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Editöre Mektup
Semptomatik ve Asemptomatik 
Erkeklerdeki Klamidya 
İnfeksiyonlarının Klaritromisin 
ile Sağaltımı
Klamidyal üretritin sağaltımında standart sağal-

tım rejimi eritromisin veya tetrasiklin içermektedir[1].
Ancak, her iki ilacın da istenmeyen gastrointestinal
yan etkilerinin bulunması, süt ürünlerinin tetrasikli-
nin emilimini azaltmaları ve eritromisinin değişken
bir biyoyararlanım göstermesi, klamidyal infeksiyon-
ların sağaltımında yeni alternatif arayışlarını günde-
me getirmiştir[2].

Eritromisinin 14 üyeli bir türevi olan klaritromi-
sin, geniş antimikrobiyal aktiviteye sahip, yan etkile-
ri az olan bir ilaçtır. Chlamydia pneumoniae ve C.
trochomatis üzerindeki in vitro etkisinin yüksek ol-
duğu gösterilmiştir[3-6]. Gastrointestinal sistemden
hızla emilmesi, gastrik aside dayanıklı olması, emili-
minin yiyeceklerden etkilenmemesi, metaboliti olan
14-hidroksiklaritromisinin de antimikrobiyal etki
göstermesi ve idrarda bol miktarda bulunması ve ay-
rıca ilacın doku konsantrasyonunun yüksek olması
gibi nedenlerden dolayı, klamidyal infeksiyonların
sağaltımında iyi bir alternatif olabileceği düşünül-
mektedir. C. pneumoniae infeksiyonlarının sağaltı-
mında klinik etkisi kanıtlanmış olan klaritromisin kul-
lanıma sunulmuştur. Ancak, C. trachomatis’in ne-
den olduğu genitoüriner infeksiyonların sağaltımın-
daki etkinliği, bu konuda günümüze değin yapılmış
olan çalışmalardaki hasta sayılarının yetersiz olması
nedeniyle henüz kanıtlanamamıştır. Bu çalışmanın
amacı, erkek üretritlerinde klamidyaların yerini ve
klaritromisinin, klamidyal üretrit ve asemptomatik
klamidya infeksiyonlarındaki in vivo etkinliğini belir-
lemektir.

Çalışmaya 43’ü akut üretritli, 74’ü ise asempto-
matik olmak üzere 117 erkek olgu dahil edilmiştir.
Hastaların her birinden, pamuk uçlu eküviyonlar ile
iki üretral örnek alınmıştır. Bu örneklerden biri
EMB, kanlı agar ve çukulata agar üzerine ekim yap-
mak ve Gram boyalı preparat incelenmesi amacıyla

kullanılmıştır. Diğer örnek ise, ekim yapılıncaya dek
taşıyıcı besiyeri içinde, 4°C’de bekletilmiştir. Bu ör-
nekler, lameller üzerinde tek tabaka şeklinde üretil-
miş olan McCoy hücrelerine ekilmiştir. Otuzyedi de-
recede 48 saatlik enkübasyondan sonra lameller, flo-
resein ile işaretlenmiş monoklonal antikorlar
(Chlamydia trachomatis Culture Confirmation
Tests. Syva, Microtrak, USA) ile boyanmış ve flore-
san mikroskopta incelenmiştir.

Neisseria gonorrhoeae infeksiyonu saptanan
hastalara tek doz 250 mg IM seftriakson verilmiştir.
Klamidyal infeksiyon, 2x250 mg dozda 7 gün süre
ile uygulanan klaritromisin ile sağaltılmıştır. Diğer
bakteriyel etkenlerin sağaltımı için ise antimikrobiyal
duyarlılık testlerine uygun antibakteriyel maddeler
seçilmiştir. Herhangi bir etken izole edilen hastaların
sürekli cinsel eşlerinin de aynı sağaltımı kullanmaları
önerilmiştir. Sağaltımın bitiminde 2-3 hafta sonra
kontrol kültürleri yapılmıştır.

Asemptomatik erkeklerin hiçbirinde C. tracho-
matis saptanamamıştır. Semptomatik olan 43 has-
tanın 9’unda N. gonorrhoeae, 2’sinde Escherichia
coli ve 8’inde C. trachomatis üremiştir. Hastalardan
birinde hem N. gonorrhoeae, hem de C. trachoma-
tis infeksiyonu olduğu belirlenmiştir. Kontrol kültür-
lerinde N. gonorrhoeae ve C. trachomatis pozitifli-
ği saptanamazken, bir hastada C. trachomatis pozi-
tifliğinin sürdüğü görülmüştür. Bu durum öncelikle
sağaltımın başarısız olmasına bağlanmış ancak so-
ruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, hastanın ikinci
bir cinsel eşi bulunduğu ve onun sağaltılmadığı anla-
şılmıştır. Her iki eşi ile birlikte yeni bir sağaltım kürü
uygulanan hastada klinik ve laboratuvar iyileşme
sağlanmıştır. Sağaltım boyunca hastaların hiçbirinde,
ilacın yan etkilerine ilişkin bir yakınma olmamıştır.

Bu çalışmanın sonuçları, 7 gün süreyle uygula-
nan klaritromisinin, erkeklerde akut üretrit etkeni
olan C. trachomatis’in eradikasyonunda etkili oldu-
ğunu göstermiştir. Klaritromisin C. trachomatis üze-
rindeki in vitro etkinliğinin yüksek olduğu ve ilacın,
metaboliti ile birlikte yüksek oranda idrarla atıldığı
göz önüne alındığında, elde edilen bu sonuç şaşırtıcı
değildir.

Az sayıda hasta ile yapılmış ve karşılaştırmalı ol-
mayan çalışmalarda, klaritromisinin ürogenital sis-
tem infeksiyonlarındaki etkinliği incelenmiş ve kla-
midyal üretriti olan hastaların %92’sinde çok iyi ve-
ya iyi klinik yanıtlar elde edildiği bildirilmiştir[7]. Cal-
zolari ve arkadaşları[8], klamidyal endoservisit/endo-
üretritli hastalarda 2x500 mg dozda, Stein ve arka-
daşları[9] ise nongonokoksik üretrit ve mukopürülan
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servisitili olgularda 2x500 mg dozda, 7 günlük kla-
ritromisin sağaltımı ile mükemmel bir sonuç (%100
iyileşme) elde ettiklerini belirtmektedirler. Bu çalış-
mada da benzer bir sonuç alınmıştır.

Klaritromisin, tüm makrolidler arasında yarı öm-
rü en kısa olanlardan biridir. Bu nedenle, ilaca klinik
yanıtın iyi olmasına karşın, yarı ömrü çok uzun bir
başka makrolid olan azitromisin, ürogenital infeksi-
yonların sağaltımında tek doz kullanım avantajına
sahiptir[2]. Klaritromisinin benzer şekilde kullanımı
henüz denenmemiştir ve bu amaç için geniş çaplı ve
kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.

Sonuç olarak bu çalışma, klaritromisinin, erkek-
lerdeki akut klamidyal üretritlerin sağaltımında
%100 klinik ve bakteriyolojik iyileşme sağladığını or-
taya koymaktadır. Ancak, klaritromisin ile sağaltımın
kesin süresini ve dozajını belirlemek ve bu ilacın, tek
dozluk sağaltım rejimine bir alternatif olup olmaya-
cağını saptayabilmek için, kontrollü çalışmalara ge-
reksinim vardır.
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Bu çalışma, Avrupa Klamidya Birliği’nin 3. Top-
lantısı’nda (11-14 Eylül,1996, Viyana, Avusturya) su-
nulmuştur.

Teşekkür: Bu çalışmaya maddi destek veren
Abbot Laboratuvarları’na ve floresein ile işaretli
monoklonal antikor kitini sağlayan Syva firması-
na teşekkür ederiz.


