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Öz

Abstract

Lyme hastalığı, Borrelia cinsi spiroketlerin etken olduğu bir hastalıktır. Erken tanısı deri bulgularının tanınmasına bağlıdır. Bu bulgular
tüm olguların yaklaşık %80’inde görülmektedir. Eritema migrans,
en yaygın görülen deri bulgusudur. Serolojik testler klinik tanının
desteklenmesi için kullanılabilir. Bu yazıda, kliniğimize sağ omzunda kızarıklık yakınması ile başvuran ve erken lokalize Lyme hastalığı
tanısı alan altı yaşında bir kız hasta sunuldu. Kızarıklıktan yedi gün
önce kene tutunması öyküsü vardı ve deri bulgusu eritema migrans ile uyumlu idi. Serolojik tetkikleri de Lyme hastalığı ile uyumlu
saptandı. Sefuroksim tedavisi ile hastanın deri bulguları tamamen
kayboldu; izleminde ek yakınma ya da hastalık bulgusu gözlenmedi.
Geç evre Lyme hastalığının tanı ve tedavisinin zor olması nedeniyle;
hastalığın erken belirtilerini tanımak, hızlı tanı ve tedavi ile uzun
dönem ardsorunlarını önlemek açısından önemlidir.

Lyme disease is an illness caused by species of Borrelia spirochetes.
Early diagnosis of lyme disease depends on the recognition of skin
findings, which are seen in almost 80% of all cases. Erythema migrans is the most common skin lesion. Serologic tests can be used to
support the clinical diagnosis. In this article, we report a six-year-old
girl who was diagnosed as having early localized lyme disease, who
presented with a rash on her right shoulder. The lesion was found
consistent with erythema migrans. She had a history of tick bite
seven days before the onset of the rash. Serologic test results were
also consistent with lyme disease. Her skin lesion disappeared with
cefuroxime treatment, and no additional symptoms or pathologic
findings were observed on follow-up. Recognizing early signs is important for prompt diagnosis and treatment to prevent long-term
complications because the diagnosis and treatment of late-stage
lyme disease can be challenging.
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Giriş
Lyme hastalığı (LH), Ixodes türü keneler tarafından taşınan, Borrelia burgdorferi (Bb) sensu lato kompleksi içinde
yer alan farklı spiroket türlerinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır (1). Deri, eklem, kalp ve merkezi sinir
sistemi gibi çok sayıda sistem tutulumu ile belirgindir.
Farklı klinik bulguların gözlendiği erken lokalize, erken
dissemine ve geç LH olmak üzere üç ana evrede seyreder
(1). Hastalığın tanısı genellikle erken evrede oluşan deri
bulgularının tanınması ve öykü ile konur. Lokalize eritema migrans (EM), hastalık için belirgin deri bulgusudur;
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ancak tüm hastalarda ortaya çıkmayabileceği gibi, farklı
şekil ve büyüklüklerde olması ya da ikincil EM benzeri
lezyonların gelişmesi ile selülit ya da diğer deri lezyonları
ile karıştırılabilir (1). Tanı açısından serolojik testlerin duyarlılığı erken hastalık evresinde düşüktür (1).
Erken evrede tanı konması ile tam tedavisi olası olan
LH’nın deri bulgularının tanınması uzun dönem ardsorunların engellenmesi için önemlidir. Burada EM lezyonu olan ve tanısı serolojik olarak da doğrulanan 6 yaşında
bir kız hasta sunularak LH erken tanı ve tedavisinin öneminden söz edilmiştir.
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Olgu
Altı yaşında kız hasta, yaklaşık yedi gün önce sağ omzunda
kene tutunması sonrasında, aynı bölgede gelişen kızarıklık yakınması ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’ne başvurdu. Fizik bakısında, sağ skapula bölgesinde mor-kırmızı
oval şekilli, yaklaşık 15x25 cm boyutlarında sınırları belirgin, merkezi gri-mavi renkli, çevresi kırmızı renkte basmakla solan, ağrısız ve kaşıntısız annüler eritem saptandı
(Şekil 1). Kene tutunması öyküsü de olan hastadaki lezyon
eritema migrans ile uyumlu bulundu. Öyküsü ve klinik
bulguları ile birlikte hastada Lyme hastalığı düşünüldü ve
30 mg/kg/gün olacak şekilde oral sefuroksim tedavisi başlandı. Serolojik olarak enzim bağlı immün assay (ELISA)
yöntemi ile bakılan Bb IgM antikoru pozitif, IgG antikoru
ise negatif saptandı. Lyme hastalığı tanısı serolojik olarak da doğrulanan hastanın tedavisi 14 güne tamamlandı.
Lezyonu, tedavisinin 10. gününde solmaya başlayan ve
izleminin 21. gününde tamamen düzelen hastada ek hastalık bulgusu gözlenmedi.
Bilgilerin kaydedilmesi ve yayını açısından hastanın ailesinden yazılı onam alındı.
Şekil 1.

Tartışma
Lyme hastalığı sık görülen vektör kaynaklı bir hastalıktır.
Tutunduğunda zor farkedilen nymph evresindeki kenelerin daha fazla olduğu yaz aylarında daha sık görülmektedir. Her iki cinsiyette ve tüm yaş gruplarında görülmekle
birlikte, en sık 15 yaş altı çocukları ve 30–59 yaş arası erişkinleri etkiler (2).
Lyme hastalığının tanısı genellikle klinik bulgular ve öykü
ile konmaktadır (1). Klinik bulgular hastalığın evrelerine
göre değişkenlik göstermektedir. Erken lokalize LH evresinde hastalığın en sık ve en belirgin deri bulgusu olan
eritema migrans gözlenir (1, 3). Genellikle kene tutunmasından 3–30 gün sonra gelişmektedir; bu sürenin kimi kez
altı aya kadar da uzayabildiği bilinmektedir (1). Lezyon,
kene tutunan bölgede özgün olmayan görünümlü kırmızı bir makül ya da papül olarak başlar; hızla genişler
ve merkezi kimi kez solukluk gösteren, >5 cm çaplı bir
halkaya döner. Genellikle kaşıntısız ve ağrısızdır. Lezyonun büyüklüğü, hastalığın süresine ve yerleşim bölgesine bağlıdır (1). Bedenin herhangi bir yerinde görülmekle
birlikte; çocuklarda en sık baş-boyun, kol ve bacaklar, sırt
ve karın bölgesinde izlenir (1, 3). Kenenin tutunduğu bölgenin dışında bir bölgede de gelişebilir (1, 2). Erken evre
LH’de ek olarak hafif ateş, artralji, myalji, halsizlik, baş
ağrısı, lenfadenopati, boyun sertliği, bulantı ve iştahsızlık
gibi özgün olmayan belirti ve bulgular da görülebilir (1, 3).

Hastanın kene tutunması olan bölgesinde gelişen
“eritemamigrans” görüntüsü

Bu bulguları olan hastaların kene tutunması öyküsü açısından sorgulanması tanı için çok önemlidir. Hastamızda
da sağ skapula bölgesinde saptanan EM ile uyumlu cilt
lezyonuna ek olarak öyküsünde 7 gün önce kene tutunması olduğu öğrenildi; bu klinik bulgularla erken lokalize LH ön tanısı kondu. Lyme hastalığı tedavisi hastanın
klinik evresine göre değişmektedir; doksisiklin, penisilin,
amoksisilin ya da sefalosporinler tercih edilen antimikrobiyal ajanlardır (1, 3). Tanımızı desteklemek için hastamızın serolojik tetkikleri istendi ve tedavisi sefuroksim
olarak düzenlendi.
Serolojide en çok kullanılan yöntem, ELISA ile Bb antikorlarının araştırılmasıdır (1). Erken evre LH tanısında
serolojik yöntemler (ELISA ve Western Blot analizi) klinik
tanıyı desteklemek için kullanılabilir; ancak özgüllük ve
duyarlılıkları sınırlıdır (1). Hastamızda tanıyı desteklemek
için alınan Bb IgM antikoru pozitif, IgG antikoru negatif
bulundu. Dizinde de, IgM tipi antikor düzeylerinin etkenin alınmasından iki ile dört hafta sonra yükselmeye
başladığı ve altı ile sekiz haftada pik yaptığı, IgG tipi antikorların ise daha sonra yükselmeye başladığı bildirilmektdir (1, 3, 4). Bu durum, yaklaşık yedi günlük kene tutunması öyküsü olan hastada saptadığımız antikor düzeyleri
ile uyumlu idi. Bu sonuçlarla, olgumuzun “erken lokalize
Lyme hastalığı” tanısı serolojik olarak da doğrulandı. Baş265
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lanmış olan sefuroksim tedavisi 14 güne tamamlandı.
Erken dissemine LH’de, kene tutunmasından birkaç hafta
sonra ortaya çıkan daha küçük boyutlu, çok sayıda, EM
benzeri ikincil lezyonlar görülebilir. Hafif ateş, artralji,
miyalji, baş ağrısı ve yorgunluk gibi sistemik belirtiler
bu evrede de sıktır. Kraniyal ve periferik sinir tutulumu,
merkezi sinir sistemi tutulumu, göz tutulumu ve daha az
sıkıkta kalp tutulumu ve buna bağlı klinik tablolar gözlenebilir. Geç evre LH’de, nörolojik ve kardiyak bulgular
ya da artrit gelişebilir. Nörolojik tutulum, olguların %10–
15’inde gelişmektedir; kraniyal sinir tutulumu (sıklıkla bilateral fasiyal paralizi) ya da radikülonöropati ile kendini
gösterir (1, 3). Nörolojik tutulumun ileri evresinde korea,
demiyelizan ensefalopati ve transvers miyelit gelişebilir.
Kardiyak tutulum olan hastalarda, kardit ve değişici atriyoventriküler blok şeklinde ritim bozuklukları saptanır.
Lyme hastalığına bağlı eklem bulguları, yaklaşık %80
olguda gelişir ve çeşitlilik gösterir (1, 3). Olgularda gezici
artraljiyi izleyerek diz, ayak bileği, omuz, kalça gibi büyük
eklemleri tutan asimetrik, noneroziv, oligoartrit saptanabilir (1, 2). Hastamızın izleminde erken dissemine ya da
geç evre LH belirti ve bulgusu gözlenmedi.
Tüm dünyada sık görülmekle birlikte, ülkemizden bildirilen Lyme hastalığı olguları sınırlı sayıdadır. Ancak,
özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ya/ya da şüpheli deri
bulguları olan hastalarda öyküde kene tutunması ayrıntılı
sorgulanmalı; ve saptanması halinde LH ön tanıda düşünülerek erken ve etkin tedavinin başlanması ile ardsorunların gelişmesi önlenmelidir.
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