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Özet

Abstract

Otitis eksterna, genelde sÕcak ve nemli iklimlerde
görülür. En önemli etken lokal travmadÕr. KulaüÕn tahriùi, dÕù kulak kanalÕ'nÕn kirli havluyla aùÕrÕ kurulanmasÕ, uygun olmayan biçimde dÕù kulak kanalÕ lavajÕ
etken organizmanÕn yerleùmesine zemin hazÕrlar.
Otitis eksternadan sorumlu bakteriler genelde
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus proteus,
Staphylococcus aureus'tur. DÕù kulak kanalÕnÕn normal mikrobik florasÕ enfeksiyon sÕrasÕnda kaybolur.
Olgumuzda, altÕ yaùÕndaki kÕz hasta, dÕù kulak yolu
iltihabÕ nedeniyle tedavi edilmekteyken ateù ve vücutta döküntü nedeniyle hastaneye yatÕrÕldÕ. AynÕ akùam
yüzünde ve burnunda büllöz kabarcÕklar oluùtu. Takip
eden ikinci günde lezyonlar sefuroksim tedavisine
raümen yaygÕnlaùtÕ. Nikolsky belirtisi müspet olan
olgunun, cilt biyopsisi yapÕlarak stafilokoksik haùlanmÕù deri sendromu teùhisi konulmuùtur. Uzun süreli
ve sÕk su temasÕ en önemli predispozan faktördür.
HastanÕn tatil amacÕyla bölgemizde bulunmasÕndan
dolayÕ bolca havuza girmiù olmasÕnÕn bu enfeksiyonda tetikleyici bir etken olduüu düùünülmüùtür.
(Çocuk Enf Derg 2010; 4: 38-41)
Anahtar Kelimeler: Stafilokoksik haùlanmÕù deri
sendromu, Otitis eksterna

Otitis Externa is generally seen in hot and warm climates. The most important etiology is local trauma.
Mechanical irritation of the ear, excessive drying of
the ear channel with a dirty towel, and inappropriate
drainage of the ear channel cause a tendency for
establishing the responsible microorganism.
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus proteus and,
Staphylococcus aureus are the bacteria responsible
for otitis externa. Normal microbic flora of the outer
ear channel are lost during infection. In our case, a 6
year old girl developed fever and exanthema during
treatment for otitis externa and was hospitalized.
Bullous lesions were seen on the face and nose during the same evening. On the following day, the
lesions spread despite cefuroxime treatment. The
Nikolsy sign and skin biopsy led to the diagnosis of
staphylococcus scalded skin syndrome. Long term
and frequent water contact is most important causal
factor. The reason for this infection is thought to be
that thepatient had been to a swimming pool many
times during vacation. (J Pediatr Inf 2010; 4: 38-41)
Key Words: Staphylococcal scalded skin syndrome,
Otitis externa
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Olgu Sunusu
AltÕ yaùÕndaki ûngiliz kÕz hastanÕn, bir gün
önce baùlayan kulak aürÕsÕ, kulak kaùÕntÕsÕ,
kulakta doluluk ve kulak akÕntÕsÕ ùikayetleri
mevcuttu. Hastaya dÕù kulak yolu enfeksiyonu
tanÕsÕ konularak dÕù kulak yolu aspire edildi.
Beraberinde antibiyoterapi baùlanmÕùtÕr.

AkÕntÕdan kültür alÕnarak takip önerilmiù ancak
ertesi gün ateù ve vücudunda yaygÕn döküntü
ile acil servise tekrar baùvurduüunda hospitalize edilmiùtir. Döküntülerinin gün boyunca tüm
vücuduna yayÕldÕüÕ, saü gözaltÕ ile sol kulak
sayvanÕndaki döküntülerinin su topladÕüÕ ifade
edilmiùtir. Hasta tatil amacÕyla bölgeye geldiüinden anne ve babasÕnÕn ifadelerine göre son
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úekil 1. Tüm vücutta makülopapüler büllöz lezyonlarÕ

úekil 3. Gluteal bölgede büllöz lezyonlar

haftayÕ sürekli havuzda yüzerek geçirdiüi öürenildi.
HastanÕn fizik muayenesinde; vücut ÕsÕsÕ 39.3°C (aksiller), nabÕz sayÕsÕ 136/dak, solunum sayÕsÕ 24/dak, TA
90/50 mmHg idi. Vücut aüÕrlÕüÕ 20 kg (50 persentil), boyu
120 cm (50 persentil) olarak ölçüldü. Genel durum iyiorta, ùuur açÕk, ileri derecede halsiz ve çevreyle ilgisi
azalmÕùtÕ. Tüm vücutta yaygÕn, birleùme eüilimi gösteren
makülopapüler büllöz döküntüleri (úekil 1) ile birlikte
aüÕz kenarÕnda, göz kapaklarÕ ve kulak sayvanlarÕnda
büllöz lezyonlarÕ saptandÕ (úekil 2). Nikolski fenomeni
pozitif idi. (úekil 3). AyrÕca otoskopik muayenede, kanal
cildinde ödem ve eritem, aurikulayÕ oynatmakla ùiddetli
aürÕ, kötü kokulu akÕntÕ mevcut idi. Diüer sistem muayeneleri normaldi.
Laboratuvar bulgularÕnda; Hb:12.4 gr/dl, Hct: %37,
Plt: 328.000/mm3, beyaz küre sayÕsÕ: 25400/mm3 idi.
Periferik yaymasÕnda, %78 PNL, %18 lenfosit, %4
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úekil 2. AüÕz kenarÕnda, göz kapaklarÕ ve kulakta lezyonlar

monosit mevcuttu. Sedimantasyon hÕzÕ: 19 mm/sa idi.
Biyokimyasal göstergelerinde üre: 42 mg/dl, kreatinin:
0.5mg/dl, glikoz: 87 mg/dl, Na: 137 mEq/L, K: 4.1
mEq/L, Ca: 8.9 mg/dl, AST: 99 IU/L, ALT: 49 IU/L,
CPK:45, total protein: 6.8 gr/dl, albumin: 4.2 gr/dl
bulundu. Tam idrar analizinde; pH: 5.5, dansite: 1030,
keton (+), protein: negatif, sedimentinde nadir lökosit
saptandÕ. HBsAg negatifti. Hastada ayÕrÕcÕ tanÕ amacÕyla
hemokültür, idrar kültürü ve açÕk olan yaralarÕndan
sürüntü kültürleri alÕndÕ. Cilt biyopsisi yapÕldÕ. Fakat
hemokültürlerde ve sürüntü kültüründe üreme olmazken
ilk gün acil serviste dÕù kulak yolundan alÕnan kültüründe
metisilin duyarlÕ staphylococcus aureus üredi. Cilt
biyopsisinde de epidermisin granüler tabakasÕnda ayrÕlma shds ile uyumlu olarak deüerlendirildi. Bu bulgular ile
hastada, stafilokoksik haùlanmÕù deri sendromu, toksik
ùok sendromu, stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ön tanÕlarÕ düùünüldü. Anamnezinde
herhangi bir ilaç kullanÕmÕnÕn olmamasÕ, müköz membranlarÕn ve cildin birlikte tutulmuù olmamasÕ ve tüm
vücut yüzeyinin %20’sinden az erozyon bulunmasÕ,
olgumuzda ayrÕca da stafilokok enfeksiyonunu düùündüren fokal enfeksiyon odaüÕnÕn mevcudiyetinden dolayÕ
hastaya, stafilokoksik haùlanmÕù deri sendromu tanÕsÕ
konuldu. Olguya uygun sÕvÕ replasmanÕ ve intra venöz
amoksisilin-klavulanat kombinasyonu üç dozda 50/5
mg/kg olarak baùlandÕ. Cilt bakÕmÕ içinde fusidik asitli
kremler ve rivanollü solüsyon uygulandÕ. Olgunun ateùi,
yatÕùÕnÕn üçüncü gününde kayboldu. Antibiyotik tedavisinin beùinci gününde intravenöz uygulama kesilerek
oral 10 güne tamamlandÕ. Takiplerinde cilt lezyonlarÕ
tedavinin üçüncü gününde gerilemeye baùladÕ. Olgu
tedavisi tamamlandÕktan sonra tamamen iyileùmiù olarak taburcu edildi.
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TartÕùma
Otitis eksterna, dÕù kulak kanalÕnÕn (DKK) enflamatuar deüiùikliklerine verilen genel bir isimdir. Primer olarak kanalda geliùebileceüi gibi bir deri hastalÕüÕnÕn
uzantÕsÕ biçiminde de olabilir. Genetik faktörler (DKK’nÕn
dar olmasÕ, aùÕrÕ buùon geliùimi, egzama eüilimi); çevresel faktörler (ÕsÕ, nem, yüzme); travmatik faktörler
enfeksiyon geliùimine zemin hazÕrlarlar. Etiyoloji iki ana
grupta deüerlendirilebilir. Bunlardan birincisi bakteriyel, fungal veya viral olabilecek enfektif etkenler, diüeri
ise egzama, seboreik dermatit veya nörodermatit gibi
reaktif faktörlerdir (15). DÕù kulak yolu sÕcak, karanlÕk ve
nemli bir sahadÕr. Bu durum bakteri ve mantarlarÕn üremesini ve kolayca hastalÕk yapmasÕna sebep olabilir.
Bir takÕm etkenler, otitis eksterna görülmesini sÕklaùtÕrabilir. Olgumuzda olduüu gibi havuzda yüzme sonucunda kulak yoluna fazla miktarda su girebilir. Su,
kulak yolunun hemen giriùindeki ter ve yaü bezlerinden
salgÕlanan ve kulak kiri olarak bilinen koruyucu mumu
yok etmektedir, böylelikle çevresel faktöre baülÕ otitis
eksterna geliùebilir (6,7). Bu durum da bakterilerin ve
mantarlarÕn üremesi de kolaylaùmaktadÕr. Deride bakterilerin hastalÕk yapabilmesinde rol oynayan faktörler
göz önüne alÕndÕüÕnda, bakterinin patojenik özellikleri,
giriù yolu ve konaüÕn baüÕùÕklÕüÕ ve bakterinin salgÕlamÕù
olduüu toksinler ön plana çÕkmaktadÕr (8-10). HaùlanmÕù
deri sendromu S. aureus’un eksfoliyatif toksini ile iliùkili bir tablodur. Yeni doüanda ve çocuklarda görülmektedir. Olgumuzda dÕù kulak yolu enfeksiyonu takip eden
48 saatte aüÕz çevresinde baùlayan ve tüm vücuda
yayÕlan yaygÕn eritem saptanmÕù olmasÕ, deride büyük,
gevùek büller ortaya çÕkÕùÕ, normal görünümdeki derinin
hafif bir temasla kolayca soyulmasÕ, güneù yanÕklarÕnÕn
görülemeyeceüi kapalÕ bölgelerde de görülmesi ve
S. aureus içinde fokal bir odak saptanmasÕ nedeniyle
tanÕ konmuùtur. S. aureus tarafÕndan salgÕlanan eksfoliyatif toksin nedeniyle meydana gelen bir tabloda,
toksik ùok sendromudur. Ancak toksik ùok sendromunda multiorgan tutulumlarÕ ön plana çÕkmaktadÕr.
Toksik epidermal nekrolizis de, haùlanmÕù deriye benzer geniù eritem ve nekrozla karakterize, derinin tabakalar halinde soyulduüu bir tablodur. Eritema multiformenin bazÕ özelliklerini taùÕr ve hatta bu tablonun en
aüÕr ùekli olduüu düùünülür. TanÕda esas karmaùa ilaçlarda oluùan toksik epidermal nekroz (TEN;Lyell sendromu) ile olmaktadÕr. Bu iki tablonun ayÕrt edilmesi çok
önemlidir çünkü tedavide yapÕlan bir hata yaùamsal
önem taùÕr. TEN de genellikle bir ilaç alÕmÕ öyküsü ve
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sadece eritermli alanlarda, nikolski pozitifliüi söz konusudur (11). AyrÕca perioral kurustalar gözlenmez.
Histopatolojik olarak shds’nda subkorneal ayrÕùma
belirlenirken TEN ‘de dermoepidermal ayrÕùma izlenir
ve tüm epidermiste nekroz vardÕr.
Adhisivam B. ve arkadaùlarÕnÕn bildirdiklerine göre
nasal septum apsesi sonrasÕnda geliùen shds sendromuna rastlanmÕùtÕr (12). AyrÕca Brewer JD., ve arkadaùlarÕnÕn
bildirdiüine göre diù erupsiyonu sonrasÕnda da shds
geliùmiùtir (13). Annunziato D ve arkadaùlarÕnÕn bildirdiüine göre shds sünnet sonrasÕnda da görülmüùtür (14).
Ancak olgumuzdan önce dÕù kulak yolu iltihabÕ sonrasÕnda shds bildirilmemiùtir. Cilt bütünlüüünün bozulup stafilokokokun invaziyonunun gerçekleùtiüi olgulardan sonra
shds’nun geliùtiüi bilinmektedir. DÕù kulak yolu da cildin
bütünü içinde deüerlendirildiüinde gerek genetik gerekse
çevresel faktörlerin etkisiyle meydana gelebilecek hasarlanma sonrasÕnda shds ortaya çÕkabilmektedir. Bu açÕdan
olgumuz bir ilk niteliüindedir.
Shds, stafilokoklarÕn eksfoliyatif toksinine baülÕ olarak
ortaya çÕkan, genellikle yeni doüan ve 5 yaù altÕ çocuklarda
görülen, deride yaygÕn büller ve soyulmayla karakterize
klinik bir tablodur. HastalÕüÕn kesin tanÕsÕ bizim olgumuzda
olduüu gibi cilt biyopsisiyle konulmaktadÕr. Tedavide antibiyotik tedavisinin yanÕ sÕra sÕvÕ-elektrolit dengesinin korunmasÕ ve sekonder enfeksiyonlardan koruma amacÕyla lokal
bakÕm kurallarÕna dikkat edilmesi büyük önem taùÕmaktadÕr. Shds’nun otitis eksterna sonrasÕnda da görülebileceüi
bu olgu vesilesiyle tarafÕmÕzca irdelenmiùtir.
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