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9 Yaş, Erkek Hasta 

• Şikayeti: Boyu da şişlik 



ÖYKÜ: 

• Üç yıldır ara ara deva  ede  sağ ö  ya  servikal 
bölgede, amoksisilin -klavulanik  asit  kulla ı ıyla 
gerileye , so rası da tekrar üyüye  şişlik 
şikayeti oluyor uş.  

•  gü  ö e dış erkez ge el errahide safra 
kesesi taşı ede iyle takipli hastada çekile  karı  
usg de dalak oyutları hafif art ış  ).  

• (Bir senedir antibiyotik kullanmayan hasta) 
servikal ölgede şişliği  daha da art ası üzeri e 
doktor ö erisiyle tarafı ıza yö le diril iş. 



Ö)GEÇMİŞ: 
• Prenatal: Annenin 2.ge eliği. Ge eliği oyu a düze li 

doktor ko trolü ve ultraso ografi ko trolü yapıl ış. 
Ge elik sırası da sigara, alkol, adde kulla ı ı, ka a a, 
akı tı, radyasyo  maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, 
dökü tülü veya ateşli hastalık geçir e öyküsü yok.  

• Natal:  38 haftalık, vajen yoluyla, 3800gr olarak doğ uş. 
• Postnatal:  Doğar doğ az ağla ış. Küvez akı ı, sarılık, 

siyanoz öyküsü yok. 
• Beslenme: İlk  ay sade e a e sütü al ış. A e sütü ü 

topla da  ay al ış. 
• Geçirdiği hastalıklar: Kolelitiazis  yıldır ursofalk 

kulla ı ı. 
• Aşılar: Uygu  za a da eksiksiz yapıl ış. 
• Alerji: Laktoz alerjisi ev ut. 9 yıldır atopik dermatit. 
• Parazit: Özellik yok. 



SOYGEÇMİŞ: 

• Anne: 41 Yaşı da, ilkokul ezu u, ev ha ı ı, 
sağ-sağlıklı 

• Baba:  Yaşı da, lise ezu u, e ur, sağ- 
sağlıklı 

• Anne ve a a arası da akra alık yok.  
• Kardeşler: 
• 1. çocuk: Kız, 9 yaşı da, sağ-sağlıklı 
• 2.ço uk: Hasta ız 
• Ailede sürekli hastalık öyküsü yok.  
 

 



Fİ)İK İNCELEME: 

• Ateş : 36,6 C 

• Na ız: 70 /dk. 

• Solunum : 28/dk. 

• Tansiyon :90/60 mmHg 

• SaO2: %99 

• BOY: 137 cm (80p) 

• KİLO:27 kg (45p) 

 



Fİ)İK İNCELEME 

• Genel durum: İyi, çevreyle ilgili 
 

• Cilt: Cilt re gi doğal. Öde , siyanoz, sarılık yok. 
 

• Baş boyu : Saç ve saçlı deri doğal. Sağ servikal ön yan tarafta2*3 
cm LAP mevcut. 
 

• Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Göz kürelerin 
her yö e hareketi doğal.    
 

• Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Buru  tıka ıklığı, 
akı tısı yok. Sağ alt ya  . . .  dişler çürük ev ut. 
 

• Kardiyovasküler: S , S  doğal. S  yok. Ek ses yok. Üfürü  yok. 
 

• Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solu u a eşit katılıyor. Toraks 
deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle ral, ronküs, ekspiryum 
uzu luğu yok.   
 



Fİ)İK İNCELEME 

• Gastrointestinal sistem: Karı  normal 
o elikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla 

defans, rebound yok. Hepatomegali ve 
splenomegali yok. Traube ala ı açık.  
 

• Genitoüriner sistem: Haricen erkek. Anomali yok. 
 

• Nöromüsküler sistem: Bili ç açık. Koopere, 
oryante, çevreyle ilgili. E se sertliği, kernig, 
brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. 
Kranial sinir muayeneleri doğal 
 

• Ekstremiteler: Doğal görü ü de 
 
 
 



 



 



• Periferik Yayma 

- PNL %65 

- Lenfosit: %30 

- Monosit: %3 

- Eozinofil :%2 

- Atipik hücre yok. 



• 25.08.2016 

• CMV IgG (+) >250 

• CMV IgM (-) 0,33 

• EBV VCA IgM (-) 0,12 

• EBV VCA IgG (+) 38,18 

Yapıla  özel tetkikler; 



ÖN TANILARINIZ? 



‘ADYOLOJİ 

• Ko trastlı oyu  BT iste di.  
• Ön raporunda; 
 

Bilateral juguler zincir ve submandibular ala da çok sayıda, 
üyüğü sağda *  oyutlu, yassı şekilli lenfadenomegaliler 

izle di. İlgili le f odları ı  azıları oyutları gereği, LAP 
açısı da  şüpheli değerle diril ekle irlikte şekilleri i  yassı 
ol ası ede iyle reaktif le f nodunu daha çok 

düşü dür ektedir. 



Hastaya Yaklaşı ı ız Nasıl  
Olur? 



• Hastaya ampisilin-sulbaktam ve klindamisin 
aşla dı. Tedavi i  . gü ü de ola  hasta ı  

şişliği de a la lı farklılık izle edi. 
• A ti iyotiği   haftaya ta a la ası ve 

tedaviye ya ıt alı a a ası duru u da 
eksizyonel iyopsi işle i yapıl ası pla la dı. 



Ta ı  

• Le fatik siste , vü udu  koru ası da ve immünolojik 
işlevi  yürütül esi de önemli görevler üstlenen; 

 lenfositler, 
 le f da arları, 
 lenf bezleri, 
 dalak, 
 tonsiller, 
 adenoidler, 
 peyer plakları, 
 timustan, 
oluşur. 



Lenf bezleri 

• Lenf bezleri lenfatik 

damarlar boyunca 

yerleş iş kapsüllü 

yapılar 

• Büyüklükleri birkaç 

de  irkaç ye 

kadar değişe  

boyutta olabilir 



Lenf bezleri 

• Ye idoğa da genellikle ele gelmez. 

• Yaşla giderek üyür ve ço ukluk çağı da 

servikal,aksiller ve inguinal lenf bezleri 

palpasyonla ele gelir. 

• Başka ir ede le aşvura  hastaları  
% ’sı da servikal lenf odları ı  palpe 
edildiği vurgula aktadır 



Lenfadenopati 

• Lenf odları ı  büyümesi, 

• Fizik i ele e sırası da sık karşılaşıla  ir 

bulgu, 

• Çoğu benign, 



Niçin önemli? 

Enfeksiyonlar ve çeşitli ka serleri  seyri de ilk 

bulgusu 

Bu hastalarda ta ıda geç kalı ası ö e li tı i 
soru lara yol aça ile eği de  ir doktor için 

lenf odları iyi değerle diril eli 
Eğer lenf nodu patalojik boyutta ise bir doktor 

lenfadenopatinin gerçek nedenini mutlaka 

ta ı la alı 



Lenfadenopatinin için 
oyutları e ol alı? 

•  1 ’ i  altı daki lenfadenopatiler genellikle 
nonspesifik 
 
• servikal …………………..  cm, 
• inguinal ………………….. .  cm, 
• a do e  içi ………….  cm, 
• mediastinal ……………. .    
 üzeri ve herhangi boyutta palpe edilen popliteal ve 
supraklavikuler L ları her zaman patolojiktir. 

 
• Oksipital bölge lenf odları ile aurikuler lenf odları 

çoğu lukla enfeksiyoz kay aklı 



Ta ı lar 

• Yaygı  lenfadenopati 

• Bir iri e ko şu ol aya  iki lenf bezi 

bölgesinde lenfadenopati sapta ası 
durumu 

• Lokalize lenfadeopati 

• Bir lenf bezi bölgesi ya da birbirine 

ko şu le f ezi ölgeleri de çıka  

lenfadenopati 



Fizyopatoloji 

Bir lenf bezi 
 
  Bir a tije i  uyarı so u u normal lenfositlerin ve 

akrofajları  sayıları ı  art ası EMN vb. enfeksiyoz) 
  Lenf bezinin kendi e feksiyo ları so u u da 

inflamatuar hücrelerin infiltrasyonu(lenfadenitis) 
 Lenfositlerin ve akrofajları  neoplastik infiltrasyonu 

(lenfoma) 
  Depo hücrelerin infiltrasyonu (Gau her s) 
       
       ile büyüyebilir. 



Yaygı  lenfadenopati 

• Enfeksiyonlar 

• Otoimmün hastalıklar ve hipersensitivite 
reaksiyo ları 

• Depo hastalıkları 
• Neoplastik ve proliferatif hastalıklar 



Lokalize lenfadenopati 

•  Servikal 
•  Submental 
•  Oksipital 
•  Preurikular 
•  Mediastinal 
•  Supraklavikular 
•  Aksiller 
•  Abdominal 
•  İ gui al 



 



 



LAP’ye yaklaşı  

Öykü 
 Lenf nodülü üyüklüğünün süresi (Akut, kronik), 
 Diğer şikayetleri  varlığı, geçiril iş enfeksiyonlar 
 Ağrı, kızarıklık, ısı artışı, fluktuasyon,   fistülizasyon, 

ciltte yara, travma hikayeleri: enfeksiyon? 
 Sistemik bulgu varlığı (ateş, kilo kay ı var ı ?, B 

kriterleri): malignite? 
  (Ağrı genellikle bir enflamatuar süreç ve süpürasyonun sonucu ol ası a 

rağ e , nadiren malign bir lenf nodunun nekrotik merkezi içine 
kanamadan da kaynaklanabilir) 

 LAP nedeni olabilecek bir ilaç kullanmakta ıdır?  
 Kedi-köpek te ası var ı ? 
 Daha ö e kulla ıla  tedavi ? 
 Cinsel hikaye? 



 



LAP a yaklaşı  

•  Ta  Ka  sayı ı 
•  Periferik yayma 

•  Sedimentasyon hızı 
•  Kara iğer ve ö rek fonksiyon testleri (LDH, 

Ca, P, Ürik asit) 

•  Özellikle yaygı  LAP varsa EBV, CMV, HIV ve 
toksoplazmaya yönelik testler 

•  Laboratuar incelemesi 





LAP a yaklaşı  

 Görüntüleme 

 İki yö lü ak iğer grafisi 

 Ultrasonografi 

 Tomografi 

 Galyum sintigrafisi 



Ne zaman biopsi yapalı ? 

 Hikaye ve FM ulguları maligniteden 
şüphele diriyorsa, 

 La oratuar testleri de  eti e alı a a ış ve 
2.5  de  üyükse, 

 Lenf nodu giderek hızla üyüyorsa, 
 Uygun AB tedavisine bir ay içinde ya ıt 

alı a ışsa, 



Biyopside; 

•  Eksizyonel biopsi tercih edilir, 

•  En büyük lenf nodu seçilir, 

•  Kapsül koru alı,lenf nodu parçala a alı, 





 



 



Lenfadenopatiler 
Akut servikal – submandibuler lenfadenitis 

 Lökositoz(nötrofil hakimiyeti) 
 Sedi a tasyo  hızı art ış 

 Malignite lehine anamnez,FM bulgusu yok 
 
 

 Ampirik antibiyotik 10-14 gün verilir 
(amoksisilin-klavulonik asit, sefuroksim) 

 (Sistemik semptomlar var, genel durumu kötü ise iv tedavi) 
 Hasta u es ada sık aralıklarla ko trole çağrılır -3 gün) 

 (fluktuasyon,abse for asyo u sapta ırsa insizyon,direnaj,kültür) 
 

 
• Tedaviye cevap yoksa biyopsi (eksizyonel) 


