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Olgu Sunumu / Case Report

Baş boyun alan enfeksiyonu ile Herpes Simpleks
virüs birlikteliği
Head and neck space infection presenting with Herpes Simplex virus
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Altı yaşında kız çocuğu submandibüler, submental
ve mastikatör alanda şişme, trismus, ağrı ve trigeminal sinirin (C5, V3) mandibüler dalı üzerinde veziküler lezyon yakınmasıyla kliniğimize başvurdu. Başboyun alan enfeksiyonu ile tipik Herpes Simpleks
virüsü veziküler lezyon birlikteliği olan bu olgu, nadir
rastlandığı için sunuldu.

A six-year-old girl was admitted to our clinic with
the complaints of swelling, trismus, pain in the
submandibular, submental and masticator area
and vesicular lesions on the mandibular branch
of trigeminal nerve (C5, V3). We present this case
of head and neck space infection presenting with
Herpes Simplex virus, as it is rarely seen.

Anahtar Sözcükler: Baş ve boyun alan enfeksiyonu;
Herpes Simpleks virüsü; pediatrik popülasyon.

Key Words: Head and neck space infection; Herpes
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Baş-boyun alan enfeksiyonları etkin antimikrobiyal tedavinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte
azalan bir insidans göstermesine rağmen halen
yüksek mortalite ve morbiditenin görülebildiği
önemli bir klinik antite olarak karşımızda durmaktadır. Erişkinlerde birçok bulgu ve semptom
görülebilmesine rağmen çocuklarda görülen başboyun alan enfeksiyonları erişkinlere oranla daha
sessiz ilerleme eğilimindedir. Bunun nedenleri
arasında yaşlarıyla ters orantılı olarak kendilerini
ifade etmede çektikleri güçlük, fizik muayenede
koopere olmakta zorlanmaları, erişkinlere oranla
küçük bir orofarenkse sahip olmaları sayılabilir.[1]
Baş-boyun alan enfeksiyonu ve Herpers Simpleks

(Uçuk Hastalığı) virüsünün (HSV) aynı anda görülmesi sık karşılaşılan bir durum olmayıp İngilizce
literatürde de bu tür bir yayına rastlanmadı. Bu
yazıda, baş-boyun alan enfeksiyonu ile bu bölge
üzerinde herpetik lezyonları olan altı yaşında bir
olgu sunuldu.
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Altı yaşında kız çocuğu yüzün sol tarafında
beş gündür var olan şişlik ve bu şişlikten dört gün
sonra şişlik üzerinde oluşan vezikülobüllöz lezyonlar nedeniyle kliniğimize başvurdu. Öyküsünde
sol alt birinci molar dişinde ağrı nedeniyle diş
hekimi takibinde olduğu ancak gerilemeyen aktif
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