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 aylık, erkek hasta 

Şikayet: ateş,huzursuzluk ve sağ oyu  ölgesi de a ide  oluşa  şişlik 



Öyküsü:Dış erkezde  tarafı ıza yö le dirile  hasta ı  . .  
tarihi de . yaş aşıları ı  yapıl ası da   gü  so ra aşlaya  
ateş,huzursuzluğu ol uş.ay ı za a da sağ oyu  ölgesi de de şişlik 

eyda a gel iş.A il polikli iği e aşvura  hasta ı  yapıla  doopler 
U“’ da sağ su a di ular ve üst servikal zi irde *   oyutlu 

ultiple ko glo ere LAP izle iş.Tetkik a a ıyla servisi ize yatışı 
yapıl ış. 



Özgeç işi:  
Prenatal: A e i  .ge eliği. Ge eliği oyu a düze li doktor ko trolü 
ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji 
sapta a ış.  
Natal:Darı a Fara i devlet Hasta esi’ de,NSVY ile, iadı da doğ uş 

Postnatal: Doğar doğ az ağla ış. İkter ve siya oz öyküsü yok.Hasta ede 
yatma ve operasyon öyküsü yok.hale  a e sütü al akta.  aylıkke  ek 
gıdalara aşla ış. Büyü e geliş esi or al iş. 
Aşılar : Aşıları ta . 
Geçirdiği hastalıklar: “u çiçeği 
Alerji: özellik yok 

Parazit, PICA : Özellik yok. 

  

  



Soygeç iş:  

   Anne: 37 yaşı da, ev ha ı ı, sağ sağlıklı 
   Baba:  yaşı da, uhase e i, sağ- sağlıklı 
   A e ve a a arası da akra alık yok. 
   1. çocuk: 7 yaşı da erkek sağ sağlıklı 
   2. çocuk:  yaşı da kız sağ-sağlıklı 
   3.çocuk : Hasta ız 

  

  



Fizik muayene 
Ateş: 36 °C 

Na ız: 140/dk 

SS: 26/dk 

TA: 90/60 mm/Hg 

SPO2 : % 100 

 

Boy: 78 cm 

Kilo:13 kg 

 

  



Fizik Muayene 
Genel durum:iyi.Etraf ile ilgili 

Cilt: Bilateral kasıklarda a tar e feksiyo u ile uyu lu dökü tüler 

Baş-Boyun: “aç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı si etrik, sağ boyu da sub a dibular 
bölgede hassasiyet kızarıklık ve kitle. 

KBB: Buru  akı tısı yok.Orofarenks ve tonsiller doğal. 

Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik 

SS: Her iki hemitoraks solu u a eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. 
Ekspryu  uzu luğu yok. 

KVS: “ + , “ +  doğal “  yok,  

Gİ“: Batı  rahat, defa s-rebound yok, hepatosplenomegali yok, traube açık 

GÜS: Haricen erkek anomali yok 

NMS:Kranial siste  uaye esi doğal. Kas gü ü /  otura iliyor.E se sertliği, Ker ig, Brudzi ski 
yok. 

İskelet-Kas: kas kitlesi ve tonusu doğal. Öde  yok. tır aklar doğal. 



Laboratuvar 
 WBC: 40 200 /mm³ 

 NEU: 32 500/mm³ 

 HGB: 10.1 g/dl 

 PLT: 557,000 /mm³ 

 MCV: 77.5fl 
 

 CRP:7.04 mg/dl 

 Sedimentasyon: 59 

  

 

 Kreatinin: 0,19 mg/dl 

 AST: 22 U/L 

 ALT: 13 U/L 

 Na: 137 mEq/L 

 K: 4.7mEq/L 

 Ca: 9.8 mg/dl 

 Albümin: 4.2 g/dl 

  

 



ÖN TANILAR ???? 

 

•  aylık erkek hasta 

•Ateş 

•Huzursuzluk 

•Sağ boyu da şişlik kızarıklık 

•Akut faz reakta ları da yükseklik 

•Beyaz küre yüksekliği 

•Boyun USG de konglomere multiple LAP 

  



Klinik İzle  
•Hasta Ço uk O koloji B.D. Tarafı da  lenfoma şüphesi ile yatırıldı 

 

•Ço uk E feksiyo  B.D. Tarafı da  Ampisilin –Sulbaktam+Klindamisin 
tedavisi önerildi 

 

•Hastaya Ço uk O kolojisi tarafı da  kesitsel görü tüle e yapıldı. 



“ağda parafare geal ala da to sil ko şuluğu da  aşlayarak i feriora doğru 
ilerleye  . *3. *3.   oyutları da ultiko part a te a se lehi e sı ı 



DERİN BOYUN 
ENFEK“İYONLARI 



TANIM 
  

 Yüzeysel ve deri  oyu  fasyası ı , oyu  kasları ı ve oyu daki 
orga ları sararak oluşturduğu ko part a larda oluşa  e feksiyo lara 
deri  oyu  e feksiyo ları DBE  denilmektedir. 

 A ti iyotikler, U“G, BT ve MR sayesi de i sida sları ve ortaliteleri 
azal ıştır.  

 Cerrahi ir hastalık olarak ta ı la salarda erke  vakalar a ti iyotiğe 
cevap verirler.  

 Bütü  u olu lu yö lere rağ e  hale  hayatı tehdit ede  ir 
rahatsızlıktır.  

  

  



ETYOLOJİ 
 Odo teje ik kay aklar erişki lerde e  sık ede dir.  

 Pediatrik populasyo da to sillitler ve Ü“YE e  sık se eptir.  

  

 Tükrük ezi e feksiyo ları  

 Travma  

 Ya a ı isi  varlığı  

 Özefagoskopi veya bronskopi benzeri enstrümentasyonlar  

 Lokalize veya süperfisyal e feksiyo u  yayılı ı  

 İV ilaç kulla ı ı  

 Bezold absesi  

 Laringopyosel   

 Hastaları  %20 si de kay ak bulu a az.  

  



 
PATOFİZYOLOJİ  
 

  Oral kavite, yüz veya boynun yüzeyel bölgelerindeki enfeksiyon lenfatik 
siste le deri  oyu  oşlukları a taşı a ilir.  

  Lenfadenopatiler süpüre olup fokal abse formasyonu gösterebilir.  

  E feksiyo , oşluklar arası daki ilişkilerle yayıla ilir.  

  Pe etra  trav alar e feksiyo u  direkt gelişi i e ede  ola ilir.  

  



 
BAKTERİOLOJİ  
 

 Etkenler ge iş ir yelpazeyi kapsa aktadır.  

 Bir çok absemikstbakteriyal flora içerir.  

 Aero  etke ler arası da Alfa he olitik “treptokoklar ve “tafilokoklar yer 
alır.  

 A aero  etke ler arası da ise Ba torides ve Peptostreptokokus e zeri 
akteriler yer alır.  

 Aeroplar % , a aeroplar %  hastada sapta ır.  

 İ u osüpresif olgularda oral florada yer al aya  gra  egatifler, 
salmonella, Eikenellacorodens (klindamisine dirençli) gibi nadir 
organizmalar da etken olabilir.  

  



KLİNİK 
Semptomlar : 

◦ Ağrı  
◦ Ateş  
◦ Şişlik  
◦ Disfaji-Odinofaji  

◦ Trismus  

◦ “olu u  sıkı tısı  
◦ De tal ağrı, çekil e   

  

  



 Bulgular:  
◦ Şişlik %  lateralfare geal duvar   
◦ Dental Anormallikler  

◦ Fluktasyon  

◦ Orofaringeal Anormallikler  

◦ Trismus  

◦ Laringeal Anormallikler  

  



Peritonsiller enfeksiyon 
 

  

  

              ateş, kırğı lık 

   disfaji,odinofaji 

  sı ak patates  ko uş ası, tris us, 
uvula ı  deviye ol ası ve yu şak 
da ağı  itil esi 

 kaynak— tonsillitin ilerlemesi 



Retrofarengial enfeksiyon 
  

 

 Retrofarengial abse 
◦ %50 vakalar 6-  aylık hastalar ol akdadır. 
◦ %  vakalar  yaşı  aştı dadır. 
◦ Çocukarda-ateş, huzursuzluk, le fade opati, tortikollis, oral alı ı  

zorlaş ası, ogaz agrısı, hipersalivasyo  

◦ Erişki lerde –agrı, disfaji, a oreksiya, asal o struksiyo , asal 
rejutiasyon, horlama  

◦ Dispne ve respirator distres de ola bilir. 

 Lateral posterior orophary geal duvarda şiş e 



 Çocuklarda kaynak: 
◦ le f odları dakı süpürasyo  

◦ Nasal,adenoid,tonsil 
e feksiyo ları 

  

 Erişki lerde kay ak: 

    travma, instrumentasyon  

     ve üsye enf. 



da ger space =tehlikeli ala  
 Preverte ral fasiya ve alar fasiya arası dakı oşluk 

  

  E feksiyo ları ; 

 Buru  ve oğazda  gele  le fatik dre aj ile olur.  

 Bulgular ilki  etkile e  ölge ile alakalıdır daha so rada  toksik 
görü ü  alır.  

 Mediasti it ve a piye  gelişir.  

 Tedavisi dre aj ve İV a ti iotiktir.  

 Mediasti el yayılı  içi  torakoto i uygula ır.  

  



Prevertebral alan enfeksiyonu 
 

◦ “ırt, oyu ,o uz agrısı  
◦ Yut a za a ı şikayetler daha da 

artıyor 

◦ Disfaji,dispne 

Kaynak: 

    pott absesi, travma, 
osteomiyelit, retrofarengial ve 
tehlikeli alandan enfeksyon 
yayılı   



Submandibular alan enfeksiyonu 
 

◦ agrı, disfaji, oyu da sertlik, agız 
sula ası 

◦ agız ta a ı öde i, çe ealtı da 
şişlik 

 
Kaynak: 

 

%70-85 odontojenik 

sialadenit 

     lymphadenit 

     agız  ta a ı yarala ası 

     mandibula fraktürleri 



Lud ig’s a gi a 

  

  
◦ Sellulit var, abse yokdur 

◦ su a di uler ala a  sı ırlıdır 

 

◦ Fasya, kaslar, konnectiv doku tutulu 
var 

◦ fluktuans yoktur,ama boyun ön 
derisi ödemli,sert ve gergindir 

◦ “ı ak potates 
ko uş ası,hipersalivasyo  

 Taşip e,disp e,stridor 



Parapharyngeal alan 
enfeksiyonu 

◦ ateş, titreme, huzursuzluk 

◦ agrı, disfaji, tris us 

◦ lateral fare gial duvarı  ediale 
itilmesi 

 Kaynak 

   - adenoid,tonsil 

fare ks, astoid,diş 
e feksiyo ları, süpüratif 
lenfadenit 



TANI 
 Anamnez 

 

 Fizik muayene 

 

 Laboratuvar  

 

 Görüntüleme  



GÖRÜNTÜLEME 

  

  

 LATERAL BOYUN FİLMİ 

  

  

  kolay ve ucuz. 

 özellikle retrofarengial abse 
ta ısı da degerlidir 

  



Yüksek çözünürüklü USG 
 

  

  

  

 Ava tajları 
         -radiasyon olmaması  
            - portabil olması 

 Dezava tajları 
-Kullanım alanı sınırlıdır 
-Yorum yapana baglı 
-Derin yapıları iyi göstermez 

 



MRG 

  

  

 Ava tajları: 

     -radyasyo  alı a ası 

     -deri  yapıları  daha et 
gösterilebilmesi 

 Dezava tajları: 

     -za a  al ası 

 

  



BT 

  

  

 Ava tajları: 
    -derin ve yüzeyel a ato ik yapıları 
daha ayrı tılı gösteriyor. 

   - A se ve sellülit ayırı ı ı yap aya 
yardı çı olur 

 

 Dezava tajları 
     -radiasyon alı ası 
     -artefaktlar 

     -yu şak doku seçi iliği MR kadar 
değil  



TEDAVİ 
  

  

 Hava yolu sagla ası 
 Antibiyotik tedavisi 

 Cerrahi drenaj 

  



  

  

 Hava yolu sagla ası 
  

                 gözlem 

                  

                 entubasyon 
 

                 trakeotomi 



Antibiotik tedavi 
 
◦ Polymikrobial enfeksiyonlar 

 

◦ Aerobic Strep, anaerobes  

                  i u  sağla  kişilerde  

◦ Ampicillin/sulbactam veya penisilin G + metronidazole veya 
klindamisin (oral kaynak) 

◦ Ampicillin/sulbactam veya Seftriakson + metronidazole veya 
Siprofloksasin + Klindamisin otit kay aklı  

                   i u  suprese kişilerde  

◦   Sefepim + metronidazol veya imipenem veya meropenem veya 
piperasilin-tazobaktam 

 

 

 
 

 



Komplikasyonlar 
  

  

 Hava yolu obstruksiyonu 

  Abse rüptürü 

  Pneumonia 

  Akciger  Absesi 



  

  

 İ ter al juguler ve  tro bozu 
◦ Lemierre sendromu 
◦ “CM oyu a şiş e ve agrı 
◦ Bakteriyemi,dural sinus trombozu,septik emboli 
    

 Tedavi 
◦ İv a ti iotik tedavisi 
◦ Ligasyon ve eksizyon 

  



  

  

 Karotis arter rüptürü 
◦  mortalite %20-40 
◦ Ciddi kanama 
◦ Büyük kıs ı i ter al karotis arterde ,az kıs ı ekster al 

karotis arterden 

 Tedavi 
◦ Proksimal ve distal kontrol 
◦ Ligasyon 
◦ Greftleme veya yamama 

 

  

  



  

  

 Mediastinit 
◦ mortalite  %40 
◦ Arta  disp e ve göğüş ağrısı 
◦ CXR = ge işle iş ediasti u  

 Tedavi 
◦ erke  ta ı ve erke  üdahile 
◦ Agressiv İV a ti iotik tedavisi 
◦ Cerrahi müdahile 

◦ Transcervical yaklaşı  
◦ Göğüs tüpü ve torakoto i 

  



  

  

 Rekürre  Deri  Boyu  E feksiyo ları 
◦ Altı da ko je ital a o ali olabilir 

◦ Görüntüleme taniya yardı ı oluyor. 

 

  



Kli ik İzle  
•Hasta Ço uk Hastalıkları “ervisi e devir alı dı 

•Ampisilin-Sulbaktam+Klindamisin tedavisi 6.gününde 

•Abse ta ısı ile yatışı ı  .gü ü de KBB tarafı da  dre aj lokalizasyo u 
nedeniyle uygun görülmedi 

•Ateş ve huzursuzluk yok. FM’de lezyo da elirgi  gerile e görüldü 

•Tekrar görü tüle e pla la dı 

  



 

 

 

TEŞEKKÜRLER… 

 

 


