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Measles virüsü, Paramyxoviridae içinde yer alan
tek insan patojeni Morbilivirus’tur. Yüksek bulaştırı-
cılığı nedeni ile genellikle ilkokul çağındaki aşısız ço-
cuklar arasında lokalize salgınlara yol açmaktadır.
Bir-iki haftalık inkübasyon süresinden sonraki ilk be-
lirtiler; yüksek ateş, öksürük, nazal akıntı ve kon-
junktivitten ibarettir. Bunlardan 1-2 gün sonra geli-
şen tipik ağız mukozası lezyonları (Koplik lekeleri) ve
bundan hemen hemen 24 saat sonra kulak arkası ve
enseden başlayan makülopapüler cilt döküntüleri
(ekzantemler) hastalığın karakteristiğidir[1]. Hastalık,
immünolojik birçok paradoksun birlikte görülmesi
açısından ilginç gelişimlere sahne olur. Tipik cilt dö-
küntülerinin başladığı ikinci viremi döneminde orga-
nizma tarafından, sonuçta yaşam boyu bir koruma
sağlayacak olan antiviral bağışık yanıt geliştirilmeye
başlarken, bazı olgularda hemen hemen eş zamanlı
olarak örneğin bakteriyel etkenlere karşı bağışık ya-
nıtta bozukluklar ortaya çıkar[2,3]. Kızamıkta, hipera-
kut dönemindeki antiviral yanıtta söz sahibi olan
CD8+T lenfositler ve Major Histocompatibility
Complex (MHC) Sınıf I antijenleri etkileşiminde bir
sorun ile karşılaşılmadığı için, bu reaksiyonun mey-
dana geldiği damar endotelinde inflamasyon gelişir
ve tipik cilt döküntüleri ortaya çıkmaya başlar[4]. An-
cak, bu ikincil viremi döneminde T lenfositlerin de
viremiden etkilenmesi sonucunda, hücresel immüni-
tede bazı defektlerin gelişimine tanık olunmuştur[5].
T lenfosit bozukluğunun derecesi ile konağın bağı-
şıklık durumu arasında öyle bir denge vardır ki, yete-
rince antiviral aktivasyonun gösterilemediği, cilt test-
leri negatif bulunan örneğin Edinilmiş Bağışıklık Yet-
mezliği Sendromlu (AIDS) olgularda döküntülerin
gelişemediği görülmüştür[6]. Bu olgularda; dev hüc-
reli viral pnömoniye ve sekonder bakteriyel infeksi-

yonlara daha sık rastlanmaktadır, bunlarda mortali-
tenin de yüksek olduğu bilinmektedir[5,7,8].

Kızamık komplikasyon zenginliği ile tanınan bir
hastalıktır. Özellikle sekonder bakteriyel kolonizas-
yona bağlı olarak gelişen otitis media, paranazal si-
nüzit ve bronşit gibi respiratuvar sistem komplikas-
yonlarına sıklıkla rastlanmaktadır[9]. Ancak, nadir
görülmekle birlikte özellikle küçük çocuklarda önem-
li (%60) bir mortalite nedenini, primer viral (dev hüc-
reli) veya sekonder bakteriyel pnömoniler oluşturur
[1,4,5,7,8].

Kızamıkta korkulan diğer bir komplikasyon, kü-
çük çocukluk, adolesan çağ ve genç erişkinlik döne-
minde (10-14 yaş) geçirilmekte olan kızamık hastalı-
ğında, başlangıcından 7-10 gün sonra gelişen ense-
falittir. Yüksek mortalite hızına sahip olmakla birlik-
te, gelişen klinik tablonun şiddeti olgudan olguya de-
ğişmektedir. Sağaltımında günümüz koşullarında
destekten öteye gidilemeyen bu komplikasyonun na-
dir görülmesi, hem hasta hem de hekim açısından
önemli bir şans olarak değerlendirilmelidir.

OLGU

Hastamız H.Ş, 28 yaşında, Adana doğumlu, lise
mezunu bir erkekti. Üşüme ve titreme ile vücut sı-
caklığında artış, bulantı ve kusmadan oluşan yakın-
maları 23.12.1997 tarihinde başlayan hasta ilkin bu
yakınmalarını dikkate almamışsa da yakınmalarının
gittikçe şiddetlenmesi nedeni ile 5 gün sonra polikli-
niğimize başvurmuştu. Yapılan ilk fizik bakısında bit-
kin görünümlü olmakla birlikte şuurunun açık oldu-
ğu, tam bir kooperasyona elverdiği, ateşinin
39.9˚C, vurunun 104/dakika, ritmik, arteriyel kan
basıncının 120/70 mmHg olduğu, yüz ve gövdenin
genel olarak hiperemik göründüğü belirlendi. Siste-
mik değerlendirmede dilde pas, farinkste hiperemi,
solunum seslerinde kabalaşma ve konjunktivalarda
hiperemi dışında belirgin bir patolojik bulgu elde edi-
lemeyen hasta genel durumu dikkate alınarak klini-
ğimize yatırıldı. Aynı gün yapılan rutin laboratuvar
testlerinde; kanda lökosit 4300/mm3, Hb %13.9 g,
Hct %40, eritrosit sedimentasyon hızı 19 mm/saat,
lökosit formülünde %73 nötrofil, %17 lenfosit, %10
monosit, atipik hücre (-), idrar dansitesi 1020, pro-
tein (+), glukoz yok, bilirubin yok, ürobilinojen nor-
mal, mikroskopide nadir lökosit, kanda üre 22
mg/dL, kreatinin 1.3 mg/dL, kreatinin klerensi 112
mL/dakika, kan şekeri 112 mg/dL, AST: 49
U/mL, ALT 39 U/mL, direkt bilirubin 0.1mg/dL,
indirekt bilirubin 0.4 mg/dL, total protein 6.1
gr/dL, serum albumini 3.5 gr/dL belirlendi.
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Hastaneye yatırıldığı gün yüz ve omuzlardan baş-
layan, ertesi gün gövde, kollar ve bacaklara yayılan
makülopapüler döküntüler nedeni ile hastaya kıza-
mık tanısı kondu. Yapılan ilk sorgulamasında çocuk-
luğunda şimdiki tabloya benzer döküntülü bir hasta-
lık geçirdiğini ifade etse de bunun bir hekim tarafın-
dan doğrulanmadığını belirten hasta gözlenmeye
başlandı. Ateşi iki gün boyunca yüksek (38.4-
40.1˚C) seyreden hastada ikinci günde hafif bir fizik-
sel aktivite sonrasında 5 dakika süren tonik klonik
kasılma nöbeti gözlendi, şuur bulanıklığı gelişti, ko-
operasyon kayboldu. Hasta sözlü uyaranlara hiçbir
yanıt vermemekle birlikte, ağrılı uyaranlara ekstre-
mite hareketleri ve yüz mimikleri ile yanıt veriyordu.
Vuru ve arteriyel kan basıncı normal olmakla birlik-
te pupillalar bilateral midriyatik hal aldı. Yapılan nö-
rolojik değerlendirmede ışık refleksi iki taraflı olum-
lu, derin tendon reflekslerinde iki taraflı artış, taban
derisi refleksi iki taraflı fleksör tipte, Hoffman bulgu-
su olumsuz olarak değerlendirildi. Bu tablonun geliş-
mesi üzerine yapılan fundoskopik bakıda patoloji be-
lirlenmedi, lomber ponksiyon uygulandı. Beyin omu-
rilik sıvısı (BOS) basıncı normal, renksiz, berrak,
mm3’te 30 adet lenfosit tipinde hücre, Pandy (++),
protein 135.3 mg/dL, şeker 64 mg/dL bulundu,
yapılan direkt mikrobiyolojik incelemede bakteriyel
bir etyoloji belirlenemedi. Artakalan BOS, Anti-Ru-
beola ve Herpes simplex virüs (HSV) immünoglobu-
linleri (IgM, IgG) aranmak üzere laboratuvara iletildi.
Bilinci kapalı ve solunumu bozulmuş ve nöbet sıra-
sında kısa süreli bir siyanoz gelişmiş olan hasta yo-
ğun bakım ünitesine alındı ve solunum fonksiyonları
düzeltildikten sonra hekim gözetiminde bilgisayarlı
beyin tomografisine gönderildi. Bu tetkikten alınan
sonuç normal olunca hastaya EEG yapıldı. EEG’den
elde edilen teta-delta frekansında yavaş dalga parok-
sizmleri ensefalit ile uyumlu bulundu. Hastaya anti-
konvülsif sağaltım amacı ile difenil hidantoin (Fenito-
in) başlandı. Ek olarak destek tedavisi de uygulan-
makta olan hastada başka bir nöbet izlenmedi. Alı-
nan kan ve BOS örneklerinde Enzyme Immunoas-
say (EIA) yöntemi ile araştırılan anti-Rubeola IgM ve
IgG absorbans değerleri; Rubeola için kanda IgM:
6.6 ( < 1.0 negatif, > 1.0 pozitif), IgG: 1.99 ( < 1.0
negatif, > 1.0 pozitif), BOS’ta IgM: 1.75 ( < 1.0 ne-
gatif, > 1.0 pozitif), IgG: 0.7 ( < 1.0 negatif, > 1.0
pozitif); HSV1 ve 2 için BOS değerleri IgM: 0.16 (
< 1.0 negatif, > 1.0 pozitif), IgG: 0.2 ( < 1.0 nega-
tif, > 1.0 pozitif) bulundu. Bilinç kapalılığı 4 gün sü-
ren hastada daha sonra bilinç açılmaya ve saatler
içinde kooperasyon kurulabilmeye başlandı. Sonraki
günlerde genel durumu tamamen düzelen ve 2 gün

içinde ayağa kalkabilen hastaya antikonvülsif ilaçları
oral olarak verilmeye başlandı ve hastaneye yatırıl-
masını izleyen 12. günde antikonvülsif sağaltımını
evinde sürdürmek, polikliniğimiz ve Nöroloji polikli-
niğinde haftalık kontrollere devam etmek koşulu ile
taburcu edildi. Sonraki bir ay boyunca herhangi bir
yakınması gelişmediği bilinen hasta halen izlenmek-
tedir.

TARTIŞMA

Kızamık olgularının en az yarısında klinik olarak
herhangi bir MSS patolojisine tanık olunmadan
elektroensefalografi (EEG) anomalilerinin geliştiği bi-
linmektedir. Virüsün MSS’ye önemli düzeyde tropiz-
minin bulunduğu, süt çocukluğu döneminde geçiri-
len hastalıktan yıllarca sonra, defektif hale gelen vi-
rüsün beyin hücrelerinde oluşturduğu yavaş, ancak
ilerleyici dejenerasyon sonucu gelişen oldukça ağır
bir klinik tablodan (subakut sklerozan panensefalit)
da anlaşılmaktadır.

Kızamık ensefaliti; hastalık esnasında “myelin
basic protein”e karşı gelişen immün yanıt sonucu or-
taya çıkan, otoimmün demiyelinizan bir komplikas-
yondur ve oldukça nadir (1/1000-1/2000 olguda)
görülür[4,10]. Otoimmünitenin indüksiyonunun me-
kanizması tam olarak anlaşılmamıştır. Kızamık esna-
sında miyelin antijen sunumunun değişimi, viral an-
tijenlerle miyelin antijenlerinin moleküler benzerliği
ve immün yanıtın düzenlenmesindeki bozukluklar;
öne sürülen varsayımlardandır. İmmün yanıtın dü-
zenlenmesindeki bozukluğun araştırılması sırasında,
ensefalit komplikasyonu gelişen hastalarda gelişme-
yenlere oranla IgE düzeyinin daha uzun süre yüksek
kaldığı ve soluble IL-2 reseptör düzeyinin düşük ol-
duğu gösterilmiştir. Bunun yanında IL-2 sağaltımı sı-
rasında patolojik olarak benzer komplikasyonların
ortaya çıkması da bu varsayımı destekler nitelikte-
dir[10].

Kızamık ensefalitinin daha çok çocukluk infeksi-
yonları seyrinde görüldüğü, ensefalit gelişmiş olgula-
rın 1/3 kadarını 1.5 yaşından küçük çocukların oluş-
turduğu, diğer olguların ise sıklıkla 10-14 yaş gru-
bunda görüldüğü belirtilmektedir[4,12]. Oysa olgumuz
28 yaşında, bilinen altta yatan hiçbir bağışıklık sis-
tem bozukluğu bulunmayan bir hastadır. Ulaşılan li-
teratürlerde bu yaşlarda kızamık ensefalitinin gelişti-
ğine ilişkin veriye rastlanmamıştır. Olgumuzda, bek-
lenildiği üzere doğal hastalığın başlangıç bulguları
çocukta görülenden daha ağır olmakla birlikte, nö-
betin geliştiği ana kadar herhangi bir bulguya rast-
lanmamıştır. Nöbet gelişmeden bir kaç saat önce ya-
pılan klinik vizitinde hastanın tüm sorulanlara doğru
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ve yerinde yanıt veriyor olduğuna tanık olunmuş;
başağrısı, dalgınlık, konsantrasyon veya oryantasyon
eksikliği bulunmadığı belirlenmiştir. Hastada, birkaç
metreden oluşan kısa mesafeli bir yürüyüşten sonra,
birdenbire tonik klonik kasılmalar ve ani bilinç bula-
nıklığı gelişmiştir. Kısa süre içinde yapılan ilk tıbbi gi-
rişimden sonra genel durumu düzeltilen hastaya ya-
pılan bilgisayarlı beyin tomografisinde, diğer erken
dönem ensefalitlerinde de beklenildiği gibi hiçbir bul-
guya rastlanamamıştır. Yapılan lomber ponksiyonda
da dikkat çekici düzeyde lenfositik pleositoz belirlen-
memiş olması, hekimin ensefalit ön tanısını doğrula-
makta karşılaştığı güçlüğü yansıtmaktadır. Bu neden-
le, olgumuzda da olduğu gibi, EEG ve BOS’da anti-
viral antikor belirlemesinden oluşan iki testin önemi
ortaya çıkmaktadır. EEG, hemen hemen her hasta-
nede ulaşılabilir bir yöntem olması ve ensefalitler için
özgün olmasa da önemli patolojik bulguların elde
edilmesi ile tanıyı güçlendiren bir tetkiktir. Kızamıkta
EEG patolojileriyle sıklıkla karşılaşılmakla birlikte,
klinik özelliklerle birleştirildiğinde değerli bir yöntem
olarak ifade edilebilir[4].

Kan-beyin bariyerinin özelliği nedeni ile se-
rum/BOS immünglobulin oranı normalde 200’ün
üzerindedir. Bu bariyerin hasarlanması, bu oranı dü-
şürebilir[12]. İntratekal olarak özgül kızamık antikor-
ları sentezlenmez ve kızamık ensefaliti esnasında da
genellikle BOS’da bulunmaz[4]. Ancak BOS’ta kıza-
mık antikorlarının bulunması kan-beyin bariyeri ha-
sarını gösterir ve sıklıkla akut ensefalomiyelit veya
SSPE gibi şiddetli nörolojik bozukluğun bir bulgusu-
dur[13]. Olgumuzda kızamık tanısı kesin olmakla bir-
likte, BOS’un direkt incelenmesi ve bilgisayarlı beyin
tomografisi sonuçlarında kızamık ensafaliti yönünde
tutarlı bir bulgu saptanamadığından serum ve
BOS’daki antikor düzeylerinin karşılaştırması yapıla-
rak tanı desteklenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla se-
rum ve BOS’da spesifik kızamık antikorları eşza-
manlı olarak aynı yöntemle çalışılmış ve serum/BOS
antikor düzeyleri oranının anlamlı ölçüde düşük ol-
duğu görülmüştür.

Sonuçta, bu olgumuzda da olduğu gibi, klinik ola-
rak kızamık ensefalitinden kuşkulanılan olgularda,
fazlaca bir maliyet ve deneyim gerektirmeyen bu
yöntemin kullanılması ve EEG patolojilerinin de be-
lirlenmesi ile tanıya varılabileceği değerlendirilmiştir.
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