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•  yaş 5 ay, erkek hasta 

 

•Yakı a: Boyu da şişlik 



Öykü 
• 2 hafta önce ateş ve dökü tüsü ol uş ve  
• Suçiçeği geçir iş.  
 

•  gü  ö e aşlaya  oğaz ağrısı ve sağ kulak altı da 
şişlik 

• Boyu  hareketleri ağrılı 
• Eşlik ede  ateş yok   



Öykü 
 
• Dış erkezde yapıla  USG’de; 

– Sağda elirgi  ol ak üzere her iki servikal zincirde, 
submandibular ve jugulodigastrik bölgede en büyükleri sağ 
jugulodigastrik bölgede 41x14mm ve sol jugulodigastrik 

ölgede  o utları da ekojen hilusları seçilebilen 
korteksleri kalı laş ış, ir kıs ı kistik dejenerasyon ile 
uyumlu ekojenite artışı izle iştir lenfadenit?)  

 
• Tetkik ve tedavi a a ıyla servisi ize yatışı yapıldı 



Özgeç iş ve So geç iş  
 • Doğu  ö esi, doğu  ve doğu  so rası 

öyküsünde özellik yok  

 

• A e:  yaş, sağ-sağlıklı 
• Ba a:  yaş, sağ-sağlıklı 
• Akra a evliliği yok  

 

• . ço uk: Kız,  yaşı da, sağ-sağlıklı 
• . ço uk: Hasta ız 

 



Fizik muayene 

• Ateş: 36,3 °C 

• Na ız: /dk  

• SS: 26/dk 

• TA: 90/60mm/Hg 

 

• Boy: 120 cm (50-75p) 

• Tartı:  kg p  

 

 



Fizik Muayene 
• Genel durum: İyi 
• Cilt: Deri rengi normal solukluk siyanoz, sarılık yok. Dökü tü yok. Turgor or al 
• Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı si etrik. Sağ Servikal bölgede 

  ü üklüğü de ağrılı kitle. Sol servikal bölgede 2x3 cm 
ü üklüğü de ağrısız kitle 

• KBB: Kula  içi i yerleşi i doğal. Buru  tıka ıklığı akı tısı yok, orofarenks ve 
tonsiller doğal. 

• Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik. Göz 
• küreleri i  her yö e hareketi doğal. 
• SS: Her iki hemitoraks solu u a eşit katılıyor. Toraks deformitesi 
• yok. Ral ve ronküs yok. Ekspryum uzu luğu yok. 
• KVS: Kalp rit i doğal. S + , S +  doğal S  yok. Üfürü  yok. Femoral atar damar 

a zı iki ya lı alı ıyor 
• GİS: Çöküklük ka arıklık kitle yok. Üfürü  yok. Batı  rahat, defa s-rebound yok, 

hepatosplenomegali yok, traube açık, fıtık sapta adı. 
• GÜS: Hari e  erkek. A o ali yok. Sü et derisi doğal. Her iki testis skrotumda ele 

geliyor.Kostovertebral açı hassasiyeti yok. 
• NMS:Bilinç açık. İletişi , yö eli , çevreye ilgi or al. E se sertliği yok. Kafa çifti 

si irleri i  uaye esi doğal. Deri  tendon ve yüzeyel refleksleri iki taraflı doğal 
• Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonus doğal. Deformite yok. 



Laboratuvar 

• Beyaz küre: 12.882 /mm³ 

• ANS: 8.474/mm³ 

• HGB: 11.8 g/dl 

• PLT: 440.000 /mm³ 

 

• CRP: 2.84 mg/dl 

• Sedim: 42 mm/h 

• Periferik yayma: Atipik hücre 
izlenmedi  

 

 

 

•    EBV VCA IGM: Negatif 

•    EBV VCA IGG: Negatif 

• CMV IGG:  Pozitif 81.6 AU/ml 

• CMV IGM: Pozitif 0.69 

 

     Biyokimyasal tetkikleri normal  

     sı ırlarda değerle dirirdi.  



ÖN TANILAR? 



MR 
• Boyu  MR : İç kıs ı ekrotik, dış tarafı öde li deri  oyu  

e feksiyo u ile uyu lu ola ile eği düşü üle  lenfadenopati. 
Malignite düşü ül edi.  



Kli ik İzle  
• Ampisilin sulbaktam ve klindamisin aşla dı 

 

• 5 gün a ti iyotik tedavisi uygula a  hasta ı  
takipleri de oyu  şişliği geriledi. Boyu  
hareketleri deki ağrı ortada  kalktı. 
 

• Kontrol tetkiklerinde akut faz belirteçlerinde gerileme 
izlendi.  

• Genel durumu iyi olan, yakı ası bulunmayan hasta 
a ti iyotik tedavisi i  ağız yoluyla toplam 14 gün 
olacak biçimde devam edilmesi planlanarak taburcu 
edildi 



Lenfatik Sistem 
• Le fatik siste , vü udu  koru ası da ve 

i ü olojik işlevi  ürütül esi de ö e li 
görevler üstlenen; 

 

 Lenfositler 

 Le f da arları ve le f bezleri 
 Dalak 

 Tonsiller ve adenoid bezler  

 Peyer plakları 
 Timustan oluşur  



Lenfatik Sistem 

• Lenf bezleri lenfatik damarlar boyunca yerleşmiş 
kapsüllü yapılardır. Büyüklükleri birkaç ’den 
birkaç ’ye kadar değişen boyutta olabilir  

 

• Ye idoğa  dö e i de ge ellikle ele gel ez. Yaşla 
irlikte üyüklükleri artar ve ço ukluk çağı da 

servikal, aksiller ve inguinal lenf bezleri muayeneyle 
ele gelir. 

 



Lenfadenopati 

•Le f düğü leri i   
oyutu ve yapısı ı  
ozul ası 
 

•Fizik i ele e sırası da 
sık karşılaşıla  ir ulgu  
 

• Çoğu iyi huylu 



Fizyopatoloji 

Bir lenf bezi; 

 

• Bir a tije i  uyarısı so u u or al le fositleri  ve 

    akrofajları  sayıları ı  art ası EMN gibi enfeksiyoz) 

• Le f ezi i  ke di e feksiyo ları so u u da inflamatuvar 
hücrelerin infiltrasyonu (lenfadenit) 

• Lenfositlerin ve akrofajları  neoplastik infiltrasyonu 
(lenfoma) 

• Depo hücrelerin infiltrasyonu (Gau her’s hastalığı gi i  

 

ile büyüyebilir. 



Niçin önemli? 

• E feksiyo lar ve çeşitli malign hastalıkları   
seyrinde ilk bulgu 

• Bu hastalarda ta ıda geç kalı ası ö e li 
tı i soru lara yol aça ile eği de  le f 

odları dikkatle değerle diril eli 
• Eğer le f nodu patolojik boyutta ise 

lenfadenopatinin nedeni mutlaka 
ta ı la alı 



Bo utları e ol alı? 

•1 ’ i  altı daki lenfadenopatiler genellikle nonspesifik  

 

Ço ukluk çağı da: 
 

•Supraklavikular 0,3 cm 

•Epitroklear, oksipital postaurikuler 0,5 cm 

•Servikal, aksiller 1 cm 

•İ gui al 1,5 cm 

•Abdomen  2  cm 

•Mediasten 1,5  üyüklüğe kadar or al ka ul edile ilir 

 

 



Lenfadenopati nedenleri 

• CHİCAGO 

 

• C: Canser (HL,NHL,AL,KL,MM) solid:meme,ac,rcc,prostat 

• H: Hypersensitivity ilaç, aşıla a vs.  

•  İ : İ fe tio  (viral, bakteriyel vs.) 

• C: Collagen vascular disease (RA, SLE, dermatomyozit vb) 

• A: Atypical LAP  (CD, AILD, angiosentrik İPH, LG, WG  

• G: Granulomatous (tbc,mikobakteryel enf,silikozis) 

• O: Other (inflamatuvar psödo tümör) 



Lenfadenopatiye Yaklaşı  
•Le f düğü ü ü  üyüklüğü 

•Yakı aları  süresi Akut, kro ik  

•Diğer yakı ları  varlığı, geçiril iş e feksiyo lar 

•Ağrı, kızarıklık, ısı artışı, fluktuasyon, fistülizasyon, ciltte yara, 
travma hikayeleri: Enfeksiyon? 

•Kriptik tonsillit, makulopapuler döküntü, splenomegali, ateş, 
ampisilin so rası ortaya çıka  dökü tü: EMN? 

• Siste ik ulgu varlığı ateş, kilo kay ı, ge e terle esi var ı, B 
kriterleri): Malignite? 

• Ağrı ge ellikle ir inflamatuar süreç ve süpürasyonun sonucu 
ol ası a rağ e , adire  malign bir lenf nodunun nekrotik 
merkezi içine kanamadan da kaynaklanabilir. 

•Kedi-köpek te ası var ı ? Bartonella hanselae?) 



Ya gı  lenfadenopati 

 

• Bir iri e ko şu ol a a  iki le f ezi ölgesi de le f 
düğü leri de ü ü e sapta ası 

• Yaygı  lenfadenopati görüle  hastalıklar:  
– Enfeksiyonlar  

– Otoimmün hastalıklar  
– Hipersensitivite reaksi o ları  
– Depo hastalıkları  
– Neoplastik ve proliferatif hastalıkları  

 

Lenfadenopatiye Yaklaşı  



Lokalize lenfadeopati 
• Bir le f ezi ölgesi a da ir iri e ko şu le f ezi 

ölgeleri de çıka  lenfadenopati 



Lenfadenopatiye Yaklaşı -laboratuvar  

• Ta  ka  sayısı 
• Periferik yayma 

• Sedimentasyon hızı 
• Kara iğer ve ö rek fo ksiyo  testleri LDH, 

Ca, P, ürik asit) 

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



 
Lenfadenopatiye Yaklaşı -

Görüntüleme 

 • Ak iğer grafisi ( mediastinel ge işle e var ı?  

 

• Ultrasonografi 

 

• MR 

 

• Tomografi 

 

• Galyum sintigrafisi 



Ne za a  biyopsi yapıl alı? 

• Öykü, fizik akı ve la oratuvar ulguları maligniteden 
şüphele diriyorsa ge e terle esi, kilo kay ı, fizik 

uaye ede ağrısız, sert, çevre dokuya yapışık le f düğü ü, 
sitopeni ) 

•Supraklavikular, epitrohlear ya da arka servikal  lenf 
düğü leri de üyü e  
•Le f düğü leri de yaygı  üyü e ol ası  
• Lenf nodu hızla üyüyorsa 

•  haftalık uygu  a ti iyotik tedavisi e ya ıt 
alı a a ası ya da tedavi altı da le f düğü leri de 
büyümenin devam etmesi 



Derin Boyun Enfeksiyonu 

• Deri  oyu  e feksiyo ları DBE  aş- oyu , ak iğer ve üst 
özegafustan kay akla arak oyu u  deri  dokuları ı 
etkileye  akteriyel e feksiyo lardır.  
 

• Enfeksiyon lenfadenit, oyu  dokuları ı  selüliti şekli de 
görüle ile eği gi i apse oluşu u da gözle e ilir. Pota siyel 
olarak hayatı tehdit ede ile  ve yoğu  edikal tedavi 
gerektire  duru lardır. 



Derin Boyun Enfeksiyonu 
   Etiyoloji 

Her yaş gru u u etkileye  u duru u  etiyolojisi de: 
• Tonsillit/farenjit 

• Tükrük ezi e feksiyo ları 
• Diş çürükleri/apseleri veya operasyo ları 
• Baş oyu  ölgesi e errahi veya diğer şekillerde oluşa  

travmalar 

• Deri ütü lüğü ü  ozul ası  
• Endoskopi / bronkoskopi gibi invaziv girişi ler  
     

    Olguları  % ’de  çoğu da eti olojik ede  sapta a az. 



Derin boyun enfeksiyonu 
Belirtileri nelerdir? 
 

• Kli ik ulgular tutula  ölgeye ağlı olarak değiş ekle 
irlikte ge el olarak oyu da şişlik ve oyu  

asimetrisi, oğaz ağrısı, etkile e  ölgede ısı artışı, kulak 
ağrısı, yut a güçlüğü, yut a sırası da ağrı,  trismus 
(pterygoid kas tutulu u a ağlı , solu u  sıkı tısı ve 
disfonidir. 

  

• Tortikollis ve oyu  hareketleri de kısıtlılık görüle ilir. 
 

• Ateş, ge el duru  düşkü lüğü, halsizlik ve iştahsızlık, 
taşikardi ulu a ilir. 



Derin boyun enfeksiyonu 
    Ta ı 
• Olgularda  ayrı tılı öykü alı ası gerekir. Öyküde geçiril iş 

üst solu u  yolu e feksiyo ları, diş soru ları, errahi işle , 
trav a öyküsü sorgula alı ve ta  ir siste ik uaye e 
yapıl alı.  

• Ko trastlı oyu  BT ta ıda altı  sta dart olup oyu  MRI 
elirli duru larda kulla ıla ile  görü tüle e 

yöntemleridir. 

• USG sık kulla ıla  ir görü tüle e yö te i olup DBE 
yerleşi i, üyüklüğü, apse varlığı ve çevre dokularla ilişkili 
yardı ı ilgiler vere ilir 



Derin boyun enfeksiyonu 
Tedavi 

• Hava yolu sağla ası 
 

• A ti iyotik tedavisi  E  sık etke ler; Staphylococcus aureus 

ve Streptococcus pyogenes, u etke ler göz ö ü e alı arak 
tedavi düzenlenmeli) 

 

• Apse oluşu u varsa errahi oşalt a yapıl alı  



Derin boyun enfeksiyonu 
Komplikasyonlar 

 

• Enfeksiyonun ilerlemesi sonucu ampiyem, perikardit, 
mediastinit, perikardial effüzyon yapabilir. Karotis arter 
rüptürü, aortopulmoner fistül görülebilir.  

 

• Ayrı a kraniyal sinir paralizileri, servikal nekrotizan fasiit, 
juguler ven trombozu, venöz emboli, septik şok, yaygı  
da ar içi pıhtılaş a, ö rek yetersizliği, e e jit, epidural 
apse gibi komplikasyonlar da görülebilir. 



 

                         

 

              Teşekkürler… 


