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OLGU 
 

 yaş kız hasta 

 

Tü  vü utta dökü tü şikayetiyle aşvurdu. 
 



Hikaye 

• Beş gü  ö e diş apsesi, aş ağrısı, halsizlik, 
iştahsızlık ede iyle a ti iyotik amoksilin-
klavulonik asit  tedavisi kulla aya aşla ış. 

• Tedavi i  . gü ü de  göğüs ölgesi de irkaç 
adet dökü tü ortaya çık ış. 

• Ardı da  kol ve a akları a da yayıl ış.  
• Saçlı deri dahil tü  vü utta kaşı tılı veziküler 

dökü tü aşla ış. 
 

 



Özgeç iş-Soygeç iş 
 

 

 

• Özellik yok.. 



Fizik Bakı 
• Ateş: .  C             Ka  ası ı: /  mmHg 

 

• Na ız: / dk           Ağırlık:  kg > p  

 

• SS: 25 /dk                 Boy:172   (90-97 P) 



Fizik Bakı 

 

• Genel durumu iyi. 

• Saçlı deri dahil tü  vü utta veziküler döküntü. 

• Diğer siste  uaye eleri or al.. 













 

 

 

                                  ÖN TANI ? 



İzle  
 

• Suçiçeği… 

• Ço uk e feksiyo  ölü ü e da ışıla  hastada 
suçiçeği düşü üldü. 

• Baş ağrısı, halsizlik ede iyle Ço uk Nöroloji 
ölü ü e de da ışıldı. Bulguları, suçiçeği ile 

ilgili düşü ül edi. Nörolojik uaye esi 
or al değerle dirildi.  

• Hastaya kaşı tısı ede iyle antihistaminik 
aşla dı. 

• 1 hafta sonra poliklinik kontrolü önerildi. 



Suçiçeği 
• Ço ukluk çağı ı  e  sık e feksiyo  

hastalıkları da  irisi ola  suçiçeği  -10 günlük 
sürede ke di ke di e düzele  ir hastalıktır. 

• Arta  yaşla irlikte  iddi iki il soru lara ede  
ola ilir. Ağır olgular sık ol a akla irlikte ölü le 
sonuçlanabilir.  

• Birincil Varisella zoster virüs (VZV) 
e feksiyo u da kli ik ulgular, e  ge iş şekli ile 
10-  gü lük kuluçka dö e i de  so ra gelişir, 
sıklıkla u süre -16 gündür.   



                       Suçiçeği 

• Klasik bulgu olarak kabul edilen veziküler 
dökü tüleri  gelişi i de  -  saat ö e olguları  
yaklaşık % 'si de ateş, halsizlik, iştahsızlık, aş ağrısı 
ve hafif karı  ağrısı yakı aları ı  görüldüğü ir  ö  
dönem izlenir.  

 

• Sağlıklı kişilerde ye i lezyo ları  ortaya çık ası ilk 
gü lerde daha yoğu  ol ak üzere yedi i gü e kadar 
devam eder 

 



                       Suçiçeği 
 

• Lezyo lar saçlı deride  aşlayarak yerçeki i 
doğrultusu da ilerleyerek, yüz ve gövdeye yayılır. 
Lezyo lar e  yoğu  gövdede izle irke , kol ve 

a aklarda gövdeye göre daha azdır.  
 

• Suçiçeği i  dökü tüsü, ilk olarak eritemli makül olarak 
aşlar ve errak sıvı dolu vezikül şekli e dö er.  

 

• Suçiçeği i  ir diğer karakteristik özelliği, ay ı ölgede 
farklı evrelerdeki lezyo ları  tespit edil esidir, ya i 
hastada hem makül he  vezikül şekli de dökü tüler 
eş za a lı olarak görülür.  





                       Suçiçeği 

• Özellikle ilk 24-  saat oldukça kaşı tılı ola  lezyo ları  
içerisi de yer ala  errak sıvı ı  za a la 

ula ıklaş ası dikkat çeker ve vezikülü  ortası da hafif 
ir çökü tü oluş asıyla kurutlanma dö e i aşlar.  

 

• Mukozal yüzeylerde (orofarinks, konjonktiva ve vajen 
v .  de suçiçeği lezyo ları görüle ilir, a ak u 
lezyo lar deride ola da  daha farklıdır ve sıklıkla küçük 
ülserler şekli dedir. 



Varisella-zoster virüs e feksiyo ları 
 
Suçiçeği  
 

• Kuluçka süresi: 10-21gün  

• VariZIG  ya da İVİG tedavisi ala larda;  gü e 
kadar uzar.  

• Hastanede: Duyarlı kişilerde ulaş  % -30  

• Bulaş dö e i: Lezyo lar çık ada  -2 gün 
öncesiyle tüm lezyonlar kurutlanana kadar geçen 
süre 



           Laboratuvar Bulguları 

• Lezyo ları  ilk çıktığı dö e de eyaz küre sayısı da 
göreceli olarak bir azalma 

 

• Üçüncü-dördüncü günden sonra lenfositoz  
 

• Kara iğer fo ksiyo  testleri de de hafif ozul a 
 

• Nörolojik ko plikasyo ları  geliştiği olgularda  eyi - 
o urilik sıvısı BOS  i ele eleri de hafif lenfositik 
pleositoz ge ellikle  hü re/ l' i  altı dadır  ve 
protei  artışı ge ellikle  g/dl' i  altı dadır  
görülürken, glukoz düzeyi genellikle normaldir. 

 



                  Komplikasyonlar 

• İki il akteri e feksiyo ları 
• Nörolojik sorunlar (Ensefalit, serebellar ataksi) 

• Salisilat kulla ı ı a ağlı olarak Reye se dro u 

• Transvers miyelit  

• Trombositopeni 

• Suçiçeği pnömonisi 

• Doğuşta  suçiçeği hastalığı   



                Komplikasyonlar 

• Daha az görülmekle birlikte nefrit, hematüri, diffüz 
öde  gelişi i, hiperta siyo , perikardit, miyokardit 
ve pankardit gelişi i de suçiçeği so rası da 

ildiril iştir.  
 

• Literatürde Guillain -Barre se dro u da suçiçeği 
so rası da ta ı la ıştır. 



                         Tedavi 

• Bağışıklık siste i soru u ol aya  kişilerde 
dökü tü ü  aşla ası da  so raki  saat içi de 
virüs çoğal ası so la ır.  

• Bu süre ağışıklık soru u ola  kişilerde daha uzu  
olabilir.  

• Sağlıklı ço uklarda ilk  saat içi de aşla a  tedavi 
yakı alarda  küçük ir iktar azal a sağlaya ilir 
a ak sağlıklı ço uklarda oral asiklovir ya da 
valasiklovir tedavisi rutin olarak önerilmemektedir. 

 



                         Tedavi 

Oral asiklovir ya da valasiklovir tedavisi önerilen hastalar 
 

• Daha ö e aşıla a ış  yaşı da  üyük hastalar  
• Kro ik deri ya da ak iğer soru ları ola  hastalar astı , 

atopik dermatit, iktiyosiz, sedef gibi) 
• Uzun süreli salisilat tedavisi almakta olan hastalar ( 

Kawasaki ya da ARA nedeniyle salisilat kullanan hastalar 
gibi) 

• Kısa süreli aralıklı ya da nebül steroid tedavisi almakta olan 
hastalar  

• Ay ı evde yaşaya  kişiler arası daki iki i suçiçeği hastası 
içi  azı kay aklar oral asiklovir ya da valasiklovir tedavisi 
önermektedir. 
 



                         Tedavi 

Damar yoluyla asiklovir tedavisi önerilen 
hastalar  

• Bağışıklık siste i soru u ola lar  
• 14 günden uzun süredir yüksek doz steroid      

tedavisi  kullanmakta olan hastalar  

 



                         Tedavi  

 

Asiklovir      20 mg/kg/doz 4 dozda  
                    maksimum günlük doz 3200 mg  
 

Valasiklovir   20 mg/kg/doz 3 dozda  

                     maksimum günlük doz 3000 mg,    

                     maksimum tek doz 1000 mg  

               (2-17  yaş arası çocuklarda kullanılabilir)                                                       
  



 

• KİMLERE KARŞILAŞMA SONRASI KORUMA 
TEDAVİSİ VERİLMELİ?  



KARŞILAŞMA  

• Ev içi karşılaş a  
• Okul, kreş gi i kapalı ala larda 

yüz yüze 5 dk ve üzerinde 
beraber bulunma (Kimi 
kaynaklarda süre olarak 1 saati 
veriyor.) 

• Hastanede  

      Suçiçeği: Ay ı odada ulu a  
2-  yatak ya da ge iş ir koğuşta 
bulunan yan yana yataklar, hasta 
kişiyle yüz yüze te as  
       Zo a: doğruda  doku a ya 
da sarıl a   
      Ye idoğa lar 

 

DUYARLI KİŞİ 

•  doz aşısı 
ta a la a ış  

• La oratuvar ka ıtlı 
ağışıklığı ol aya  kişi 

• Daha önce doktor 
tarafı da  ta ı koyul uş 
suçiçeği hastalığı ya da 
zona  geçirme öyküsü  
ol aya  kişiler duyarlı 
kabul edilir.  

 

 

 



  

Suçiçeği e feksiyo uyla karşılaş ış duyarlı kişi 
Sağlıklı         Diğer gruplar  
 12 aylık ya da daha küçük koruma tedavisi 

verilmez  

  

  >  ay, karşılaş a  gü de  daha uzu  süre 
önceyse koruma tedavisi verilmez. 

  

  >  ay karşılaş a so rası ilk -5 gün içinde 

aşka ir kontraendikasyon yoksa ve daha 

ö e aşı yapıl a ışsa monovalan varisella 

aşısı yapıl alı. Tek doz aşı yapıl ış ola   
yaş ve üstü ço uklara . doz aşı yapıl alıdır. 
Eğer karşılaş a salgı  dö e i de 
gerçekleştiyse salgı ı  de eti  altı a 
alı ası içi   yaşı da  küçük ço uklara da 

. doz aşı ö erilir. 
  

 Bağışıklık siste i askıla ış kişiler  
 Hamileler 

 A esi de doğu da  ö eki  gü  içi de ya 
da doğu  so rası  saat içi de suçiçeği 
lezyo ları ortaya çık ış ye idoğa lar  

 Hasta eye yatırıl ış ola  .ge elik 
haftası da  ö e doğ uş ya da doğu  
ağırlığı  gr ve altı da ola  preterm 

e eklerde a e i  ağışıklık duru u da  
ağı sız olarak  

  

      Karşılaş a so rası ilk  gü  içi de  VariZIG,    

eğer  verile iyorsa  g/kg IVIG verilir.  
  

Karşılaş a so rası  gü de  uzu  süre 
geçtiyse koruma tedavisi verilmez, hasta 

klinik olarak izlenir.  

  

  



Suçiçeği e feksiyo uyla karşılaş ış duyarlı kişi  
 

• Sağlıklı,  aylık ya da daha küçük koru a tedavisi veril ez  
• Sağlıklı, >  ay karşılaş a  gü de  daha uzu  süre ö eyse koru a 

tedavisi verilmez. 
• Sağlıklı, >  ay karşılaş a so rası ilk -  gü  içi de aşka ir 

kontraendikasyon yoksa ve daha ö e aşı yapıl a ışsa monovalan varisella 
aşısı yapıl alı.  

  
• Diğer gruplar: Bağışıklık siste i askıla ış kişiler  
                                  Hamileler 
                                  A esi de doğu da  ö eki  gü  içi de ya da doğu  
so rası  saat içi de suçiçeği lezyo ları ortaya çık ış ye idoğa lar  
                                  Hasta eye yatırıl ış ola  .ge elik haftası da  ö e 
doğ uş ya da doğu  ağırlığı  gr ve altı da ola  preterm bebeklerde 
a e i  ağışıklık duru u da  ağı sız olarak  
 
 Karşılaş a so rası ilk  saat  gü e kadar süre uzatıla ilir  içi de VariZIG, 

eğer verile iyorsa  g/kg IVIG  
  
 Karşılaş a so rası  gü de  uzu  süre geçtiyse koru a tedavisi veril ez, 

hasta klinik olarak izlenir.  
 



 

KARŞILAŞMA SONRASI ASİKLOVİR KORUMA 
TEDAVİSİ  



 

• Karşılaş a so rası asiklovirle koruma tedavisinin 
sağlıklı ço uklarda gerekliliği ve etki liği ko usu da 
yapıl ış çok az sayıda çalış a ulu akta, erişki  
yaş gru u ve ağışıklık siste i soru ları ola   kişiler 
içi se herha gi ir veri ulu a aktadır. 

 

 



• VariZİG ya da İVİG kulla ıla adığı duru da azı 
kay aklar, karşılaş ada  so raki -10. günlerde 

aşlayarak  gü  süreyle asiklovir profilaksisi 
önermekte 

• Karşılaş ada   gü  so ra aşla a  oral asiklovir 
profilaksisi sağlıklı ço uklarda hastalığı 
engelleyebilir ya da daha hafif geçirilmesini 
sağlaya ilir. Bağışıklık siste i soru u ola  
kişilerde orak asiklovir yeterli koru a sağla az. 
 



Hasta ede yat akta ola  hastada suçiçeği hastalığı   
geliş esi duru u da,  
• Hastayla karşılaş ış duyarlı diğer hastalar gerekli koru a 

tedavisi verilerek ü kü  ola  e  kısa sürede ta ur u 
edilmelidir.  

• Eğer ta ur u edile iyorsa, karşılaş a so rası daki . 
gü le . gü  arası da izole edil eli, u hasta İVİG ya da 
VariZIG al ışsa izolasyo  süresi . gü e kadar 
uzatıl alıdır. 

• Suçiçeği aşıları ta  ola   doz aşı yapıl ış  sağlık 
çalışa ları - . gü ler arası da kli ik olarak gü lük 
izlenmelidir. 

• Tek doz aşı yapıl ış ola  sağlık çalışa ları a ilk -5 gün 
içi de . doz aşı yapıl alı ve so rası da  doz aşı yapıl ış 
kişiler gi i izle elidir.  
 



 

• Duyarlı sağlık çalışa ı karşılaş a so rası  - 21. 
gü  arası hasta ak a alı VariZİG ya da İVİG 
aldıysa . gü    





İzolasyo  Ö le leri 
 

 

• - Standart önlemler  

• - Temas önlemleri  

• - Havayolu önlemleri (N95) Tüm lezyonlar 
kabuklanana dek: genellikle 5 gün  

• Duyarlı karşılaş ış ireyler -21 gün izole edilmeli 
- bu süre VariZIG  ya da IVIG alanlarda 28 gün  

• Ye idoğa : Hasta ede yattığı süre e ya da -28 
gün (VariZIG/IVIG)  

 



  

 

 

 

 

                                                             

Teşekkürler… 


