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•  yaşı da  
 

–erkek hasta 

 

 

 

 



 

Şikayeti: 
 

–a esi ge e uyku sırası da hasta ı  
hırıltısı olduğu u söylüyor 

 



Ö)GEÇMİŞİ 

• . ge elik haftası da 

• sezaryen ile  

•   oyu da .  g ağırlığı da doğ uş 

• ge elik oyu a düze li ko trol yapıl ış  
• izle lerde ir soru  sapta a ış 

• doğdukta  so ra solu u  sıkı tısı, sarılık gi i 
şikayetler geliş e iş 



HİKAYESİ 
• Hasta yaklaşık üç aylıkke  a esi ço uğu  

kasları ı  çok gevşek olduğu u 

• aşı ı hiç kaldıra adığı ı fark et iş  
• dış erkeze aşvur uşlar: Takiplerde sıkı tı 

yaşa dığı içi  daha so ra tarafı ıza 
aşvur uşlar 

• Eylül ’de yapıla  kas iyopsisiyle 
sentronükleer myopati (geri planda miyotonik 
distrofi  ta ısı ko ul uş 

• Hasta düze li olarak öroloji polikli iği 
tarafı da  takip edil iş 

 



Soygeç işi 
   
A e  yaşı da sağ sağlıklı  
Ba a  yaşı da sağ sağlıklı  
A e a a a a ço ukları  
 
1. Ço uk hasta ız  
2. . ço uk ,  yaşı da kız sağ sağlıklı  
Ailede hastalık: 
 a aa e astı , aşka özellik yok 
  



 

 

• Hasta ı  e  so  polikli ik ko trolü de  a esi 
ço uğu  so  irkaç aydır ge e uykudayke  ara 
ara hırıltısı olduğu u söylüyor. 



 
Fizik Muayene 

 • Ateş  C 

• Na ız: /dk 

• Solu u  sayısı: /dk 

• Ka  ası ı: /  mmHg 

 

• Boy: 138 cm (75. p) 

• Ağırlık:  kg . p  

• Bel çevresi: 90 cm 

• Beden kitle indeksi: 28,3  

 



• Cilt  re gi doğal. Peteşi, purpura, solukluk, 
sarılık, re k değişi  ala ı yok. 

• Gözlerde çekiklik epikantus yok, konjonktiva 
ve skleralar doğal, gözleri  her yö e hareketi 
doğal. 

• Buru  tıka ıklığı akı tısı yok.  
• Boğaz, ade ikler doğal. 



• Kalp rit i doğal, kalp sesleri S , S  doğal.  
• Ek ses üfürüm yok. 

• Her iki göğüs yarısı solu u a eşit katılıyor. 
solu u  sıkı tısı takipne yok. dinlemekle ral, 
ronküs, ekspiryum uzu luğu yok. 

• Karı  uaye esi doğal.  
• Hassasiyet, rebound, defans, 

hepatosplenomegali yok. 



• Bili ç açık. İletişi , yö eli  çevreyle ilgi 
normal. Kol ve bacak proksimal kaslarda 
güçsüzlük mevcut. Kas tonusu azal ış.  

• Kafa çifti si irleri i  uaye esi doğal. Deri  
tendon refleksleri alı a adı. Desteksiz 

erdive  çıka ıyor. Gowers bulgusu pozitif. 

• KBB hekiminin muayenesi: Üst hava yolu 
o strüksiyo u sapta adı 
 



Laboratuvar 

• Ka  gazları:  
– pH: 7.404  pCO2: 42.8  HCO3: 25.8 

 

– Solunum fonksiyon testi:  

– FEV1: %45   

– FEV1/FVC: %115  PEF:% 67  MEF25-75: %82 

            hasta işle e uyu  sağlaya ıyor  



ÖN TANI ? 
                         

•  yaşı da erkek hasta  
• Sentronükleer miyopati ta ılı  
• So  irkaç aydır ara ara ge e uykuda hırıltıları 

oluyor 

• Solunum sistemi muayenesinde patoloji 
sapta adı 

• Ka  gazı ve SFT so uçları ? 

 



 

• Hasta ı  kesi  ta ısı polisomnografi ile 
konuldu. 

–7 obstrüktif apne ve 1 santral apne 
olmak üzere toplam 8 apne 

–apne indeksi 1.0 (/sa) 

–apne hipopne indeksi 9,7(/sa) bulundu 



Tıkayıcı uyku apnesi hastalığı 


























