klinik, hem de Wood lambasıyla iyileşme gösterilmiştir. Takipte iki ay sonra herhangi bir nüks gözlenmemiştir.
Çözeltiye etil alkol ilavesinin de özellikle interdijital enfeksiyonlarda kurutucu
etki alınması istendiğinde tercih edilebilecek seçenek olduğu vurgulanmıştır
(6).
Topikal fusidik asid ve benzoik asid (Whitfield) merhemin karşılaştırıldığı
eritrazmalı 268 hastadan oluşan bir çalışmada ise her iki tedavi yönteminin de
etkin olduğunu ve sırasıyla %89 ve %90 kür oranları ile aralarında anlamlı bir
fark bulunmadığı gösterilmiştir (9). MacMillan ve Sarkany çeşitli bölgelerinde
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eritrazma olan sekiz kişide 2 hafta boyunca günde iki kez %2 sodyum fusidat
merhem uygulamasının etkili bir lokal tedavi olduğunu göstermiştir. Klinik ve
wood muayenesi ile 40 hafta sonra nüks saptanmamıştır (8). Yapılan randomize çalışmalarda, oksikonazol, mikonazol, tiyokonazol veya ekonazolün günde
iki kez 7- 60 gün boyunca tedavisi, eritrazmanın %90’ından fazlasında iyileşme
sağlamıştır. Günde bir kez oksikonazol tedavisi de etkili olmuştur (10).
%2 Mupirosin merhem: Dokuz eritrazma hastasında günde 2 kez % 2 mupirosin merhem monoterapisi ile 2-4 haftada tam iyileşme tespit edilmiştir (2).

Diğer topikal tedaviler: Whitfield merhemi, topikal benzoil peroksit ve
özel antibakteriyel sabunlar başarılı tedaviler olarak bildirilse de veriler sınırlıdır (3).

Yaygın Eritrazma
Klaritromisin veya oral eritromisin: Klaritromisin (yetişkinler için 1 gr
tek doz veya oral eritromisin (yetişkinler için 14 gün, günde 1 gr, bölünmüş
dozlarda) önerilmektedir.
Eritromisin (14 gün boyunca günde 1 g), tek doz bir 1 g klaritromisin ve
topikal %2 fusidik asitin (14 gün boyunca günde iki kez) etkinliğini değerlendiren 151 eritrazmalı hastadan oluşan plasebo kontrollü randomize bir çalışmada, tüm tedaviler plaseboya kıyasla Wood lambası ışık yansıtma skorlarını
azaltmış. Fusidik asit kreminin, 14.günde Wood lamba skorlarını düşürmede,
oral klaritromisin ve eritromisine üstün olduğu gösterilmiştir. Klaritromisin
ve eritromisin tedavisinin etkinliği karşılaştırıldığında, 48 saatte klaritromisin
tedavisi eritromisin tedavisinden anlamlı olarak daha etkiliyken 7 ve 14. günlerinde istatistiksel bir fark bulunmamış Tam yanıt oranı (yansıtma skoru 0); fusidik asit, klaritromisin, eritromisin, plasebo kremi ve plasebo tablet grupları
için sırasıyla yüzde 97, 67, 53, 13 ve 3 olarak saptanmış (9). Bu literatüre göre,
topikal fusidik asidin en etkili tedavi olduğu kanıtlanmıştır; bununla birlikte,
klaritromisin tedavisinin, etkinliği ve daha iyi hasta uyumu nedeniyle eritrazma tedavisinde alternatif bir rejim olabiliceği belirtilmektedir.
İnguinal eritrazma tedavisinde tek seferlik 1 gr klaritromisin dozunun başarısını bildiren yayınlar olmasına rağmen, interdijital pedal eritrazmada bu tedavinin kullanımı ilk kez Khan ve ark. tarafından bildirilmiştir. Araştrımacılar,
2 interdijital pedal eritrazma vakasında, tek seferlik oral klaritromisin 1 g dozuyla 2-4 hafta arasında klinik ve mikrobiyolojik bir kür elde etmişlerdir. Bu
tedavi, topikal tedavide başarısız olan veya mekanik/ psikososyal kısıtlamaları
olup topikal tedaviyi parmak aralarına uygulayamayan hastalar için idealdir (1).

Diğer tedaviler: Tetrasiklin (14 gün boyunca günde dört kez 250 mg) eritrazma tedavisinde kullanılmış, ancak intertrijinöz hastalık için eritromisinden
daha az yararlı olabileceği düşünülmektedir (3). Klaritromisin tetrasikline göre
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daha güvenli bir advers reaksiyon profiline sahiptir ve çocuklarda diş renklenmesine neden olmadığı için pediatrik hastalarda güvenle kullanılabilir.

Ozon yağı, oral ilaçlardan kaçınarak interdijital eritrazma için iyi bir topikal tedavi seçeneğidir. Daha büyük çalışmalar gereklidir. İnterdijital pedal
eritrazmalı 10 olguda, 10 gün boyunca 12 saatte bir ozon yağı ile oral eritromisin yanıtına benzer şekilde hastaların %100’ünde iyi yanıt elde edilmiştir. Tüm
hastalarda mercan kırmızısı floresan, eritem, çatlaklar, kaşıntı ve maserasyon
kaybolmuştur (11).

Sonuç
Eritrazma tedavisi hastalığın yaygınlığına göre; oral antibiyotikler/topikal antibiyotikler veya her ikisinin kombinasyonu şeklinde yapılır. Uygun tedaviye
cevap verilmemesi eritrazma tanısının doğru olmadığını veya eşlik eden altta
yatan bir hastalık olduğunu düşündürebilir. Eritrazma tanısı konulduğunda,
diğer bölgeler de hastalık açısından incelenmelidir. Tedavi edilmeyen bölgelerdeki persistan hastalık, rekürrenslere neden olabilir. Oklüzyon ve nem eritrazma gelişimine katkıda bulunur; bu nedenle, cilt oklüzyonunu ve nemi en
aza indirecek tedbirler enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir. Hiperhidrozun
alüminyum klorür ile kontrolü, nüksü önlemede başarılı olmuştur. Benzoil peroksit veya antibakteriyel sabunlar önleyici tedaviler olabilir (3,4).

2. Pitted Keratoliz
Giriş/Tanımlama
Pitted keratoliz (keratoliz sulkata, keratoliz plantare sulkatum ve halkalı keratoliz olarak da bilinir), stratum korneum ile sınırlı, genelde asemptomatik, yüzeyel bakteriyel deri enfeksiyonudur. Pitted keratoliz nadir olmayıp çok yüksek
nem seviyesine sahip tropikal ve ılıman bölgelerde yaygındır. Genellikle yazın
ve yağışlı mevsimlerde görülür. Predispozan faktörler arasında hiperhidroz,
vinil ayakkabı veya lastik çizme gibi okluzif/ kapalı özellikteki ayakkabıların
uzun süreli kullanımı, ayak taban ve avuç içi derisinde kalınlaşma, artmış cilt
yüzey pH’sı, sıcak ve nemli hava, kötü ayak hijyeni, obezite, diyabetes mellitus
ve immün yetmezlik bulunur (4,12-14).

Mikrobiyoloji
Pitted keratoliz, en çok Corynebacterium türleri, Kytococcus sedentarius (eski
adıyla Micrococcus sedentarius), Dermatophilus congolensis, Streptomyces ve
Actinomyces keratolytica’dan kaynaklanır. Daha az yaygın olarak, Klebsiella,
Pseudomonas, Acinetobacter ve Clostridium türleri de etken olabilir (4,12, 14).
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Patogenez
Nemli ve sıcak ortamın optimal koşulları altında (yani uzun süreli oklüzyon,
hiperhidroz, artmış cilt yüzeyi pH’ı), sorumlu bakteriler çoğalır ve keratini sindirmelerine ve stratum korneum’un erimesine olanak tanıyan hücre dışı proteazlar üretir ve bu da karakteristik tünel benzeri çukurlara veya kraterlere
neden olur. Kötü koku, bakteriler tarafından üretilen kükürt bileşiklerinden
(tiyoller, sülfitler ve tiyoesterler) kaynaklanmaktadır (12-15).

Klinik Bulgular
Pitted keratoliz, genellikle ayrık biçimde yerleşmiş, beyazdan sarıya değişen
renklerde, yüzeysel, dairesel, “delikli” çukur kümeleri şeklinde kendini gösterir (Resim 4). Çukurlar birleşerek daha büyük, düzensiz erozyonlar, sulkus ve
krater benzeri lezyonlara dönüşebilir. Ayak ıslakken veya suya batırıldığında
bulgular daha belirgin hale gelir. Özellikle, ayağın plantar kısmı, metatarsofalangeal eklemlerin olduğu kısım, topuk gibi ayağın basınca maruz kalan bölgelerinde gözlenir. Genellikle bilateraldir. Ayaktaki derinin “çürümüş” bir kokusu
ve sümüksü/yapışkan dokusu vardır. Hiperhidroz ve maserasyon sıklıkla görülür. Tipik olarak asemptomatik olsa da bazen kaşıntı, irritasyon, yanma hissi ve
gezerken ağrı eşlik edebilir (4,12-17).

Tanı
Pitted keratolizin kendine has klinik görüntüsü ve eşlik eden keskin kokunun
tanınmasını içeren fizik muayene, tanı için genellikle yeterlidir. Dermoskopik
inceleme çukurların ve çukur duvarlarının görüntülenmesini kolaylaştırabilir.

Resim 4: Plantar bölgede pitted keratoliz olgusu
(Prof. Dr. Murat Durdu’nun arşivinden)
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Wood lambası ile yapılan inceleme eritrazmada görüldüğü gibi mercan kırmızısı floresan ortaya çıkarabilir, ancak bu bulgu sürekli mevcut değildir (12-14).
Pitted keratolizi olan hastalarda intertrijinöz alanların (aksilla, kasık) incelenmesi önemlidir, çünkü eritrazma ve trikomikoz aksillaris gibi birlikte var
olan korinebakteriyel enfeksiyonlar bir arada görülebilir (15).
Ayırıcı tanıda aquajenik palmoplantar keratoderma, arsenik keratozu,
Darier hastalığı, dizhidrotik egzama, eksfolyatif keratoliz, fokal akral hiperkeratoz, juvenil plantar dermatoz, nevoid bazal hücreli karsinom sendromu
(Gorlin sendromu), plantar siğiller, porokeratoz, punktat palmoplantar keratoderma, tinea pedis, tungiasis, yaws ve punktat hiperkeratoz düşünülmelidir
(12-14).

Tedavi
Pitted keratoliz tedavisine ilişkin veriler sınırlıdır ve bu yüzden tedaviye ideal
yaklaşım konusunda belirsizlik mevcuttur. Çoğu hasta, topikal antimikrobiyal
tedavi ve ayak hijyenini düzelten yardımcı önlemler ile etkili bir şekilde tedavi
edilebilir. Oral antibiyotik tedavisi dirençli hastalık için saklanır (14).

Topikal Antibiyotikler
Klindamisin, eritromisin, mupirosin ve fusidik asit, birinci basamak
tedaviler olup etkinlikleri çalışmalarda gösterilmiştir. Klinik düzelme olana
kadar günde iki kez uygulanırlar. 1-8 hafta içinde tam bir yanıt beklenir, hastalar genellikle 2-4 hafta içinde yanıt verir. Deride irritasyon, topikal antibiyotik
kullanımının nadir görülen olumsuz etkisidir. Nadir yan etkilere örnekler arasında kontakt dermatit ve Clostridium difficile koliti bulunur. (16-20). Günde
iki kez % 3 eritromisin jel uygulaması ile tedavi edilen 97 hastadan oluşan bir
çalışmada, 10 günde tüm hastalarda tam düzelme gözlenmiştir (17). Koç ve
ark, topikal klindamisin (%1) solüsyonu ile topikal eritromisin (%4) jel tedavilerinin karşılaştırıldığı 43 pitted keratoliz hastasında yaptıkları çalışmada, her
iki tedavi yönteminin de etkin olduğunu ve aralarındaki etkinlik farkının anlamlı olmadığı sonucuna varmışlardır (19).

Diğer Antimikrobiyal Ajanlar
Keratolitik özelliklere sahip antimikrobiyal bir ajan olan benzoil peroksit, pitted keratoliz tedavisi için yararlıdır (20,21). Klindamisin ve benzoil peroksit
içeren kombinasyon ürünlerinin kullanılması, her iki bileşiğin de antibakteriyel özelliklere sahip olduğu ve benzoil peroksitin keratolitik özelliklerinin, klindamisinin cilde nüfuz etmesini kolaylaştırdığı düşüncesiyle önerilmiştir (20).
Pitted keratolizli dört hastadan oluşan bir çalışmada, 1-2 ay boyunca günde
bir kez % 1 klindamisin - % 5 benzoil peroksit jel uygulaması (ilk aydan sonra
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rejime topikal alüminyum klorür hekzahidrat çözeltisi eklenmiş) tüm hastalarda tam bir iyileşmeyi sağlamıştır (20). Bununla birlikte, pitted keratolizli 44
hastada tek başına benzoil peroksit, tek başına klindamisin ve kombine benzoil peroksit ve klindamisin tedavisinin sonuçlarını karşılaştıran bir çalışmada,
üç rejim arasında etkinlik açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (21).
Benzoil peroksit, klinik düzelme olana kadar kadar günde 1-2 kez uygulanır. Topikal antibiyotiklerde olduğu gibi, birkaç hafta içinde önemli iyileşme
beklenir. Ciltte irritasyon yapabilir.
Pitted keratolizi olan 125 yetişkinde yapılan bir çalışmada, hastalar günde
iki kez % 4 eritromisin jel uygulaması veya 4 hafta boyunca % 4 klorhekzidin ile
yıkamaya tabi tutmuştur (22). Durulamadan önce klorhekzidin iki dakika ciltte
bırakılmış. Tedavinin sonunda, eritromisin ve klorheksidin gruplarındaki hastalarda (sırasıyla % 81 ve %74) tam iyileşme meydana gelmiştir.

Diğer Tedaviler
% 0.1 triamsinolon asetonid, iyodoklorhidroksikin-hidrokortizon kremi, esnek kollodion, benzoik ve salisilik asit merhemi, % 2 tamponlu glutaraldehit,
Castellani boyası, gentamisin sülfat krem, % 1 klotrimazol krem, % 2 mikonazol nitrat krem, % 5 formalin çözeltisi ve Whitfield merhemi sınırlı bir başarı
ile kullanılmıştır (12).

Yardımcı Önlemler
Bu tür müdahalelerin etkinliği araştırılmamış olsa da, ayak hijyeninin düzeltilmesi ve eşlik eden hiperhidrozun tedavisi, pitted keratolizin tedavisini destekleme ve reenfeksiyon riskini en aza indirme yöntemleri olarak önerilmektedir
(14,17,22,23).

Ayak Hijyeni
• Pamuk veya emici sentetik çorap giyip, çorapları sık sık değiştirmeli
• Çoraplar > 60 °C sıcaklıkta su ve sabunla yıkamalı
• Ayaklar günde en az bir kez sabun/ antibakteriyel temizleyici ve suyla
yıkanmalı
• Egzersiz veya banyodan sonra ayaklar temizlenmeli ve iyice kurulanmalı
• Okluzif özellikte kapalı ayakkabıların uzun süre giyilmesinden kaçınılmalı; tercihen non okluzif ayakkabılar/açık sandalet tarzı veya havalandırmalı
mesleki ayakkabılar giyilmeli
• Ayaklardaki sürtünmeyi azaltmak için ayağa tam oturan ayakkabı giyilmeli
• Ayakkabı ve havlu paylaşımından kaçınmalı
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• Gerektiğinde (sık tekrarlayan/ inatçı hastalığı olan hastalar) ayakkabıdaki
bakterileri öldürmek için özel ultraviyole C cihazları kullanılabilir

Hiperhidroz Tedavisi
Terleme ve nemin pitted keratolize katkıda bulunabileceği göz önüne alındığında, eşlik eden hiperhidrozlu hastalar bu bozukluğun tedavisinden faydalanabilir. Geceleri tamamen kuru ayak tabanına veya avuç içlerine uygulanan ve
sabah yıkanıp temizlenen topikal % 20 alüminyum klorür hekzahidrat çözeltisi, tipik olarak hiperhidroz için birinci basamak tedavi olarak kullanılır (22).
Roll-on şeklindeki bir antiperspirant kullanımı da etkili olabilmektedir. Pitted
keratolizi tedaviye dirençli kılabilen şiddetli ve kalıcı hiperhidroz için, botulinum toksin enjeksiyonları, oral antikolinerjikler ve iyontoforez uygulamaları
diğer seçeneklerdir (23-25). Hiperhidroz tedavisinde kullanılan antikolinerjik
bir ajan olan topikal glikopirolat da faydalı olabilir. Bir olgu serisinde, pitted
keratoliz nedeniyle glikopirolat % 2 kremle tedavi edilen üç hastanın hepsinde
belirgin iyileşme görülmüştür (25).

Dirençli Hastalık
Oral antibiyotik tedavisi tipik olarak topikal tedaviye yanıt vermeyen pitted
keratoliz için kullanılır. Klindamisin yetişkinlerde günde dört kez 150-300 mg;
çocuklar için 3-4 bölünmüş dozda günde 10-25 mg / kg (doz başına maksimum 300 mg) kullanılabilir. Oral antibiyotik en az 10 gün boyunca reçete edilmelidir. Klindamisin kontrendikasyonu olan veya bu ajanın iyileştiremediği
hastalar oral tetrasiklinlerle tedavi edilebilir. Yetişkinler doksisiklin (günde iki
kez 100 mg), minosiklin (günde iki kez 100 mg) veya tetrasiklin (günde dört
kez 250-500 mg) ile tedavi edilebilir (4,12-14).

Sonuç
Tedavi edilmemiş, pitted keratoliz spontan remisyon ve alevlenmelerle yıllarca
sürebilir. Uygun tedavi ile oldukça iyi bir prognoz göstererek genellikle 2-4
hafta içinde koku ve dermatolojik tabloda iyileşme gözlenir. Tedavi sırasında
periyodik takip, terapötik yanıtı değerlendirmek ve ideal tedavi süresini belirlemek için yararlıdır (4, 12-15,23).

3. Trikomikozis (Trikobakteriozis)
Giriş
Trikomikozis veya daha uygun olarak trikobakteriyozis, kıl şaftının yüzeysel
bakteriyel bir enfeksiyonudur. Trikomikozis, kıl şaftlarında sarı-beyaz (bazen
kırmızı veya siyah), yumuşak, kötü kokulu nodüller ve kılıf benzeri yapılar
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şeklinde görülür. Enfeksiyon çoğu kez aksiller bölgedeki kılları (trikomikoz aksillaris) etkilese de kasık (trikomikoz pubis), skrotal ve intergluteal bölgelerdeki kıllarda da görülebilir (26-28).

Mikrobiyoloji
Trikomikozis tipik olarak gram pozitif basiller olan Corynebacterium türlerinden kaynaklanır. Tanımlanan türlerin örnekleri arasında C. flavescens (en yaygın) ve C.propinquum yer alır. Dermabacter hominis’ in de trikomikoza neden
olduğu bildirilmiştir (26,27).

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Trikomikozis nispeten yaygın ancak az tanınan/bilinen bir hastalıktır. Kötü
hijyen, hiperhidroz, obezite, yüksek nem, predispozan faktörlerdir. Nemli ve
tropik iklimlerde daha yaygındır. Askerler ve sporcular gibi (sıkışık ve küçük
bir yerde) iç içe yaşayan gruplarda görülme olasılığı yüksektir (15,26-28).

Patogenez
Enfeksiyon serbest kıl şaftı ile sınırlıdır; saç kökü ve folikül etkilenmez. Kılı
çevreleyen nodüller ve kılıf benzeri yapılar çok sayıda bakteri, kurumuş ve
sertleşmiş apokrin ter ve bakteri ürünleri içerir. Eşlik eden koku kısmen, apokrin terdeki testosteronun kötü kokulu bileşiklere bakteriyel metabolizmasına
bağlı olabilir. Trikomikozis rubra ve trikomikozis nigra klinik varyantlarında
kırmızı ve siyah, kılıf benzeri yapıların ortaya çıkması, Micrococcus castellani, Micrococcus nigricans ve Serratia marcescens gibi kromojenik bakterilerle
simbiyozdan kaynaklanabilir (26-28).

Klinik
Trikomikozis, çoğunlukla aksiller bölgedeki kıl şaftında kremsi, opak, yumuşak kıvamda ve kolaylıkla çıkarılabilen nodüller ve kılıf benzeri yapılarla karakterizedir (Resim 5). Yapılar tipik olarak sarı-beyazdır (trikomikoz flava). Daha
az sıklıkla kırmızı (trikomikoz rubra) veya siyah (trikomikoz nigra) olabilir.
Nadiren kasık ve intergluteal bölge, kaş ve saçlı derideki kıllar tutulur. Ekşimiş/
bozuk asidik bir koku yaygındır. Kaşıntı veya ağrı gibi semptomlar genellikle
yoktur (26-29).
Trikomikoz sıklıkla hiperhidroz ile birlikte ortaya çıkar. Ek olarak, hastalarda eritrazma ve pitted keratoliz gibi eş zamanlı kutanöz korinebakteriyel
enfeksiyonlar olabilir (15).

Tanı
Trikomikoz tanısı genellikle klinik olarak konur. Tanıyı destekleyen bulgular özellikle aksilla veya kasık bölgesinde bulunduğunda kıl şaftlarına bağlı
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yumuşak, sarı-beyaz, kırmızı veya siyah renkte; düzensiz kitlelerdir. Hastalar
enfeksiyonun farkında olmayabilir veya saç yapısındaki değişiklik veya kötü
koku şikâyeti ile başvurabilirler.
Tipik olarak gerekli olmamakla birlikte, dermoskopi, Wood lamba muayenesi veya KOH incelemesi, tanı için ek destek sağlayabilir. Tipik dermoskopik
bulgular düzensiz, kıl çevresinde altın sarısı/ soluk sarı-beyaz birikimlerdir,
bazıları fırça benzeri veya tüylü bir görünüme sahiptir. Wood lamba muayenesi genellikle belirsiz veya parlak, sarı-beyaz veya sarı-yeşil floresan verir ve
potasyum hidroksit preparatı kıl şaftlarını çevreleyen opak bir kılıf gösterir
(28-29).

Resim 5: Aksiller bölgede trimikozis aksillaris olgusu
(Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu’nun arşivinden)
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Ayırıcı Tanı
Piedra: Piedra, kıl şaftının trikomikoz nodularis olarak da bilinen asemptomatik bir mantar enfeksiyonudur. Trichosporon asahii sıklıkla etkendir. Beyaz
piedra genellikle, beyaz-bej renginde; yüz, aksilla veya genital bölgedeki kıl
şaftlarına gevşek bir şekilde yapışan kılıflar veya yumuşak nodüller olarak kendini gösterir. Beyaz piedra›nın nodülleri ve kılıfları trikomikozdan daha ayrık
ve keskin sınırlı olma eğilimindedir ve kremsi bir görünüme sahip değildir.
Siyah piedra’ya Piedraia hortae neden olur ve trikomikozisin nigra varyantından ayırt edilmelidir. Siyah piedra, trikomikozun yumuşak, kremsi kılıflarının aksine sert, sıkıca tutunmuş, kahverengi-siyah nodüller şeklinde gözlenir. Trikomikozdan farklı olarak, siyah piedra çoğunlukla saçlı deri kıllarında
görülür.
Kıl şaftı nodüllerinin potasyum hidroksit preparatı, mantar elemanlarını
gösterecek ve piedra tanısını doğrulamak için yararlı olacaktır (30).
Pedikülozis: Pedikülozis kapitis veya pedikülozis pubis hastalarında, kıl
şaftlarında küçük, hareketsiz, oval yumurtalar, bazen sarımsı renkte görülür.
Yetişkin bitler ve larva hali de görülebilir. Trikomikozdan farklı olarak, kaşıntı
karakteristik bir özelliktir. Kıl şaftlarının dermoskopik veya mikroskobik incelemesi, sirkelerin varlığının doğrulanmasına yardımcı olur (31).

Tedavi
Enfeksiyonun iyi huylu olması nedeniyle tedaviye gerek yoktur. Bununla birlikte, birçok hasta bu durumla ilişkili kılların anormal görünümü ve kötü koku
nedeniyle tedavi istemektedir. Tedavinin yokluğunda, enfeksiyon devam etme
eğilimindedir.
Trikomikoz için tedavi seçeneklerine ilişkin veriler sınırlıdır. Tipik tedaviler, etkilenen bölgede saçların tıraş edilmesini ve topikal antimikrobiyal ajanları içerir. Topikal antimikrobiyal tedavi için yaygın seçenekler kükürt sabunu,
benzoil peroksit, eritromisin, klindamisin ve fusidik asittir (26,29,32). Ek
olarak, trikomikoz pubisin, eşlik eden antibakteriyel özelliklere sahip bir antifungal ajan olan naftifin hidroklorür %1 krem ile
 düzeldiği bildirilmiştir (33).
Tıraş yeterlidir, ancak etkinliği arttırmak ve nüks riskini azaltmak amacıyla topikal antimikrobiyal tedavi ile birleştirilir. Sadece topikal antimikrobiyal tedavi
de yeterli olabilir (32).

Genelde Önlemler
• Hastalar günlük olarak yıkanmalı ve etkilenen bölgedeki kılları 2-3 hafta
boyunca günlük olarak tıraş etmelidir.
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• Hastalar etkilenen bölgeyi günlük olarak kükürt sabunu ile yıkamalı veya
günde 1-2 kez topikal antimikrobiyal ajan (örn.benzoil peroksit % 5, eritromisin % 2, klindamisin % 1) uygulamalıdır.
Sık tıraş olan hastalarda genellikle bir haftalık topikal antimikrobiyal tedavi
yeterli iken etkilenen bölgeyi tıraş etmeyen hastalarda tedavi süresi 2-4 haftaya
uzamaktadır; bu hastalar için, görünür trikomikoz belirtileri ortadan kalktıktan sonra en az üç gün daha antimikrobiyal tedaviye devam edilmelidir.
Tedavi genellikle başarılıdır, tedavi sonunda kıl şaftları üzerindeki karakteristik nodüllerin ve kılıfların düzelmesi/erimesi gözlenir. İlişkili koku genellikle
birkaç hafta içinde kaybolur. (26,29,32).

Sonuç
Trikomikozun tekrarlama riskini azaltmak için hijyenin sağlanması, etkilenen
bölgelerde kılların düzenli olarak tıraş edilmesi, hiperhidrozun kontrolü ve
kilo verme gibi yöntemler faydalı olacaktır.
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Paronişi ve Tırnak
Batmalarında Antibiyotik
Tedavisi
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç TERZİ

A. Paronişi
Giriş
Paronişi tırnak çevresindeki yumuşak destek doku olan perinişyumun lokal
inflamasyonu olarak tanımlanmaktadır. Paronişi bulguları 6 haftadan kısa ise
akut, 6 haftadan uzun ise kronik paronişi olarak tanımlanmaktadır (1). Akut
paronişi genellikle tek tırnağı tutar, birden fazla tırnağı tutuyorsa hastaların
sistemik hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerekir. Kronik paronişi tipik
olarak birden fazla tırnağı etkiler. Tırnak batması olanlarda ayak tırnaklarında paronişi sık görülmektedir. Kadınlarda 3 kat daha sıklıkla görülmektedir.
Paronişi genellikle dominant olan elde işaret ile orta parmakta ortaya çıkmaktadır (2,3).

Akut Paronişi
Tanımlama
Akut paronişi, tırnak kıvrımlarının koruyucu bariyerinin bozulması sonucu
ortaya çıkan lokal ısı artışı, ödem ve ağrı ile seyreden inflamatuvar hastalıktır.
Akut bakteriyel paronişi özellikle orta yaş kadınlarda sık olarak görülmektedir. Hastalar doktora sıklıkla ciddi ve ağrılı durumlarda başvurmaktadır. Akut
paronişi gelişiminde tırnak yeme, parmak emme ve tırnak plağı ve kıvrımlarına uygulanan manikür gibi küçük travmalar önemlidir. Çocuklarda parmak
emme ve tırnak yemeye bağlı olarak ağız florasından direk inokülasyon ile akut
paronişi gelişebilir. Tırnak plağının etkilendiği olgularda zamanla kronik paronişi gelişebilir.

Klinik
Klinik bulgular perinişyal bölgede eritem, ağrı ve ödemdir. Tedavi edilmediği
zaman perinişyal bölgede apse formasyonu meydana gelebilir ve infeksiyon
tırnak yatağına ilerleyebilir (Resim 1). Tedavinin amacı ağrı ve inflamasyonu
ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle tedaviye erken başlanmalı ve gerektiğinde
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ikinci basamak tedaviye başvurmak için mikrobiyal tanı yapılmalıdır (4).
Tırnak plağından eponişyumun ayrılması ile bakteriyel bulaşma gerçekleşir.
Uygun tedavi yapılmadığı durumlarda derin yumuşak dokularda ve kemikte
enfeksiyon görülebilir. Kemoterapötik ajanların kullanımına bağlı tırnak değişiklikleri sıklıkla görülmekte ve bu da paronişiye neden olmaktadır (Tablo
1). Bu ilaçların kullanımından sonra ağrılı subungual hematom ile sonuçlanan
paronişi olguları bildirilmiştir (5).
Akut paronişi olgularının ayırıcı tanısında kontakt dermatit, akrodermatitis kontinua, palmoplantar püstüloz ve herpetik paronişi düsünülmelidir.

Mikrobiyoloji
Birçok olguda lezyonda karışık flora saptanır. Etken olarak S. aureus, S.pyogenes
ve Streptococci spp. gibi aerobik bakteriler ve Bacteroides spp., Fusobacterium
nucleatum ve Gram-positif koklar gibi anaerobik bakteriler saptanır. Bazı akut
paronişi olgularında toplum kökenli metisiline dirençli S. aureus saptanmıştır
(6). Bunlarla beraber Pseudomonas spp., Proteus spp. ve Escherichia coli gibi
gram-negatif mikroorganizmalar, C.albicans, dermatofitler ve herpes simpleks
virüsü akut paronişiye neden olabilir (Tablo 2).

Resim 1: Akut paronişi klinik görünüm.
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Tablo 1. Paronişiye Neden
Olan İlaçlar

Tablo 2. Akut Paronişiye Neden
Olan Bakteriler

İlaçlar
Antiretroviral ilaçlar
Đndinavir
Lamividin
Zidovudin
Siklosporin
5-florourasil
Sefaleksin
Metotreksat
İzotretinoin
Asitretin
Proteaz inhibitörleri
Epidermal büyüme faktörü reseptör
blokerleri

Patojen
Gram-negatif aeroblar
Fusobacterium
Pseudomonas
Gram-negatif anaeroblar
Bacteroides
Gram-negatif fakültatif anaeroblar
Eikenella
Enterococcus
Klebsiella
Proteus
Gram-pozitif aeroblar
Stafilokoklar
Metisiline dirençli S.aureus enfeksiyonları
Streptokoklar

Pseudomonas enfeksiyonları tırnak yatağındaki yeşil renk değişikliği ile, herpetik paronişiler veziküller lezyonların varlığıyla ayırtedilebilirler.
Dermatofitlerin ve C.albicans’ın neden olduğu paronişilere onikomikozis eşlik
edebilir.

Tedavi
Akut paronişinin tedavisi, inflamasyonun şiddeti ve apse varlığına bağlıdır.
Sadece hafif enfeksiyon varsa tedavide ılık pansuman ve topikal antibiyotikler
kullanılabilir.

Pansuman
Apse varsa kendiliğinden drene olması için ılık pansuman faydalı olabilir.
Burrow çözeltisi (alüminyum asetat çözeltisi), borik asit ve asetik asit solüsyonunun bu amaçla uygulanabilir (3). Burow çözeltisi büzücü ve antimikrobiyal
özelliklere sahiptir. Benzer şekilde %4 borik asit ve %1 asetik asitin tedavide
etkili olduğu bilinmektedir. Tedavilere dirençli psödomonal yara enfeksiyonlarında %1 asetik asitin antimikrobiyal özelliklerinden dolayı etkili olduğu bildirilmektedir (7). Apse formasyonu gelişmemiş olgularda günde iki üç defa ıslak
pansuman yapılabilir.

Antibiyotik
a. Topikal antibiyotikler: Hafif olguların tedavisinde mupirosin, fusidik asit
ve gentamisin gibi topikal antimikrobiyal ajanlar kullanılabilir. Fusidik asitin
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normal deriden penetrasyonu iyi değildir. Paronişi gibi korneal tabakanın
bütünlüğünün bozulduğu durumlarda etkinliği yüksektir. Bir çalışmada
akut bakteriyel paronişinin fusidik asit ve betametazon kombinasyonuna
iyi yanıt verdiği tespit edilmiştir (8). Gentamisin deriden kolayca penetre
olmaktadır. Psödomonal paronişide ise topikal bir florokinolon olan nadifloksasin veya polimiksin B ile kombine oksitetrasiklin preperatı iyi kullanılabilir. Neomisin içeren bileşikler, alerjik reaksiyon riski nedeniyle kullanılması önerilmemektedir. Topikal steroidlerin eklenmesi semptomların
düzelme süresini azaltır (3,8).

b. Sistemik antibiyotikler: Enfeksiyonun devam ettiği durumlarda buna
ek olarak oral antistafilokokal ajan eklenmelidir. Parmak emme veya tırnak yeme alışkanlığı olan çocuklarda anaerob etkenlere karşı da antibiyotik tedavisi verilmelidir. Oral bakterilere karşı en etkili ilaçlar penisilin ve
ampisilindir. Ancak bu antibiyotikler S. aureus ve Bacteriodes üzerinde etkili olmayabilir. Bu durumda klindamisin ve amoksisilin-klavulonat kombinasyonu denenebilir. Birinci kuşak sefalosporinlere anaerobik bakteriler
ve E.coli yanıt vermeyebilir. Bu nedenle iyi seçenek değildirler. Ciddi paronişyal enfeksiyonlarda antimikrobiyal tedaviden önce aerobik ve anaerobik
kültürler yapılmalıdır.

c. Drenaj: Antimikrobiyal tedavinin yeterli olmadığı olgularda apse mevcutsa ve fluktuasyon veriyorsa iltihap materyali boşaltılmalıdır. Lateral tırnak
kıvrımında birikim olduğu durumlarda tırnak plağının lateral ucunun serbestleştirilmesi gerekir. Proksimal tırnak kıvrımının etkilendiği olgularda
tırnak yatağını veya distal matriksini zedelememek için noktasal insizyonlar yapılmalıdır. Tırnak yatağının etkilendiği durumlarda tırnağın çekilmesi gerekebilir. Klinik olarak birikim saptanmayan lezyonlarda insizyon en
çok ağrı saptanan bölgeden yapılmalıdır. Tırnak bölgesine apse drenajı için
yapılacak cerrahi müdahalelerde apse üzerindeki deri alanı beyazlaşıncaya
kadar dijital blok anestezi yapılmalıdır. İnsizyon için 11 veya 15 nolu bistüri
kullanılabilir. Apse boşaltıldıktan sonra irrigasyon yapılmalı ve bu bölgeye
gazlı bez konulmalıdır. İşlem yapılan bölge 48 saat sonra açılmalı ve günde
4 kez 15 dakika ıslak pansuman uygulamasına geçilmelidir.
Antibiyotiklere genellikle başarılı drenaj sonrasında ihtiyaç duyulmaz (9).
Prospektif çalışmalar sistemik antibiyotiklerin kullanımı kutanöz insizyon ve
drenajdan sonra kür oranlarını artırmadığını göstermiştir (3,10). Apse drenajı
sonrası genellikle iki ila üç gün boyunca günde iki veya üç kez Burrow çözeltisi
veya %1 asetik asit pansumanı önerilmektedir. Açık selülitli, bağışıklığı zayıflamış veya ağır derecede hasta olanlarda oral antibiyotik gerekebilir (3).
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Sonuç
Akut paronişiye genellikle bakteriler neden olmaktadır. Akut paronişinin tedavisinde topikal ve sistemik antbiyotikler yer almaktadır. Antibiyotik tedavilerin
etkisiz olduğu apse formasyonu gelişmiş olgularda apse drene edilmelidir.

Kronik Paronişi
Giriş
Tekrarlayan akut paronişi olguları kronik paronişiye neden olabilir. Klinik olarak akut lezyonlardan farklı olarak inflamasyon daha az ve tedaviye daha dirençlidir. Semptomlar genellikle 6 hafta ve üzerinde devam eder.

Tanımlama
Kronik paronişi gelişiminde en önemli nedenler irritasyon yapan ajanlar, aşırı
nem, travma, kandidaya bağlı fungal enfeksiyonlar ve ilaçlar olarak sıralanabilir. Fırıncılar, yüzücüler ve ev kadınları gibi mesleklerde ellerde nem oranının
artmasına bağlı olarak daha sık görülmektedir. Diyabetik ve immünsüprese
hastalarda görülme oranı yüksektir. Tedaviye yanıt vermeyen kronik paronişi
olgularında metastatik kanser, subungual melanom, Bowen hastalığı ve skuamöz hücreli karsinom gibi neoplaziler akla gelmelidir (11).

Klinik
Kronik paronişide klinik olarak kızarık, şiş ve hassas tırnak kıvrımları mevcuttur. Eritem akut paronişiden daha azdır ve fluktuasyon nadiren alınır. Su veya
nemli bir ortama temastan sonra inflamasyon, ağrı ve şişlik görülür. Sonuçta
tırnak plakları kalınlaşır ve Beau çizgileri olarak bilinen transvers oluklar belirginleşir. Kütikula ve tırnak kıvrımları tırnak plağından ayrılabilir ve C. albicans
gibi etkenler bu boşluğa yerleşir.

Mikrobiyoloji
Kronik paronişi olgularının %95’inde C. albicans pozitif bulunmuştur (4).
Ayrıca atipik mikobakteri, gram-negatif çomak ve koklar da kronik paronişi
olgularında gösterilmiştir. Layşmanyaya bağlı layşmanyal paronişi olarak adlandırılan ve hassasiyet ve ağrı olmayan paronişi bildirilmiştir. Antibiyotik ve
antifungal tedaviye yanıt vermeyen kronik paronişi olgularında ayırıcı tanıda
düşünülmelidir (12).
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Tedavi
Kronik paronişi tedavisinde en önemli nokta enfeksiyon gelişimini kolaylaştıran ortamlardan uzaklaşmaktır. Su ve irritasyon yapan maddelerden uzaklaşmak, manikür, tırnak travması ve parmak emme gibi alışkanlıkları bırakmak
gereklidir. İç tarafı pamuk astarlı terletmeyen eldivenler tedaviye yardımcı
olabilir. Topikal steroidler ve antifungal ilaç kombinasyonları başarı ile uygulanmaktadır. Oral antifungal tedavi nadiren gereklidir. İkincil gelişen bakteriyel enfeksiyonlar için antibakteriyel preparatlar, asetik asit uygulaması (1:1
oranında sirke ve su) veya oral antibiyotikler gereklidir (13,14). Gram negatif
bakterilerin neden olduğu kronik paronişilerin tedavisinde topikal gentamisin
ve nadifloksasin kullanılabilir. Gram pozitif bakterilerin neden olduğu sekonder infeksiyonların topikal tedavisinde oksitekrasiklin ile kombine polimiksin
B, fusidik asit ve mupirosin tercih edilebilir.
Bazı olgularda proksimal tırnak kıvrımının büyümesi ve pigmentasyon gelişmesi nedeni ile hastalar estetik kaygılarla müdahale isteyebilir. Bu amaçla
proksimal tırnak kıvrımı hilal şeklinde açılmalı ve yaklaşık 4 hafta iyileşmeye
bırakılmalıdır (15).
İlaçların neden olduğu paronişilerde ilacın kesilmesiyle paronişi gerileyebilir. Epidermal büyüme faktörü reseptör antagonistlerinin neden olduğu kronik
paronişilerin tedavisinde doksisiklinin etkili olduğu rapor edilmiştir (3).

Sonuç
Kronik paronişide etken genellikle C. albicans’ tır. Tedavide topikal antifungal
ilaçlar kullanılır. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda tedaviye antibiyotikler
eklenmelidir. Antifungal ve antibiyotik tedavilerine cevap vermeyen olgularda
ilaçlara bağlı paronişi ve laişmanyal paronişi akla gelmelidir.

B. Tırnak Batması
Giriş
Tırnak batması genç erişkinlerde sık görülen bir tırnak hastalığıdır. Tırnak plağı ile tırnak duvarı arasındaki düzenin bozulması ile meydana gelir ve tırnağın
yan duvar içine ilerlemesi ile sonlanır. Hastalar çoğunlukla ikinci veya üçüncü
dekat yaş aralığındadır. Erkeklerde kadınlara göre 3 kez daha sık görülmektedir.

Tanımlama
Tırnak batmalarının en sık görülen iki nedeni dar ayakkabı kullanımı ve uygun olmayan tırnak kesimleridir. Diğer nedenler arasında travma, tırnak plağı
ile tırnak yatağı arasındaki düzensizlik, hiperhidrozis, yumuşak ve ince tırnak
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Resim 2: Evre 3 tırnak batması olan bir olgu

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dermatoloji Kliniği Arşivi’nden)

plakları, bazı ilaçlar (retinoik asitler, siklosporin gibi), immün yetmezlik, diyabet, pincer nail, uygun olmayan yürüme alışkanlıkları, artrit, dolaşım yetmezliği, obezite, onikomikozis tedavisi ve subungual neoplaziler yer almaktadır (16).

Klinik
Tırnak batmalarının ilk belirtisi ağrıdır. Klinik tabloya zaman içinde drenaj ve
enfeksiyon eklenebilmektedir (16). Sıklıkla ayak baş parmak tırnağında meydana gelmekle birlikte diğer tırnaklarda da gelişebilir.
Tırnak batmaları 3 evrede değerlendirilmektedir (17). Evre 1’de hafif eritem, ödem ve lateral baskı uygulandığında ağrı vardır. Evre 2’de evre 1 semptomlarında artışın yanı sıra drenaj ve infeksiyon bulunmaktadır. Evre 3’ de çok
belirgin evre 1 semptomları ile beraber lateral duvar kalınlaşması ve granülasyon dokusu bulunmaktadır (17). Komplikasyon olarak paronişi, sellülit ve
osteomiyelit görülebilir. Özellikle diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonlara ve ampütasyonlara yol açabilir.

Tedavi
Dar ve sıkı olmayan ayakkabıların kullanılması, tırnakların düz kesilmesi, ayak
banyosu, varsa hiperhidrozis ve onikomikoz tedavisi ve topikal antibiyotikler
önerilmektedir (18).
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Evre 1 tırnak batmalarının tedavisinde konvansiyonel tedaviler kullanılmaktadır. Ilık su ve içine dezenfektanlar eklenerek yapılan ayak banyosu tek
başına veya konservatif tedavilerle beraber kullanılabilir. Ayak banyoları yapışmış doku artıklarının temizlenmesi, inflamasyonun azaltılması ve bakteri
kolonizasyonunun önlenmesinde faydalıdır.
Paronişi ya da sekonder enfeksiyon bulguları varlığında topikal ve sistemik
antibiyotikler kullanılmaktadır. Sekonder enfeksiyon bulguları yoksa antibiyotik kullanımı çoğunlukla yarar sağlamamaktadır. Sekonder enfeksiyonların
tedavisinde genellikle topikal antibiyotik olarak fusidik asit, mupirosin ve oksitetrasiklin ile kombine polimiksin B kullanılmaktadır. Şiddetli paronişi ve sekonder infeksiyon varlığında tedaviye akut paronişi de tercih edilen sistemik
antibiyotikler eklenmelidir. Tırnak batması tedavisi için kimyasal matriksektomi sonrasında yaygın olarak topikal antibiyotikler ile yara yeri kapatılmaktadır. Bunun için genellikle mupirosin, fusidik asit ve oksitetrasiklin ile kombine
polimiksin B kullanılmaktadır (17).

Sonuç
Tırnak batmasında sadece sekonder infeksiyon gelişen olgularda topikal ve/
veya sistemik antibiyotikler kullanılmalıdır. Ayrıca cerrahi müdahaleler sonrası yara yeri topikal antibiyotiklerle kapatılabilir.
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Topikal Antibiyotikler?
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Giriş
Dermatit ya da egzama terimi, akut ya da kronik dönemde olmasına, altta yatan etiyolojik nedene göre farklı klinik bulgularla ortaya çıkabilen, deri enflamasyonu ile seyreden bir grup hastalığı tanımlamaktadır. Dermatitlerde genel
olarak eşlik eden kaşıntı ve kaşımaya bağlı travma, hali hazırda mevcut deri
bariyerindeki bozulma ve artmış bakteriyel kolonizasyonla birlikte mikroorganizmaların deriye girişini ve ikincil enfeksiyon oluşumunu tetikleyen faktörlerdendir. Bu bölümde farklı dermatit tablolarında topikal antibiyotiklerin
kullanımını gerektiren durumlar ve bu tablolarda topikal antibiyotiklerin kullanımı gözden geçirilecektir.

Dermatitlerde Bakteriyel Kolonizasyon
Farklı dermatit tablolarında, özellikle de atopik dermatitte, artmış bakteriyel
kolonizasyonun varlığı birçok araştırmanın konusu olmuştur. Atopik dermatitte, klinik olarak lezyonlu deride %70, lezyonsuz deride %39, burundan alınan
örneklerde ise %62 oranında S.aureus kolonizasyonu bildirilmiştir.1,2 S.aureus’a
ek olarak bazı streptokok türlerinin de atopik dermatit hastalarının enfekte
lezyonlarında %70-80 oranında bulunduğu saptanmıştır.3 Kolonizasyon oranlarının bu denli yüksek olması bazı konak ve patojen özellikleriyle açıklanabilir. Atopik bireylerde doğal bağışıklıkta yer alan bazı defektler (katelisidin,
beta defensin gibi antimikrobiyal peptidlerin üretiminde azalma, doğal bağışıklıkta görevli bazı hücrelerin deriye göçünde azalma), bozulmuş bariyer
fonksiyonu ve artmış transepidermal su kaybı nedeniyle organizma ve alerjenlerin daha kolay penetrasyonu, filagrin (FLG) mutasyonları sonucu artmış deri
pH’sı, S.aureus kolonizasyon ve enfeksiyon riskini artıran faktörler arasında
87

88

Deri Hastalıklarında Topikal Antibiyotikler

sayılabilir.4–7 Bariyer disfonksiyonu ve kaşıma sonucu oluşan ekskoryasyonlar
nedeniyle açığa çıkan fibronektin ve fibrinojene bağlanabilen reseptörlere sahip S.aureus’un aderansı da artmaktadır.8 Bunlara ek olarak, AD’li deride kolonize S.aureus, ürettiği süperantijenler yoluyla epidermal bariyeri daha da kötüleştirmekte, non-spesifik T lenfosit aktivasyonuyla enflamasyonu artırarak AD
patogenezine de katkıda bulunmaktadır, bu durumla uyumlu şekilde şiddetli
AD’de daha yüksek kolonizasyon oranları bildirilmiştir.4,9,10
Atopik dermatit ve diğer dermatit (alerjik kontakt dermatit, irritan kontakt dermatit, numuler dermatit ve staz dermatiti) hastalarını içeren bir çalışmada S.aureus kolonizasyonunun tüm dermatitli hastalarda hem lezyonlu
hem lezyonsuz deride sağlıklı kontrollere göre yüksek olduğu saptanmıştır.
Bu nedenle artmış bakteriyel kolonizasyonun etiyolojiden bağımsız tüm egzamatöz lezyonlarda ortak olduğu sonucuna varılmıştır.11 Numuler dermatit
hastalarının sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığı bir araştırmada da hasta grubunda S.aureus ve metisiline dirençli S.aureus pozitifliği daha yüksek oranda
saptanmış, dermatit şiddeti ile kolonizasyon arasında pozitif bir korelasyon
bildirilmiştir.12

Dermatitlerde Sekonder Bakteriyel Enfeksiyon
Dermatitlerde yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişmesi durumunda, mevcut tabloya impetiginizasyonun klinik bulguları, sulantı ve sarımsı kurutlanma, yüzeysel küçük püstüler lezyonlar eklenebilir2 (Resim 1). Atopik dermatitli hastalarda enfeksiyon etkeni olabilen
β-hemolitik streptokoklarda ise parlak kırmızı, iyi sınırlı eritem, kurutlanma
ve püstülasyona ateş ve lenfadenopati eşlik edebilir.2
Sekonder bakteriyel enfeksiyon yalnızca atopik dermatitte değil, deri bariyerinin ve kaşıma nedeniyle bütünlüğün bozulduğu tüm dermatit türlerinde ortak bir özellik olarak gözlenebilir. Nitekim, yakın zamanda yapılan bir
araştırmada farklı dermatit türlerine (atopik dermatit, kontakt dermatit, staz
dermatiti, seboreik dermatit, numuler dermatit, dishidrotik egzama) sahip
hastaların yaklaşık yarısında sekonder bakteriyel enfeksiyon varlığı saptanmıştır. Bakteriyel enfeksiyon varlığı ile hastalık süresi, alerjik hastalık öyküsü,
fleksiyon dermatiti öyküsü ve şiddetli kaşıntı arasında pozitif korelasyon bildirilmiştir. En yüksek sekonder enfeksiyon oranlarına ise staz dermatiti ve atopik
dermatitte saptanmıştır.13

Topikal Antibiyotiklerin Dermatitlerde Kullanımı
S.aureus’un AD patogenezindeki önemli rolü ve yüksek kolonizasyon oranları
nedeniyle antimikrobiyal ajanların özellikle AD tedavisinde kullanımı birçok
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Resim 1: İrritan kontakt dermatit zemininde sarımsı kurutlanmayla
karakterize sekonder bakteriyel enfeksiyon.

araştırmanın konusu olmuştur. Topikal antibiyotikler AD tedavisinde klinik
olarak enfekte egzama lezyonlarının tedavisi ya da enfeksiyon bulguları olmaksızın kolonizasyonun azaltılması veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmıştır.5
Yapılan araştırmalar ağırlıklı olarak atopik dermatit ile ilgili olmakla birlikte,
elde edilen sonuçlar, kolonizasyon ve sekonder enfeksiyon mekanizmalarındaki benzerlik nedeniyle diğer dermatit türlerinde topikal antibiyotik kullanımı
konusunda da yol gösterici olabilir.
Dermatit tedavisinde kullanımı araştırılmış topikal antibiyotikler arasında eritromisin %1, neomisin, gentamisin, tetrasiklin %3, fusidik asit ve mupirosin yer almaktadır.14,15 Daha önceki bir çalışma, mupirosin/hidrokortizon
kombinasyonunun tek başına hidrokortizona göre şiddetli atopik dermatitte
tedavinin birinci haftasında şiddet skorundaki düzelme oranının daha yüksek
olduğunu bildirmiştir. Ancak iki grup arasındaki bu farklılık tedavinin ilerleyen dönemlerinde ortadan kalkmıştır.16 Bir başka çalışmada ise fusidik asit
tedavisinin topikal takrolimus veya flutikazona ek olarak kullanımının AD
şiddet skorlarında ek bir düzelme sağlamadığı gösterilmiştir.17 Tetrasiklin/
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triamsinolon kombinasyonu tek başına triamsinolonla karşılaştırıldığında şiddet skorlarındaki azalma açısından fark saptanmazken kombine tedavi alan
grupta S.aureus kolonizasyonundaki azalma oranı daha yüksek bulunmuştur.18
Sekonder enfekte egzamada, mupirosin krem ile oral sefaleksinin kullanımının
karşılaştırıldığı bir araştırmada topikal tedavinin oral tedavi kadar etkili olduğu, yan etki oranlarının daha düşük olduğu ve hastaların topikal tedaviyi daha
çok tercih ettiği bildirilmiştir.19 Bir başka çalışmada ise sekonder enfekte AD
lezyonlarında retapamulin kullanımı etkili ve güvenli bulunmuştur.20 Yakın zaman yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ise AD’li hastaların klinik olarak enfekte lezyonlarının tedavisinde topikal kortikosteroid ve nemlendirici
kullanımına ek olarak oral ya da topikal antibiyotik kullanmanın düzelme hızı
ya da iyileşme oranlarına ek bir katkısı saptanmamıştır.21
Yakın zamanda yayınlanan bir raporda enfekte dermatit lezyonlarında topikal antibiyotiklerin kullanımı açısından tedavi kılavuzları, randomize kontrollü çalışmalar ve meta-analizler değerlendirilmiştir. Çocuk ve erişkin AD hastalarında topikal antibiyotiklerin (retapamulin, neomisin, tetrasiklin ve fusidik
asit) diğer topikal tedavilere eklenmesinin ek bir fayda sağlamadığı, intranazal
mupirosin uygulamasının ise egzama şiddetini azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir.15 2019 yılında yayınlanan bir Cochrane derlemesinde ise topikal antibiyotik/steroid kombinasyonunun tek başına steroid kullanımına kıyasla kısa
dönemde iyi/mükemmel düzelme sağlamada az da olsa üstün olduğu saptanmıştır. Ancak yaşam kalitesindeki düzelme açısından iki grup arasında çok az
fark olduğu ya da hiç olmadığı sonucuna varılmıştır.14
Topikal antibiyotik kullanımı ile AD’li hastalarda S.aureus kolonizasyonu
azalsa ya da tamamen ortadan kalksa da bu etkilerin uzun süreli olmadığı,
genellikle 4-8 hafta içerisinde kolonizasyonun tekrar oluştuğu da bildirilmiştir.22,23 Uzun süreli topikal antibiyotik kullanımı sonrası artan antibiyotik direnci ise günümüzde önemli bir sorundur. Atopik dermatit hastalarında yapılan araştırmalarda, kolonize S.aureus’larda özellikle bazı antibiyotiklere karşı
direnç oranının sağlıklı kontrollere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.24
Direnç oranları basitrasin için %100, neomisin için %42.6, eritromisin için
%31, mupirosin için %17.5, fusidik asit için ise %15.5 olarak bildirilmiştir.25,26

Sonuç
• Atopik dermatit başta olmak üzere farklı dermatit türlerinde bakteriyel
kolonizasyonun azaltılması için topikal antibiyotiklerin kullanımı, uygunsuz kullanım nedeniyle artan antibiyotik direnci ve tedavi sonrası hızlı rekolonizasyon oluşumu göz önüne alındığında önerilmemektedir. Bu
amaçla nemlendirici ve banyo ürünlerine antiseptik ajanların eklenmesi
önerilmektedir.26
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• Klinik olarak sekonder bakteriyel enfeksiyon bulgularının eşlik ettiği, lokalize lezyonların varlığında ise, sistemik antibiyotiklere göre sistemik yan
etkilerinin olmaması, enfekte alanla direkt temas etmesi sayesinde daha
yüksek antibiyotik konsantrasyonlarına ulaşılabilmesi gibi avantajları da
düşünüldüğünde, tedavide kısa süreli olarak topikal antibiyotik kullanımı
önerilmektedir.5,27
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Giriş
Akne vulgaris puberte döneminde görülmeye başlayan, yaşam kalitesini etkileyen, kronik, inflamatuvar bir hastalıktır. Dünyada en sık görülen deri hastalıklarının başında gelmekte ve adelosanda %80 oranında görülmektedir (1).

Tanımlama
Akne vulgaris başlıca adelosan dönemi hastalığı olup sıklıkla 11-30 yaş arası
görülmektedir. Pediatrik formları olduğu gibi erişkin (postadelosan) formu da
bulunmaktadır. Pediatrik akne neonatal (0-2 ay), infantil (2-12 ay), orta çocukluk çağı (1-7 yaş) ve preadolesan (7-11 yaş) olarak 4 gruba ayrılmaktadır. Bu
gruplar arasında en önemli olan ve mutlaka pediatrik endokrinolog ile takip
edilmesi gereken form orta çocukluk çağı aknesi olup altta yatan endokrinolojik hastalıklar ve tümör açısından ayrıntılı inceleme gerekmektedir (2).
Aknenin diğer formu ise 25 yaşından sonra başlayan, genellikle hormonal
ilişki gösteren postadelosan akne formudur. Burada lezyonlar genellikle çene
ve boyunda yerleşmekte, menstrual ilişki daha sık görülmektedir (3).

Klinik Bulgular
Akne vulgariste lezyonlar pilosebase bezlerin yoğun olduğu yüz, gövde ön
yüzü ve sırtta görülmektedir. Aknenin temel lezyonu mikrokomedon olup ya
noninflamatuvar lezyon olan komedona veya inflamatuvar lezyonlardan papül, püstül veya nodüle dönüşmektedir. Aynı anda farklı lezyonlar bir arada
görülebilmektedir. Lezyonlar atrofik skar (ice-pick, boxcar, rolling skar) veya
hipertrofik skarla iyileşebilmektedir (3).
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Akne vulgariste sadece deri bulgusu görülmektedir. Ancak eşlik eden sistemik semptomların varlığında bir komponenti olduğu sendromların (SAPHO,
PASH, PAPA, PAPASH, vb) araştırılması gerekmektedir. Akne konglobata
veya akne fulminans gibi şiddetli formları da bulunmaktadır (4).
Hastalığın klinik şiddetine göre çeşitli sınıflandırmalar bulunmakta ve
bunlar klinik araştırmalarda tercih edilmektedir. Ancak tedavi lezyon tipine
ve şiddetine göre planlanmaktadır. Buna göre hafif şiddette (komedonal), orta
şiddette papülopüstüler, şiddetli papülopüstüler ve nodüler akne olarak tedavi
planlanması yapılabilmektedir.

Patogenez
Akne vulgarisin patogenezinde başlıca dört mekanizma bulunmaktadır. Bunlar
foliküllerde hiperkeratinizasyon ve farklılaşma, sebase bezde hiperplazi, sebum artışı, artmış bakteriyel kolonizasyon ve onun neden olduğu enflamasyon
ve immün reaksiyondur (1).
Aknenin ortaya çıkması adelosan dönemde hormonal stimülasyonla başlamaktadır. İlk olarak sebum artışı ve sonrasında foliküler keratinizasyon
başlayarak tıkaç oluşumuna yol açar. Artan sebumun etkisiyle lipofilik yapıda olan P.acnes çok sayıda inflamatuvar mediyatörün salınımına neden olur.
Androjenler de foliküler korneositlerin büyümesini etkilemektedir. Artan enflamasyon sonrası foliküller rüptüre olmakta ve dermiste meydana gelen reaksiyonun şiddetine göre nodül veya kist yapısı ortaya çıkmaktadır. Şiddetli
enflamasyon varlığında skar bırakarak iyileşmektedir (3).

Mikrobiyoloji
Akne patogenezini etkileyen faktörlerden birisi deri florasında yer alan bakterilerdir. Özellikle P.acnes ve koagülaz negatif stafilokoklar suçlanmaktadır (5).

P.acnes anaerob, lipofilik, gram (+) bir bakteri olup pilosebase folikülde
kommensal yaşayan majör bir oyuncudur. Aknede P.acnes’in inflamatuvar ve
infeksiyöz rolü arasındaki denge tartışmalıdır (6).
P.acnes aknenin erken ve geç lezyonlarında önemli bir rol oynamaktadır.
Keratinosit farklılaşmasında rol oynayan proteinlerin ekspresyonunu arttırarak retansiyonel lezyonların gelişimine katkıda bulunur. P.acnes tarafından
üretilen proteaz, hyaluronidaz, lipaz gibi enzimler doku hasarına neden olur.
Bu sürece interlökin (IL)-1α, tümör nekrozis faktör (TNF)-α ve IL-8 başta
olmak üzere proinflamatuvar sitokinler de katkıda bulunur. P. acnes inflamatuvar sitokin cevabını Toll-like reseptör-2 aracılığı ile oluşturmakta, (5) keratinositlerden eksprese olan proteaz aktive reseptörler (PAR)’i aktive ederek
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proinflamatuvar sitokinler ve matriks metalloproteinazların yapımını arttırmakta ve doğal bağışıklık sistemini indüklemektedir (7).
Son yıllarda yapılan çalışmalarda daha önce sanılanın aksine akneli bireylerde normal bireylere göre P.acnes’in sayıca artmasından ziyade spesifik genetik ve fenotipik özellikler gösteren filojenik grupları arasındaki farklılığın
hastalığa yol açtığı düşünülmektedir (8). P.acnes şuşlarında bugüne dek üç filogenetik grup (I, II, III) tanımlanmıştır. Bunlardan I-1 akne ile belirgin ilişkili
bulunmuşken I-2, II ve III daha çok normal deri flora üyesi olduğu ve fırsatçı
derin doku enfeksiyonlarına yol açabildiği belirtilmektedir (5,9). Bir çalışmada
lezyonlar ve komedonal deride IA, IB ve II filotip dağılımının benzer olduğu,
ancak papül ve püstüllerde filotip IA artarken IB ve II’de azalma olduğu gösterilmiştir (10). Nakase ve ark. filotip IA1’in aknenin tüm şiddet kategorilerinde
baskın olduğunu (şiddetli %60, orta şiddetli %57.1, hafif %63.3), filotip IA2’nin
şiddetli ve orta şiddetli akneyle ve klindamisin direnciyle ilişkisi olduğunu bulmuştur. (11). Sonuç olarak filotip IA’nın akneli deride kolonizeyken IB, II ve
III’ün akneyle çok ilişkili olmadığı belirtilmektedir (12,13).
Koagülaz negatif stafilok’lar deri florasının majör kommensalidir ve S.
epidermidis deri epitelinden ve akne lezyonlarından en sık izole edilen koagülaz negatif stafilokok türüdür (5). Akne lezyonlarında komedon oluşumu
sonrası ortaya çıkan anaerob mikroçevre P.acnes’in üremesi ile sonuçlanmakta
ve bu lezyonlarda P. acnes ile S. epidermidis’in birlikteliği sıkça görülmektedir.
Ancak bu birlikteliğin enflamasyonu artırdığı mı yoksa dizginlediği mi sorusu
uzun yıllar cevapsız kalmıştır (5).

Yapılan çalışmalar stafilokoklar ile propionibakteriler arasında bir denge
olduğu ve S.epidermidis’in azalıp P.acnes’in artmasıyla bu dengenin bozulduğu
ve ortaya çıkan disbiyozisin akne lezyonlarına yol açtığı hipotezini desteklemektedir (14). S.epidermidis, P.acnes proliferasyonunu gliserol ve süksinik asit
yardımıyla bloke etmektedir. S.epidermidis ayrıca keratinositlerden AMP yapımını indükleyerek S.aureus’u öldürmekte ve S.aureus biyofilmini inhibe etmektedir. P.acnes de sebum trigliseritleri ve propionik asit salarak S.epidermidis’in
proliferasyonunu inhibe etmektedir. Yakın zamanlı çalışmalar S.epidermidis’in
P.acnes’in deride kolonizasyonu ve enflamasyonunu sınırlayarak balans görevi
gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu nedenle S.epidermidis’i içerecek probiyotik
ürünlerin P.acnes’i sınırlayabileceği düşünülmektedir (14).

Tedavi
Akne kronik seyirli olduğu için tedavisi uzun yıllar devam etmektedir. Tedavi
hastalığın şiddetine, yaşa, cinsiyete ve skar oluşturma riskine göre planlanmaktadır. Tedavide patogenezde etkili farklı mekanizmalar nedeniyle kombine tedaviler tercih edilmelidir. Sadece sistemik izotretinoin tedavisi tüm
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mekanizmalara etki edebilmekte ve tek başına kullanılmaktadır. Diğer tedaviler hastalığın şiddetine göre kombine edilmelidir (15). Topikal tedavide en sık
kullanılan ilaçlar retinoidler, antibiyotikler, benzoil peroksit (BPO) ve azelaik asittir. Sistemik tedavide ise antibiyotikler, izotretinoin ve hormonal tedavi
kullanılmaktadır (16,17).

Topikal Antibiyotikler
Hafif ve orta şiddette papülopüstüler lezyonu olan hastalarda ilk seçeneklerdendir. Bakteriyel protein sentezini inhibe ederek antibakteriyel; polimorfonükleer lökosit kemotaksisini inhibe ederek antiinflamatuvar etki gösterirler.
Komedonal aknede önerilmemektedir (16,17).
Topikal antibiyotiklerin etkinliğini arttırmak ve bakteriyel direnç gelişimini
önlemek için BPO ve topikal retinoidlerle kombine kullanımı önerilmektedir
(3,16).
Topikal antibiyotiklerin BPO ile kombinasyonu sinerjistik etki sağlamakta ve antibiyotik direnci azalmaktadır. BPO hem antibiyotik dirençli yeni
P.acnes’in ortaya çıkmasını engeller; hem de uygulama alanındaki duyarlı antibiyotik dirençli P.acnes suşlarını ve eritromisine dirençli S.epidermidis’leri
azaltır (17, 18). Birlikte kullanım ile P.acnes’i azaltmak için gereken antibiyotik
miktarı tek başına antibiyotik kullanımına göre %50 azalmaktadır.
Topikal retinoidlerle kombinasyonda sinerjistik etki yakalanmakta, antibiyotiğin antibakteriyel ve antiinflamatuvar etkisine retinoidlerin antiinflamatuvar, komedolitik ve antikomedojenik etkisi eklenmektedir. Ayrıca retinoidler

Resim 1: Orta şiddetli papülopüstüler akne
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epitelyal proliferasyonu normalleştirerek diğer topikallerin penetrasyonunu
kolaylaştırmaktadır (19). Ancak topikal retinoidler BPO gibi rezistan bakteriyel suşların gelişimini önleyememektedir (20).
Akne vulgariste kullanılan topikal antibiyotikler; makrolidler (eritromisin),
linkozamid (klindamisin), siklinler (tetrasiklin), florokinolonlar (nalidiksik asit)
ve disulon (dapson)’dur. Eritromisin ve klindamisin en sık reçete edilen ve en
uzun süredir kullanılan antibiyotiklerdir. Siklin grubu ve makrolidler bakteriyostatik antibiyotikler olup bakterinin büyümesini yavaşlatmakta, ancak bakteri antibiyotik direnci geliştirme riski taşımaktadır. Bu nedenle BPO gibi bakterisidal etkili antimikrobiyal ajanlar eklenerek direnç gelişimi azaltılmalıdır (1).
1. Topikal Klindamisin: %1 alkol bazlı solusyon, jel, losyon formları ve BPO
ile kombine preparatları bulunmaktadır. Günde 1 veya 2 kez kullanılır, gebelik kategorisi B olup güvenlidir. Solüsyon formunda irritasyon riski daha

Resim 2: Eritem, papül, püstül, kurutlanma ve skar olan polimorfik
akne lezyonları
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azdır. Yapılan ışığa duyarlılık testlerinde fotosensitivite göstermediği için
gündüz de kullanılabilmektedir. Topikal klindamisin akne tedavisinde oldukça etkilidir. İnflamatuvar lezyonların tedavisinde topikal klindamisinin
oldukça başarılı olduğu ve 100 mg/gün doksisiklin kadar etkili olduğu gösterilmiştir (21).

2. Eritromisin: %2-4 jel ve solusyon formu, retinoid ve BPO ile kombine preparatları bulunmaktadır. Genellikle iyi tolere edilse de nadiren irritasyon,
eritem, yanma, kuruluk ve hassasiyete neden olmaktadır. Antimikrobiyal
direnç riski oldukça yüksektir (17).

3. Tetrasiklin: Akne tedavisinde özellikle sistemik formu kullanılmakta olup
topikal tetrasikline dair az sayıda yayın bulunmaktadır. Normalde tetrasiklinin deriye penetrasyon problem olsa da sonradan geliştirilen ve ülkemizde de bulunan %3’lük tetrasiklin hidroklorid formu iyi tolere edilmektedir.
Özellikle inflamatuvar lezyonlarda başarılıdır. Sekiz haftada papül ve püstül
sayısında anlamlı düzeyde azalma yaptığı gösterilmiştir (22).
4. Nadifloksasin (nalidiksik asit): Topikal florokinolon olup P.acnes,
S.epidermidis ve metisiline dirençli S.aureus’a etkilidir. Diğer antibiyotiklerle çapraz reaksiyonu bulunmamaktadır. %1 krem formu bulunmaktadır.
Etkinliği ve tolerabilitesi yüksektir. Akne tedavisinde nisbeten yeni bir ürün
olup direnç oranları çok daha düşüktür (23).

5. Dapson (disülon, 4,4’-diaminodiphenylsulfone): Ülkemizde bulunmamaktadır. %5 jel formu mevcuttur. Dihidropteroat sentetaz ve nükleik asit
sentezi inhibisyonu yapar (16). Gebede C kategorisindedir. Sistemik dapson gibi tedavi öncesinde G6PDH enzim taramasına veya hematolojik parametrelerin takibine gerek yoktur (17).

Çalışmalar
Topikal antibiyotiklerle direnç gelişim riski yüksek olduğu için son yıllarda genellikle antibiyotiklerin BPO veya retinoidlerle kombinasyonlarının etkinliğine bakılmış ve karşılaştırmalı çalışmalar yapılmıştır. Hakkında en çok çalışma
yapılan topikal antibiyotik klindamisindir. Eritromisinine yüksek direnç gelişimi nedeniyle kullanımında azalma olduğu görülmektedir. Nadifloksasin ise
daha yeni bir ajan olması nedeniyle direnç gelişimi oldukça düşüktür.
Çalışmaların azlığı nedeniyle topikal tetrasiklin ve nadifloksasin Avrupa
ve Amerikan rehberlerinde çok yer alamamıştır. Amerika rehberinde topikal
klindamisin akne tedavisinde en sık tercih edilebilecek topikal antibiyotik olarak bildirilmektedir. Özellikle eritromisin ile artmış P.acnes ve Stafilokok direnci kullanımını kısıtlamaktadır (3). Avrupa rehberinde hafif ve orta şiddetli
papülopüstüler aknede kanıt düzeyi en yüksek tedavi olarak klindamisin+BPO
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kombinasyonu ile adapalen+BPO kombinasyonu önerilmektedir. Klindamisin
ve tretinoin kombinasyonu, ayrıca BPO, retinoid veya azelaik asit monoterapisi ile ilgili kanıtlar orta derecede güçlü olarak bildirilmektedir. Adapalen+BPO
ve klindamisin+BPO’nun karşılaştırıldığı çalışmalar ve klindamisin+tretinoin
ve BPO+klindamisinin karşılaştırıldığı çalışmalarda etkinliklerin karşılaştırılabilir düzeyde benzer olduğu belirtilmektedir. Klindamisin+tretinoin kombinasyonunun eritromisin+izotretinoin kombinasyonunda göre 16. haftada
antibiyotik direncini daha fazla önlediği, foliküler penetrasyonunun daha iyi
olduğu gösterilmiştir (16).
Akne vulgaris tedavisinde niozomal klindamisin+BPO içeren kombine tedavi ile sadece niozomal klindamisin karşılaştırılmış. Kombine tedavide %64
başarı elde edilirken sadece klindamisin ile %59 başarı elde edilmiş ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (24). 351 akne hastasında
klindamisin+BPO kombinasyonu ve klindamisin+adapalen kombinasyonu
karşılaştırılmış; 12. haftada BPO+klindamisin kombinasyonu ile inflamatuvar
lezyonları azaltmada daha başarılı sonuçlar ve daha az yan etki olduğu gösterilmiştir (25).
Akne vulgaris hastalarından 63 P.acnes suşu izole edilmiş, bunların
%49.2’sinde eritromisin, %28.6’sında klindamisin ve %6.3’ünde moksifloksasine direnç tesbit edilmiştir. Bu çalışmada metronidazol tamamen dirençli
bulunmuş; tetrasiklin, minosiklin ve fusidik aside direnç bulunmamıştır (26).
Güncel bir çalışmada eritromisin kullanımının direnç nedeniyle giderek azaldığı, buna karşın klindamisin kullanımının arttığı gösterilmiştir. Direnç gelişiminin engellenmesi açısından tüm antibiyotiklerin BPO ile kombinasyonu
önerilmektedir (27).
Nadifloksasinin etkinliğine dair yapılan çalışmalarda klindamisine benzer etkide olduğu görülmektedir. BPO ile kombinasyonu klindamisin ve BPO
kombinasyonuyla benzer etkide bulunmuştur (28). Tretinoinle kombinasyonunun klindamisin ve tretinoin kombinasyonuyla karşılaştırıldığı çalışmada 6.
haftada benzer etki görülmüş, ancak 12. haftada nadifloksasinli kombinasyon
daha başarılı bulunmuştur (29).
Yapılan çalışmalarda oral izotretinoinden sonra topikal klindamisin fosfat
ve BPO kombinasyonunun noretindron asetat+etinil östradiol ve adapalen+BPO kombinasyonlarının hastaların hayat kalitesini en iyi yönde etkileyen tedavilerden oldukları gösterilmiştir (30).
Akne tedavisinde topikal antibiyotiklerin sistemik antibiyotiklerle karşılaştırılabilir etkinliğinin olduğu bildirilmektedir. Hastanın klinik lezyonlarının
şiddetine ve gövdede yaygınlığına göre tedavi seçimi yapılmalıdır. Nodüler
akne lezyonlarında ve şiddetli hastalarda sistemik tedavi tercih edilmelidir
(16).
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Antimikrobiyal Direnç
Antibiyotikler akne tedavisinde uzun yıllar tedavinin yapıtaşı gibi görülmüş,
ancak sonraki yıllarda antibiyotik direncinin giderek artması tedavide etkinliğin azalmasına yol açmıştır. İlk olarak yaklaşık 40 yıl önce antibiyotik direnci
bildirilmiş, sonraki yıllar direnç oranlarında giderek artış olmuştur. Bu direnç
antibiyotik kullanımından yaklaşık 2 hafta sonra başlamaktadır. Dört haftalık
topikal eritromisin kullanımı sonrası eritromisine dirençli, koagülaz negatif
stafilokokların yüzde dominant aerobik flora olduğu gösterilmiştir. 12. haftada
eritromisine dirençli S.epidermidis dominant suş olmaktadır (31,32).
Topikal klindamisinin de tek kullanımı sonrasında dirençli suşlar ortaya
çıkmakta ve antibiyotik tedavisi bitse de bu suşlar uzun süre deride kalarak
aknenin tekrarlamasına neden olmaktadır. Yine farklı çalışmalarda eritromisin
ve klindamisin kullanan hastalarda P.acnes suşları arasında çapraz direnç geliştiği de gösterilmiştir (33). Özellikle yapılan çalışmalarda 1978’lerde %20 olarak
bildirilen direnç gelişim oranlarının giderek arttığı ve eritromisin, klindamisin,
tetrasiklin, doksisiklin ve trimetoprime direncin giderek artan oranlarda geliştiği gösterilmektedir. Bu oranlar ülkeden ülkeye ve çalışmalar arasında farklılık
göstermektedir. Nisbeten daha yeni bir ürün olan nalidiksik asit ve minosikline
karşı direnç gelişiminin oldukça düşük olduğu görülmektedir (34).
P. acnes’de antibiyotik direnci, hasta yaşı, akne süresi, antibiyotik tedavi süresi ile doğru orantılı olup direnci önlemenin en önemli yolu uzun süreli antibiyotik monoterapisinden kaçınmaktır (5,35).
Topikal antibiyotik kullanan akne hastalarında orofarenkste tetrasikline
dirençli Streptococcus pyogenes kolonizasyonu akne için topikal antibiyotik
kullanmayanlara göre daha fazla bulunmuştur. Yine akne için antibiyotik kullanan hastalarda kullanmayanlara göre üst solunum yolu enfeksiyonu riskinde
2-3 kat artış saptanmıştır (36).

Öneriler
Akne vulgariste antibiyotik kullanım süresi uzun olduğu için bakteriyel direnç
gelişme riski yüksektir, bu nedenle kullanımları bazı ilkelere bağlanmıştır.
• Antibiyotikler aknede monoterapi olarak kullanılmamalıdır. Mutlaka BPO
veya topikal retinoidlerle kombine edilmelidir.
• Hasta kullandığı antibiyoterapiden fayda gördüyse nüks halinde yine faydalı olan grup verilmeli, sık antibiyotik değişimi yapılmamalıdır.
• Aynı anda farklı grup topikal ve sistemik antibiyotik verilmemelidir.
• Topikal antibiyotikler uzun süre kullanılmamalı. İdame tedavide topikal retinoidler kullanılmalı, gerekirse BPO eklenmelidir (3,6,16).
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Önemli Noktalar
•
•
•
•
•
•

Aknede hafif ve orta şiddetli papülopüstüler aknede topikal antibiyotikler ilk
seçeneklerdendir.
Ülkemizde mevcut topikal antibiyotikler eritromisin, klindamisin, nadifloksasilin ve
tetrasiklindir.
Topikal antibiyotikler sistemik antibiyotiklere benzer etkide olup lezyonların
yaygınlığına ve gövde yerleşimine göre sistemik tedavi seçilmelidir.
Antibiyotiklere bağlı bakterilerde direnç gelişimi önemli bir risk olup uzun süreli
antibiyoterapiden kaçınılmalıdır.
Antibiyotikler topikal retinoid ve BPO ile kombine edilerek kullanılması hem direnç
gelişimini azaltmakta hem de sinerjistik etkiyle tedavi başarısı artmaktadır.
Kombine tedavide gerekli antibiyotik dozu azalmaktadır.
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Rozase Tedavisinde
Topikal Antibiyotikler

Prof. Dr. Ayşın KÖKTÜRK

Giriş
Rozase; burun, çene, alın ve perinazal yanak bölgesi gibi özellikle yüzün orta
kısmını ve bazen gözü de tutabilen, kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır.
Eritem, inflamatuvar papülo-püstüler lezyonlar ve telenjiyektazi ile karakterizedir (Resim 1, 2). Seyri; eritem ve yanma atakları ile başlayıp sonrasında
kalıcı eritem, telenjiyektazi, ödem ve doku hipertrofisiyle seyreden bir süreç
izleyebilir. Etyopatogenezi net olarak bilinmemekle birlikte, vasküler disregülasyon ve artmış immün yanıtın neden olduğu bir instabilizasyon hastalığıdır
denilebilir (1,2).
Etyopatolojide suçlanan başlıca nedenler şöyle sıralanabilir:
1. Genetik yatkınlık
2. Çevresel faktörler: Ultraviyole, yüksek ısı, aşırı soğuk ve rüzgâr, baharatlı
yiyecekler, sıcak içecekler, alkol ve stres gibi çok sayıda tetikleyici faktör
rozase lezyonlarının başlamasında veya alevlenmesinde rol oynamaktadır.
3. Vazomotor instabilite
4. İmmünolojik mekanizmalar ve medyatörler
5. Enfeksiyöz ajanlar
Rozase tanısı çoğunlukla klinik bulgulara göre konulmakta olup genellikle
biyopsiye gerek duyulmamaktadır.

Klinik
Rozase çoğunlukla 30 ila 60 yaş arasındaki orta yaş grubunda ve kadınlarda daha sık görülür; genellikle alevlenmeler şeklinde seyreden kronik bir
hastalıktır.
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Dört klinik dönemi bulunmaktadır;

1. Eritematelenjiyektatik tip: Yüzde tekrarlayan yanma ve eritem atakları,
telenjiyektaziler; yanma, batma hissi, kuruluk, deskuamasyon.

2. Papülo-püstüler tip: Eritemin yanısıra burun ve yanakların üzerinde telenjiyektazilerle birlikte gözlenen papülopüstüler lezyonlar.

3. Fimatöz tip: Yüzdeki eritemin daha koyu ve kalıcı hale gelmesi ve burun,
yanak, alın ve çene üzerinde papülonodüler lezyonlar
4. Oküler rozase: Gözlerde yanma veya sürekli hassasiyet; fotosensitivite,
konjonktivada telenjiyektazi.
Her bir alt grup kendi içerisinde farklı şiddette seyredebileceği gibi alt
gruplar arasında birbirine geçiş görülebilmektedir.

Resim 1: Eritematelenjiektazik rozase

Rozase Tedavisinde Topikal Antibiyotikler

Resim 2: Papülopüstüler rozase

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Arşivi’nden)

Mikrobiyoloji
Rozaseli hastalarda, normal derinin pilosebase foliküllerinde barınan Demodex
folliculorum akarlarının artmış olduğu bilinmektedir (2). Normal deride herhangi bir inflamasyona neden olmayan, hatta az sayıda olmaları durumunda
sitokin salınımını inhibe bile ettiği düşünülen demodeks akarlarının, rozasede sayılarının artması sonucu, sebositlerden proinflamatuvar medyatörlerin
salınımı yoluyla inflamasyona neden oldukları ileri sürülmüştür (1,2). Artmış
maytların inflamasyonu veya alerjik reaksiyonu provake ederek folikülde mekanik blokaj yaptığı veya Bacillus oleronius gibi mikroorganizmalar için taşıyıcı rol oynayarak etki ettiği düşünülmektedir. Rozase tedavisinde kullanılmakta olan ve antiinflamatuvar etkiye sahip oldukları bilinen antibiyotiklerin de
Demodeks’lerin neden olduğu inflamasyon üzerinden etki ettiği düşünülmektedir (1-4).
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Tedavi
• Genel önlemler: Tetikleyici faktörlerden kaçınılması; normal deri bariyerinin korunması ve düzeltilmesine yönelik yaklaşımlar

• Güneşten koruyucular: Hastalığı tetikleyen en önemli faktörlerden birisi
güneştir. Günde 2-4 saat aralıklarla düzenli olarak güneş koruyucu ürünler
kullanılması rozase tedavisinde temel faktördür. Ayrıca güneşten koruyucu
şapka ve gözlük gibi fiziksel koruyucuların kullanılması ve güneş ışınlarının
yoğun olduğu saatlerde güneşe maruziyetten kaçınmak önem taşır.

• Topikal tedavi: Hafif olgularda genellikle metronidazol, sodyum sülfasetamid, sülfasetamid+sülfür gibi topikal antibiyotikler ile azelaik asit kullanılmaktadır. Diğer topikal tedavi seçenekleri ise tretinoin, benzoil peroksit,
azelaik asit, brimonidin, oksimetazolin, eritromisin, klindamisin, permetrin, takrolimus ve pimekrolimustur.
•

Sistemik Tedavi: Şiddetli olgularda tek başına veya topikal ajanlarla birlikte antibiyotikler (minosiklin, doksisiklin, tetrasiklin, azitromisin, metronidazol) ve izotretinoin gibi sistemik ajanlar uygulanır.

• Lazer tedavisi: Özellikle eritem ve telenjiektazilerin tedavisinde intense
pulsed light (IPL), long pulsed dye lazer, flash lamp pumped lazer, potasyum
titanil fosfat (KTP) lazer gibi çeşitli lazer tedavileri etkili olabilmektedir.
• Cerrahi tedavi: Özellikle şekil bozukluğu ile seyreden ağır olgularda cerrahi, kriyoterapi veya dermabrazyon gibi yöntemler kullanılabilmektedir.

Rozase Tedavisinde Topikal Antibiyotikler
Topikal metronidazol (%0,75; %1): 1989’da spesifik olarak rozase tedavisi
için FDA tarafından onaylanmış hidrofilik bir ajandır. Etkisinin, nötrofillerden
salgılanan reaktif oksijen türevlerinin (ROT) üretiminin inhibisyonu ve mevcut ROT’u temizleyerek antioksidan ve antiinflamatuvar etki gösterdiği düşünülmektedir (3). Halen rozasede 1.basamak tedavi ajanlarından biridir.
Topikal metronidazolün etkinliği birçok randomize kontrollü çalışma ile
gösterilmiştir (1-4). Bu çalışmalarda topikal metronidazolün gerek papülo-püstüler inflamatuvar lezyonları, gerekse eritem ve telenjiyektaziyi azalttığı
gözlenmiştir. Genellikle ilk bir ay içinde klinik yanıt gözlenir; ancak tedaviye
yanıtın 8-12 hafta sonra değerlendirilmesi önerilir ve tedavi süresi hastadan
alınan yanıta göre değerlendirilir (3,5,6). Yan etkiler nadirdir (%2) ve genellikle
lokal kutanöz reaksiyonları kapsar.
Yüzde 0,75 ve %1’lik konsantrasyonlarda ve farklı taşıyıcılarla olan kombinasyonlarında etkinlik farkı gözlenmemiştir (7). Ancak; günümüzde nano-yapılandırılmış lipid taşıyıcılarla formülize edilmiş metronidazolün daha yüksek
antiparaziter etki gösterdiği gösterilmiştir (8).

Rozase Tedavisinde Topikal Antibiyotikler

Topikal sulfasetamid ve sülfür: Papülopüstüler rozasede etkinliği gösterilen sulfasetamid, rozasedeki potansiyel terapötik etkisi nedeniyle 1956’da gündeme gelmiş bakteriostatik bir ajandır. Jel, krem, losyon, köpük, süspansiyon,
temizleyici formlarında kullanılmakta, bazı güneş koruyucuların içeriğinde
yer alabilmektedir.
Eritem, papül ve püstüllere etkili olduğu gösterilmiştir. Rozasedeki etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, antiinflamatuar etki üzerinde durulmaktadır. Preparata sülfür eklenmesinin antiinflamatuvar etkiyi arttırdığı
belirtilmiştir (3,4,9-12). Sülfasetamid %10 ile birlikte %5 sülfür kombinasyonunun rozasede kullanımı FDA onaylıdır. Bu kombinasyonun özellikle seboreik
dermatitin de eşlik ettiği rozase olgularında etkili olduğu belirtilmiştir (9).
Sülfasetamid %10/sülfür%5 ile birlikte uygulanan %0,75 metronidazol ün
orta şiddetli rozase hastalarında hastalık şiddetinde belirgin gerilemeye neden
olduğu kaydedilmiştir (4,13). Papülopüstüler rozasede %10 sülfasetamid /%5
sülfür kombinasyonunun metronidazolden daha etkili olduğunu bildiren çalışmalar da vardır (10-12). Çalışma sonuçlarına göre genel kanı sülfasetamid/
sülfür kombinasyonunun hafif ve orta şiddetli rozase tedavisinde 2. basamakta; şiddetli rozasede ise diğer tedavilere eklenebilecek bir alternatif olabileceği
yönündedir (14). Genellikle günde 1-2 kez kullanılan sülfasetamid/sülfür kombinasyonunun kullanım süresi alınan klinik yanıta göre ayarlanır. Yan etkileri
nadir olup kuruluk, eritem, irritasyon, pruritus görülebilir. Kullanım sürecinde
bu etkiler giderek azalabilir. Sülfat grubu ilaçlara alerjisi olanlar topikal sülfasetamid kullanımından kaçınmalıdır.
Topikal eritromisin/klindamisin: Rozasede topikal eritromisin ve klindamisin kullanımı ile ilgili veriler yeterli değildir, ancak hafif/orta şiddetli
rozasede 2. basamak; orta/şiddetli rozasede 3. basamak tedavide değerlendirilebileceği kaydedilmiştir (14). Ayrıca topikal eritromisinin göz kapağı semptomlarına etkili olabildiği bildirilmiştir (15).
Benzoil peroksit/klindamisin: FDA tarafından onaylanmış olmamakla
birlikte, benzoil peroksit tek başına ya da klindamisin ile birlikte rozase tedavisinde denenmiştir. %5 benzoil peroksit/%1 klindamisin kombinasyonu orta/
şiddetli rozasede diğer tedavilere yanıtsız veya bu tedavileri tolere edemeyen
olgularda denenebilir (2-4,14).

Sonuç
Rozase tedavisinde uygulanan topikal antibiyotikler genellikle sahip oldukları antiinflamatuvar özellikleriyle etki göstermektedirler (Tablo 1). Ancak; rozasede topikal antibiyotiklerle yapılan çalışmalar sınırlı olup yeni çalışmalara
ihtiyaç bulunmaktadır.
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Table.1: Rozase Tedavisinde Kullanılan Antiinflamatuvar/Antibiyotik Etkisi
Olan Topikal Ajanlar
Tedavi
Metronidazol
Sülfasetamid/
sülfür
Benzoil peroksit
Klindamisin
Eritromisin

Formülasyon
ve doz
%0,75 jel, krem,
losyon:2x1
%0,1 jel: 1x1
%10/%5 krem
1x1 veya 2x1
%5 jel: 1x1 veya
2x1
%1 jel/ losyon:
2x1
%2 jel: 2x1

Etkinlik

Etki
mekanizması
Papül, püstül, Antiinflamatuvar
eritem
Antioksidan

Yan etki
Kaşıntı, yanma,
kuruluk

Papül, püstül,
eritem
Papül, püstül
eritem
Papül, püstül

Antimikrobiyal
Antiinflamatuvar
Antiinflamatuvar

İrritasyon, alerji,
kötü koku
Eritem, yanma

Antibiyotik

Papül, püstül

Antibiyotik

Kaşıntı, yanma,
Kuruluk
Kaşıntı, eritem,
Kuruluk
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Hidradenitis Süpürativada
Topikal Antibiyotikler

Prof. Dr. Nida KAÇAR

Giriş
Hidradenitis supurativa (HS) tipik olarak aksiller, inguinal, gluteal ve perianal
bölge deri kıvrım yerlerinde ortaya çıkan ağrılı, inflame nodüller, apseler, püy
akan sinus traktları ve fistülleri ile karakterize sistemik belirtilerle ilişkili kronik inflamatuvar bir hastalıktır.1-5

Tanımlama
Genellikle puberte sonrası ortaya çıkar, 20-40 yaş grubunda sıklığı %4’lere varan oranda bildirilmiştir. Sıklığı giderek artmaktadır. Batı ülkelerinde kadınlarda daha sık görülmektedir.1

Etiyoloji
Genetik ve çevresel faktörlerin, yaşam tarzının, hormonların ve mikrobiyotanın rol oynadığı multifaktöriyel bir hastalıktır.1,3,5 Hastaların ~%30’unda aile
öyküsü mevcuttur. Şiddetli HS’li Çinli ailelerin birçok üyesinde Notch sinyal
yolağında rol oynayan γ-sekretazı kodlayan genlerde mutasyon tanımlanmıştır, ancak sporadik HS vakalarında bu mutasyonlar saptanmamıştır.1 HS
gelişiminde yaşam tarzının önemli bir rolü bulunmaktadır. Özellikle sigara
kullanımının hastalığın ortaya çıkışına ve progresyonuna katkı sağladığı düşünülmektedir. Obezite de diğer bir faktördür. Daha önce inanılanın aksine
tıraş ve kimyasal depilatuvarlar, deodorantlar ve talk pudralarının patogenezde
nedensel faktörler arasında olmadığı gösterilmiştir.1 Kronik HS lezyonlarında
artmış polibakteriyel kolonizasyon söz konusudur; bununla paralel olarak deri
113

114

Deri Hastalıklarında Topikal Antibiyotikler

komensal mikroorganizmalarının azalmış olduğu saptanmıştır. Ek olarak HS
lezyonları sağlıklı kişilere kıyasla sıklıkla büyük bakteriyel biyofilmler içerir.1,6

Patogenez
Etiyolojide yer alan faktörler terminal kıl folikülleri etrafında inflamatuvar sürecin aktivasyonuna ve folikül infundibulumun hiperkeratozuna yol açar.1 HS
enfeksiyöz bir hastalık değildir; bununla birlikte intertriginöz deri üzerindeki,
özellikle tıkalı foliküler ünite içerisindeki bakteriyel yayılım enflamasyon için
“güçlendirici” görevi görür. Makrofajlar ve granülositler gibi doğal bağışıklık
hücreleri ve tip 1 yardımcı T (Th1) hücreleri ve Th17 gibi edinsel bağışıklık
hücreleri tümor nekrozis faktor-alfa, interlökin-1β (IL-1β) ve IL-17 gibi çeşitli
pro-inflamatuvar sitokinler salgılayarak doku hücrelerini aktive eder ve enflamasyonu daha da arttırır. İnflamasyon pü formasyonu ve skar oluşumuna
yol açar.1 İnflamasyon sadece deriye sınırlı kalmaz, birçok organı etkiler. HS’li
hastalarda sıklıkla metabolik sendrom, tip 2 diyabetes mellitus, ateroskleroz,
spondiloartrit/spondiloartropati, inflamatuvar barsak hastalıkları ve depresyon söz konusudur.1

Klinik
Hastalık çoğunlukla erken erişkinlik döneminde başlar ve her iki cinsiyeti de
etkiler. Nodüller, apseler, sinüs traktları, püstüller ve sicim benzeri skarlar tipik HS lezyonlarıdır (Resim1). Bunların dışında açık komedonlar, köprüleşmiş skarlar ve çift-uçlu “mezar-taşı benzeri” psödokomedonlar da görülebilir
(Resim 2). Birden fazla tipte lezyon sıklıkla birarada görülür. Hastalığın tipik
tutulum bölgeleri aksiller, inguinal, gluteal, perianal, submamarian ve intermamarian bölgelerdir; bu intertrijinöz bölgeler dışında ense, retroaurikular
bölge, gövde ve ekstremiteler de tutulabilir (Resim 3). Kadınlarda spesifik olarak inguinal bölge, submamarian ve inframamarian bölgeler; erkeklerde aksiller, perineal/perianal bölgeler ve kalçalar/gluteal kleft daha fazla etkilenir.
Ayırıcı tanıda folikülit, nokardiyozis gibi bakteriyel enfeksiyonlar, derin
mantar enfeksiyonları, pilonidal kist, epidermoid kist gibi kistik lezyonlar ve dev
komedonlar, akne fulminans, Crohn hastalığı gibi hastalıklar düşünülmelidir.1

Mikrobiyoloji
Kronik HS lezyonları artmış ve polibakteriyel kolonizasyon gösterir.1 Bakteriyel
kolonizasyonun primer veya sekonder bir olay olup olmadığı tartışmalıdır.
Koagülaz negatif stafilokoklar ve anaerobik bakteriler en sık karşılaşılan bakteri türleridir. Kategorize edilecek olursa fakültatif anaerobik bakteriler en sıktır;
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Resim 1: Aksiller (A), inguinal (B) ve gluteal bölgede nodüller, apseler, skarlar
bunu sırası ile zorunlu anaerobik ve zorunlu aerobik bakteriler izler. Bakteri
türü açısından tutarlılık olmamasına rağmen tüm çalışmalar HS lezyonlarında
ağırlıklı olarak pozitif kültürleme örnekleri göstermiştir. Özellikle tekrarlayıcı
bir bakteriyolojik bulgu olarak baskın bir şekilde S. aureus / koagülaz negatif stafilokokların varlığı saptanmıştır; bu bakterilerin patojenik önemi olup
olmadığı tartışmalıdır. Biyofilm bakterinin kendisi tarafından üretilen hücre
dışı matriks materyali ile kaplı bakteri agregatlarıdır ve bakteriyi konak defans
mekanizmalarına ve antimikrobiyal ajanlara karşı koruyucu tabaka olarak rol
oynar. Dolayısı ile biyofilm enfeksiyonları genel olarak antibiyotiklere direnç
ile karakterizedir ve persistan enfeksiyonlara yol açar. Kronik yaralar sekonder
bakteriyel enfeksiyon gelişimine yatkındırlar ve sıklıkla biyofilmler barındırırlar. HS lezyonları geç iyileşmeleri açısından kronik yaralara benzerlik gösterirler. HS lezyonlarının histolojik incelemesinde esas olarak kıl foliküllerinde ve
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Resim 2: Çift-uçlu “mezar-taşı benzeri” psödokomedonlar (beyaz ok)

Resim 3: Sol uylukta (A) ve ensede (B) HS lezyonları
sinüs traktlarında biyofilm benzeri yapılar görülmüştür. Ek olarak, kronik HS
lezyonlarının yabancı cismin yol açtığı ortam koşullarını taklit ediyor olması
olasıdır. HS’de foliküler epitelin rüptürü korneositler, kıl ve bakteriler gibi birçok materyalin dermise saçılımına yol açar, bu materyaller yabancı cisim gibi
davranarak enflamatuvar yanıtı başlatabilir. Epitelyal iplikler enflamatuvar dokuda sinüs oluşumunu indükler. HS’deki sinüs traktları biyofilm formasyonu
için ideal yerler olabilir. Sekonder bakteriyel kolonizasyon da kronik enflamasyonu arttırabilir.6
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Tanı
HS tanısı klinik özellikler doğrultusunda konur. Hastalığın tuttuğu tipik bölgelerde en az 6 aydır mevcut olan veya son 6 ay içerisinde ikiden fazla ortaya
çıkan veya tekrarlayan tipik lezyonların varlığı ile tanı konur.1,3 Deri biyopsisi
sıklıkla gerekli değildir. Öncelikle enfeksiyon düşünülen olgularda bakteriyel
kültür yapılabilir. Ultrason klinik olarak saptanamayan lezyonlarda faydalı
olabilir. Manyetik rezonans anogenital bölgede fistülasyonun preoperatif değerlendirilmesi amacı ile yapılabilir. Hastalığa spesifik laboratuvar kan testleri
yoktur.1

Tedavi
Farmakolojik ve cerrahi tedavi seçenekleri yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte önerilmelidir. Hastaların sigarayı bırakmak ve kilo vermek açısından bilgilendirilmesi faydalı olabilir. Tedavi ağrı yönetimi ve süperenfeksiyonların
tedavisini de kapsamalıdır.1 Farmakolojik tedavi antibiyotikler ve antiinflamatuvar yaklaşımı içerir. Hafif-sınırlı hastalıkta topikal tedavi kullanılabilir. İleri
hastalıkta sistemik tedavi gerekir.1 Bunun dışında cerrahi tedavilere de ihtiyaç
duyulabilir.

Topikal Tedaviler
Topikal tedaviler içerisinde temizleyiciler ve antibiyotikler yer alır.

Temizleyiciler; Bu grup ile ilgili pek çalışma olmamakla birlikte otör görüşü benzoil peroksit, çinko pirion ve klorhekzidin kullanımını desteklemektedir. Rezorsinol %15 krem etkili bir ürün olup keratolitik, antipruritik ve antiseptik olmakla birlikte sık irritasyon dermatiti yapar.7

Antibiyotikler; Hurley evre I-II hastalıkta ilk basamak tedaviler arasında topikal klindamisin yer alır. Günde iki kez 3 aylık pozolojide kullanımı önerilir.2-5,7,8 Klindamisin bakterinin 50s ribozomal alt ünitesine bağlanarak transpeptidasyonu ve dolayısı ile protein sentezini bozarak etki gösterir.3
Klindamisin %1 losyon HS tedavisinde etkinlik çalışması yapılan tek topikal
antibiyotiktir.5,7 Hurley evre I veya ılımlı şiddette 27 HS’li hastada yapılan çiftkör, plasebo kontrollü, randomize bir çalışmada plesaboya kıyasla papül ve
püstül gibi yüzeysel lezyonlarda anlamlı azalma sağlamış; ama enflamatuvar
nodül ve abseler gibi derin lezyonlarda etki göstermemiştir.9 Topikal %1 klindamisin fosfat en az 3 aylık tedavi sonunda Hurley evre I-II HS’li 47 hastada
sistemik 1 g/gün tetrasiklin kadar etkili bulunmuştur.10 Bununla birlikte hiç
antibiyotik kullanmayanlara kıyasla topikal klindamisin kullananlarda anlamlı düzeyde daha fazla klindamisin rezistan S.aureus üremesi gösterilmiştir.11
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Beraberinde benzoil peroksit kullanımının antibiyotik riskini azaltılabileceği
düşünülmektedir. Seksen HS hastasında yapılan yeni bir çalışmada yalnız antibiyotik kullanan grupta antibiyotik ile birlikte antimikrobiyal yıkama (klorheksidin veya benzoil peroksit veya dilüe çamaşır suyu) kullanan gruba kıyasla
tetrasiklin, florokinolon ve klindamisin direnç oranlarında daha yüksek olma
eğilimi saptanmıştır.12

Sistemik Tedaviler
Sistemik tedaviler arasında antibiyotikler, retinoidler, biyolojik ajanlar ve daha
az kullanılan diğer antiinflamatuvar ajanlar yer alır.

Antibiyotikler; Sistemik antibiyotikler yıllar boyu HS tedavisinin dayanak
noktası olmuştur. Tetrasiklinler günde iki kez 500 mg dozda Hurley evre I-II
hastalıkta 12 hafta süre ile kullanılır.2-5,7,8 Doksisiklinin günde iki kez 100 mg
dozda adalimumab tedavisi ile kombine kullanılması daha iyi sonuçlarla ilişkili
bulunmamıştır.13 Rifampisin/klindamisin kombinasyon tedavisinde iki ajan da
günde iki kez 300 mg dozda kullanılır. Tedaviye 8-12 hafta devam edilir ve
aralıklı olarak tekrarlanabilir. On haftadan uzun süreli kullanımı rifampisine
bağlı karaciğer hasarı, interstisyel nefrit, ilaç etkileşimi ve hepatik p450 3A4
enzim indüksiyonu ve klindamisine bağlı toplum kökenli Clostridium difficile
enfeksiyonu gelişmesi kaygıları nedeni ile önerilmemektedir.3,14
Albrecht ve ark. yakın zamanda yaptıkları bir literatür analizinde şu sonuçlara varmışlardır. Rifampisin kaynaklı karaciğer hasarı riski en fazla tedavinin
ilk altı haftası içinde olup rifampisin ile ilişkili interstisyel nefrit en sık aralıklı tedavi, özellikle haftada iki kez rejimi ile ilişkili bulunmuştur. Klindamisin
toplum-bazlı Clostridium difficile enfeksiyonu için en yüksek riskli antibiyotikler arasında olarak rapor edilmiştir; ancak klindamisin kullanım süresi ile
enfeksiyon riski arasında ilişki olup olmadığı hususunda bilgi yoktur. Uzun
süreli kullanım ile ilgili veri rifampisin tüberkülozda en az altı ay kullanılması
nedeni ile oldukça fazla iken klindamisin için sınırlıdır. Güçlü bir sitokrom
p450 enzim indükleyicisi olan rifampisin, klindamisin ile kombine kullanıldığında klindamisin düzeyini anlamlı düzeyde düşürür. Rifampisin ile indüklenen hipermetabolizmanın geriye dönüşü 2-4 hafta sürer; bu nedenle kombinasyon tedavisinin uzatılması ek toksisiteye yol açmaz. Analiz sonucunda
yazarlar klinik olarak gerekli hallerde rifampisin/klindamisin kombinasyon
tedavisinin 10 haftadan uzun süreye uzatılabileceği sonucuna varmışlardır.14
Halihazırda çeşitli otörler tarafından 12 haftadan uzun süreli de kullanılmaktadır.15 Bununla birlikte tüberküloz tedavisinin en önemli tedavilerinden biri
olması nedeni ile uzun süreli kullanımı sonucu rifampisine antibiyotik direnci
gelişme riskinin artıp artmadığından da emin olunmalıdır.16 İlk hafta sadece rifampisin başlanıp klindamisinin ikinci haftadan itibaren tedaviye eklenmesi de
gastrointestinal yan etkileri azaltıp tedaviye uyumu arttırabilir.17 Rifampisin/
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klindamisin kombinasyon tedavisinin Hurley evre III veya doktor global değerlendirmesine göre orta şiddette hastalıkta hemen, Hurley evre I-II hastalıkta tetrasiklinlere yanıt yoksa kullanımı önerilmektedir. Hafif-orta şiddette
HS’de iki ajan da monoterapi olarak kullanılabilir.2-5,7,8 Farklı şiddetteki 60 HS
hastasının dahil edildiği bir çalışmada tek başına klindamisin ile rifampisin/
klindamisin kombinasyonu benzer etkinlikte bulunmuştur.18 Bununla birlikte
bu çalışma sonuçlarını değerlendirirken kombinasyon grubunda rifampisine
bağlı klindamisin metabolizmasının hızlanması nedeni ile esas etkinin rifampisine bağlı olabileceğinin akla gelmesi ve tam bir sonuca varmak için rifampisin ile klindamisinin karşılaştırıldığı çift-kör randomize kontollü çalışmaların
gerektiği vurgulanmıştır.19 Tetrasiklinler ve rifampisin/klindamisin kombinasyonu hemen tüm rehberlerde önerilirken Kuzey Amerika rehberi ve HS
Alliance çalışma grubu önerisinde rifampisin (10 mg/kg/gün 12 hafta)/metronidazol (3x500 mg/g 6 hafta)/moksifloksasin (400 mg/g 12 hafta) kombinasyonu Hurley evre II ve III hastalıkta ikinci, üçüncü basamak tedavi olarak ve
ertapenem 1g/gün intravenöz 6 hafta şiddetli hastalıkta tek seferlik kurtarma
tedavisi de önerilmektedir.2-5,7,8

Retinoidler: İzotretinoinin kullanımı tartışmalıdır. Araştırmalarda sadece
Hurley 1. evre hastalarda yanıt alınabilmiştir. HS’de sadece 2.-3. basamak tedavi olarak veya ek şiddetli aknesi olanlarda düşünülmelidir. HS ALLİANCE
kılavuzunda hiç yer verilmemiştir. Asitretin keratinosit proliferasyon hızını
azaltır ve antiinflamatuvar etkileri de vardır. Hurley evre I-II hastalıkta etkilidir. Hurley evre I/II hastalıkta ikinci veya üçüncü basamak tedavi seçeneği
olarak bahsedilmektedir. Antibiyotiklere yanıtsız üreme döneminde olmayan
kadın ve erkek HS hastalarında 0.3-0.5 mg/g dozda kullanılabilir.2-5,7,8

Biyolojik ajanlar: Konvansiyonel tedavilere yanıtsız orta-şiddetli hastalıkta adalimumab ilk seçenek biyolojik ajandır. HS tedavisi için FDA onaylı
dozu belirlenmiş tek biyolojik ajandır. Başlangıçta (0.hafta) 160 mg, 2 hafta
sonra 80 mg ve 4. haftadan itibaren 40 mg/hafta dozda kullanılır. Kiloya göre
doz ayarı önerilmez. İnfliksimab ikinci basamak biyolojik ajan olarak belirtilmekle birlikte HS’de en uygun belirlemek için doz aralıklı çalışmalara ihtiyaç
vardır. Etanersept ile ilgili sınırlı veri HS’de kullanımını desteklememektedir.
Ustekinumab da potansiyel olarak etkili bir tedavidir, HS evre II-III hastalıkta
için etkili olabilir; ancak bu ajan için de HS tedavisinde en uygun dozu belirlemek için plasebo kontrollü doz aralığı çalışmalarına ihtiyaç var.2-5,7,8,20
En az bir antibiyotiğe yanıtsız orta-şiddetli HS’de 9 hastalık açık etiketli 24
haftalık bir çalışmada ilk 5 hafta 300 mg/hf sonra dört haftada bir 300 mg pozolojide sekukinumab tedavisi ile hastaların altısında (%67) klinik yanıta ulaşılmıştır.21 Çok yeni açık etiketli 24 haftalık bir çalışmada ilk 5 hafta 300 mg/hf
yükleme dozundan sonra dört haftada bir 300 mg (n=9) ve iki haftada bir 300
mg (n=11) dozda sekukinumab kullanılan çalışmada hastaların %70’inde HS

119

120

Deri Hastalıklarında Topikal Antibiyotikler

klinik yanıtı sağlanmıştır ve ciddi yan etki görülmemiştir.22 Halen sekukinumabın HS tedavisinde etkinlik ve güvenliğini araştıran Faz III çalışmaları devam
etmektedir.23,24

Diğer antiinflamatuvar ajanlar: Sistemik steroidler akut alevlenmelerde
kısa süreli kullanılabilir. Dapson 25-200 mg/gün dozda sınırlı sayıda HS Hurley
evre I-II hastada üçüncü basamak tedavi olarak olarak belki düşünülebilir;
ancak kanıt sınırlıdır. Siklosporin A ve hormonal tedaviler (Östrojen içeren
kombine oral kontraseptifler, spironolakton, siproteron asetat, metformin, finasterid) ile ilgili veriler sınırlıdır. Anektodsal veriler sadece progesteron içeren oral kontraseptiflerin HS’i alevlendirdiği yönündedir. Hormonal tedaviler
seçili HS hastasında (eşlik eden diyabetes mellitüs veya polikistik over hastalığı
gibi) kullanılabilir.2-5,7,8
Hidradenitis Süpürativa’da Cerrahi Tedaviler: Ağrılı, fluktan abselerde
ağrının ortadan kaldırılması için insizyon ve drenaj yapılabilir. Hurley evre I/
II hastalıkta deroofing persistan nodüller ve sinüs traktlarının primer cerrahi
işlemidir. Yaygın hastalıkta geniş eksizyon düşünülebilir; deri-doku korumalı
elektrocerrahi peeling sağlıklı doku maksimum seviyede koruma sağladığı için
umut veren alternatif bir yöntem gibi gözükmektedir.2-5,7,8
Önemli Noktalar
•
•
•
•

HS genetik ve çevresel faktörlerin, yaşam tarzının, hormonların ve mikrobiyotanın
rol oynadığı multifaktöriyel bir hastalıktır.
Kronik HS lezyonları artmış ve polibakteriyel kolonizasyon gösterir.
Enfeksiyöz bir hastalık olmamakla birlikte tedavide antibiyotikler de yer alır.
Etkinlik çalışması yapılan tek topikal antibiyotik topikal klindamisindir.
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Cerrahi İşlem Sonrası
Topikal Antibiyotikler

Doç. Dr. Bengü GERÇEKER TÜRK

Giriş
Bu bölümde dermatolojik cerrahi işlemler başlığı altında; insizyonel, eksizyonel deri biyopsileri, cerrahi eksizyonlar, Mohs mikrocerrahisi, flep, greft, tırnak
cerrahisi sonrası topikal antibiyotiklerin kullanım prensipleri ele alınmıştır.

Cerrahi Alan Enfeksiyonu
Gelişebilecek bir “Cerrahi Alan Enfeksiyonu” (CAE) yara iyileşme sürecini ve
elde edilecek kozmetik sonucu olumsuz etkileyeceği gibi tedavi masraflarını
arttırarak, kullanılacak ilaçlara bağlı ortaya çıkabilecek birtakım yan etkilerin
görülebilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle cerrahi müdahale sonrasında iyi bir yara iyileşmesi için, epitelizasyonu hızlandıracak merhemler, enfeksiyon gelişmesini önlediklerine inanıldıkları için antiseptik solüsyonlar ve topikal antibiyotikler sıklıkla reçetelenmektedir.
Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC: Centers for
Disease Control and Prevention) CAE için standart bir tanımlama getirmiştir:

Bu tanıma göre son 30 gün içerisinde geçirilen ameliyat yerinde gelişen enfeksiyon CAE olarak tanımlanarak insizyonel ve organ ya da alan enfeksiyonu
olarak iki gruba ayrılmıştır.
İnsizyonel yara enfeksiyonları deri ve subkutan dokuya sınırlı olup yüzeyel
ve derin olarak sınıflandırılmaktadır. Cerrahi alanda pürülan akıntı, bakteriyel kültürde üreme, enfeksiyonun klinik bulgularından (ağrı, hassasiyet, lokal
ödem, ısı artışı, eritem) en az bir tanesinin görülmesi durumudur.
CAE gelişme riski işlemin tipine, yerine, süresine, hastaya ait faktörlere,
lezyonun cerrahi öncesindeki durumuna göre değişmektedir. CAE riskini
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öngörmek ve tedavi yaklaşımı açısından, cerrahi yaralar dört başlık altında sınıflandırılmaktadır (1-3) (Tablo 1):
I. Sınıf Cerrahi Yara: Temiz Yara; enfeksiyon bulgusu göstermeyen, solunum, sindirim, genito-üriner sistemin veya orofarinksin dahil edilmediği,
elektif cerrahi işlemler sonrasında oluşmuş, primer yaraları tanımlar. CAE
gelişme riski yaklaşık %5’in altındadır.

II. Sınıf Cerrahi Yara: Temiz Kontamine Yara; steril şartlarda, herhangi bir
enfeksiyon bulgusu olmadan, elektif gerçekleştirilen, ancak solunum, sindirim, genito-üriner sistem veya orofarinksin dahil olduğu işlemler sonrasındaki yarayı tanımlar. CAE gelişme riski %5-10 arasındadır.

III. Sınıf Cerrahi Yara: Kontamine Yara; steril şartların tam olarak sağlanamadığı, kaza sonucunda oluşmuş taze travmatik laserasyon ya da operasyon sırasında enfeksiyon bulguları gösteren bir alanda gerçekleşecek olan
veya gastrointestinal içeriğin açığa çıktığı ya da insizyon hattında non-pürülan, akut inflamasyonun izlendiği durumları tanımlar. CAE gelişme riski
%20-30 arasındadır.

IV. Sınıf Cerrahi Yara: Kirli Yara: Debride edilmemiş, eski travmatik yara,
halihazırda enfeksiyon bulgusu gösteren, visseral perforasyonun olduğu
yaraları tanımlar. CAE gelişme oranı %30-40 arasındadır (1-3).

Ne Zaman Topikal Antibiyotikler?
Dermatolojik müdahalelerin çoğu, elektif şartlarda gerçekleşir ve temiz yara
oluşumu (I. Sınıf Cerrahi Yara) ile sonuçlanır. En sık etken S.aureus olarak
Tablo 1. Cerrahi Alan Enfeksiyonu Açısından Yara Sınıflandırması ve
Profilaktik Antibiyotik Kullanımları (1,3,4,9)
Preoperatif
değerlendirme
Sınıf I/Temiz
Sınıf II /
Temiz
Kontamine
Sınıf III /
Kontamine
Sınıf IV / Kirli

Maksimum beklenen cerrahi sonrası
enfeksiyon oranı ve yaklaşım
<%5
Rutin topikal ya da sistemik profilaktik
antibiyoterapi önerilmemektedir.
%5-10
İmmünsüpresyon gibi hastaya ait faktörler
değerlendirilmelidir.
Profilaktik oral antibiyoterapi verilebilir.
%20-30
Oral ve/veya topikal profilaktik
antibiyoterapi verilmeli
>%30
Oral ve/veya topikal profilaktik
antibiyoterapi verilmeli

Örnek dermatolojik
müdahale
Steril şartlarda deri
eksizyonları ya da
biyopsileri
Burun, dudak, genital
bölge eksizyonları
Tırnak batması
operasyonları
Eski kronik yaralar
üzerinde yapılacak
müdahaleler

Cerrahi İşlem Sonrası Topikal Antibiyotikler

bildirilmektedir. Temiz ve temiz kontamine yani Sınıf I ve Sınıf II yaralarda topikal antibiyotiklerin CAE gelişimi açısından rutin kullanımları önerilmemektedir (1-9). Topikal antibiyotiklerin gereksiz kullanımı sonucu bakterilerde direnç gelişimi söz konusu olmakta ve topikal ajanların istenmeyen yan etkileri
gelişebilmektedir (1,3,9).
Güncel kılavuzlara göre kasık bölgesinde yapılan eksizyonlarda, dudak ve
kulakta yapılan wedge eksizyonlarda, deri grefti uygulamasında, burunda flep
ile onarımda, diz altı cerrahi müdahalelerde, immünsüprese hastada, cerrahi
alanda şiddetli inflamatuvar deri hastalığı olanda, diyabet varlığında, sigara
içenlerde CAE gelişme riski artarak %5’in üzerine çıkmaktadır (Tablo 2). Bu
grupta oral antibiyotiklerin profilaktik olarak kullanılabileceği belirtilmektedir
(1,3,4,5,9). Enfeksiyon gelişen hastalarda ise kültürde üreyen etkene yönelik topikal antibiyotiklerin sistemik tedavi ile birlikte kullanılmasında sakınca yoktur.
Cerrahi müdahalenin süresinin iki saati aşması da enfeksiyon gelişme riskini arttırmaktadır. İki saati aşan müdahalelerde uzayan her bir saat için risk iki
katına çıkmaktadır. Sterilitenin bozulması, uygunsuz cerrahi teknik, hematom
oluşması, yara dudaklarının uygunsuz bir şekilde kapatılması, ölü boşluk kalması, elektrokoter kullanımı CAE gelişme riskini arttırmaktadır (1).
Sınıf III-kontamine yara ve Sınıf IV-kirli yara varlığında CAE gelişmesini
önlemek amacıyla rutin olarak öncelikle sistemik ve yanı sıra topikal antibiyotik kullanımı önerilmektedir (4). Kontamine yara (Sınıf III) olarak değerlendirilen tırnak batığına yönelik fenolizasyon ya da cerrahi matrisektomi sonrası
topikal antibiyoterapinin enfeksiyon gelişimi açısından fark yaratmadığı saptanmış olsa da pratikte bu hastalarda sistemik antibiyotikler ile birlikte topikal
antibiyotikler de kullanılabilmektedir (10).
Tablo 2. Dermatolojik Cerrahide, CAE Açısından Yüksek Riskli Hasta
(1,3,4,9)
Lokalizasyon
• Dizaltı
• İnguinal
• Dudakta ve kulakta wedge
eksizyon
İşleme bağlı
• Burunda Flep uygulaması
• Deri grefti uygulaması
• İşlem süresinin 2 saati aşması
• Sterilitenin bozulması
• Uygunsuz cerrahi teknik
• Hematom gelişmesi
• Elektrokoter kullanılması

Hastaya ait faktörler
• İmmünsüpresyon
• Kontrolsüz Diyabetes Mellitus
• Sigara kullanımı
• İnsizyon hattında şiddetli inflamatuvar deri hastalığı
İşlem öncesi yaranın durumu
• Sınıf III; Kontamine Yara
• Sınıf IV; Kirli Yara
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Hekimlerin yara bakımı ile ilgili davranış ve eğilimlerini ortaya koymak
amacıyla yapılan çalışmalarda; cerrahi sonrası önerilen yara bakımında hekimler arasında standart bir yaklaşımın olmadığı görülmektedir. Cerrahi sonrası
en sık kullanılan topikal ajanın vazelin olduğu, topikal antibiyotiklerin ise farklı çalışmalarda yaklaşık %50-80 oranında reçetelendiği saptanmıştır (11,12).
Dermatolojik cerrahi müdahaleler sonrası gelişen yaraların da dahil
edildiği bir derlemede tüm cerrahi yaralarda topikal antibiyotik kullanımının topikal antibiyotik kullanılmayan ya da sadece antiseptik uygulanan gruba göre CAE gelişme sıklığını azalttığı belirtilse de CAE gelişimini
önlediği konusunda yeterli veri yoktur. Konuyla ilgili rehberlerde topikal
antibiyotiklerin rutin kullanımı önerilmemektedir (2). Her ne kadar yıllar içerisinde dermatologlar cerrahi işlem sonrası topikal antibiyotik reçetelemeyi azaltmış olsalar da enfeksiyon endişesi ile pratikte halen diğer
branş hekimlerine göre daha sık kullanmaktadırlar (12). Oysa, cerrahi
alanın topikal emolyant veya vazelin ile kapatılması topikal antibiyotik
kullanımı ile benzer oranda CAE gelişimini önlemektedir. Vazelin kullanılan grupta normal deri florasının daha çabuk oluştuğu, vazelinin epitelizasyonu hızlandırdığı gözlenmiştir (13-16).
Mohs cerrahisi uygulanan hastalarda CAE gelişme sıklığı %0,6-6 arasında
saptanmıştır. Perioperatif sistemik antibiyotik kullanılan hastalar ile ameliyat
öncesi nazal bölgeye topikal mupirosin ve/veya klorhekzidin ile yıkama uygulayan hastalar karşılaştırıldığında, CAE gelişme sıklığı; nazal dekolonizasyon
uygulanan grupta istatistiksel olarak daha az saptanmıştır (17,18).
Sonuç olarak temiz ya da temiz kontamine yaralarda rutin antibiyotik kullanımı yerine hastaya ve işleme ait risk faktörlerinin değerlendirilmesi esas alınmalıdır. Bir diğer önemli konu da profilaktik antibiyotik tedavisi planlanırken
o bölgeye ait floranın göz önünde bulundurulmasıdır. Örneğin; dış kulak yoluna yapılan müdahalelerde buradaki olası Pseudomonas kolonizasyonuna bağlı
postoperatif Pseudomonas enfeksiyonu gelişme riski artmaktadır. Bu bölgede
topikal ya da sistemik antibiyotik kullanımında antipsödomonal etkinlik göz
önünde bulundurulmalıdır (1).
Uygunsuz topikal antibiyotik kullanımına bağlı birtakım önemli yan etkiler
gelişebilmektedir. . Gram pozitiflere etkili topikal antibiyotik kullanılan grupta
gram negatiflere bağlı enfeksiyon gelişimi, mupirosine bağlı yara kenarı nekrozu; basitrasin, neomisin gibi bazı ajanlara karşı gelişen alerjik kontakt dermatit
tablosu, topikal kloramfenikol kullanımına bağlı gecikmiş tipte hipersensitivite reaksiyonu ve akut özefajit gelişimi bu yan etkilerden bazılarıdır (4,19).
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Sonuç
Topikal antibiyotiklerin profilaktik amaçlı kullanımları cerrahi alanda enfeksiyon gelişimini önlememektedir. Bu nedenle cerrahi insizyon üzerine topikal
antibiyotikler profilaktik olarak uygulanmamalıdır (20). Topikal antibiyotiklerin yara bakımında rutin kullanımları uzun vadede bakterilerde antibiyotik
direnci gelişmesine yol açabilmektedir. Kullanılan ajana göre değişen birtakım
yan etkiler ortaya çıkabilmektedir (1-9). Bu nedenle dermatolojik cerrahi müdahaleler sonrası; insizyon hattında hafif nemli bir ortam sağlayan vazelin ya
da nemli-oklüzif ortam sağlayan yara örtülerinin kullanımı önerilmektedir
(1,4).
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Elektrokoter/Kriyoterapi
Sonrası Topikal
Antibiyotikler

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KUTLU

Giriş
Dermatoloji kliniklerinde günlük pratikte birçok deri hastalığının tedavisinde
kriyoterapi ve elektrokoterizasyon işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler sonrasında ortaya çıkabilecek olası enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda
topikal antibiyotikler verilebilmektedir.

Tanım
Kriyoterapi ve elektrokoterizasyon işlemleri; benign, premalign ve malign deri lezyonlarının tedavisinde kullanılan uygulaması kolay, etkili tedavi
yöntemleridir.

Etki Mekanizması ve Endikasyonlar
Kriyoterapi, minimal invazif girişimsel bir işlem olup düşük kaynama noktasına sahip likit nitrojen, nitrojen oksit, karbondioksit gibi kriyojenler tarafından deri lezyonlarının dondurulması ile mevcut doku harabiyeti oluşturarak
etki etmektedir. Likit nitrojen, kaynama noktası en düşük (−196°C) olan ve
günlük pratikte en sık kullanılan kriyojendir. Günlük pratikte daha çok benign
lezyonların tedavisinde kullanılsa da premalign ve nadiren malign lezyonların
tedavisinde de kullanılabilmektedir (1).
Elektrokoterizasyon, yüksek frekanslı elektrik akımının metal iletken başlık
ile dokuda ısı artışı meydana getirerek kanama kontrolü ve/veya doku kesisi
sağlanması işlemidir. Elektrokoter işlemi ile hemostaz iyi sağlansa da deride
3.dereceye kadar termal yanık oluşturabileceği için dokunun iyileşme sürecini
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geciktirmektedir (2). Standart endikasyonu olmasa da kriyoterapi ve elektrokoterizasyon işlemlerinin günlük pratikte sık kullanıldığı durumlar Tablo 1’de
gösterilmiştir.

İşlem Sonrası Bakım
Kriyoterapi sonrasında enflamasyona sekonder eritem, ödem, ağrı, vezikül
ve bül görülebilmektedir. Özellikle gözaltı lezyonlarında kriyoterapi sonrası
ödem uzun sürebilmekte ve bazen periorbital selüliti taklit edebilmektedir.
Kriyoterapi sonrasında ortaya çıkan büllerin steril bir şekilde drene edilmesi
gerekmektedir, fakat biyolojik örtü olan bül derisinin kaldırılması önerilmez.
Enfeksiyon ve yara iyileşmesinde gecikmeye neden olacağı için kriyoterapi
sonrasında oluşan eskarın kaldırılması önerilir. Başta nikotin olmak üzere karbonmonoksit, hidrojen siyanid ve daha birçok kimyasal bileşen içeren sigara,
dokuda vazokonstriksiyon yapıp oksijen metabolizmasını bozar ve lökosit kemotaksisini engeller. Ayrıca lökositlerin oksidatif bakteri hasarını da azaltarak
yara iyileşmesinde gecikmeye ve yara yerinde enfeksiyona neden olabilmektedir (3). Bu nedenle girişimsel işlemler sonrasında sigara içilmesi önerilmez.
Alt ekstremite lezyonlarında kriyoterapi/elektrokoter uygulanması sonrasında yara iyileşmesinde gecikme görülebilmektedir. Özellikle ileri yaş, diyabetes mellitus ve immünsüpresif hastalarda deri altı doku enfeksiyonu ve ciddi
doku nekrozu görülebilmektedir. Bu hastalarda daha konservatif yaklaşım gerekmektedir (2, 4).
Tablo 1. Kriyoterapi ve Elektrokoterizasyon İşlemlerinin Sık Kullanıldığı
Durumlar
Akne keloidalis
Aktinik keratozis
Akrokordon
Anjiokeratoma
Bazal hücreli karsinom (yüzeyel tip)
Cherry anjioma
Epidermal nevüs
Hemanjioma
Hemostaz
Keloid
Kondiloma aküminata
Kondrodermatitis nodülaris helisis

Kutanöz korn
Leishmania
Molluskum kontaginosum
Piyojenik granüloma
Rinofima
Sebase hiperplazi
Siringoma
Solar lentigo/ seboreik keratosis
Telenjiektazi
Tırnak batması (ingrown nail)
Venöz lake
Verrüka vulgaris
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Ne Zaman Topikal Antibiyotikler?
Kriyoterapi ve cerrahi dışı elektrokoterizasyon sonrasında enfeksiyon gelişimi
sık rastlanan bir durum değildir, bu nedenle rutin olarak topikal antibiyotik
kullanılması önerilmemektedir. Ancak subkutan dokuya kadar uzanan ve/veya
enfeksiyon riski yüksek olan katlantı bölgeleri (Resim 1), alt ekstremite, baş,
oral mukoza ve burun bölgesinde yapılan işlemlerde, sigara içenlerde, ileri yaş,
diyabetes mellitus, malnütre ve immünsüpresif hastalarda işlem sonrası topikal antibiyotik uygulaması önerilebilir. İşlem süresinin uzadığı durumlarda da
doku nekrozu artıp yara yeri enfeksiyon riski artabilmektedir, bu hastalarda
da topikal antibiyotik kullanımı gerekmektedir (Tablo 2) (2-5). İleri evre tırnak batması (ingrown nail) için yapılan kriyoterapi sonrasında düşük potens
steroid ile kombine antibiyotik tedavisi ödemi azaltmakta ve enfekte dokunun
iyileşmesini hızlandırabilmektedir.
Kriyoterapi/elektrokoter sonrasında topikal antibiyotiklerin kullanım süresi ile ilgili standart bir süre olmasa da 7-10 günlük tedavi genellikle yeterli
olmaktadır.

Resim 1: Koltuk altına uygulanan kriyoterapi sonrası sekonder enfeksiyon
gelişimi ve hemorajik kurutlanma
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Tablo 2. Kriyoterapi ve Elektrokoterizasyon Sonrasında Kimlere Antibiyotik
Verilmeli?
Subkutan dokuya kadar uzanan işlemler
Belli anatomik bölgeler (Katlantı bölgeleri, alt ekstremite, baş, oral mukoza ve burun)
Sigara içenler
İleri yaş
Diyabetes mellitus
Malnütrisyon
İmmünsüpresyon (HIV, Renal transplant hastaları)
İlaçlar (Sistemik ve inhaler steroidler, konvansiyonel ve biyolojik immünsüpresif ajanlar)
İşlem süresi uzamış olgular

Topikal Antibiyotikler
Topikal antibiyotikler bir veya birden fazla etken maddenin kombinasyonu
şeklinde bulunabilmektedir. Kombine ajanlar ile geniş spektrum özelliğine sahip olan topikal antibiyotikler özellikle gram negatif enfeksiyon riskinin yüksek olduğu anogenital bölge lezyonlarında ve diyabetes mellituslu hastalarda
kullanılabilmektedir. Kriyoterapi/elektrokoter sonrasında tercih edilebilen antibiyotikler aşağıda sıralanmıştır (4,5).
1. Oksitetrasiklin hidroklorür ve polimiksin B kombinasyonu: Tetrasiklin
türevi olan oksitetrasiklin hidroklorür daha çok gram pozitif bakteriler olmak üzere, Chlamydia, Spirochaeta türleri, Actinomyces, Mycoplasma ve
Ricketsia türlerine etki eden geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Polimiksin
B son yıllarda çoklu ilaç direnci özelliği kazanan Asinetobakter baumannii,
Psödomonas aeruginosa, Klebsiella pnömonia gibi bakterilerin tedavisinde
kullanılan tedavi ajanları arasında yer almaktadır (6).

2. Basitrasin ve neomisin sülfat kombinasyonu: Basitrasin polipeptid yapıda bir antibiyotik olup gram pozitif (S. epidermis, S. aureus, S. pyogenes)
ağırlıklı olmak üzere dar spektrumda etki göstermektedir. Neomisin aminoglikozid yapıda bir antibiyotik olup özellikle E. coli, Proteus vulgaris gibi
gram negatif bakterilere etki etmektedir. Basitrasin ve neomisin sülfat Tip
IV hipersensitivite reaksiyonuna en sık neden olan topikal antibiyotikler
olup kontakt dermatit şüpheli hastalarda önerilmemektedir (7).
3. Nitrofurazon: Gram negatif ve gram pozitif bakterilere etki eden bir ajandır. Bakteriyel direnç gelişimi sık görülmemektedir. Çok sık alerjik reaksiyon yapması nedeniyle önerilmemekte ve bazı ülkelerde artık kullanılmamaktadır (8).
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4. Fusidik asit: Fusidik asit, Fusidium koksineum mantarından elde edilen bir
antibiyotiktir. Metisilin rezistan S. aureus ve gram pozitif bakterilerin neden olduğu infeksiyöz durumlarda etkilidir. Staz dermatiti olan bölgelerde
uygulanan elektrokoter/kriyoterapi işlemlerinde hipoalerjik olması nedeniyle tercih edilebilir. Kortikosteroid etkisi olmasa da steroid yapıda olan
fusidik asit deriye oldukça iyi penetre olabilmektedir. Bu durum derinin alt
tabakalarını ilgilendiren lezyonların girişimsel tedavisinde önem oluşturmaktadır (9, 10).
5. Mupirosin: Protein sentez inhibisyonu yaparak etki eden mupirosin özellikle metisilin dirençli S. aureus ve diğer gram pozitif bakterilere etki gösterebilmektedir. İntranazal bakteri kolonizasyonunu etkili bir şekilde azaltabilmektedir, perinazal alana yönelik kriyoterapi/ elektrokoterizasyon
işlemlerinde kullanılabilmektedir (11).

6. Gümüş sülfadiyazin: Psödomonans dahil olmak üzere gram negatif bakterilere etki göstererek özellikle yanık hastalarında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte alt ekstremite gibi iyileşmesi geç olan bölgelere
yapılan kriyoterapi/elektrokoterizasyon sonrasında epidermal growth faktörü azaltarak yara iyileşmesini geciktirdiği için sık tercih edilmemektedir
(12, 13).

7. Nadifloksasin: Gram negatif, pozitif, metisilin dirençli S. aureus ve P. acnes’e etki eden, DNA giraz enzim inhibisyonu yapan geniş spektrumlu bir
antibiyotiktir. Direnç gelişimi azdır. Geniş spektrumu nedeniyle girişimsel
işlem sonrası bakımda sık tercih edilmezler, dar spektrumlu antibiyotikler
daha önceliklidir (14).

Sonuç
Kriyoterapi/elektrokoter sonrasında rutin enfeksiyon sık rastlanan bir durum değildir, bu nedenle topikal antibiyotikler seçici vakalarda verilmelidir.
Oksitetrasiklin hidroklorür/polimiksin B kombinasyonu, basitrasin/neomisin
sülfat kombinasyonu, fusidik asit, mupirosin, gümüş sülfadiazin ve nadifloksasin kriyoterapi/elektrokoter sonrasında verilen başlıca antibiyotikler olarak
sıralanabilir.
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Önemli Noktalar
•
•

•

Kriyoterapi ve cerrahi dışındaki elektrokoterizasyon işlemleri sonrasında enfeksiyon
gelişimi sık değildir, topikal antibiyotikler seçici vakalarda verilmelidir.
Subkutan dokuya kadar uzanan ve/veya enfeksiyon riski yüksek olan katlantı
bölgeleri, alt ekstremite, baş, oral mukoza ve burun bölgesinde yapılan işlemlerde,
sigara içenlerde, işlem süresi uzayan olgularda, ileri yaş, diabetes mellitus,
malnütre ve immünsupresif hastalarda işlem sonrası topikal antibiyotik uygulaması
önerilebilir.
Oksitetrasiklin hidroklorür/polimiksin B kombinasyonu, basitrasin/neomisin
sülfat kombinasyonu, fusidik asit, mupirosin, gümüş sülfadiazin ve nadifloksasin
kriyoterapi/elektrokoter işlemleri sonrasında verilebilecek antibiyotiklerdir.
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Kozmetik İşlemler Sonrası
Topikal Antibiyotikler

Uzm. Dr. Banu TAŞKIN

Giriş
Dermatoloji pratiğinde botulinum toksin enjeksiyonu, dermal dolgu enjeksiyonu, lazer tedavisi, kimyasal soyma (peeling) ve mezoterapi gibi pek çok kozmetik işlem aktif olarak yapılmaktadır. Bu işlemlerin öncesinde ve sonrasında
kanama kontrolü, iyileşmenin arttırılması ve enfeksiyon profilaksisi amaçlarıyla pek çok prosedür uygulanmaktadır. Deri bütünlüğününe etki eden kozmetik ve cerrahi işlemler sonrasında enfeksiyonların tedavisi veya önlenmesi için
antibiyotikler reçete edilebilmektedir (1). Burada kozmetik işlemler sonrası
topikal antibiyotik kullanımı konusu ele alınacaktır.

Cilt Yenileme (Resurfacing) Sonrası Topikal Antibiyotik
Kullanımı
Kimyasal peeling, lazerle cilt yenileme ve dermabrazyon, kullanıldıkları endikasyonlar, dokuda yarattıkları değişiklikler ve komplikasyonlar açısından
benzerlik gösterirler. Bu prosedürler, mekanik, termal veya kimyasal yollarla
dokuyu hasarlandırmak suretiyle rejenerasyon ve iyilik hali sağlarlar. Cilt yenileme (resurfacing) işlemleri yüzeysel (papiller dermise), orta derinlikte (üst
retiküler dermise) veya derin (orta retiküler dermise uzanan) düzeylerde yapılabilmektedir (2). Bu tedaviler sonrası deri bütünlüğü bozulmakta ve deride
kontrollü yara oluşturulmaktadır. Uygun yara bakımı kozmetik olarak kabul
edilebilir sonuçların elde edilmesinde önemli bir fark yaratmaktadır.
Karbondioksit (carbon dioxide, CO2) ve Erbiyum: Yag (Erbium: yttrium-aluminum-darnet, Er: YAG) lazerler günümüzde çizgilerin azaltılması, renk
farkının eşitlenmesi, yara-iz tedavisi, deri kalitesinin arttırılması gibi hedeflerle
yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler kısa darbelerde daha yüksek
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atımlar yaparak geniş termal hasar oluşturmadan enerjiyi hedeflenen bölgeye
iletirler. Temel olarak, ablatif lazerle cilt yenileme, yüzeyel tabakaya aralıksız
termal hasar verirken fraksiyonel sistemler daha hassas bir şekilde kontrol edilen ve çok odaklı bir deri hasarı oluşturur. Tedavi alanında, kesi veya yanık ile
aynı inflamatuvar yanıt ve doku nekrozu izlenir. Ayrıca, deri bariyerinin tahrip
edilmesi sıvı kaybına yol açarak dehidrasyona yani kserozise neden olur (3).
Kimyasal peeling tedavisi bazı organik asitlerin deriye uygulanarak kontrollü hasar oluşturması esasına dayanır. AHA’lar; trikloroasetik asit (TCA) ve
fenol ile kroton yağı ve bitkisel yağlar veya gliserin içeren fenol bazlı formüller
kullanılmaktadır. Günlük pratikte peeling uygulamalarında daha çok orta derinlikte soyucular kullanılmaktadır (4).
Cilt yenileme uygulamaları sonrası enfeksiyöz, sikatrisyel veya inflamatuvar (uzamış eritem vb.) komplikasyonlar gelişebilmektedir (4-6). Yüzeyel bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar iyileşme sürecini uzatabilirler. Bakteriyel enfeksiyonlar işlem sonrası erken dönemde aşırı oklüzif krem ve örtü kullanımında
daha sık görülür. Rejenere olan derinin nemli ortamı, fırsatçı patojenlerin çoğalması için ideal bir ortam oluşturur (7). Pek çok klinisyen açık tedavi yöntemini yani lokal kremleri tercih etmektedir. Açık teknik, iyileşme sürecinin
daha iyi takip edilmesini ve problemlerin daha erken bir aşamada fark edilmesini sağlar (4). Derinin hasarlanmasıyla tahrip edilen immünolojik bariyer de
iyileşme sürecine ve enfeksiyon yatkınlığına etki eder (8) Bu tür enfeksiyonlarda S. aureus ve Pseudomonas spp en yaygın olarak izole edilen bakterilerdir.
Streptococcus spp, S. epidermidis, diğer koliform bakteriler ile Candida spp
maya mantarları da daha az sıklıkta etken olabilir (4,7).
Enfeksiyöz komplikasyonlardan korunmak amacıyla lazerle cilt yenileme ve
orta-derin kimyasal peeling sonrası profilaktik oral antibiyotik kullanımı halen
tartışılan bir konudur (3,9,10). Tüm yüz CO2 ablatif lazer uygulanan 356 vakalık bir çalışmada oral siprofloksasin profilaksisinin enfeksiyon oranını %8,2’den
%4,3’e gerilettiği gösterilmiştir (11). Buna karşın CO2 lazer ile tüm yüz lazer
yenileme yapılan 133 vakalık bir başka çalışmada ise antibiyotik profilaksisi
alan ve almayan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiş ve bakteriyel enfeksiyon oranında farklılık gözlememişlerdir (12). Değişik çalışmalarda lazer
tedavisinden sonra enfeksiyon oranının oldukça düşük (tipik olarak ablatif lazerler için <%1 ve fraksiyonel için daha düşük) olduğu gösterilmiştir (11,13).
Cerrahi tedaviler için profilaktik antibiyotik uygulamasında herhangi bir
cerrahi işleme başlamadan önce antibiyotik hastanın kan dolaşımında olmalıdır. Bu sebeple profilaksi ameliyattan en az bir saat önce verilmelidir. Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezi, yüz yenileme gibi temiz veya temiz kontamine
prosedürleri olan hastalar için profilaktik antibiyotik önermez. Ancak pratikte
pek çok uygulayıcı sefalosporin veya gram pozitif etkinlik gösteren (genellikle
bir kuşak sefalosporin) bir antibiyotik reçete ederler (14).
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Cilt yenileme prosedürleri pek çok açıdan, ikinci derece yanıkları taklit
eden bir yaralanma oluşturur (9). Bu nedenle yanık literatürü de kozmetik uygulamalar sonrası gelişen yaralarda sistemik ve topikal antibiyotik kullanımı
konusunda ışık tutabilir. Çoğu zaman yanık cerrahları, enfeksiyon belirtileri
gelişmedikçe antibiyoterapiden kaçınırlar (4,9).
Lokal antibiyotiklerin temiz dermatolojik prosedürlerin profilaksisinde
kullanımı da tartışmalı bir konudur (15). Lazer tedavisi ile orta derinlikte-derin kimyasal peelinglerden sonra da bazı topikal antibiyotiklerin kullanımıyla kontakt dermatit geliştiği izlenmiştir (10,16,17). Reepitelizasyon sürecinde
Nnosporin ve basitrasin ile kontakt dermatit olguları bildirilmiştir (7,11,18).
Dermatolojik cerrahi uygulamaları sonrası yara enfeksiyonlarının önlenmesi
amacıyla topikal antibiyotik kullanımı ile ilgili yapılan bir meta-analizde topikal antibiyotik yerine petrolatum kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu çalışmada
kozmetik işlemlerden bahsedilmemiştir (19). Günlük klinik pratiğinde pek çok
hekim çeşitli kozmetik işlemler sonrası topikal antibiyotikleri kullanmaktadırlar. Ancak bu konuda standart bir bakım kılavuzu veya konsensus yoktur.
Lazer ve enerji tabanlı uygulamalar önce ve sonrasında hekimlerle yapılan bir
anket çalışmasına katılan doktorların %60,34’ünün lazer tedavisi öncesinde
profilaktik antimikrobiyalleri kullanmadığı görülmüştür. Katılımcıların 24’ü
(%41,38) lazer öncesinde veya sonrasında topikal antimikrobiyallere veya antibiyotiklere ihtiyaç duyduğunu düşünürken 20’si (% 34.48) hiçbirinin kullanılmaması gerektiğini belirtmiştir (20). Günlük pratikte fusidik asit, mupirosin,
retapamulin, oksitetrasiklin-polimiksin B ve gentamisin krem tercih edilebilen
lokal antibiyotiklerdir (1,21). Gümüş sülfadiyazin çok daha az lokal sensitizasyona sebep olmasına rağmen deride yarattığı yanma hissi ve epidermal diskolorasyon riskleri nedeniyle kozmetik uygulamalar sonrasında tercih edilen bir
preparat değildir (11). Topikal antibiyotik seçiminde ilaç direnci de göz önüne
alınmalıdır.
Bakteriyel enfeksiyon genellikle bir işlemden 48 ila 96 saat sonra ortaya çıkmaya başlar. Klinik olarak ağrı ve eritem ile kendini gösterir ve ateş yüksekliği eşlik edebilir. Ödem, kurutlanma yanında kötü kokulu eksuda gelişebilir.
Lezyondan kültür alınarak tedavi planlanmalıdır. Pek çok klinisyen asetik asitli
ıslak pansumanları ile Pseudomonas’ı da kapsayan geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedaviye başlar. Ampirik olarak günde 1000-2000 mg dozlarında oral
sefaleksin tercih edilebilir. Penisilin veya sefalosporine alerjisi olan hastalar
için klindamisin iyi bir alternatiftir. Gram negatif enfeksiyon olasılığı varsa
oral siprofloksasin (günde 500-1000 mg) verilebilir. Bu hastalara sıklıkla kültür
sonuçları elde edilinceye kadar antibiyotiklerle antiviraller birlikte verilmelidir
(22).
Nazal stafilokok kolonizasyonu olan hastalarda kozmetik uygulamalar
sonrası daha fazla enfeksiyon geliştiği bildirilmektedir. Ancak bu hastalarda
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profilaktik olarak nazal bölgeye mupirosin merhem kullanımıyla ile ilgili yapılan çalışmalarda uygulama bölgesinde enfeksiyon riskini azalttığı kanıtlanamamıştır (7,10).
Lazer uygulamalarından sonra hastaların bir kısmında akne ve akne benzeri lezyonlar gelişir. Hafif ve orta şiddetli olanlar spontan gerileme gösterir.
Şiddetli olgularda sistemik antibiyoterapi eklenebilir. Epitelizasyon tamamlandıktan sonra topikal antibiyotikler (örn. eritromisin, klindamisin) tedaviye
eklenebilir (7).
Özet olarak; dermatolojik lazer ve orta-derinlikte peeling uygulamalarında
sistemik antibiyotik kullanımı halen tartışmalı bir konudur ve rutinde önerilmemektedir. Uygulama sonra işlemin derinliğine ve uygulama alanına göre
seçilen nemlendiriciler, epitelizanlar ve lüzum halinde topikal antibiyotikler
kullanılır. Topikal antibiyotikler genellikle lokal olarak kurutlanma, kontaminasyon ve enfeksiyon varlığında eklenirler.

Enjektabl İşlemler Sonrası Topikal Antibiyotik Kullanımı
Dermal dolgu, mezoterapi, botulinum toksin uygulamaları gibi girişimsel kozmetik uygulamalarda enfeksiyonların önlenmesi amacıyla, işlem öncesinde ve
sonrasında antiseptikler ile bölgenin temizlenmesi gereklidir.
Son yıllardaki estetik yaklaşımlarda dolgu maddelerinin enjeksiyonlarının
daha çok tercih edildiğini görmekteyiz. Kullanımın artmasıyla birlikte komplikasyon sayısında da artış dikkati çekmektedir. Komplikasyonlar erken (<14
gün), geç (14 gün-1 yıl) ve gecikmiş (>1) olarak sınıflanır. Erken komplikasyonlar uygulama alanında lokalize enjeksiyona bağlı ödem, eritem ve ekimoz
gibi geçici değişiklikler ile enfeksiyonlardır. Erken dönemdeki ciddi yan etkiler
vasküler nekroz sinir hasarıdır. Erken dönemde ortaya çıkan enfeksiyonlar ise
selülit veya apse şeklinde görülür. Bakteriyel kolonizasyon ve enfeksiyonlar işlemden sonra herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Enfeksiyon direk enjeksiyon yoluyla veya hematojen yolla dokuya ulaşabilir. Dolgu bölgesinin enfeksiyonları tedavisi son derece zor olan biyofilm oluşumuna yol açabilir (23). Bu
nedenle, dolgu enjeksiyonları için hazırlanırken steril çalışmaya dikkat edilmelidir. İşlemden önce makyaj silinmeli, öncesinde ve sonrasında tüm alan iyice
temizlenmelidir. Literatürde temizlik maddesi olarak klorhekzidin glukonat
önerilmektedir (23,24).
Geç komplikasyonlar enfeksiyona bağlı nodüller veya yabancı cisim granülomu oluşmasıdır. Fluktuasyon alınıyorsa lezyon apse olarak değerlendirilmelidir. Önerilen yaklaşım drenaj, kültür ve antibiyotik tedavisini içerir.
Hem aerobik hem de anaerobik kültürler alınmalı ve tedaviye üç hafta kadar
devam edilmelir. Atipik organizmaların üremesinin daha uzun sürebileceği
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unutulmamalıdır. Kültür sonuçları gelene kadar makrolid ve kinolon gruplarıyla ikili antibiyoterapi başlatılmalıdır (23).
Dermatolojide, botulinum toksini dinamik yüz kırışıklıklarını azaltmak ve
primer fokal hiperhidrozu tedavi etmek için kullanılmaktadır. Hafif enjeksiyon
ağrısı gibi geçici yan etkiler kendiliğinden iyileşir. Baş ağrısı, bulantı ve grip
benzeri semptomlar, göz kapağı ve kaş pitozu, perioral enjeksiyondan sonra alt
yüz asimetrisi ve palmar uygulama sonrası ince motor bozukluğu nadir komplikasyonlarıdır (25).
Mezoterapi, çeşitli yerel tıbbi ve kozmetik durumları tedavi etmek için dermise ve subkutan dokuya aktif maddelerin enjekte edilmesini içeren bir prosedürdür. Mezoterapi sonrası enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz komplikasyonlar
bildirilmiştir. Enfeksiyöz komplikasyonlar olarak enjeksiyon yerinde bakteriyel
enfeksiyonlar yanında mikobakteri ve nocardia gibi nadir enfeksiyonlar da görülebilmektedir (26).

Sonuç
Kozmetik uygulamalarda üstün estetik sonuçlar sağlamak için, uygulama öncesinde ve sonrasında enfeksiyon önlemlerinin alınması gereklidir. Topikal ve
sistemik antibiyotik kullanımı kozmetik uygulamalarda rutin kullanımı tartışmalıdır. Kontrollü deri hasarı yapılan işlemlerde lokal olarak kurutlanma, kontaminasyon ve enfeksiyon varlığında topikal antibiyotikler eklenebilir.
Önemli Noktalar
•
•
•
•

Deri bütünlüğüne etki eden cilt yenileme işlemleri sonrası uygun yara bakımı
kozmetik sonucu etkileyen önemli bir faktördür.
Lokal olarak kurutlanma, kontaminasyon ve enfeksiyon varlığında topikal
antibiyoterapi tedaviye eklenebilir.
Kozmetik işlemler öncesi profilaktik antibiyoterapi günümüzde halen tartışmalıdır.
Üstün estetik sonuçlar sağlamak için, uygulama öncesinde ve sonrasında enfeksiyon
önlemlerinin alınması önemlidir.
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Giriş
Kronik yara tedavisine yönelik birçok yaklaşım vardır. Bunlardan başlıcaları debridman, yara örtüleri, topikal ve cerrahi yara tedavileri ve enfeksiyonla
mücadeledir. Topikal antimikrobiyal tedavilerin potansiyel avantajları olduğu
gibi potansiyel dezavantajları da vardır. Klinik olarak enfekte olmuş yaralar
genellikle sistemik antibiyotik tedavisi gerektirirken, klinik olarak enfekte olmamış ve hızlı iyileşen yaralar antimikrobiyal tedavi gerektirmez. Enfeksiyonu
düşündüren sekonder bazı belirtileri olan, iyi iyileşme göstermeyen yaraların
nasıl tedavi edileceği konusunda tartışmalar vardır; bunlar topikal antimikrobiyal ajanlardan yararlanabilir. Kötü kokulu yaralar ve yanık yaraları için
topikal antimikrobiyallerin kullanılmasını destekleyen çalışmalar mevcuttur.
Metaanalizler ve sistematik derlemeler kronik yara tedavisinde topikal antimikrobiyaller için kanıtlanmış az sayıda endikasyon olduğunu göstermektedir
(1-4).

Tanımlama ve Klinik
Kronik yaralar steril değildirler. Yaraların üzerinde çoğalmayan statik bakterilerin bulunmasına kontaminasyon denir. Yaradaki bakteriler dokulara zarar
vermeden yara üzerinde çoğalırlarsa, bu duruma kolonizasyon ismi verilir
(Resim 1). Bu çoğalma belirli bir seviyeyi aşarsa dokulara zarar vermeye ve
yara iyileşmesini engelllemeye başlar, bu duruma kritik kolonizasyon ismi verilir. Bakteri canlı dokuyu etkilerse eritem, ödem, ısı artışı, hassasiyet ve pürülan eksuda gelişimi gibi klinik bulgular gelişir. Bu duruma ise enfeksiyon ismi
verilir. Enfeksiyon ile artmış eksüda, kötü kokulu akıntı, dekole kenarlar, frajil
doku, artan yara boyutu, artan ağrı ve nekrotik debris alanları olarak ortaya
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çıkabilir ve iyileşme gecikir (Resim 2). Temizleme ajanları ve topikal antimikrobiyaller kullanılarak kontaminasyon, kolonizayon ve lokal yara enfeksiyonu
ile mücadele edilebilir. Enfeksiyon çevre dokulara yayılabilir ve sistemik enfeksiyona ilerleyebilen derin enfeksiyona neden olabilir. Bakteriyemi, ateş, halsizlik gibi sistemik enfeksiyon belirtileri gelişebilir. Ayrıca hatırlamakta fayda
vardır ki, immun yetmezlikte ve şiddetli arteriyel yetmezlikte enfeksiyon klinik bulguları olmadan sessiz enfeksiyon mevcut olabilir. Mesela eritem, ödem,
ısı artışı ve ağrı olmayan bir diyabetik ülserin altında osteomyelit bulunabilir
(Resim 3 ve 4), bu yüzden bu hastalar multidisipliner bir şekilde değerlendirilmelidir. Alttaki osteomiyelitin atlanması ve topikal yaklaşımlar bu hastaya
faydada ziyade zarar verir (1-3).
Dezenfektanlar: Sporlar dahil hastalığa neden olan tüm mikroorganizmalara karşı aktiviteye sahip ajanlardır. Öncelikle cansız yüzeyleri sterilize etmek
için kullanılırlar ve dokular için toksik olabilirler.
Deri üzerine uygulanan topikal antimikrobiyaller 2 ana gruba ayrılır:

1. Antiseptikler: Sağlam ciltte ve bazı açık yaralarda mikroorganizmaları öldürmek veya önlemek için kullanılabilen ajanlardır. Genellikle geniş bir antimikrobiyal spektruma ve rezidüel anti-enfektif aktiviteye sahiptirler fakat
dokular (örn., Fibroblastlar, keratinositler ve muhtemelen lökositler) için
genellikle toksiktirler.

2. Antibiyotikler: Doğal olarak (bir mikroorganizma tarafından) üretilen
veya sentetik olarak üretilen bir çözelti içindeki diğer mikroorganizmaları
inhibe eden veya öldüren kimyasallardır. Genellikle belirli bir grup hedef
mikroorganizma üzerinde etkilidirler ve antiseptiklerden daha dar bir aktivite spektrumuna sahiptirler. Antiseptiklerden daha az toksikdirler ve bakteriyel dirence bağlı olarak etkilerini kaybetmeye daha duyarlıdırlar (4,5).

Resim 1: DiPabetik ayak ülserinin kenarlarında Pseudomonas
kolonizasyonuna bağlı yeşil pigmentasyon. Çevredeki turuncu renk hastanın
uyguladığı povidon iyot solüsyona bağlı.
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Resim 2: Kurutlu ve debrisli enfekte bacak ülserleri

Resim 3: Diabetik ayak ülseri klinik görünümü
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Resim 4: Resim 2’deki hastanın ayak grafisinde osteomiyelit, topikal
tedavi etkili olmaz

Yara Temizlenmesi ve Antiseptikler
Yaralar normal salin veya musluk suyu ile temizlenebilir. Antiseptikler sağlam deriye uygulandıklarında genellikle güvenlidir. Çoğu ajanın, in vitro çalışmalarda akut inflamatuar yanıtı uzatmak ve kollajen üretimini geciktirmek
gibi toksik etkilere neden olabildiği gözlenmiş ama bu etkiler genellikle in vivo
olarak tespit edilmemiştir. Bu ajanlar kirli yara temizlemede kullanılacaklarsa
önce dilüe edilmeleri önerilir. Bazı eski ajanlar (örn., hekzoklorfen) yara tedavisi için günümüzde pek kullanılmamaktadır. Yaygın olarak kullanılan antiseptikler arasında bulunan hidrojen peroksit (%1-3 solüsyon) geniş spektrumlu,
bakterisidal, ucuz bir ajandır. Direnç bildirilmemiştir. İrrite edici olabilir, maalesef yara tedavisinde pek fazla bilimsel çalışması yoktur. Klorheksidin hem
Gram-negatif hem de Gram-pozitif bakterilere karşı oldukça uzun etkili bir
aktiviteye sahiptir. Etkisi 6 saat kadar devam eder. Anaflaksi, ürtiker, bronkospazm gibi ciddi duyarlılık reaksiyonlarına sebep olabilir. Göz ve orta kulakta hasara neden olabildiği için baş bölgesinde kullanılmamalıdır. Az da olsa
direnç bildirilmiştir. Ülkemizde %0,5 klorheksidin asetat içeren tül gras yara
örtüsü en sık kullanılan yara örtülerinden birisidir (Resim 5). Octenide dihidroklorid ve poliheksadin en iyi tolere edilen ve güçlü etkili yeni antiseptiklerdir, fiyatlarının pahalı olması dezavantajlarıdır (4,5).
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Resim 5: Klorhekzidinli tül gras yara örtüsü preparatı

İyotlu ajanlar, bakteriyel direnç gelişimi olmadan yaklaşık 150 yıldır kullanılmaktadır. Povidon iyod kliniklerde en fazla bulunan, en ucuz, en geniş
spektrumlu antiseptikdir. Antibakteriyel etki en az 2 dakika temas gerektirir.
Rutinde kullanılan %10 konsantasyonunun in vitro çalışmalarda sitotoksik
etkisi gözlenmiştir. Düşük konsantrasyonlarda yara iyileşmesini geciktirmez.
Yaraya uygulanabilacak optimum konsantarasyon %3 olarak tespit edilmiştir.
Bu konsantasyonda hem antibakteriyel etkisi devam eder hem de yara üzerine
toksik etki göstermez. İyod yara tedavisinde topikal olarak dekstranomer hidrofilik granüller şeklinde bulunur. Bu iyotlu absorban mikroküreler topikal pomad ve yara örtüsü şeklinde piayasada mevcuttur. Sıvı ve partikülleri (bakteri,
debris) absorbe ederler ve bol eksudalı ve debrisli ülserlerde tercih edilirler.
Kadexomer iyot gibi yeni formülasyonlar, doku hasarına sebep olmadan nemli yaralara bakterisidal iyod konsantrasyonlarının sürekli salınımını sağlarlar
(4,5,7).
Yara temizleme ve pansumanı için ucuz ve etkili bir alternatif de dilüe beyaz
sirkedir. Beyaz sirke %5 asetik asit içermektedir. Beyaz sirke, su ile 10 kat dilüe
edilerek %0,5 asetik asit içeren sıvı hazırlanmalıdır. Dilue beyaz sirke içindeki
%0,5 asetik asit, özellikle Pseudomonas aeruginosa ile sık enfeksiyona eğilimli kronik yaralarda önemli antimikrobiyal etkilere sahiptir. %0,5 asetik asit ile
10 dakikalık bir ıslak pansumanın, yaralarda Gram pozitif ve negatif izolatlara
karşı bakterisidal etkili olduğu tespit edilmiştir (1,6).
Sodyum hipoklorit solüsyon 0.0125%, 0.125%, 0.25%, ve 0.5% konsantrasyonlarda vejetatif bakteriler, virüsler, bazı sporlar ve mantarlar üzerine etkilidir.
Ucuz bir ajandır ve sistemik toksisitesi yoktur. Dezavantajları ise antibakteriyel
etki için uzun süreli temas gerektirir, pü tarafından inaktive edilir, fibroblastlar
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ve keratinositler için toksiktir ve ağrıya neden olabilir. Dakin solüsyonunun
konsantrasyonu (%0,5) ciltte tolere edilebilir en yüksek konsantrasyondur.
Dakin solüsyonunda tamponlayıcı başka ajanlar da vardır. %0,5 sodyum hipoklorit CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) tarafından ev dezenfaktanı olarak
önerilen konsantrasyondur. Sodyum hipokloritin bakterisidal etkileri, in vivo
veya in vitro doku toksisitesi olmadan %0.025 kadar düşük konsantrasyonlarda gözlenmiştir. Yara tedavisinde biyolojik yükü azaltmak için %0.025’lik konsantrasyonları tercih edilebilir (4,5).

Mikrobiyoloji
Eğer bir yarada enfeksiyon bulgusu yok ve iyileşme var ise kültür yapmak şart
değildir. Enfeksiyon bulgusu olmasa bile iyileşme olmayan yaralarda kültür
yapmak gereklidir, bu şekilde yara iyileşmesini engelleyen kritik kolonizasyon
tespit edilebilir. Eğer enfeksiyon bulguları varsa doğal olarak kültür yapmak
önemlidir. Yara kültüründe altın standart derin doku biyopsidir. Yüzey kültürü (swab) yapılırsa enfeksiyona sebep olan derindeki bakteri yerine, yüzeyde
kolonize veya kontamine farklı bakteriler izole edilebilir. Kültürdeki üremenin
hem sayısı hem de üreyen patojenin türü önemlidir. Eğer bir bakteri 1x105 CFU
(Colony Forming Unit) /gr’dan fazla ürerse bu iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler ve tedavi gerektirir. Eğer predominant patojen metisilin resistan Stafilokok
aureus (MRSA) ve vankomisin dirençli enterokok (VRE) gibi dirençli suşlarsa
veya streptokoklarsa daha düşük konsantrasyonlarda bile yara iyileşmesi üzerine olumsuz etki gösterirler. Kültür sonrası üreyen mikroorganizmalara yönelik yapılan antibiyogramlara göre antibiyotik seçimi yapılır. Yaralardan sık
izole edilen bakteriler Tablo I’de özetlenmiştir (1,3,8).

Tedavi
Kronik yara tedavisinde altın standart kültürde üreyen mikroorganizma ve
antibiyogramına uygun sistemik antibiyotik tedavisi uygulanmasıdır. Fakat biyofilmler ve çoklu ilaç direnci sebebi ile sistemik antibiyotiklerin de kronik
yaralarda etkinlikleri bazen istenilen seviyede olmayabilir (1,9,10).
Akut küçük yaralarda genellikle Gram pozitifler etken olduğu için Gram
pozitiflere etkili fusidik asit, mupirosin, oksitetrasiklin içeren topikal ajanlar
tercih edilebilir. Küçük erozyon, abrazyonlara az miktarlarda haricen uygulanabilirler ama büyük yaraların içine krem veya pomat sürmek uygun değildir.
Taşıyıcıları yara iyileşmesini engeller. Böyle durumlarda topikal antibiyotik
kullanılacaksa krem veya pomat deriye yapışmayacak düzeye gelene kadar gazlı beze emdirilir, daha sonra bu gazlı bez yara üzerine kapatılır. Kronik yaralar
aylarca iyileşmezler ve uzun süre antibiyotik kullanımı dirence yol açabilir. Bu
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yüzden kronik yara tedavisinde uzun süre topikal antibiyotik kullanımı direnç
gelişmesine sebep olduğu için önerilmez. Eğer kullanılacaksa ıslak kronik yaralarda daha ziyade Gram negatifler ürediği için polimiksin veya nadifloksazin
gibi Gram negatiflere etkili bir antibiyotik kısa bir süre tercih edilebilir. Gram
ABD’de reçetesiz satılabilen 3 antibiyotik neomisin, polimiksin ve basitrasindir.
Bu yüzden rutinde yaralara en fazla uygulanan antibiyotikler bunlardır. Gram
negatif bakterilere etkili topikal antibiyotiklerden neomisin ve gentamisin sık
kontakt dermatite sebep oldukları için kullanımları önerilmez. Gram pozitif
ve negatif bakteriler üzerine etkili bir topikal bir ajan olan nitrafurazon ise en
sık kontakt dermatit yapan antibakteriyel ajandır. Bu yüzden dermatologlar tarafından pek tercih edilmemesine rağmen, özellikle cerrahlar tarafından ucuz
ve geniş spektrumlu olduğu için sıkça kullanılmaktadır. Anaerob bakterilerin
olduğu kötü kokulu ülserlerde metronidazol jel kullanımının faydalı olduğu
tespit edilmiştir (1,2,4,8,9,11).
Gümüş 2000 yılı aşkın bir süredir yara bakımında yardımcı olarak kullanılmaktadır ve günümüzde en popüler yara bakım bileşenlerinden biridir.
Gümüşlü preparatlar (Gümüş sülfodiazin, gümüş nitrat, metalik, iyonik ve
nanokristal gümüş içerenler) sık olarak yara tedavisinde kullanılmaktadırlar. Gümüş geniş spektrumlu (MRSA, VRE dahil) bir antibakteriyeldir, ayrıca
maya ve küflere karşı da etkilidir. Direnç gelişimi çok düşüktür (<%0,5), ama
özellikle Gram negatif türlerde bildirilmiştir. İn vitro çalışmalarda fibroblastlar
üzerine toksik etkileri tespit edilmiştir. İn vivo çalışmalarda bu tür toksik etkiler tespit edilmemiştir. Yara ortamında hızla inaktive oldukları için uzun süreli
etki için sürekli salınım formülasyonu gereklidir. Gümüş günümüzde sıklıkla
yara örtülerinde içinde kullanılmaktadır, bazı çalışmalarda faydalı etkileri gösterilmiş olmasına karşın bazı çalışmalarda da faydasız bulunmuştur. Yara iyileşmesi için gümüşün kullanılmasındaki yeni gelişmeler, gümüşün etkinliğini
korumak için yeterince yüksek konsantrasyonlarda sürekli salımına izin veren
preparatlara odaklanmıştır. Nanokristalin gümüş preparatlar bu düşünceyle
geliştirilmiştir ve gümüş nitratın tam etkinliği için günde 12 kez uygulanması gerekliliğinin giderilmesine yardımcı olmuştur. Bir nanopartikül bakteriyel
hücre duvarıyla karşılaştığında, bakterisidal etkisini toksik metal iyonları boşaltarak veya reaktif oksijen türleri (ROS) oluşturarak gerçekleştirebilir. Son
yıllarda gümüş dışında çinko, bakır, altın gibi nanopartiküllerle çalışmalar da
yoğunlaşmıştır (12-15).
Kronik yaralarda uzun süre antibiyotik kullanımı dirence sebep olduğu için
son yıllarda esansiyel yağlar, fenolik bileşenler, reçineler ve bal gibi direnç gelişmeyen doğal antibakteriyel ürünlerle ilgili çalışmalar da artmıştır. Esansiyal
yağlardan özellikle çam ağacı yağı, kantoron yağı ve lavanta yağının antibakteriyel özellikleri çok sayıda çalışmada tespit edilmiştir (3).
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Bal, Gram pozitif ve negatif bakteriler üzerine etkili topikal antibakteriyel
bir ajandır. Balın, MRSA ve VRE suşları da dahil olmak üzere 150 bakteri türü
üzerinde inhibitör etkisi tespit edilmiş ve mikrobiyal direnç bildirilmemiştir.
Osmotik etkisi ile bakteriler üzerinde dehidratasyona sebep olarak hücre ölümünü sağlamaktadır. Ayrıca özellikle manuka balında bulunan leptospermum
glikozidi MRSA’a etkinlik dahil çok geniş spektrumlu bir antibakteriyel moleküldür. Malezya ve Kamerun ballarının da manuka balı ile benzer etkinlik
gösterdiği tespit edilmiştir. Balın pseudomonasın sebep olduğu biofilmleri de
inhibe ve elimine ettiği tespit edilmiştir. Bal tedavisi kanıta dayalı tıpta parsiyel derinlik yanıklarda ve cerrahi/travmatik yaralarda etkinliği kanıtlanmış bir
tedavidir. Işınlanarak steril hale getirilmiş bal içeren FDA (Amerikan Gıda ve
İlaç Dairesi) onaylı çok sayıda topikal preparat kronik yara tedavisinde kullanılmaktadır. Medikal preparat olmayan ballar canlı spor (clostridia dahil) içerebildiği ve öngörülemeyen antibakteriyel aktiviteye sahip oldukları için yara
tedavisinde kullanımları genel olarak önerilmez (16,17).

Sonuçlar
Enfekte kronik yaralarda sistemik antibiyotik kullanılmalıdır. Kronik yaralarda topikal antimikrobiyallerin kullanımını destekleyen bilimsel kanıtların olduğu bazı durumlar mevcuttur. Greftleme öncesinde kronik yara üzerindeki
bakterileri elimine etme amaçlı kullanılabilirler. İyileşmeyen nekrotik yaralarla
ilişkili kokuyu azaltmak için kullanılabilirler. Deri kan damarlarının tahrip olduğu yanık yaralarında hem sepsisi önlemek hem de enfeksiyonu tedavi etmeye yardımcı olmak için kullanılabilirler. İskemik ülserlerde revaskülarizasyon
cerrahisi yapılana kadar sistemik antibiyotikleri desteklemek amaçlı kombine
kullanılabilirler. İyileşmesi gecikmiş, sekonder veya subklinik enfeksiyon belirtileri olan ülserlerde gümüş veya iyot içeren yara örtüleri tercih edilebilirler.
Persistan enfeksiyonlarda sistemik antibiyotiklerin etki edemediği biyofilmleri
elimine etmek için topikal ajanlar kombine kullanılabilirler. İyot, gümüş, hidrojen peroksit ve bal bileşiklerinin in vitro bazı çalışmalarda biyofilmlere karşı
etkinliği gösterilmiştir. Ayrıca sistemik antibiyotiklerin yetersiz kaldığı çoklu
ilaç direncine sahip bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlarda topikal antiseptik ve antibiyotiklerin fayda sağladığı tespit edilmiştir (1-5,11).

Kronik Yara/Ülser Tedavisinde Topikal Antimikrobiyaller

Tablo 1. Akut ve Kronik Yaralarda Sık İzole Edilen Mikroorganizmalar
Şekil
Kok

Basil

Diğer

Tür
S. aureus
Enterecoccus
S.pyogenes
Micrococcus
S. epidermidis
P. aeruginosa
E. coli
Proteus türleri
Klebsiella türleri
Citrobacter
Enterobacter
Morganella
Corynebacteria (PCR)
Acinetobacter (Kokobasil)
Anaeroblar
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Parazitik ve Viral Deri
Enfeksiyonlarında Topikal
Antibiyotikler
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Giriş
Parazitik ve viral deri enfeksiyonlarında topikal antibiyotikler, antiparaziter,
antiviral etkinliklerinin yanısıra sekonder gelişen bakteriyel enfeksiyonlara
karşı antiinflamatuvar ve antibakteriyel etkinlikleri nedeniyle tercih edilmektedir (1).

Parazitik Deri Enfeksiyonları
Bu bölümde sık görülen skabiyez, demodikosis, pedikülozis, insect bite gibi
artropodların etken olduğu primer enfestasyonlarda topikal antibiyotik kullanımı ele alınacaktır.

Skabiyez
Sarcoptes scabiei var. hominis’in etken olduğu parazitik bir deri enfeksiyonudur. Özellikle parmak aralarında, el bilek iç yüzlerinde, aksilla, gövde ve genital bölgede şiddetli pruritusla seyretmektedir (Resim 1). Topikal permetrin,
benzil benzoat, krotamiton, %5-10 sülfür ve oral ivermektin tedavi seçenekleri
arasındadır.
Skabiyezde en sık görülen komplikasyon ekskoriyasyonla bozulan cilt bariyerininden ilerleyen S.aureus ve S.pyogenes bakterilerinin yol açtığı impetigo
tablosudur. İn vitro çalışmalarda skabies kompleman inhibitörlerinin, üzerine
eklenen impetigo etkeni olan S.pyogenes’in yaşam süresini 2-15 kat artırdığı
ve böylece fırsatçı patojenlerin büyümesini kolaylaştırdığı gösterilmiştir (2).
Bu nedenle kutanöz süperenfeksiyon düşünüldüğünde, topikal antibiyotikler
tercih edilebilir. Mupirosin, fusidik asit %2 krem/pomad, oksitetrasiklin ve
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retapamulin pomad etkili olup tedavide ilk seçeneklerdendir. Metaanaliz çalışmalarında her üç ajanın da etkinliğinin benzer olduğu bildirilmektedir (3,4).
Topikal mupirosin pomadın oral eritromisinden daha etkili olduğu bilinmektedir, ancak daha şiddetli/yaygın impetigo olgularında oral antibiyotik kullanımının topikal antibiyotiklere üstün olup olmadığı netlik kazanmamıştır.

Resim 1: Umblikus çevresinde ekskoriye eritematöz papüllerin
izlendiği skabiyez olgusu

Pedikülozis Kapitis
Pediyatrik yaş grubunda (6-12) sık karşılaşılan, Pediculus humanus var. capitis
etkeni olan, saçlı deriden kan emerek enfestasyona yol açan zorunlu ektoparazittir. Enfekte kişinin bir başkasına doğrudan teması ve/veya ortak kullanılan kişisel eşyalar aracılığı ile bulaşabilmektedir. Skalpte sıklıkla oksipital ve
postauriküler alanlara yerleşen bitin bıraktığı antijenik atıklara bağlı şiddetli
kaşıntı gelişmektedir. Ekskoryasyonla deri bütünlüğünün bozulduğu alanlarda
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servikal ve oksipital lenfadenopatinin eşlik ettiği impetiginizasyon tablosu gelişebilmektedir. Hatta şiddetli pyodermi gelişimine bağlı nadiren skatrisyel alopesi bildirilmektedir. Kronik infestasyon metisilin rezistan S.aureus veya nefritojenik Streptococcus spp. suşlarının süperenfeksiyonuna yol açabilmektedir
(5). Tedavide topikal ve oral pedikülosidal ajanlar yanısıra impetijinizasyon
şiddetine göre tercihen sistemik birinci kuşak sefalosporin grubu veya topikal
mupirosin, fusidik asit, oksitetrasiklin-polimiksin B gibi antistafilokokal antibiyotik tedavisi de eklenmelidir (6).

Demodikosis
Demodex brevis ve Demodex folliculorum gibi saprofitik ektoparazitlerin yol
açtığı, yüz gibi sebase glandların yoğun olduğu bölgelerde, pilosebase üniteye
yerleşen parazitik deri hastalığıdır. Demodex akar yoğunluğunun 5/cm2 üzerine çıkıldığında eritem skuam papülopüstüler lezyonlarla karakterize olan klinik belirtiler gözlenebilmektedir. Tedavide topikal antibiyotikler akarisidal ve
antiinflamatuvar özellikleri ile yer almaktadır.

Sodyum Sülfasetamid:
Dermatolojide antibakteriyel ve antiinflamatuvar etkileri ile papülopüstüler
rozasea, seboreik egzema ve akne vulgaris gibi pek çok dermatozun tedavisinde kullanılabilen antibakteriyel bir ajandır. Gram-negatif ve P.acnes gibi
gram-pozitif mikroorganizmaların gelişiminde bakteriyostatik etkiye sahiptir
(7,8). Keratolitik, antibakteriyel, antifungal ve antiparaziter etkinliğe sahip sülfür ile kombinasyonunda etkinliği çok daha artmaktadır. Sodyum sülfasetamid %10 ve sülfür %5 kombinasyonu en sık kullanılan formülasyondur. Saraç
(9) tarafından yapılan çalışmada Demodex brevis ve Demodex folliculorum
gibi saprofitik ektoparazitlerin rol oynadığı demodicosis ve rozasea tedavisinde sülfürün demodeks parazitleri üzerindeki antiparaziter etkisinin önemi
vurgulanmaktadır.

Metronidazol:
Birçok protozoal ve gram negatif-gram pozitif bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılabilen nitroimidazol grubu antibiyotiklerdendir. Nükleik asit
sentezini inhibe etmektedir. Antimikrobiyal ve antiprotozoal etkinliğinin yanısıra pek çok dermatozda lenfosit kemotaksisini ve nötrofillerden inflamatuvar mediyatörlerin salınımını inhibe ederek, cilt üzerinde serbest oksijen
radikallerinin salınımını azaltarak anti-inflamatuvar etkinliği ile önemli bir yer
tutmaktadır (10). Rozase hastalarında (Resim 2) Demodex folliculorum kolonizasyonu sağlıklı bireylere göre 5-7 kat daha yüksek olabilmektedir. Demodeks
akarları inflamatuvar sitokinlerin salınımını uyararak, papülopüstüler lezyonların gelişmesi ve vasküler değişiklikler yaratarak demodeks akarlarının
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dermise penetrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Bu amaçla kullanılan metronidazol jel; anti-inflamatuvar ve anti-paraziter etkinliği ile eritem, papül, püstül ve D.folliculorum yoğunluğunda plaseboya göre anlamlı düzeyde azalma
sağlamaktadır (11). Bu nedenle demodikozis ve rozase tedavilerinde tercih
edilmektedirler.

Resim 2: Demodeks infestasyonunun eşlik ettiği eritematotelenjiektatik tip
rozasea olgusu

İnsect Bite
İnsecta grubu artropodlar (bit, pire, sivrisinek, tahtakurusu vb) ısırma veya
sokma ile çeşitli bulaşıcı hastalıkların taşınmasında bir vektör olabildikleri gibi, doku hasarına sekonder bakteriyel enfeksiyonlara giriş kapısı da
oluşturabilmektedir.
Kutanöz Layşmanyazis, L. tropica ve L.infantum protozoanlarının neden
olduğu, enfekte dişi kum sineği vektörünün, yüz, kol, bacak gibi açık kalan
alanlardan sokması sonucu, eritemli bir papül şeklinde başlayarak sonrasında
merkezinde sert kurutla kaplı ülsere nodüler lezyona ilerleyen bir tablodur.
Spontan iyileşebildiği gibi, skar oluşumunu önlemek, hastalığın yayılma hızını
azaltmak amacıyla lezyonun çapı ve hastanın immünolojik durumuna göre topikal paromomisin merhem, intralezyonel pentavalent antimon tedavisi, azoller ve kriyoterapi tercih edilebilir. Hafif şiddetteki olgularda paramomisin gibi
alternatif topikal tedaviler kullanılabilmektedir. Paromomisin (aminosidin)
antiparaziter etkili aminoglikozid grubu antibiyotiktir. % 15 paromomisin ve
% 12 Metilbenzotonyum veya üreden oluşan iki farklı formülü bulunmaktadır
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(Leshkutan®). Günde 2 kez 10-20 gün uygulandığında her iki formülde de benzer şekilde kür oranını arttırdığı ve sistemik tedaviye alternatif olabileceği görülmüştür (12).

Viral Deri Enfeksiyonları
Sık görülen viral deri enfeksiyonları; herpes virüs ailesinden, herpes simpleks, herpes zoster; pox virus ailesinden molluskum kontagiozum, human papilloma virüs (HPV) ailesinden verrukaların etken olduğu, çeşitli klinik prezentasyonlarla ortaya çıkan, temas yolu ile bulaşan, genellikle benign seyirli
enfeksiyonlardır.

Zona ve Postherpetik Nevralji (PHN)
Varisella zoster virüsünün (VZV) etken olduğu, arka kök gangliyonlarında latent döneme geçen virusun ileri yaşlarda reaktivasyonu sonucu innerve ettiği dermatomal alanda ortaya çıkan veziküler lezyonlar herpes zoster (zona)
olarak tanımlanmaktadır. En sık görülen komplikasyon postherpetik nevralji
ve süperenfeksiyondur. Dorsal kök ganglionlarında ortaya çıkan yoğun enflamasyona bağlı gelişen atrofi ve skarlar postherpetik nevralji patogenezinde
rol oynamaktadır. VZV’nin cilt üzerinde eksprese olan CD4-T lenfositlere karşı afinitesi olduğu bilinmektedir. Bassukas ve arkadaşları (13) zonada gelişen
sekonder bakteriyel enfeksiyonların cilt üzerindeki VZV spesifik T lenfosit
subgrubunun oligoklonal ekspansiyonunu genişletebileceği ve böylece bakteriyel süperenfeksiyonların, yoğun bir T hücre uyarımı ile makrofajları aktive
ederek proinflamatuvar sitokinlerin lokal salınımını indüklediği ve ganglion
enflamasyonunu daha çok uyararak PHN gelişimini tetiklediği öne sürülmektedir. Bu nedenle hem süperenfeksiyon hem de PHN gelişme riskini azaltmak
için standart antiviral tedavinin yanısıra antibakteriyel tedavi eklenmesi önerilmektedir. Topikal gentamisin %0,1 krem, basitrasin-neomisin-polimiksin B
pomad, mupirosin %2 krem-pomad, retapamulin % 1 pomad ve oksitetrasiklin
ve polimiksin B kombinasyonu sekonder bakteriyel deri enfeksiyonlarda tercih
edilebilecek ajanlardır (1).

Herpes Simpleks
Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve tip 2’nin etken olduğu, cilt, dudak, oral
mukoza ve genital bölgede sıklıkla rekürren enfeksiyonlara yol açan, eritematöz zeminde grube küçük ağrılı veziküllerle karakterize mukokutanöz enfeksiyonlardır. Herpetik jinjivostomatit, herpetik dolama, herpes genitalis topikal
ve/veya sistemik antiviral tedavi ile 5-10 gün içerisinde tamamen gerileyebilmekte, ancak tekrarlayan enfeksiyonlarda veya sekonder impetijinizasyonlarda skar ve atrofi gelişebilmektedir. Herpes labialiste topikal antiviral tedavinin
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yanısıra topikal tetrasiklin grubu antibiyoterapinin matriks metalloproteinaz
inhibisyonu ile antiinflamatuvar etki oluşturarak doku ülserasyonunu engellediği, iyileşme süresini kısalttığı ve ağrıyı azalttığı bildirilmektedir (14).
Ekzema herpetikum; önceden var olan atopik dermatit, psöriyazis, rozase gibi dermatozların üzerine eklenen HSV-1 ve HSV-2’nin yol açtığı lokalize
veya yaygın vezikülopüstüler lezyonlarla karakterize bir tablodur. Daha çok
üst vücut ve yüz bölgesinde görülmektedir. Sistemik asiklovir (200 mg, günde 5 kez, 5 gün) tedavide ilk seçenektir. En sık eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonların başında S.aureus gelmekte olup primer impetigo tablosu
ile karışmaktadır. Bu nedenle altta yatan kronik dermatit zemininde ani gelişen grube papüloveziküler lezyonlar; ateş, halsizlik ve lenfadenopatinin eşlik
etmesi durumunda sistemik antiviral tedavi gecikmeden başlanmalı ve eşlik
eden impetijinizasyona yönelik profilaktik topikal veya sistemik antistafilokokal antibiyotik eklenmelidir.
Yapılan bir in vivo çalışmada topikal aminoglikozid grubu antibiyotiklerden neomisinin, antiviral interferon stimulate edici gen (ISG) ekspresyonunu
artırarak genital HSV-2 yükünü azalttığı ve virüse karşı koruyucu etkili olduğu
gösterilmiştir (15). Ancak bununla ilgili insan çalışması bulunmamaktadır.

Verrü
Verrukalar epitelyal hücreleri enfekte eden HPV’nin etken olduğu, deri ve
mukozaların sık karşılaşılan benign proliferasyonlardır. HPV türüne ve tutulan anatomik bölgeye göre klinik prezentasyonu değişmekte olup genellikle
asemptomatiktir. Salisilik asit, kriyoterapi, bleomisin, 5 florourasil, immünoterapi ve fotodinamik terapiler tedavi seçenekleri arasındadır. Genellikle HPV
ile enfekte epitelyal hücrelerin selektif hasarı yanısıra immünmodülatör etki de
göstermektedirler. Konvansiyonel tedavilere dirençli ve sık nüks eden olgularda antitümöral antibiyotik grubundan bleomisin tercih edilebilir.
Bleomisin Streptomyces verticillus’dan izole edilen, antineoplastik, antibakteriyel ve antiviral etkiye sahip sitotoksit polipeptit yapıda antibiyotiktir.
Düşük dozda antimitotik, yüksek konsantrasyonlarda timidin reuptake inhibisyonu ile DNA sentezini bloklayarak sitostatik etkiye sahiptir. Mozaik plantar, periungal verrular ve verruka vulgarisin tedavisinde intralezyonel uygulama şeklinde yapılmaktadır. Ağrı, ödem, eritem, pigmentasyon ve skar gibi yan
etkileri bulunmaktadır (16).
Molluskum Kontagiozum
Pediyatrik yaş grubunda sık karşılaşılan poksvirüs ailesinden Molluscum
contagiosum virüsünün etken olduğu infeksiyöz bir dermatozdur. Tipik bulgusu deri renginde, kubbemsi, göbekli papüllerdir. Papüllerin hemen çevresini saran, eritem, enflamasyon ve püy formasyonu görülmesi çoğu zaman
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sekonder bakteriyel enfeksiyon şüphesini akla getirmektedir. Ancak yapılan
mikrobiyolojik çalışmalar, bu bulguların sekonder bakteriyel enfeksiyon olmayıp virüse karşı immün yanıtın gelişerek regresyon fazının başladığını işaret
etmektedir. Hatta bu inflamatuvar yanıta ‘beginning of the end sign (BOTE)’
ismi verilmektedir. Yine de şiddetli enflamasyonun eşlik ettiği ve yüksek bakteriyel enfeksiyon şüphesinde, antibiyotik direncini önlemek amacıyla kültür
alınmalı ve ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Yapılan kültürlerde en
sık eşlik eden patojenler gram pozitif streptokok ve stafilokoklar olup mupirosin %2 krem-pomad tedavisi tercih edilebilir (17).
Tablo: Viral ve Paraziter Enfeksiyonlarda Önerilen Topikal Antibiyotikler
Viral/Paraziter enfeksiyonlar Önerilen topikal antibiyotik Etki
Skabiyez
Sodyum sülfasetamid & sülfür Antiparaziter /Antibakteriyel
Mupirosin, fusidik asit,
Antibakteriyel (sekonder
retapamulin pomad
bakteriyel enfeksiyon)
Rozase /
Sodyum sülfasetamid & sülfür Antiparaziter /Antibakteriyel
Demodikozis
Metronidazol
Antibakteriyel/ Antiparaziter &
Antiinflamatuvar
Herpes Zoster-PHN Gentamisin %0,1 krem,
Antibakteriyel (S. piyojenes, S.
basitrasin-neomisin-polimiksin Aureus)
B pomad, mupirosin %2
krem-pomad, oksitetrasiklinpolimiksin B, retapamulin
pomad
Kutanöz
Paromomisin(aminosidin)
Antiparaziter
Leishmaniasis
(Leshkutan®)
(%15 paromomisin ve %12
Metilbenzotonyum veya üre)
Verrukalar (HPV)

Bleomisin (intralezyonel)

Molluskum
Kontagiyozum
‘BETO’ sign var mı?

Mupirosin %2 krem-pomad

Antineoplastik, antibakteriyel ve
antiviral
Eşlik eden sekonder bakteriyel
enfeksiyon, antibakteriyel

Sonuç
Viral ve parazitik deri enfeksiyonlarında kullanılan topikal antibiyotikler sadece antibakteriyel etkileri ile değil antiviral, antiparaziter, antiinflamatuvar
etkinlikleri ile de önemli bir tercih sebebidir. En sık eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonlara yönelik kullanılan topikal antibiyotikler romatizmal ateş,
glomerulonefrit gibi invazif piyodermiler yanısıra postherpetik nevralji riskini,
HSV viral yükünü ve hastalık süresini de azaltmaktadır.
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Önemli Noktalar
•
•
•
•

Topikal metronidazol antiparaziter etkinliği yanısıra önemli düzeyde
antiinflamatuvar etkisi olması nedeniyle demodikozis tedavisinde kullanılmaktadır.
Zona üzerinde gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar VZV spesifik T lenfosit
aktivasyonunu ve proinflamatuvar sitokinlerin salınımını artırarak PHN gelişimini
uyarmaktadır.
Sarcoptes scabiei var. hominis’in kompleman inhibitörleri, üzerine eklenen
S.pyogenes’in yaşam süresini uzatabilmekte ve böylece fırsatçı patojenlerin
büyümesini ve impetijinizasyonu kolaylaştırabilmektedir.
Bu nedenle viral ve paraziter deri enfeksiyonlarında klasik tedaviye gerekli
zamanlarda antibiyotik eklenmesi komplikasyonları önleyebilir.
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Topikal Antibiyotikler
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Giriş
Bakteriler normal deri florasının elemanlarıdır. Deri ve mukozalarda kolonize
olan kommensal bakterilerden S.aureus ve diğer Gram-pozitif organizmalar
(özellikle koagülaz-negatif stafilokoklar [KNS]), klinik olarak önemli enfeksiyonlara neden olabilmektedir (1,2).
S.aureus burun deliklerinin ön kısmı, el, perine, ön kol, göğüs ve karın derisi ile farenkste kolonize olmaktadır (Şekil 1) (1). Sağlıklı erişkinlerin %1530’unda metisiline duyarlı S.aureus (methicilin-susceptible S. aureus [MSSA]),
%1-3’ünde ise metisiline dirençli S. aureus (methicilin-resistant S. aureus
[MRSA]) nazal taşıyıcılığı bulunmaktadır (3). Nazal S. aureus taşıyıcılığı toplumda furonkül, impetigo, sikozis barba ve arpacık gibi deri ve yumuşak doku
enfeksiyonlarına; nazal/ekstranazal S. aureus ve KNS kolonizasyonu ise sağlık
hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlara (SHİE) yol açabilmektedir (1-3).
Dekolonizasyon, taşıyıcı kişiyi endojen kaynaklı enfeksiyonlardan, çevresindeki kişileri de ekzojen kaynaklı enfeksiyonlardan koruyan yararlı bir strateji olup derideki bakteri yükünü azaltmayı hedeflemektedir (3). S. aureus
taşıyıcılığının persistan olması (%40), beta-laktam ya da florokinolon grubu
antibiyotiklerin kullanımı gibi faktörler taşıyıcılarda bakteri yükünü ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırmaktadır.
Deri ve mukozadaki bakteri taşıyıcılığını önlemenin en sık uygulanan iki
yolu, burun deliklerine uygulanan topikal antibakteriyel ilaçlar ve vücudu temizlemede kullanılan topikal antiseptiklerdir. Bu bölümde dekolonizasyon
yöntemleri bu iki ana başlık altında tartışılmış, son kısımda da deneysel ve
bitkisel yöntemlere değinilmiştir.
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Şekil 1: Erişkinlerde vücut bölgesine göre S.aureus taşıyıcılık oranları (1).
İlk oran genel popülasyondaki taşıyıcılığı, ikinci oran ise nazal S.aureus
taşıyıcılarının diğer vücut bölgelerindeki taşıyıcılığı göstermektedir.

Topikal Antibakteriyel İlaçlar
1. Mupirosin
Nazal S. aureus taşıyıcılığının tedavisinde mupirosin %2 merhem, burun deliklerinin ön kısmına günde 2 kez, 5 gün süreyle sürülmelidir (3). Mupirosinin
nazal dekolonizasyonda kullanımına ilişkin çok sayıda klinik çalışma bulunmaktadır. İki uzun süreli bakım tesisinde, 127 hastada gerçekleştirilen randomize kontrollü çalışmada burun deliklerine 14 gün boyunca günde 2 kez
mupirosin ya da plasebo uygulanmış, tedavi sonrası mupirosin grubunda %93,
plasebo grubunda %15 dekolonizasyon sağlanmıştır (4). Perl ve arkadaşları
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tarafından 3864 cerrahi hastasının dahil edildiği randomize çift kör çalışmada, burun deliklerinde S. aureus saptanan 891 hastaya operasyondan en çok
5 gün önce başlanacak şekilde günde 2 kez mupirosin ya da plasebo uygulanmış, postoperatif kültürlerde nazal taşıyıcılık mupirosin grubunda %83,4,
plasebo grubunda ise %27.4 oranında ortadan kaldırılmıştır (5). Raz ve arkadaşları tarafından immün yetersizliği ya da stafilokok taşıyıcılığı olan toplam
34 kişinin dahil edildiği çift kör çalışmada, başlangıçtaki 5 günlük nazal mupirosin uygulamasından sonra katılımcılar, 1 yıl boyunca ayda 5 gün mupirosin
ya da plasebo uygulayacak şekilde 1:1 randomize edilmiş; bir yılın sonunda
mupirosin grubunda nazal taşıyıcılık ve enfeksiyon riski plasebo grubuna göre
anlamlı biçimde azalmıştır (6). Bununla birlikte mupirosinin yaygın ve uzun
süreli kullanımı nedeniyle son yıllarda %81’e varan mupirosin direnci gelişimi
bildirilmektedir (3,7). Nazal taşıyıcılıkta 5 gün boyunca günde 2 kez mupirosin
uygulamasının direnç gelişimini önlemek amacıyla en çok iki defa yapılması
önerilmektedir (7).

2. Basitrasin
Nazal S. aureus taşıyıcısı 35 sağlık çalışanında ve nazal/ekstranazal MRSA kolonizasyonu olan 103 hospitalize kişide gerçekleştirilen iki randomize kontrollü çalışmada mupirosin, S. aureus eradikasyonunda basitrasin içeren topikal
ilaçlara üstün bulunmuştur (8,9). Etkinliğinin düşük olması ve alerjik dermatite yol açması nedeniyle basitrasin taşıyıcılık tedavisinde uygun bir seçenek
değildir (10).

3. Retapamulin
Retapamulin, ribozomun 50S alt ünitesi ile etkileşerek gram-pozitif ve
gram-negatif bakterilere etki eden plöromutilin grubu bir antibiyotiktir (3). S.
aureus ile kolonize sağlıklı kişilerde 3 ya da 5 gün süreyle günde 2 kez retapamulin %1 merhem uygulamasının plasebo ile karşılaştırıldığı yayınlanmamış
Faz I/II çalışmada, retapamulin S. aureus eradikasyonunda plaseboya üstün
bulunmuş, yan etki olarak 5 gün retapamulin kullanan 2 kişide burun kanaması gözlenmiştir (11). Beş günlük nazal ve peri-rektal retapamulin %1 merhem
uygulamasının topikal MRSA eradikasyonunda plaseboyla karşılaştırıldığı,
yayınlanmamış bir başka Faz III çalışmada, 1 hafta sonundaki nazal/peri-rektal MRSA kültür pozitifliği retapamulin grubundaki 23 kişide %8,7, plasebo
grubundaki 22 kişide %59,1 olarak saptanmıştır (p<0.001) (12). Retapamulinin
dekolonizasyonda kullanımı ile ilgili daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Topikal Antiseptikler
1. Klorhekzidin
Klorhekzidin glukonat, bakterilerin hücre duvarına bağlanan, gram-pozitif
ve gram-negatif bakterilere ve mayalara etkili geniş spektrumlu bir topikal
antiseptiktir. Çeşitli çalışmalarda dekolonizasyon amacıyla klorhekzidinin
%0.12’lik jel, %0.12’lik oral yıkama çözeltisi, %2’lik tek kullanımlık durulama
gerektirmeyen polyester bez, %4’lük vücut yıkama çözeltisi, %4’lük sabun gibi
formları kullanılmıştır (13). Vücut dekontaminasyonunda klorhekzidin %2
bez ya da %4 çözelti, günlük banyo şeklinde 5-7 gün süreyle kullanılmıştır.
Ülkemizde klorhekzidinin %4’lük çözelti ve sıvı sabun, %2’lik çözelti, %2’lik
temizleme mendili, %0,5’lik krem, %0,2 oral sprey ve %0.12’lik gargara formları
satılmaktadır.
Elektif kardiyotorasik cerrahi için yatırılan 954 hastada gerçekleştirilen randomize çift kör çalışmada, perioperatif günde 4 kez klorhekzidin %0.12 jelin
burun deliklerine ve klorhekzidin %0.12 çözeltinin oral yıkama şeklinde uygulaması plasebo ile karşılaştırılmış; klorhekzidin grubunda nazal S.aureus taşıyıcılığında anlamlı azalma ve plaseboya göre daha az SHİE saptanmıştır (14).
Yoğun bakım hastalarında %2 ila %4’lük klorhekzidin ile vücut temizliğinin
SHİE üzerine etkisini değerlendiren 18 çalışmalık bir metaanalizde, klorhekzidin ile dekolonizasyonun santral kateter ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu,
MRSA enfeksiyonu ve vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonu gelişme
riskini azalttığı bildirilmiştir (13).
Klorhekzidin, bakteriyel taşıyıcılığın eradikasyonunda mupirosin ile birlikte kullanılabilir. Birçok çalışmada klorhekzidin ile 5 gün boyunca günde 1 kez
vücut temizliği, 5 gün süreyle günde 2 kez intranazal mupirosin %2 merhem
uygulamasıyla kombine edilerek dekolonizasyon sağlanmıştır (15-19).
Klorhekzidine karşı direnç gelişimi bildirilmiştir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, klorhekzidin direncinden sorumlu tutulan qacA/B veya smr genlerinden en az birinin, S. aureus suşlarında %20 oranında taşındığı gösterilmiştir
(20). Klorhekzidin direnci, düşük seviyeli mupirosin direnci ile de birliktelik
gösterebilmekte olup bu durum gelecekteki taşıyıcılık tedavileri açısından risk
oluşturmaktadır (21).

2. Povidon-iyot
Povidon-iyot, geniş spektrumlu, antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiprotozoal etkinliği olan bir antiseptiktir. Povidon-iyot, %4 ila %10 arasındaki
derişimlerde topikal olarak kullanılmaktadır (3).
Phillips ve arkadaşları tarafından artroplasti ve omurga cerrahisi hastalarında gerçekleştirilen çalışmada, hastalar tüm vücuda 2 kez %2 klorhekzidin
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uygulamış ve burun deliklerine operasyondan önceki 5 gün boyunca günde 2
kez mupirosin %2 merhem ya da operasyondan önceki 2 saat içinde 2 kez povidon-iyot %5 çözelti uygulayacak şekilde randomize edilmiştir. Mupirosin kullanan 763 olgunun 5’inde operasyondan sonraki 3 ay içinde S. aureus kaynaklı
derin cerrahi alan enfeksiyonu gelişirken povidon-iyot kullanan 776 olgunun
hiçbirinde derin cerrahi alan enfeksiyonu gelişmemiştir (22).
Povidon-iyotun preoperatif deri ve burun hazırlığı için üretilmiş %5’lik ticari formunun (3M Skin and Nasal Prep®), nazal uygulamadan sonraki 1, 6 ve
12. saatlerde, burnun ön kısmındaki S. aureus koloni sayısını salin kontrole
göre anlamlı biçimde azalttığı gösterilmiştir (23). Bununla birlikte cerrahi el
antiseptiklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada klorhekzidinin etkinliğinin povidon iyota göre daha kalıcı olduğu gösterilmiş, santral kateter alanı bakımında
klorhekzidin ile povidon iyotun karşılaştırıldığı bir metaanalizde ise klorhekzidinin, kateter ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarını azaltmada povidon iyota
üstün olduğu saptanmıştır (24-25). Etkisinin kalıcı olmaması ve irritasyon potansiyeli gibi nedenlerle povidon iyot, taşıyıcılık tedavisinde klorhekzidinden
geri plandadır.

3. Sodyum Hipoklorit (Çamaşır Suyu)
Sodyum hipoklorit, hücresel metabolizmayı değiştiren ve fosfolipid yıkımına
yol açan bir antimikrobiyaldir (3). Fritz ve arkadaşları tarafından, burun deliği,
aksilla ya da inguinal bölgede S. aureus kolonizasyonu olan 244 hastada gerçekleştirilen bir çalışmada, hijyen eğitimine ek olarak hastalara 5 gün boyunca, günde 2 kez intranazal mupirosin, mupirosin ve günlük %4 klorhekzidinli
banyo ya da mupirosin ve sodyum hipokloritli banyo (1 küvet suya ¼ fincan
%6’lık sodyum hipoklorit) uygulatılmıştır. Birinci aydaki S. aureus eradikasyon
oranları kontrol grubunda (yalnızca hijyen eğitimi) %38, mupirosin grubunda
%56, mupirosin+klorhekzidin grubunda %55 ve mupirosin+sodyum hipoklorit grubunda %63 (p<0.01) olarak saptanmıştır (26).
Rekürren MRSA deri ve yumuşak doku enfeksiyonu geçiren çocuk ve erişkinlerde, 3 ay boyunca haftada 2 kez, ¼’üne kadar suyla doldurulmuş küvete ¼
fincan sodyum hipoklorit konularak hazırlanmış (2,5 µl/ml) çamaşır suyuyla
15 dakikalık banyo, dekolonizasyon amacıyla önerilebilir (27).

Deneysel ve Bitkisel Yöntemler
1. Çay Ağacı Yağı
Çay ağacı yağı (Tea Tree Oil [TTO]), Melaleuca alternifolia bitkisinden elde
edilen, MRSA’yı da kapsayan geniş spektrumlu antimikrobiyal etkinliği bulunan popüler bir antiseptiktir (3). Çay ağacı yağı rejiminin (nazal ve lezyonel
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TTO %10 krem uygulaması ve TTO %5 ile vücut yıkama) standart dekolonizasyon (nazal mupirosin %2 merhem, lezyonel gümüş sülfadiyazin %1 krem
uygulaması, klorhekzidin %4 sabunla vücut yıkama) ile karşılaştırıldığı 224 olguluk randomize çalışmada TTO rejimi, burun, boğaz, aksilla, kasık ve açık
yaraları kapsayan taşıyıcılığın tedavisinde standart yöntemle benzer, nazal taşıyıcılık eradikasyonunda ise mupirosine göre daha az etkili bulunmuştur (28).
Çay ağacı yağının dekolonizasyon için gereken en uygun derişimi, etkinliği ve
güvenliği ile ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

2. Lizostafin
Lizostafin, stafilokokkal hücre duvarında yarıklanmaya neden olarak antibakteriyel etkinlik gösteren bir glisilglisin endopeptidazdır (3). Lizostafinin 98
MRSA klinik izolatına karşı mupirosin ve TTO’dan daha etkili olduğu in vitro
olarak gösterilmiştir (29). Pamuk faresi modelinde gerçekleştirilen bir başka
çalışmada, tek doz lizostafin %0,5 krem, nazal MSSA, MRSA ve mupirosine
dirençli S. aureus eradikasyonunda tek doz mupirosin merheme üstün bulunmuştur (30). Lizostafin ile ilgili klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tablo 1. Dekolonizasyon Yöntemleri ve Uygulama Şekilleri
Yöntem
Mupirosin
Klorhekzidin
glukonat

Form
%2 merhem

Uygulama şekli
Burun deliklerine 5 gün boyunca
günde 2 kez
%2’lik tek kullanımlık bez 5-7 gün boyunca, günde 1 kez vücut
temizliği

%4’lük vücut yıkama
çözeltisi

Povidon-iyot

%4-10’luk çözelti formları Operasyondan önce intranazal
uygulama
Sodyum hipoklorit ¼’üne kadar suyla
3 ay boyunca haftada 2 kez, 15
doldurulmuş küvete ¼
dakikalık banyo
fincan sodyum hipoklorit
(2,5 µl/ml)
Çay ağacı yağı
TTO %10 krem
Burun deliklerine 5 gün boyunca
günde 3 kez
TTO %5 banyo ürünü

5 gün boyunca, günde 1 kez vücut
temizliği
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Sonuç
Nazal ve ekstranazal S. aureus taşıyıcılığı, toplumda ve sağlık hizmeti alan kişilerde çeşitli enfeksiyonlara yol açmaktadır. Bakteriyel taşıyıcılığın eradikasyonu için 5 gün süreyle günde 2 kez nazal mupirosin %2 merhem uygulaması ve
beraberinde klorhekzidin ile vücut temizliği, mevcut seçenekler içinde en uygun yaklaşım gibi görünmektedir. Ancak mupirosine ve klorhekzidine dirençli MRSA suşlarının saptanmış olması, dekolonizasyon için yeni alternatiflere
ihtiyaç doğurmaktadır. Deneysel aşamadaki bitkisel tedaviler ve antimikrobiyal ajanların etkinliği ve güvenliğine ilişkin daha geniş çaplı klinik çalışmalar
gerekmektedir.

Önemli Noktalar
•
•
•
•
•
•
•

Toplumda, en sık burun deliklerinin ön kısmında olmak üzere deride ve
mukozalarda S. aureus kolonizasyonu bulunmaktadır.
Başta nazal taşıyıcılık olmak üzere bakteriyel taşıyıcılığın tedavisi, endojen/ekzojen
kaynaklı deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ya da sağlık hizmetiyle ilişkili
enfeksiyonları önler.
Nazal S. aureus taşıyıcılığında en yaygın tedavi, mupirosin %2 merhemin burun
deliklerinin ön kısmına günde 2 kez, 5 gün süreyle sürülmesidir.
Diğer topikal antibakteriyellerin bakteriyel taşıyıcılıktaki etkinliği ya da güvenliği ile
ilgili veriler yetersizdir.
Klorhekzidin %2 bez ya da %4 çözelti günlük banyo şeklinde 5-7 gün süreyle
kullanılarak yapılan vücut dekontaminasyonu, intranazal mupirosin tedavisine
eklenebilir.
Povidon-iyot %5 çözelti, nazal taşıyıcılığın preoperatif tedavisinde mupirosine
alternatiftir.
2,5 µl/ml çamaşır suyuyla 3 ay boyunca haftada 2 kez 15 dakikalık banyo, vücut
dekolonizasyonu için kolay ulaşılabilir bir seçenektir.
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Topikal Antibiyotik
Direnci ve Önlemler
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Giriş
Tüm dünyada görülen enfeksiyonların en sık nedenlerinden biri bakteriyel
deri enfeksiyonlarıdır.1 Bu enfeksiyonlarda sistemik antibiyotiklerin yanı sıra
topikal antibiyotikler de reçete edilmektedir. Primer nedeni bakteriler olmayan ve uzun süreli tedavi gerektiren akne vulgaris, rozase gibi inflamatuvar
deri hastalıklarında da topikal antibiyotikler tercih edilmektedir.2 Bunlar göz
önüne alındığında dermatologların antibiyotikleri sık reçete eden uzmanlık
gruplarından olduğunu söylenebilir. Bu nedenle antibiyotik direnci açısından
çok dikkatli olmak ve bilinçli reçete etmek oldukça önemlidir.
Antibiyotik direnci, son yıllarda daha dikkat çekici bir konu haline gelmiştir. Yaklaşık 2050’li yıllarda antibiyotiklere dirençli bakterilerin tüm dünyada
önemli ölüm nedenlerinden biri olacağı düşünülmektedir. Son yıllarda gereksiz ve uzun süreli antibiyotik kullanımının süper dirençli bakteriler denilen her
türlü antibiyotiğe dirençli suşların ortaya çıkmasına yol açtığı bilinmektedir.3
Bu bakteriler aynı zamanda bir araya gelerek biyofilm tabakası oluşturmakta
ve kendilerini daha dirençli hale getirmektedirler4

Mikrobiyoloji ve Dermatolojide Sık Kullanılan Antibiyotikler
Sağlıklı deri, mikropların vücuda girmesini engelleyen en önemli bariyerdir.4
Travmalara, tinea enfeksiyonları gibi hastalıklara veya cerrahi işlemlere bağlı
deri bütünlüğünün bozulmasıyla bakterilerin deri ve subkutan dokulara girerek enfeksiyona neden olduğu bilinmektedir.1 Ayrıca derimizin kendi florasının bozulması da bu enfeksiyonları kolaylaştırmaktadır.
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İmpetigo, erizipel gibi deri enfeksiyonlarına sıklıkla neden olan bakteriler
S. aureus ve S. pyogenes gibi gram pozitif koklardır. Ancak kronik hadiselerde veya konakta diyabetes mellitus, lösemi gibi immün sistem üzerine negatif
etkisi olan bir hastalık varsa P.aeruginosa, Enterobacteriaceae ailesi gibi farklı
etkenler de enfeksiyon yapabilir.5 Bu etkenlere yönelik hem topikal hem de
sistemik antibiyotikler reçete edilmektedir.
Dermatolojide kullanılan topikal antibiyotikler mupirosin, fusidik asit, neomisin, basitrasin, polimiksin B, retapamulin, eritromisin, tetrasiklin, oksitetrasiklin, sülfasetamid, klindamisin gibi çok geniş bir yelpazede yer almaktadır.
Bunlar daha önce belirtildiği gibi hem bakteriyel deri enfeksiyonlarında hem
cerrahi girişim sonrasında ve kronik yaraların tedavisinde hem de akne vulgaris gibi inflamatuvar hastalıklarda tercih edilmektedir.

1. Mupirosin
Mupirosin ilk defa 1983’te kullanılmaya başlanan, bir topikal antibiyotiktir.6
Sistemik olarak alındığında hızlıca inaktif metabolitine dönüştüğünden sistemik kullanımı yoktur. Etkisini bakterideki isolösil transfer-RNA sentetaza
bağlanıp bakteriyel RNA ve protein sentezini inhibe ederek gösterir. 7 Halen
S. aureus ile S. pyogenes’e ve D grubu streptokoklar hariç diğer streptokoklara
karşı etkin kabul edilmektedir.8 Mupirosine olan direncin iki mekanizma ile
geliştiği gösterilmiştir. İlk mekanizmada bakterinin plazmid ile ilişkili mupA
veya ileS2 geninin kazanımı, diğer mekanizmada da mupB geninin kazanımı
ile alternatif isolösil t-RNA sentetaz elde edilmesidir.9
Sıklıkla stafilokok enfeksiyonlarında tercih edildiği için mupirosine gelişen
direnç çalışmaları daha çok S. aureus ile yapılmıştır. Bu direnç coğrafi bölgeye
ve hasta popülasyonuna göre değişmektedir.10 Birçok antibiyotiğin direnç karşılaştırılması yapılan bir çalışmada metisiline dirençli S. aureus için mupirosin
direnci %9.4 bulunmuşken bu oran klindamisinde %6.2, eritromisinde %82.8,
tetrasiklinlerde %1.6 oranında tespit edilmiştir.11 2020 yılında yapılan bir metaanalize göre mupirosine dirençli S. aureus oranı Amerika’da %10,5, Avrupa’da
%6.6 ve Asya’da %7.3 olarak bulunmuştur.12 Ancak metisiline dirençli S. aureus göz önüne alındığında mupirosin direnci Asya’da %12.1, Avrupa’da %8 ve
Amerika’da %5.9 olarak görülmüştür. Yazarlar bu farklılığı Asya’da mupirosinin reçetesiz satılmasına, ucuz olmasına, antibiyotiğin yanlış kullanımına ve
ampirik tedavi sıklığının yüksek olmasına bağlamışlardır.12

2. Fusidik Asit
Fusidik asit, ilk defa 1962’de stafilokok enfeksiyonlarında kullanılmaya başlanmıştır.13 Hem oral, hem topikal, hem de intravenöz olarak kullanılabilir.1
Fusidik asit, protein sentezinde görevli peptit elongasyon faktör EF-G’e spesifik inhibitör etki gösterir. EF-G, peptid translokasyonunda görevlidir. Aynı
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zamanda ribozom serbestleştirici faktör ile de etkileşime girerek protein sentezini durdurma kodonundan ribozom kompleksini serbest bırakır.13 Fusidik
asit, EF-G-GDP’ye bağlanarak bu işlevi önler.14
Fusidik aside karşı direnç, EF-G’yi kodlayan fusA geninde mutasyona veya
ilacın hedef bölgesini koruyan sitoplazmik proteinleri kodlayan fusB ve fusC
genlerinin kazanımı ile oluşmaktadır.15 Çok daha nadiren ribozomal bir proteini kodlayan fusE gen mutasyonuna bağlıdır.
Son yıllarda fusidik asite giderek artan oranlarda direnç bildirilmeye başlanmıştır. Fusidik asitin deri enfeksiyonlarındaki monoterapi olarak özellikle
topikal kullanımının S. aureus suşlarında dirence neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle fusidik asit kullanılırken rifampisin gibi bir başka antibiyotikle kombinasyon tedavisi önerilmektedir.16 Macaristan’da yapılan bir çalışmada nazal sürüntülerde %23, yara sürüntülerinde %35 oranında fusidik asit
direnci gösterilmiştir.17 Ancak dokuz Avrupa ülkesini ele alan bir çalışmada
Hollanda’da bu direnç oranı %5.2 bulunmuştur.18 Aynı dönemde Tayvan’da yapılan bir çalışmada bu oran %18.1 olarak gösterilmiştir.19 Bu durum tıpkı mupirosinde olduğu gibi bölgesel faktörlerin direnç gelişiminde önemli olduğunu
göstermektedir.

3. Oksitetrasiklin-Tetrasiklin
Tetrasiklinler, 1948’de Streptomyces aureofaciens’ten elde edilmesi ile birlikte
kullanılmaya başlanmıştır.19 1950’lerin ortasında antibiyotik olarak kullanılan
üç tetrasiklin türevi bulunmaktaydı. Streptomyces rimosus’tan elde edilen oksitetrasiklin de bunlardan biridir.20 Tetrasiklinler kullanılmaya başlandığı dönemde Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere, spiroketlere, riketsiyalara ve
bazı virüslere etkin bulunmuştur.21
Oksitetrasiklin, bakteriyostatik etkili bir antibiyotiktir. Ayrıca antioksidan, antienflamatuvar ve immünsüpresif etkisi de vardır. Bu nedenle topikal
formları inflamatuvar reaksiyonun eşlik ettiği primer ve sekonder deri enfeksiyonlarında faydalıdır. Etkilerini elongasyon esnasında amino-açil-t-RNA’nın
ribozoma bağlanmasını önleyerek bakteriyel ribozomlarda protein sentezini
inhibe ederek gösterirler.21 Bakterilerde direnç gelişimi sıklıkla antibiyotiğin bağlandığı rRNA’da hedef bölgede mutasyon oluşumu ile meydana gelir.
Tetrasiklinlere direnç bazı Avrupa ülkelerinde E. coli için %66,9, Klebsiellalar
için %44,9’lara varmaktadır.22 Tüm dünyada tetrasiklin direnci ise metisilin dirençli S. aureus’da %8,7 iken S. pneumonia’da %24,3 olarak bulunmuştur. 23

4. Polimiksin B
Polimiksinler, ilk defa 1947’de daha sonra Paenibacillus polymyxa adını alacak olan Bacillus polymyxa isimli bir Gram pozitif bakteriden elde edilmiştir.24
Diğer tüm polimiksinler gibi Polimiksin B de Gram negatif ve birkaç gram
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pozitif bakteriye bakterisidal etkilidir. 1980’e kadar aktif olarak kullanılmasına
rağmen akut tubuler nekroz gibi ciddi nefrotoksik yan etkilerinden dolayı sistemik kullanımı neredeyse terkedilmiş ve topikal kullanıma geçilmiştir.25
Polimiksin B, bakterilerin dış membranındaki lipopolisakkaritlere bağlanıp
membranda bozulmaya ve geçirgenlik artışına neden olarak bakterileri öldürür. Direnç gelişimi ise antibiyotiğin membrandaki bağlanma yerindeki mutasyonlar ve dış membran polaritesindeki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkar.26
Yapılan direnç çalışmaları daha çok gram negatif bakterilerle yapılmıştır. Çoklu
ilaç direnci olan K. pneumonia hastalarında %35’e varan direnç bildirilmiştir.27
Acinetobakter alt tipleri ile yapılan çalışmalarda ise direnç oranı %27,5’lara
kadar olduğu gösterilmiştir. 28

5. Klindamisin
Klindamisin, Streptomyces lincolnensis’ten elde edilen linkomisinin 1960’larda kullanılmaya başlanan bir türevidir.29 Stafilokok ve streptokok gibi gram
pozitiflere olan etkisi zamanla azalmıştır. Aerob bakterilerin çoğu klindamisine dirençliyken anerob gram pozitif ve negatiflerde kullanılabilmektedir.
Dermatolojide topikal olarak özellikle akne vulgaris tedavisinde tercih edilmektedir. Bu tedavide de dirençten korunmak amacıyla tek başına değil kombine tedavilerde kullanılması önerilmektedir.

6. Eritromisin
Ertiromisin, 1952’de keşfedilen makrolid türevi bir antibiyotiktir. Streptokok,
Stafilokok, korinebakteriyum gibi gram pozitiflere ve Legionella pneumophila,
Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis gibi gram
negatiflere etkindir. Ayrıca Chlamydia trachomatis, Entamoeba histolytica,
Mycoplasma pneumoniae, Treponema pallidum ve Ureaplasma urealyticum’a
da etkilidir.30
Etkisini bakterinin ribozomundaki 23S rRNA’ya bağlanarak gösterir ve
protein sentezini inhibe eder. Bakteriostatiktir.31 Bağlanma yerindeki mutasyonlara bağlı direnç gelişimi görülür. Akne vulgaris hastalarında eritromisine
dirençli suş taşıyıcılığının %72.5’a vardığı bildirilmiştir.32 Ayrıca eritromisin ve
klindamisin kullanımının kıyaslandığı bazı çalışmalarda P.acnes ve stafilokoklarda eritromisin direnci daha yüksek bulunmuştur.33,34 Ülkemizde de yapılan
çalışmalarda S. auerus’ta eritromisin direnci %48,5 gibi oldukça yüksek oranlarda bildirilmiştir.35

7. Metronidazol
Metronidazol, 5-nitroimidazol ailesinden bir bakterisidal antibiyotiktir.
Esas olarak anaerob bakterilere, bazı mikroaerofilik bakterilere ve parazitlere etkilidir.36 Hücre içine pasif difüzyonla girer. Mekanizması tam olarak
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anlaşılmamakla beraber DNA sentez inhibisyonuna, oksidasyonla DNA’da
bozulmalara ve hücre ölümüne neden olduğu düşünülmektedir. Bakterilerin
metronidazole karşı geliştirdiği direnç çok farklı mekanizmalarla olmaktadır. Ancak en sık görülen mekanizma ilacın hücre içine alınmasında azalma,
içeri alınan ilacı inaktive etme ve DNA onarımını hızlandırma şeklindedir.37
Son yıllarda metronidazole de artan oranda direnç bildirilmeye başlanmıştır.
Özellikle anaerob gram pozitif sporsuz bakterilerde bu oran yüksektir.

Antibiyotik Direncini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler
Antibiyotik direnci tüm dünyada hızla artan bir problemdir. Bu direnci engellemek amacıyla birtakım önlemler almak gerekmektedir. Bu önlemler tabloda
özetlenmiştir.38-41
Antibiyotik direnci oranlarında coğrafi farklar vardır. Bu durum bazı bölgelerde reçetesiz olarak antibiyotik erişimine bağlanmıştır. Dolayısıyla gerek topikal gerek sistemik antibiyotiklerin ülkemizde olduğu gibi reçete ile satılması
alınacak ilk önlemdir.
Doğru zamanda, doğru dozda, doğru süre boyunca ve doğru antibiyotik
reçete edilmesi önemlidir. Tanının antibiyotik kullanımı gerektirip gerektirmediği dikkate alınmalıdır. Enfeksiyon durumunda mümkünse örnek almak,
bakteriyi tanımak ve kültür-antibiyogram yaparak doğru antibiyotiği kullanmak önerilir. Antibiyotik kişiye uygun dozda verilmelidir. Gerekenden ne kısa
ne de uzun kullanılmalıdır.40
Tıp eğitiminde ve sonrasında da antibiyotik direnci ile ilgili eğitimler devam etmelidir. Tüm uzmanlık dallarındaki kongre ve seminerlerde bu konudaki yetkin kişilerce eğitim verilmelidir. Tıp dergilerinin belli aralıklarla bu konuda yayınlar yapması da faydalıdır.41
Antibiyotik direncinin bulaşabilir bir durum olduğu unutulmamalıdır. Sık
antibiyotik kullanan kişilerin floralarında bulunan dirençli bakteriler temas ile
aile bireylerine ve muayene eden doktorlarına geçebilmektedir. Bireyler bu bulaşma şekli ile ilgili bilgilendirilmelidir. Bakterilerden korunmada ortak eşya
kullanımının mümkün olan en aza indirilmesi ve kişilerin el hijyenlerine dikkat etmesi önemlidir. Doktorların muayene esnasında eldiven giymeleri, muayene öncesi ve sonrasında ellerini doğru yöntemle yıkamaları veya antiseptik
solüsyon kullanmaları önerilmektedir.39
Dermatologlar akne vulgaris gibi bakterilerin ön planda etken olmadığı
hastalıklarda da antibiyotik reçete etmektedirler. Bu tanılarda antibiyotik dışı
tedavilerle başarı sansı olan hastalara öncelikle bu tedavileri denemek akıllıca
olacaktır. Akne sıklıkla uzun süreli tedavi gerektirdiğinden antibiyotiklerin aylarca kullanımından kaçınmak için de diğer tedavi seçenekleri düşünülmelidir.37
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Eğer antibiyotik gerekliyse benzoil peroksit, retinoik asit gibi topikal tedavileri
reçeteye eklemek direnç gelişimini azaltmaktadır.
Tablo1: Antibiyotik Direncini Azaltmak için Alınacak Önlemler
Antibiyotik Direncini Azaltmak için Alınacak Önlemler
Reçetesiz antibiyotik satışı önlenmelidir.
Ev içinde ortak eşya kullanımı mümkün olan en aza indirilmeli ve kişiler el hijyeni
konusunda eğitilmelidir.
Tanının antibiyotik kullanımı gerektirip gerektirmediği dikkate alınmalıdır.
Enfeksiyondan örnek alıp boyayarak bakteriyi tanımalı ve kültür-antibiyogram ile doğru
antibiyotik kullanılmalıdır.
Hastalara doğru dozda, doğru antibiyotik, doğru süre boyunca reçete edilmelidir.
Muayene ederken mutlaka tek kullanımlık eldiven giyilmelidir.
Muayene öncesi ve sonrasında eller doğru yöntemle yıkanmalı veya antiseptik solüsyon
kullanılmalıdır.
Doktorlara antibiyotik reçetelendirilmesi konusunda sık sık eğitim verilmelidir.
Akne vulgaris gibi deri hastalıklarında antibiyotik kullanımı mümkün olduğunca
kısıtlanmalı, öncelik antibiyotik dışı tedavilere verilmelidir.
Akne vulgariste antibiyotik reçete edilecekse reçeteye benzoil peroksit, retinoik asit gibi
topikal tedaviler de eklenmelidir.

Sonuç
Antibiyotik direnci giderek artan bir problemdir. Hem antibiyotiklere dirençli
bakterilerden dolayı oluşabilecek mortalite ve morbidite ihtimalini azaltmak
hem bu direncin bulaşmasını ve artmasını önlemek için tüm doktorlar gibi
dermatologlara da büyük işler düşmektedir. Unutulmamalıdır ki önlemek tedavi etmekten her zaman daha kolaydır.

Önemli Noktalar
•
•
•
•

Onyıllar sonra antibiyotiklere dirençli bakterilerin tüm dünyada önemli ölüm
nedenlerinden biri olacağı düşünülmektedir.
Kullanılan her türlü antibiyotiğe zamanla direnç gelişmektedir. Bu direnci önlemek
için antibiyotikler gerçekten gereken vakalarda reçete edilmelidir.
Antibiyotik direnci olan bakterilerin temasla bulaşabilecekleri unutulmamalıdır.
Doktorlar her hastayı muayene ederken eldiven giymeli, ellerini muayene öncesinde
ve sonrasında yıkamalıdır.
Akne vulgaris gibi hastalıklarda antibiyotik kullanmak gerekliyse reçeteye topikal
benzoil peroksit, retinoik asit eklenmesi direnç gelişimini azaltır.
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Topikal Antibiyotiklerde
Yenilikler

Uzm. Dr. Ezgi ÖZKUR

Giriş
Topikal antibiyotikler, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Topikal tedavilerin, sistemik antibiyotik tedavilerine göre birçok avantajı vardır. Bunlar
lokalize alana daha yüksek konsantrasyonda antimikrobiyal uygulanma şansı,
daha az yan etki ve kullanım kolaylığıdır. Bu bölümde son birkaç yılda geliştirilen topikal antibiyotikler tartışılacaktır.

Tanımlama
Topikal antibiyotik direnci, giderek artan global bir sorun haline gelmiştir. Bu
nedenle dirençli bakteriyel suşların tedavisi amacıyla yeni topikal antibiyotiklerin araştırmaları devam etmektedir. Bu tedavilerde primer amaç topikal
antibiyotik direncinin üstesinden gelmektir. Ayrıca, yeni geliştirilen topikal
antibiyotiklerde diğer bir amaç normal flora bakterilerini etkilemeden patojenlerin yok edilmesidir. Konak florasının etkilenmesi, dirençli bakteri suşların gelişimine yol açmaktadır. Son zamanlarda topikal mupirosin ve fusidik
asitin çok kullanılmasına bağlı floral stafilokok suşlarının antibiyotik direnci
artmaktadır.1
Bu bölümde, yeni topikal antibiyotiklerden olan ozenoksazin, minoksil jel,
4.jenerasyon topikal florokinolonlar, paromomisin-gentamisin kombinasyonu, vankomisin, nubiyotikler ve teiksobaktin hakkında literatürler eşliğinde
bilgi verilecektir.

1. Ozenoksazin %1 krem: Yapısında flor bulunmayan kinolon grubu güçlü
bakterisidal etkili bir topikal antibiyotiktir. İlk defa 2014 yılında kullanılarak
2 yaş üstü çocuk ve erişkinlerde impetigo tedavisinde %70.8 mikrobiyolojik
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kür sağlamıştır (plasebo %38,2) 2. 2019 yılında yapılan meta analizde 2 aydan
büyük çocuklarda ve erişkinlerde stafilokok dirençli impetigoda 5 gün süreyle günde 2 defa kullanımı etkili ve güvenilir bulunmuştur 3. Ozenoksazin,
yapısında flor grubu taşımayan kinolon grubu bir antibiyotiktir ve bakterinin DNA giraz ve topoizomeraz 4 enzimini bloke ederek bakteriyel DNA
replikasyonunu engeller. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2017 yılında FDA
onayı almıştır, ülkemizde henüz piyasada bulunmamaktadır. Yan etkileri diğer tüm topikal antibiyotik tedavilerine benzer olarak lokal reaksiyonlar ve
direnç gelişimidir.

2. Minosiklin jel (BPX-01) ve lipofilik minosiklin köpük (FMX101):
Minosiklin çok eskiden beri bilinen tetrasiklin grubu uzun etkili bakteriyostatik bir antibiyotiktir. Son yıllarda taşıyıcılar eklenerek jel ve köpük
formu geliştirilmiş, P.acnes ’e karşı etkili bulunmuş ve akne tedavisinde
başarıyla kullanılan çalışmalar bildirilmiştir 4. Minosiklin aminoaçil-transfer-ribonükleik asit bağlayan mesajcı RNA’yı bloke ederek bakteri gelişimi
için gerekli proteinlerin sentezini bloke eder. Birçok gram pozitif ve negatif
bakteriye etkilidir. Topikal formun üstünlüğü, sistemik minosiklin ile görülen, fotosensitivite, post inflamatuvar hiperpigmentasyon, diskolorasyon
veya sistemik yan etkilerin (vertigo, psödotümör serebri, lupus-benzeri reaksiyon) görülmemesidir5. İki bin on dokuz yılında 9 yaşından büyüklerde akne tedavisi amacıyla kullanımı FDA tarafından onaylanmıştır; 2020
Ocak ayından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya girmiştir.
Ülkemizde henüz bulunmamaktadır.
3. 4. jenerasyon topikal florokinolonlar: P. acnes’e karşı geliştirilen topikal ajanlardandır. Klindamisin- dirençli P. acnes, bakterinin ribozomal
RNA’sında nokta mutasyon nedeniyle meydana gelir ve dünyada yaygın
olarak bu dirençli suşlara rastlanır. Florokinolonlar DNA giraz ve topoizomeraz 4 enzimini bloke ederek DNA replikasyonunu engeller. Diğer bir
bakterisidal etkili florokinolon olan nadifloksasin yaygın olarak kullanılmaktadır. 4. jenerasyon florokinolon olan VB-1953 %2 jel, güvenilir ve diğer
topikal antibiyotiklere direnç geliştiği durumlar da etkili saptanmıştır6. Faz
2 çalışmaları halen devam etmektedir.

4. Paromomisin %15- Gentamisin %0,5 kombinasyonu: Faz 3 çalışması yapılan (WR 279,396) bu yeni topikal ajan, Leishmania panamensis,
Leishmania guyanensis ve Leishmania braziliensis’e karşı %70-80 kür sağladığı bildirilmiştir. Araştırmacılar, komplike olmamış kutanöz layşmaniyazis olgularında tedavi seçeneği olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir7.
Paromomisin 16S ribozomal RNA’ya bağlanarak, gentamisin ise 30S ribozom alt ünitesine bağlanarak protein sentezini inhibe eder. Faz 3 çalışmasında, sistemik tedavilerin yan etkileri görülmemiştir. En sık görülen yan
etki uygulama alanında yanma, batma ve kaşıntıdır.
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5. Topikal vankomisin: Vankomisin, glikopeptid türevi antibiyotiklerin en
eski üyelerindendir. Son yıllarda giderek artan metisilin dirençli S.aureus
suşlarının sağaltımında kullanılmaktadır. Vankomisin, hücre duvarı sentezini bloke ederek, gram pozitif bakterilere karşı hızlı bakterisidal aktivite
gösterir. %2.5’ten, %10’a kadar değişen formülasyonlarda topikal formu diyabetik ayak enfeksiyonları, cerrahi alanın profilaksisi için kullanılmış ve
etkili ve güvenilir saptanmıştır8. Aynı çalışmada, güçlü bakterisidal etkisi
nedeniyle normal florayı da bozduğu bildirilmiştir. Ayrıca doku penetrasyonu zayıf olduğu için ciddi kutanöz enfeksiyonlarda etkisi düşüktür. Faz 3
çalışması yapılmıştır; henüz piyasada bulunmamaktadır.

6. Nubiyotikler: Yeni tanımlanan, etki mekanizması kesin olarak aydınlatılamamış, DNA, RNA üzerinden mikrobisidal etki gösteren sentetik oligosakkarit olan bir antibiyotik sınıfıdır. Hem gram pozitif hem gram negatif
bakterileri kapsayan geniş bir antimikrobiyal yelpazeye sahiptir. Yapılan
araştırmalarda yara yeri enfeksiyonları ve yanık sonrası gelişen kutanöz P.
aeruginosa enfeksiyonlarında etkili saptanmıştır9. Yapılan çalışmalarda topikal spirofloksasin ile benzer etkili saptanmıştır10. Etki mekanizması farklı
olduğu için diğer topikal antibiyotiklere dirençli kutanöz enfeksiyonlarda
umut vadetmektedir, fakat henüz faz 3 çalışmaları tamamlanmamıştır.
7. Teiksobaktin: Yeni bir antibiyotik sınıfının ilk üyesidir. Gram-pozitif bakterilerde peptidoglikana bağlanarak, hücre duvarı teikoik asit oluşumunun
geç dönem sentezi aşamasında engellenmesi, üretilmiş toksik etkili ara
ürünlerin birikimine neden olur. Bu da bakterisit etkiyle metisiline duyarlı
S. aureus, metisiline dirençli S. aureus, vankomisine orta derecede dirençli
S.aureus, vankomisine dirençli enterokoklar, penisiline dirençli S. pneumonia, M. tuberculosiss ve Bacillus anthracis ile Clostridum difficile gibi anaerob bakteriler de dahil, birçok Gram pozitif patojene karşı etkili olmasını
sağlar. In vitro çalışmalarda topikal formulasyonları %99’a yakın bakterisit
etkili saptanmıştır11. Faz 3 çalışmaları devam etmekte olup henüz piyasada
bulunmamaktadır.

Sonuç
Topikal antibiyotiklerde yeni piyasaya çıkmış veya faz çalışmaları devam eden
birçok ajan vardır. Yeni ajanlara ihtiyacın artması, günümüzde gelişen antibiyotik direncinin bir sonucudur. Topikal antibiyotik direncini azaltmak amacıyla klinisyenlerin topikal antibiyotik seçimine, kullanım süresine ve çapraz
direnç gelişimine dikkat etmesi gerekir. Direnç geliştiğinde ise yeni piyasaya
çıkan antibiyotiklerin farkındalığı, hastanın kür şansını artıracaktır.
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Önemli Noktalar
•

Topikal antibiyotiklerin sağlıklı flora bakterilerine etkisi unutulmamalıdır. Uzun
süreli topikal antibiyotik kullanımı sonrası kür sağlanamazsa direnç akla gelmeli
ve doğru tedavi için yeni çıkan topikal antimikrobiyal ajanlar tedavi seçenekleri
arasında değerlendirilmelidir.
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