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Olgu:1

 H.A. 2 yaşında, erkek hasta

 Geçirilmiş ciddi hastalık öyküsü yok

 Yaklaşık 3 hafta önce ateş yüksekliği ve diyare
şikayetleri olmuş

 Günde 3-4 kez yumuşak kıvamda dışkılama
(kan ve mukus yok)

 Diyare 4 gün sonra düzelmiş
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 Ateş yüksekliği aralıklarla devam eden hastanın
bacaklarında yaklaşık 1 hafta önce çok sayıda mor
renkli şişlikler oluşmuş

 Ayakları üzerine basamamış

 Şikayetleri yaklaşık 2 gün sürmüş

 Bacaklarındaki şişlik ve ağrılar gerilemiş

 Rahat yürümeye başlamış
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 Ateş yüksekliğinin aralıklarla devam etmesi ve kusma
şikayeti nedeniyle 31.12.2010 tarihinde polikliniğe
başvuran hastanın fizik muayenesinde;

 Alt ekstremite tibia ön yüzünde
◦ Ciltten hafif kabarık
◦ Mavi-mor renkte
◦ Ağrısız, sert lezyonlar saptanmış

 Öncesinde ÜSYE öyküsü yok

 Eritema nodozum etiyolojisinin araştırılması için
ayaktan takip kararı verilmiş
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Laboratuvar incelemeleri (03.01.2011)

 ESH:76mm/saat

 CRP:4,58 mg/dl

 Otoantikor testleri

 Brusella aglütinasyonu

 Gruber-Widal
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 Gruber-Widal  (Sonuç tarihi: 04.01.2011)

◦ S.typhi O                   1/3200   pozitif
◦ S.typhi H                   1/1600    pozitif
◦ S. paratyphi A           1/1600    pozitif
◦ S. paratyphi B           1/1600    pozitif

 Dışkı kültürü         (06.01.2011)

 CRP: 0.97 mg/dl    (06.01.2011)

 Ateş yüksekliği aralıklarla devam eden, kusma şikayeti
azalan hastaya Sefuroksim (10 gün) başlanmış
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 Dışkı kültürü sonucu (11.01.2011)
◦ Salmonella species ÜREDİ
◦ (Siprofloksasin, Levofloksasin, Trimetoprim-Sülfametaksazol’e

DUYARLI)

 PPD: 11×11 mm (13.01.2011)
(BCG skarı 1 adet)

 Ateş yüksekliği (37˚,5 C) devam eden hastaya
Seftriakson (İM. 2×1) başlanmış (20.01.2011)

 Gruber-Widal titrelerinin 1 ay sonra kontrolü önerilerek
ayaktan takip edilmiş
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 Gruber-Widal (22.02.2011)
S.typhi O                   1/800   pozitif
S.typhi H 1/400   pozitif
S. paratyphi A            1/400   pozitif
S. paratyphi B            1/400   pozitif

 Klinik bulgular tamamen düzelmiş
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Eritema nodozum

 Streptokok enfeksiyonları
 Üst solunum yolu enfeksiyonları
 Sarkoidoz
 Enflamatuvar barsak hastalıkları
 Tüberküloz
 Histoplazmoz
 Koksidioidomikoz
 Psittakoz
 İlaçlar
 Kedi ısırığı hastalığı
 Lyme hastalığı
 Tularemi
 Bruselloz
 Yersinia, Salmonella, Chlamydia, Parvovirus enfeksiyonları
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Olgu:2

 İ.S. 73 yaşında kadın hasta

 Eşi Nisan 2010 tarihinde vefat etmiş

 Oğlu, gelini ve torunları ile birlikte yaşıyor

 Yorgunluk, halsizlik, bacaklarda kuvvetsizlik bel ağrısı
şikayetlerinin 3-4 aydır devam etmesi nedeniyle dış
merkeze başvurmuş (Haziran 2010)

 Başlangıçta ayaktan , takiben yatırılarak takip edilmiş
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 Yatışında akut bronşit tanısı nedeniyle
10 gün Seftriakson İV. uygulanmış

 Atipik semptomlarda gerileme olmamış

 Eşinin işi gereği sürekli seyahat etmesi

 Hastanın 15-20 yıl önce döküntülü hastalık tarif etmesi

 Sifiliz testleri istenmiş
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 VDRL testi önce negatif, tekrarında pozitif

 İleri tetkik için UÜTF Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’ne
yönlendirilmiş

 RPR zayıf pozitif, Sy IHA 1/320 pozitif    (Temmuz 2010)

 RPR   1/2 pozitif,  Sy IHA 1/320 pozitif    (Ağustos 2010)
(Halsizlik ve bel ağrısı şikayeti devam ediyormuş)

 Nöroloji, göz, kardiyoloji konsültasyonu planlanmış

 Bulgular sifiliz ile ilişkilendirilmemiş
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 RPR pozitif, Sy IHA 1/1280 pozitif (Eylül 2011)

 Nörosifiliz ön tanısı ve parenteral tedavi amacı ile yatış
(05.10.2011)

 Fizik muayenede: Romberg pozitif (gözler kapalı/açık)

 Nöroloji konsültasyonu: Arka kordon tutulumu
NÖROSİFİLİZ

 Kristalize penisilin G   20 milyon IU/gün (14 gün)
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 Hastanın şikayetleri gerilemiş

 Klinik bulgular tamamen düzelmiş
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 Sy IHA    1/160 pozitif (Ekim 2011)
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 Tedavi bitiminde poliklinik kontrolü önerisi ile
taburcu edilmiş
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