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Olgu  

 yaşı da kız hasta  
 

Yakı a: Sağ gözde a i aşlaya  şişlik ve kızarıklık  
 

Öykü 

•Hasta hasta eye aşvurdukları sa ah sağ gözü şiş ve 
kızarık olarak uya ış. 
•Ağrı ya da kaşı tı yakı ası yok.   
•Ateşi ol a ış.  
• Eşlik ede  üst solu u  yolu e feksiyo u ulguları yok .  



Olgu  

Fizik akı 
• Genel durumu iyi 

• Ateş: ,  °C     

• Kalp tepe atı ı: /dk   

• Solu u  sayısı: /dk  

• Sistem muayeneleri normal  

 

• Sağ alt ve üst göz kapağı 
öde li ve kızarık, göz 
kapakları açıl ıyor, 
doku akla ağrı ya da 
hassasiyet yok. 

• Hasta göz kapakları ı 
aralaya adığı içi  göz 
hareketleri ve görme 
değerle diril esi 
yapıla adı.  
 



                 Ön ta ı? 



Olgu  

Özgeç iş 
• Doğu  ö esi ve doğu  öyküsü de özellik yok 
 

• İki yaşı a kadar sağlıklı, so rası da sık üst solu u  yolu 
enfeksiyonu  

 

• Üç yaşı da Mayıs  sol gözde şişlik ede iyle aşka ir sağlık 
merkezinde orbital selülit ve orbital apse ta ısıyla hasta eye 
yatırılarak a ti iyotik tedavisi veril iş ve apse oşaltıl ası 
yapıl ış. Ondört gü  hasta e yatışı ol uş.  

 

• Hazira   da ye ide  sol gözde kızarıklık yakı ası ola  
hastaya pre-septal sellülit ta ısıyla ağızda  a ti iyotik tedavisi 
veril iş. 

 



Olgu  

Soy-geç iş 

• A e a a arası da akra alık yok  
• A e:  yaş, sağ-sağlıklı 
• Ba a:  yaş, sağ sağlıklı 
• Biri i ço uk: Hasta ız  
• İki i ço uk:  yaş, kız, sağ-sağlıklı 

 



Olgu 

Laboratuvar 

• Beyaz küre: 21,600 /mm3 (%90 nötrofil, %6 lenfosit) 

• Hb: 10,7 g/dl     MCV: 76 

• Trombosit: 415,000/mm3 

• Sedimantasyon: 37 mm/s 

• CRP: 1,18 mg/dl 

• Biyoki ya i ele eleri or al sı ırlarda  
 

 



                  

                     Ö  ta ı? 



Olgu 

•Hasta hasta eye yatırıldı. 
 

•Pre-septal sellülit ve orbital selülit ö  ta ılarıyla 
damar yoluyla ampisilin-sulbaktam ve klindamisin 
tedavisi aşla dı.  



Olgu-Görüntüleme: Orbita MRG  



Olgu  

Görüntüleme  

Orbita MRG 

• Sağ pre-septal ve orbital alanda ödemli görünüm 

• Sağ orbitada apseyle uyumlu görünüm ve enfeksiyon 
ulguları da sol göz ala ı a ilerle e 

• Ethmoid ve maksiller sinüzit 

 

Beyin MRG 

• Patolojik bulgu izlenmedi. 



Olgu  

• A ti iyotik tedavisi i  . gü ü de sol göz kapağı da da 
kızarıklık - şişlik geliş esi ve radyolojik olarak e feksiyo  

ulguları ı  karşı tarafa ilerle iş ol ası ede iyle ampisilin-
sulbaktam tedavisi kesilerek, vankomisin ve meropenem 
a ti iyotik tedavisi aşla dı.  

 

• Göz hastalıkları ve kulak- uru  oğaz ölü leri tarafı da  
hasta değerle dirildi.  
 

• Antibiyotik tedavisinin 3. gününde endoskopik yöntemle apse 
oşaltıl ası yapıldı. Apse ateryali de  çalışıla  kültürde 

üre e ol adı.  
 

• A ti iyotik tedavisi da ar yoluyla  gü e ta a la dı.  
 

 



Olgu 

Yineleyen pre-septal/orbital sellülit etiyolojinin 

elirle esi e yö elik yapıla  i ele elerde; 
 

• Bağışıklık siste i soru u izle edi (İ ü glo uli  düzeyleri 
yaşa göre or al, le fosit alt grupları or al sayıda ve 
dağılı da, kro ik granülamatoz hastalık açısı da  gö derile  
dihidrorodamin testi egatif so uçla dı . 
• Kistik fibroz açısı da  ter testi egatif 
• Ola ile ek a ato ik soru ları  elirle esi içi  paranazal 

sinüs ve maksiilofasiyal tomografileri çekildi.  



Olgu 

Paranazal sinüs ve maksiilofasiyal  BT 

•Pansinüzit izle iş olup sağ ethmoid sellüler lateral 
duvarda fokal dekstrüksiyon izlendi. Bilateral 
lamina paprisealar i e izle iş olup yer yer 
defektif görünümdedir. Lamina paprisea dehissa sı 
ile uyumlu olabilir. 



Olgu  

• Kulak- uru  oğaz ölü ü e hasta değerle dirildi.  
 

• Hastada izlenen anatomik defektin ço uklarda sık karşılaşıla  
ir duru  olduğu ve errahi işle  düşü ül ediği elirtildi.  

 

•  Lamina paprisea dehissa sı ı  daha ö e geçir iş olduğu 
errahi işle lere ağlı ola ile eği elirtildi, a ak hasta ı   

yıl ö e ilk apse oşaltıl ası girişi i ö esi yapıla  
radyolojik değerle dir eleride e zer ulgular olduğu 
görüldü.  



Olgu 

• Tedavisi ta a la arak ta ur u oldukta  yaklaşık  gü  
so ra sol gözde şişlik ve kızarıklık yakı asıyla ye ide  ço uk 
a ile aşvura  hasta göz hastalıkları ve kulak uru  oğaz 

ölü ü tarafı da  ye i radyolojik görü tüleriyle 
değerle dirildi.  
 

• Pre-septal selülit ta ısıyla servise yatırılarak ampisilin-
sulbaktam  tedavisi aşla dı.  Tedavi  gü e ta a la dı.  
 

• Ethmoid si üs ya  duvarı da oluş uş ola  a ato ik 
defektin ve lamina paprisea dehissa sı ı  cerrahi olarak 
düzeltil esi içi  aşka ir erkeze yö le dirildi.  



Pre-septal selülit  

• Anatomik olarak orbital septumun ö ü de kala  dokuları  
inflamasyonu  

 

• Bakteriyemi, üst solunum yolu enfeksiyonu (özellikle paranazal 
sinüzlerin e feksiyo u , trav a ya da deri ütü lüğü ü  

ozul ası a ede  ola  herha gi ir duru  ö ek ısırığı 
benzeri) pre-septal selülit gelişi iyle so uçla a ilir.  

 

• Ço uklarda görül e sıklığı erişki lere göre daha fazla  
 

 

• Paranazal si üs e feksiyo ları a iki il gözle ilgili soru lar e  
çok a ato ik ko şuluğu ede iyle ethmoid sinüslerin 
e feksiyo u so rası görülür.  
 

 



Pre-septal sellülit  



Pre-septal selülit 

• Ço uklarda e  sık etke ; Streptococcus pneumonia, genellikle 
üst solu u  yolu e feksiyo larıyla ilişkili  
 

• Aşı ö esi dö e de e  sık etke  H. influenza tip b olguları  
% i  
 

• Peptostreptococcus, bacteriodes  adir karşılaşıla ile ek 
anaerop etkenler  
 

• Trav a so rası pre-septal selülitte, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes ya da birden fazla mikroorganizma 
etken  

 

• Adenovirüs e feksiyo ları ço uklarda pre-septal selülit ile 
karışa ilir.  



Pre-septal selülit  

Olguları  çoğu da 

 

• Virüs nedenli üst solunum yolu enfeksiyonunu 

 

•  Yerel dokularda inflamasyon  (mukozal ödem, mukoza 
salgıları ı  değiş esi  

 

• Nazofarenks  ikroorga iz aları ı  yer değiştir esi 
 

• Pre-septal selülit     



Pre-septal selülit  

Bakteriyemiye iki il gelişe  pre-septal selülit 
 

 

• <  ay ço uklarda daha sık  
• Birkaç gün öncesinde virüs nedenli üst solunum yolu 

e feksiyo u ulguları  
• A i aşla gıçlı  °C i  üstü de ateş 

• Göz kapakları da a i aşlaya  ve hızlı ilerleye  şişlik  
 
• Paranazal sinüs  görüntülemesi genellikle patolojik bulgular 

içerir ancak bu bulgular üst solunum yolu enfeksiyonun 
ede  olduğu değişikliklerle ilişkilidir. 

 

 

 



Pre-septal selülit  

Paranazal si üs e feksiyo u a iki il gelişe  pre-septal selülit 
 

 

• Çoğu lukla >  ay  
• Öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü 
• Öyküde yakı aları  aşla ası da   ö e  özellikle sa ahı  erke  

saatleri de daha elirgi  ola   ve gü  içi de azala  göz kapağı da 
şişlik  
• Yakı aları  aşladığı gü  göz kapağı da a i gelişe  şişlik ve 

kızarıklık 
• Ateş eşlik ede ilir  a ak ge ellikle çok yüksek değildir. 

 
• Paranazal sinüslerin radyolojik görüntülemesinde genellikle 

ay ı tarafta ethmoid sinüzit ya da pansinüzit izlenir.  
 

 

 

 

 

 

 



Pre-septal selülit  

Klinikte 

• Göz kapağı da şişlik 

• Kızarıklık 

• Ağrı 
• Duyarlılık  

 

 Fizik akıda  
• Göz küresi hareketleri normal 

• Göz kapağı da düşüklük 
izlenmez 

• Pupil refleksleri or al ol alı  
 

• Yakı alara her za a  ateş eşlik 
etmez, akut faz belirteçlerinde 
yükselme görülmeyebilir.  
 

• Ka  kültürü: Özellikle  yaşı da  
küçük ço uklarda pozitiflik ora ı 
daha yüksek  
 

• Klasik kli ik ulguları  varlığı da 
görüntüleme gerekmez.   
 

• Orbital selülittten klinik olarak 
ayrıla adığı duru larda göz 
doktoru değerle dir esi ve 
görüntüleme gerekir.  
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Pre-septal selülit  

Hasta eye yatışı gerektire  duru lar 
 

• Bir yaşı da  küçük ço uklar  
• Yaygı  siste ik e feksiyo  ulguları ı  eşlik et esi 
•Hasta ı  ço ukluk çağı aşıları yapıl a ışsa ya da eksik 

yapıldıysa  
 

Antibiyotik tedavisi 
 

• Ampisilin-sulbaktam 200 mg/kg/gün  6 saatte bir 4 dozda 

• Seftriakson  75-100 mg/kg/gün 12 saatte bir ya da tek doz  



Pre-septal selülit  

Ayaktan tedavi  
 

• İlk aşvuruda göz kapağı şişliği hafifse  
• Hasta ı  ge el duru u iyiyse  
• Aile i  tedaviye uyu  göstere eği düşü ülüyorsa  
 

• Amoksilin-klavulonik asit  90 mg/kg/gün 2 dozda  

• Seforoksim aksetil  20-30 mg/kg/gün 2-3 dozda  

 

 

 

 



Pre-septal selülit  

• Tedavi süresi 10-14 gün  

 

• Tedaviye damar  yoluyla antibiyotik tedavisi olarak 
aşla dıysa ateşi  düş esi de   saat so ra, hastada kli ik 

olarak düzel e izle iyorsa ağızda  a ti iyotik tedavisiyle 
devam edilebilir.  



Orbital sellülit 

• Orbital septumun arkası da kala  yağ ve kas dokusu u  
inflamasyonu  

• Göz küresi etkilenmez 

• Ço uklarda erişki lere göre daha sık, küçük yaş gru u 
hastalık açısı da  daha riskli  
• Genellikle rinosinüzit ko plikasyo u olarak ortaya çıkar. 

(Özellikle ethmoid sinüzit ve pansinüzit olguları da   
 







Orbital sellülit  
Etiyoloji  
 

• E  sık rinosinüzite ikincil  
• Diş ya da kulak e feksiyo ları a iki il  
• Cerrahi, trav a, ya a ı isi   
 
• Kli ik uygula ada etke  ola  ikroorga iz ayı ge ellikle 

gösterilememekte  
• Apse oşaltıl ası duru u da apse ateryali ya da errahi 

işle  gerektire  olgularda si üs aspirat kültürleri yol gösterici 
olabilir. Ancak kesin olarak etkeni bize göstermez.  

 
• Her hastada ka  kültürü alı alı, ço uklarda ka  kültürü de 

etke i  gösteril e olasılığı erişki lere göre daha yüksek 



Orbital sellülit 

Etkenler  
 

• Staphylococcus aureus  

• Streptococcus anginosus (milleri) 

• Streptococcus pyogenes 

• Streptococcus pneumoniae  

• Daha az oranda anaerop organizmalar (üst solunum yolunun 
anaerop etkenleri; Bacteroides, Prevotella spp., Fusobacterium 
spp., Veillonella spp.) 

• Akut bakteri sinüziti etkenleri (S. pneumoniae, H. influenzae ve 
M. catarrhalis) 

 

    Birden fazla mikroorganizma etken olabilir.  

 



Orbital selllülit  

Klinik 
 
• Genellikle yakı aları  

aşla ası da  1-2 gün öncesinde 
üst solunum yolu enfeksiyonu 

ulguları 
 

• Gözde ani aşlaya  şişlik, ağrı, 
kızarıklık, sulanma  
 

• Göz küresinin öne doğru itilmesi 
 

• Göz hareketlerinde kısıtla a ve 
görme ozukluğu  
 

• Ateş 
 

• Laboratuvar incelemelerinde akut 
faz belirteçlerinde yükselme  
 



Orbital sellülit 

Ko trastlı to ografi i ele esi yapıl ası gerektire  
durumlar  

 

• Göz küresi i  ö e doğru itil esi proptoz) 

• Göz hareketleri de kısıtlılık  ya da göz hareketleri i  ağrılı 
ol ası  
• Gör e kay ı ya da çift gör e 

• Eşlik ede  örolojik ulguları  ol ası  
• Laboratuvar incelemelerinde nötrofil sayısı ı  , i  

üzeri de ol ası  
• Uygun tedaviyle 24-  saat içi de kli ik düzel e ol a ası  

 

 



Orbital sellülit  

Komplikasyonlar 
 

• Subperiostal apse 

• Orbital apse 

• Kavernöz sinüs tromboflebiti 

• Beyin apsesi 

• Gör e kay ı, körlük  
• Kavernöz sinüs trombozu özellikle karşı taraftaki gözde de 

inflamasyon ulguları gelişiyorsa  kafa çifti si irleri; III, IV, 
V1, V2, and VI) 

• Santral retinal arterde tıka ıklık  



Orbital sellülit 

Tedavi 
 

• Başla gıç tedavisi da ar yoluyla a ti iyotik veril esi 
  

•Antibiyotik tedavisine ek olarak özellikle komplikasyon 
gelişe  olgularda errahi tedavi  

 

• Tedavi süresi 3 hafta  
 

•Hastada kli ik düzel e izle dikte  so ra ağızda  
antibiyotik tedavisine geçilebilir. 

 
 



Orbital sellülit  

Tedavi  
 

• Ampisilin-sulbaktam 200 mg/kg/gün  4 dozda  

 

• Toplu da  kaza ıl ış metisilin dirençli S. aureus 
e feksiyo ları ı  çokça görüldüğü yerlerde tedaviye 
klindamisin ekle esi uygu  ir yaklaşı dır.  
 

•MRSA ve sefalosporin dirençli pnömokoklardan etken olarak 
kuşkula ılıyorsa tedavide ek olarak vankomisin (60 

g/kg/gü   dozda  kulla ıl ası uygu  ola aktır. 



Yineleyen pre-septal/orbital sellülit 

•Biri il ağışıklık siste i soru ları 
•Alerji  

•Kistik fibroz   

•Primer silier diskinezi  

•Paranazal si üslerde ve ko şu a ato ik yapılarda 
doğuşta  ya da edinsel anatomik sorunlar  
 

 















Teşekkürler… 


