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Özet

Abstract

Termoterapi Yöntemi İle Tedavi Edilen Üç Kutanöz
Layşmanyazis Olgusu

Three cases of cutaneous leishmaniasis treated with ther-

Kutanöz layşmanyazis, dünya çapında sıklığı 1.5 milyon olarak
tahmin edilen ve infekte kum sineklerinin ısırıkları ile bulaştırılan
parazitik bir infeksiyondur. Termoterapi bu hastalıkta kullanılabilen topikal tedavi seçeneklerinden biri olup, az sayıda, küçük
ve göz kapağı, burun, dudak, kulak lokalizasyonlu olmayan lezyonlarda alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu amaçla kullanım için onay almış
termoterapi cihazı (ThermoMed) vardır. Bu cihaz ile termoterapi
tedavisi, lezyona ve 1-2 mm etrafındaki normal deriye 30 saniye
süre ile 50 santigrad derece ısı uygulanması prensibine dayanır.
Burada, ThermoMed (Model 1.8; Thermosurgery Technologies)
cihazı ile termoterapi tedavisi başarılı bir şekilde uygulanmış, 3
adet kutanöz layşmanyazis olgusu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: :Termoterapi, tedavi, kutanöz layşmanyazis

motherapy
Cutaneous leishmaniasis (CL) is a parasitic infection with an estimated 1.5 million global incidence and it is transmitted through
the bites of infected sandyflys. Cutaneous leishmaniasis treatment mainly includes systemic and intralesional treatments with
pentavalent antimonials; physical methods such as thermotherapy, cryotherapy and photodynamic therapy. Thermotherapy is
considered to be an alternative treatment method for CL. We
presented 3 cases of CL that received successfully thermotherapy with the ThermoMed device (Model 1.8; Thermosurgery
Technologies).
Keywords: Thermotherapy, treatment, cutaneous leishmaniasis
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Giriş
Kutanöz layşmanyazis (KL); infekte dişi kum sinekleri tarafından deriden kan emme esnasında insanlara bulaştırılan, Leishmania genusundan bazı
protozoonların neden olduğu, Dünya Sağlık Örgütü
verilerine göre 82 ülkede görülmekte olan ve her yıl
1,5 milyon yeni semptomatik hastalık tablosunun
geliştiği bildirilen paraziter bir hastalıktır (1). Hastalığın tedavisinde beş değerlikli antimon bileşikleri
başta olmak üzere çeşitli tedaviler kullanılmaktadır.

Termoterapi, KL tedavisinde etkin bir şekilde kullanılan alternatif bir tedavi yöntemidir (2). Burada,
ThermoMed (Model 1.8; Thermosurgery Technologies) cihazı ile termoterapi tedavisi başarılı bir şekilde uygulanmış 3 KL olgusu sunulmaktadır.
Olgu 1
Altı yaşında erkek hasta, yaklaşık 6 aydan beri sağ el bileğinde mevcut olan yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu.
Ailesi tarafından, yarasının küçük bir kızarıklık şeklinde başlayıp yavaşça büyüdüğü, kaşıntısız ve ağrısız olduğu, çeşitli
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topikal antibakteriyel tedaviler kullanıldığı halde lezyonda
iyileşme olmadığı belirtilmekteydi. Dermatolojik fizik muayenede; sağ el bileği medialinde, radiale yakın yerleşim gösteren, yaklaşık 2*2 cm çaplarında bir adet nodüloülseratif
lezyon izlendi (Resim 1a).

Olgu 2
Altı yaşında kız hasta, yaklaşık 3 aydan beri sağ kolunda
mevcut olan yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Ailesi tarafından, yarasının sivilce şeklinde başlayıp yavaşça
büyüdüğü, kaşıntısız ve ağrısız olduğu, adlarını bilmedikleri
çeşitli topikal tedaviler kullanıldığı halde lezyonda iyileşme
olmadığı belirtilmekteydi. Dermatolojik fizik muayenede;
Sağ ön kol medialinde, yaklaşık 1*1 cm çaplı, soluk eritemli
bir adet papüler lezyon izlendi (Resim 2a).
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sının küçük bir kızarıklık şeklinde başlayıp giderek büyüdüğünü, kaşıntısız ve ağrısız olduğunu ve ağızdan çeşitli antibiyotikler kullandığı halde lezyonda iyileşme olmadığını
belirtmekteydi. Dermatolojik fizik muayenede; sol el sırtında ulnar tarafa yakın bölgede, yaklaşık 1*1 cm çaplı,
soluk eritemli ve hafif krutlu bir adet papülonodüler lezyon
izlendi (Resim 3a).
Öykülerinde ek rahatsızlığı bulunmayan, hemogram ve kan
biyokimyaları normal olan üç hastada da, lenfadenopati ve
organomegali saptanmadı.

Otuz üç yaşında erkek hasta, yaklaşık 3 aydan beri sol elinde
mevcut olan yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Öncesinde travma veya böcek ısırığı tariflemeyen hasta, yara-

Lezyonlardan alınan sürüntünün Giemsa ile boyamasında
amastigotlar saptandı (Resim 3b). Lezyonlara %0.1 lidokain hidroklorür ile lokal anestezi uygulandıktan sonra,
ThermoMed cihazı ile 50 derece sıcaklıkta 30 saniye süre
ile termoterapi tedavisi uygulandı. Hastalar 1 aylık aralıklarla
toplam 2 kez kontrole çağrıldı. İlk kontrolde lezyonların
yüzeyinde krutlanma oluştuğu, ödem ve endurasyonun
devam ettiği gözlenince, bir kür daha termoterapi tedavisi
uygulandı. İkinci kontrolde eritem, ödem ve endurasyonun

Resim 1a, 2a, 3a. İşlem öncesi lezyon fotoğrafı

Resim 1b, 2b, 3b. Direkt yayma

Olgu 3

Sayfa 2/4

http://www.dermatoz.org.tr/2018/4/dermatoz18094o1.pdf

Aksoy M. ve ark. Kutanöz Layşmanyazis

tadır (4). Sistemik tedavi dozlarının toksisite riski
nedeniyle Türkiye’de en fazla tercih edilen yöntem
intralezyonel meglumin antimonat tedavisidir (2).

Resim 1c, 2c, 3c. İkinci ay lezyon kontrol fotoğrafı

kaybolduğu, lezyonların skar ile iyileştiği gözlendi (Resim
1c, 2c, 3c). Hastalar, 3 ay sonra kontrole gelmek üzere tedavisiz olarak takibe alındılar.

Tartışma
PKL; leishmania cinsi protozoonların neden olduğu, enfekte kum sinekleri tarafından kan emme
sırasında insanlara bulaştırılan ve dünyanın tropikal
ve subtropikal bölgelerinde yaygın olarak görülmekte olan paraziter bir hastalıktır. Tedavi; iyileşmeyi hızlandırmak, özellikle kozmetik bölgelerdeki
skarlaşmayı azaltmak, relapsı ve mukozal hastalıkta
yayılımı önlemek üzere verilmektedir (3).
Dünyada ve ülkemizde KL tedavisinde birincil ilaç
olarak beş değerlikli antimon türevleri olan sodyum
stiboglukonat ve meglumin antimonat kullanılmak-

Termoterapi az sayıda, küçük ve göz kapağı, burun,
dudak, kulak lokalizasyonlu olmayan kutanöz layşmanyazis lezyonlarında kullanılabilen bir tedavi yöntemidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu amaçla
kullanım için onay almış termoterapi cihazı (ThermoMed) vardır. Bu cihaz ile termoterapi tedavisi,
lezyona ve 1-2 mm etrafındaki normal deriye 30 saniye süre ile 50 santigrad derece ısı uygulanması
prensibine dayanır (2). Uygulama öncesinde, lezyona ve çevresindeki 1-2 mm normal deriye %0.1
lidokain hidroklorür ile lokal anestezi uygulanır.
Daha sonra taşınabilir radyofrekans üretici (Thermomed 1.8; Thermosurgery Technologies) lokal
olarak uygulanır. Bu üretici, Amerika Birleşik Devletleri’nde kutanöz layşmanyazis tedavisinde FDA
onaylıdır ve 6.78 mHz frekans üretir. Hastalıklı dokuya yerleştirilen iki elektrotlu bir ahize ile uygulanır.
Uygulama başladıktan sonra, elektrotların birine gömülü bir termistör yardımı ile ısı ölçülür ve uygulama sıcaklığının sabit kalması sağlanır. Uygulanan
radyofrekans eşit şekilde üst dermise nüfuz edip ısı
üreterek doku moleküllerini harekete geçirir. Sağlıklı
dokuda yaralanma olmaksızın amastigotlar yüksek
ısıya maruz kalır (5).
Termoterapi etkinliği ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur (5,6). Afganistan’ın başkenti
Kabil’de, termoterapinin etkinliğinin değerlendirildiği ve intralezyonel ile intramüsküler sodyum stiboglukonat tedavisi ile karşılaştırıldığı randomize
kontrollü bir çalışmada, termoterapi tedavisi kutanöz layşmanyaziste etkili bulunmuş, nisbeten iyi tolere edilebilen ve antimon bileşiklerine iyi bir
alternatif olabilecek bir tedavi olabileceği sonucuna
varıldığı belirtilmiştir (5).
Biz de termoterapi uygulamamızda gördük ki, termoterapi yöntemi etkili, yan etki riski minimal, ekonomik, diğer tedavilere nisbeten daha az uygulama
sıklığı gerektiren, endemik bölgelerde, çocuklarda,
küçük ve lokalize lezyonlarda rahatlıkla uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir. Olgularımızı bu amaçla
sunmayı uygun bulduk.
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