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• Şikayeti: Öksürük, hırıltı. 
• Hikayesi: 38 GH ile 3.300 gr doğan erkek bebek, 
    doğumdan sonra solunum sıkıntısı nedeni ile  
     yenidoğan YBÜ’de 2 gün yatırılarak takip edilmiş,  
     yaklaşık 3 gündür öksürük hırıltı şikayeti olan hastanın 

annesinde de gribal semptomlar mevcut. 

48 günlük erkek hasta 



Özgeçmiş: 
• Prenatal: 24.GH da yapılan fetal USG’de 

akciğerinde kistik yapılar tespit edilerek takibe 
alınmış. 

• Natal: 38 GH ile sezaryen ile 3.300 gr doğmuş. 
• Postnatal: Doğumdan sonra solunum sıkıntısı 

nedeni ile 2 gün yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde 1 gün hood içi,1 gün oda havasında 
takip edilmiş. 

  



Soygeçmiş: 

• Anne 23 yaşında, sağlıklı 
• Baba 28 yaşında, sağlıklı 
• Anne ve baba arasında akrabalık yok, 
• 1. çocuk 3 yaşında, kız, sağlıklı 
• 2. çocuk hastamız 



Fizik Muayene 

• Ateş: 36 C 

• Nabız: 100/dk 

• Sol. sayısı: 36/dk 

• KB: 70/50 mmHg 

• SPO2: %98 

 

• Baş çevresi: 36,5 cm (50 p) 
• Boy: 54 cm (50 p) 

• Ağ: 5.140 g (50-90 p) 

 

 



• Gd: iyi 
• Cilt: Turgor, tonus doğal 
• Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal.  
   Boyunda kitle yok, LAP yok. 
• KBB: Orofarenks ve tonsiller doğal 
• Solunum:Solunum sesleri dinlemekle doğal, ral yok, 

ronkus yok,hışıltı yok,ekspriyum uzunluğu yok 
• KVS: S1+,S2+ S3 yok. Ek ses yok,üfürüm yok. 
• Karın: Rahat, defans, rebound yok. Organomegali yok. 
• Ürogenital: Haricen erkek,anomali yok. 
• Ekstremiteler: Deformite yok 
• Nöromuskuler sistem: doğal 

 



Labrotuvar 

• WBC: 8.900 u/L 

• NEU: 1.050 u/L 

• HGB:  10,1 g/dl 

• MCV:  101 fL 

• PLT :  325.000 u/L 

 

• CRP: 0,04 mg/dl 

 





• Ön tanılarınız nelerdir? 

• Başka hangi tetkikleri isteriz? 





BT rapor 

Akciğer parankim alanlarının 
değerlendirilmesinde; 

• sağ alt lobu tama yakın tutan tip I 
konjenital kistik adenomatoid 
malformasyon ile uyumlu görünüm 
mevcuttur. 



Ayırı ı ta ı 

•Pulmoner sekestrasyon 

•Bronkojenik kist 

•Konjenital lober amfizem 

•Pnömotosel 

•Konjenital diyafragma hernisi 



Doğuşta  konjenital) kistik adenomatöz 
malformasyon: KKAM 

• Terminal ro şiyollerde adenomatöz tipte aşırı 
geliş e ile irlikte alveoler büyümenin 

askıla ası ve kistik ge işle elerle 
karakterize bir defekttir. 

• Ak iğer maturasyonunda disregülasyon  
so u u oluşa  art ış hü re proliferasyonunun 
patolojide  soru lu olduğu düşü ül ektedir. 

 
Ch’i  KY, Tang MY .Arch Pathol  1949;48:221-9. 
Kotecha S, et al. Paed Resp Rev 2012;13:162-171. 



• Konjenital ak iğer alfor asyo ları ı  % ’i, 
• İ sida s: . / .  a lı doğu  
                                            EUROCAT: www.eurocatnetwork.eu accessed Jan 2011 

• Kız=Erkek 

• %  tek tarafı tutar Sağ=Sol . 
• % ’si de pulmoner sekestrasyon, konjenital 

lober amfizem, bronkojenik kist, özofageal 
dublikasyon kisti ve nöroendokrin kist gi i diğer 
malformasyonlar görülebilir. 

KKAM 



• Tip ’da  Tip ’e  tipi ulu aktadır 

• Tip  e  sık görüle  ve e  iyi prognozu olan 
tiptir ve kistler  ’de  üyüktür ve 
multiloküledir 

• Tip  ise  ’de  küçük çapta irçok kistten 
oluşur ve ek doğu sal a o alilere e  sık u 
tipte rastla ır 

• Tip ’ü  plöropulmoner blastomlar ile ilişkili 
olduğu düşü ül ektedir 

 

 

KKAM 



Bulgular 

• İ taruteri  dönem: Polihidramniyoz, fetal 

hidrops, pulmoner hipoplazi ve ölü doğu  

• 0-  yaş: Takipne, solu u  sıkı tısı  

• >  yaş: Tekrarlaya  pnömoni  

 

Tawil M ve ark. Pediatr  Radiol 2005;35:79-84 



Komplikasyonlar 

Tekrarlayan enfeksiyonlar 

Hemoptizi 

Pnömotoraks 

Malignite (Pulmoner blastom, 

rabdomyosarkom, bronkoalveolar karsinom, 

vb.) (özellikle tip 4) 

 



Ta ı 

• Sıklıkla antenatal USG ile ta ı ko ulur. 
• Prenatal MRG, KKAM’ i  konjenital diyafragma 

hernisi ve diğer gelişi sel ak iğer 
patolojilerinden ayırı ı da yararlıdır. 

• Antenatal ta ısı ko a  azı olguları  ge eliği  
üçüncü tri estırı da ke diliği de  gerilediği 
veya kay olduğu ildiril iştir. 

• Antenatal ta ıyı doğrula ak içi  postnatal 4-6 
aylık ike  YÇBT ö eril ektedir. 

Shanti CM. Semin Pediatr Surg 2008;17(1):2-8 
Kotecha S, et al. Paed Respir Rev 2012;13:162-171. 



•Ak iğer grafisi 
e  sık kulla ıla  
yöntemdir 

•BT detayları  ve 
ameliyat öncesi 
anatominin 
değerle diril esi içi  
yararlıdır   



Tedavi 

• KKAM tedavisi cerrahidir. 

• Genellikle tek bir lobu tut aktadır, tedavi 
lobektomidir. 

• KKAM ile doğa  e ekleri  çoğu 
doğu da  so ra ulgu vermez. 

• Cerrahi tedavi genellikle 6-  aylıkke  
yapılır. 
 

 



Bronkojenik Kist 

• Primitif trakeo ro şiyal ağa ı  dalla ası 
sırası da ventral yüzde ir to ur ukla a ı  a a 
havayolu da  ayrıl asıyla gelişir -8. hafta). 

• Gelişi sel olarak ir önbarsak duplikasyon 

kistidir. 

• Süt ço ukları ve ço uklarda mediastinal kitlelerin 

% ’u u oluşturur.  
 



Ta ı 

• Ak iğer grafisi 

• Bronkoskopi 

• Bilgisayarlı to ografi BT  

• Ma yetik rezo a slı görü tüle e MRG  

 



Mediastinal BK (%35-85) 

Pulmoner BK (%10-65) 



• K=E, ailesel özelliği yok. 
• İçi silyalı respiratuvar epitelyu  ile döşeli ve 

mukoid sıvı ile doludur, duvarı da kıkırdak 
vardır. 

• Genelde semptomsuzdur (periferik yerleşi li . 
• Se pto ları  ağırlığı kistleri  yerleşi i e ve 

ko plikasyo lara ka a a, v .  ağlıdır. 

Bronkojenik Kist 



Bulgular  

• Ha i ede iyle yol açtığı se pto lar 
– Pulmoner hipoplazi ede iyle solu u  sıkı tısı 
– Mediyastinal şift ve venöz dö üşü  e gelle esi 
– Ha i ede iyle solu u  sıkı tısı 

 

• Bası ede iyle yol açtığı se pto lar 
– Hava yolu a ası ede iyle solu u  sıkı tısı 
– Özofagusa ası ede iyle esle e soru u 

– Tekrarlaya  ak iğer e feksiyo ları,  hemoptizi, apse, 
ampiyem 

 



Komplikasyonlar 

 tekrarlaya  ak iğer e feksiyo ları, 

apse 

ampiyem 

pnömotoraks 

 ası atelektazisi 

kistik hemoraji  

neoplastik değişiklikler 

 



• Antenatal USG, direkt grafi, baryumlu grafi 
(mediastinal BK), BT, MRG 

• Direkt grafide kist içi de hava sıvı seviyesi i  
görülmesi kistin enfekte olduğu u gösterir. 

• Bu durumda pnömotesel ve ak iğer 
apsesi de  ayırı ı güçtür. 

Ta ı 



Pulmoner Sekestrasyon 

•Ke di e özgü ka la ası ola  ve 

trakeo ro şiyal ağaç ile ilişkisi ol aya  ve 

fo ksiyo  gör eye  ir ak iğer dokusudur.  

•Torakal veya a do i al aortta  çıka  

sistemik bir arterden beslenir. 

 



• Ko je ital ak iğer alfor asyo ları  %6’sı 

        İntralober         Ekstralober 

Pryce DM J Pathol Bacteriol 1946 

Pulmoner Sekestrasyon 



  İntralobar      Ekstralobar    

  Ak iğeri  içi de                                Ak iğerde  ayrı 

  Posterior bazal segment                 Diafragma üstü 

  Sistemik arter                   Sistemik arter 

  Pulmoner ven                     Sistemik ven    

   K=E                                                     E>K 

  >  yaş ulgu verir     İlk  ay semptomatik olanlarda) 

   %75                                                     %25 

  Tekrarlayan pnömoniler,      Nadiren e feksiyo , ası ulgusu 

      öksürük, ateş,stridor,hemoptizi            

  Ek anomali az                                       >%50 ek anomali 

   

Anatomik özellikler ve bulgular 



• Antenatal USG 

• Ak iğer grafisi 

• BT 

• BT anjiografi 

• MRG 

Ta ı 



Konjenital Lober Amfizem 

• Bir lobda, bazen de bir 
segmentte havalanma 
artışı ve hava hapsi ile 
karakterizedir. 

• Histolojik olarak edinsel 
amfizemdeki gibi doku 
hasarı yoktur.  

• Normal asinuslar ve aşırı 
ge işle iş alveoller 
mevcuttur . 

 



Nedenler 

İ tre sek ro şiyal o strüksiyo  e  sık  

Ekstrensek ro şiyal obstrüksiyon 

Alveolar fibrozis 

Fokal pulmoner hipoplazi 

Fokal alveoler hiperplazi (polialveolar lob) 

 

Konjenital Lober Amfizem 



• E>K 

• Sıklıkla; sol üst lo  %  

                  sağ orta lo  %  

                  sağ üst %   
                  alt loblarda (%2) görülür 

 

• %10-  kalp a o alileri eşlik eder 

Kendig and Chernick’s Disorders of the Respiratory Tract in Children    

Cremin BJ. Br J Radiol 1971;44:692-696 

Konjenital Lober Amfizem 



Bulgular 

 

• Orta/ileri ve gittikçe arta  solu u  sıkı tısı 
• Takipne, dispne, hırıltı, öksürük, siyanoz ve 

tekrarlaya  ak iğer e feksiyo ları 
• Etkilenen bölgede solunum seslerinde azalma, 

vizing ve perküsyonda hiperrezonans vardır 



Ta ı 

PA akciğer grafisi  
BT 
Sintigrafi 
EKO 
Bronkoskopi 



• Diyaframda bir defekt ve pulmoner hipoplazi 
ile karakterizedir. 

• Bro ş oyutları ve dalla ası, alveolar yüzey 
ve pulmoner arter dalla ası azal ış, 
arteriolar duvarları kalı laş ıştır.  

• İ sida s: , / .  a lı doğu  

• %  hastada eşlik ede  a o aliler e  sık 
iskelet ve kalp) mevcuttur. 

Konjenital Diyafragma Hernisi 



• Bochdalek herni; posterolateral 

lokalizasyonlu defekt,   %80 sol,%20 

sağ taraflı, <%  ilateral. 

• Morgagni herni (%5-10); 

diafrag a ı  sternokostal 

hiatusundan ön-orta hatta  gelişe  

defekt, %  sağ taraflı. 

• Pulmoner hipoplazi ve pulmoner 

hiperta siyo u  şiddeti ortalitede 
önemli belirleyicilerdir. 

Konjenital Diyafragma 
Hernisi 

Bochdalek 

Morgagni 



Bulgular 

• Antenatal USG’de polihidroamniyos  

• Doğu da iddi solu u  sıkı tısı, siyanoz 

• Fizik muayenede; skafoid karı , asi etrik 

göğüs distansiyonu, toraks oskültasyonunda 

ağırsak sesleri i  alı ası, etkile e  tarafta 

azal ış solu u  sesleri 
 



Ta ı 

• Antenatal USG 

• Ak iğer grafisi 
(lateral/anteroposterior) 

• BT 



SONUÇ OLARAK... 

• Konjenital torasik malformasyonlar nadir 
olmakla birlikte önemli morbidite ve mortalite 
nedenidir. 

• Antenatal USG ta ıda ö e li ir tara a 
testidir. 

• Hastalar eşlik ede  a o aliler açısı da  da 
araştırıl alıdır. 

• Uzu  süreli izle  yapıl alıdır. 



Hasta ızı  kli ik izle i 
 

• Hasta ız düze li aralıklarla göğüs hastalıkları 
polikli iği de  takipli 

• Çocuk cerrahisi AD’ye konsulte edildi. 

• Eşlik ede ile ek kardiak a o aliler açısı da  
kardiyoloji BD ile konsulte edildi 

        EKO:ASD(sekundum-küçük) 

 


