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Olgu 
 

•  yaş  ay kız hasta  
 

Yakı a  
• Ateş 

• Döküntü 

• Baş ve oğaz ağrısı 
 



Öykü 

• Üç gü  ö e  aşlaya  °C ula  ateş 

• Yüzünde ve vücudunda döküntü 

• Dili de kızarıklık  
 

• Ateş düşürü ü kulla ası a rağ e  ateş 
yakı ası ı  deva  et esi üzeri e tarafı ıza 

aşvurdu.  



  

Öykü 

• Hasta ı  vü udu daki dökü tüler aşvuruda  
 gü  ö e aşla ış.  

• Dökü tüler aşladığı da dili eyaz ış. 
• Dil kızarıklığı so rada  ortaya çık ış.  
• Bu sırada aş ağrısı, oğaz ağrısı, gözlerde 

seröz akı tı ve halsizlik de var ış.  
 



Özgeç iş  
 

•  hafta,  gr, or al doğu  

• Doğu  ö esi, doğu  ve doğu  so rası izle i de soru  yok. 
• Hasta eye yatış öyküsü yok 

• Düze li kulla dığı ilaç yok. 
• Aşıları ulusal aşı çizelgesi e uygu  olarak yapıl ış. 
• Alerjisi yok. 

 



Soy-geç iş 
 

• A e:  yaşı da ,ev ha ı ı, sağ-sağlıklı 
• Ba a:  yaşı da, özel sektör, sağ-sağlıklı 
 

• A e ve a a arası da akra alık yok 
 

• . ço uk: Hasta ız 

• . ço uk:  yaş, erkek, sağ-sağlıklı 

 



Fizik inceleme 

• Ateş: , °C 

• Na ız: /dk 

• Solu u  sayısı: /dk  

• Oksijen saturasyonu oda havası da %  

• Ka  ası ı: /  mmHg 

 

 

 



• Genel Durum: İyi, ili ç açık, çevreyle ilgili 
• Cilt: Turgor -tonusu doğal, ukozalar e li, sıvı eksikliği 

bulgusu yok.  
  Gövdede makülopapüler dökü tü ve her iki ya akta kızarıklık 
• Göz : göz hareketleri doğal, konjonktivalar hafif hiperemik 
 Baş-Boyun: Orofarenks hiperemik , hipertrofik ve kriptler 

izlenmekte,  çilek dili görünümü mevcut                                   
• KVS: Kalp ritmik, S1,S2 (+), ek ses yok, üfürüm yok, KDZ<2 sn 
• SS: solunum sesleri bilateral eşit, ral ve ronküs yok 
• GİS: Batı  rahat; kara iğer- dalak üyüklüğü yok  
• Nörolojik :  IR +/+ , motor ve duyu muayenesi normal  
• Genitoüriner Sistem: Görü ü  doğal, hari e  kız 

 



PATOLOJİK BULGULAR 

• Ateş:  38,9°C 

• Gövdede makülopapüler döküntü 

• Ya aklarda kızarıklık 

• Çilek dili 

 

  



 

 

                                ÖN TANI? 

 



Laboratuvar  

• Grup A streptokok tayi i oğazda  : Pozitif (+) 

 

• Boğaz kültürü: Beta hemolitik streptokok (A-C-
G) üredi.  



Kızıl 

• Kızıl ge ellikle tonsilit ya da deri enfeksiyonu 
ile irlikte görüle  yaygı  eritemli bir 
döküntüdür. 

• Hastalıkta enantem ve ekzantemler olur.  

• E  sık -  yaşı da görülür.  
 



• Basmakla solan, çok küçük (1 ila 2 mm) 
papülerle irlikte deride zı para kağıdı şekli i 
vere  dağı ık ir eritem olur.  

• Ge ellikle aş, oyu , kasık ve koltukaltı 
ölgeleri de aşlar. 

 



• Ardı da  dökü tü hızla ge işler; vü uda, 
kollara ve a aklara yayılır. 

• Yüzdeki kızarıklığa ağız çevresi de solgu luk ve 
çilek dili eşlik eder. 

• Avuç içi ve ayak ta a ı ge ellikle koru ur, 
döküntü izlenmez.  
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• Döküntü en çok 
inguinal, aksiller, 
antekübital ve 
abdominal bölgelerin 
ilt katları da ve ası ç 
oktaları da elirgi dir. 

(Pastia çizgileri) 

 



 Etiyoloji  

•  Ço ukları  % ’i de streptokokal ekzotoksinlere 
yö elik a tikor gelişir.  

•  Dökü tü gelişi i S. pyogenes tarafı da  üretile  
pirojenik ekzotoksinin (eritrojenik toksin, 

genellikle A, B veya C tipinde) gecikmeli cilt reaksiyonu 
sonucunda olur. 

  

 



 Pyrojenik ekzotoksin (Eritrojenik Toksin – Dick 
Toksini) 

• Streptokoksik pirojen ekzotoksin 
(enterotoksin) (Spe) süperantijen 
özelliği dedir ve aşırı T hü re proliferasyonuna 
yol açar. 

•  Bu toksi  ay ı za a da nötrofillerden 
inflamatuar mediyatör salı ı ı da modülatör 
görevi görür. Dolayısıyla dökü tüler hü resel 
ve hümoral faktörler arası etkileşi  so u u 
ortaya çık aktadır.  



 
 Pyrojenik ekzotoksin (Eritrojenik Toksin – Dick 
Toksini)  

  
• Streptokokal pyrojenik ekzotoksin (spe)  
• Spe A, lizojenik bakteriyofajlarca kodlanan süper antijen  

• Spe B, kromozomal yerleşi  göstere  bir ge  tarafı da  
kodla ır  

• Spe C, lizojenik bakteriyofajlarca kodlanan süper antijen  

 
• olmak üzere antijenik olarak ir iri de  farklı  tip toksi  

meydana gelir.  
• Kızıl olgularının %90’ından Spe A sorumludur.  



 Klinik  

• İ kü asyo  (3-7 gün)  

• Prodrom ö  dö e : Ateş, titre e, oğaz 
ağrısı, aş ağrısı, le f düğü leri de üyü e, 

ula tı, kus a, karı  ağrısı, kas ağrısı, halsizlik 

• Dökü tü u ulguları izleye  -48 saat sonra 
aşlar.  

• Tedavi aşla gı ı da  so raki -24 saatte 
ateş düşer.  
 



• Eksüdatif tonsilit 

• Farinks öde li ve kızarık, yu uşak da akta 
peteşiler olabilir. 

• Hastalığı  ilk -2 günü içinde dil beyaz bir 
ta akayla kaplıdır, üzeri de öde li papillalar 
(Beyaz Çilek dili)  

• Birkaç gü  içi de kır ızı çilek dili hali e dö er.  
 



 Laboratuvar  

 

• Ta ı kli ik ulgulara daya arak yapılır.  
• Hızlı strep testi ve oğaz kültürü dışı da ek 

testlerin  herhangi bir yeri yoktur.  



 Ta ı  

• Klinik bulgular 

• Boğaz kültürü  
• Hızlı a tije  testleri  % -100 özgüllük , %44-

 duyarlılık  

• Anti-streptolizin O titresi (ASO): Enfeksiyonun 
erke  ta ısı da faydalı değildir.  
 



Tedavi  

• Tedavi faranjit tedavisiyle ay ı şekilde yapılır. 
• Döküntüler ekzotoksine ağlı geliştiği içi  sterildir, ek 

bir tedavi gerekmez. 
 

• S. pyogenes pe isili e duyarlıdır. 
 

• Tedavi süresi 10 gündür.  

  

 



 Tedavi  

• Pe isili  V ağız yoluyla . seçe ek tedavi  

  < 27 kg, 2 ya da 3 kez 250 mg (400,000 U) 

  > 27 kg, 2x500 mg (800,000 U) 

• Amoksisilin  ağız yoluyla 5 g/kg/gü    ya da tek dozda 

•  Benzatin Penisilin-G kas içi enjeksiyon 
 

   < 27 kg,  600.000 U 

   > 27 kg, 1.200.000 U  

 

 



• Bulaştırı ılık  tedavi i  aşla gı ı da   saat so ra 
biter. 

• Ço uklar, a ti iyotik kulla ı ı a aşla dıkta   saat 
so ra okula ya da gü düz akı ı a dö e ilirler.  

• Bu hastalar için ek bir izlem gerekmez. 

 

 



 Komplikasyon 

• Sinüzit  

• Otitis media  

• Servikal adenit  

• Retrofaringeal ve peritonsiller apse  

• Akut romatizmal ateş 

• Akut glomerülonefrit  

 



Bizim olgumuzda…  



 

• Pe isili  V  ağız yoluyla  3X250 mg 10 günlük tedavi 

 



 

 

 

 

                                                        Teşekkürler…. 


