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İnt. Dr. Ceren BİLGÜN 

26.04.2016 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
ÇOCUK HASTALIKLARI SERVİSİ 
SABAH TOPLANTISI SUNUMU 



7 yaş, erkek hasta 

Şikayet: Dengesizlik, kusma, uyku hali 



Öyküsü:yaklaşık 10 gün önce suçiçeği öyküsü olan hasta 
12.04.2014 günü kusma halsizlik ve baş ağrısı başlamış. 
Derince EAH başvurmuş, mayi verilip eve gönderilmiş. 
14.04.2016 günü kusma aşırı halsizlik ve dengede duramaması 
üzerine süt çocuğu servisine yatışı yapılmış.  



Özgeçmişi:  
Prenatal: Annenin 3.gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli 
doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. 
Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji saptanmamış.  
Natal:Derince EAHnde,NSVY ile,miadında doğmuş 
Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. İkter ve siyanoz 
öyküsü yok.Hastanede yatma ve operasyon öyküsü yok. 24 
ay anne sütü almış. Büyüme gelişmesi normalmiş. 
Aşılar : Aşıları tam. 
Geçirdiği hastalıklar: Özellik yok. 
Alerji: ailenin bilmediği bir antibiyotik allerjisi var. 
Parazit, PICA : Özellik yok. 

 
 



Soygeçmiş:  
   Anne: 44 yaşında, ev hanımı, sağ sağlıklı 
   Baba: 46 yaşında,memur, sağ- sağlıklı 
   Anne ve baba arasında akrabalık yok. 
   1. çocuk: 22 yaşında kız sağ sağlıklı 
   2. çocuk: 18 yaşında erkek sağ-sağlıklı 
   3.çocuk : Hastamız 

  

 



Fizik muayene 
Ateş: 36.4 °C 

Nabız: 63/dk 

SS: 24/dk 

TA: 100/50 mm/Hg 

SPO2 : % 100 

 

Boy: 135cm 

Kilo:30 kg 

Femoral nabızlar +/+ 

 
 



Fizik Muayene 
Genel durum:iyi-orta. Uyandırıldığında konuşuyor. 
Cilt: Farklı evrelerde krutlu suçiçeği iile uyumlu veziküler döküntüler mevcut. 
Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle LAP yok. 
KBB: Burun akıntısı yok.Orofarenks ve tonsiller doğal. 
Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik 
SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs 
yok. Ekspryum uzunluğu yok.Hafif retraksiyon mevcut 
KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok üfürüm yok, AFN +/+ 
GİS: Batın rahat, defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, traube açık 
GÜS: Haricen erkek anomali yok 
NMS:Kranial sistem muayenesi doğal. Kas gücü 5/5 oturamıyor. Ataksi + ense 
sertliği, Kernig, Brudzinski yok. 

İskelet-Kas: kas kitlesi ve tonusu doğal. Ödem yok. tırnaklar doğal. 



Laboratuvar 
 WBC: 6390 /mm³ 

 NEU: 3710/mm³ 

 HGB: 12.3 g/dl 

 PLT: 266,000 /mm³ 

 MCV: 85.6fl 
 

 CRP:0.02 mg/dl 

 Sedimentasyon: 11 

 

 Glukoz: 100 mg/dl 

 Kreatinin: 0,33 mg/dl 

 AST: 20 U/L 

 ALT: 15 U/L 

 Na: 140 mEq/L 

 K: 4.34 mEq/L 

 Ca: 9.2 mg/dl 

 Albümin: 4.7 g/dl 

 
 





ÖN TANILAR ???? 
7 yaş erkek hasta 

Dengesizlik, uyku hali, kusma 

Farklı evrelerde krutlu suçiçeği iile uyumlu veziküler döküntüler 
mevcut. 

Kranial sistem muayenesi doğal. Kas gücü 5/5 oturamıyor. Ataksi 
+ ense sertliği, Kernig, Brudzinski yok. 

 

 

 



 

 

            AKUT SEREBELLAR ATAKSİ 
             (POST İNFEKSİYOZ SEREBELLAR ATAKSİ) 



 Akut serebellar ataksi hızlı başlangıçlı serebellar foksiyon 
bozukluğu ile karakterize hastalıktır 

 

 Genellikle bir enfeksiyonu takiben serebellumun 
inflamasyonu ile ortaya çıkar. 
 

 Daha önceden sağlıklı çocuklarda meydana geldiğinde sıklıkla 
enfeksiyon sonrası görülür. 



 Sıklıkla 2-6 yaş 
 

 Akut ensefalit VZV aşısız çocuklarda 1/50.000 akut 
serebellar ataksi 1/ 4.000 

 

 %50sinde 2-3 hafta öncesinde prodromal GİS/respiratuvar 
belirtiler 



ETİYOLOJİ 
 Suçiçeği 

 Coxsackie 

 Echovirus 

 Enterovirus 

 EBV 

 Hepatit A 

 HSV 

 HHV-6 

 Parvovirus B19 

 Lyme 

 Malaria 

 Mycoplasma Pnömonisi 

 Tifo 

 Suçiçeği aşısı 
 Kızamık 



 Varisella enfeksiyonunun en sık nörolojik komplikasyonu akut 
serebellar ataksi. 

 Ensefalit 

 Febril-afebril nöbet 

 Stroke 

 Menenjit 

 ADEM 

 

 



 Patogenez tam olarak bilinmiyor 

 

 Yapılan çalışmalarda sentrozomlara,gama-glutamat 
reseptörlerine,myelin ilişkili proteinlere karşı viral antikorlar 
izole edilmiş.  

 Sentrozom proteinleri olan ninein, PCM 1, gama enolaz, 
Mob-1, pericentrin lere karşı olan antikorlar hastalığa 
spesifik olmayıp sistemik skleroz gibi hastalıklarda da 
görülebilmekte. 



KLİNİK 
 Semptomlar döküntüden 2-6 gün sonra ortaya çıkabileceği gibi 

inkübasyon periyodu ya da döküntüler kaybolduktan sonra da ortaya 
çıkabilir. 

 Denge-yürüyüş  bozukluğu 
 Motor kontrol bozukluğu 
 Tremor 
 Karmaşık konuşma 
 Kusma 
 Horizontal nistagmus 
 Baş ağrısı 
 Daha az sıklıkla ateş,nöbet 
 Kafa içi basınç artışı bulguları görülmez ve funduz muayenesi normaldir. 
 Duyu ve refleks muayenesi normaldir. 

 
 



TANI 
 Anamnez 

 

 Fizik muayene 

 

 Laboratuvar  

 

 Görüntüleme (BT, MR, EEG) 



 Görüntüleme sıklıkla ayırıcı tanıların dışlanması için 
kullanılır. 

 MR ; 
Asimetrik fokal defisit 

Bilinç bulanıklığı 
Ataksik bulguların ilerlemes 
Malignite şüphesi-bası bulguları 

 



Ayırıcı Tanı 
 Toksik (fenitoin, fenobarbital, primidon..) 

 

 MSS enfeksiyonu 

 

 Kafa travması 
 

 Malignite 

 

 Metabolik-nörodejeneratif hastalıklar 



TEDAVİ 
 Spesifik tedavisi yok 

 Genellikle semptomatik 

 Altta yatan nedene bağlı olarak; 
Anti-viral 

Antibiyotik 

Steroid 



PROGNOZ 
 %70-80 çocukta sekelsiz 6-8 haftada iyileşebilir.  

 

 Davnaış bozukluğu, öğrenme güçlüğü, persistan 
ataksi,anormal göz hareketleri, konuşma bozukluğu uzun 
süre ya da sekel olarak kalabilir. 

 

 İleri yaşta görülen EBV sonrası ataksi daha kötü prognoza 
sahip 



Klinik İzlem 
 Süt çocuğu servisi: 
 MR çekildi. 

 Asiklovir başlandı. 
 Nöroloji ve enfeksiyon asiklovirin kesilmesine karar verdi. 
 Bilinç takibi yapıldı. Uyku halinin devam etmesi üzerine 

pediatri servise yatırıldı. 
 Servis gözleminde vitalleri stabil seyreden fakat bulantı ve 

kusmaları olan hastaya 3x1 Gaviscon poşet başlandı. 
 Uyku hali ve bulantı kusma şikayetleri gerileyen ve çevreyle 

ilgili genel durumu iyi olan hasta 1 hafta sonra Nöroloji 
poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 



1. Central Nervous System Complications of Varicella-Zoster Virus Michelle Science, MD, MSc1, Daune MacGregor, MD2, 3, Susan E. 
Richardson, MD4, 5, Sanjay Mahant,MD, MSc2, Dat Tran, MD, MSc1, 2, Ari Bitnun, MD, MSc1, 2, 

2. Spectrum of centrosome autoantibodies in childhood varicella and post-varicella acute cerebellar ataxia Marvin J 
Fritzler,1 Meifeng Zhang,2 Laura M Stinton,1 and Jerome B Rattner2 

3. Nelson 20th edition 

4. Rudolph’s 21th edition 

 

 

TEŞEKKÜRLER… 
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