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Tan n z nedir?

Yedi ayl k k z hasta iki gün önce aniden 

ba layan yüksek ate , yüzünün sa  taraf nda, 

sa  gözünde i lik ve k zar kl k yak nmalar  ile 

getirildi. Öyküsünde bir hafta önce üst solunum 

enfeksiyonu geçirdi i ve son üç dört gündür 

burun ak nt s  ve yüksek ate i oldu u ö renildi. 

Özgeçmi inde ve soy geçmi inde, prenatal 

ve natal hikâyesinde bir özellik yoktu. 

Fizik Muayenesinde hastan n yüzünün sa  

yar s nda ve ayn  taraf göz kapaklar nda eritem, 

ödem mevcuttu. i lik nedeniyle sa  gözü 

tamamen kapal yd  (Resim 1). A z bo az bak -

s nda postnazal ak nt s  ve anterior rinoskobik 

muayenesinde koyu nazal ak nt s  mevcuttu. 

Vücut s s  38.5ºC idi. Di er fizik muayene bul-

gular  normaldi. 

Laboratuar incelemelerinde tam kan say m nda 

hemoglobin 13 g/dl; beyaz kan hücresi 18.200/

mm3 (%80 nötrofil, %20 lenfosit); trombosit say s  

315.000/mm3; eritrosit çökme h z  (EÇH) 85 mm/

saat; C-reaktif protein (CRP) 21 mg/dl olarak sap-

tand . Hastan n çekilen beyin tomografisi resimde-

ki gibidir (Resim 2).
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Resim 1. Hastan n yüzünde, sa  göz alt ve üst 
kapaklar nda i lik ve k zar kl k

Resim 2. Bilgisayarl  beyin tomografisinde sa  anterior 
periorbital alanda palpebral yumu ak dokuda öde-
matöz kal nla ma ve dansite art  görülmekte

Not: Olgunun tart mas  195. sayfada devam ekmektedir.


