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Genç Erişkinlerde Kızamığın Klinik
ve Laboratuvar Özellikleri
Kızamık geleneksel olarak çocukluk dönemi has-

talığı olmasına karşın, genç erişkinlerde de gittikçe
artan sıklıkta bildirilmektedir[1-9]. Bu popülasyonda,
hastalığın klinik özellikleri, laboratuvar bulguları, kli-
nik seyri ve komplikasyonları çocukluk yaşı döne-
mindekilerden farklılık göstermektedir.    

Çalışmamızda, kliniğimizde son 18 yıllık süreçte
izlenen kızamık olgularının; yine bu dönemde ateş
ve deri bulgusu ile başvuran tüm olgular içindeki ora-
nını, klinik ve laboratuvar özelliklerini, prognozlarını
belirlemeyi amaçladık.  

Kliniğimizde 1984-2001 yılları arasında izlenen,
ateş ve deri bulgusu olan olguların sayısı, arşiv dos-
yalarına ulaşılarak çıkarıldı. Bu olgulardan kızamık
tanısı alanların dosyaları ayrıldı. Kızamık tanısı, olgu-
ların tümünde klinik olarak konuldu ve bunların
20’sinde ELISA yöntemi ile serolojik çalışma yapıl-
dı. Her hastanın ayrıntılı öyküsü, fizik muayene bul-
guları, laboratuvar verileri ve akciğer grafileri dosya-
larından edinildi. 

Kliniğimizde son 18 yıllık süreçte ateş ve deri bul-
gusu olan 200 olgunun izlendiği ve bu olgulardan
30 (%15)’unun kızamık olduğu saptandı. Bu 30 kı-
zamık olgusunun 14 (%47)’ü kadın, 16 (%53)’sı er-
kek olup, ortalama yaş 24 (yaş aralığı 16-45) olarak
bulundu. Olguların tümü öncesinden sağlıklıydı. Öy-
külerinden kızamık geçirmedikleri ve aşılanmadıkları
öğrenildi. Dördünün kızamıklı ile temas ettiği belirlen-
di. Hastaların klinik belirti ve bulguları, laboratuvar
sonuçları, Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 

Olgulardan kızamık IgM bakılan 20’sinin tümün-
de pozitiflik belirlendi. Hastalarımızın tümünde prod-
romal döneme (ateş başlangıcından raşın görülmesi-
ne kadar geçen süre) rastlanıldı ve bu dönem yakın-
maları ateş, öksürük ve konjunktivit idi. Döküntü ön-

cesi ateş süresi, 2 ile 7 gün arasında (ortalama 4.2
± 1.2 gün) değişiyordu ve tümünde üşüme-titreme-
nin ilk gün, ateşe öncülük ettiği öğrenildi. Kızamık
komplikasyonu olarak birer olguda pnömoni ve tü-
berküloz reaktivasyonu belirlendi. Hastaların dökün-
tü öncesi ve sonrası olmak üzere toplam ateşlerinin
ortalama süresi 7.6 gün (aralık 4-14 gün) idi ve ateş
paterni tümünde remittan olarak gözlendi. En yük-
sek ateş değerleri ortalama 39.7°C (aralık 38.6-
41.0) olarak bulundu. Olguların 5’inde prodromal
dönemin sonlarında, 10’unda ise döküntünün ilk
günlerinde olmak üzere toplam yarısında Koplik le-
kelerine rastlanıldı.  

Olguların 12 (%40)’sine yatış öncesi diğer klinik
ve hastanelerde, 3 (%10)’üne ise kliniğimizde izlenir-
ken olmak üzere, toplam 15 (%50)’ine prokain pe-
nisilin G, amoksisilin, bakampisilin, amoksisilin/kla-
vulanat, ampisilin/sulbaktam, eritromisin, roksitro-
misin, azitromisin ve siprofloksasin gibi değişik anti-
biyotiklerin verildiği belirlendi. Hastalara konulan
yanlış ön tanılar; streptokokal tonsillofarenjit (4 ol-
gu), kızıl (3 olgu), sıtma (2 olgu), tifo (1 olgu) ve akut
sinüzit (1 olgu) idi. Kliniğimizde izlenirken, kızamık

Flora 2002;7(4):272-274272

Tablo 1. Kızamıklı 30 erişkin hastanın klinik be-
lirti ve bulguları

Klinik özellik Olgu sayısı (%)

• Ateş 30 (100)

• Raş 30 (100)

• Öksürük 30 (100)

• Konjunktivit 29 (97)

• Halsizlik/kırıklık 23 (77)

• Fotofobi 20 (67)

• Farenjit 18 (60)

• Boğaz ağrısı 16 (53)

• Koplik lekeleri 15 (50)

• Bulantı/kusma 15 (50)

• Tonsillalarda hiperemi/hipertrofi 13 (43)

• İshal 11 (37)

• Baş ağrısı 10 (33)

• Lenfadenopati 8 (27)

• Burun akıntısı/tıkanıklığı 7 (23)

• Miyalji 5 (17)

• Splenomegali (2-4 cm) 4 (13)

• Hepatomegali (3 cm) 1 (3)



birinci sırada düşünülmekle birlikte, ayırıcı tanıya kı-
zamıkçık (5 olgu) ve infeksiyöz mononükleoz (4 ol-
gu) da sokulmuştu.

Olguların 15 (%50)’inde kan kültürü, 10 (%33)’un-
da boğaz sürüntü kültürü, 2 (%6)’sinde dışkı kültürü
çalışması yapıldığı ve 6 (%20)’sında da ASO titresi-
ne bakıldığı belirlendi. 

Sağlıklı genç erişkinlerde görülen tipik kızamık
hastalığında, bazı klinik ve laboratuvar özelliklerinin bu
hastalığı tanıtıcı yönde olduğu görüldü. İlk olarak, ol-
gularımızın tümünde kuru öksürük ve/veya konjunkti-
vite rastlanıldı. Erişkin kızamık serilerinde de, kuru ök-
sürük ve konjunktivite olguların çoğunluğunda (%97)
rastlanıldığı bildirilmiştir[1-3]. Gerçekten genç erişkin
bir hastada yüksek ateş, makülopapüler raş, kuru ök-
sürük ve konjunktivit dörtlüsü varsa, bu olgu aksi ka-

nıtlanıncaya kadar kızamık kabul edilebilir. İkincil
olarak, olgularımızın %80’inde serum transaminaz
düzeylerinde yükselmelere rastlanıldı ve 3 (%10) has-
tada bu değerler akut hepatit seviyesinde (≥ 400 U/L)
bulundu. Olgularımızın tümünde ise bilirubin değer-
leri normaldi; sadece 1 olguda 3 cm büyüklüğünde
hepatomegali belirlendi. Erişkin kızamık olgularımız-
da, karaciğer tutulumunun bu denli yüksek olması
nedeniyle, bu bulgunun kızamığın bir komplikasyo-
nundan çok karakteristik bir bulgusu olarak kabul
edilmesi daha uygun gözükmektedir. Erişkin kızamı-
ğı serilerinde, transaminaz yüksekliğine olguların
yaklaşık %75 (%73-82)’inde rastlanıldığının bildiril-
mesine karşın, bilirubin değerleri genellikle normal
bulunmuştur; ayrıca, hepatomegali de (≤ %5) çoğun-
lukla saptanmamıştır[1,2,4-6]. Koplik lekeleri kızamık
tanısında patognomonik bir bulgudur. Dış kaynaklı
kızamık serilerinde, bu bulguya olguların yaklaşık
olarak %75’inde rastlanıldığı bildirilmektedir[1-3,5].
Ülkemizden Çaşkurlu ve arkadaşlarının 31 olguluk
kızamık serisinde %29 oranında Koplik lekelerine
rastlanılırken, Yaylı ve arkadaşlarının 286 olguluk
serisinde bu oran %54 olarak bulunmuştur[8,9]. Bi-
zim olgularımızın ise yarısında Koplik lekesi görüldü.  

Kızamık serilerinde pnömoni komplikasyonu,
%2-15 arasında değişen oranlarda bildirilmiş-
tir[1,2,4,5,7-9]. Kızamık virüsünün, hücresel immünite-
yi baskılayarak tüberküloz reaktivasyonuna da yol
açtığı düşünülmektedir[10]. Biz de birer olgumuzda
komplikasyon olarak pnömoni ve tüberküloz reakti-
vasyonu geliştiğini saptadık. 

Bu çalışmadan çıkan ilginç bir sonuç, hastaların
yarısına özellikle streptokokal tonsillofarenjit ve kızıl
ön tanıları konularak antibiyotiklerin verilmiş olması-
dır. Diğer ilginç bir nokta ise hastaların yarısında kan
kültürü ve 1/3’ünde ise boğaz sürüntü kültürlerinin
klinikte izlenirken yapılmış olmasıdır. Tüm bunlar,
erişkin yaş grubuna sağlık hizmeti veren biz hekim-
lerin, ateş ve deri bulguları olan hastaya klinik yakla-
şım konusunda bilgi ve deneyimlerimizi arttırmamız
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, genç erişkin bir hastada yüksek
ateş, makülopapüler raş, kuru öksürük ve konjunkti-
vit dörtlüsü varsa, bu olgu aksi kanıtlanıncaya kadar
kızamık kabul edilebilir. Yalnız bu hastalarda raş, ate-
şin genellikle ilk 3-5 gününden sonra oluşmaktadır.
Bu nedenle akut ve yüksek ateşli bir olguda, kuru ök-
sürük ve/veya konjunktivitin bulunması veya lökosi-
tozun olmaması kızamık hastalığını akla getirmelidir.  
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Tablo 2. Kızamıklı 30 erişkin hastanın laboratu-
var bulguları

Bulgu Olgu sayısı (%)

• Lökosit

Normal 13 (43)

Lökopeni (1500-4500/mm3) 17 (57)

• Trombosit

Normal 15 (50)

40.000-100.000/mm3 7 (23)

100.000-150.000/mm3 8 (27)

• ESH (mm/saat)

< 20 10 (33)

20-44 20 (67)

• CRP

Normal 1/10 (10)

< 6 kat 6/10 (60)

≥ 12 kat* 3/10 (30)

• ALT ve/veya AST yüksekliği

Normal 6 (20)

≤ 3 kat 12 (40)

3-5 kat 3 (10)

5-10 kat 6 (20)

≥ 10 kat 3 (10)

• Alkalen fosfataz yüksekliği

Normal 13/18 (72)

≤ 3 kat 5/18 (28)

ESH: Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP: C-reaktif protein.
* CRP 2 olguda 12, 1 olguda ise 14 kat yüksek bulundu. 
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