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ÖZET Sekiz yaşında kız çocuğu, sağ göz kapağında yara ve görme kaybı ile kliniğimize başvurdu.
Daha önce dermatoloji kliniğinde kutanöz leishmaniasis tanısı konmuştu. Yapılan göz muayenesinde; alt göz kapağı tamamiyle erimiş, kornea delinmiş ve kapak dokusu ile kapak konjonktivası delinme alanından korneaya yapışıktı. Delinme alanından sızıntı mevcuttu. Sağ göz görme derecesi
el hareketi düzeyindeydi. Ailesinin cerrahi tedaviyi kabul etmemesi üzerine hastaya topikal siproflaksasin pomad ve sıkı kapama tedavisi uygulandı. Dermatoloji kliniğinde sistemik meglumin
antimonat tedavisi başlandı. Deri lezyonlarında düzelme görüldü. Korneal delinme alanının kapandığı ve sızıntı olmadığı gözlendi. Tedavi sonrası hastanın sağ göz görme derecesi 1/10 idi. Bu yazıda göz kapağında kutanöz leishmaniasis bulunan ve buna bağlı kornea komplikasyonu gelişen bir
olgunun sunulması amaçlandı.
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ABSTRACT A 8-year-old girl was referred to our clinic with the complaints of the decreased vision and an ulcer on her right lower eyelid. Cutaneous leishmaniasis diagnosis was made at dermatology clinic earlier. On ophthalmologic examination, lower eyelid was eroded completely,
cornea was perforated and adhesion of the lower eyelid and palpebral conjunctiva were detected at the cornea on the perforation area. Aqueous leakage was observed at the perforation area. Right eye visual acuity was at the level of hand motion. Topical ciprofloxacin and compression
therapy were applied because the parents of the patient did not accept any surgical intervention. Systemic meglumine antimonate therapy was administered in dermatology clinic. Skin lesions improved. Also, improvement was observed in corneal perforation area without any
aqueous leakage. After treatment of the right eye, visual acuity was determined 1/10. In this article, we aimed to present a rare corneal complication due to cutaneous leishmaniasis on the
eyelid.
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eishmaniasis, Leishmania cinsine ait haemoflagellate protozoa parazitlerinden kaynaklanan bir hastalıktır. Tatarcık aracılığı ile bulaşır.
Dünyada bu paraziter deri hastalığı için risk altında olan 350 milyon
insan olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık olarak 12 milyon insan hastalıktan etkilenmiş ve her yıl 1.5- 2 milyon insan enfekte olmaktadır.1 Perioküler bölgedeki lezyonların %47’si alt göz kapağında görülmektedir.2
Oküler leishmaniasis, özellikle leishmaniasisin sık görüldüğü bölgelerde olası körlük nedenleri arasındadır.3
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Tedaviye dirençli kutanöz Leishmaniasis; lezyonlara ait skarların üzerinde ve/veya periferinde
kırmızı kahverengi papüllerin gelişimi ile karakterize, tedaviye dirençli, tekrarlayıcı kutanöz Leishmaniasis (KL) tipidir. Bu tipte hastalığın gidişi,
konağın organizmaya karşı verdiği bağışıklık yanıtıyla ilişkilidir.

OLGU SUNUMU
Sekiz yaşında kız çocuğu, sağ göz kapağında şişlik,
gözde kızarıklık, ağrı ve yoğun sekresyon nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın yüzünde, sağ göz
kapağını da içeren alanda yaygın kahverengi kabuklu yaralar mevcuttu (Resim 1). Daha önce dermatoloji kliniğinde, lezyondan hazırlanan ve Giemsa ile
boyanan yaymaların mikroskopik muayenesinde
makrofajlar içinde amastigotlar görülerek KL tanısı
konmuştu. Yüzdeki lezyonların 4 yıl önce sağ yanaktan başladığı ve son 2 yılda sağ göz kapağına yayılım gösterdiği ifade edildi. Yapılan göz
muayenesinde; sağ üst göz kapağı şiş ve kızarık olup,
üzerinde kahverengi kabuklu lezyonlar vardı. Alt
göz kapağı tamamiyle erimiş, kornea delinmiş ve
kapak konjonktivası delinme alanından korneaya
yapışıktı. Kapaktaki doku kaybı nedeniyle açıkta
kalan kornea alt kadranda 3x2 mm büyüklüğünde
delinme alanı mevcuttu. Kapak dokusu ve kapak
konjonktivası delinme alanını kapatmıştı. Ancak bu
alandan sızıntı vardı. Sağ göz görme derecesi el hareketi düzeyindeydi. Ailesinin cerrahi tedaviyi kabul etmemesi üzerine hastaya topikal siproflaksasin
(Ciloxan® 3.5 gr oftalmik pomad) pomad ve sıkı kapama tedavisi başlandı. Laboratuvar incelemesinde
CD4/CD8 T hücre oranı 40/33, IL-10 14.7 pg/dl idi.
Sistemik meglumin antimonat (Glucantime® 1.5 gr
amp.) tedavisi, 2100 mg/gün (beş değerli antimon
olarak 30 mg/kg/gün) dozunda İ.M. yoldan 29 gün
dermatoloji kliniğinde uygulandı. Tedavinin onuncu gününde, korneal delinme alanının tamamen kapandığı ve sızıntı olmadığı belirlendi (Resim 2).
Sistemik ilaç tedavisi sonrası deri lezyonlarında düzelme görüldü (Resim 3). Hastanın sağ göz görme
derecesi 1/10 idi. Altı aydır takipte olan hastada
nüks oluşmadı.
Bu olgu sunumu için, hastanın ailesinden ‘bilgilendirilmiş olur’ alınmıştır.
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TARTIşMA
Dünyada her yıl yaklaşık 1.5-2 milyon yeni Leishmaniasis olgusu görülmektedir. Hastalığın 2 önemli
tipi vardır; visseral ve kutanöz Leishmaniasis. Kutanöz Leishmaniasis, genellikle Leishmania tropica’dan kaynaklanır ve Türkiye’de, özellikle
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önemli bir sağlık
sorunudur.2,4,5 Süregen ülsere deri lezyonlarının en
önemli nedenlerindendir.6 Sıklıkla yüzü etkiler,
doku yıkımı ve ciddi şekil bozukluğuna yol açar.7
Durdu ve ark.2 kutanöz leishmaniasisli olguların
%58’inde lezyonun baş ve boyunda yerleşim gösterdiğini saptamışlardır. Satıcı ve ark.5 ise yüz tutulumunu %54.3 olarak bildirmişlerdir.
Tedaviye dirençli Leishmaniasis, inatçı lezyonlarla karakterize bir tablodur. Tipik olarak skar
alanının sınırına yerleşmiş kahverengi-kırmızı veya sarı kahverengi papüller görülür.8 Oküler Leishmaniasis
de
özellikle
erken
dönemde
papülonodüler lezyonlarla kendini gösterir. Nodüler, ülsere, tümör benzeri lezyonlar özellikle yaşlı
hastalarda keratoakantoma ve bazal hücreli karsinom ile karışabilir.9 Bizim olgumuzda da yüz ve göz
kapaklarında üzeri kabuklu, kahverengi-kırmızı
renkte lezyonlar görülmekteydi.
Leishmaniasis patogenezinde hücre aracılı bağışıklık sistemi ana rolü oynar. Hastalığın ilerlemesi IL-4, IL-5, IL-10 ve TGF-β üreten Th2
lenfositler ile ilişkilidir. Hastalığın kontrolü ve iyileşmesi IFN-γ ve IL-12 üreten, Th1 lenfositler tarafından sağlanır. IL-12, leishmania major
enfeksiyonundan uzun dönem korunmada ana rolü oynar. Hastalık Th1/Th2 oranında azalma yapar.7
Göz kapağında KL nadirdir. Kutanöz Leishmaniasis olgularının yaklaşık %2-5 kadarı göz kapağı
tutulumu yapmaktadır. Bu nedenle hastalığın yaygın görüldüğü bölgeler dışında tanı koymak zor
olabilir. Göz kapaklarının hareketli olmasının, bu
alana hastalık bulaşımını azalttığı sanılmaktadır.1,2
Ülkemizde yapılan çalışmalarda da buna benzer sonuçlar bulunmuştur. Satıcı ve ark.5 göz kapağı tutulumunu %1.9, Durdu ve ark.2 %2.9 olarak
bildirmişlerdir. Konjonktiva ve sklera tutulumu ise
çok nadir görülmektedir. Genellikle göz kapağı de203
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RESİM 1: Yüz ve sağ göz kapağında kahverengi kabuklu yaralar mevcut.

RESİM 2: Tedavinin onuncu gününde, alt kapak serbest kenarı ve kapak
konjonktivası ile korneal delinme alanı arasında yapışıklık görülmekte,
delinme alanı kapanmış, sızıntı yok.

RESİM 3: Tedavi sonrası deri lezyonlarında düzelme izlenmekte.
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risinden sekonder olarak veya hastanın eliyle paraziti doğrudan bulaştırması sonucu ortaya çıkar.10
Keratit ve üveit sık rastlanan komplikasyonlardandır.11 Göz kapağını tutan leishmaniasiste, kapakta
artakalan skar ve doku kayıpları için cerrahi tedavi gerekebilir.12 Olgumuzda konjonktiva ve sklera
tutulumu yoktu. Ancak alt göz kapağı serbest kenarında ciddi ölçüde erime, doku kaybı ve doku yıkımı vardı. Bu doku yıkımına bağlı kirpik folikülleri
harap olmuş ve kirpikler dökülmüştü. Göz kapağındaki doku kaybı nedeniyle açıkta kalma keratopatisi gelişmiş ve bu süreç ilerleyerek korneal
delinmeye neden olmuştu. Hastalığın aktif olması
nedeniyle kapağa yönelik cerrahi müdahale düşünülmedi.
Leishmaniasis tedavisi hastalığın klinik şekline
bağlıdır. Pentavalan antimon bileşikleri tedavinin
temelini oluştururlar. Bu ilaçların 3 hafta süreyle,
20 mg/kg/gün dozunda kullanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından etkili bir tedavi olarak önerilmiştir.1 Pentavalan antimon bileşikleri sistemik veya
lezyon içine, ya da her ikisinin kombinasyonu şeklinde uygulanabilmektedir.1,2 Abrishami ve ark.3 üç
hafta süreyle sistemik ve lezyon içine uyguladıkları
stiboglukonat kombine tedavisiyle başarı sağlandığını, ancak 4 ay sonra nüks görüldüğünü bildirmişlerdir. Antimonal ilaçlara dirençli veya nüks
görülen olgularda diğer kombine tedaviler uygulanabilir.13 Bu seçeneklerden birisi allopurinol ve meglumin antimonat kombinasyonudur. Bu
kombinasyonun, ilaçların tek başlarına kullanımlarından daha etkili olduğu bildirilmiştir.3,14,15 Amfoterisin B, özellikle mukokutanöz ve dissemine tipler
gibi antimon bileşiklerine dirençli olgularda tercih
edilmelidir. Ancak toksisite, anemi ve ateş gibi yan
etkiler nedeniyle kullanımı sınırlıdır.13 Sistemik interferon tedavisinin de KL tedavisinde etkili olduğu
bildirilmiştir.12 Kriyoterapi de bazı olgularda alternatif bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.2
Vinetz ve Soong16 pentavalan antimon bileşiği ile
tedavi sonrası nüks gelişen bir olguya 200 mg/gün
dozunda oral itrakonazol başlandığını ve 3 aylık tedavi sonrası lezyonun skar bırakmadan iyileştiğini
rapor etmişlerdir. Durdu ve ark.2 göz çevresinde tutulumu olan 59 hastanın 50’sini lezyon içine meglumin antimonat, 2’sini lezyon içine meglumin
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antimonat ve kriyoterapi kombinasyonu, 5’ini sistemik meglumin antimonat ve 2’sini ise kriyoterapi ile tedavi etmiş ve başarılı sonuçlar elde
etmişlerdir. Tedavinin etkinliği, Leishmania tipinin
ilaca duyarlılığına, hastanın bağışıklık sistemine ve
ilacın farmakokinetik özelliklerine bağlıdır.17 Tedavide başarısızlığın nedenlerinden birisi de düşük
doz ilaç kullanımıdır. Göz kapağındaki KL olgularında komplikasyon gelişimini engellemek için yeterli dozda ilaçla tedaviye hemen başlanılmalıdır.
Hastada büyük bir lezyon veya mukozal tutulum
varsa ve fonksiyon kaybı gelişme riski yüksek ise
sistemik meglumin antimonat tedavisi önerilmektedir.2 Bizim olgumuzda da lezyon çok genişti ve
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korneal delinme ile göz kaybı riski yüksekti. Bu nedenle hastaya sistemik olarak yüksek doz meglumin
antimonat tedavisi uygulandı. Bu tedavi ile hastanın lezyonlarında hızlı bir düzelme gözlendi.
Sonuç olarak, göz kapağında Leishmaniasis nadir de olsa görülebilmektedir. Özellikle kapak serbest
kenarında
tutulum
varsa
korneal
komplikasyon riski artmaktadır. Erken tanı ve etkili bir tedavi hastalığın seyri açısından önemlidir. Bu
tip olgularda ilk tedavi seçeneği olarak uygun dozda pentavalant antimon bileşikleri ile tedaviye başlanması ve iyi bir takip yapılması komplikasyon
gelişimini önlemede etkili olabilir.
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