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Özet

Yüzde Eritemle Seyreden Hastalıklarda Tedavi

Yüz bölgesini etkileyen dermatolojik hastalıklar, fiziksel yakın-
maların yanında kişinin psikolojisini ve yaşam kalitesini de olum-
suz etkilemektedir. Birçok hastalığın seyrinde gelişebilen eritemli
görünüm geniş bir ayırıcı tanıya sahiptir. Yüzde eritemle seyreden
hastalıkların tedavisi, kendi içinde farklılıklar göstermektedir. Bu
makalede yüzde eriteme neden olan hastalıkların tedavisi ayırt
edici özelliklere yer verilerek derlenmiştir. Yüzde eritem ile gelen
hastalarda öncelikle akla gelmesi gereken hastalık grupları sebo-
reik dermatit ve atopik dermatiti içeren endojen dermatozlar ve
ayrıca kontakt dermatitler ve fotodermatozları içeren ekzojen
dermatozlar, akne ve benzeri döküntüler olarak sıralanabilir.
Daha az sıklıkla bağ dokusu hastalıkları, infeksiyöz nedenler ve
lenfositik infiltrasyonlar da yüzde eriteme neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yüz, eritem, tedavi

Abstract

Treatment of  the Diseases with Facial Erythema

In addition to physical complaints caused by the diseases, facial
dermatological diseases affect the patient’s psychology and
quality of  life negatively. The facial erythema can occur in the
course

of  many diseases, therefore it has a wide differential diagnosis.
Treatment of  the diseases with facial erythema differences
within themselves. In this article, characteristic features of  the
treatment of  diseases that cause facial erythema are reviewed.
For patients presenting with facial erythema, one must firstly
consider a group of  diseases such as, endogenous dermatoses
including seborrheic and atopic dermatitis and exogenous der-
matoses including contact dermatitis and photodermatoses,
acne and acneiform eruptions. Also, connective tissue diseases,
infectious causes and lymphocytic infiltrates can cause facial
erythema less commonly.
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Giriş

Yapısal veya çevresel özelliklere bağlı olarak bazı ki-
şilerde kırmızı yüz görünümü oluşabileceği gibi,
dermatolojik bazı hastalıklar da yüzde eriteme
neden olabilir. Yüz bölgesi görünür olması nede-
niyle, hastalarda psikolojik etkilere yol açarak, yaşam
kalitesinde bozulmaya neden olmaktadır.  Bu ne-
denle hastalığın ayırıcı tanısının iyi konarak tedav
isinin planlanması önem taşımaktadır. Yüzde eri-
temle seyreden hastalıkların ayırıcı tanısında, der-
matoloji kliniklerinde sıklıkla görülen seboreik
dermatit ve akne rozasea ön planda akla gelmekte-
dir. Aynı zamanda atopik dermatit ve psoriasis vul-

gariste görülebilirken,  fotodermatozlar ve alerjik,
irritan kontakt dermatit gibi ekzojen dermatozlar
da yüzde eriteme neden olabilmektedir. 

Seboreik Dermatit

Seboreik dermatit tedavisinde, hastalara öncelikle
seboreik dermatitin kronik bir hastalık olduğu, pre-
dispozan faktörler ve nüks riski hakkında bilgi ve-
rilmelidir. Kalıcı tedavisi olmayan bir durum olsa da
hastalığı kontrol altına alacak etkili tedavi ajanları
bulunmaktadır. Tedavide genel yaklaşım, lezyonları
ve fungal kolonizasyonu baskılamak ve sekonder in-
feksiyonlara karşı önlem almaktır. Topikal ve sist
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emik tedaviler semptomların baskılanmasında kul-
lanılmaktadır (1).

Keratolitik ajanlar, pullanma ve krutlanmayı azaltır-
ken, diğer topikal ajanların penetrasyonunu arttırır.
Bu amaçla üre, propilen glikol, laktik asit içeren
ajanlar kullanılmaktadır.

Topikal antifungallerden, ketokonazol, siklopiroks
olamin ve bifonazol birinci basamak tedavi olarak
kullanılır. Malassezia kolonizasyonunu azaltarak
semptomlarda düzelme sağlar. Siklopiroks olamin,
antifungal ve antiinflamatuvar etki göstermektedir.
28 günlük tedavi sonunda %1 siklopiroks olamin
krem, %2 ketokonazol krem kadar etkili (2), keto-
konazol tedavisine göre anlamlı olarak daha az yan
etkiye sahip olarak (3) bulunmuştur. Ketokonazol,
fasiyal seboreik dermatit tedavisinde %0,05 beta-
metazon dipropiyonat  losyondan daha etkili (4),
saçlı deri seboreik dermatitinde de %2,5 selenyum
sülfit şampuan kadar etkili bulunmuştur (5). Saçlı
deride ketokonazol, profilaktik tedavi ve idamede
etkili bir ajandır (6). 

Antifungal etkili diğer topikal tedaviler,  çinko prit-
yon, selenyum sülfid ve çay ağacı yağıdır. Çay ağacı
yağı, antifungal, antibakteriyel ve antiinflamatuvar
etkilidir. Yapılan bir çalışmada semptomlarda plase-
boya kıyasla anlamlı azalma saptanmıştır (7). 

Topikal steroidler, birinci basamak tedavide kulla-
nılan ajanlardır. Azol antifungaller kadar etkilidir,
akut alevlenmelerde kullanılmalıdır. Uzun süreli kul-
lanımda atrofi, telejenjiektazi vb. yan etkiler gelişir. 

Lityum glukonat/Lityum suksinat, saçlı deri dışı
bölgelerdeki seboreik dermatit tedavisinde kullanı-
labilir. Lityum glukonat %8, ketokonazolden üstün
olduğu bulunmuştur (8). 

Kalsinörin inhibitörleri ile seboreik dermatitin
idame tedavisinde haftada iki kez kullanımı ile eri-
tem ve skuamda baskılanma görülür. Yan etki olarak
yanma, iritasyon, flushing görülebilir (9).

Sistemik tedavi, birden çok bölge tutulumunun ol-
duğu şiddetli vakalarda, topikal tedavilere yanıtsızlık
durumunda kullanılmaktadır. İtrakonazol, flukona-
zol, ketokonazol, pramikonazol gibi antifungal aja
nlar ve prednizon, izotretinoin, oral tedavide kulla-
nılan ajanlardır. İtrakonazol, 200mg/gün (7 gün) ile

başlayıp, 2-11 ay boyunca değişen sürelerde (örn.
her ayın ilk 2 günü 200mg/gün) pulse tedavi şek-
linde kullanılır. Prednizon, 0,5mg/kg/gün (15 gün),
doz azaltılarak kesilir. İzotretinoin, 20mg/gün 1 yıl
boyunca kullanılabilmektedir (10).

Akne Rozase

Alkol, sıcak içecekler, baharatlı gıdalar, güneş ışığı, sıcak ve
soğuk hava, rüzgar, fiziksel ve duygusal stres ve kozmetikler
eritemi arttırırlar. Bu tetikleyici faktörlerden uzaklaşmak,
tedavide ana unsuru oluşturur (11).

Birinci basamak tedavileri, güneş koruyucular oluşturmak-
tadır. Güneşten koruma faktörü (SPF) en az 30 olan, geniş
spektrumlu bir güneş kreminin günlük olarak uygulanması,
gün ortasında güneşten kaçınma ve güneşten koruyan giy-
siler kullanma konusunda hastalar bilgilendirilir (12).

Topikal metronidazol, antimikrobiyal, antiinflamatuar ve
antioksidan etkisiyle inflamatuar rozase lezyonlarında kul-
lanılmaktadır (13). İnflamatuar lezyonlarda düzelme, 2-4
haftalık bir tedaviden sonra ortaya çıkar, ancak tam sonuç
genellikle 8-9 haftalık tedaviden sonra görülür (14-17). Met-
ronidazol kesildiğinde sıklıkla nüks görülür. Bu nedenle,
genellikle uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır (18).

Birinci basamak tedavide azelaik asit, ilk birkaç haftada kul-
lanımıyla semptomları azaltmada etkili bir ajandır. Daha iyi
sonuçlar için tedavi süresi 12- 15 haftaya kadar uzatılmalıdır
(19).

Topikal ivermektin krem, eritemotelenjiektetatik tip roza-
sede iyi tolere edilebilen bir ajandır. Topikal ivermektin %
1 kremin 52 haftaya kadar güvenli ve etkili bir şekilde kul-
lanılabileceği saptanmıştır (20). Daha az çalışması olan diğer
topikal ajanlar, sülfasetamid-sülfür, benzoil peroksit, erit-
romisin, klindamisin, topikal retinoiddir (22).

Papülopüstüler lezyonların varlığında antiinflamatuar etki-
leri sayesinde sistemik antibiyotikler kullanılabilir. Doksi-
siklin 100 mg/gün, tetrasiklin 2x500 mg/gün dozda
kullanıldığında lezyonlarda iyileşme görülmüştür (21,22).

Oral isotretinoin, topikal tedavilere ve sistemik antibiyotik-
lere yanıt vermeyen olgularda 0,25-0,3 mg/kg dozunda uy-
gulanabilir (23,24). Fimatöz rozasede daha yüksek dozda
0,3-1 mg/kg dozunda 12-28 hafta süreyle kullanılmalıdır
(23).

Telenjiektazi ve persistan eritemi olan hastalarda pulsed dye
lazer, KTP lazer ve yoğun atımlı ışık (IPL) uygulamaları ile
klinik bulgularda gerileme saptanmıştır. Telenjiektaziyle bir-
likte kızarıklık ve hassasiyet gibi semptomlarda da iyileşme
gözlenmiştir (25,32).
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Topikal brimonidin tartrat, vazokonstriktör alfa-2 adrener-
jik reseptör agonisti, rozase ilişkili fasyal eritemde kullanıl-
maktadır. 2013 yılında FDA tarafından rozasenin
orta-şiddetli persistan fasyal eriteminde, topikal %0,33 bri-
monidin jelin kullanımı onaylanmıştır (33,34).

Perioral Dermatit (Periorifisyal Dermatit)

PAğız, burun veya göz çevresinde eritemli zeminde,
küçük, çok sayıda inflamatuar papül ile karakterize
bir erupsiyondur. İrritan etkileri ve derideki oklüzif
etkileri nedeniyle kozmetikler ve bakım ürünlerinin
kullanımının azaltılması tedavinin en önemli basa-
mağını oluşturmaktadır. Topikal kortikosteroidlerin
kısıtlanmasıyla tedavisiz birkaç ay içinde gerileyebi-
lir. 

Birinci basamak farmakolojik tedavide topikal pi-
mekrolimus %1 krem kullanılmaktadır. 124 hasta
üzerinde yapılan bir çalışmada, pimekrolimus kre-
min dört hafta süreyle günde iki kez kullanımı, has-
talık şiddetini önemli ölçüde azaltmıştır (35).

Topikal eritromisin ve topikal metronidazol yavaş
etkili de olsa papüler lezyonların azatılmasında et-
kilidir (36-40). Şiddetli olgularda oral eritromisin ve
tetrasiklin kullanılabilir. Sekiz hafta süreyle tetrasik-
lin 250-500 mg, günde iki kez, doksisiklin 50-100
mg, günde iki kez olacak şekilde önerilmektedir (41).

Atopik Dermatit

Atopik dermatitte öncelikli yaklaşım, tetikleyici fak-
törlerden uzaklaşılması, kaşıntının azaltılması, infla-
masyonun baskılanması, derinin nemlendirilmesi ve
psikolojik faktörlerin azaltılmasıdır.

Nemlendiriciler özellikle banyo sonrası verilmeli,
gün içerisinde birçok kez tekrarlanmalıdır (42). Üre
içeren kremler, yanma hissine neden olabilir, bu du-
rumda saf  vazelin tercih edilebilir. 

Hafif- orta şiddetli atopik dermatitte, topikal stero-
idler, topikal kalsinörin inhibitörleri ve topikal ant
imikrobiyal tedavi kullanılmaktadır. Topikal stero-
idler, 2-4 hafta süreyle günde 1-2 kez uygulanırlar.
Nemlendiriciler topikal steroidlerin kullanımından
önce veya sonra uygulanabilirler (43). Başlangıçta
en düşük güçteki steroid başlanıp etki görülmezse
steroidin gücü yükseltilebilir. Yoğun kaşıntı, infla-
masyon veya likenifiye lezyon varlığında yüksek gü

çteki steroidler ile başlanabilmektedir. Güçleri has-
talık şiddeti, etkilenen bölge, hasta yaşına göre se-
çilmelidir. Yüz, boyun, intertrijinöz alanlar, genital
bölge, yenidoğan çocuklarda saçlı deride yüksek
güçte steroidler kullanılmamalıdır.

Topikal steroidlere alternatif, ikinci basamak ajan
olarak topikal kalsinörin inhibitörleri kullanılmak-
tadır. Steroidlerin kullanılamadığı veya lokal yan et-
kilerinin geliştiği durumlarda tercih edilir. Yüz,
intertirjinöz alanlar, genital bölge, yenidoğan saçlı
deride ilk seçenektir. %0,03 takrolimus iki yaş üzeri,
%0,1 takrolimus 16 yaş üzeri onaylıdır. %1 pimek-
rolimus ise iki yaş üzerinde kullanılmaktadır (44,45).

Topikal steroidlere/kalsinörin inhibitörlerine yanıt
yoksa veya superinfeksiyon geliştiyse, tedaviye anti-
mikrobiyal ajan eklenmelidir. Net olarak bakteriyel
superinfeksiyon klinik belirtileri gözleniyorsa siste-
mik antibiyotiklerin başlanması önerilir. Gram po-
zitiflere etkili, 1. kuşak sefalosporinler kullanılabilir.
Direnç gelişimi ve bazı antibiyotiklerde sensitizas-
yon riski nedeniyle uzun dönem topikal antibiyotik-
lerin (örn. fusidik asit) kullanımı önerilmez. Baş,
boyun, omuz dermatitlerinde antifungal tedavi de-
nenebilir (46,47).

Şiddetli atopik dermatitte, sistemik steroidler, sik-
losporin, fototerapi, diğer immunsupresif  ajanlar
(azatiopurin, mikofenolat mofetil, metotreksat), in-
terferon- gamma ve biyolojik ajanlar  (omalizumab-
rekombinant insan monoklonal anti-IgE antikoru,
dupilumab- IL-4 reseptör blokörü) kullanılmaktadır
(48-54).

Psoriasis Vulgaris

Hastalığın kendisi ve tedavisi itibarıyla kişinin iş ha-
yatında, günlük yaşamında zaman ve iş gücü kaybı
nedeni ile büyük performans kaybına neden olmak-
tadır. Psoriasisli hastaya uygulanacak olan tedavi ile
hastalığın süratle kontrol altına alınması, lezyon say-
sının azaltılması, lezyonların eritem, skuam ve ka-
lınlıklarının azaltılması sağlanmalı, uzun süreli
remisyon ve yaşam kalitesini yükseltme hedeflen-
melidir.

Hastaya uygulanacak tedaviyi belirlemede en önemli
kriter hastalığın şiddetidir. Psoriasisin topikal ya da
sistemik birçok tedavi seçeneği vardır. Hafif  şiddetli
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psoriasis olgularında topikal tedaviler yeterli ve ba-
şarılı olurken, orta ve şiddetli olgularda artmış infla-
matuar etki nedeniyle komorbiditeleri engellemek
ve artrit ile başa çıkabilmek için sistemik tedaviye
gecikmeden başlanması önerilmektedir. 

Topikal tedavi genel olarak hafif  psoriasisli olgu-
larda tek başına, orta ya da şiddetli olgularda ise sis-
temik tedaviye ya da fototerapiye ek olarak kullanılır.
Topikal tedavide en sık kullanılan ajanlar kortikos-
teroidlerdir. Ayrıca vitamin D3 analogları, katran,
antralin, topikal kalsinörin inhibitörleri ve keratolitik
ajanlar kullanılmaktadır.

Sistemik tedavi endikasyonları ise eritrodermik pso-
riasis, jeneralize püstüler psoriasis, psoriatik artrit ve
topikal tedaviler ya da fototerapiye yanıtsız-uyum-
suz, yaşam kalitesinde ciddi azalmaya neden olan
orta-şiddetli plak psoriasistir.

Psoriasisin patofizyolojisinde immünolojinin rolü-
nün giderek daha iyi anlaşılması psoriasisin oluşu-
mundaki moleküler mekanizmaları etkileyen yeni
kuşak biyolojik tedavilerin geliştirilmesini sağlamış-
tır. Günümüzde psoriasis tedavisinde sistemik ola-
rak siklosporin, metotreksat veya asitretin; biyolojik
tedavi olarak etanersept, infliksimab, adalimumab,
ustekinumab veya sekukinumab kullanılmaktadır
(1,55).

Allerjik/İrritan Kontakt Dermatit

Etken maddelerin saptanması ve sorumlu madde-
lerle temastan kaçınılması tedavinin en önemli kıs-
mıdır. Tedavide derideki inflamasyonun önüne
geçilmesi, epidermal bariyer fonksiyonunun düzen-
lenmesi amaçlanır. 

Muhtemel etkenin tespit edilip temasın önlenmesi
ile tedavi kolaylaşır. Yüz bölgesinde kontakt derma-
tite yol açabilen önemli alerjenler makyaj malzem
elerindeki koruyucular, saç boyaları, özellikle kim-
yasal filtre içeren güneş koruyucular, esans ve ko-
kular ile oftalmik solüsyonlar olarak sıralanabilir.

Özellikle bariyer görevi gören stratum korneumun
bozulması durumlarında çevresel etkenler, mikro-
organizmalar ve maddeler epidermisi daha rahat
aşabilmektedir(11).

Nemlendiricilerin ve bariyer kremlerin sık kullanımı
ve derinin lipid örtüsünü bozan alkali sabunlar ye-
rine sindetlerin tercih edilmesi iyileşmenin hızlan-
dırılması açısından önemlidir (56). Nemlendiricilerin
etkinliği, deneysel olarak uyarılan deri irritasyonuyla
ilgili birçok çalışmada değerlendirilmiştir (57). Bir
çalışmada altı farklı lipidden zengin nemlendiricinin,
sodyum lauril sülfatla irrite olmuş deride eritem,
skuam ve transepidermal su kaybını azaltmada etkili
olduğu bulunmuştur (58). Nemlendiriciler hem sağ-
lanan klinik düzelmenin sürdürülmesi hem de topi-
kal kortikosteroidlerin kullanımının azaltılarak yan
etkilerinden olabildiğince kaçınılması konusunda
büyük önem taşır. 

Topikal steroidler tedavide ilk tercih edilen ajanlar-
dır. Uygun güçte ve uygun taşıyıcı içinde pomad,
krem, jel, losyon ya da köpük gibi bir kortikosteroid
preparatı seçilmelidir. Stratum korneumda depolan-
dıkları için günde bir ya da iki uygulama önerilmek-
tedir. Lezyonlar geriledikçe, nemlendirici krem ya
da pomadlar, topikal kortikosteroidlerle dönüşümlü
kullanılarak, yavaş yavaş kortikosteroid preparatların
kesilmesi sağlanabilir.

Sistemik kortikosteroidler, akut dönemde eritem ve
ödem bulgularına faydalı olmaktadır. Alerjik kontakt
dermatitte, derideki inflamasyonun gerilemesini sağ-
layarak hızla akut bulguların azalmasını sağlamakta-
dır. Kronikleştikçe daha az etki gösterirler. 0,5-1
mg/kg/gün oral prednizolon ya da eş değeri prepa-
ratların, iki-üç hafta içinde azaltılarak kesilmesi ya
da depo etkili bir preparatın intramuskuler yoldan
uygulanması akut klinik tablolarda yarar sağlar. Kro-
nik ve şiddetli seyreden olgularda fototerapi, azati
opurin, siklosporin, metotreksat gibi sistemik teda-
viler etkili olabilir (59).

Fotodermatozlar

Güneş Yanığı

Hafif  –orta derecedeki güneş yanığı kendini sınır-
layan bir durumdur. Akut bulgular genellikle üç ile
yedi gün içinde çözülür. Amaç inflamasyonun kont-
rol altına alınması ve ağrının azaltılmasıdır. Soğuk
kompres, ıslak pansuman ve ağrının giderilmesinde
NSAİD ilaçlar kullanılabilir.
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Topikal steroidler günlük pratikte sıkça kullanılsalar
da yanık semptomlarının azaltılmasında yararları sı-
nırlıdır. Randomize, çift- kör klinik çalışmada UVB
maruziyeti sonucu etkilenen alanlara, maruziyetten
30 dakika önce, 6 ve 23 saat sonra, orta-yüksek po-
tent topikal steroid kullanılmış. Sadece 30 dakika
önce uygulamada anlamlı fark saptanırken,  altı veya
23 saat sonra uygulanan orta-yüksek potent topikal
kortikosteroid tedavisi eritemin azaltılmasında etkili
bulunmamıştır (60).

Bül formasyonunun gözlendiği, şiddetli ağrı ve sis-
temik semptomların (ateş, baş ağrısı, kusma, dehid-
ratasyon) eşlik ettiği durumlarda hospitalize edilerek
sıvı replasmanı ve parenteral analjezikler uygulan-
malıdır. Büllü bölgeler yumuşak sabun yardımıyla
nazikçe suyla temizlenmeli ve steril bezlerle kapatıl-
malıdır. Bakteriyel superinfeksiyonun önlenmesi
için topikal antimikrobiyal ve antibiyotikler kullanıl-
malıdır.

Polimorf  Işık Erupsiyonu

Hastaya geniş spektrumlu güneş koruyucuları kul-
lanması, uygun kıyafetlerin seçilmesi ve güneş ışın-
larının maksimum düzeyde olduğu saatlerde dışarı
çıkmaması gerektiği anlatılmalıdır (61,62).

Lezyonlar genellikle saatler veya 1-2 hafta içinde de-
ğişen sürelerde sikatris bırakmadan gerileme eğil
imindedir. Hafif  seyreden olgularda geniş spekt-
rumlu güneşten koruyucular ve koruyucu kıyafetler
yeterli olacaktır. Semptomları fazla olan hastalarda
topikal kortikosteroid ve sistemik antihistaminik ile
inflamasyon ve kaşıntı baskılanabilir.

Sık atakların gözlendiği, lezyonları uzun süre devam
eden şiddetli olgularda, profilaktik tedavi uygulana-
bilir. Profilaktik tedavide amaç küçük dozlarda UV
uygulanarak ışık ile oluşan endojen antijene karşı
immuntolerans sağlamaktır. Psoralen-UVA (PU
VA), darband UVB (dbUVB) ve geniş band UVB
foto(kemo) terapisi ile profilaksi yapılmaktadır. İlk-
bahar mevsiminin ilk dönemlerinde, semptomlar
oluşmadan en az bir ay önce başlanmalı ve en az
dört hafta devam edilmelidir (63).

Güneş ışığına aşırı duyarlı kişilerde fototerapi ile
profilaksi uygulanamıyorsa azatiopurin, hidroksik-
lorokin kısa süreli kullanılabilir (64,65,66).

Fototoksisite Ve Fotoalerji

Hem fototoksik hem de fotoalerjik reaksiyonlar
için, mümkün olduğunca, ekzojen fotosensitiviteye
neden olabilecek ilaç veya kimyasal işlemlerden
uzaklaşılmalıdır. Ekzojen ajanlara bağlı olarak ışığa
duyarlılık, genellikle uzun dalga boyundaki UVA
aralığında en fazladır (67).

Soğuk uygulamalar, nemlendiriciler ve oral analje-
ziklerle semptomatik tedavi genellikle yeterlidir.
Kontakt alerji riski nedeniyle topikal anestezikler-
den kaçınılmalıdır.

Fotoalerjik reaksiyonlar, kontakt alerjisine benzer
bir şekilde tedavi edilmelidir. Topikal olarak korti-
kosteroidlerin uygulanması pruritusu ve inflamas-
yon cevabını azaltacaktır. Bazı durumlarda sistemik
kortikosteroidlerin iki veya üç haftalık kullanımı ge-
rekebilir (68-70).

Sistemik Hastalıklar

Akut Kutanöz Lupus Eritematozus

Tüm lupus olgularında öncelikli yaklaşım, güneşten
koruma olmalıdır. Hastalar doğrudan veya yansıyan
güneş ışığına ve diğer UV kaynaklarına (Floresan ve
halojen farlar) maruz kalmamalıdır. Bu nedenle,
Hem UV-A hem de UV-B'yi bloke eden ve güneş-
ten koruma faktörü (SPF) ≥50 olan güneş koruyu-
cular önerilmelidir (71,72). Ayrıca fotosensitiviteye
neden olabilecek ilaçlardan da kaçınılmalıdır.

Topikal ve intralezyonel kortikosteroidler, oral glu-
kokortikoidler, oral antimalaryal tedaviler ve immu-
nomodulatörler tedavide kullanılan ajanlardır (73).

İlk basamak tedavi:

• Güneşten koruma

• Topikal kortikosteroidler

• Topikal kalsinörin inhibitörleri (74-76)

• Sistemik glukokortikoidler

• Antimalaryal tedavi(hidroksiklorokin/klorokin)
(77-79)

İkinci basamak tedavi:
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• Metotreksat (oral/subkutan): İnflamatuar artriti
olan olgularda kullanılır (80).

• Mikofenolat mofetil: Özellikle lupus nefriti olan
hastalarda yardımcı ajandır.

• Azatiopurin: Lupus nefritinde etkili

• Talidomid, lenalidomid, sistemik retinoidler, dap-
son, belimumab

• Ustekinumab, apremilast, klofazimin, IVIg, siklo-
fosfamid kullanımı olgu raporları şeklinde sunul-
muştur.

Dermatomiyozit

SGlukokortikoidlerin etkinliği ile ilgili plasebo kont-
rollü bir çalışma olmasa da dermatomiyozitin stan-
dart tedavisini kortikosteroidler oluşturur. 1m
g/kg/gün prednizon dozuna eşdeğer kortikoste-
roid, günlük maksimum 80 mg’ı aşmayacak şekilde
başlangıç tedavisinde verilir (81). 

Bazı şiddetli olgularda pulse metilprednizolon 1000
mg/gün, üç gün üst üste uygulanabilir. İlk 4-6 hafta
prednizon dozu klinik cevaba göre 1 mg/kg/gün
şeklinde devam edilir. Altı haftadan uzun süre 1
mg/kg/gün şeklinde devam edilmesi, steroid myo-
patisi gelişim riskini artırmaktadır (81).

Steroidler ile kullanılan adjuvan tedaviler, steroidle-
rin kümülatif  dozunu azaltmak ve oluşabilecek ko-
morbititeleri azaltmak için kullanılmaktadırlar.
Etkileri geç başlamakla birlikte, oral steroid tedavi-
sine yanıtsız, hızlı ilerleme gösteren hastaların teda-
visine kombine protokollerle eklenebilirler (82,83).
Aynı zamanda steroidlerin kontrendike olduğu du-
rumlarda, ilk basamak tedavi olarak kullanılabilir-
ler.Antimalaryal ajanlar, azatiopurin, metotreksat,
siklosporin,mikofenolat mofetil adjuvan tedavide
kullanılan ajanlardır (1).

Enfeksiyöz Nedenler

Eritema İnfeksiyozum

Eritema infeksiyozum (beşinci hastalık), çoğunlukla
çocuklarda ortaya çıkan, kendi kendini sınırlayan,
hafif  bir hastalıktır. Belirli bir tedavi yoktur ve ge-

nellikle semptomatik tedavi için de bir endikasyon
yoktur. Bazı hastalarda, artralji, artrit veya pruritus
için semptomatik tedavi gerekebilir. Antipiretik ve
analjezikler kullanılabilir (84).

Erizipel

Yumuşak doku infeksiyonlarında öncelikli tedavi;
eritem, ödem, hassasiyet ve inflamasyonu azaltmak
amacıyla istirahat ve ıslak pansuman ile medikal te-
davinin uygulanmasıdır. Hastalar çoğu zaman ay
aktan tedavi edilebilmektedir. Ancak diyabetes mel-
litus, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, periferik
vasküler hastalık, kronik karaciğer hastalığı, immun-
süpresyon gibi komorbiditeleri olan hastalar yatarak
tedavi edilmelidir (1). 

Erizipelin antibiyotik tedavisi streptokokal ajanlara
yönelik olmalıdır. Hastalığın şiddetine göre paren-
teral veya oral olarak penisilin tedavisi verilir (85).
Genellikle sistemik bulguları olmayan erizipel has-
taları oral amoksisilinle (günde 3-4,5 g) 10-14 gün
süreyle, ayaktan tedavi edilebilir (86). Oral levoflok-
sasinle 5 veya 10 günlük tedaviyi karşılaştıran ra
ndomize bir çalışma, tedavi süresinin kısaltılabile-
ceğini düşündürmektedir (87). Penisilin allerjisi olan
hastalarda, klindamisin 3x300 mg dozunda oral ola-
rak kullanılabilir (88).

Hospitalize edilen şiddetli vakalarda başlangıç teda-
visi, parenteral penisilin (12-20 MiU/gün), amoksi-
silin (3-6 g/gün) veya sefazolin (4 g/gün) ateş
gerileyene kadar kullanılabilir, sonrasında amoksisi-
lin ile devam edilebilir (89-91).

MRSA infeksiyonlarının sıklığının artması nedeniyle
risk faktörleri olan vakalarda betalaktam dışı antibi-
yotikler, vankomisin, trimetoprim-sülfometoksazol
(TMP-SMX), rifampisin, klindamisin ve gentamisin
kullanılmaktadır (92).

Jessner’in Lenfositik İnfiltrasyonu

Lezyonlar genellikle asemptomatik olmalarına rağ-
men, yüz yerleşimli lezyonlar kozmetik görünümde
sorun yaratabilecekleri için hastalar tedaviye ihtiyaç
duyarlar. Ancak tedavi ile ilgili çalışmalar yetersizdir
ve çoğunlukla olgu raporlarından veya çok küçük
olgu serilerinden elde edilmektedir.
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Topikal ve intralezyonel kortikosteroidler tedavide
faydalı olabilir fakat bazı hastalarda etkili bulunma-
mıştır. Jessner’in lenfositik infiltrasyonunun tam teş-
hisinin konulamadığı durumlarda en az yan etkili
tedavi ile başlamak mantıklı olabilir. Güçlü topikal
kortikosteroidler veya intralezyonel kortikosteroid-
ler (triamsinolon asetonid 10 mg/mL) kullanılabilir
(93). Topikal kalsinörin inhibitörlerinin kullanıldığı
yüz yerleşimli bir olguda, anlamlı bir gerileme göz-
lenmiştir (94). 28 hasta üzerinde yapılan bir çalı
şmada iki ay boyunca 100 mg/gün dozunda talido-
mid verilmiş ve klinik semptomlarda gerileme sap-
tanmıştır (95).Pulsed dye lazer 595 nm uygulanan
hastalarda olumlu yanıt alınması nedeniyle alternatif
tedavi seçeneği olabilir hatta yan etkilerinin az ol-
ması nedeniyle ilk tedavi seçeneklerinden biri olarak
değerlendirilmektedir (96,97).

Jessner’in lenfositik infiltrasyonu için belirlenmiş bir
tedavi rejimi yoktur. Benign ve kendini sınırlayan bir
klinik tablo olması göz önünde bulundurulmalıdır.
Refrakter olgularda sistemik ajanlar denenebilir.

Granuloma Fasyale

Granuloma fasyalede topikal, intralezyonel ve siste-
mik ajanlar denenmektedir. Tedaviye cevabın birey-
sel farklılık göstermesi ve tedavi etkinliği açısından
veri yetersizliği nedeniyle, granuloma fasyale teda-
visine en iyi yaklaşım belirsizdir. Tedavi seçenekleri,
topikal, intralezyonel ve sistemik kortikosteroidler,
topikal pimekrolimus ve takrolimus,  topikal ve sis-
temik dapson, hidroksiklorokin, klofazimin ve
TNF-alfa inhibitörleridir. Kriyoterapi, lazer tedavisi
ve cerrahi gibi invaziv işlemler de rapor edilmiştir.
Topikal kortikosteroid ve takrolimus ilk seçenek
olarak kullanılmaktadır (98).

İlk olarak güçlü etkili kortikosteroidler, iki hafta sü-
reyle günde iki kez uygulanır. Ardından düşük etkili
kortikosteroidlere geçilerek yine günde iki kez kul-
lanılır. İki veya üç hafta içerisinde herhangi bir ge-
lişme gözlenmezse, steroid tedavisi sonlandırılır
(99).

Topikal kortikosteroidler veya diğer tedavi ajanlarına
yanıtsız olan granuloma fasyale olgularında, topikal
takrolimusun etkinliğine yönelik çeşitli olgu rapor-
ları bulunmaktadır. Topikal takrolimus %0,1 pomad

günde iki kez etkilenen bölgeye uygulanır. İlk üç
ayda en azından kısmi bir iyileşme beklenmektedir
(100-111).

Kriyoterapi, granuloma fasyale tedavisinde faydalı
olabilen tedavi seçeneklerindendir. Kontrolsüz
prospektif  bir çalışmada, yüzdeki dokuz granuloma
fasyale olgusuna kriyoterapi uygulanmış, 1, 3 ve 6.
aylarda seanslar tekrarlanmış ve tedavi sonrası lez-
yonlarda gerileme gözlenmiştir. Kriyoterapi faydalı
bir yöntem olsa da, dispigmentasyon ve sikatris ge-
lişimi gibi yan etkileri bulunmaktadır (112).

Tinea Fasiyalis

Tinea fasiyalis, tinea korporis gibi tedavi edilmekte-
dir. Azoller, allilaminler (terbinafin, naftifin), siklo-
piroksolamin, butenafin ve tolnaftat tedavide
kullanılabilecek ajanlardır (113-114).

Topikal azoller ve topikal allilaminler benzer etkili
bulunmuşlardır. Ancak topikal nistatinin, dermatofit
infeksiyonlarında yeri yoktur (114).

Topikal antifungal tedavi, 1-3 hafta süreyle günde
1-2 kez uygulanmalıdır. Klinik yanıta göre tedavi
sonlandırılmalıdır.

Topikal tedaviye yanıtsız, tutulumu yaygın olan has-
talarda sistemik antifungal tedavi başlanabilir. Te
rbinafin ve itrakonazol, en yaygın kullanılan ajanlar-
dır.

● Terbinafin: 250 mg/gün, 1 hafta

● Itrakonazol: 200 mg/gün, 1 hafta

● Flukonazol: 150-200 mg/hafta,  2-4 hafta (115).
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