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Olgu 

• ,  yaşı da kız hasta 

 

 

 

• Ya aklarda ve vü utta kızarıklık ve dökü tü 

• Ateş yüksekliği 
 

                         Yakı a 



Hikaye 

• İki gü  ö e aşlaya  e  yüksek ,  dere e 
ola  ateş yüksekliği i  ya ı da ö e 
yanaklarda sonra da daha çok kol ve 

a aklarda ol ak üzere tü  vü utta kızarıklık 
ve dökü tü aşla ış.  

• Sı ıfı da  kişide daha ay ı şekilde ateş ve 
dökü tü var ış. 



Fizik muayene 

• Ateş ,  °C 

• Genel durumu iyi 

• Ya aklarda kır ızı eritem, kollarda harita 
benzeri eritemli makülopapüler lezyonlar 

• Orofarenks ve tonsiller doğal 
• Solu u  siste i uaye esi doğal 
• Kardiyovasküler siste  uaye esi doğal 
• Gastrointestinal siste  uaye esi doğal 

 

 

 





• Ö  ta ılar? 



Ço ukluk çağı ı  ateşli ve dökü tülü 
hastalıkları 

• Ge ellikle ke dileri i sı ırlaya  hastalıklardır. 
 

• Morfolojileri oldukça karakteristiktir ancak bazen 
ta ı koy ak güç ola ilir. Bu vakalarda; 

• Karşılaş a öyküsü,  
• Aşı kayıtları 
• Daha ö e geçirile  dökü tülü hastalıklar 

• Prodromal bulgular 

• Mevsi  göz ö ü de ulu durul alıdır. 
 



• Dökü tülü hastayı değerle dirirke  
döküntünün; 

• Başla gı ı 
• Dağılı ı 
• Morfolojisi 

• İlerle esi 
• Kaşı tı 
• Ateş ile ilişkisi i ele ir. 
 



• Ço ukluk çağı da ateş ve dökü tü ile karşı ıza 
gele ile ek sık görüle  hastalıklar; 



Beşi ci Hastalık 

• Parvovirüs B  e feksiyo u a ağlı oluşa  orta 
dere eli ateş yüksekliği ve tipik dökü tü ile seyrede  
ço ukluk çağı dökü tülü hastalıkları da  iridir.  
 

• Eritema enfeksiyozum olarak da adla dırılır. 
 

• Ge ellikle kışı  so ları da ve ilk ahar dö e i de 
görülür. 

 

• Okul çağı daki ço ukları sıklıkla etkiler. 



• Parvovirus B19 virusu ile enfekte olan 
ireylerde yaklaşık ir hafta so ra inkübasyon 

dö e i ,  hafta süre  yoğu  viremi gelişir.  
 

• Bu dö e de ateş, uru  akı tısı, aş ağrısı, 
kus a ve ishal gi i ayırt ettiri i ol aya  
prodromal se pto lar ortaya çıkar. 
 

 



• Virüs maruziyetinden yaklaşık  gü  so ra tipik 
hastalık dökü tüsü ortaya çıkar. 

• Bu döküntü yanaklarda eritem tokatla ış ço uk 
görü ü ü  şekli de aşlar, ağız çevresi soluktur.  
Yüzdeki dökü tü ile ay ı za a da veya irkaç gü  
so rası da gövde ve ekstremitelere yayıla  da tela 
şekli de eritemli döküntü görülür. 

 

• Bazı olgularda tipik dökü tü dışı da, morbiliform veya 
veziküler dökü tüler ola ilir. Kıza ıkçık aşta ol ak 
üzere diğer viral dökü tülerle karışa ilir. 
 





 
• Dökü tü aşladığı da viremi dö e i ittiği de  hasta ke di i iyi 

hisseder. 
 

• Döküntüler 9-10 gün sürebilir, viral dökü tülü hastalıklar içi de 
dökü tü süresi e  uzu  ola  hastalıktır. 
 

• Baze  sı aklık artışı, gü eşe aruz kal a, egzersiz ve emosyonel 
strese ağlı olarak yüzde görüle  dökü tüler tekrarlaya ilir.  
 

• %10 vakada artralji eşlik eder. Erişki  e feksiyo ları da ekle  
tutulu u daha sıktır. 
 



• Dökü tüler ke di ke di i sı ırlar, tedavi 
gereksinimi yoktur.  

 

• Artraljisi ola larda ağrı kesi iler kulla ıla ilir. 
 

• Dökü tüler aşladığı da ulaştırı ılık 
kay olduğu da  okulda  uzaklaştır aya 
gerek yoktur. 



Parvovirüs B-19 

• Parvoviridae ailesinin Erytrovirus genusunda 
yer alan küçük bir DNA virüsüdür. 

 

• Parvovirüs B , solu u  yolu salgıları aşta 
olmak üzere kan transfüzyonu, organ nakli ve 
plase ta ara ılığıyla ulaş aktadır. 

 

• Virüse özgül virüs karşıtı tedavi yoktur. 
 

 



• Parvovirüs B  ile ilişkile diril iş eş ta lo 
ta ı la ıştır. Bu lar: 

Eritema enfeksiyozum . hastalık  
Artropati 
Aplastik kriz (kronik hemolitik hastalığı ola larda  
Non immün hidrops fetalis, intrauterin ölü , düşük 
Eritroid seride aplazi (immün siste i askıla ış 

hastalarda  olarak sayıla ilir. 
 

• Nor al ireylerde  he atolojik ulgu olarak hafif, kısa 
süreli anemi, lökopeni ve trombositopeni görülebilir. 
 
 
 



 

• Eritema enfeksiyozum hastalığı ı  ta ısı tipik 
klinik bulgulara göre konulur. Aplastik kriz, 
artropati gibi nadir vakalarda ve gebelerde 
serolojik testler gerekir. 

 

 



• Gerekli vakalarda e feksiyo u  ta ısı, viral DNA 
dizilerini belirleyen moleküler teknikler ve virusa 
spesifik kapsid protei leri e özgül a tikorları  
kulla ıldığı i ü olojik yö te ler ile 
yapıl aktadır. 
 

• IgM, viremi se pto ları ı  aşla gı ı da  so ra 
üç gün içinde, IgG’de birkaç gün sonra 
saptanabilir. IgM a tikorları ir ay oyu a 
artmaya devam eder, 2-3. aydan sonra kaybolur. 
IgG a tikorları ise hayat oyu seru da ulu ur  
 
 
 



Kıza ık Rubeola) 

• Kuluçka dönemi 10-  gü  sürer, so rası da prodromal 
dö e  aşlar, -5 gün sürer. 
 

• Prodromal dö e  ulguları;  
• Ateş 
• Öksürük 
• Konjunktivit 
• Koplik lekeleri (2.molar diş hizası da ya ak 

ukozası da eritemli zemin üzerinde beyaz eksüda 
*ta ı koyduru udur  

• Lenfadenopati olarak sayıla ilir. 
 



• Prodromal dö e  iterke  ateş sıklığı azalır ve 
aşta  aşlayıp gövde ve ekstremitelere 

yayıla , kaşı tısız, irleş e eğili i de ola  
makulopapüler dökü tüler aşlar. Dökü tüler 
daha çok gövdededir. 

 

• Dökü tüler yaklaşık  hafta sürer, yeri de 
kahvere gi iz ırakarak iyileşe ilir. 
 

 





• %10-  vakada ko plikasyo  gelişir. 
• İki il akteriyel pnömoni, orta kulak iltiha ı, 

erkezi si ir siste i e feksiyo ları akut 
dö e de görüle  ko plikasyo lardır. Geç 
dönemde subakut sklerozan panensefalit 
görülebilir. 



• Kıza ık ta ısı kli ik ulgularla ko ulursa da 
ağışıkla a ora ı ı  yüksek olduğu 

günümüzde serolojik testler ile 
doğrula alıdır. 
 

• Tedavi semptomatiktir, malnutrisyonu olan ve 
 yaş altı daki hastalarda A vita i i desteği 

verilebilir. 



Kıza ıkçık Rubella,  gü  kıza ığı  

• Kuluçka dönemi 14-21 gün sürer, prodromal 
dö e  ulguları kıza ığa göre daha hafiftir. 
 

• Prodromal dönemde özellikle suboksipital, 
posterior auriküler ve anterior servikal 
bölgede lenfadenopati belirgindir (Theodor 
bulgusu). 



• Dökü tü yüz ve oyu da aşlar, so rası da daha çok 
gövdede yerleşe  küçük toplu iğ e aşı üyüklüğü de, 

irleş e eğili i göster eye  makülopapüler 
şekildedir. 
 

• Döküntüler 3 günde kaybolur. 
 

• Ateş kıza ık kadar yüksek ve dire çli değildir. 
 

• Yu uşak da akta hemorajik peteşiler eşlik ede ilir 
(Forcheimer lekeleri). 



Rozeola infantum 6. hastalık  

• Etken HHV- ’dır. 
• E  sık ay-  yaş arası da görülür. 

 
• Kısa prodromal dö e  so rası aşlaya  yüksek ateş -5 gün 

sürer, ateşi  düş esi i taki e  -24 saat sonra gövdede 
daha yoğu  gül re gi de kaşı tısız makülopapiler 
dökü tüler aşlar. Yüze ve ekstremiteye yayılır. 
 

• Döküntüler 1-3 günde geçer. 
 

• Yüksek ateş dö e i de febril konvulziyon görülme riski 
fazladır. 





Suçiçeği Varisella) 

• Etken Varisella-Zoster virüsüdür. 

• Biri il e feksiyo  su çiçeğidir, etke  servikal 
ve torakal gangliyonlarda latent kalabilir. 
Latent enfeksiyonun reaktivasyonu zo adır. 
 

• Bulaştırı ılık dökü tüde   gü  ö e aşlar, 
dökü tüleri  hepsi ka ukla ı aya kadar 
devam eder. 



• Dökü tüleri  tipik özelliği ay ı a da farklı 
evrede lezyo ları  ulu ası ve gövdede 
yoğu  şekilde ulu asıdır. 
 

• Lezyo lar ilk aşa ada makül, so rası da 
papül ve içi sıvı dolarak vezikül hali e gelirler. 
 

• Orofarenks ve vajina gibi mukozalar tutulabilir.  





El-ayak-ağız hastalığı 
• Etken Coxsackie virüslerdir. 

 
• Özellikle ilk ahar ve yaz ayları da gözle ir. 

 
• Yüksek ateş, oğazda veziküler döküntüler, el ve 

ayaklarda makülopapüler ve veziküler döküntüler 
ile karakterizedir. 
 

• Polimorfik değildir, kaşı tısızdır, gövdede dökü tü 
eşlik et ez. 





Kızıl 
• Etken A grubu beta hemolitik streptokoklardır S.Pyogenes). 

 
• Makülopapüler karakterdeki döküntüler tüm vücutta 

yaygı dır. Tonsillit, Pastia çizgileri (ekstremitelerin gövdeye 
ileşke yerleri de kahvere gi çizgiler , çilek dili eşlik eder. 

 
• Döküntü 5-  gü  sürer, iyileş e dö e i de par ak 

uçları da  aşlaya  deride soyul alar görüle ilir. 
 

• Ta ıda kli ik ulgular ya ı da oğaz kültürü de  yarala ılır, 
tedavide penisilin ilk seçenektir. 





Enfeksiyöz Mononükleoz 

• Etken Epstein-Barr virüstür. 
• Bulaş a enfekte kişileri  salgıları özellikle de tükürük 

ile olur öpü ük hastalığı olarak da ili ir . 
 

• Dökü tüler özellikle gövdede yerleşir, makülopapüler 
karakterdedir. Tipik özelliği özellikle ampisilin aşta 
ol ak üzere a ti iyotik kulla ı ı so rası ortaya 
çık asıdır. 
 

• Yüksek ateşe eşlik ede  lenfadenopatiler, splenomegali 
ve eksüdatif tonsillit diğer tipik ulgularıdır. 



Özetle 

• Ateşli ve dökü tülü hastalarda, dökü tü ü  
tipi elirle dikte  so ra, lezyo ları  gelişi  
özelliği, yerleşi  yeri, hasta ı  yaş gru u ve 
eşlik ede  diğer kli ik ulgular irlikte 
değerle dirilerek, çoğu lukla etke e yö elik 
spesifik testlere gerek ol ada  ta ı 
konulabilmektedir. 



 

 

 

                     Teşekkürler  
 


