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Soru(n):

Genç hekimler artık kızamığı tanımıyor.

Olay/Olgu

Otuz yaşında bilinen herhangi bir hastalığı olmayan erkek hastanın ateş, çarpıntı, boğaz ağrısı, kuru öksürük şikayeti başlamış. iki gün
sonra döküntü gelişmiş ve iki gün içerisinde döküntü göz çevresi ve alından başlayarak boğaz ve tüm vücuduna yayılmış. Döküntü
başladığı gün doktora başvuran hastaya boğaz infeksiyonu tanısı konulmuş ve klaritromisin tedavisi başlanmış. Döküntüyle birlikte
hastanın günde 9-10 defayı bulan ishal şikayeti de başlamış. Ardından gözlerde kızarıklık şikayetiyle göz doktoruna başvuran hastaya
göz damlası verilmiş. Çocukluk aşıları tam olan hastanın çevresinde ateşli ve döküntülü kimse yok ve temas hikayesi vermiyor. Hasta
infeksiyon polikliniğine başvurduğunda alında daha fazla olmak üzere tüm vücudunda yaygın, basmakla solmayan, makülopapüler
döküntüleri mevcuttu. Koplik lekesi yoktu ve konjunktiviti halen devam ediyordu. Hastanın kızamık IgM pozitif ve kızamık IgG’si 
negatif olarak geldi. Servise yatırılan hastaya semptomatik tedavi verildi. 

Yirmi sekiz yaşında kadın hasta ateş, halsizlik şikayetiyle aile hekimine başvurmuş. Amoksisilin-klavulanik asit tedavisi başlanmış. 
İki gün sonra tedaviye rağmen şikayetleri devam eden hastanın yüzden başlayıp boyuna doğru yayılan döküntüsü gelişmesi üzeri-
ne acil servise başvurmuş. Semptomatik tedavi verilerek infeksiyon polikliniğine yönlendirilmiş. Hasta polikliniğimizde görüldü-
ğünde yüzden başlayıp gövdeye doğru yayılan basmakla solmayan döküntüsü ve koplik lekeleri mevcuttu. Gözlerde kızarıklık ve 
ışığa hassasiyeti mevcuttu. Aşıları tam olan hastanın temas öyküsü yoktu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Birinci olguda yakınmaları azalan hastanın döküntüleri baş çevresinden başlayarak soldu. Genel durumu iyi olan hasta taburcu edildi.

İkinci olguda genel durumu iyi olan hastanın viral markerleri istendi ve sonuçlarla kontrole çağrıldı. Kızamık IgM pozitif gelen 
hastanın ek problemi olmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Genellikle çocukluk yaş grubunda görülen kızamık, 1980-1992 yılları arasındaki aşılama politikası nedeniyle erişkin yaş grubunda 
görülmeye başlamıştır. Kızamık çocukluk yaş grubunda oldukça azalmıştır ve hiç kızamık olgusu görmeyen genç hekimler çoğun-
luktadır. Dolayısıyla kızamık olguları daha geç tanı almaktadır. Kızamık erişkin yaş grubunda komplikasyon hızı ve mortalitesi yük-
sek olan ciddi bir hastalıktır ve erken tanı önemlidir. Bu olgulardan yola çıkılarak döküntülü erişkinlerde kızamık da öncelikle göz 
önünde bulundurulmalıdır ve hekimlere bu konuda hizmet içi eğitim verilmelidir. Hastanemizde erişkin kızamık olguları görülmeye 
başladığı için acil hekimlerine ve aile hekimlerine kızamıkla ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir. 
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