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Klinik Görüntü / Clinical Image

On yedi günlük erkek, vücutta yaygın döküntü şikayetiyle ge-
tirildi. Hastanın zamanında doğduğu, anne sütüyle beslen-
diği öğrenildi. Vücudunda birkaç gündür döküntüler ortaya 
çıkmış, su toplayan sivilce benzeri yapılara dönmüş ve sayıca 
giderek artmıştı. Hasta, muayenesinde ikterik görünümdey-
di, özellikle gövde ön ve arka yüzünde yoğunlaşan, saçlı deri 

ve kolları da tutan, tabanı eritemli, püstüler deri lezyonları 
saptandı. Deri lezyonlarından alınan pürülan eksüdanın 
kültüründe Staphylococcus aureus üretildi. Etken, antibiyog-
ramda ampisilin dirençli, fakat amoksisilin-klavulanik asit, 
sefazolin, klindamisin ve trimetoprim-sulfametaksazol du-
yarlı bulundu. Sistemik antibiyotik tedavisiyle tedavi edilen 
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hastanın lezyonları hızla geriledi. Tedavinin beşinci gününde 
yapılan kontrolde lezyonları tamamen gerilemiş, sarılığı kay-
bolmuştu. İzlemde hastada herhangi bir sorun gelişmedi.

Yenidoğanda çeşitli nedenlere bağlı püstüler döküntüler 
görülebilir. Eritema toksikum neonatorum, geçici neonatal 
püstüler melanoz ve neonatal akne gibi kendiliğinden iyile-
şenler yanında enfeksiyona bağlı püstüler cilt lezyonları da 
görülebilir. S. aureus gibi bakteriyel enfeksiyonların yanın-

da herpes simpleks ve varisella-zoster gibi virüsler de vezi-
küler cilt lezyonlarına neden olabilir. Term yenidoğanlarda,  
S. aureus enfeksiyonu genellikle ilk olarak deri ve yumuşak 
doku enfeksiyonu olarak ortaya çıkar, ancak hızla sepsis, pnö-
moni ve osteomiyelite ilerleyebilir. Bakteriyel enfeksiyonları 
saptamak için püstüllerin deri kazımasında yapılan gram bo-
yaması, çok kolay ve hızlı bir tanı testidir. Uygun antibiyotik 
tedavisiyle prognoz çok iyidir.


