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Klinik Görüntü  / Clinical Image

Dört aylık kız bebek ateş, ağızda yaralar çıkması ve beslen-
me güçlüğü nedeniyle getirildi. Hastanın yakınmaları üç gün 
önce ateş yüksekliği ile başlamış, iki gün önce ağız çevresi, 
dudaklar ve dilde yaraları ortaya çıkmış ve giderek artmıştı. 
Yaraların ağrılı olması nedeniyle son iki gündür emmesi bo-
zulmuştu. Muayenesinde, ağız ön kısmındaki mukoza ve dili 
tutan aftöz lezyonları, dudaklarında kanamalı çatlaklar ve 
ağız çevresinde papüloveziküler döküntüleri vardı. Hastada 
herpetik gingivostomatit düşünüldü. İntravenöz asiklovir, 
hidrasyon ve ağız için lokal analjezik bakım verildi. Hastanın 
ateşi üç gün sürdü, ağız lezyonları giderek düzeldi ve beslen-
meye başladı. Hastaneye yatışının yedinci gününde iyileşmiş 
olarak taburcu edildi.

Herpetik gingivostomatit, herpes simpleks virüs tip 1 (HSV-
1) tarafından oluşturulur. Çocuklar virüsü  genellikle enfekte 
oral sekresyon veya lezyonlarla doğrudan temas ile alırlar. 
Virüs kaynağı genellikle  primer veya tekrarlayan HSV en-
feksiyonu olan semptomatik veya asemptomatik bireylerdir. 
Primer herpetik gingivostomatit, çoğunlukla ağız çevresinde 
veziküler lezyonlar ve ağız ön kısmında ülseratif lezyonlar ile 

seyreder. Çocukların beslenmesini önemli oranda bozabilir. 
Hastalık tanısının klinik olarak konulması yeterlidir. Destekle-
yici tedavi hastaların büyük kısmında yeterli olmakla birlikte 
asiklovir özellikle hastalığın ilk 72 saati içinde başlandığında 
iyileşmeye katkıda bulunur.
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