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• MEHMET YAĞIZ DİKMEN 
7 yaşı da erkek hasta 

    Şikayet:  Bo u da şişlik 

                    Ağız ke arı da ka a 

                    Tek kaşı ı ukarı kaldıra a a 

 



Öyküsü 

•   gü  ö e sağ kulak ö ü de e sağ çe e altı da şişlik gelişe  
hasta,                  

•  gü ü  so u da ağız ke arı da gülerke  sola ka a e sağ 
kaşı ı kaldıra a a şika eti geliş esi üzeri e  

          hastanemizin çocuk acil servisine getirildi. 

 



 

 

 

• Özgeç iş: özellik yok 



• Soygeç iş: 

Anne:  aş. Yüksek okul ezu u. Hasta ka ıt 
perso eli. Sağ, sağlıklı. 

Baba:  aş. Yüksek okul  ezu u. Hasta ka ıt 
perso eli. Sağ, sağlıklı. 

 Anne- a a arası da akra alık ok. 
             1. çocuk: hasta ız. 
             2. çocuk:  a lık kız. Sağ, sağlıklı 
              



FİZİK MUAYENE 
Ateş: ,  °C                      Na ız:  atm/dk 

KB: 110/70 mmHg            SS: 24/dk 

 

Genel durum: İ i, ili ç açık, oryante, koopere. 

Cilt: Turgor, tonus doğal. Öde , siyanoz yok. 

Baş-Boyun: Saç e saçlı deri doğal, kafa apısı si etrik. 
Sağ ö  servikalde   çaplı, u uşak kı a da, 
hareketli, ağrısız LAP paketi 

    Sol ön servikalde   çaplı, u uşak kı a lı, 
hareketli, ağrısız LAP paketi  

     Sağ kulak ö ü ölgede   o utlu, u uşak 
kı a lı, hareketli, ağrısız le f nodu 

 



• KBB: Orofarenks, tonsiller doğal. 
• Gözler: Bilateral IR doğal, pupiller izokorik, göz 

hareketleri normal. Konjonktiva ve skleralar 
doğal. 

• SS: Solu u  sesleri doğal; ral, ronküs yok. 

• KVS: S ,S  doğal. Ek ses, üfürü  ok.  



• GİS: Karı  rahat. Defa s, rebound yok. 
Hepatomegali yok. Traube kapalı , dalak kot 
altı da   ele gel ekte 

• GÜS: Haricen erkek. Testisler bilateral normal 
boyutta,skrotumda. 

• NMS: Bili ç açık. E se sertliği ok. Patolojik 
refleks ok. Kas gü ü ua e esi doğal. Sağ 
kaşı ı kaldıra a a, dişleri i gösterirke  ağız 
ke arı da sola ka a 



LABORATUVAR 

BK: 11.558mm3         Üre: 21   mg/dL          AST: 30 U/L 

Nöt: 5.677 mm3          Krea: 0.43 mg/dL         ALT: 19 U/L 

Hb: 11.9   mm3       Ürik asit: 3.4 mg/dL      Tot.Bil: 0.34 

Plt: 147.000 mm3        Glukoz: 76 mg/dL         D.Bil: 0.13 

                              Na: 136    mEq/L        Prot.: 6.6 g/dL 

                              Ca: 9.8  mEq/L               Alb: 4.5 g/dL 

                              K: 4.53  mEq/L              LDH: 377 U/L 

                              Cl:100mEq/L                CRP: 0,63 mg/dL 

                              İ org. P: 4.7 mEq/L          ESR: 2mm/h 

                                



Ö ta ıları ız?? 



TAKİP VE TEDAVİ 

• Ço uk a ile aş uruda  ir gü  so ra hasta 
tarafı ıza  LAP e periferik fasiyal paralizi 

ede i le da ışıldı. 
• Bu bulgularla  

               1. Lenfoma(MSS lezyonu veya tutulumu) 

               2. Solid Tümör (RMS ) 

               3. Enfeksiyon (EBV) 



TAKİP e TEDAVİ 

• Hasta çocuk onkoloji servisine ileri tetkik ve 
teda i a a ı la atırıldı. 

• Ço uk o koloji ser isi de apıla  fizik 
muayenesinde LAP ve splenomegaliye ek 
olarak eksudatif  tonsillit e ak iğer 
bazallerinde bilateral  ince ral mevcuttu. 
Hasta ı  a ı za a da ateşi aşla ıştı. 
 



• Hastadan EBV ve CMV serolojisi,periferik 
yayma, ka  tetkikleri çalışıldı. 

• Karı  MR: Dalak o utları art ıştır  mm). 
Ko turları u taza dır. Parankim intensitesi 
homojendir.  

 



TAKİP e TEDAVİ 
• Kranial-Difüzyon MR: Pansinüzit, parankimal patoloji sapta adı. 
• Boyun MR: Bilateral  submandibuler juguler ve servikal alanda 

sağda konglomere görü ü de e  ü üğü sağda   çapa ulaşa  
solda aklaşık   çapı da ölçüle  multiple LAP lar 
izlenmektedir.Histopatolojik ta ı ö erilir. 

• Toraks BT: Bilateral aksillada solda daha fazla sa ıda ol ak üzere e  
ü ükleri solda  , sağda   çapa ulaşa  multiple lenf 
odları izlenmekte olup, sol aksilladakiler LAP açısı da  kuşkulu 

ulu uştur. Subkarinal alanda 11 mm, bilateral hiler 5-   çaplı 

lenf odları izlenmektedir  



TAKİP e TEDAVİ 

• Hasta ı  eksudatif tonsilliti, ince rali e ateşi 
ol ası ede i le;  

• bakteri nedenli pnömoni arlığı da 
dışla a adığı da ,  

• ampisilin sulbaktam teda isi aşla dı. 



TAKİP VE TEDAVİ 

• Yapıla  EBV VCA IgM  +            CMV IgM +133.5 

•               EBV VCA IgG   +            CMV IgG  +4.83 

 

• Periferik Ya ası da: 
     a gı  Downey hücresi mevcuttu. 

 

 





TAKİP e TEDAVİ 

• Ö  pla da EBV e feksi o u düşü düğü üz 
hastada 

1. LAP 

2. Splenomegali 

3. EBV serolojik testleri i  pozitifliği 
4. Periferik a ası da Do e  hü releri 

• Periferik fas al paralizi i asıl açıkla a iliriz?? 











EBV Enfeksiyonu 

• Dünya populasyonun % ’ i etişki lik dö e i e kadar Epstein-
Barr irüsü le karşılaş ıştır.  

• Tükürük e oğaz salgıları ile akı  te as, ka  e kontamine 
eş alarla ulaş aktadır.  

• Epide iler ap a aktadır.  
• Sosyo-eko o ik düze i düşük toplu larda pre ala sı daha 

yüksektir.  

• EBV  e feksi o ları ge ellikle ço ukluk dö e i de gelişip elirtisiz 
seyreder. 

• Klinik 

• Enkübasyon: Erişki de -50 gün, çocukta 10-14 gündür. 
Klasik klinik tablosu 3-5 günlük prodrom dö e i de  so ra gelişe  
ateş, halsizlik, oğaz ağrısı e lenfadenopati şekli dedir.  
 

 



• Fizik Muayene Bulguları 
• Ateş % -95)  

• lenfadenopati  (%80-90) 

• tonsillofarenjit  (%80) 

• splenomegali (%50) 

• hepatomegali (%10-15) 

• palatal peteşi (%25-60) 

• sarılık %  

• döküntü (%0-15) 

• periorbital ödem.  
Döküntü:  %3-  arası da değişir. Sıklıkla gö de e üst 
ekstremitelerde maküler, makülopapüler, peteşiel döküntüler olur.. 
Ampisilin/amoksisilin alı ı so rası, hastaları  % - ’ü de 
kaşı tılı, makülopapüler döküntü meydana  gelir. A ırı ı ta ıda 
önemlidir.  
 



• Komplikasyonlar 

• Hematolojik: Trombositopeni, hemolitik anemi, aplastik anemi, 
agranülositoz,   agammaglobulinemi, hemofagositik sendrom. 
• Respiratuvar: Persistan öksürük, pnömoni, plevral efüzyon, hiler 
lenfadenopati 
• Kardiyak: Göğüs ağrısı, myokardit ve perikardit gelişe ilir. 
• Nörolojik: EBV’ u  ede  olduğu enfeksiyöz mononükleozlu 
hastaları  % - ’i de MSS ko plikas o u geliş ektedir. Aseptik 
menenjit, ensafelit, transvers myelit, akut hemipleji, enfeksiyöz 
polinöropati, optik nevrit, periferik nöropati, Bu nörolojik 
ko plikas o lar kli ik ulguları  orta a çık ası da  -3 hafta sonra 

aşlar e prognoz genellikle iyidir.  
• Dalak rüptürü: Spontan veya minör travma ile oluşa ilir. 
Diğer EBV’ u  Burkitt lenfoma ve nazofarenks karsinoma ile de ilişkisi 
sapta ıştır. 


