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Özet  
Perianal streptokokkal dermatit olarak da bilinen perianal selülit özellikle A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı olarak 
gelişen bir enfeksiyondur. Ancak birçok aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların da perianal selülite neden olabileceği bilin-
mektedir. Guttat psoriazis indüksiyonu ve/veya alevlenmesi farinks veya perianal bölgenin streptokokkal enfeksiyonunu takip 
edebilmektedir. Burada grup B streptokoklara bağlı perianal selülit ile eş zamanlı guttat psoriazis alevlenmesi olan bir olgu 
tanımlanmıştır. (Türk Der ma to lo ji Der gi si 2009; 3: 70-72)
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Abstract
Perianal cellulitis also known as perianal streptococcal dermatitis is an infection which is particularly caused by group A beta-
hemolytic streptococci. However, a variety of other aerobic and anaerobic microorganisms had been reported to be capable of 
causing perianal cellulitis. Induction and/or exacerbation of guttate psoriasis may follow streptococcal infection of the pharynx or 
perianal region. Although the association between prior infection with group A streptococci and guttate psoriasis is well known, 
previous studies suggest that the ability of streptococci to trigger guttate psoriasis is not group or serotype specific. Here we report 
a patient with perianal cellulitis due to group B streptococci, who had a concurrent flare of guttate psoriasis.
(Tur kish Jour nal of Der matology 2009; 3: 70-72)
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Perianal streptokokkal dermatit (perianal selülit) 

özellikle A grubu beta hemolitik streptokoklar ba ta 

olmak üzere birçok mikroorganizmaya ba l  olarak olu-

abilen bir enfeksiyondur. Bu olgu sunumunda grup B 

streptokoklara ba l  perianal selülit ile e  zamanl  guttat 

psoriazis alevlenmesi olan bir olgu tan mlanm  ve nadir 

de olsa psoriazisi alevlendirebilece i bilinen perianal 

streptokokkal enfeksiyonlar n hastal  tetikleyebilme 

mekanizmalar  üzerinde durulmu tur. 

Olgu Sunumu

Yirmi iki ya ndaki kad n hasta perianal bölgede bir 

haftad r olan hassasiyet, a r  ve defekasyon s ras nda 

kanama ikayetleri ile Hacettepe Üniversitesi Eri kin 

Acil Servisi’ne ba vurdu. E  zamanl  olu an gövde ve 

ekstremitelerdeki yayg n eritemli papül ve plaklar  için 

dermatoloji bölümüne konsülte edildi. Detayl  anamnez 

s ras nda hastan n son sekiz ayd r saçl  derisinde psori-

azis nedeni ile takip edildi i ve topikal kortikosteroid 

tedavisi almakta oldu u ö renildi. Dermatolojik muaye-

nede gövde, s rt, kol ve bacaklarda yayg n eritemli, sku-

aml  0.5 ile 3 cm aras nda de i en büyüklüklerde papül 

ve plaklar; perianal bölgede keskin s n rl , parlak eritem-

li yamalar saptand  ( ekil 1). Perianal bölge ve farinksten 

bakteriyel kültür için örnekler al nd . Farinksten al nan 

örnekte üreme olmazken perianal bölgeden al nan kül-

türde Streptococus agalactiae (grup B streptokok) üre-
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mesi oldu. Bu verilerle hastaya Grup B streptokokkal peria-

nal selülit ile tetiklenen guttat psoriazis tan s  konuldu ve 

penisilin tedavisi ba land . Penisilin tedavisi ba lang c n  

takip eden 10 gün içerisinde perianal bölgedeki belirtiler kay-

boldu. Tedavi sonras  al nan perianal kültürde üreme olmad . 

Penisilin tedavisi ile gerilemeyen guttat psoriatik lezyonlar 

çok say da ve yayg n oldu u için hastaya darbant UVB foto-

terapisi ba lan ld . Hastan n psoriatik lezyonlar nda üç hafta-

l k tedavi sonras  tam iyile me elde edildi ( ekil 2).

Tart ma

Perianal selülit perianal bölgenin lokalize, hassas, kes-

kin s n rl , eritematöz inflamasyonudur. Özellikle 8 ya  alt n-

daki çocuklar  etkileyen perianal selülitin en s k etkeni grup 

A beta hemolitik streptokoklard r. Son dönemde yap lm  

bir mikrobiyolojik ara t rmaya göre grup A beta hemolitik 

streptokoklar d nda E.coli, B. fragilis, S. aureus, alfa 

hemolitik streptokoklar ve peptostreptokok türleri gibi 

aerob ve anaerob mikroorganizmalar da perianal sürüntü ve 

i ne aspirayon kültürlerinde üretilmi tir (2). Bu mikroorga-

nizmalar ayn  zamanda kolonun normal bakteriyel floras n-

da bulunmaktad r. Farinks ve perineal alan n streptokokkal 

enfeksiyonlar  ile guttat psoriazis indüksiyonu literatürde 

tan mlanm  ve klinik pratik uygulamalar içerisinde de yer 

alarak s k sorgulan r hale gelmi  bir durumdur (3, 4). A 

grubu beta hemolitik streptokoklara ba l  geçirilen enfeksi-

yonlar ile guttat psoriazis aras ndaki ili ki bilinmesine kar n 

daha önce yap lan çal malar streptokoklar n psoriazisi 

tetikleyebilme özelli inin grup veya serotipe özgül olmad -

n  göstermektedir (5, 6). Olgumuzda perianal selülit ve gut-

tat psoriazisin tetikleyici faktörü olarak saptanan grup B 

streptokoklar alt gastrointestinal ve genitoüriner sistemde 

kolonize olabilen, cinsel yolla bula abilen mikroorganizma-

lard r. Grup B streptokoklar özellikle vajinal do um ile dün-

yaya gelen yenido an n patojeni olarak bilinmektedirler. 

Mikrobiyolojik incelemelere göre hamile kad nlarda alt geni-

toüriner sistem %20-30 oran nda selülit, menenjit ve sepsis 

gibi neonatal enfeksiyonlara neden olan grup B streptokok-

lar ile kolonize olabilmektedir (7). 

Streptokokkal enfeksiyonlar T lenfositleri çe itli meka-

nizmalar ile aktive edebilirler. Tart lan mekanizmalardan 

biri direkt olarak intraselüler i leme gerek olmadan major 

histokompatabilite kompleksi peptit ba lay c  olu a ba la-

narak süperantijen gibi davranan streptokokkal proteinler-

dir (8). Süperantijenin bu olu a ba ar l  ekilde ba lanmas  

T hücre reseptör kompleksinde bulunan Vbeta bölgesine 

ba l d r (9). Yap lan bir çal mada guttat psoriazisli hastala-

r n farinksinden izole edilen streptokoklar n streptokokkal 

pirojenik ekzotoksin C ad  verilen bir ekzotoksin üretti i ve 

bu süperantijenin T hücre reseptör komplekslerinde Vbeta2 

molekülü ta yan T hücreleri iddetle uyard  gösterilmi tir. 

Ayn  aktive T lenfositlerin hastalar n yeni geli en psoriatik 

lezyonlar nda da bulundu u gösterilmi tir (5). Bir di er 

mekanizman n streptokokkal M proteinleri ile tip I keratinler 

aras ndaki homoloji nedeni ile geli en çapraz reaksiyon ola-

bilece i bildirilmi tir (10). Valdimarsson ve arkada lar  (11), 

psoriazisli hastalar n T lenfositlerinin M proteinleri ile uyar -

labildi ini ve daha küçük M protein peptitlerinin tip I kera-

tinler ile ayn  aminoasit sekanslar n  içerdi ini göstermi tir. 

Literatürdeki son bilgiler streptokoklar n süperantijen veya 

M proteini arac l  olmak üzere psoriazis indükleme yetene-

inin grup veya serotip özgün olmad n  ortaya koymu tur. 

lerleyen çal malarla kona n genetik ve immünolojik altya-

p s n n ayd nlat lmas  streptokoklar n psoriazisi tetikleme 

mekanizmalar n n tam olarak anla lmas n  sa layacakt r. 

Sonuç olarak, olgumuzda da gösterildi i gibi guttat 

psoriazisin akut alevlenmesi ile kar la ld nda bo az kül-

türünün yan  s ra perianal bölgede hassasiyet, defakasyon-

da güçlük, a r  veya kanama ikayeti olan hastalarda peri-

anal bölgeden de sürüntü kültürü almak gerekmektedir. 

Guttat psoriazis için de i ik tetikleyici faktörler tan mlan-

makta olsa da e lik eden streptokokkal bir perianal selülit 

ekil 1. Perianal bölgede eritem, bilateral gluteada eritemli sku-

aml  psoriatik papül ve plaklar ekil 2. Penisilin tedavisi sonras  perianal selülitte tam iyile me, 

fototerapiye ba l  psoriatik lezyonlarda gerileme

Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: 70-72
Turkish Journal of Dermatology 2009; 3: 70-72 71

Ergin ve ark.
Grup B Streptokoklara Bağlı Perianal Selülit Sonrası Tetiklenen Bir Guttat Psoriazis Olgusu



tablosunun psoriazis aktivasyonu ile ili kili oldu unu dü ün-

mek ve hastan n psoriazisinin do ru ve tam tedavi edilebil-

mesi için mutlaka perianal selüliti de tedavi etmek önemli-

dir. Psoriazis aktivasyonu ile birlikte perianal selüliti olan 

hastalarda mikrobiyolojik incelemelerle gösterilen mikroor-

ganizmalar tan mland kça, altta yatan mekanizmalar ile ilgi-

li daha geni  bilgi elde edilecektir. Grup B streptokoklar n 

da perianal selülit etkeni olarak psoriazis aktivasyonuna 

neden olabilece i ak lda tutulmal d r. 
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