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Tan n z Nedir?

Oniki ya nda k z hasta bir hafta önce ba la-

yan bo az a r s  ve ate  nedeniyle amoksisilin ve 

non-steroidal anti-inflamatuar ilaç (Ibufen®), 

dekonjestan tedavisinin (Sudafed®) ard ndan son 

bir gündür a z ve genital bölgede ba layan, 

ard ndan tüm vücuda ve gözlere yay lan döküntü-

ler nedeniyle ba vurdu. 

Özgeçmi  ve soy geçmi inde, prenatal ve 

natal öyküsünde belirgin bir özelli i yoktu.

Fizik muayenesinde orofarenksi hiperemikti. 

Tonsillerde kriptleri ve post nazal ak nt s  vard . 

Oral, bukkal ve dudak iç mukozalar nda yayg n 

a nm  alanlar ve beyaz plaklar, dudak d  kena-

r nda krutlanmaya ba lam  veziküler lezyonlar 

mevcuttu. Her iki konjonktivas  hiperemikti. Her iki 

üst ekstremite dorsumunda birkaç adet,  alt eks-

tremite ve gövdede çok say da ufak veziküller 

içeren eritemli targetoid makül-papül ve plaklar, 

genital bölgede labium major ve minor üzerinde 

a nm  alanlar mevcuttu (Resim 1). Di er sistem 

muayeneleri do ald .

Laboratuvar incelemelerinde tam kan say m n-

da hemoglobin 12 mg/dl, beyaz küre say s  

12.600/mm3 (%86 parçal , %8 lenfosit, %4 mono-

sit, %2 eozinofil), trombosit say s  338.000/mm3, 

eritrosit sedimentasyon h z  50 mm/saat, C-reaktif 

protein 9.66 mg/dl, serolojik tetkiklerden HSV, 

EBV ve CMV serolojileri negatif, Klamidya IgM 

pozitif, Mikoplazma IgM negatif olarak saptand .

Hastan n izleminin ilk gününde ciltte yayg n 

soyulmalar  ba lad .  

Bu hastada tan n z nedir?

Not: Olgunun tartışması 32. sayfada devam etmektedir. 

Resim 1. Vakaya ait cilt lezyonlar




