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Yumuşak Doku İnfeksiyonları 

 Sık görülürler. 

 

 Genellikle hafif ya da orta şiddette 
seyrederler. 

 

 Komplike olmadıkları sürece tedavileri 
kolaydır.  

 

 Prognoz için infeksiyonun şiddetinin klinik 
olarak değerlendirilmesi önem taşır.  



Nasıl sınıflandıralım? 

 Hangi mikroorganizma etken olabilir? 

 

 İnfeksiyonun derinliği nedir? 

 

 İnfeksiyon tutulan ekstremiteyi mi 
yoksa hayatı mı tehdit ediyor? 

Vinh DC et al. The Lancet 2005;5(8):501-513 



SINIFLANDIRMA 

 YÜZEYEL İNFEKSİYONLAR 

 

 SUBKUTAN DOKUYU TUTAN VE APSE 
İLE SEYREDEN İNFEKSİYONLAR 

 

 KAS DOKUYU TUTAN VE NEKROZLA 
SEYREDEN İNFEKSİYONLAR 



I-YÜZEYEL İNFEKSİYONLAR 

 Primer piyodermiler 
 İmpetigo, follikülit, fronkül ve karbonkül, 

ektima, erizipel  

 Sekonder bakteriyel infeksiyonlar 
 Diabetik ayak (hafif, yüzeyel) ve diğer kronik 

yüzeyel deri ülserleri, intertrigo,yanık ve 
dekübitis ülserleri 

 Sistemik bakteriyel ve mikotik 
infeksiyonların kutanöz tutulumları 



 
 
 
 
 

II-SUBKUTAN DOKUYU TUTAN VE 
APSE İLE SEYREDEN  

İNFEKSİYONLAR 
 

 Sellülitler 
 Streptokokkal / Stafilokokkal 

 Gangrenöz sellülitler 
 Klostridial 

 Nonklostridial anaerobik 

 Nekrotizan fasiitis 

 Diyabetik ayak infeksiyonları  

 Subkutan dokunun mantar infeksiyonları  

 



III- KAS DOKUYU TUTAN VE 
NEKROZLA SEYREDEN 

İNFEKSİYONLAR 

 Piyomiyozitler 

 Nekrotizan miyozitler 
 Streptokokkal 

 Klostridial 

 Sinerjistik nonklostridial 



SELLÜLİTLER 

 En sık görülen yumuşak doku 
infeksiyonu 

 Cilt ve subkutan doku ile 
sınırlı 

 Yayılma eğilimi var 

 Lenf ve kan dolaşımı ile 

 Derideki küçük travmalar, 
tinea pedis, insekt ısırıkları 



Etiyoloji 

 Sıklıkla A grubu beta 
hemolitik, nadiren B, C 
ve G grubu streptokoklar 

 Stafikoklar 
 MRSA 

 Nadiren 
 Pasteurella 

 A hydrophila 

 V vulnificus 

                      Mera RM et al. Microb Drug Resist 2011; 17(2): 321-8.   



 H influenza 
 Özellikle çocuklarda 

ve orbital 
sellülitlerde 



Klinik 

 Lokal gerginlik hissi ve ağrı 

 Eritem, şişlik ve ısı artımı 

 Bölgesel lenfadenopati 

 Halsizlik, ateş gibi sistemik bulgular 

 Lokal apse ya da Gram negatif basil 
infeksiyonu ile komplike olabilir. 



Tanı 

 Klinik görüntü 

 Toplum kaynaklı sellülitlerde kan 
kültür pozitifliği sadece %2-%4 
oranında. 

 Lenfödemle birlikte ise oran 
yükseliyor. 

 Düşük duyarlılık nedeni ile lezyondan 
iğne aspirasyonu ile kültür önerilmez. 

 

 

 

 

 



Tedavi 

 Hızlı yayılma eğilimi olan sellülitlerde 

 Sistemik bulgular belirginse 

 Eşlik eden ko-morbidite varlığında 

 

 Tedavi pe başlanmalı 

 Diğer vakalarda po 

 Ortalama tedavi süresi 7-10 gün 
 MRSA etkense 10-14 gün 

 



 Amoksisilin /klavulonat 

 Penisilinaz dirençli semisentetik penisilinler 

 Nafsilin, dikloksasilin 

 I kuşak sefalosporinler 

 Sefozolin 

 Florokinolonlar 

 Klindamisin 

 Eritromisin  

 Vankomisin / Linezolid / Daptomisin 

 MRSA etken olduğunda 

 Stevens DL et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin 
and Soft-Tissue Infections. (IDSA Guidelines) CID 2005;41:1373-1406.  



TK-MRSA Etkenli Sellülitler 

 Son yıllarda sıklık artıyor. 

 Etken MRSA genotipik olarak hastane 
kökenli olandan farklı 
 SCCmec Tip IV geni baskın,  

 Panton-Valentine lökosidini 

 Daha virulan; herhangi bir risk taşımayan ve 
genç erişkin hastalarda etken oluyor 

 Non beta laktam antibiyotiklere duyarlılığı daha 
yüksek 

 

 
Maltezou  H et al. Int J Antimicobial Agents 2006;27:87-96. 

 Lawrence KR et al. Am J Ther 2009;16(4): 333-8 
Teran CG et al. Pediatric Reports 2012; 4:e5.   



Panton Valentine Lökosidini 

 TK-MRSA için oldukça önemli bir virulans 
faktörü 

 Yüzeyel infeksiyonları takiben nekrotizan 
fasiitis ve miyozit gelişimini de tetikliyor 

 Etkisini konak immün sistemini uyararak 
gösteriyor 

 İflamasyon mediatör ve sitokinlerinin 
salınımını indüklüyor 
 RANTES, MIP-2, IL-8 gibi.. 

Tseng CW et al. PloS One 2009:4(7):e6387. 
Miller LG et al. N Engl J Med 2005;352(14):1445-53.     



 TK-MRSA ile gelişen YDİ Amerika’da Avrupa’ya 
göre daha sık 

 IDSA rehberinin yayınlandığı 2005 yılından bu 
yana MRSA sıklığında belirgin artış söz konusu. 

 

 TK-MRSA suşları hastane kökenli salgınlara da 
neden olabiliyor 

 Yd kliniklerinde,  annelerdeki mastitlerden kaynak 
alan, TK-MRSA etkenli YDİ salgınları bildirilmiş 

Morgan M. Treatment of MRSA soft tissue infection: An overwiev Injury 2011;42:11-17.  
Sanchini et al. J Hosp Infect 2013;83(1):36-40 

Moran GJ et al. J Emerg Med 2013; doi:10.1016/j.jemermed.2012.11.050.  
 



 TK-MRSA ile oluşan 
sellülitlerde sıklıkla apse 
eşlik ediyor 

 Nekrotizan fasiitise 
ilerleyebilir 

 Lezyonda nekrotik 
görüntü olabilir 
 Örümcek ısırığı 

lezyonlarına benzer 
görüntü 

Suchard JR. J Emerg Med 2011;41(5):473-481. 



Hospitalizasyon 

 Hipotansiyon 

 Lökositoz 

 Kan kreatinin ve CK değerlerinde 
yükselme 

 Serum bikarbonat düzeyinde düşme 

Morgan M. Treatment of MRSA soft tissue infection: An overwiev. Injury 2011;42:11-17.  



 Cilt ve yumuşak doku sürüntülerinden TK-
MRSA tespit eden hızlı tanı testleri tedavi 
seçiminde kolaylık sağlayabilir. 

 

 Klasik kültür yöntemleri ile 48-72 saate sonuç 
alınırken yeni tanı testleri ile 2-5 saatte 
sonuçlara ulaşılıyor. 

Moran GJ et al. J Emerg Med 2013; doi:10.1016/j.jemermed.2012.11.050.  



Yeni tanı yöntemleri 

 Real time PCR temelli testler 
 Kültür yöntemleri ile korelasyonu  %96.5  

 Xpert MRSA assay 
 Duyarlılık %97.1; Özgüllük %96.2 

 2 sa 20 dk 

 BD GeneOhm MRSA assay 
 5 sa 40 dk  

 Duyarlılık %95.2; özgüllük %96.9 

 Hombach M et al. J Clin Microbiol 2010;48(11):3882-3887. 
Lucke K  et al. J Clin Microbiol 2010;48 (3):981-984.          



Tedavi 

 İnsizyon ve drenaj; antibiyotik 
 

 Komplike olmayan hafif seyirli 
infeksiyonlarda sadece insizyon ve drenaj  

 Genellikle <5cm olan apselerde yeterli 

 Antibiyotik gerektiren durumlarda bölgesel 
duyarlılık verilerinin bilinmesi önemli 

 
Walraven CJ et al. The Journal of Emergency  Medicine 2012;42:392-399.  

Rajendran PM et al. Antimicrob Agent Chemother 2007;51:4044-4048. 
Adam HJ et al. CJEM 2009;11(5):439-46.  



 Trimethoprim-
sulfamethoxazole 

 Rifampin 

 Klindamisin 
 Duyarlılıkta azalma! 

 Tetrasiklin 
 Doksisiklin, Minosiklin 

 Seftarolin fosamil 

 Daptomisin 

 Linezolid 

 Telavansin 

 Tigesiklin 
 APAT uygulamaları 

 
•Stevens DL et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft-          
                                            Tissue Infections. (IDSA Guideline) CID 2005;41:1373-1406.  
•Moran  et al. J Emerg Med 2013; doi:10.1016/j.jemermed.2012.11.050.  
•Talan DA et al. Clin Infect Dis 2011;53(2): 144-9.  
 
 



Seftarolin fosamil 

 Yeni kuşak sefalosporin 

 MRSA ve penisilin dirençli pnömokok dahil 
GRRAM pozitif, GRAM negatif ve anerobik 
etkinliği var 

 2010 yılından bu yana pnömoni ve cilt 
infeksiyonlarında kullanılmak üzere FDA 
onaylı 

 Toplum kökenli YDİ infeksiyonlarında 
ampirik seçenekler arasında öncelikli 

Corey GR et al. Clin Infect Dis 2010;51:641-50, 
Corey GR et al Clin Infect Dis 2010;65(suppl 4):41-51 

(CANVAS çalışmaları)  



Daptomisin 

 Komplike ve nonkomplike cilt ve yumuşak 
doku infeksiyonlarında endike 

 Sadece pe kullanılıyor 

 Sadece GRAM pozitif etkinliği var 

 IDSA rehberi önerileri arasında 

 TK-MRSA etken olduğunda da etkili 

 
•Stevens DL et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and   
                            Soft- Tissue Infections (IDSA Gudeline) CID 2005;41:1373-1406.  
•Moran  et al. J Emerg Med 2013; doi:10.1016/j.jemermed.2012.11.050.  
•Aikawa N et al. J Infect Chemother 2012; Epub ahead of print.     



Linezolid 

 Yumuşak doku geçişi çok iyi 

 Pe ve po kullanım avantajı 

 Po kullanımda %100 biyoyararlanım 

 IDSA önerileri arasında 

 TK-MRSA infeksiyonlarında da etkili, PVL 
üretimini de baskılıyor 

 Trombositopeni yan etkisi sorun 

 •Stevens DL et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and   
                            Soft- Tissue Infections (IDSA Gudeline) CID 2005;41:1373-1406.  
•Moran  et al. J Emerg Med 2013; doi:10.1016/j.jemermed.2012.11.050.  



TK-MRSA ülkemizde sorun mu? 

 Cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarında 
alınan örneklerde ve toplum 
taramalarında yüksek oranlarda 
bulunmamış.  

 Ancak surveyansı yapılmalı! 

Demir T, Coplu N et al. J Antimicrob Chemother 2012;67(4):837-40. 
Gulmez D et al. Mikrobiol Bult 2012;46(3): 341-51. 
Ozguven A et al. Mikrobiol Bult 2008;42(4):661-7.    



NEKROTİZAN FASİİTİS 

 Sellülitlerden daha nadir 

 Yüzeyel fasia ve cilt tutulumu 

 Genellikle küçük sıyrıklar, 
böcek ısırıkları, enjeksiyon ya 
da yanık gibi bir giriş yolu 
vardır 

 Perineal bölge ya da Bartholin 
bezleri çevresinde olursa 
daha sıkıntılı 

 Stevens DL et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and 
Soft-Tissue Infections. (IDSA Guidelines) CID 2005;41:1373-1406.  



 Çoğunlukla altta yatan kolaylaştırıcı 
faktör vardır. 
 DM, vasküler hastalıklar 

 Etken mikroorganizmalar 
 S pyogenes 

 S aureus 

 A hydrophila 

 V vulnificus 

 Anaerobik streptokoklar 



 Tip I 
 

 Polimikrobiyal 
 Gram pozitif 

 Gram negatif 

 Anaerobik mo 

 Tip II 
 

 Monomikrobiyal 
 Grup A streptokoklar 

 S aureus 
 TK-MRSA 

Vinh DC et al. The Lancet 2005;5(8):501-513 



 Sıklıkla sellülit görüntüsü 
ile başlar 

 Sadece %20 vakada cilt 
bulgusu yok 

 Hızla sistemik bulgular 
ortaya çıkar 

 Ateş 

 Letarji 

 Ciltte renk değişimi ve 
gangren 



 Sellülitlerden ayırma 
 Başlangıç ab tedavisine 

yanıtsızlık 

 Cilt tutulumunun altında 
fasianın sert hissedilmesi 

 Sistemik bulgular 

 Büllöz lezyonlar 

 Ciltte nekroz ve ekimoz 

 BT ya da MR ile cilt altı ödem 
gösterilebilir.   



Tedavi 

 Cerrahi tedavi esas, özellikle;  
 

 Ab tedavisine yanıtsız olgular 

 Belirgin sistemik toksisite varlığı 

 Gaz eşlik eden infeksiyonlarda 

 



 Antibiyotik tedavisi 
 

 Belirgin klinik iyileşme sağlanana, 

 Cerrahi debridman gerekmeyene, 

 En az 48-72 saat ateşsiz dönem geçirilene, 

 

  kadar sürdürülmeli.   



 Penisilin ± klindamisin 

 Ampisilin ya da Ampisilin/sulbaktam  
 Siprofloksasin ya da klidamisinle kombine 

 Sefotaksim 

 Sefazolin 

 Ertapenem 

 İmipenem/silastatin ; Meropenem 

 Vankomisin 



FOURNIER GANGRENİ 

 Akut, hızlı ilerleyen 

 Sıklıkla fatal seyirli 

 Dış genitaller, perine ve perianal 
gölgeyi tutan 

 Nekrotizan fasiitis tablosu 

Mallikarjuna MN et al. ISRN Surg 2012;942437 



 Sıklıkla altta yatan bir neden 
 DM 

 Genellikle >50 yaş hastalar 

 Başka bir odaktan yayılım 
 Gastrointestinal sistem            %30-%50 

 Genitoüriner kanal                    %20-%40 

 Cilt travmalarına sekonder infeksiyonlar    %20 

 Mallikarjuna MN et al. ISRN Surg 2012;942437 
Stevens DL et al. IDSA Guidelines CID 2005;41:1373-1406.  
 

 



 Genellikle skrotum çevresinde cilt ve 
cilt altı doku ile sınırlı başlar. 

 

 Daha sonra tüm dış genitaller, perine 
ve karın ön duvarına yayılır.  

 

 Fasial planların tutulması sistemik 
bulgular da ortaya çıkar.  





Etken mikroorganizmalar 

 Sıklıkla polimikrobiyal 
 Gram negatifler 

 E coli, K pneumonia 

 Anaerob bakteriler 
 Bacteriodes fragilis 

 S aureus 

 Clostridia  



Tedavi 

 Cerrahi debridman 

 Antibiyoterapi 
 Ampisilin + Gentamisin + Metronidazol 

 Ampisilin / Sulbaktam + Gentamisin 

 Ampisilin + Gentamisin + Klindamisin 

 İmipenem  / Meropenem  



NEKROTİZAN MİYOZİTLER 

 Nekrotizan fasiitis tablosunun 
ilerleyerek kas tabakasını da tutması 
ile gelişebilir.  
 Genellikle travmalardan sonra 

 

 Mikroorganizmaların hematojen yolla 
kaslara ulaşması bir başka nedendir.   



Etiyoloji 

 Grup A streptokoklar 
 Nadir görülür.  

 Nekrotizan yumuşak doku infeksiyonları genellikle 
“toksik şok sendromu” ile ilişkilidir.  

 Streptokokkal pirojenik ekzotoksin (Spe) salgılayan 
suşlarla oluşan infeksiyonlardan sonra görülür.  

 Spe, süperantijen özelliği göstererek aşırı T hücre 
proliferasyonu ve proinflamatuar sitokin salınımına 
yol açar.  

 

 Steer AC at al. Drugs 2012;72(9):1213-1227. 



 Etkilenen bölge ödemli ve 
eritemlidir.  

 Yüzeyel sinirlerdeki infarkt 
nedeni ile lezyonda anestezi 
olabilir.  

 Daha sonra önce berrak sonra 
morumsu-hemorajik sıvı ile dolu 
büller gelişir.  
 Dermal nekroz göstergesi 

 Sistemik bulgular 



 Clostiridium perfringens 
 Travmalardan sonra gelişen gazlı 

gangren 

 Clostridium novyii 

 Clostridium septicum 
 Bakteremik nontravmatik gazlı 

gangren 

 GİS patolojilerine sekonder 
(adenoCa, nötropenik kolit); lösemi, 
DM.  

 Daha agresif seyirli ve mortalitesi 
daha yüksek %67-%100  



Clostridial miyonekrozlar 

 Hızlı ilerleyen ve hayatı tehdit eden 
miyonekrozlar. 

 Genellikle akut başlar. 

 En erken ve en önemli semptom AĞRI 

 Takiben ciltte ödem, nekroz, büller, 
sero-prülan, hemorajik akıntı 

 Dokuda gaz oluşumu ve krepitasyon 

 Lezyonlarda hızlı ilerleme 

 Sistemik bulgular 

 



 Hızla sistemik bulgular ortaya çıkar. 
 Ateş, <38.30C;  

 hipotermi kötü prognoz göstergesi 

 Taşikardi 

 Titreme 

 Terleme 

 Şok bulgular 
 Hipotansiyon 

 Multiorgan yetmezliği  
 ABY, sarılık, bilinç değişiklikleri 



 



Tanı 

 Lökositoz 

 Hemoglobin ve hematokritte düşme 

 Yaradaki akıntı ya da aspirattan 
Gram boyama ve kültür 

 Görüntüleme ile dokuda gaz oluşumu   



•Alt 
ekstremitede 
gaz oluşumu ve 
sıvı koleksiyonu 
görülen 
miyonekroz 
olgusu 
•MR görüntüsü 
 



Tedavi 

 Hızlı cerrahi müdahale 

 Ölü doku ve kas tabakasının 
temizlenmesi 

 Antibiyoterapi 
 Kristalize penisilin + Klindamisin 

 II kuşak sefalosporinler 
 Sefotetan, Sefoksitin 

 III kuşak sefalosporinler 

 



 Hiperbarik oksijen tedavisi 
 Tartışmalı 

 Dokulara daha yüksek konsantrasyonda 
oksijen ulaşmasını sağlıyor 

 Cerrahiye kesinlikle alternatif değil 

 Destek amaçlı cerrahi sonrası 
kullanılabilir 

Willy C et al. Chirurg 2012;83(11): 960-72. 
Jallali N et al. Am J Surg 2005;189(4): 462-66.   



 Toksik şok sendromu ile giden 
olgularda; 
 Erken dönemde IVIG tedavisi 

 Klindamisin 
 Doku penetrasyonu çok iyi 

 Antibakteriyel etkinin yanında anti-toksin 
etkisi de var 

Steer AC at al. Drugs 2012;72(9):1213-1227. 





Nonklostridial krepitan miyonekrozlar 

 Anaerobik strepkokkal miyonekrozlar 

 

 Genellikle birden fazla etken mo 
mevcut 

 

 Anaerobik streptokoklar 

 Grup A streptokoklar 

 S aureus  



 Klinik klostridial infeksiyonlarla 
benzer 

 Hızla tedavi edilmezse ilerleyicidir 

 Klostridial infeksiyonlardan farklı 
olarak; 
 Ağrı daha geç başlar 

 Gaz daha sınırlı bölgededir 

 

 

 



Tedavi 

 Cerrahi debridman 

 Yüksek doz penisilin ya da ampisilin 

 Klindamisin 

 Ampisilin/sulbaktam 

 Vankomisin 

 

Stevens DL et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin 
and Soft-Tissue Infections. (IDSA Guidelines) CID 2005;41:1373-1406.  



PİYOMİYOZİTLER 

 Kas dokuda sadece püy ile seyreden 
infeksiyonlar 

 Diyabetiklerde ve HIV pozitiflerde daha 
sık  

 Etken  

 Sıklıkla S aureus; TK- MRSA sıklığı 
artıyor 

 Nadiren pnömokok ya da GRAM negatif 
enterik basiller 

Olson DP et al. J Trop Med 2011; 970848. doi: 10.1155/2011/970848. Epub 2011 
Woodward JF et al. Surg Infect 2010;11(1):59-63.    



Klinik 
 Tutulan kasta ağrı 

 Spazmlar 

 Ateş 

 
 Sıklıkla kol ve bacak kasları 

 Nadiren psoas, glueal bölge veya gövde 
kasları 

 
 USG ya da MR ile DVT’dan ayırımı yapılmalı 



Tedavi 

 Drenaj 
 USG eşliğinde ?? 

 Antibiyoterapi 
 I kuşak sefalosporinler 

 Beta laktam/betalaktamaz inhibitörleri 

 Vankomisin/teikoplanin 

 Daptomisin 

 Linezolid 



 Tedavide drenaj sıklıkla gerekli 

 Nadir de olsa, çocuklarda, drenaj 
yapılmadan sadece ab ile tedavi edilen 
olgular da bildirilmiş 
 Kısa süre; 4-7 gün; pe 

 Takiben 2-6 hafta oral antibiyoterapi 

Miller NJ et al. Scott Med J 2011;56(3):181. 



 

 

 

 

 

 

TEŞEKKÜR EDERİM… 


