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Özet

Hidradenitis Süpürativa: Güncel

Hidradenitis Süpürativa (HS); tekrarlayan, kronik inflamatuar bir
deri hastalığıdır. Puberte sonrası başlayan, derin, inflamatuar ağ-
rılı lezyonlarla karakterizedir. Vücudun apokrin bezlerle karakte-
rize olan; aksilla, anogenital ve inguinal bölgelerinde yaygındır.
Hastalığın prevalansı çalışmanın popülasyon ve metodolojik özel-
liklerine bağlı olarak %1-4 gibi geniş bir aralıkta olduğuna işaret
etmektedir. Hastalık; birçok hastalık ile birliktelik gösterebilir.
Bunlara; obezite, inflamatuar bağırsak hastalıkları; metabolik sen-
drom, foliküler oklüzyon sendromları örnek gösterilebilir. HS;
foliküler pilosebase ünitenin inflamatuvar hastalığı olarak kabul
edilmektedir. Foliküler bir oklüzyon ve buna sekonder gelişen
bir inflamatuar yanıt söz konusudur.  Hastalığın başlangıcında;
genetik bir zemin olması haricinde; sigara kullanımı ve obezitenin
de büyük rol oynadığı ortaya konmuştur. Hastalık şiddetini ve
evresini belirlemede, çeşitli sınıflama ve skorlama sistemleri oluş-
turulmuştur. HS tedavisinde; bütün hastalar mevcut hastalık du-
rumlarına göre bireysel olarak değerlendirilir ve tedavi seçimi
buna göre yapılır. Medikal tedavisi; antibiyotikler (klindamisin –
rifampisin kombinasyonu, tetrasiklin), asitretin, biyolojik ajanlar
(adalimumab, infliksimab, etanersept, anakinra, ustekinumab) ve
birçok tedavi alternatifini içerir. Hastalıkta; özellikle medikal te-
daviye dirençli olduğu durumlarda kullanılmak üzere birçok cer-
rahi tedavi seçeneği de tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hidradenitis süpürativa, adalimumab, si-
gara

Abstract

Hidradenıtis Suppurativa: Update

Hidradenitis suppurativa (HS);  is a recurrent, chronic inflam-
matory skin disease. It is characterized by deep, inflammatory
painful lesions that begin after puberty. The disease is seen; char-
acterized of  the body with apocrine glands; axilla, anogenital and
inguinal regions.  The prevalence of  the disease indicates a wide
range of  1-4% depending on the population and methodological
characteristics of  the study. it may be associated with many dis-
eases. To these; obesity, inflammatory bowel diseases; metabolic
syndrome, follicular occlusion syndromes, for example. Disease
is considered to be an inflammatory disease of   the follicular pi-
losebase unit. There is a follicular occlusion and an inflammatory
response that develops secondary to it. At the beginning of  the
disease; apart from being a genetic ground; smoking and obesity
have also been shown to play a major role. Various classification
and scoring systems have been established in determining disease
severity and stage. In HS treatment, all patients are individually
assessed according to the current disease situation and treatment
selection is made accordingly. Medical treatment includes antibi-
otics (clindamycin - rifampicin combination, tetracycline), ac-
itretin, biological agents (adalimumab, infliximab, etanercept,
anakinra, ustekinumab) and many treatment alternatives. A num-
ber of  surgical treatment options have also been described for
use in cases where medical treatment is particularly resistant.
Keywords: Hidradenitis suppurativa, adalimumab, cigarette
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Giriş

Hidradenitis süpürativa (HS); tekrarlayan, kronik in-
flamatuar bir deri hastalığıdır. Puberte sonrası baş-
layan, derin, inflamatuar, ağrılı lezyonlarla karakt
erizedir. Vücudun apokrin bezlerle karakterize olan;
aksilla, anogenital ve inguinal bölgelerinde yaygındır
(1).

HS, eski zamanlarda Verneuil Hastalığı olarak bili-
nir. Verneuil, Fransız bir cerrahtır ve hastalığı ilk ta-

nımlayan kişidir. Hastalığı, 19. yüzyılın ortalarında
apokrin bezlerin tutulduğu bir hastalık olarak tanım-
lamıştır. İlerleyen yıllarda hastalık foliküler oklüz-
yonla karakterize bir grup hastalıkla beraber triad
olarak sunulmuştur (2).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı, 10-11
Şubat 2017 tarihinde Kopenhag şehrinde yapılmış-
tır. Bu toplantıya, HS Birliği Uluslararası komitesi,
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Uluslararası Çalışma grubu ve ulusal fakülte üyeleri
katılmıştır.

Bu buluşmanın amacı; daha önce kabul edilmiş kli-
nik sorulara yanıt oluşturarak, HS tedavisi konusunu
yeniden değerlendirerek, görüş birliği oluşturmaktır
(Tablo 1). En son 2014 yılında Avrupa Tedavi Kı-
lavuzu oluşturulmuştur (Tablo 2).

Epidemiyolojik Özellikler

Epidemiyolojik veriler hastalığın prevalansının çalışmanın
popülasyon ve metodolojik özelliklerine bağlı olarak %1-4
gibi geniş bir aralıkta olduğuna işaret etmektedir (3). Has-
talık, tipik olarak puberte sonrasında görülmektedir ve ya-
şamın üçüncü dekadında başlama eğilimindedir ve 3.-4.
dekadlar arasında hastalık aktif  olarak seyretmeye meyillidir
(4).

Sayfa 2/20

http://www.dermatoz.org.tr/2018/2/dermatoz18092d1.pdf Temel B. ve ark. Hidradenitis Süpürativa

Soru Adım 1
(Seviye 1*)

Adım 1
(Seviye 1*)

Adım  3
(Seviye 3*)

Adım 4
(Seviye 4*)

Adım 5
(Seviye 5*)

Sorun ne kadar
aygın?

Lokal ve güncel
rasgele örnek

araştırmaları ( veya
sayımları)

Yerel şartlarla
eşleşmeye imkan

veren araştırmaların
sistematik

değerlendirmesi

Yerel, rastgele
olmayan örnekler

Vaka serileri -

Bu tanı veya izleme
testi doğru mu?

(Teşhis)

Istikrarlı bir şekilde
uygulanan bir

referans standardı ve
körlemesi olan

kesitsel çalışmaların
sistematik

değerlendirmesi

Istikrarlı bir şekilde
uygulanan bir

referans standardı ve
körlemesi olan
bireysel kesitsel

araştırmalar

Ardıl olmayan veya
istikrarlı olarak
uygulanan bir

referans standardı
olmayan çalışmalar

Vaka-kontrol
çalışmaları, veya

“zayıf   ya da bağımsız
olmayan referans

standardı”

Mekanizmaya dayalı
sorgulama

Eğer tedavi
edilmezse ne olur?

(Prognoz)

Kohort çalışmalarının
başlangıcının

sistematik
değerlendirmesi

Kohort çalışmaları
başlangıcı

Kohort çalışması veya
randomize çalışmanın

kontrol kolu 

Vaka-serileri veya
vaka kontrol

çalışmaları ya da kötü
kalitede prognostik

kohort çalışması

-

Bu müdahale
faydalı mı?
(Tedavinin
Yararları)

Randomize
çalışmaların veya tek
hastalı çalışmaların

sistematik
değerlendirmesi

Randomize çalışma
veya etkileyici sonuçlu
bir çalışmanın gözlem

araştırması

Randomize olmayan,
kontrollü

kohort/devam
çalışması

Vaka serileri, vaka
kontrol çalışmaları
veya tarihsel olarak
kontrollü çalışmalar

Mekanizmaya dayalı
sorgulama

YAYGIN hasarlar
neler?

(Tedavi Hasarları)

Randomize
çalışmaların, içiçe

geçmiş vaka kontrol
çalışmaların, hastasını
sizin incelediğiniz tek

hastalı çalışmaların
sistematik

değerlendirmesi veya
etkileyici sonuçlu bir
çalışmanın gözlem

araştırması 

Bireysel tek hastalı
çalışma veya (istisnai

olarak) etkileyici
sonuçlu bir

çalışmanın gözlem
araştırması

Yaygın hasar
ihtimalini ortadan
kaldıracak sayıları

sağlayan randomize
olmayan

kohort/devam(araştır
ma sonrası gözlem)

çalışması.(Uzun vadeli
hasarlar için devam

çalışması süresi
elverişli olmalıdır.)

Vaka serileri, vaka
kontrolü, veya tarihsel

olarak kontrollü
çalışmalar

Mekanizmaya dayalı
sorgulama

NADİR görülen
hasarlar neler?

(Tedavi Hasarları)

Randomize
çalışmaların veya tek
hastalı çalışmaların

sistematik incelemesi

Randomize çalışma
veya (istisnai olarak)
etkileyici sonuçlu bir
çalışmanın gözlem

araştırması 

Bu erken teşhis
faydalı mı?

(Görüntüleme)

Randomize
çalışmaların

sistematik incelemesi

Randomize çalışma Randomize olmayan
kohort devam

çalışması

Vaka serileri, vaka
kontrol çalışmaları
veya tarihsel olarak
kontrollü çalışmalar

Mekanizmaya dayalı
sorgulama

Tablo 1. Oxford Kanıta Dayalı Tıp Merkezi (Oxford Centre for Evidence-Based  Medicine) 2011 Kanıt Seviyeleri



HS, kadınlarda daha sıktır ve kadın/erkek oranı; 2, 6-3, 3/1
şeklindedir (5). Hastalığın görülme sıklığının etnik kökene
bağlı olarak değişmediği gösterilmiştir (6).

Hastalık; inflamatuar bağırsak hastalıkları, endokrin ve me-
tabolik hastalıklar, foliküler oklüzyon hastalıkları, genetik
bozukluklar, eklem hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar, neo-
plazmlar, pyoderma gangrenosum, pitriasis rubra pilaris,
akantosis nigrikans, pannikülit, Fox-Fordyce hastalığı gibi
dermatolojik hastalıklar, nefrotik sendrom gibi böbrek has-
talıkları,anemi, amiloidoz, polikistik over sendromu, Behçet
hastalığı, Sjögren hastalığı, PAPA sendromu, SAPHO sen-
dromu, Down Sendromu ile ilişkili olabilmektedir (7). Eşlik
eden hastalıklar (Tablo 3)’de gösterilmektedir.

Patogenez

HS foliküler pilosebase ünitenin inflamatuvar has-
talığı olarak kabul edilmektedir. Genetik olarak pre-
dispozisyon sergiler, tetikleyici faktörler ile hastalık
aktif  hale gelir (8). Geniş çevrelerce kabul edilen pa-
togenez aşamaları sırasıyla foliküler hiperkeratini-
zasyon ve tıkaç oluşumu, pilosebase ünitenin
dilatasyonu, foliküler rüptür, içeriğin dermise salın-
ması, sekonder inflamatuar değişiklikler, inflamatuar
hücrelerin bölgeye ulaşımı ve yeni salınan ve süreci
presipite eden sitokinlerin salınımı şeklindedir.
HS’nin diğer otoimmün ve otoinflamatuar hastalık-
larla birlikte görülmesi, altta yatan bir immun sistem
de ngesizliğinin olduğunu ve metabolizmanın infla-
matuar yanıtı yeterince düzenleyemediğini göster-
mektedir (9).

Tetikleyici Faktörler

Genetik Özellikler: Hastaların %40'ında yakını aile
öyküsü vardır. En sık görülen kalıtım paterni ise
otozomal dominant paternidir. İlişkili gen ve lokusu
1p21.1-1-1q25.3'tür. (. Bu gen ve lokusunda mey-
dana gelen mutasyonlar; sebase bez epidermal de-

ğişikliklerini kontrol eden presenilin1, presenilin ar-
tırıcı gama sekretaz subunit geni ve nikastrin geni
fonksiyonlarını bozarak hastalığın atipik ve ciddi se-
yirli formlarının görülmesine sebep olmuştur (9).

İnterlökin 1B: Hastalığın olduğu lezyon ve lezyon
çevresi sağlam deride yapılan immünhistokimyasal
çalışmalar İL-1B seviyesinin oldukça yüksek oldu-
ğunu göstermiştir.  Psöriatik lezyonla karşılaştırma-
sında ise psöriatik lezyondan daha fazla İL-1B
miktarı olduğu saptanmıştır. Hastalığın ciddiyetiyle
İL-1B seviyelerinin korele olduğu ve verilen tedavi-
lerle İL-1B miktarı azaltılarak hastalığın tedavisinde
ilerleme kaydedildiği belirlenmiştir. Özellikle
selektif  İL-1 reseptör antagonisti anakinra kullanımı
ile İL-1B  seviyelerinde azalma kaydedilmiştir (10).

TNFα: TNFα  ve TNFα messenger RNA miktar-
larının, lezyonlu deri ve lezyon çevresi sağlam deride
miktarlarının arttığı belirlenmiştir. İL-1B gibi, TNFα
da hastalığın şiddetiyle korelasyon göstermektedir
(11).

Mikrobiyom ve Biyofilm: Normal insan mikrobi-
yomu veya mikrobiyal flora, bir takım simbiyotik
mikropların insanlarda yaşayan formlarını temsil
eder. Mikrobiyomda meydana gelen değişiklikler ise
inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi otoimmün has-
talıkların gelişmesinde etkili olduğu ortaya koyul-
muştur (12). Bir çok çalışma, biyofilm varlığının HS
saç foliküllerinde ve fistül traktlarında olduğunu
göstermiştir. Hastalığın ortaya çıkışında tam olarak
etkili olup olmadığı ortaya koyulmamasına rağmen,
mantıksal olarak antimikrobiyal peptidlerde mey-
dana gelen dengesizlik, bakteriyal kolonizasyonu
arttırarak inflamatuar yanıtın başlamasında tetikle-
yici olmuş olabilir (13).
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Kanıt Düzeyi Tavsiye Gücü

Ia: Randomize kontrollü çalışmaların Meta-analiz'i
Ib: Randomize Kontrollü Çalışma
IIa: Randomize olmayan Kontrollü Çalışma
IIb: Yarı deneysel çalışma
III: Deneysel olmayan tanımlayıcı çalışmalar: Vaka- kontrol
çalışmaları
IV: Uzman komite raporları, görüşleri, klinik tecrübeleri

A: Düzey I kanıt
B: Düzey II kanıt
C: Düzey III kanıt
D: Düzey IV kanıt

Tablo 2. Avrupa Tedavi Klavuzu  Kanıt Seviyeleri



HS klasik bir enfeksiyon hastalığı değildir. O ne-
denle sekonder enfeksiyon düşünülmeyen bir va-
kada, kültürler gereksizdir. 

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi V ve tavsiye gücü D olarak
belirlenmiştir.

Sigara: Hastaların %70'inin sigara içtiği tahmin
edilmektedir. Nikotin İL-10 miktarını artırır ve bu
gama sekretaz ve Notch sinyal yolağını aktive ede-
rek inflamatuar yanıt için tetikleyici olabilir (14).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi I ve tavsiye gücü A olarak
belirlenmiştir.

Obezite

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi II ve tavsiye gücü B olarak
belirlenmiştir.

Hormonal faktörler: Hiperandrojenizm ile HS
arasında ilişki saptanmıştır.

Dar kıyafetler: Mekanik friksiyon, oklüzyon ve ma-
serasyon, folikül rüptürüne neden olabilmektedir
(15).

Deodorant ve Depilasyon  (15)

İlaçlar: Lityum, kontraseptifler, isotretinoin  hasta-
lığı alevlendirebilen ilaç gruplarındandır (15).

Klinik Bulgular

Sıklıkla ikinci ve üçüncü dekatta görülmekte olan
hastalık, çocukluk çağında da başlayabilir. Çocukluk
çağında başlayan hastalık sıklıkla şiddetlidir, atipik
seyreder ve bu hastalarda aile öyküsü bulunma  eği-
limi vardır (16).
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İnflamatuar bağırsak hastalıkları
-Crohn hastalığı
-Ülseratif  Kolit

Endokrin ve Metabolik Hastalıklar
-Metabolik sendrom
-Cushing sendromu
-Akromegali
-Tiroid hastalıkları

Folikuler okluzyon hastalıkları
-Akne konglobata
-Saçlı derinin disekan foliküliti
-Pilonidal Sinus

Genetik hastalıklar
-Pakionişi konjenita
-Dowlig- Degos hastalığı
-Steatokistoma multiplex

Eklem hastalıkları
-Spondiloartropati

Psikiyatrik hastalıklar
-Depresyon
-Anksiyete, Alkol bağımlılığı

Neoplazmlar
-Kutanöz karsinomalar
-Lenfoma

Dermatolojik hastalıklar
-Pyoderma gangrenozum
-Pitriasis rubra pilaris
-Akantozis nigrikans
-Pannikülit
-Fox- Fordyce hastalığı

Böbrek hastalıkları
-Nefrotik sendrom
-Akut interstisyel nefrit

Anemi

Amiloidoz

Polikistik over sendromu

Behçet hastalığı

Sjogren hastalığı

PAPA sendromu

SAPHO sendromu

Down sendromu

Keratozis-ihtiyozis-sağırlık sendromu

Tablo 3. Eşlik Eden Hastalıklar



Hastalığın klinik bulguları heterojendir, fakat hasta-
lık sıklıkla  derin, ağrılı, inflamatuar nodül, fistül ve
apselerle karakterizedir (17). Hastalığın tanısının ko-
nulmasında son altı aylık periyotta en az üç kez tek-
rar etmiş olması önemli bir veridir (17). İkili
komedonlar bir başka karakteristik bulgusudur ve
prekürsör özelliktedir. Kadınlarda özellikle ağrı ve
sızıntının artışı ile karakterize olan alevlenme  epi-
zotları sıklıkla menstruasyon öncesi görülmektedir.
Tedavisiz, kendiliğinde 7-10 gün içerisinde gerile-
mektedir. 

Hastalık aksilla, inguinal, inframamarian, perianal,
anal ve gluteal alanlarda yaygındır. Cinsiyet, hastalı-
ğın görüldüğü alanların sıklığını değiştirmektedir.
2013 yılında Canoui- Poitrine ve ark (18). hastalıkla il-
gili üç fenotip tanımlamışlardır. LC1; fenotip1;  tu-
tulumun akilla ve mamarian alanda yoğunlaştığını,
LC2; fenotip 2; kulak, göğüs ön yüz, sırt ve bacakta
yoğunlaştığını tanımlamaktadır. Fenotip 2; aile öy-
küsü pozitif  ve foliküler oklüzyonla karakterizedir.
Sıklıkla hastalar erkektir ve sigara içicisidir. LC3; fe-
notip 3’te ise tutulum gluteal alanda yoğunlaşmıştır,
hastalık daha az şiddetlidir (18).

Hastalığın ayırıcı tanısında stafilokokkal enfeksiyon-
lar, kutanöz Crohn hastalığı, basit apseler, neoplaz-
malar, lenfogranüloma venereum ve nadir olarak da
kutanöz aktinomikoz ve skrofuloderma vardır (17).

Histolojik Bulgular

SHastalığın başlangıçta apokrin bez ile ilgili bir has-
talık olarak kabul edilmesine rağmen yeni bilgiler,
hastalığın foliküler bir hastalık olduğunu ortaya çı-
karmaya başlamıştır. Von Laffert ve arkadaşları 60
hastadan aldığı örneklerin histopatolojik inceleme-
sinde %82 oranında   foliküler hiperkeratoz, %77
oranında foliküler epitelyum hiperplazisi, %68 ora-
nında perifolikülitis, %78 oranda subepidermal  in-
terfoliküler inflamatuar infiltrat ki bu infiltrat
lenfosit, nötrofil, plazma hücreleri ve histiositlerle

karakterize mikst formdadır ve  %58 oranda epi-
dermal psöriasiform  hiperplazi bulgularını tespit
etmiştir (19).

Hidradenitis suppurativanın klinik tablosu geniş bir
histolojik spektrumu kapsar. Bu durum; bu hasta-
lıktan kaynaklanan terapötik problemlerin açıklan-
masına yardımcı olabilir. Hastalık ağırlıklı olarak
folliküler gibi görünmekte ve apokrin bezler; sadece
kısıtlı sayıdaki örneklerde tutulmuş görülmektedir
(19).

Hastalık Sınıflandirma Modelleri

Hastalığın sınıflandırılmasıyla ilgili bir kaç model
mevcuttur ve her birisinin diğerine göre avantaj ve
dezavantajları mevcuttur.

Hurley Sınıflandırması

Hurley sınıflaması, ilk defa 1989 yılında Hurley tara-
fından tanımlanmıştır. Geniş kesimler tarafından
kullanılır çünkü kullanımı basit ve hızlıdır. Kalitatif
ve statik bir tanımlama olması önemli  dezavantaj-
lıdır. Apse, fistül ve sikatris miktarları kalitatif  olarak
değerlendirir ve birden üçe kadar sınıflama yapılır.
Tedavi yanıtını değerlendirmede yeterli değildir (20).
Bu sınıflama sistemine göre hastaların %68'i Evre
1, %28'i Evre 2 ve %4'ü Evre 3'tedir (21). Hurley
sınıflaması (Tablo 4)’te gösterilmiştir.

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi V ve tavsiye gücü D olarak
belirlenmiştir.

Sartorius Skorlaması

Hurley Sınıflamasından yıllar sonra Sartorius yeni ve
daha detaylı bir sınıflama algoritması açıklamıştır.
Skorlama sisteminde, hastalık tutulumu olan alanla-
rın hepsi, lezyon tipine göre bağımsız bir şekilde tek
tek değerlendirilmiştir (22). Zamanla sınıflandırma-
nın modifiye formları oluşturulmuştur. Sartorius s

Sayfa 5/20

http://www.dermatoz.org.tr/2018/2/dermatoz18092d1.pdf Temel B. ve ark. Hidradenitis Süpürativa

Hurley Sınıflaması

Evre 1 : Abse formasyonu, tek veya çok sayıda , sinus oluşumu ve sikatrizasyon yok
Evre 2 : Sinus oluşumu ve sikatrizasyonu olan , tek veya çok sayıda , geniş alanda lezyonlar
Evre 3 : Diffuz veya diffuze yakın tutulum , ya da çok sayıda birbirleriyle bağlantılı sinusler ve tüm alanda abseler   

Tablo 4. Hurley Sınıflaması 



ınıflaması, Hurley sınıflamasına nazaran daha dina-
mik bir sınıflamadır ve lezyon karakterleri , tedavi
yanıtları Sartorius sınıflamasında daha iyi bir şekilde
değerlendirilebilir (22). Modifiye Sartorius sınıfla-
ması (Tablo 5)’te gösterilmiştir.

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

Hidradenitis Süpürativa Hekim Global
Değerlendirmesi

Tedaviye olan yanıtın değerlendirilmesinde bu sınıf-
lama en çok kullanılan sınıflama modelidir. Apse,
fistul, inflamatuar ve inflamatuar olmayan  nodülleri
her alana göre tek tek kategorize eder. Dinamik,
basit, kullanımı hızlı ve hastalık sürecini kontrol et-
mede faydalı  bir sınıflama modelidir (23). HS
Hekim Global Değerlnedirilmesi  (Tablo 6)’da gös-
terilmektedir.

Hidradenitis Süpürativa Klinik Yanıtı

Bu bir sınıflama şeklinden çok tedavi yanıtını değer-
lendirmede kullanılan bir modeldir. İnflamatuar lez-
yon sayısının  %50'den fazla azalması ve bazal
değerlerle karşılaştırıldığı zaman apse ve drene olan
fistül sayısında artma olmaması şeklinde iki kriterle
değerlendirilir (24).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi II ve tavsiye gücü B olarak
belirlenmiştir.

Komplikasyonlar

Akut komplikasyonları; S. aureus veya S. pyogenes
ile süperenfekte olmasıdır. Kronik komplikasyonları
ise lenfatik obstrüksiyon ile birlikte lenfödem, skro-
tal elefantiyazis, üretra, mesane, rektum yada peri-
neum bölgesine olan sekonder fistülizasyonlardır
(25). Skuamöz hücreli kanser, uzun süreli, kronik
lezyonlar üzerinden sıklıkla erkeklerde meydana
gelir. Kronik süpürasyon hastalarda anemi, hipopro-
teinemi ve amiloidoza neden olabilir. (26).

Tedavi

Bugüne kadar, HS'da tam bir medikal kür yapacak
tedavi yöntemi bulunmamasına rağmen, tedavide
bir çok ajan kullanılmaktadır. Sıklıkla ilaç tedavisine,
cerrahi tedaviler kombine edilerek remisyon hedef-
lenmiştir. Avrupa Tedavi Kılavuzu’na göre bir te-
davi algoritması oluşturulmuştur.

1.Topikal Tedaviler
A. Eksfoliyanlar ve Soyucular 

Topikal resorsinol, tanımlanan tek eksfoliyandır. 12
hastanın tedavi edildiği bir çalışmada %15'lik formu
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Modifiye Sartorius Skorlaması

1-Tutulan anatomik bölge ( Her bir alan 3 puan olarak puanlanır.)
-Axilla
-Inguınal alan
-Meme altı
-Gluteal
-Diğer

2-Lezyonlar
-Nodul  1 puan
-Fistül  6 puan

3-Alakalı 2 lezyon arasındaki en uzak mesafe ( tek lezyon içinse büyükliği)
- <5 cm:   1 puan
- 5-10 cm:  3 puan
- >10 cm:  9 puan

4-Bütün lezyonlar sağlam bir deri ile ayrılmış mı?
- Evet:  0 puan
- Hayır:  9 puan

Tablo 5. Modifiye Sartorius Skorlaması



kullanılmış ve tedavide anlamlı yanıt elde edilmiş-
tir.(e69) Resorsinol %15'lik formu yağ yada sulu
kremler şeklinde kullanılmaktadır. Keratolitik, an-
tipruritik ve antiseptik özelliği olan bir ajandır. Tek-
rarlayan Hurley Evre 1 ve Evre 2'de kullanımı
önerilmiştir (27). Şiddetlenme olduğu dönemlerde
günde iki kez sürülmelidir. Alevlenme geriledikten
sonra günde bir kez şeklinde idame tedavisi öneril-
miştir. Bilinen yan etkileri; içeriğine bağlı olarak ge-
lişen irritan kontakt dermatit ve nadir de olsa
görülebilen sistemik toksisitesidir. Gebelikte ve lak-
tasyonda kullanımıyla ilgili yapılmış bir çalışma yok-
tur (28).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi III ve
tavsiye gücü C olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü D olarak
belirlenmiştir.

B. Topikal Antibiyotikler

Topikal resorsinol, tanımlanan tek eksfoliyandır. 12
hastanın tedavi edildiği bir çalışmada %15'lik formu
kullanılmış ve tedavide anlamlı yanıt elde edilmiş-
tir.(e69) Resorsinol %15'lik formu yağ yada sulu
kremler şeklinde kullanılmaktadır. Keratolitik, an-
tipruritik ve antiseptik özelliği olan bir ajandır. Tek-
rarlayan Hurley  Evre 1 ve Evre 2'de kullanımı
önerilmiştir (27). Şiddetlenme olduğu dönemlerde
günde iki kez sürülmelidir. Alevlenme geriledikten
sonra günde bir kez şeklinde idame tedavisi öneril-
miştir. Bilinen yan etkileri; içeriğine bağlı olarak ge-
lişen irritan kontakt dermatit ve nadir de olsa
görülebilen sistemik toksisitesidir. Gebelikte ve lak-
tasyonda kullanımıyla ilgili yapılmış bir çalışma yok-
tur (28).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi III ve
tavsiye gücü C olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü D olarak
belirlenmiştir.

B. Topikal Antibiyotikler

Topikal olarak kullanılan klindamisinin %0, 1'lik los-
yon formu, üzerinde çalışma yapılmış ve fayda gö-
rülmüş tek ajandır. Yapılan bir çalışmada, çalışmaya
kabul edilen 27 hastanın tedavisinde topikal klinda-
misin kullanılmış, ikinci ve üçüncü ayda yapılan
kontrollerde hastalıkta belirgin iyilik hali saptanmış-
tır (29). İlaç en çok folikülit, papül, püstül gibi yü-
zeysel lezyonlara iyi gelirken, yanıt derin lezyonlarda
sınırlı olarak kalmıştır (29). Klindamisinin etki me-
kanizması, 50s ribozomal subunite bağlanarak
transpeptidasyonu bozup bakteriyostatik etki oluş-
turmasıdır. Klindamisin lokalize Hurley Evre 1 ve
hafif  Hurley Evre 2'de endikedir. Losyon formunun
günde iki kez, üç ay süreyle kullanımı önerilmekte-
dir.

Tedavi öncesinde ilaç kombinasyonlarına olan aler-
jiler tespit edilmelidir, sistemik olarak kullanımına
nazaran topikal formların yan etkileri sınırlıdır. Ba-
tıcı tarzda ağrı, deri irritasyonu ve bakteriyel direnç
görülebilecek yan etkileridir. 

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IIb
ve tavsiye gücü B olarak belirlenmiştir (28).

2.Sistemik Antibiyotikler
A. Tetrasiklin 

Yapılan küçük randomize kontrollü bir çalışmada,
topikal klindamisin ve sistemik tetrasiklin karşılaş-
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Hekimin  Global Değerlendirmesi

Temiz: İnflamatuar olan veya olmayan nodul olmaması
Minimal: Sadece inflamatuar olmayan noduller
Hafif: Beşten az inflamatuar nodul veya bir abse veya drene olan fistul ve inflamatuar olmayan nodül
Orta: Beşten az inflamatuar nodul veya bir abse veya drene olan fistul ve bir veya daha fazla inflamatuar nodül veya 2-5 abse veya drene
olan fistul ve ondan az inflamatuar nodül
Ciddi: 2-5 abse veya drene olan fistul ve ondan fazla inflamatuar nodul
Çok ciddi: Beşten daha fazla abse veya drene olan fistül

Tablo 6. Hekimin Global Değerlendirmesi



tırılmıştır. İki tedavi ajanı arasında anlamlı bir tedavi
yanıt farklılığı tespit edilmemiştir (30).

Tetrasiklinler, 30s ribozomal subunitine bağlanarak
bakteriyostatik etki meydana getirirler. Ayrıca nöt-
rofil migrasyonu ve nitrik oksit sentaz inhibisyonu,
proinflamatuar sitokinleri (İL-1B ve TNF-α) azal-
tırken,  antiinflamatuar sitokinlerin (İL-10) artışını
sağlarlar. Anjiyogenezi inhibe ederler.(35). Geniş
Hurley Evre 1 ve hafif  Evre 2'de kullanımı endike-
dir. Tetrasiklin 500 mg günde iki kez, dört ay kulla-
nımı tavsiye edilmiştir, klinik gereklilik durumunda
tedavi süresi uzatılabilmektedir (28). Yanıt oranla-
rına bakıldığı zaman hastalık şiddetinde %30 azalma
meydana gelmiştir (31).

Gebelerde kontrendike olan ilaç; kalıcı diş lekelen-
mesi yan etkisi nedeniyle dokuz yaş altı çocuklarda
tedavide önerilmemelidir. Fotosensitive nedeniyle,
direk güneş maruziyetinden kaçınılması önerilmeli-
dir. Böbrek yetmezliği durumunda ise kümülatif
olarak birikim etkisiyle karaciğer toksisitesi, azotemi,
hiperfosfatemi ve asidoza neden olabilir. Tetrasik-
linler; demir preparatları, antiasit, sütle birlikte tü-
ketilmemelilerdir.

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IIb
ve tavsiye gücü B olarak belirlenmiştir (28).

B. Klindamisin ve Rifampisin Kombinasyonu 

Yapılan üç kontrollü randomize çalışmada, çalış-
maya dahil edilen 114 hasta, klindamisin ve rifam-
pisinle kombine tedaviyle takip edilmişlerdir. Her
üç çalışmada da  tedavinin faydalı olduğu ortaya ko-
yulmuştur (32).

Klindamisin, 50s ribozomal subunite bağlanarak
transpeptidasyonu inhibe edip, bakteriyostatik etki
gösterirken, rifampisin DNA bağımlı RNA polime-
razı inhibe ederek bakterisidal etki gösterir. Klinda-
misinin aynı zamanda immun sistemi güçlendirici
etkileri mevcuttur. Bunu kemotaksi ve fagositozu
güçlendirip aynı zamanda TNF ve İL-6 düzeylerinin
artırarak yaparlar. Rifampisin ise hafif  derece im-
munsupresif  bir ajandır. T hücre fonksiyonları ve
lenfosit transformasyonun inhibe eder. İL-1B ve
TNFα sekresyonunu azaltır (33). Rifampisinin güçlü
bir şekilde sitokrom p450 sistemini aktive ettiği göz

önünde bulundurarak tedavi öncesi hastanın mev-
cut başka ilaçları ile etkileşime girebileceği düşünül-
melidir. (Oral kontraspetif  vb.) Kombinasyon
terapisinde birlikte kullanılan klindamisin ise sitok-
rom p450 sistemi tarafından elimine edilmektedir
ve bu durum çalışmalarda, serum klindamisin dü-
zeylerinin düşüklüğünü kanıtlar niteliktedir (34).

Herhangi bir Hurley Evresinde aktif  inflamatuar
HS'li hastalarda bu kombinasyon endikedir (28).

Klindamisin, 300 mg günde iki kez, rifampisin 600
mg günde tek doz veya 300 mg günde iki kez kulla-
nımı kombine edilmektedir. Tedavi süresi 10 hafta
olarak belirlenmiştir. Yapılan bir çalışma 10 hafta-
dan daha kısa süreli tedavilerle de 10 haftalık tedavi
yanıtının alınabileceğini ortaya koymuştur (35) Te-
daviye yanıt oranlarının değerlendirildiği çalışma-
larda standart bir yanıt oranı ortaya konulamamıştır.
Yapılan üç retrospektif  çalışmada, çalışmaya dahil
edilen 164 hastanın sadece 88 tanesi 10 haftalık te-
davi süresini tamamlayabilmiş, 25 hasta tam remis-
yon (%28.4), 57 hasta kısmi yanıt (%64.8) elde
edilmiştir. Tedavi sonrası ilacı bırakan hastalarda
%61, 5 oranında relaps meydana gelmiştir (36).

Klindamisinin ve rifampisinin en sık yan etkileri, bu-
lantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etki-
lerdir. Ek olarak rifampisin; vücut sıvılarında
kırmızı- turuncu renk değişikliğine neden olur.
Daha nadir olarak,  C.difficile koliti, candidal vul-
vovajinit de görülebilir (37).

Gebelikte, klindamisinin kullanımı göreceli olarak
güvenlidir ama konjenital anomali riskini arttırdığı
da bilinmektedir (38). Rifampisinin gebelikte kulla-
nımı ile ilgili yeterince bilgi yoktur (38). Oral kont-
raseptif  kullanan HS'li kadın hastalar rifampisin
etkileşimi nedeniyle ek bir korunma yöntemi kul-
lanmalıdır.

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi III ve
tavsiye gücü C olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.
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C.Rifampisin, Moksifloksasin ve Etronidazol
Üçlü Tedavisi

Şiddetli ve tedaviye dirençli hastalarda, rifampisin,
moksifloksasin ve metronidazolun üçlü kombinas-
yonu, alternatif  bir tedavi seçeneğidir.

Metronidazol, antiprotozoal bir ajan olarak bilinme-
sinin yanında, gram negatif  anaerobik bakterilere
de etkili bir ajandır. Bu etkiyi serbest oksijen radi-
kalleri oluşturup, DNA zincirlerinde kırık oluştura-
rak yaparlar. Ek olarak İL-1B, İL-6, İL-8, İL-12,
INF& ve TNFα miktarlarını azaltarak da immun-
supresif  bir etki gösterirler. Kandan dokulara löko-
sit migrasyonunu inhibe eder (39).

Moksifloksasin, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.
DNA topoizomeraz inhibisyonu yaparak gram po-
zitif, negatif  ve atipik respiratuar patojenleri inhibe
ederler. S. aureus ve S. pyogenes üzerinde etkilidir.
Ek olarak İL-1a ve TNFα salınımını monositler ara-
cılığıyla inhibe eder. Moksifloksasin, sitokrom p450
sistemi ile inaktive edilmez ve bu nedenle rifampi-
sinle kombine kullanımı uygundur (40).

Retrospektif  bir çalışmada, 28 HS’li hasta 10
mg/kg/gün rifampisin, 400mg/gün  moksifloksasin
ve 500 mg günde üç kez metronidazol kullanılmıştır.
Planlanan tedavi süresi 12 hafta olarak belirlenmiş-
tir. 28 hastanın 16’sı tam remisyon elde etmişken,
12’si kısmi yanıt elde etmiştir. Nörolojik yan etkiler
sebebiyle metronidazol altıncı haftada tedavi proto-
kolünden çıkarılmıştır (27).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısına ka-
rarlarına göre; seçilmiş, şiddetli  HS’li hastalarda, 6
hafta 1g/gün ertapenem (41). ve konsolidasyon ola-
rak bu kombinasyonun verilmesi, kanıt düzeyi IV,
tavsiye gücü C olarak belirlenmiştir.

Metronidazolun en sık yan etkisi bulantı, baş ağrısı
ve ağızda metalik tat hissidir. Aynı zamanda santral
ve periferik sinir sistemi üzerine toksik etkileri var-
dır. Serebellar ataksi, ensefalopati, epileptik nöbet-
ler, polinöropati de bildirilen yan etkiler arasındadır
(42).

Moksifloksasinin yan etkileri bulantı, diyare ve baş
dönmesidir. Ek olarak ölümcül QT uzamalarına
neden olabilir. Bu nedenle Sınıf  IA ve Sınıf  III an-
tiaritmik ilaçların eş zamanlı kullanımlarından kaçı-

nılmalıdır. İlacın biyoyararlanımı ise antiasit, sükral-
fat ve demir preparatları ile azalmaktadır.

Bahsedillen üç ilaç da gebelik ve laktasyonda kont-
ranedikedir. Oral kontraseptif  kullanan HS'li kadın
hastalar rifampisin etkileşimi nedeniyle ek bir ko-
runma yöntemi kullanmalıdır.

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü D olarak
belirlenmiştir.

3. Anti-İnflamatuvar Tedavi
A. İntralezyonel Kortikosteroidler 

HS’li hastalarda; tekrar eden inatçı lezyonlarda, akut
alevlenmelerde,  inflamasyonun hızlıca gerilemesi
amacıyla triamsinolon asetonid (5-10mg/ml) intra-
lezyonel olarak uygulanabilir (43). 36 hastanın katıl-
dığı bir çalışmada, 0.75 ml (10 mg/ml) triamsinolon
asetonid intralezyonel olarak enjekte edilmiş, infla-
masyonun gerilemesinde faydalı olmuştur (44). Tek
başına monoterapi olarak kullanılabileceği gibi, sis-
temik tedavilerle de kombine edilebilir. Klinik ya
rarlılık 48-72 saat sonra başlar. Bakteriyel süperen-
feksiyon konusunda şüphelenildiği takdirde, tedavi-
den kaçınılmalıdır. Bilinen lokal yan etkileri atrofi,
pigment değişiklikleri ve telenjiyektazidir.

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

HS Uluslararası Konsensun Toplantısı kararlarına
göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak be-
lirlenmiştir.

B.Sistemik Kortikosteroidler  

Sentetik glukokortikoidler;  antiinflamatuar,  im-
munsupresif,  antiproliferatif  ve vazokonstriktif  et-
kiye sahiplerdir. Bunları proinflamatuar sitokin
deşarjını azaltarak meydana getirirler.  HS’li hasta-
larda sistemik kortikosteroid kullanımı konusundaki
veriler kısıtlıdır, kısa veya uzun kullanımları sonrası
çekilme semptomları ve şikayetlerin şiddetlenmesi
mümkündür. Akut alevlenmelerin kısa sürede ve
hızlı baskılanmasında etkili olan ilaç gruplarından-
dır. Doz azaltımı sonrası meydana gelebilecek akut
alevlenmeleri baskılama amacıyla, ikinci bir immun-
modulatör ilaç kullanımı tavsiye edilmektedir (28).
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Sistemik kortikosteroidlerin yan etki profili geniştir.
Sistemik enfeksiyon varlığında kullanımı kontrendi-
kedir. Önemli ilaç etkileşimleri rifampisin, eritromi-
sin ve klaritromisin ile birlikte kullanımlarıdır (28).

Sistemik kortikosteroidler 0,5-0,8 mg/kg/gün oral
prednisolon şeklinde başlanırlar, akut alevlenmeleri
baskılamak için kısa süreli kullanımları tavsiye edil-
mektedir. Düşük doz (10mg/gün)  sistemik predni-
zolonun kullanıldığı 13 hastanın katıldığı bir
çalışmada, 4-12 haftalık tedavi takip periyodunda;
beş hastada remisyon, altı hastada ise yarı remisyon
elde edilmiştir (45).

Sınırlı vaka raporları ve vaka serilerinde hidrokorti-
zon, deksametazon ve prednizolon tedavilerinin
uzun ve kısa süre kullanılması karşılaştırılmıştır.  Sis-
temik hidrokortizon (60-80 mg/gün) başlanılan bir
vaka serisinde; 12 aylık bir remisyon süresi elde edil-
miştir (46). 

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsens Toplantısı kararla-
rına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

C. Dapson 

Dapson antibakteriyal ve antiinflamatuar özellikleri
olan sülfon grubu bir ilaçtır ve nötrofilik infiltras-
yonla ve IgA birikimi ile karakterize olan dermatoz-
ların tedavisinde kullanılırlar. Etki mekanizması
nötrofil kemoatraktan bağımlı sinyal yolağının inhi-
bisyonu şeklindedir. İL-8 ve TNFα miktarlarını az-
altırlar. İlaç kullanımı öncesi hastanın bazal tam kan,
retikülosit, renal ve hepatik fonksiyonları gözden
geçirilmelidir. Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz düzey-
leri kontrol edilmelidir.

İlaç HS’li hastalarda sıklıkla Hurley Evre 1 veya 2
de kullanılmalıdır. Tedavi birinci veya ikinci basa-
mak tedavi seçenekleri fayda etmediği zaman gün-
deme gelmelidir. Tavsiye edilen dozu; 25-250
mg/gün şeklindedir.Tedavi süresi değişkendir. Ya-
nıta bağlı değişmekle birlikte, minimal tedavi süresi
üç aydır. HS'li hastalarda kullanımına yönelik olarak
yapılan iki randomize kontrollü çalışmada 50-150
mg/gün hastalarda kullanılmış, 4-12 hafta süresi

içinde hastalarda anlamlı klinik yanıt elde edilirken
(47). 24 hastanın takip edildiği, günlük 50-200 mg
dapson kullanıldığı bir çalışmada ise dokuz hasta kli-
nik tam yanıt elde etmişlerdir (48).

G6PDH enzim eksikliği, sülfonamid allerjisi, ciddi
anemi ve akut porfirialarda kullanılmamalıdır. Pla-
sentadan fetüse geçişi mümkündür. Neonatal he-
moliz ve methemoglobinemi yapabilir.  Emziren
annelerde kullanılmamalıdır. Hemoliz, hemolitik
anemi, methemoglobinemi , hipersensitivite reaksi-
yonları, agranulositoz, ve periferal nöropati bilinen
majör yan etkileridir. Hastalar ilk ay iki haftada bir
tam kan ve retikülosit sayısı açısından, ilk üç ay aylık
karaciğer ve böbrek fonksiyonları açısından tetkik
edilmelidir (28).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

D. Siklosporin 

Kalsinörin inhibisyonu ile güçlü bir immünsupresif
etkiye sahiptir. Spesifik olarak T lenfositler inhibe
olur. Böylece TNFα ve İL- 2 sekresyonu azalmak-
tadır. Aynı zamanda siklosporin keratinosit prolife-
rasyonunu bağımsız olarak inhibe eder (49).

Siklosporin kullanımı öncesi hastalar; kan basıncı,
aktif  enfeksiyon ve malignite yönünden taranmalı-
dır. Tam kan, renal ve hepatik fonksiyon, lipid pro-
fili, magnezyum ve potasyum da tedavi öncesi tetkik
edilmelidir. HS’li hastalardaki kullanımıyla ilgili veri
azdır. Birincil, ikincil ve üçüncül tedavilere yanıtsız-
lık durumlarında tedavi planlanmalıdır. Tedavi dozu
ve süresi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yapılan ça-
lışmalarda; 2-6 mg/kg/gün başlanıp, 6 hafta-7 ay
gibi değişken sürelerde tedavi planlaması yapılmıştır
(50,51). Yanıt oranlarının değerlendirildiği çeşitli ça-
lışmalarda doz ve süreler farklı tutulmuştur.
6mg/kg/gün'den altı hafta boyunca tedavi edilen
bir vaka raporunda orta yanıt elde edilmiştir.(50).
Bir vaka raporunda ise siklosporin 4mg/kg/gün iki
ay, 2mg/kg/gün beş ay şeklinde tedavi edilmiştir
(51).
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Siklosporinin major yan etkileri nefrotoksisite, hi-
pertansiyon ve malignite riskinde artıştır. Malignite
riskinde artış özellikle daha önceden kümülatif
dozu çok olan fotokemoterapi hastaları için geçer-
lidir. Aynı zamanda, gastrointestinal düzensizlik, diş
eti hiperplazisi, hipertrikozis, hepatik disfonksiyon,
tremor, baş ağrısı, parestezi, miyalji, iştahsızlık, hi-
perlipidemi, hiperkalemi, hipomagnezemi ve hipe-
rürisemi de görülebilmektedir (52). 

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

E. Azatiyopürin

Azatiyopürin, purin antagonisti etkisi ile immunsup-
resif, immunmodülatör ve antiinflamatuar etkiye
sahip bir ajandır. Küçük retrospektif  bir çalışmada
dokuz hasta tedaviye alınmış, sadece üç hastada an-
lamlı yanıt elde edilmiştir.  Tedavi 1-3 mg/kg'dan
başlanmış, tedavi süresi kısalığı nedeniyle hastaların
büyük bir kısmında yanıt tam olarak alınamamıştır
(53).

4. Hormon Tedavileri

Seks hormonlarının HS patogenezinde etkisi hala
şüpheli olmakla birlikte, puberte sonrası başlangıç,
kadın predominans, perimenstrual alevlenme ve ha-
milelikte hastalığın aktiflenmesi gibi durumlar ho
rmonların hastalık üzerinde etkili olduklarını gös-
termektedir.

Siproteron asetat ve östrojen deriveleri HS’li hasta-
larda faydalıdır. Progesteron deriveleri testosteron
benzeri etki yaratarak, şikayetlerin artmasına neden
olmaktadır. Özellikle hiperandrojenezm bulguları
olan kadın hastalarda, serum testosteron seviyeleri
yüksek olan hastalarda tedavi planında gündeme
gelmelidirler. Siproteron asetatın 50-100mg/gün
dozunda kullanımı, yapılan çeşitli çalışmalarda fay-
dalı olduğu ortaya koyulmuştur (54). 20 hastanın
spironalakton 100mg/gün ile tedavi edildiği bir ça-
lışmada, üç aylık takipte 17 hastada hastalık kontro-
lünde başarı sağlandığı bildirilmiştir (55).

Baş ağrısı, meme ağrısı, bulantı, dismenore, kilo ar-
tışı, sinuzit, influenza benzeri semptomlar bilinen
yan etkileridir. Hastalar tedavi öncesi ve sonrası kar-
diyak ve venöz sistem açısından kardiyoloji tarafın-
dan değerlendirilmeli, kan lipid ve hepatik/renal
fonksiyonlar açısından tetkik edilmelidir (28).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

5. Ağrı Yönetimi ve Hayat Biçim
Değişiklikleri

Ağrı yönetimi HS'li hastaların tedavisinde önemli
bir noktadır. Ancak analjezikler kullanımı ile ilgili
HS'li hastalarda yapılmış az sayıda çalışma vardır.
Genel olarak önerilen ağrı skalasıyla hastalığın du-
rumunun sınıflandırılmasıdır. Orta seviyede bir ağrı
için 4g/gün maksimum olacak şekilde parasetamo-
lün kullanımı ilk basamak tedavidir. Bu tedaviden
fayda görmeyen hastalarda gündeme nonsteroid an-
tiinflamatuar ilaçlar gelmelidir. Birinin diğerine göre
bir üstünlüğü yoktur. Uzun süreli NSAI ilaçların
kullanımı, gastrik ülserlere sebep olabileceğinden,
proton pompa inhibitörleri tedaviye eklenmelidir.
Aynı zamanda renal komplikasyonlar, kanamaya eği-
lim, karaciğer fonksiyon bozuklukları görülebilir.
Hastaların ağrıları NSAI ilaçlar ile de kontrol altına
alınamazlarsa, tedavide opiyatlar endikedir. Kodein
opiyatlar arasında ilaç bağımlılığı en az olması ne-
deniyle birinci sıradadırlar (56,57).

HS'li hastalarda, yaşam değişiklikleri konusunda bi-
linen en etkili faktörler sigara kullanımı ve obezite-
dir. Hastalık şiddeti, vücut kütle indeksiyle pozitif
olarak ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda bunun öne-
mini ortaya koymuşlardır (58). Sigara kullanımın ke-
silmesi de hastalığın iyilik halinin oluşmasında
önemlidir (59).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensun Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.
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6.Diğer İlaçlar ve Uygulamalar
A. İsotretinoin

İsotretinoin ve yıkım ürünleri, retinol bağlayıcı pro-
tein veya retinoid asit nükleer reseptörlerine bağl
anırlar. Hücre siklusu, apoptozis, ve hücre diferan-
siyasyonunda rol oynarlar. HS'de kullanımının ana
özelliği; duktal hiperkornifikasyonu azaltıp oklüz-
yonu ortadan kaldırmaktır. Ek olarak izotretinoin,
antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Direkt olarak
monosit kemotaksisini inhibe ederek folikül rüptü-
rünü azaltır, sebase bez hacmini ve gland fonksiyon-
larını azaltırlar (60). İzotretinoinin HS tedavisinde
kullanılması, hastalığın akne vulgaris be nzeri pato-
geneze sahip olmasından kaynaklanmaktadır ama
yapılan çalışmalar hastalığın sebase gland profilinde
olmaması nedeniyle tedavinin etkinliğinin düşük ol-
duğunu tespit etmişlerdir. Buna rağmen hala sık re-
çete edilen ilaçlardır. 

Önerilen doz şeması; 0,5-1,2 mg/kg/gün şeklinde-
dir ve tedavi süresi 4-12 aydır (61). İzotretinoin te-
davisi, duktal hiperkornifikasyon gelişmeden önce
başlanırsa oldukça yararlıdır. Özellikle HS'ye eşlik
eden akne vulgaris olgularında tedavide etkindir
(62). Blok ve ark. yaptığı bir çalışmada 174 hasta
izotretinoin ile tedavi edilmiş, 32 hasta (%18) tam
yanıt göstermiştir (63, 64, 65). Bir çalışmada 68 has-
tanın katıldığı bir çalışmada, dört aylık takipte 16
hastada tam iyilik hali sağlandığı bildirilmiştir (66).

Tedavi öncesi gebelik, hepatik fonksiyon ve kan
lipid düzeyleri tetkik edilmelidir. Tedavi süresince
ilk ay ve sonrasında üç ayda bir karaciğer fonksiyon-
ları, lipid düzeyleri kontrol edilmelidir. Gebelik du-
rumu sorgulanmalı ve tetkik edilmelidir. Glukoz
intoleransı olan hastalarda açlık kan şekeri düzeyleri
düzenli olarak takip edilmelidir (64).

Bilinen yan etkileri, keilit, kserosis, baş ağrısı, artral-
jidir. Aynı zamanda hastalarda, yorgunluk, mood de-
ğişiklikleri, cilt frajilitesi, burun kanamaları ve kas
ağrıları olabilir (65).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi V ve tavsiye gücü D olarak
belirlenmiştir.

B.Asitretin/Etretinat

Asitretin, etretinat metabolitidir ve etretinatın yerine
birçok deri hastalığında kullanılmaktadır. Yarı ömrü,
etretinata kıyasla daha azdır. Hücre siklus üzerine
olan etkileri ile tedavide fayda sağlar. Özellikle, asit-
retin hücre differansiyasyonu normalize eder ve
kornifiye tabakanın incelmesine yardımcı olur. Bunu
keratinosit proliferasyonunu azaltarak sağlar. Ek
olarak, antiinflamatuar etkiye sahiptir, bunu da epi-
dermis ve dermise olan polimorfonükleer lökosit
kemotaksisini inhibe ederek ve proinflamatuar sito-
kinlerin salınımını azaltarak yapar (67).

Tedavi öncesi gebelik, hepatik fonksiyon ve kan
lipid düzeyleri tetkik edilmelidir.

Şu ana kadar sunulan yedi çalışmada ele alınan 29
hasta 0,25-0,88 mg/kg/gün'den tedavi edilmiş ve
tedavi süresi 9-12 ay boyunca devam etmiştir. 32
hastanın 21'i tedavide anlamlı yanıta ulaşmışlardır
(68). Yan etki profili, izotretinoin ile aynıdır ve hasta
uyumunu zorlaştıran yan etkileridir.

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi III ve
tavsiye gücü C olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

C.Çinko Glukonat

Çinko, doğal ve kazanılmış bağışık sisteminde çok
önemli bir rol oynar. T hücrelerinin diferansiyas-
yonu ve fonksiyon kazanmasında önemlidir. Aynı
zamanda, İL-6, İL-1B ve TNFα üretiminde artışa
neden olur.

Yapılan pilot bir çalışmada, Evre 1 ve 2 HS'li 22
hasta 90mg/gün çinko glukonat kullanmış, sekiz
hastada tam yanıt elde edilmiştir. Bilinen yan etkileri,
bulantı - kusma ve diyaredir (69).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi III ve
tavsiye gücü C olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.
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D. Kolşisin

Kolşisin, mikrotübül polimerizasyonunu inhibe ede-
rek, sitokin sinyal yolaklarını inhibe eder. Kemotaksi
ve fagositozu da azaltmaktadır (70). Tedavi öncesi
hematolojik, hepatik ve renal fonksiyonlar tetkik
edilmelidir.

Yapılan küçük bir pilot çalışma 0,5 mg günde iki kez
kolşisin kullanan sekiz hastanın birinde anlamlı iyilik
hali sağlamıştır (71).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

E. Botulinum Toksin

Deneysel tedavilerde kullanımı gündemde olan bir
tedavi yöntemidir. Altı yaşında daha önce topikal
klindamisin ve sonrasında izotretinoinle tedavi edi-
len bir kız hastada, botulinum toksinle yapılan te-
davi sonrası altı aylık remisyon süresi elde edilmiştir
(72). İkinci çalışmada, 38 yaşında kadın hastada 250
ünite kullanılmış ve fayda sağlanmıştır (73).

Hurley Evre I ve II'de deneysel tedavi olarak kulla-
nılabilir. Tedavi edilecek alana göre; 40-250 unite te-
davide kullanılır (28).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

F. İntramuskuler Gama Globulin

İmmünmodülatör etkileri nedeniyle intramuskuler
gama globulin tedavisi kullanılmaktadır. Immünmo-
dülatör etkilerini, antikor ilişkili inflamatuar etkileri
azaltarak meydana  getirirler. Bir çalışmada 12,
38mg/kg dozunda uygulanarak değerlendirilmiştir.
Uygulanan beş  hastanın dördünde %50-70 iyilik
hali saptanmıştır (74). Bu ilaçla ilgili yayınlanmış
rapor mevcuttur o yüzden sürekli kullanımı hak-
kında yeterli veri bulunmamaktadır.

G. Fumarik Asit Ester Deriveleri 

Avrupa'da fumaratlar psoriasis tedavisinde oldukça
yaygın kullanılan ilaçlardır. IL-12 ve İL-23 düzeyle-
rini azaltarak antiinflamatuar etkilerini gösterirler.
Yapılan bir çalışmada, orta ve şiddetli durumda

HS'ye sahip yedi hastada 720 mg/günden tedavi
başlatılmış, 20 haftanın sonunda sadece bir hasta
tam remisyona ulaşmıştır (75).

H. Biyolojik Ajanlar

2000'li yılların başında, biyolojik ajanlar HS'li hasta-
ların tedavisinde gündeme gelmiştir. İnfliksimab te-
davisi ilk defa 30 yaşında Crohn hastalığının da eşlik
ettiği bir kadında kullanılmıştır.(76). Hastanın ilk şi-
kayetleri perianal apseler şeklindeyken süreç içeri-
sinde iki taraflı koltuk altında da inflamatuvar
nodüller meydana gelmiştir. Antibiyotik tedavileri
alan hasta fayda görmemiştir. Bir doz infliksimab
sonrası ise lezyonları belirgin gerilemiş, ikinci doz
sonrası da hasta altı aylık remisyon halinde kalmıştır.
Kısa bir süre sonra Katsanis ve ark. 39 yaşında Crohn
hastalığı olan HS'li bir hastayı rapor etmişlerdir.(77).
Daha sonra biyolojik ajanlarla ilgili vaka raporları
bildirilmeye devam etmiştir.  Biyolojik ajanlar,  HS'li
hastalarda nadiren küratif  ajan olduğu bilinmesine
rağmen, kullanıldıkları takdirde  semptomları uzun
süre baskılar ve kronik HS'li hastalarda iyi bir tedavi
seçeneği haline gelmişlerdir. 

Genel olarak, anti-TNFα biyolojik ajanlar iyi tolere
edilen ve hastaları uzun süre remisyonda tutan te-
davi seçenekleridir.(78).

1-Adalimumab: Adalimumab, tamamiyle insan
monoklonal antikorudur. İnsan IgG1 yapısında
olup TNFα inhibisyonu yaparlar. Adalimumab, so-
lubl ve reseptöre tutunmuş TNFα'yı inhibe eder.
Böylece,  TNFα reseptörüne bağlanarak, TNFα 'nın
biyolojik etkilerinin önüne geçer. Tedavi öncesi akut
enfeksiyon, tüberkuloz, HIV veya viral hepatit, ge-
belik dışlanmalıdır. Tedavinin kontrendikasyonları
arasında Evre III ve IV kalp yetmezliği, tüberküloz
ve ciddi enfeksiyon varlığı ve gebelik/laktasyon var-
dır. Ciddi karaciğer hastalığı, demiyelizan hastalıklar,
bazal hücreli kanser dışındaki maligniteler, canlı aşı-
lar ise göreceli kontrendikasyonlardır.

Küratif  bir cerrahi öncesi adalimumab dozu 0.
günde 160 mg, 1 hafta sonra 80 mg subkutan uygu-
lanması şeklindedir. Uzun süreli tedavi için ise haf-
talık 40 mg subkutan uygulaması şeklindedir. Kiloya
göre doz ayarlaması yapılmamaktadır. 16. hafta
kontrolünde %25’ten daha az yanıt elde edilmesi,
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tedavinin sonlandırılması gerektiğini belirtir (28).
İlaç Hurley Evre 2 ve 3'te kullanılmaktadır. 42 has-
tanın katıldığı bir çalışmada, yanıt oranlarının %58
civarında olduğu ortaya koyulmuştur. (79). Prospek-
tif  olarak yapılan, 15 adet orta ve şiddetli HS'li has-
tanın katıldığı bir çalışmada üç ay boyunca
adalimumab tedavisi uygulanmış, 24. haftada hasta-
ların Sartorus skorlamasında anlamlı iyilik hali sağ-
lanmıştır (80). Prospektif  yapılan başka bir
çalışmada ise 21 hasta 80 mg 0. hafta ve sonrasında
her iki haftada bir 40 mg subkutan adalimumab uy-
gulaması altı haftalık tedavi Sartorius skorlamasında
istatistiksel olarak anlamlı fark sağlamışken, tedavi-
nin 12. haftasındaki değerlendirmede istatistiksel
olarak anlamlı fark belirlenmemiştir (81). 154 has-
tanın katıldığı başka bir prospektif  çalışmada haf-
tada 40 mg adalimumab veya iki haftada bir  40 mg
adalimumab ile tedavi edilen hastaların tedavi yanıt-
ları plasebo ile karşılaştırılmış,  16. hafta sonunda
hastalık aktivite skorunda bazal değerden iki kat de-
rece iyileşme gösteren hastaların oranları  sırasıyla
%17.6,  %9,6 ve %3,9 şeklinde belirlenmiştir. Haf-
tada bir 40 mg alan grupta da kayda değer ölçüde
istatistiksel yanıt alınmıştır. İkincil sonuçlara bakıl-
dığı zaman, ağrı skorlamasında da yine anlamlı yanıt
elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında;  haf-
tada 40 mg ve iki haftada bir 40 mg adalimumab
alan tedavi grupları yer değiştirilmiş ve 12. haftada
yapılan değerlendirmede  yanıt oranlarının  azaldığı
izlenmiştir.(82).  PIONEER I ve  PIONEER II  adı
verilen 633 orta ve şiddetli HS'ye sahip hastanın ka-
tıldığı çalışmalar yapılmıştır. Bu iki çalışmada da,
adalimumabın plasebo verilen gruba nazaran top-
lam apse ve inflamatuar nodül sayısında anlamlı bir
azalma sağladığı ve ilacın güvenli bir şekilde kulla-
nılabileceği ortaya konulmuştur.

Tedaviye ara verilme sonrası hastalığın tekrar etme
olasılıklarının değerlendirildiği çalışmalarda, Miller
ve arkadaşlarının (81). yaptığı bir çalışmada ilaç ke-
silmesinden ortalama 11 hafta sonrasında hastalık
tekrar etmiş fakat ilk tanı aldığı durumdaki Sartorius
skorlarının bu aşamada daha düşük olduğu tespit
edilmiştir.

İlaç kullanımının bilinen yan etkileri enjeksiyon yeri
reaksiyonları, üst solunum yolları enfeksiyonları,
nadir de olsa septik artrit, erizipel, divertikülit, pi-

yelonefrittir. Otoantikorlar tetiklenip lupus benzeri
sendrom, lenfoma nadir de olsa oluşabilir (28). 

Kadın hastalar, son doz adalimumabın beş ay son-
rasına kadar kontrasepsiyon kullanmalıdır. Adalimu-
mab tedavisi altında gebelik tespit edilmesi halinde,
sonlandırılmalıdır. FDA gebelik sınıfı B'dir. Laktas-
yonda kullanılmamalıdır (28).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi Ib ve
tavsiye gücü A olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi II ve tavsiye gücü B olarak
belirlenmiştir.

2-İnfliksimab: İnfliksimab kimerik monoklonal
antikordur. IgG1 yapısında olup, insan ve fareye ait
komponentler içerir. Solubl ve transmembran
TNFα antikorlarına bağlanır ve biyolojik etkilerin
ortaya çıkmasına engel olur. Yarı ömrü 8-9 gün, vü-
cuttan elimine olma süresi de altı aydır. Tedavi ön-
cesi,  akut enfeksiyon, tüberküloz, HIV veya viral
hepatit, gebelik dışlanmalıdır.

Evre III ve IV kalp yetmezliği, tüberküloz ve ciddi
enfeksiyon varlığı ve gebelik/laktasyon kesin kont-
rendikasyonlarıdır. Şiddetli karaciğer hastalığı, de-
miyelizan hastalıklar, bazal hücreli kanser dışındaki
maligniteler, canlı aşılar ise göreceli kontrendikas-
yonlarıdır.

Küratif  cerrahi öncesi 5mg/kg tek doz şeklinde in-
travenöz kullanılabilir. Uzun süreli tedavi de ise  5
mg/kg 0. - 2. - 6. haftalarda ardından sekiz haftada
bir intravenöz kullanılabilir. Uzun tedavi aralıkları
nedeniyle, infliksimaba karşı antikor miktarları yük-
selebilir (28).

Tedaviye yanıt oranlarının değerlendirildiği çalışma-
larda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Prospektif  ran-
domize çift kör, 33 HS'li hastanın değerlendirildiği
bir çalışmada, infliksimab  5 mg/kg  0. -2. -6. haf-
talarda verilmiş, hastalarda anlamlı klinik yanıtlar
elde edilmiştir (83).

52 hafta süren çift kör bir çalışmada ise; 38 hastaya
infliksimab, 5 mg/kg şeklinde  0. -2. -6. hafta ve her
sekiz haftada bir uygulanmış, plasebo kontrolüyle
karşılaştırıldığı zaman, sekizinci haftada %50'den
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daha fazla hastalık şiddetinde azalma sağlamıştır
(84).

Akut infüzyon reaksiyonları, anafilaktik şok gibi yan
etkiler meydana gelir. Bu yan etkiler daha çok inf-
liksimaba bağlı antikor gelişmiş hastalarda meydana
gelmektedir. Bu antikor oluşumunu önlemek için
tedaviye 5-10 mg/hafta metotreksat eklenmelidir. 

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi
Ib/IIa ve tavsiye gücü B olarak belirlenmiştir (28). 

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi II ve tavsiye gücü B olarak
belirlenmiştir.

3-Etanersept: Etanersept, füzyon rekombinant
proteindir. Adalimumab ve infliksimabdan farklı
olarak, lenfotoksin inhibisyonu da meydana getirir-
ler. Etanerserptin 25mg iki haftada bir şeklinde sub-
kutan uygulamasının değerlendirildiği bir çalışmada,
%44 iyilik hali saptanmıştır. Tedavi ara verilmesi
sonrası ise %71 hastada relaps meydana gelmiştir
(85). 50 mg'ın haftada iki kez uygulandığı bir diğer
çalışmada ise, 20 hasta tedavi edilmiş, plasebo gru-
buyla karşılaştırılma sonrası istatistiksel anlamlı bir
yanıt elde edilememiştir (86). HS'li hastalarda biyo-
lojik tedavi adına ilk seçenek tedavi ajanı değildir.

4-Ustekinumab: Ustekinumab, insan anti-p40 mo-
noklonal antikorudur ve psoriasiste kullanılmakta-
dır. P40 subuniti İL-12 ve İL-23’te bulunmaktadır
ve T hücre aktivasyonunda önemli bir rol oynar. 17
hastanın dahil edildiği, orta ve şiddetli HS’li hastanın
tedavi edildiği bir çalışmada, 40. hafta sonunda %82
oranında anlamlı yanıt elde edilmiştir (87). Tedavi-
nin yanıtı hızlı değildir.

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

5-Anakinra: Anakinra, insan rekombinant İL-1 re-
septör antagonistidir. HS'li hastalarda İL-1 miktarı-
nın arttığı gösterilmiştir. Bugüne kadar, 10 hastanın
tedavisinde anakinranın kullanıldığı çalışmalarda te-
daviye yanıt oranları değişkendir (88). 20 hastanın
katıldığı randomize kontrollü  bir çalışmada 100
mg/gün subkutan anakinra 12 hafta boyunca uygu-
lanmış, 10 kişilik plasebo grubunun %20’sinde has-
talık skorunda azalma kaydedilmişken, tedaviyi tama

mlayan dokuz kişilik hasta grubunun %67'sinde
hastalık skorunda azalma meydana gelmiştir. HS kli-
nik yanıtına ( lezyonların %50’sinden fazla azalma)
12. haftanın sonunda dokuz kişilik hasta grubunun
%78'i ulaşmıştır (89).

7-Cerrahi Tedavi

Bir çok cerrahi yöntem HS'li hastalarda tek başına
ya da ilaçlarla kombine edilerek kullanılabilir. Cer-
rahi yöntemin seçimi, hastalığı ciddiyetine ve tutu-
lum alanına göre değişmektedir.

A-Lezyonların Parsiyel Eksizyon veya Küretajı:
Tekrarlayan elektrokoterizasyon ve küretaj, akıntılı
sinüsler için bir tedavi seçeneği olabilir. Evre 1 ve 2
vakalar, elektrocerrahiden fayda sağlayabilir. Yeni ta-
nımlanan, deroofing yöntemi de benzer bir pros
edürü içermektedir (90). Parisyel eksizyonun rekür-
rens oranları, radikal eksizyona kıyasla çok daha
yüksektir (91).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi III ve
tavsiye gücü C olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

B-Lezyonların Total Eksizyonu: Parsiyel eksiz-
yon yerine birçok cerrah, total eksizyonu tercih eder.
Rompel ve ark. yaptığı çalışmada 106 işlem sonrası,
yapılan rekonstriksiyon ile birlikte vakaların hiçbi-
rinde rekürrens saptanmamıştır (92). Bu işlem aynı
zamanda rekonstriksiyon yapılmadan da uygulana-
bilir.

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IIb
ve tavsiye gücü B olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

C-Primer Kapama: Geniş defekt ve anatomik
problemlerin azalması açısından primer kapama iyi
bir yöntemdir (93).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IIb
ve tavsiye gücü B olarak belirlenmiştir (28).
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HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

D-Derhal veya gecikmeli kayma grefti ile re-
konstriksiyon: Bölünmüş kalınlıkta deri grefti, et-
kilenmiş alanda ya hemen ya da 10-14 gün sonra
yapılacak rekonstriksiyon cerrahisi ile yerleştirilebilir
(94).

E-Cilt grefti ve Negatif  Basınçlı Yara Yeri İyi-
leşmesi ile Rekonstriksiyon: Geniş cerrahi eksiz-
yon ve negatif  basınçlı yara yeri iyileşmesi terapisi
ile kullanılan deri grefti, HS'li hastada tedavide kul-
lanılan faydalı bir yöntemdir (28).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi III ve
tavsiye gücü C olarak belirlenmiştir (28).

HS Birliği Uluslararası Konsensus Toplantısı karar-
larına göre Kanıt düzeyi IV ve tavsiye gücü C olarak
belirlenmiştir.

F-Flep plasti ile Rekonstriksiyon: Cerrahi tedavi
modalitelerinin HS'li hastalarda karşılaştırma yapıl-
ması, hastalığın kompleks doğası gereği zordur.
Myokutanöz fleplerin rekonstriksiyonu, tekrarlayan
hastalıkta kullanılan faydalı bir yöntemdir. Defektin,
myokutanöz yada fasiokutanöz fleplerle rekonstrik-
siyonu, düşük rekürrens oranları nedeniyle tedavide
alternatif  bir yöntem olarak kabul edilmiştir (95).
Bu tarz cerrahilerde; örneğin perianal lezyonların
rekonstriksiyonunda kolostomi gibi ekstra uğraşlar
gerektirmektedir. Torakodorsal arter perforator fle-
pin kullanımı, üst ekstremite hareketlenmesini ko-
laylaştıracaktır (96). 

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi
IA/IB ve tavsiye gücü A/B olarak belirlenmiştir
(28).

G- Deroofing: Bu teknik, ofis şartlarında hızlı ve
efektif  bir tekniktir. Pahalı ve zor bir işlem olma-
ması yanında, çevre sağlam derinin korunduğu bir
yöntemdir. Elektrocerrahi loop'unun iyi bir hemos-
taz şekli olması nedeniyle, operasyon alanının iyi
gözlenebilmesine neden olur.

Sabit alanlarda, rekürren HS'li lezyonlarda etkinlik
oldukça faydalıdır.(Hurley Evre 1 ve 2 ) İşlem ön-
cesi, deroofing planlanan lezyonlar, inspeksiyon ve

palpasyonla değerlendirilir, mürekkeple işaretlenir.
Deri, klorheksidin ile temizlenir. Lidokain %1 ve
adrenalin 1:200 kombinasyonu işlem için anestezik
madde olarak kullanılır. Elektrocerrahi amaçlı kul-
lanılacak loop, sinüs açıklıklarına sokulur, küçük in-
sizyonlar yapılır. Bütün ilişkili traktlar bulunana
kadar işlem devam ettirilir, cerrahi olarak lezyonun
çatısı kaldırılır. Lezyon tabanındaki debris tek kul-
lanımlı küretle temizlenir. Cerrahi olarak çatısı kal-
dırılan ve debrisi temizlenen lezyon, ikincil iyile
şmeye bırakılır (28). İşlemin rekürrens oranlarını in-
celeyen çalışmalarının birinde ilk beş ayda %18 tek-
rarlama riski, diğerinde ilk 34 ayda %17 tekrarlama
riski tespit edilmiştir (97).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

H-Karbondioksit Lazer Tedavisi: Bütün cerrahi
işlemlerde radikal olarak amaçlanan şey, bütün so-
rumlu keratinositlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu da
etkilenen alanın enblok halinde çıkarılması gerekli-
liğini doğurmaktadır. Tarayıcı asiste karbondioksit
lazer tedavisinde amaç, fokal radikal vaporizasyonla
birlikte sadece hastalıklı olan nodül, apse ve fistül-
lerdir. Vaporizasyon sağlam dokuya ulaşıncaya kadar
devam eder. Bu teknik, ilk defa 1987 yılında Sher-
man ve Reid tarafından, vulvar lezyonu olan 11 has-
taya uygulanmıştır (98). Tedavide seçilen, uygun
lezyonlar semptomatik olanlardır. Asemptomatik
lezyonlar tedavi için uygun adaylar değildir. İlgili deri
alanı, makroskopik olarak sikatris, doku distorsi-
yonu, renk farklılığı gibi yüzeysel özellikleri açısın-
dan incelenir. Daha sonra inceleme palpasyonla
devam eder. Etkilenen alan mürekkeple belirlenir.
Deri klorheksidin ile temizlenir. Lidokain %1 ve ad-
renalin 1:200 kombinasyonu işlem için anestezik
madde olarak kullanılır. Seçilen alan, lazer atışları ile
ablate edilir. Cansız doku, %0,9 sodyum klorid so-
lüsyon ile temizlenir. Vaporizasyon derinliği, lazerin
gücüne, fokal uzunluğuna, tarayıcının özelliğine
göre ayarlanır.20-50 W, nokta hacimi 3-6 mm, fokal
uzunluk ise 12, 5-18 cm şeklinde ayarlanabilir. Va-
porizasyon, taze deri altı yağ dokuya ulaşıncaya
kadar devam etmelidir. Özellikle aksilla ve inguinal
bölgede bulunan önemli damar ve sinir ağlarına dik-
kat etmek gerekir. Fakat ulaşılacak bu derinlik Hur-
ley Evre 2’de bile çok nadirdir. Yara yeri, ikincil
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iyileşmeye bırakılır. Hemen çeşitli yara örtüleri ile
kapatılır. Bu yara örtüleri, 2-3 gün yarada bırakılır.
Daha sonra yıkanır, pansuman yenilenir. Kanama
ve yara yeri iyileşmesi gecikmesi, bilinen yan etkile-
ridir. İşlemin rekürrens oranlarını inceleyen çalışma-
larda oranların çok düşük olduğu görülmüştür (99).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi Ib ve
tavsiye gücü A olarak belirlenmiştir (28).

I-Neodium- doped yttrium aluminum garnet
(Nd:YAG)  lazer tedavisi:  HS’nin kıl folikülünden
başladığı düşüncesi, burayı hedef  alan Nd: YAG
lazer kullanımını ortaya çıkarmıştır. İlk defa rapor
edildiğinde 22 hasta, aylık üç  ay boyunca Nd:YAG
lazer tedavisi ile takip edilmiştir (100). Daha sonra
çalışma randomize edilmiş, %65-72 oranında teda-
vide başarı sağlanmıştır.

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi Ib ve
tavsiye gücü A olarak belirlenmiştir (28).

J-Intense Pulse Light (IPL) tedavisi: Kıl sayısı-
nın azaltılması, anatomik olarak predileksiyon oluş-
turan yerlerin azaltılması açısından önemlidir.
Prospektif  bir çalışmada 18 HS’li hasta önemli bir
iyileşme göstermiştir (101).

Avrupa Tedavi Kılavuzuna göre Kanıt düzeyi IV ve
tavsiye gücü D olarak belirlenmiştir (28).

K- Fotodinamik Tedavi: Günümüze kadar, 20’den
fazla HS’li hasta, fotodinamik tedavi almıştır. İlk ilgi
çekici çalışma; 3-4 kür, aminolevulinik asit ve foto-
dinamik tedavi kombinasyonu  şeklinde dört has-
taya uygulanmış ve tamamına  yakınında tedaviye
tam yanıt alınmıştır (102) 
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