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Olgu

• 58 yaşında, kadın

• 10 gündür sol alt ekstremitede başlayan kızarıklık ve ısı artışı 

yakınması

• Aralıklı üşüme-titreme ve ateş 

• Aile hekimi tarafından amoksisilin-klavulanat verilmiş



Olgu
• 2 yıl önce total abdominal histerektomi ve pelvik lenf nodu

diseksiyonu
• 1 yıl içinde sağ bacakta tekrarlayan selülit öyküsü

• 2 ay önce pnömoni nedeniyle hastanede yatış

• 6 ay önce tip 2 DM tanısı, oral antidiyabetik tedavisi almakta



Olgu

• Ateş: 38 0C     TA: 130/80 mmHg Solunum sayısı: 25/dk
• Genel durumu orta, bilinç açık
• Vücut kitle indeksi: 40
• Sol alt ekstremitede ayak bileğinden diz üstüne kadar uzanan 

hiperemi, ödem ve ısı artışı mevcut. Krepitasyon yok.                      
Bacak arkasında pürülan vasıfta akıntı. 







DYDE- epidemiyoloji

• Amerika’da hastane başvurularının %10 nedeni

• Genellikle alt ekstremite etkilenmekte

• En sık etken Staphylococcus aureus

• Nekrotizan enfeksiyonlar genellikle polimikrobiyaldir

• grup A streptokoklar, toplum kaynaklı MRSA ve Clostridium spp

SIS 2020



İnfeksiyonun şiddetinin klinik olarak  doğru 
tespit edilmesi

Etkenin öngörülmesi
Tedavi protokolünün belirlenmesi

Prognoz



ANATOMİ HASTALIK



Anatomik bölge İnfeksiyon Mikrobiyolojik etken
Epidermis impetigo Streptococcus pyogenes

S. aureus

Dermis erizipel S. pyogenes

Kıl / saç follikülü follikülit, fronkül
karbonkül

S. aureus

Sebum bezleri akne Propionibacterium acnes

Subkütan doku selülit β-hemolitik streptokok
S. aureus

Fasiya nekrotizan fasiyit S.pyogenes;
Miks anaerobic inf  
S.aureus

Kas myozit
gangren

S. aureus, (TK-MRSA)

C. perfringens



Klinik değişken
• Etken,
• Enfeksiyonun derinliği, cilt- fasya-kas tutulumu varlığı
• Konak faktörleri

• Mortalite %1, nekrotizan enfeksiyonlarda daha yüksek

SIS 2020



Klinik
• Lokalize ağrı ve şişlik ile başlar
• Eritem ve endürasyon gelişir
• Apse varlığında fluktuasyon
• Nekrotizan enfeksiyon durumunda
• Hiperestezi veya allodini
• Muayene bulgusu ile orantısız ağrı
• Bül oluşumu
• Krepitasyon
• Nekroz varlığı
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Patofizyoloji
• Lokal doku hasarı
• Toksinin oluşturduğu sistemik inflamatuvar yanıt
• Cilt ve subkutan lenfatiklerde inflamatuvar değişiklikler
• Küçük venöz ve arteriyel yapılarda tromboz-iskemi-nekroz
• Toksin ilişkili hipotansiyon
• Endojen sitokin salınımı-ateş
• Yetersiz uç organ perfüzyonu-multiorgan disfonksiyonu

SIS 2020



Olgu
• Hasta yatırıldı
• Kan ve aspirasyon ile akıntı kültürü alındı





ANATOMİ HASTALIK



Yeni tanısal metodlar var mı?
• Hasta başı USG apse-selülit ayırımında faydalı (2B)

• Ateş DYDE sık değil, tek başına tanıda yetersiz (2C)

• Etkeni saptamada moleküler metodlar (1A)
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Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları
Tanıda yardımcı ne var?

• LRINEC skoru (2C)

• Direkt grafi, Tomografi (1C)

• Fikolin-2 <1.9 mcg/ml --- artmış mortalite

• Pentraxin-3 >3.5 ng/ml--- artmış morbidite ve mortalite



LRINEC Skoru
(Laboratory Risk Indicator For Nekrotizing Fasiitis Score)

CRP
• 150’den az…………………………. 0 puan
• 150 veya üstü……………………. 4 puan

Lökosit(103mm3)
• 15’den az…………………………….0 puan
• 15-25…………………………………1 puan
• 25’den fazla………………………….2 puan

Hemoglobin(g/dI)
• 13.5
• 11-13.5…
• 11

………………………….0 puan
…………………………1 puan
…………………………2 puan

Sodyum(mmol/lt)
• 135 veya üstü……………………….0 puan
• 135’den az………………………… ..2 puan

Kreatinin(mg/dl)
• 1.59’dan az…………………………..0 puan
• 1.59’dan fazla………………………  2 puan

Glukoz(mg/dl)
• 180 veya daha az…………………
• 180’den fazla………………………

0 puan
2 puan

Nekrotizan fasiyiti, yumuşak doku
İnfeksiyonundan ayırt etmek için

≥6, NF olma olasılığı %92
≥8, NF olma olasılığı %93,5





LRINEC Score for Necrotizing Soft Tissue Infection from MDCalc.com on 3/10/2022
** All calculations should be rechecked by clinician prior to use **

RESULT SUMMARY:
7 points
If high suspicion for necrotizing fasciitis through clinical history and physical exam, do not calculate
a LRINEC score and go straight to operative debridement.

Scores of 6 had a PPV of 92% and NPV of 96% for NSTIs. Intermediate Risk for Necrotizing Soft
Tissue Infection.

Consider urgent MRI, frozen section biopsy or finger test (manual probing of area in question under
local anesthesia). If positive, emergent operative debridement. If negative, IV antibiotics, close
observation, serial labs.

INPUTS:
C-reactive protein —> 4 = ≥15 mg/dL (150 mg/L)
White blood cell count (x10,000/µL) —> 1 = 15-25
Hemoglobin (g/dL) —> 1 = 11-13.5
Sodium (mEq/L) —> 0 = ≥135
Creatinine —> 0 = ≤1.6 mg/dL (141 µmol/L)
Glucose —> 1 = >180 mg/dL (10 mmol/L)



Olgu: Nekrotizan enfeksiyon mu?
• Olguda LRINEC: 7

• LRINEC >6: PPV %92 MPV: %96
Bu durumda hızlı görüntüleme, biyopsi veya parmak testi 
---hızlı debridman



Olgu 
• Direkt grafide: Gaz gölgesi yok

• Alt ekstremite RDUSG: Yaygın cilt altı ödem ve inflamatuvar
değişiklikler, venöz ve arteryel yapılarda obstrüksiyon saptanmadı

• Sol bacak MR: … fasya ve kas planları doğal. Cilt altı dokularda ödem. 



Olgu

• Nekrotizan enfeksiyon açısından yakın takip

• Cerrahi birimler debridman ihtiyacı açısından periyodik değerlendirme



DYDE Tedavi
• Pürülan olmayan enfeksiyonlarda Beta-hemolitik streptokoklara etkili 

tedavi (1C)
• Hafif enfeksiyon: oral (penisilin VK, sefaleksin) (1A)
• Orta-ağır: Parenteral tedavi, hastanede yatış (1C)
• Penisilin, sefazolin, seftriakson

• Beta-laktamlara ciddi alerjik reaksiyon: Klindamisin (1C)
• Ciddi vakalarda protein sentez inhibitörleri /hücre duvarına etkili 

ajanlarla kombinasyon (1C)
• MRSA kapsanmalı 

(önceden kolonizasyon/enfeksiyon, septik şok, ilk basamak tedaviye yanıtsız 
hastalarda) SIS 2020



Komplike DYDE tedavi
• Özellikle pürülan enfeksiyonlarda MRSA kapsanmalı (1B)
Oral tedavi seçenekleri:

Linezolid (1A)

Doksisiklin/minosiklin (1B)

TMP-SMX (1A)

Tedizolid (1A)



MRSA parenteral tedavi
Vankomisin (1A)

Linezolid (1A)

Daptomisin (1A)

Seftarolin (1A)

Telavansin (1A)

Dalbavancin (1A)
Oritavansin (1A) 
Tedizolid (1A)
Delafloksasin (1A)
Omadasiklin (1A)
Tigesiklin (2B)
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Nekrotizan enfeksiyonlarda antimikrobiyal tedavi

• MRSA dahil gram pozitif ve gram negatif (aerop ve anaerop) 
mikoorganizmaları kapsayan geniş spektrumlu tedavi (1C)
• Lokal direnç verileri yol gösterici (1B)
• Toksin üreten mo ile enfeksiyonda klindamisin veya linezolid içeren 

rejim (1C)
• Etken izolasyonu sonrası patojen spesifik tedavilere geçilmeli (1C)
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Tedavi

• Polimikrobiyal enfeksiyon açısından riski olmayan ve ciddi klinik 

nedeniyle geniş spektrumlu tedavi ihtiyacı yok ise gram negatifleri 

kapsamaksızın dar spektrumlu tedavi düşünülebilir (2C)

SIS 2020



Olgu
• Ampirik olarak 
Piperasilin-tazobaktam 3x4,5 gr 

+
Daptomisin 1x500 mg İV



DYDE Kötü Prognoz Faktörleri

• Septisemi ve yoğun bakım yatışı –mortalite için bağımsız risk faktörleri

• Çok ilaca dirençli etken ile enfeksiyon

• DM, septisemi, yoğun bakım yatışı

• Travma, immünsüpresyon

• Uygunsuz antibiyoterapi
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Nekrotizan enfeksiyonlarda optimal cerrahi 
girişimler nelerdir?

• Cerrahi debridman (1C)

• 24 saat sonra debridman yeterliliği ve nekroz varlığı kontrolü (1C)

• Erken ampütasyon (2C)
• Hemorajik bül, periferik vasküler hastalık, bakteriyemi, LRINEC >8

• Negatif basınç tedavisi (2C) SIS 2020



Optimal tedavi süresi?

• Selülit
3 gün parenteral tedavi sonrası 7 gün oral ile idame (2B)

• Nekrotizan DYDE
Yedi günlük kısa süreli tedavi ile daha uzun süreli tedavilerin etkinliği 
benzer (2B)

SIS 2020



Olgu

• Kan ve yara aspirasyon kültürlerinde MRSA üremesi

• 72 saat içinde ateş kontrolü sağlandı

• EKO: Endokardit lehine bulgu yok

• 3 haftalık daptomisin tedavisi 







Tekarlayan selülitte baskılayıcı tedavi

• Uzun süreli antimikrobiyal tedavi tekrarlama riski yüksek olan 

hastalarda faydalı olabilir. (2A)

• Erizipel-selülit olgularının yarısında rekürrens

• Eritromisin/penisilin ile %69 rekürrenste azalma

• Profilaktik antibiyotik alt ekstremitede tekrarlayan selülittin önlenmesinde 

düşünülebilir. 
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DYDE destek tedaviler
Hiperbarik oksijen tedavisi
• Rutin kullanımı destekleyici veri 

yok (2C)

İbuprofen
• Rutin kullanımı destekleyici veri 

yok (2B)

IVIG
• Rutin kullanımı destekleyici veri 

yok (2B)
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Sonuç 

• KYDE sorun olmaya devam etmekte

• Direnç

• Nekrotizan enfeksiyon ayırımı

• Uygun başlangıç tedavisi 



TEŞEKKÜR EDERİM


