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Olgu 

•  yıl 8 aylık 

• Kız hasta 

 

• Çocuk nefroloji bölümünce proteinüri 
etiyolojisi açısı da  ö rek iyopsisi a a ıyla 
hasta servise yatırıldı. 
 

 



• Girişi sel Radyoloji tarafı da  lokal a estezi 
altı da yapıla  iyopsi so rası .saati de 
hasta ı  yaşa sal ulguları; 
 
– Spo  : % 8  oda havası da  

– Nabız : 190/dk 

– Ka  ası ı: /  mmHg 

– Solu u  Sayısı :  /dk 

– Ateş: ,8°C   

 

 



Özgeç iş 

• 2150 gr C/S ile miad doğu  
 

Soygeç iş 

• A e:  yaş, sağ-sağlıklı 
• Ba a:  yaş, sağ-sağlıklı 
• A e a a arası da akra alık yok 

 
Kulla dığı ilaç: yok 
Alerji: yok 



Fizik Muayene 

• Genel durum: Kötü 

• Cilt: Cilt soluk,ödem, ikter, dudak çevresinde 
siyanoz mevcut 

• Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Boyu da kitle 
ve LAP yok 

• Gözler: Bilateral ışık refleksi alı ıyor. Konjonktiva 
ve skleralar doğal 
• Kulak: Her iki kulakta işit e kaybı, kohlear 

i pla tı mevcut  

• Kardiyovasküler: S1, S2 doğal.Üfürü  yok.  
 



Fizik Muayene 

• Solunum sistemi: Taşip e, retraksiyon, 

inlemeli solunum,ral ronküs yok 

• Gastrointestinal sistem: Batı  rahat, defans- 
rebound yok 

• Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok. 

• Nöromuskuler sistem: Bilinç açık 

• Ektstremiteler :Doğal 
 



Laboratuvar  

• Glukoz: 124  mg/dL 
• Ürea :32,2 mg/dL 
• Kreatinin :0,30  mg/dL 
• AST:26,7  U/L 
• ALT: 10,6  U/L 
• T.Protein: 6,77  g/dL 
• Albumin: 4,64  g/dL 
• Na: 139  mmol/L 
• K: 4,1  mmol/L 
• CRP:0,02mg/dL 
• Sedimentasyon: 7 mm/h 

 

• Beyaz küre:9773/ mm³ 
• Nötrofil: 6628 /mm³ 

• HGB:10,6  g/dL 
• MCV:77,8  fL 
• Trombosit :254400 

 



 

 

• Ö  Ta ılar ? 

 

• Başka Ha gi Tetkikleri İsteyeli ? 

 



Görüntüleme 



Ka  gazı  

• Ph: 7,42 

• PCO2: 26,8  mmHg 

• MetHb:%12.2 

• HCO3:19.2  

 



Hasta ıza 

• Methemoglobinemi ta ısı ko uldu 
• Bir saat so ra alı a  ka  gazı da metHb: %15,5 

• Tekrar alı a  ka  gazı da metHb: %16,6 gelmesi 
üzeri e hastaya etile  avisi g/kg’da  iv  -2 
dakikada verildi 

• Ko trol ka  gazı da metHb: %6,3 şekli de 
so uçla dı 

• Takipleri de SpO  düşüklüğü, taşip esi ve 
taşikardisi geriledi 

• Hasta şifa ile ta ur u edildi 



                              

     METHEMOGLOBİNEMİ 



METHEMOGLOBİNEMİ 
• Methemoglobin, ferrik (Fe3+) formda demir içeren hemoglobin 

molekülüdür 
 

• Normal koşullarda oksije  olekülü hemoglobin molekülünün 
ferröz (Fe2+) formdaki demirine ağla arak dokulara taşı ır 
 

• Hemoglobin demirinin vücutta okside olarak elektron kaybetmesi ile 
ferrik (Fe3+) formda demir oluşur 
 

• Fizyolojik şartlarda vü utta ferrik (Fe3+) formdaki demir heksoz 
monofosfat şa tı ve NADH ağı lı-sitokrom b5 redüktaz enzimi 
tarafı da  redükte edilir ve methemoglobin iktarı % 0,5-3 
düzeyinde sabit tutulur 



Methemoglobinemi gelişe  hastalarda; 

• Methemoglobinin ferrik formdaki demirinin 
oksije  olekülü ü ağlaya a ası 

• Ek olarak ferröz formdaki hemoglobin 
moleküllerinin oksijen afinitesinin art ası 
nedeniyle dokulara oksijen sunulamaz 

 

        Doku hipoksisi ve fonksiyonel anemi 



ETİYOLOJİ 
Konjenital nedenler ; 

• Sitokrom b5 redüktaz eksikliği :  
 Herediter methemoglobinemi vakaları ı  çoğu otozomal 

resesif 
 Sitokrom b5 redüktazı  heterozigot eksikliği de  

kay akla ır 
 

 
• Sitokrom b  eksikliği : 
 Konjenital methemoglobineminin en nadir görülen nedeni 
 Sadece birkaç ailede ta ı la ış 

 



Konjenital nedenler ; 

 

• Hemoglobin M hastalığı:  
 Alfa, beta veya nadiren gama globin genindeki 

utasyo lara ağlı ortaya çıka  otozomal do i a t geçişli  
 

 Net etki, ömür boyu methemoglobinemidir 
 

 Metilen mavisi uygula ası bu tip konjenital 
methemoglobinemiyi düzeltmez 
 

 Etkili bir tedavi yoktur 



Edi il iş ede ler; 
 

• Vakaları ı  çoğu, çeşitli ekzojen ajanlarla  art ış 
methemoglobin oluşu u da  kay akla aktadır 

 
• Aşırı dozda ya da  sta dart dozlarda özellikle sitokrom b5 

redüktaz kıs i eksikliği ola larda  ilaç alı ı a ağlı 
meydana gelebilmektedir 
 

• Term ve prematüre bebekler methemoglobinemi gelişi i e 
özellikle duyarlıdır. Çü kü sitokrom b5 redüktaz aktivitesi, 
erişki   aktivitesi i  % - 'ı kadardır 

 

 



 
 

 



Topikal anestezik ajanlar: 

• Topikal a estezi içi  kulla ıla  benzokain sprey 
ve benzokain içeren ağız akı  ürü leri i 
kulla dıkta  so ra methemoglobinemi 
vakaları görül üştür 



KLİNİK  
Konjenital methemoglobinemi : 

• Baş ağrısı,halsizlik ve kolay yorul a şikayeti  
 

• Hastalar  hemoglobinin % 'ı a kadar ola  
methemoglobin düzeylerinde bile asemptomatik 
olabilir.  
 

• Doku oksijenizasyonun azal ası ede iyle 
polisitemi oluşur ve asla flebotomi ile 
düzeltilmemelidir 



KLİNİK  
Konjenital methemoglobinemi : 
• Tip I hastalık : 
 Sitokrom b5 redüktazı  fo ksiyo el yetersizliği i  eritrositlerle 

sı ırlı olduğu tiptir 
 Methemoglobinemi ve ortaya çıka  siyanoz dışı da aş ağrısı, 

yorgunluk ve efor dispnesi mevcuttur 
  Yaşa  beklentisi normaldir  

 
• Tip II hastalık : 
 Sitokrom b5R tüm hücrelerde eksiktir 
 Siyanoza ek olarak geliş e geriliği ,mental retardasyon, mikrosefali, 

opistotonus, atetoid hareketler, şaşılık, ö etler ve spastik 
kuadriparezi vardır 

 Yaşa ı  ilk yılı da kay edilirler 



KLİNİK  
Edinsel methemoglobinemi: 

 
• Semptomlar  kompanse edi i eka iz aları  oluş ası içi  

yeterli za a  sağla aya  dokulara oksije  veril esi deki 
akut bozukluktan kay akla ır  
 

• Erken elirtiler arası da soluk, gri veya avi re kli deri, 
soluk dudaklar ve tır ak yatakları, aş dö esi, aş ağrısı, 
taşikardi, yorgu luk, efes darlığı ve uyuşukluk ile irlikte 
siyanoz bulunur 
 

• Daha yüksek methemoglobin seviyelerinde, solunum 
depresyonu, koma, şok, nöbet ve ölüm meydana gelebilir 



TANI 

• Hipoksi ve / veya oksidatif pota siyelli ir aja ı  
alı ası da  so ra oksije  iktarı ı  azal ası a ağlı 
klinik semptomlar veya semptomlarla birlikte ani siyanoz 

aşla gı ı  
 

• Artan oksije  uygula asıyla düzel eye  hipoksi 
 

• Kan, koyu kır ızı, çikolata veya kahvere gide  aviye farklı 
renklerde tarif edil iştir 
 

• Deoksihemoglobinin aksi e, ka  oksije le te as ettiği de 
renk değiş e ekte 



TANI 

• Methemoglobinemi varlığı ı tespit et ek ve 
hastalığı  şiddeti i değerle dir ek içi  oksijen 
saturasyonu, ka  gazı, methemoglobin 

akıl alıdır  
 

• Ardışık esillerdeki siyanoz, otozomal dominant 
hemoglobin M hastalığı ı  varlığı ı, 

• Normal ebeveynler ancak etkilenen kardeşler, 
sitokrom b5R'nin otozomal resesif eksikliği i  
veya nadiren sitokrom 'i  varlığı ı gösterir 



TEDAVİ 
• Destek tedavisi, IV hidrasyon ve O2 desteği 

 
• Ciddi asidoz varlığı da sodyu  bikarbonat 

 
• Methemoglobin düzeyi total H ’ i  %25- ’u u  

üstünde ise metilen mavisi %1 solüsyonundan 1 
mg/kg(0.1 ml/kg) intravenöz olarak 1-2 dakikada 
verilir 
 

• Doz bir kez tekrarlanabilir 



• Metile  avisi, G PD eksikliği ola  hastalarda 
kontraendikedir. Akut hemoliz gelişe ilir 
 

• Asemptomatik veya e zi  eksikliği e ağlı kro ik 
siyanotik hastalar;  

 askorbik asit (200-500 mg/gün) 

 riboflavin (20 mg/gün) 

 oral metilen mavisi (100-300 mg/gün) 

 

• Hiperbarik Oksijen: Metilen mavisinin kontrendike 
veya etkisiz olduğu duru larda endikedir 
 



ÖZET VE ÖNERİLER 

• Konjenital tip I methemoglobinemi olan hastalar yaşa  boyu 
siyanoza sahiptir ve genellikle asemptomatiktir 
 

• Tip II sitokrom b5 redüktaz eksikliği olanlarda siyanoz ve ciddi 
gelişi sel a or allikler vardır. Yaşa ı  ilk yılı da 
kaybedilirler 
 

• Akut edi il iş methemoglobinemi ola  hastalar düşük 
methemoglobin düzeylerinde asemptomatik olabilir(<% 20) 
 

• Se pto lar aş ağrısı, yorgu luk, efes darlığı ve 
uyuşukluktur 
 



ÖZET VE ÖNERİLER 

• Methemoglobin seviyelerinde > % 30-  olduğu da, 
solu u  depresyo u, ili ç değişikliği, şok, ö et ve ölü  
görülebilir 

 
• Edinsel methemoglobinemide, ilgili ilaçları  veya 

ki yasalları  iri e aruz kal a geç işi olabilir 
 

• Methemoglobinemide ka , koyu kır ızı, çikolata veya 
kahvere gide  aviye kadar çeşitli renklerde tarif edil iştir 
 

• Asemptomatik hastalarda, genellikle methemoglobin 
düzeyleri <  ola larda, rahatsız edi i aja ı  kesil esi 
dışı da tedaviye gerek duyul aya ilir 
 



ÖZET VE ÖNERİLER 

 
• Hasta semptomatikse ve glikoz-6-fosfat dehidrojenaz 

G PD  eksikliği e sahip değilse, intravenöz metilen 
avisi kulla ıl alı 

 
• 1-2 mg/kg iv  1-2 dakikada verilir 

 
• Cevap genellikle hızlıdır 

 
• Yüksek düzeyde methemoglobin devam ederse doz bir 

saat içinde tekrarlanabilir 
 



 

 

 

 

                                                       Teşekkürler… 


