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KARD İYOLOJ İ 

 

KARD İAK AR İTMİLER 

ATRİYAL TAŞİARİTMİLER  

1. Düzenli atriyal ta şikardiler  

 

a.Sinüs ta şikardisi  

 Kalp hızı >100/dk’dır.  

 EKG’da normal P, QRS, T vardır.  

 Fizyolojik: Heyecan, ekzersiz 

 Kalp hastalıkları: Kalp yetmezliği, Pulmoner emboli  

 Kalp dı şı: Ateş , hipertiroidi, anemi 

 Primer patoloji tedavi edilmelidir  

 Angina veya koroner arter hastalığı şikayetleri olanlar myokard iskemisi açısından kontrol edilmelidir  

Tedavi: 

Kalp hızını kontrol altına almak için: 

a. Beta blokerler  

b. Kalsiyum antagonistlerinden ikisi (verapamil, diltiazem)  

c. Dijital  

b.Paroksismal atriyal ta şikardiler  

En sık görülen aritmidir. 

Ani başlar, ani sollanır  

Kalp hızı 150- 250/dk  

AV nod içinde re-entry mevcut. Genellikle P dalgası  görülmez.  

Stress, kahve, sigara, anksiyete etiolojide yer alı r. 

 

Tedavi :  

   Sakin bir ortamda yapılmalıdır  

 Vagal tonusu arttıran tedaviler: (ilk olarak denem esi gereken tedavi)  

 Karotis sinüs masajı,valsalva manevrası  ve soğuk suya başın daldırılması gibi mekanik manevralar  
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 Tıbbi tedavi:  iv verapamil , esmolol, digoksin veya adenozin  kullanılır.  

2. Düzensiz atriyal ta şikardiler  

a. Atriyal fibrilasyon  

Tanım:  

  En sık rastlanan kronik aritmidir.  

  Atrial kasılma efektif olmadığı için kalp debi kaybına uğrar.  

  Juguler vende a dalgası kaybolur  

  Pulsus deficity vardır  

  EKG’da P dalgası yoktur. R-R aralıkları eşit değildir.  

  En önemli komplikasyonu ise arteriyel embolizmdir .  

  Nedenleri : stress , ateş, volüm kaybı, perikardit, koroner arter hastalığı, MI, pulmoner emboli, mitral kapak hastalığı, 

tirotoksikoz  ve idyopatik atriyal fibrilasyondur.  

  En sık nedeni mitral stenozdur.  

 

 

Tedavi:  

Hasta hemodinamik olarak unstabil ise ; angina pektoriste artış veya konjestif yetmezlikte kötüleşme varsa DC 

senkronize kardiyoversiyon endikedir  

Hasta hemodinamik olarak stabil ise : aritmi sebebi tedavi edilmeli ve atriyal fibrilasyonun ventriküler  cevabını 

kontrol etmek için: iv digoksin , verapamil, diltiazem veya esmolol tatbiki yapılmalıdır. 

Ventriküler cevap kontrol altına alınınca (Digitalle kontral altına alınabilir) oral kinidin veya DC senkronize 

kardiyoversiyon  uygulanır. 

Antikoagulan tedavi yapılmalıdır (Kumadin). Gebelik  sırasında kumadin teratojenik olu ğundan enoxoparine 

kullanılır.  

Tüm tedavilere dirençli hastalara ablasyon tedavisi yapılabilir.  

Akut atriyal fibrilasyonlu bir hastada genel durum hızla bozuluyor ve hipotansiyon geli şiyor. Bu durumda tedavi 

seçeneğiniz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  

A) Dijitalizasyon 

B) Dijitalizasyon + kinidin kombinasyonu 

C) Amiodaron infüzyonu 

D) Beta bloker verilmesi 

E) Elektriksel kardiyoversiyon 

 

(CEVAP E)  
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BRAD İARİTMİLER  

Sinüs bradikardisi  

 Kalp hızı < 60/dk’dır.  

 Uykuda, sporcularda fizyolojik  olarak olabilir.  

 Hipotiroidi, inferior MI görülebilir.  

 İlaçlardan; Beta blokerler, verapamil ve organofosfatlı  zehirlenmesinde görülür.  

 KİBAS’da  görülebilir.  

 EKG’de P, QRS, T normaldir.  

 Semptomatik hastalarda (baş dönmesi, bulantı, bayılma) gibi hastalar tedavi edilir.  

 Tedavide atropin ve geçici/kalıcı pacemaker kullanı lır.  

AV BLOK  

Tipleri şunlardır:  

1. Derece AV Blok 

P-R mesafesinin >0.20 üstünde olu şur,  dijital intoksikasyonu, ARA  ve inferior MI’da görülür. Klinik önemi yok tedavi 

gerektirmez. 

ce 

AV blok  

2. Derece AV Blok  

 Mobitz tip1 (wenckebach) blok:  

PR intervalinde progresif uzama vardır . Bir P dalgasına QRS yanıtı yoktur . Patoloji his demetinin proximalindedir.  

Tedavi gerekmez.  
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 Mobitz tip 2 blok 

- 1/2 - 1/3 oranında P dalgaları ventriküle iletilmez 

- Patoloji his demetinin distalindedir. 

- Semptomatik bradikardi vardır. 

- Tedavisi pacemaker’dir. 

 

3. A - V tam blok (Komplet kalp blo ğu) 

- Sinüs noddan çıkan uyarı ventriküle iletilmez 

- Ventrikülden 25-40/dk bir vuru olu şturur. 

- EKG’de P-P aralıkları eşit dakikada 60-100, QRS aralıkları eşittir. (Dakikada 25-40dk) 

- Tedavisi pacemaker’dir. 

 

VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİLER  

 Ventriküler aritmilerin tipleri şunlardır  

1.Ventriküler erken vurular (VES)  

 Vurular ventriküllerden direkt olarak kaynaklanırlar  

 His- Purkinje iletim sistemini kısa devreden geçerler 

 

 EKG:  
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 QRS tipik olarak geni ş ve acayip  görünümdedir  

    Bir ventriküler erken vuru yu genelde bir tam kompanzatuar pause izler. Başında P dalgası yoktur.  

   Çoğunlukla tedavi gerektirmez .  
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2.Ventriküler ta şikardi  

  Tanım olarak: Üç veya daha fazla birbiri ardından gelen ve dakikada hızları 100’ün üzerinde olan prematür ventriküler 

komplekslerdir.  

  Ventriküler hız >120/dk   

  Paroksismal meydana gelen düzenli bir ritmdir  

  Hipotansiyon  oluşur  

  Sürekli ventriküler taşikardi tedavi edilmezse ventrikül fibrilasyonuna ve ölüme yol açan bir durumdur  

 

EKG:  

 QRS kompleksleri genişlemiş ve acayiptirler  

 QRS kompleksi monomorfik veya polimorfik olabilir  

  torsades pointes (QT uzaması ile birlikte aritmi) görülebilir.  

Tedavi:  

Genel durumu kötü hastalarda, DC kardiyoversiyon  

Genel durumu iyi hastalarda, İV lidokain  
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VT İLE SVT’N İN AYIRIMI 

Bulgu  Ventriküler taşikardi  Supraventriküler taşikardi  

Genel durtum  Kötü  İyi  

Tansiyon arteriyel  Düşük  Normal  

Nabız hızı  >120/dk  150-250/dk  

QRS  Geniş  Dar  

 

3.Ventriküler Fibrilasyon 

Ventriküler fibrilasyonda kalp debisi yoktur. Etkili bir ritme döndürülmedikce ölümle  sinonimdir. Tedavi acil 

defibilasyondur. 

 

 

 

Uzun QT sendromu : 

Etiyoloji 

Hypokalemia 

Hypomagnesemia 

Fenotiazinler 

Trisiklik antidepresan 

İntrakranial Kanama 

Konjenital uzun QT (Potasyum kanal defektine bağlı repolarizasyonun uzaması) 

Idiopathic 

Type I antiaritmikler: Kinidin ve prokainamid 
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Patofizyoloji 

Uzun QT sendromlu hastalarda, Torsade Pointes ventr iküler ta şikardi görülür.  

Uzun QT’de oluşan aritminin sebebi yeniden depolarizasyon (early, after depolarisation) dur. Bu hastalarda 

potasyum  kanallarında mutasyon sonucu faz 3 (repolarizasyon) uzun sürmekte, hücre istirahat membran potansiyeline yavaş 

döndüğü için tekrar uyarılması kolayla şmaktadır . Buna bağlı olarak ventriküler taşikardi meydana gelmektedir.  

 

Tedavi 

Magnezyum IV 

Pace Maker 

Beta Bloker 

BRUGADA SENDROMU 

Brugada Sendromu, kardiyak sodyum kanal genindeki bir mutasyona bağlıdır. Sıklıkla sodyum kanalopatisi olarak 

adlandırılır. Şimdiye kadar 60’ın üzerinde farklı mutasyon tanımlanmıştır ve en az %50’si spontan mutasyonlardır ancak ailesel 

yatkınlık ve otozomal dominant kalıtım  gösterilmiştir. 

Tip 1 (V1-V3’ten bir tanesinden fazlasında >2 mm girintili ST segment elevasyonunu takiben negatif T dalgası) 

potansiyel olarak tanısal olan tek EKG anormalliğidir. Bu Brugada işareti olarak anılır. 

 

Bu EKG anormalliği aşağıdaki klinik kriterlerden biriyle ilişkili olmak zorundadır: 

 

Dökümante edilmiş ventriküler fibrilasyon (VF) ya da polimorfik ventriküler taşikardi (VT). 

Ailede <45 ya ş ani kardiyak ölüm hikayesi. 

Aile bireylerinde çıkıntılı-tip EKG. 
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Programlı elektriksel stimulasyon ile VT oluşturulabilmesi. 

Senkop 

Nokturnal agonal solunum 

Tedavi : 

Kanıtlanmış tek tedavi implante edilebilir kardiyovertör-defibrilatör takılmasıdır (ICD). ICD’nin mevcut olmadığı 

durumlarda veya uygunsuz olabileceği yerlerde (ör. yenidoğan) kinidin alternatif olarak önerilmektedir. 
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ARTERİOSKLEROZ İS 

 

Arter duvarında kalınlaşma ve esneklik (elastisite) kaybına yol açan üç hastalığın ortak ismidir. Arterioskleroz yapan 3 hastalık 

mevcuttur: 

1- Aterosklerozis 

2- Mönckeberg medial kalsifik sklerozu 

3- Arteriolosklerozis (hiyalin & hiperplastik tip) 

1- ATEROSKLEROZ İS 

Arterlerin intima tabakasında oluşan, lümenden kabaran, lümeni daraltan yağ ve fibröz doku içeren plaklar (aterom 

plakları) oluşması ile karakterize bir damar hastalığıdır. 

 

2 - MÖNCKEBERG MED İAL KALS İFİK SKLEROZU  

Orta boy ve küçük müsküler arterlerin tunica media tabakasında  bant (halka) tarzında kalsifikasyon  vardır. 

Kalsifikasyon  lümene ulaşmaz. Endotel ve adventisya sağlamdır. Inflamatuar reaksiyon yoktur. 

Nadir olarak ossifikasyon (metaplazi) ve kemik iliği bulunabilir 

Cinsiyet farklılığı göstermez. 50 yaş sonrası sıktır.  

 

3 - ARTERİOLOSKLEROZ İS 

Küçük çaplı arter ve arteriollerin fibromüsküler ve endotelyal proliferatif kalınlaşmasıdır. 2 tipi vardır: 

a. Hiyalin Arterioloskleroz 

b. Hiperplastik (nekrotizan) arterioloskleroz  

Her iki subtip de hipertansiyon ile ilişkilidir. Hiyalin arteriolosklerozis, normotansif diabetiklerde de görülebilir. 

a) Hiyalin arteriolosklerozis : Uzun süredir hafif-orta şiddetli hipertansiyonu olan yaşlılarda (en sık) veya diabetiklerde oluşur. 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  290  

Hiyalin arteriolosklerozisde arteriollerin duvarında homojen, eozinofilik (pembe) asellüler kalınla şma olu şur . Damar 

lümeni daralır ve kan akımı azalır . 

En yaygın izlendi ği yer hipertansiyonlu hastaların böbrekleridir.  Böbreklerde oluşturduğu is-kemi nedeni ile 

tekrarlayan iskemik nekroz ve fibrozis ile her iki böbrek simetrik olarak küçülür, kontrakte olur. Bu durum benign / hiyalin 

nefroskleroz olarak isimlendirilir. 

 
 

b) Hiperplastik (nekrotizan) arterioloskleroz:  Malign hipertansiyonda olu şur . Hastalarda kardiak dekompansasyon ve 

santral sinir sistemi bozuklukları da gelişmiştir. Aynı zamanda oligürik akut renal yetmezlik de görülebilir. 

Böbrek arteriollerinin duvarında "so ğan-zarı"  benzeri konsantrik laminer fibröz kalınlaşma ve arteriol lümeninde 

daralma (tıkanma) görülür. 

Damar düz kas hücrelerinde hipertrofi, hiperplazi; bazal membranda kalınlaşma ve reduplikas-yon mevcuttur. Sıklıkla 

bu konsantrik hiperplastik değişiklik ile birlikte arter duvarında fibrinoid depozit ve nekroz görülür. Bu nedenle nekrotizan 

arteriolit ismi de verilir. 

Böbrekte kortikal yüzeyde kanama odakları, geç dönemlerde fibrozis ve kontraktür daha belirgindir (malign 

nefrosklerozis).  

Bu değişiklikler böbrekler, beyin, periadrenal ve peripankreatik yağ dokusu, safra kesesi, barsak arteriolerini de 

tutabilir. 

 

Arteriollerde lümende daralma, konsantrik duvar kal ınlaşması ve duvarda fibrinoid nekroz a şağıdaki patolojik 

durumların hangisi için karakteristiktir? 

A) Septik şok 

B) Malign hipertansiyon 

C) Mikroskopik polianjiit 

D) Ateroskleroz 
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E) Diabetes mellitus 

 

 

 

Ayak bileği-brakiyal indeksi 1.0-1.3 arası normal olarak kabul edilmektedir. ABI ≤0.9 olması PAH için tanı koydurucudur 

 

İSKEMİK KALP HASTALIKLARI 

ATEROSKLEROT İK  KORONER ARTER HASTALI ĞI (ASKH)  

 Temel lezyon plaktır ve meydana getiren yapılar ;  

Endotelde ya ğlı çizgilenmeler(fatty streak):  Aterosklerozun  ilk lezyonudur. 

İntimal düz kas hücrelerinin proliferasyonu  

lipid depolanması (Makrofaj ve düz kas hücrelerinde)  

Fibröz kep  
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Tutulum : 

 Aterosklerotik  lezyonlar en sık abdominal ortayı tutar .  

Serebral arter ve karotid arter’de  sık tutulur.  

Ateroskleroz en az pulmoner arteri tutar.  

 

Risk faktörleri:  

  Yaş (50 yaşın üzeri)  

  Cinsiyet (erkeklerde 5 kat daha fazla)  

  Hiperkolesterolemiler  

  Sigara ( Light sigara riski normal sigara ile aynı) 

 Hipertansiyon  

  Diabetes mellitus   

 Metabolik Sendrom (Sendrom X ) 

  Aile öyküsü  

  Oral kontraseptifler  

  Gut, A tipi şahsiyet, erken arkus senilis kornea, şişmanlık, hipertrigliseridemi ve diyagonal  

kulak lobu yarı ğı (ear lobe syndrome)  

 Lipoprotein a, homosistein, high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP), fibrinojen, klamidya ve CMV 

ateroskleroz için yeni risk  faktörleridir. HsCRP vaskuler inflamasyonu ve bununla korole damar sertliğini gösterir.  

  Ateroskleroz en sık hipertansiyon ve diabette görül ür .  

NOT: 

Metabolik Sendrom Kriterleri: 

1-Göbek Çevresinin erkekte 102, kadında 88 cm den fazla olması 

2-Trigliserid > 150 mg/dl 

3-HDL erkekte < 40 mg/dl, kadın < 50 mg/dl 

4-Serum glikoz > 110 mg/dl 

5-Kan basıncı >130-85 mm-Hg 
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NOT: 

Kalpte ya ğlanma  küçük damlalar halinde görülür. Makroskobik olarak iki formdadır: 

Kaplan (tigered) görünümü:  Anemi gibi uzamış orta derecede hipokside makroskobik olarak seçilebilen sarı bantlar 

arasında kırmızı kahve renkte normal miyokard bantları izlenebilir. 

Difüz ya ğlanma:  Daha ağır hipokside ya da miyokarditlerde (difteri) bütün miyokard hücreleri etkilenir. Kalpte uzun 

süreli orta dereceli hipoksi kaplan görünümü tipinde yağlanmaya, uzun süreli ağır hipoksi ise difüz yağlanmaya neden olur. 

Ancak unutulmamalıdır ki hipoksiye bağlı yağlanmanın gelişimi en hızlı ve en iyi olarak karaciğerde görülür. 

NOT: 

Aterosklerotik plakların sıklık sırasına göre yerle şim bölgeleri 

      Abdominal aort 

  Koroner arterler 

  Popliteal arterler 

  İnen torasik aort 

  Internal karotid arterler 

  Willis poligonu 

ANGİNA PEKTOR İS (AP)  

Karakteristik bulgular:  

  AP in en önemli bulgusu eforla artmasıdır  

  Göğüs ağrısı, gö ğüsde basınç hissi, yanma hissi ve efor dispnesi izl enir  

  Ağrının sol kola yayılımı (sa ğ kola çeneye, bo ğaza da yayılabilir) izlenir .  

  Semptom kompleksi genellikle düşük şiddette başlar 2- 3 dakikaya çıkar ve total 15 dakikadan daha az sürer. 

30 dakikadan uzun süren krizler myokard infarktüsün ün olabilece ğini dü şündürür .  

  Ciddi göğüs ağrısının ani başlaması iskemik ağrıyı düşündürmez. 

Nitrogliserin alması ya da 30 saniye ile bir kaç da kika dinlenme ile a ğrının kaybolması angina için  tipiktir.  
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Anginanın tipleri  

1- Kronik stabil angina :  

Koroner arterdeki daralmaya bağlı beslenme bozukluğu sonucu oluşur.  

Tanı 

 Anjio 

Tedavi 

Stabil anjinada kalbin enerji ıhtiyacı azaltılmalıdır . Bunun için beta blokerler verilir .  

Ayrıca MI riskini azaltmak  için ASA, clopidogrel, kolesterol dü şürücü (statin)  verilir. 

2- Unstabil angina pektoris (Akut Koroner Sendrom /  Non-ST elevated MI) 

 60 gün içinde ba şlayan yeni angina  

 Kresendo angina pektoris  

 İstirahatte angina pektoris  

 Myokard infarktüsü sonrası gelişen angina pektoris  

 Koroner anjioplasti sonrası geli şen angina pektoris  

 Bypass cerrahisi sonrası gelişen angina pektoris  

Fizyopatoloji 

Unstabil anjina sebebi aterosklerozun ilerlemesi ve plak rüptürüdür .  

Tedavi 

EKG ve Troponin normal ise hastaya LMWH (Enoxaparine), ASA, anti-anjinal tedavi (Beta bloker, nitrat) başlanır.  

EKG normal ve Troponin yüksek ise (NSTEMI) hastaya anti agregan olarak tirofiban (2b-3a reseptör bloke ri) 

başlanabilir. 

3- Variant (prinzmetal angina): 

Daima istirahatte (sıklıkla gece) olu şur  

Fiks aterosiklerotik lezyonla birlikte olan geçici koroner spazm sonucudur 

 

Tanı: 

En çarpıcı özelli ği angina ata ğı esnasında EKG de geçici ST yükselmesinin görülmes idir  

Epizodlar sıklıkla ventriküler aritmilerle komplikedir. 

 

Tedavi 

Variant anjinada klasik anti anjinal  olarak verilen beta blokerler atakları sıkla ştırabilir.  

Nitrat,kalsiyum kanal bloker verilir. 

 

ANJ İNA PEKTOR İSTE TANI:  

Eforlu EKG:  

  Normalde var olan koroner arter hastalıklarının egz ersizle artan O2 ihtiyacına ba ğlı semptomatik hale 

gelmesini sa ğlayan bir testtir. Latent hastalı ğı ortaya çıkarır.   
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Pozitif denebilmesi için kriteler: 

-2 mm’den çok ST çökmesi  

-Test sırasında veya hemen sonrasında angina pektoris dispne, S3 gallop  

-Aritmiler  

-ST yükselmesi (transmural zedelenmeyi gösterir)  

-Hipotansiyon gelişmesi  

 

Eforlu sintigrafi (Talyum-201 miyokard perfüzyon)-S PECT 

  Standart efor testinin de ğerinin az oldu ğu hastalarda (kadınlarda, dal bloklu hastalarda ve önceki efor testi 

şüphesi olan) kullanılabilir.  

 

Koroner Anjiografi  

  koroner arter hastalığı için sıklıkla kullanılan en hassas ve en spesifik testtir   

  invaziftir, az fakat kesin risk ta şır  

  vazospastik anginada koroner anjiografi yaparken ta nısal amaçla vazokonstriktör bir ajan olan ergotami n 

verilir  

 

Tedavi :   

1. Aspirin(Temel tedavi ABC) (Nitratlar semptomatik  rahatlama sa ğlar). Tiklopidin-Clopidogrel alternatif  

2. B-adrenerjik bloke edici ajanlar 

 Propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol timolol, 

3. Colesterol Dü şürücü İlaçlar (Statin) 

 

Risk durumu Diet tedavisi 

önerilen LDL  

İlaç tedavisi önerilen 

LDL 

Hedeflenen LDL 

KAH yok, 2'den az risk > 160 > 190 < 160 

KAH yok, 2 veya fazla risk faktörü  > 130 > 160 < 130 

KAH veya DM gibi eşdeğeri var > 100 > 130 < 100 

 

İlaç tedavisine yanıtsız hastalarda ; 

4. Perkütan transluminal anjioplasti (PTCA) 

PTCA sonrası oklüzyonu önlemek için antiagregan veya vazodilatör ajanlar kullanılır.  

5. Koroner arter by- pass cerrahisi 

 

 

 

 

 

MYOKARD İNFARKTÜSÜ 

 

FİZYOPATOLOJ İ    

  Myokard infarktüsü %85-90 aterosklerozla daralmı ş bir koroner arteri tıkayan akut trombüs sonucu olu şur.  

SEMPTOMLAR :  

 Ciddi, baskı şeklinde göğüs ağrısı ve basınç 

 Ağrı 30 dakikadan uzun sürer  

 Nitrogliserine cevap vermez  

 Bulantı, kusma, terleme, nefes darlı ğı, hafif ate ş 

 İstirahatte ve minimal aktivitede ağrı  

 Soğuğa çıkma ile tetiklenebilir  

 Sabah saat 6 ile 10 arasında katekolamin düzeylerin in artmasına ba ğlı olarak uyanma esnasında olu şabilir  
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Tanı: Fizik muayene:  

  Şiddetli ağrı 

 Korkulu kül renginde hasta  

  Hipotansiyon, ta şikardi,  

 Konjestif kalp yetmezliği belirtileri (boyun ven dolgunluğu, pulmoner raller, gallop ritmi)  

  yeni mitral yetmezli ği üfürümü veya VSD üfürümü  

EKG:  

 

 

 %85 tanı koydurucudur 

 EKG değişiklikleri 4 fazda incelenir:  

-süperakut faz: (ilk 6 -24 saat) ST segmenti yüksel ir ve yukarı konvekstir.T dalgası sivrile şir  

-akut faz:  (1 - 7 günler) ST yukarı konvekstir.T dalgası düzleşmiştir  

-subakut faz: (1 - 8 haftalar) Q dalgası belirir.T d algası negatifle şir   

-kronik faz: (6 - 8 haftadan sonraki) sadece Q dalg ası patolojik olarak kalır  
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NOT:  ST, 2 haftadan sonra yüksekse anevrizma geli şmiş demektir  

 
 

Biyokimya 

 
Kalp enzim çalı şmaları 

1. Kreatin kinaz (CPK):  

-CPK- MM: iskelet kası  

-CPK- MB: kalp kası  

-CPK- BB: beyin ve böbrekte  

2. Aspartat aminotransferaz (AST veya SGOT): 12 saa t sonra yükselir  

3. Laktik asit dehidrogenaz (LDH):  

 LDH1/LDH2: Myokard zedelenmesi lehine bir bulgudur.  

-LDH1:Daha çok kalpte  

-LDH2: eritrositlerde, meninkslerde ve kaslarda  

-LDH3: akciğerlerde  

-LDH4: kaslarda ve karaciğerde  
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-LDH5: sadece karaciğerde  

Kardiak Proteinler  

1-Myoglobin : En erken yükselen marker(15-20 dk) olmasına ra ğmen, non-spesifiktir.  

2-Troponin  : Myokarda en spesifik proteindir 

 

 

Diğer markerler  : 

İMA:Iskemi-modified albumin (IMA), miyokard iskemisi olan hastalarda Albuminin N-terminal kısmının kobalt  

bağlama özelliği azalmıştır .  

 

KOMPL İKASYONLARI :  

1. Aritmiler  

Ventriküler aritmiler AMI nin en sık komplikasyonud ur (Hastane öncesi en sık ölüm sebebi)   

  İlk 24 saat içinde ventriküler erken vurular olu şur , öldürücü ventriküler aritmilerin habercisidirler  

 

2. Akut iletim sistemi anormallikleri  

 Bradikardi  veya kalp bloğuna yol açar 

 

3. Sağ koroner arter tutulumu:  

 inferior yüz myokard infarktüsü oluşur. Sinüs bradikardisi  ve AV nodal blok meydana gelir.   

 

4. Ön inen koroner arter tıkanması:  

  İnterventriküler septum tutulumu oluşur. Anterior myokard infarktüsü ve akut sa ğ veya sol dal blo ğu meydana gelir.  

 

5.Pompa yetmezli ği  

  Myokardiyumun %30 unda nekroz: konjestif kalp yetme zliği olu şur.  

 %40 ından fazla nekroz: kardiyojenik şok kaçınılmazdır.  

 

Kardiyojenik şok:  

yeterli sol ventrikül doluş basıncı varlığında, soğuk ve terli cilt.  

idrar debisi <20 ml veya anüri, mental konfüzyon, letarji  

sistolik kan basıncı< 90 ml, taşikardi vardır.  

mortalite %50- 75 arasındadır 

 

6. mitral yetmezlik  (en sık posteromedial kas yırtılır.)  

Papiller kasların infarktıyla oluşur. Akut sol kalp yetmezli ği bulgusu vardır.   

 

7. VSD 

8. Kalp rüptürü 

AMI bağlı serbest duvar rüptürü en sık anterolateral MI’dan sonra gelişir  

Aritmiler ve kardiyojenik şoktan sonra en sık ölüm nedenidir.  

Ölüm akut perikard tamponadına bağlıdır.  

Kalp sesleri derinden gelir ve elektro mekanik disosiasyon izlenir.  

Tipik olarak infarktüsten 4 - 7 gün sonra meydana gelir  

 kalp tamponadı ile sonuçlanır  

hemen daima fataldir  

9. Sol ventrikül anevrizması  

 Q dalgası enfarktüsü sonrası gelişen sol ventrikül anevrizma bulguları:  

  Enfarktüsden 2-6 hafta ya da daha uzun süre ST segm ent elevasyonunun sebat etmesi  

 Konjestif kalp yetmezli ği  

 Rekürrent emboli  
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 Rekürrent ventriküler aritmilere neden olur  

 

10. Tromboembolizm  

  Arteryel trombolizmin kaynağı intrakardiak mural trombüstür. Kalp içi tromsüslerin %90’ından fazlası anteriar 

MI’dan sonra kalp apeksinde olu şur ve ço ğu ilk 7-10 günde meydana gelir .   

 

TEDAVİ  

1. Perkütan venöz kanül yerleştirilir  

2. Nazal kanülle oksijen verilir  

3. Ağrı giderilmesi  

 Nitrogliserin (sadece sistolik kan basıncı 100 mmHg olduğu zaman) 

 Morfin sülfat 

 

4. Antiagregan verilmesi: ASA+Klopidogrel 

5. Tromboliz (ilk 2 saat içinde balon-stent yapılam ayacak hastalarda) 

Trombolitik ajanlar (streptokinaz, tPA, ürokinaz, a ntisteplaz) ilk 12 saat içinde tatbik edilirse trombüsü eritir. 

Mortalite azalır. ST elavasyonu olan hastalara verilmelidir . 

Streptokinaz ve ürokinaz fibrin spesifik de ğildir. T-PA( Alteplaz ), reteplaz , tenectepaz  fibrin spesifiktir .  

Anti-streplaz (APSAC) : Steroptokinaz ve t-PA asetile formudur. Fibrin üzerinde deasetile olarak i şlev yapar. 

Streptokinaza göre daha fibrin spesifiktir. 

NOT: 

Trombolitik Kontrendikasyonlar: 

Geçmişte intrakranial kanama 

Son 1 yıl içinde stroke 

İntrakranial neoplazm 

Aktif iç organ kanaması 

Aort diseksiyonu kuşkusu 

 

Trombolitik Relatik Kontrendikasyonları 

Systolic kan  basıncı (sBP) > 180, diastolic kan basıncı (DBP) > 110 

Warfarin kullanımı (INR) > 2 

3 hafta içinde geçirilmiş cerrahi girişim 

Yaş > 75 

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) 

  Peptik ülser 

 

5. Direkt PTCA  (kanama riski, kardiojenik şok, ilk 2 saat ) 

6. Aritmi tedavisi  

Geçici Pacemaker Endikasyonları 

2° mobitz Tip II blok  

2°mobitz Tip I blok ve hemodinamik bozukluk  

A-V tam blok  

 Yeni sol dal blo ğu  

Asistolidir  

7. Destek tedavisi:  

 ASA 

Klopidogrel (Stent uygulanmı ş ise) 

 Beta blokerler  

 ACE inhibitörleri (remodelling ve anevrizma riskini  azaltırlar) 

 Statin (LDL < 70) 

 Heparin-enoxaparine 
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8. Sekonder Korunma:  

Aspirin, ACE inhibitörleri, beta blokerler, statin (LDL <100 ) 

Major risk faktörlerinden korunma (Sigara bırakma, diyet, agresif DM kontrolü) 

 

NOT: 

ACE inhibitörleri (-pril) 

SH grubu içerenler:Kaptopril (En kısa etkili), Zofenopril  

  Enalapril, Ramipril, Kinapril, Perindopril (Uzun etkili), Lisinopril (Uzun etkili), Benazepril, Alacepril , Cilazapril, Delapril, 

Imidapril, Moexipril, Rentiapril, Spirapril, Temocapril, Trandolapril 

 

Angiotensin II reseptör antagonistleri (-sartan) 

Kandesartan , Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Tasosartan, Telmisartan, Valsartan 

Renin İnhibitörleri 

Aliskiren , Remikiren 

Özellikler : 

ACE inhibitörleri anjiotensin I’den anjiotensin II üretimini inhibe eder.  

ACE inhibitörleri aynı zamanda potent bir vazodilatör olan bradikinin inaktivasyonunu da önler. Fosinopril safra ile 

atılır bu yüzden böbrek yetmezli ğinde kullanılabilir.  

ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kontrendikedirler .  

ACE inhibitörleri diabetik nefropatide oldukça yara rlıdırlar. Diabetik nefropati progresyonunu yava şlatır, 

artmı ş olan glomerül içi basıncı azaltırlar.  

Kaptopril ve lisinopril ön ilaç de ğildir. Di ğer bütün ACE inhibitörleri ön ilaçtır.  

ACE inhibitörleri esas olarak arteriyolleri geni şletirler. 

Omapatrilat  hem ACE hem de nötral endopeptidaz  inhibitörüdür . NEP inhibitörleri ANP ve BNP yıkımını azaltırlar. 

Akut ve kronik kalp yetmezliğinde hastanede kalma süresini kısaltırlar. 

 

NOT: 

Anti-agregan ilaçlar: 

1-Aspirin 

2-Tienopiridin türevleri: tiklopidin, klopidogrel  

3-Trombosit glikoprotein IIb-IIIa reseptör blokajı yapanlar 

4-Dipiridamol : Fosfodiesteraz inhibitörü, c-AMP seviyesinde artma oluşturur. 

5-Vorapaxar : PAR1 antagonist. Akut koroner sendrom, non-ST eleve MI. 

 

1-ASPİRİN 

Aspirin trombosit prostaglandin metabolizmasında siklooksijenaz  enzimini (irreversbl) bloke ederek tromboksan A2 

yapımını engeller.  

Tromboksan A2 trombosit agregasyonu ve vazokonstriksiyon yapan bir maddedir. 

İnhibitör etkisi trombositin yaklaşık 10 günlük süresi boyunca devam eder. 
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2-TİKLOP İDİN, KLOP İDOGREL, PRASUGREL, T İCAGRELOR   

Tienopiridin türevleri adenozin difosfat (ADP) R = P2Y12 R bloker  etki ile trombosit agregasyonunu inhibe ederler. 

Prasugrel  (tienopiridin) ve  Ticagrelor  ADP reseptör inhibitörüdürler. Clopidogrel ile kıyaslandığında çok daha güçlü 

inhibisyon yapmaktadır. 

 

3-TROMBOSİT GPIIB/IIIA ANTAGON İSTLERİ 

Abciximab : (monoklonal antikor) 

Kullanım alanları:  

Akut koroner sendromlar (Unstabl angina, Q dalgasız MI) 

İnvaziv kardiyoloji girişimleri (anjiyoplasti, stent koyma) 

i.v bolus ve infüzyon şeklinde uygulanır. 

Yan etkileri, kanama ve geçici trombositopenidir. 

Eptifibatid  : sentetik peptid 

Tirofiban : sentetik küçük moleküllerden 

ANTİKOAGULAN İLAÇLAR 

Heparin 

Heparin mast hücresinde buluna  glikozaminoglikandır.  

Heparin proteaz görevi olan anti-trombini aktive ed er. 

Antitrombin 2, 9,10 faktörleri yıkarak etkisiz hale getirir.Heparin etkisi a-PTT ile takip edilir. 

Düşük Molekül a ğırlıklı Heparin 

Enoksaparin, dalteparin, tinzaparin, ardeparin, nadroparin, reviparin  

Faktör Xa inhibitörleridirler. 

Heparine karşı gelilen antikorlar  platelet faktör 4 ile etkileşip trombositopeni  oluşumuna yol açarlar. 

Uzun süre kullanımda osteoporoz  riski vardır. 

Aldesteron sentezini inhibe eder. Bu nedenle hiperkalemi olu şturabilir. 

 

DİĞER ANTİKOAGULANLAR 

Lepirudin, Bivaluridin, Desirudin 

 Sülükte buluna ve trombini inhibe eden hirudinin d eriveleridir. 

 Heparin induklediği trombositopeni  durumunda kullanılırlar. 

 

Argatroban 

 L-arjinin derivesidir. 

 Trombinin aktif bölgesine reversibl bağlanırlar.  

Trombini inhibe eder. 

 

Drotrecogin 

Aktive-protein C nin rekombinan formudur. 

Sepsiste mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. 

 

Fondaparinux 

Fondaparinuks aktif faktör X’un (Xa) sentetik ve selektif bir inhibitörüdür. Antitrombin III’e selektif olarak bağlanan 

fondaparinuks, Faktör Xa’nın antitrombin III ile nötralizasyonunu yaklaşık 300 kat artırarak koagulasyon kaskadını bloke ederek 

hem trombin oluşumunu hem de trombüs gelişimini önler. Heparin benzeri polisakkriddir. 

Fondaparinuks, trombini inaktive etmez ve trombosit fonksiyonları üzerinde bilinen etkisi yoktur. Fondaparinuksa 

bağlı trombositopeni bildirilmemi ştir. 

 

 

Kumadin-Warfarin:  

K vitamini anatagonist (K epoksid reduktaz)  etki yapar. 2, 7, 9,10 pıhtılaşma faktörlerinin sentezini azaltır. 

Protein C sentezini de azaltır. Protein c eksikliği olanlarda kumadin  deri nekrozuna sebep olur. 
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Gebelikte kullanımı teratojendir. Nazal hipoplazi, epifizde bozulmaya neden olur. 

Rivaroxaban 

 Oxazolidinone  türevidir. Aktif faktör X’un (Xa) sentetik ve selektif bir inhibitörüdür. Bu etki antitrombin III’ den 

bağımsızdır. Oral  olarak DVT proflaksisinde kullanılır. 

 

Dabigatran 

Oral  yoldan kullanılan faktör 2 (trombin) inhibitörüdür. 

Kumadin kullanım endikasyonlarında (atrial fibrilasyon, protez kalp kapağı) kullanılır.. 

 

Aşağıdakilerden hangisi c-AMP Antagonisiti antilipidemi k ilaçtır?  

A) Probukol 

B) Niasin 

C) Klofibrat 

D) Bezafibrat 

E) Neomisin 

(CEVAP B)  

 

Hangisi un-stabil angina tedavisinde yer almaz?  

A) t-PA       

B) Heparin  

C) LMW-Heparin      

D) Aspirin  

E) Beta Bloker   

(CEVAP A)  

 

Bir ay önce miyokard infarktüsü geçirmi ş olan 50 ya şında erkek hasta acil servise ate ş ve yan ağrısı yakınması ile 

başvuruyor.  

Laboratuvar bulguları Glukoz: 150 mg/dl, BUN: 23 mg /dl, Kreatinin: 1.1 mg/dl, AST: 21 mu/l, ALT: 29 mu /I LDH: 357 

mu/l, Hb: 13.5 g/dl,  Htc: 43.2 lökosit: 17.100/mm3 , platelet: 367.000 mm3, Sedimentasyon: 77 mm/h ola rak saptanıyor.  

Telekardiyografide kardiyotorasik oran normal sapta nıyor. Bu hastada öncelikli tanınız nedir?  

A) Enfektif endokardit 

B) İnfarktüs ateşi 

C) Dressler sendromu 

D) Konjestif kalp yetmezliği 

E) Sepsis 

 

MI sonrası erken komplikasyonlar aritmi,KKY ve kapak disfonksiyonlarıdır.(2-3 gün) Geç komplikasyonlar ise perikardir, 

rüptür, anevrizma gelişimi ve Dressler dir.  

Dresler sendromu: Haftalar, aylar (2-11 hafta) sonra gelişen bir sendromdur. Hipersensitivite reaksiyonuna benzer. 

Perikardit, ateş, sedim artışı,lökositoz, ve pnömonitis olabilir. Tedavisinde indometazin ve steroid faydalıdır.  

Yüksek ate ş ve halsizlik şikayeti ile acil servise ba şvuran 23 ya şında kadın hasta sa ğ kolunda IV giri şim izleri fark 

ediliyor. Sorgusunda IVDU oldu ğu saptanıyor. Sa ğ tarafta trikuspit oda ğında 3/6 sistolik üfürüm alınıyor. Tanını nedir?  

A) ARA  
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B) Akut enfektif endokardit  

C) Mitral valv prolapsusu  

D) Dilate KMP  

E) Mitral darlığı  

 

SAĞ VENTRİKÜL İNFARKTINDA TEDAV İ 

Sağ ventrikül infarktında hastada hipotansiyon  ve bradikardi  en önemli iki sorundur.  

Hipotansif hastalara %0,9’luk izotonik sıkı takip i le verilir  

Semptomatik bradikardisi olan hastalara atropin  verilebilir.  

Diğer yaklaşımları aynıdır.  

 

AKUT ROMAT İZMAL ATEŞ(ARA)  

ARA, genç erişkinlerin ve çocukların en sık görülen akkiz kalp hastalı ğı nedenidir. 

ARA özellikle streptekok farenjitinden  sonra görülür. Streptokokların M proteini, kalpteki  miyozin ile benzerlik 

gösterir. Bu nedenle Anti-M antikorlari Anti-miyozin gibi davranırlar Bunun sonucunda kardit  (pankardit ) olu şur . Hastalık, en 

sık 5-15 yaş arasında görülür.  

Erkek ve kız arasında belirgin fark yoktur. Fakat k ore kızlarda daha fazla  görülür. ARA, daha çok sıcak-tropikal 

iklimlerde ve geli şmekte  olan ülkelerde görülür. Türkiye’de en fazla sonbaharda görülür.  

Eğer hastada: 

Enfeksiyon 

Genetik hassasiyet 

İmmün reaksiyon varsa doku ve organlarda inflamasyon ve AER kliniği ortaya çıkar.  

Akut karditte yapılan histolik incelemede görülen “Aschoff hücreleri”  patognomonik lezyondur. Karditin en belirgin 

bulguları taşikardi dir. En sık endokard tutulur ve en sık ölüm nedeni aktif  kardittir. Prognozda da en önemli olan kriter 

kardittir.   

Romatizmal endokarditin karakteristik lezyonu “Mc Callum plaklarıdır”.  Posterior mitral yaprağın  üzerindeki 

atriyumda , kalınlaşmış doku alanıdır.  
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ARA bulguları major ve minör olarak (JONES KR İTERLERİ) sınıflandırılır.  

Major kriterler  

Kardit (Prognozda en önemli) 

Poliartrit (en sık rastlanan majör bulgu) 

Eritema Marginatum  

Sydenham Koresi (Tek başına tanı koydurur)  

Subkutan Nodüller 

Minör kriterler   

Ateş  

Artralji  

Akut Faz Reaktanlarından ESR ve CRP Yüksekliği  

EKG’de PR Uzaması (en sık EKG bulgusu)  

ARA tanısı için;  

2 MAJOR veya 

1 MAJOR+2 MİNÖR kriter ve bunlara ek olarak geçirilmiş streptokok enfeksiyonu kanıtının olması gerekir.  AER 

tanısında artrit olması durumunda, artralji minör k riter olarak de ğerlendirilmez.   

ARA bağlı ölüm en sık olarak akut dönemde KKY’e, izlemde k apak deformitelerine ba ğlıdır.  

 

 

Kapak tutulumu;  

Mitral kapak  %90 (en sık). Erişkinde  en sık kapak deformitesi mitral darlı ğıdır . Çocuklarda en sık kapak deformitesi 

mitral yetmezliğidir. 

Aort  %25 

Trikuspid kapak %7  

ARA tedavisi :  

Grup A streptekok enfeksiyonunun tedavisi (Penisilin veya allerjisi olanlarda eritromisin)  
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Klinik bulguların tedavisi (Yatak istirahati, antiinflamatuvar tedavi) : Kardit varsa steroid, artrit varsa ASA 

Proflaksi :  

Kardit varsa korunma ömür boyu devam eder .  

Saf kore dahil tüm AER’li hastalar, 21 ya şına dek veya son ataktan sonra en az 5 yıl süre ile  veya erkekler 

askerlik bitinceye kadar korunmalıdır.  

Proflaksi için hastaya her ay benzatin penisilin ve rilir. Allerji varsa eritromisin proflakside kullan ılır. 

 

KARD İYOVASKÜLER ENFEKS İYONLAR 

İNFEKTİF ENDOKARD İT  

Etiyoloji -Patogenez  

  İnfektif endokardit kalp kapakçıkları ya da endokard ın mikrobiyal enfeksiyonudur .  

  Enfekte kapaklarda genellikle konjenital ya da edi nsel bozukluklar söz konsudur. İE’li hastaların dörtte üçünde 

yapısal kardiak anomali mevcuttur.  

  Romatizmal kalp hastalı ğı bu anomalilerin ba şında gelir  

  Çoğunlukla üst solunum yollarından ve dental floradan kaynaklanan geçici bakteremi sırasında romatizmal kapağın 

Streptococcus viridans ile enfekte olması ile gelişir.  

  İntravenöz ilaç kullananlarda S. aureus en sık,  grup a Streptokoklar, gram negatif basiller ve Candida türleri 

etkendir. B u hastalarda trikuspid ve daha seyrek olarak pulmoner kapakçı ğın tutulduğu sağ taraflı İE beklenir.  

  Prostatik kapak hastalarında, valf replasman ameliy atından sonra 2 ay içerisinde görülen IE olgularınd a sıklık 

sırasına göre S. epidermidis, Ameliyattan iki ay ya  da daha sonrasında Streptokok türleri ön plana çık ar.  

 Üriner sistemden kaynaklanan bakteremilerde enterok oklar ve gram negatif basillerle İE olu şabilir.  

  Katetere ba ğlı flebitte en sık IE etkeni S. aureus ve S. epider mitidis’dir.  

  Alkoliklerde pnömokoklar daha sık görülür.  

  Kolon kanseri sonrası geli şen olgularda Streptococcus bovis görülebilir.  

  Normal kültürde üretilemeyebilen  infektif endokardit etkenleri arasında Coxiella burnetii, Tropheri whippeli, Brucella, 

Mycoplasma, Chylamydia, Histoplasma, Legionella, Bartonella, Corynebacterium, Haemophilus, Actinobacillus, 

Cardiobacterium, Eikenella, Kingella sayılabilir. (HACEK ) 

 

 

Klinik özellikler  

  Ekokardiografi tanıda en kullanı şlı yöntemdir.  

  Akut enfektif endokardit, fulminan seyirlidir. Normal kalbi de tutabilir.  

  Ateş oldukça yüksek ve titremeler vardır.  

  Retinada küçük kanama odakları (Roth spotları) görülebilir.  
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  Parmak uçlarında sonradan ülserleşebilen ağrısız makulopapüler lezyonlar (Janeway noktaları) görülebilir. Özellikle 

akut infektif endokorditte görülür.  

  Emboliye ba ğlı hematüri ve glomerulonefrit ortaya çıkabilir .  

  Korda tendineae veya kapak yaprakçıklarının yırtılması sonucu hızla kalp yetmezli ği geli şebilir.  

 Subakut bakteryel endokarditte hemen her zaman malf ormasyonlu kapaklar tutulur .  

 Ateş, halsizlik, kilo kaybı, gece terlemesi, i ştahsızık ve artralji sıklıkla görülebilir.  

  Sistemik veya pulmoner emboliye sennder etkilenen organa ait bulgular saptanabilir.  

  El ve ayak parmak uçlarında ağrı görülebilir.  

  Mukokutanöz lezyonlar sıktır. Bu lezyonların en sık  görüleni pete şilerdir.  

  Tırnaklardaki çizgisel kanamalara splinter hemoraji adı verilir.  

  Avuçta, parmak uçlarında ve ayak tabanında eriteml i, ağrılı, hassas nodüller (Osler nodülleri)  

 

Labaratuar:  

  Hastaların ço ğunda sedimentasyon hızı ve c- reaktif protein düzey i artmı ştır.  

  Çoğu hastada hızla normositik normokromik anemi görülür.  

  Beyaz küre sayımı normal ve yükselmiş olabilir.  

 Serum globulinlerinde yükselme, kriyoglobulnemi, do laşımda immun kompleksler, hipokomplementemi ve sifiliz 

testlerinde yanlış pozitif sonuç görülebilir.  

  Romatoid faktör pozitifle şebilir.  

  İdrarda hematüri, proteinüri veya piyüri saptanabili r.  

 

Korunma :  

İnfektif endokardit için risk grubunda sayılan ve profilaksi önerilen hasta grupları şunlardır:  

 Prostetik kalp kapakları 

 Eski İE öyküsü 

   Konjenital kalp hastalıkları  

   ARA sonrası edinilmi ş kapak defektleri 

 

İnfektif Endokardit profilaksisi gerekmeyen: 

  Mitral yetmezlik olmaksızın MVP 

  Atrial Septal Defekt  

  Kalıcı kalp pili 

  ASD, VSD, ve PDA operasyonlarından 6 ay sonrası  
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Tanı:  

Klinik kriterler a şağıda verilen tanımlara göre yapılır:  

İki major kriter veya  

1 major ve 3 minör  

Major Kriterler  

  Primer odak olmadı ğı durumda iki ayrı kan kültüründe infektif endokard itiçin tipik mikroorganizmanın 

üretilmesi  

  Endokard tutulumu bulguları  

  Ekokardiografinin infektif endokarditle uyumlu ol ması  

 

Minör Kriterler  

  Predispozan kalp hastalığı veya intravenöz ilaç kullanımı öyküsü.  

  Ateş 38 °C ve üzeri.  

  Vasküler bulgular (major arteriyelemboliseptik pulmoner enfarktlar, mikotik anevrizmalar, intrakranial kanama, 

konjunktival kanama, Janeway lezyonları)  

  İmmunolojik olaylar  (glomerulonefrit, Osler nodülleri, Roth spotları, romatoid faktör)  

  Mikrobiyolojik bulgular ( kan kültürü pozitif ancak major kriterlerikarşılamıyor veya infektif endokardit etkeni 

organizmaya ait serolojik bulgular)  

 Ekokardiografide İE ile uyumlu ancak tipik olmayan bulgular  

 

Tedavi  

  Antibiyotik çağından önce infektif endokardit mutlak ölümcül bir hastalıktı.  

 Kullanılacak antibiyotikler bakteriostatik değil, bakterisidal  olmalıdır.  

  Tedavi süresi vejetasyon içindeki bakteriye etkileyecek kadar uzun olmalıdır.  

  Hastalarda penisilin G veya seftriaksona ek olarak gentamisin kullanılabilir.  

  Enterokoklar penisilinlere büyük ölçüde dirençlidir . Ampisilin veya vankomisinle  birlikte verilen gentamisin  

kombinasyonula enterokoklar için etkilidir. Dalfopristin ve kuinoprisitn ile kombine kullanım. 

  S. aureus’a bağlı endokardit durumunda vankomisinle  tedavi edilebilir. Vankomisin rezistan olgularda linezolid veya 

daptomisin kullanılabilir. 

  Sağlam kapak endokarditlerinin %5-10’undan sorumlu HACEK  organizmaları (Haemophilus aphrophilus, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens ve Kingella kingae) seftriakson ya da 

sefotaksim gibi üçüncü ku şak sefalosporinlerle tedavi edilmelidir.  

Proflaksi:  

Oral, dental, üst solunum yolu ve özefagus girişimleri için amoksisilin, ampisillin, klindamisin  kullanılır. 

Gastrointestinal ve genitoüriner sistem girişimleri için Ampisilin + Gentamicin veya Vancomycin + Gentamisin  

kullanılır. 

 

İnfektif Endokarditte cerrahi endikasyonlar  

 En sık endikasyon kapak ve/veya korda tendinea yırtılmasına bağlı Kalp yetmezliği  

 Yapay Kapak  

 Tekrarlayan majör emboliler  

 Antibiyotik tedavisine rağmen bakteriyeminin devam etmesi  

 Mantar endokarditleri  

 Myokard ve perikarda süpüratif yayılım  

NOT: 

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ ETİYOLOJ İK FAKTÖRLER 

Romatolojik Hastalıklar                                       16                                                                                        

Lenfoma                                                              16  

Teşhis edilemeyen                                               9 

Abseler                                                                 3  
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Tümör                                                                   8  

Tromboz ve hematom                                           7  

Granülamatöz hastalıklar                                      5  

Endokardit                                                           5  

Tüberküloz                                                            5 

Viral hastalıklar                                                     5  

Diğersebepler                                                       11 

 

 

Aşağıdaki bakterilerden hangisi, çocuklarda subakut top lum kaynaklı endokardite en sık neden olur?  

A) Staphylococcus aureus 

B) Streptococcus pneumoniae 

C) Escherichia coli 

D) Mycoplasma pneumoniae 

E) Streptococcus viridans 

 

ENFEKTİF ENDOKARD İT 

Bir veya daha fazla mikroorganizmanın daha önce travma, cerrahi girişim veya geçirilmiş bir hastalık nedeniyle zedelenmiş 

endokardium, kapaklar ve ilişkili dokuları infekte etmesi ile ortaya çıkan tablodur. Çocuklarda sağ emboli riski az), 

erişkinlerde sol taraf (emboli riski fazla) endokarditi sıktır. Çocuklarda en sık neden VSD, TOF, AD, TGA’dır. Aort 

Koarktasyonu ve PS’de risk azdır. Sekundum ASD’li çocuklarda risk yoktur. 

A) Akut Bakteriyel Endokardit: Hızlı fulminan gidiş gösterir, genellikle 6 hafta içinde ölüm beklenir. En sık etken 

Stafilococcus aureus,  Strep. Pyogenes, Strep. Pneumoniadır. Daha çok triküspit kapak  tutulur. Emboliler en sık AC’e 

gider (AC tromboemboli riski yüksektir). Görülmesi için risk faktörü gerekli değildir. IV ilaç kullananlar ve Tip-I DM’lu 

hastalarda sıktır. 

B) Subakut bakteriyel endokardit: Daha sık görülür.  Yavaş ilerler aylarca devam edebilir. En sık etken Streptococcus 

viridans’dır.  Risk faktörü 5 yaş altında KKH iken, 5 yaş üstünde romatizmal kapak hastalıklarıdır. En sık mitral kapak  

tutulur. 

Prostetik kapağı olanlarda erken safhada (ilk 2 ay) en sık etken Staf. Epidermidis iken, 2. sık etken Staf. aureustur. 2 

aydan sonra en sık etken Str. Viridans’tır.  

Abdominal cerrahi sonrası en sık etken enterokoklardır. (Str. Fekalis) En sık mitral kapak tutulur. 

V-P şantı olanlarda en sık etken Staf. Epidermidistir .  

Daha fazla bakteri, fibrin ve platelet toplanması ile vejetasyon büyür, tek veya multiple olabilir. 

Soğuk, kardiak output artışı, hormonal değişimler, rakım artışı, steril katater geçişi olayın başlamasına zemin hazırlayabilir. 

İmmunglobulinlerde ve romatoid faktörlerde artış olur. immunkompleksler böbrek gibi dokularda (fokal veya diffüz 

glomerulonefrit) patolojiye yol açabilir. 
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Antiendokardiyal, antisarkolemmal, antinükleer antikorlar tespit edilebilir. 

Ateş + değişken üfürüm= İnfektif Endokardit  

Klinik bulgular:  

Ateş en önemli bulgudur. Başlangıçta sürekli iken daha sonra reküren karakter kazanır. Ateş yanında hemen daima bitkinlik, 

yorgunluk, iştahsızlık görülür. 

Osler nodülleri: el ve ayak parmaklarında ağrılı , bezelye büyüklüğünde intradermal nodüller. 

Janeway lezyonları: el ve ayaklarda ağrısız , küçük  eritematöz veya hemorajik lezyonlar. 

Laboratuar bulguları  

• Pozitif kan kültür sonucu 

• Artmış Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP (+)’liği. 

• Anemi ve lökositoz 

• İmmunkompleksler, hipergammaglobulinemi, hipokomplementemi (C3 düşüklüğü). 

• Kryoglobulinemi, romatoid faktör 

• Stafilokok endokarditinde hematüri bulunabilir 

*** Ekokardiografide kapak vejetasyonları ve disfonksiyon 

Komplikasyonları:  

• Vejetasyon ülserleşmesi ve perfore olması ile ani konjesif kalp yetmezliği 

• Korda tendinia rüptürü 

• Kapak apsesi, fistül, perikardiyal ampiyem, kalp tamponadı 

• Ventrikülde sinüs valsalva anevrizması 

• Myokardiyal infarkt 

• Akci ğer en fazla direkt yayılım olan dokulardır.  

• Sistemik sirkulasyonda en sık böbrekler tutulur.  

• SSS’de; emboli, abse, mykotik anevrizma, subaraknoid kanama, akut hemipleji, mental konfüzyon. 

Tedavi:  Hasta yatırılarak tedavi edilir. Erken tedavi prognozu etkileyen en önemli faktördür . Süre 4-6 haftadır. 

Streptokoklar için  IV Penisilin + Aminoglikozid  

Stafilikoklar için  nafsilin (Vankomisin) + Aminoglikozid veya rifampisin  

Gram negatif mikrooganizmalar için;  Ampisilin + Aminoglikozid  

Prostetik kapak veya kalp ameliyatı;  Vankomisin + aminoglikozid  

Kandida endokarditinde  Amfoterisin B + 5-Florositozin veya Rifampisin 

Proflaksi: Oral, dental, üst solunum yolu ve özefagus girişimleri için amoksisilin, ampisillin, klindamisin kullanılır. 

Gastrointestinal ve genitouriner sistem girişimleri için ampisilin ve gentamisin veya vankomisin + gentamisin kullanılır. 

 (Cevap E)  

Tablo: İNFEKTİF ENDOKARD İT 

Semptomlar  Bulgular  

•  Ateş 

•  Üşüme, titreme 

•  Göğüs, karın ağrısı 

•  Artralji, myalji 

•  Dispne 

•  Halsizlik 

•  Gece terlemesi 

•  Taşikardi 

•  Embolik fenomenler (roth lekeleri, peteşi, splinter hemoraji, osler nodülleri, SSS 

veya okuler lezyonlar) 

•  Janeway lezyonları 

•  Yeni çıkan veya karakter değiştiren üfürüm 

•  Splenomegali 

•  Artrit, menenjit, perikardit, abse, 
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•  Kilo kaybı 

•  Stroke, konvülzyon, baş ağrısı 

•  Kalp yetmezliği, aritmiler 

•  Parmaklarda çomaklaşma  

•  Pulmoner emboli 

 

NOT: 

Nonbakteriyel Trombotik Endokardit 

Kalp kapakçıklarında fibrin, trombosit ve diğer kan elemanlarının birikimiyle oluşmuş küçük kitlelerle karakterizedir. 

Enfektif endokarditten farklı olarak bu lezyonlar sterildir. Genellikle normal kalp kapakları üzerinde gelişır. 

 

Etyopatogenezde en sık neden malignitelerdir, özellikle adeno Ca  (hastaların %50'sinde neden) adenokarsinomlar 

içinde yoğun müsin yapımıyla giden müsinöz adeno karsinomlarda (en sık pankreas karsinomunda) özellikle izlenir. 

Bu tablo Trousseau sendromu olarak da bilinir); bunun dışında hiperkoagulabilite, debilize, zayıf hastalar (marantik 

endokardit)  izlenir. 

Maligniteye eşlik eden olgularda makroskobik olarak, kapak kapanma çizgilerinde, akut romatizmal ateşin valvüler 

lezyonlarına benzeyen 5mm.den küçük nodüller (1-5 mm çaplı) bulunur. En çok aort, sonra mitral kapak tutulur ise de, her ka-

pak tutulabilir. 

Klinik olarak çoğunlukla asemptomatiktir. Genellikle spontan rezolüsyona giderler. Özellikle büyük lezyonlarda 

parçalanıp embolize olabilir. Ayrıca bakteriyel kolonizasyon için uygun bir odak olabilirler. 

 

KAPAK HASTALIKLARI 

AORT DARLIĞI 

Etyoloji :  

  Konjenital aort darlığı 

Senil kalsifik aort darlığı (dejeneratif) 

  Biküspid aort darlı ğı (konjenital) 

  Romatizmal aort darlı ğı (hemen daima mitral kapak hastalığı ile beraberdir) 

 

Aort darlı ğı ayırıcı tanıları ve etyoloji:  

1. valvüler  

  rheumatik  

  kalsifik  

  konjenital biküspid valv  

 

2. subvalvüler : 

hipertrofik kardiyomyopati  

3. supravalvüler  

konjenital aort koarktasyonu  

konjenital supravalvüler aortik stenoz (Williams se ndromu )  
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Semptomlar  

1. angina (%35-50) en sık klinik bulgudur.  

2. senkop  

3. kalp yetmezli ği (stenoz düzelmezse 1- 2 yıl içinde ölürler)  

 Yumuşak, tek S2 (P2)  

 

Angina ile gelen hastaların %50’si aort kapak replasmanı yapılmazsa 5 yıl içinde ölürler . Gebelikte mortalite % 50 

dir.   

NOT: Gebelikte en mortal kalp hastalığı pulmoner hipertansiyondur. (% 80 mortal) 

 

Fizik belirtiler  

  Gecikmiş karotis nabzı hastalığın ağırlığını saptamada en uygun fizik belirtidir. Pulsus parvus at tardus  

  Sağ karotise yayılan sistolik ejeksiyon üfürüm, erken sistolik ejeksiyon  kliği  

S4 varlığı  

  Uzamış kuvvetli apeks vuruşu  

A- V tam blok gözlenebilir (Kalsifiye aort kapa ğını AV noda etkimesi sonucu) 

 

Laboratuar  

EKG  

Sol ventriküler hipertrofi belirtileri  

 

 Ekokardiografi   

Gradient kesin olarak tayin edilir  

 Kalp kateterizasyonu  

tanı ve değerlendirmede stenozun derecesi saptanır  

Aort stenozu komplikasyonları  

Ani ölüm  

İleti defektleri (A-V tam bok görülebilir)  

İnfektif endokardit (Nadir)  

GIS te A-V malformasyon 

Sol ventrikül yetersizliği  

Tedavi :  

Palyatif tedavi:  

 Beta blokerler 

  Dijital, diüretikler ve vazodilatörler verilmez  . (Aort basınç gradientini arttırıp stenozun derecesini arttırırlar) 

  Balon valvuloplasti  (kalp yetmezliği gelişebilecek hastalarda) yapılabilir. 

 

 

Küratif  
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  Aort kapak replasmanı endikasyonu semptomatik ve ağır Aort Stenozunda basınç gradyenti 50 mmHg ve 0.8 cm2 

valvüler alan ise yapılır .  

Prostetik kapa ğın sık rastlanılan komplikasyonları ;  

Hemolitik anemi  

İnfektif endokardit  

Mekanik disfonksiyon  

Tromboemboliler  (en sık beyne gider)  

 

 

SUPRA VALVULER AORT DARLI ĞI  

  Supravalvüler aort darlığı nadir olup konjenital formları Elfin Face(şeytan yüzü) Sendromu veya Willams sendromu  

denen sendroma eşlik edebilir. Mikrodelesyon  sendromudur. 

Willams sendromu  özellikleri: 

Mental retardasyon  

Geniş alın  

Basık burun kökü  

İdiyopatik infantil hiperkalsemi   

Supravalvüler aort stenozu 
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MİTRAL DARLIĞI 

Etyoloji:  

  Yetişkinlerde hemen daima romatizmal  kalp hastalı ğına sekonderdir.   

  Romatizmal kapak hastalığının erişkinlerde en sık tutulumu mitral darlıktır (çocuklarda ise mitral yetmezliktir)  

  Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. 20 -30 yaşna kadar asemptomatiktir. Gebelikte sıklıkla ortaya çıkar  

 Gebelikte en sık kapak hastalı ğı mitral stenoz oldu ğu için prognozu da en çok bu hastalık belirler.  

Fizyopatoloji :  

 Sol atrium basıncı artar ve pulmoner konjesyon olu şur  

 Sol atrium büyümesinin en sık nedenidir.  

    Pulmoner arter basıncı 3-5 kat artınca sa ğ kalp yetmezli ğine gider  

    Mitral stenozun en önemli komplikasyonu sistemik embolizasyonudur.   

 

Semptomlar  

  Pulmoner Konjesyon : efor dispnesi, ortopne ve paroksismal noktürnal dispne  

  Sağ kalp yetmezli ği:  ödem, assit, iştahsızlık ve yorgunluk  

  Hemoptizi (akut akciğer ödemine bağlı) en sık hemoptiziye yol açan kapak hastalığıdır.(Kalp Hatası hücresi 

akciğerde bulunan makrofajın eritrositi fagositozu ile oluşur)  

  Sistemik embolizm (genelde atrial fibrilasyon sonuc u)  

  Ses kısıklı ğı (sol atriumun sol rekürren laringeal sinire basıs ı sonucu )  

 

Fizik belirtiler:  

  Atrial fibrilasyon: düzensiz kalp ritmi  

  Bilateral pulmoner raller 

  S1’in şiddetinde artma  

  S2’nin P2 komponentinin şiddetinde artma 

Boyunda venöz dolgunluk, ödem, karaciğer büyümesi ve assit 

  Ek lezyon olmadıkça sol ventrikül i şlevleri normaldir.  
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Laboratuar tanısı:  

 

EKG: 

 Atrial fibrilasyon, sol atrial büyüme ve sa ğ ventrikül hipertrofisi belirtileri görülür; “P” mi trale  

 

 Göğüs grafisi:  

Kalbin sol kenarında düzle şme  

Sağ kalp kenarı boyunca çift kontur  

Pulmoner vasküler gölgelerde artı ş, Kerley çizgileri  

Sol ana bron ş yükselir 

Ösefagus posterior yönde bombeleşir 

 

 Ekokardiografi  

Sol atrium daima büyümü ştür  

Doppler muayenesi ile darlığın derecesi saptanır  

Tedavi :  

1. Tıbbi tedavi 

Diüretikler  tedavinin temelidir. Diüretikler pulmoner konjesyonu kontrol etmek ve dispne ile ortopneyi kontrol için 

uygulanır 

Dijital, Beta bloker, verapamil  (atrial fibrilasyonlu hastalarda)  

Antikoagulanlar (warfarin)  

 Balon  Valvuloplasti 

Balon valvuloplasti endikasyonları:  

  Semptomatik orta ve şiddetli derecede MS (< 1.5 cm2 ) 

Mitral yetmezlik olmamalı 

Sol atrial trombüs olamamalı 
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l 

 

2. Cerrahi tedavi: 

Mitral Stenozda cerrahi tedavi endikasyonları   

Belirgin pulmoner konjesyon semptomları  

Medikal tedaviye dirençli atrial fibrilasyon  

Tekrarlayan embolik ataklar  

Balon valvüloplasti için kontrendikasyon  

 

 

MİTRAL YETMEZL İK 

Etiyoloji :  

1. Rheumatik (ARA’nın sık oldu ğu ülkelerde en sıktır)  

2. Enfektif endokardit  

3. Mitral valv prolapsus (en sık) ve/veya marfan sendr omu   

4. Fonksiyonel (sol ventriküler dilatasyon)  

5. İskemik  

6. Papiller kas disfonksiyonu  

7. Korda tendinea rüptürü  

8. Primum ASD   

9. Hipertrofik kardiyomyopati  

10. Konjenital  

Semptomlar : 

Semptomlar yetmezliğin şiddetine ve sol atriyum ve ventriküldeki etkilerine bağlı olarak efor dispnesi,  

Efor kapasitesinde azalma, palpitasyon, gece öksürüğü, ortopne, hemoptizi gibi mitral darlığında görülen semptomlara 

benzer şekilde gelişir.  

          

Fizik muayine  

  Yumuşak S1, apekste işitilen ve sol koltuk altına yayılan pansistolik üfürüm   

 

  Sol ventriküler genişleme, sol atrial genişleme 

  Hafif formdaki mitral yetmezli ğin en sık nedeni mitral kapak prolapsusudur. (MVP - floppy mitral kapak)  

  Kronik MY en sık AER’ye ba ğlıdır. Akut MY en sık MI’ne ba ğlıdır.  
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  MVP’una Barlow hastalı ğı denir . Nadiren senkop ve ani ölüm olabilir. Uzun dönem prognoz iyidir.   

  MVP’unda en sık dinleme bulgusu geç sistolik üfürümdür.   

  Marfan  sendromunda görülen en sık kardiak patoloji MVP’dır .  

  MVP, en sık rastlanılan valvüler kalp hastalı ğıdır, en sık semptomu çarpıntı, en az rastlanan ve en ciddi 

semptom ani ölümdür    

MY’de enfektif endokardit sıktır. 

 

MY komplikasyonları;  

 İnfektif endokardit 

 Sol ve sağ kalp yetmezliği 

Tanı  

EKG:  

 sol atrial geni şleme ve ventriküler hipertrofi belirtileri  

 

Göğüs filmi:  

kalp genişlemesi, vasküler konjesyon belirtileri 

Tedavi 

Tıbbi tedavi  

Digitalis  

Diüretikler  

Vazodilatörler (Nitrogliserin, ACE inhibitörleri) 

Antikoagulanlar 

Cerrahi tedavi: 

Valv replasmanı (ejeksiyon fraksiyonu %60’ın altına düşmeden önce yapılmalıdır)  

Mitral valv onarımı  

  

Marfanda a şağıdakilerden hangisi topluma göre daha sık gözlenir?   

A) Mitral stenoz  

B) Trikuspid darlığı  

C) Aort koarktasyonu  

D) Dissekan aort anevrizması  

E) Aort darlığı  

Marfan sendromunu olu şturan triad şu unsurlardan olu şur:  

1. İnce uzun ekstremitelerle birlikte diğer iskelet deformiteleri  

2. Lens dislokasyonununa bağlı görme kaybı 3. Tipik olarak aort kökünden başlayan aort anevrizması  

Ağır vakalarda genellikle fibrilin geninde bir mutasyon vardır. Marfan sendromu ayırıcı tanıda, homosistinüri, konjenital 

kontraktürel araknodaktili, ailesel ektopia  
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HASTALIK KL İNİK BULGULAR DELESYON 

Di George sendromu Timus ve paratiroid yokluğu 22q11 

Prader-Willi sendromu Obesite, küçük el-ayak, hipogonadizm, 

mental gerilik 

15q11-q13 

Angelman sendromu Mental gerilik, dismorfizm 15q11-q13 

Retinoblastoma Retina hücrelerin embriyonel tümörü 13q14 

WAGR sendromu  Willms tümörü-Aniridi-Gonadoblastom, 

Retardasyon  

-11p13  

Langer-Gidion sendromu  Mental gerilik, mikrosefali, dismorfizm, 

kemik anomalileri  

8q24 02T16 

   

 

lentis ve ailesel aort anevrizmasından ayrılmalıdır. Mitral kapak prolapsusu, mitral yetmezlik, aort kökü ve valsalva 

sinüslerinde genişleme, aort regürgitasyonu Marfan sendromuna bağlı olarak kardiyovasküler sistemde görülen diğer 

patolojilerdir. 

(Cevap D)  

   

AORT YETMEZL İĞİ 

Etyoloji :  

1. İdiopatik aort kökü genişlemesi (hipertansiyonlularda sıktır)  

2. Romatizmal kalp hastalıkları (en sık nedendir) 

3. İnfektif endokardit (yaprakcıkların bir veye birkaçının kısmi harabiyetine veya perferasyonuna neden olur)  

4. Marfan sendromu (aort yetmezliği ve mitral yetmezlik en sık rastlanan kapak lezyonlarıdır)  

5.Aort diseksiyonu  

6. Sifiliz (proksimal aortit yapar)  

7.Romatolojik hastalık : Ankilozan spondilit 

 

Akut aort yetmezli ğinin 4 sık nedeni vardır: 

1. Akut romatizmal ateş (en sık)  

2. İnfektif endokardit  

3. Aort diseksiyonu  

4. Travma (künt gö ğüs travması) 

 

 Semptomlar  

 Aort yetmezli ği kalp yetmezli ği öncesi ço ğu zaman semptomsuzdur. 

 senkop  

 angina aort darlığına göre daha nadirdir azalmış koroner akıma bağlıdır.  

 Sol ventrikül yetmezli ği- Nefes Darlı ğı 

Fizik bulgular  

  Sol ventriküler vuru sola a şağı kaymı ştır  

  Erken diastolik üfürüm  

  Artmı ş nabız basıncı  

NOT: Aort yetmezli ğinden ba şka PDA, A-V fistül, hipertiroidi gibi durumlarda na bız basıncı artar. 

  Corrigan nabız (Water hommer nabızı)  

  Hill belirtisi  = Popliteal arter basıncı, brachial arter basıncından  60 mmHg  veya fazla yüksektir.  

  Pistol shot = femoral arterde sistolik ve diastolik üfürümdür  
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  Durozier çift üfürümü =  femoral artere steteskopla hafif bastırılmakla duyulan sistolik ve diyastolik üfürüm.  

  de Musset belirtisi = her sistolde ba şın sallanması  

  Guinke nabzı = her sistolde tırnak kapiller pulsasyonu  

 Dans der arter = Boyun duvarlarının kuvvetli pulsas yonu  

 Uvula hereketi (sistolle birlikte)(Müller bulgusu)   

 Pulsus bisferiens   

 

Tanı  

EKG: Sol ventrikül hipertrofisi  

Göğüs filmi:  Kalp büyümüş, proksimal aorta dilate  

Ekokardiyografi : Büyümüş sol kavite bulguları, mitral kapakta diastolik titreşimler  

Kalp kateterizasyonu (aortografi)  

Tedavi  

 Aort yetmezli ği şiddetli ise aort kapak replasmanı  (sol ventrikülsistol onu hacmi 55 mm’yigeçmeden ve ejeksiyon 

fraksiyonu %55’in altına inmeden önce valv replasmanı yapılmalı) yapılır.  

 

Semptomatik tedavi:  

Digital  

Diüretikler  

Vazodilatörler  (nitrat, ACE inhibitörü, nifedipin)  

 

TRİKUSPİD STENOZ (TS)  

Özellikler 

  Genelde romatizmal kökenlidir ve mitral ve aort kapağı hastalıkları ile birlikte oluşur. Romatizmal fibrotik değişiklikler 

oluşur.  

  TS ve TY karsinoid sendromla ili şkilidir. Karsinoid sendromda serotonin fibroblastla rı stimule ederek 

kapakları yapısını de ğiştirip bozulmasına sebep olur. 

  Karaci ğer ağrısı, asit, periferik ödem içeren sa ğ KY bulguları görülür .  

  Ana klinik bulgular: dev “a” dalgası  

  Middiastolik üfürüm, ksifoid üzerinde duyulur.   

  Üfürüm inspirasyonla artar.  

  TS’u en az subjektif şikayetlere neden olan kapak lezyonudur .  

  TS’u en sık 20 ile 60 yaş arasında görülür.  

  TS, kalp yetmezli ğine neden olmaz.  

  Atrial fibrilasyon sıktır. 

 

Tedavi : 

 Diüretik , valv replasmanı yaplır. 
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TRİKUSPİD YETMEZLİK (TY)  

  En sık nedeni fonksiyoneldir.  Kapaklar yapısal olarak anormal değildir.  

  Akut TY’inde en sık neden akut infektif endokardittir . En sık nedeni Staf. aureusdur. En sık IV. ilaç 

kullananlarda görülür. En sık emboli akci ğerlere gider.  

  TY’in en sık nedeni MS’a ba ğlı olarak geli şen pulmoner hipertansiyon , bunun sonucunda oluşan sağ ventrikül 

hipertrofisi ve anulus geni şlemesi ile fonksiyonel trikuspid yetmezli ğidir .  

 

PULMONER STENOZ 

 PS. en sık nedeni konjenitaldir. 3 tipi vardır. 

1.Valvuler pulmoner stenoz:  

Noonan  sendromunda görülür.Turner  özellikleri taşıyan sendromdur. Karsinoid sendromda da oluşabilir.  

2.Supravalvuler PS:  

Doğumsal Rubellaya  eşlik eder. 

3.Subvalvuler PS:  

Fallot  tatralojisine eşlik eder. 

  

 

Semptomlar :  

Sağ kalp yetmezliği (ödem, assit)  

  Hepatik konjesyon, sağ üst kadran ağrısı oluşturur  

  Pasif hepatik konjesyon sonucu hepatosellüler hasar ve sarılık  

 Dispne en sık rastlanan semptomdur. Siyanoz  

Tanı  

 EKG.  

  Dinlemede sol 2. IC de sistolik ejeksiyon üfürümü  

  Sağ ventriküler ve atrial geni şleme  

 Göğüs filmi : lateral pozisyonda, retrosternal boşluk genişlemiş sağ ventrikül tarafından  

 doldurulmuştur  

 

Tedavi  

  Basınç gredianti 50mmHg ise kapak replasmanı  yapılır.  

Aşağıdakilerden hangisi Turner sendromunun bulgularında n biridir? (Eylül 2005) 

A) Gonadotropinlerde azalma 

B) Pulmoner stenoz 

C) Boy kısalığı 

D) 46 XX kromozom yapısı      

E) Kubitus varus 

Turner sendromunun en sık klinik başvuru nedeni boy kısalığıdır. Vakaların %97’sinde boy kısalığı ön plandadır. 

Turner Sendromu: 1/2500-3000 yenidoğan kızdan biri Turner sendromuna neden olan bir kormozom anomalisi taşır. 

• Fibrotik overler ve cinsel gelişim geriliği 

• Büyüme geriliği 

• Yele boyun 

• Kubitus valgus 

• Genellikle hekime boy kısalığı ile başvururlar erişkin boyu 135-150 cm de kalır. 

• Doğumda overlerde primordial folliküller bulunur ama bunlar daha sonra dejenere olur. pubertede çoğu hastada overler 

fibröz band halini alır. Bu nedenle hastalar steril kalır, menstrüasyon olmaz. Estrojen düşük gonatropinler ↑ dir. Adrenal 

androjenlerin etkisi ile pubik kullanma olur, nadiren bazı hastalarda meme gelişimi olabilir. 
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• Göğüs kalkan şeklinde 

• Meme başları ayrık 

• IQ normal 

• El ayakta ödem yenidoğan döneminde görülür. 

 

 

TURNER SENDROMUNUN BELIRT İ VE BULGULARI  

- Sterilite (%90) 

- Boy kısalığı (%97) (En sık ba şvuru bulgusu)  

- Primer amenore (%96) 

- Seksüel infantilizm (%95) 

- Pigmente nevüs (%80) 

- Ense saç çizgisinin aşağıda olması (%75) 

- Kısa boyun (%70) 

- Yele boyun (%53) 

- İşitme kusuru (%53) 

- Yüksek damak (%45) 

- Mikrognati (%40) 

(Cevap C)  

 

 

PULMONER YETMEZL İK 

  Genelde pulmoner hipertansiyo na bağlı pulmoner arter dilatasyonu ile ilişkilidir. (en sık neden)  

  Akut pulmoner yetmezli ğin  en sık nedeni ise intravenöz  ilaç kullanıma bağlı gelişen infektif endokordittir.  

  

 

 

NOT: 

İLAÇLARIN SEBEP OLDU ĞU KAPAK HASTALIKLARI  

Anorektik ilaçlar (fenfluramine ve dexfenfluramine ), ergot alkoloidleri (ergotamine, metizerjid),  dopamine reseptor 

agonisti (pergolide ) kapak hastalıkları ile ilişkilidir. 

KARD İYOMYOPATİ 

DİLATE (KONJEST İF) KARD İOMYOPATİ  

  Viral enfeksiyon patogenezde  rol alır . (Coksaki B) 

  Koroner arter hastalı ğı, volüm yüklenmesi, basınç yüklenmesi olmaksızın  sol, sağ veya her iki ventrikül kasılma 

fonksiyonları azalmıştır  

  Asıl bozukluk sistolik yetersizliktir.  

 

Etyoloji :  

Uzun süreli alkol alımı reversibl kardiyomyopatiler in en sık sebebidir .  

 Doxorubisin  tedavisi (antrasiklinler) irreversibl kardiyomyopati  yapar  

 Kobalt , civa, kurşun ve yüksek doz katekolaminlere  (Amfetamin ) maruz kalma  

 Endokrinopatiler :  

 Tirotoksikoz , hipotiroidi, akromegali, feokromositom 

 Metabolik bozukluklar  

 Hipofosfatemi, hipokalsemi, tiamin  eksikliği(Yaş beriberi), selenyum eksiklği 
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 Hemoglobinopatiler  

Sickle cell anemi  

Genetik anomallikler  

 musküler hastalıklar  

 Peripartum kardiomyopati 

 

 

Semptomlar : 

  Sol ve sağ konjestif kalp yetmezliğine ait bulgular 

  Genelde sol kalp yetmezli ği semptomları  daha öndedir 

  Ortopne, paroksismal noktürnal dispne, efor dispnesi   

  Göğüs ağrısı  

Fizik bulgular  

 Konjestif kalp yetmezli ği gibidir 

 Mitral yetmezliği üfürümü  

 Gallop ritmi. S3 gallosunun en sık beraber olduğu kardiak hadisedir  

 Dikrotik nabız görülür  

 

 

Tanı  

 EKG  

Sol ventrikül hipertrofisi, sinüs ta şikardisi 

Sol dal bloğu  

 

 Göğüs filmi  

Genişlemiş kalp 

Pulmoner vasküler konjesyon belirtiler 

Tedavi  

 Etkileyen ajanın ortadan kaldırılması  

 örneğin etken toksin bulunursa,  ortadan kaldırıldığında ventrikül fonsiyonlarında önemli düzelmeler görülür.  

Destekleyici tedavi:  

Tuz kısıtlaması  

Kardiak glikozitler 

Diüretikler-Kumadin (Trombüs olmasa bile) 

Vazodilatörler  

Kalp transplantasyonu 

 

HİPERTROFİK  OBSTRÜKT İF KARD İYOMYOPATİ  

 Hipertrofik subaortik stenoz=asimetrik septal hipertrofi’de denir.  

  İnterventriküler septum ileri derecede hipertrofiyed ir 
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Etyoloji  

  Otozomal dominant (ailesel): Genetik geçi şi en yüksek kardiyomyopatidir.  

  Sporadik 

 

Fizyopatoloji  

  Hipertrofiye septum sol ventrikül çıkı ş yolunda obstrüksiyona neden olur   

  Gradientin artması stenozu arttırıp semptomları art tırır .  

 

 

 

Semptomlar  

 En sık gözlenen semptom dispnedir.   

   Angina (atipik ve istirahatte)  

 Senkop 

  Egzersizle – nitrogiserin  ile artar( ard yük azalır)  

  Katekolaminler artar ve inotropik durum artar 

 Aritmiler  

 Konjestif kalp yetmezli ği 

Fizyopataloji: 

Genelde sistolik fonksiyonlar normaldir, diastolik sertle şme sonucu olu şur  

 Artmış dolum basıncı akciğerlerde pulmoner konjestif semptomlarla  kendini belli eder  

 Geç devrelerde sistolik disfonksiyon da oluşur 

  Ani ölüm riski artmıştır.  
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Fizik bulgular  

 Üfürüm: Sağ sternal sınırda sistolik ejeksiyon üfürümü  

 Üfürümün şiddetini arttıranlar:  

 Sol ventrikül çıkım yolunu daraltan (valsalva manevrası) 

 Ayağa kalkma, isoproteronol  

    Amyl nitrat inhalasyonu  

Üfürümün şiddetini azaltanlar  

Çömelme, bacakların yükseltilmesi 

   İsometrik egzersiz (avuçların sıkılması) 

Tanı  

 EKG:  

Hemen daima anormaldir 

Sol ventriküler hipertrofi  

ST ve T dalgası anormallikleri (ST çökmesi, T eksikliği)  

Ekokardiyografi :  

Kalp kateterizasyonu :  

Ventrikül şeklini bozan ve muz deformitesi  oluşturan büyük papiller, kas ve ventriküler septum görülür .  

 

Tıbbi tedavi  

Beta blokerler (propranolol) 

Kalsiyum kanal blokerleri (verapamil  en çok kullanılır)  

Digital, vazodilatör ve kullanımı kontrendikedir 

Cerrahi tedavi:  

Myomektomi  

Mitral kapak replasmanı  

Pacemaker uygulanması  
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RESTRİKTİF  KARD İYOMYOPATİ  

  Myokardda birikim  sonucu kalp sertleşir. Sol ventrikül dolumunu kısıtlar, atım volümü azalır. Asıl patoloji diyastolik  

disfonksiyon bozukluğudur.  

  En az görülen kardıyomyopatidir.  

 

 

 

Etyoloji  

 İnfiltratif hastalıklar  

 Amiloidoz  (en sık) : Özellikle AL  amiloid kalbi tutar. 

 Hemokromatozis, Fabry Hastalığı, Gaucher Hastalığı  

 İdiopatik hipereozinofilik sendrom (Tropikal ülkeler de) 

 Karsinoid sendrom  

 Sarkoidoz, Glikojen depo hastalıkları  

 Endomyokardial fibroelastozis  (Fetus anne karnında kabakulak ile maruz kalırsa) 

 Skleroderma  

Semptomlar ve Fizik bulgular:  

  Sol ve sağ kalbe ait konjestif yetmezlik vardır. Sağ kalbe ait semptomlar daha belirgindir  

Tanı  

 EKG:  

  Düşük voltaj  

  Nonspesifik ST ve T anormallikleri  

 Göğüs filmi  

Kalp sınırları büyümez  

Pulmoner vasküler konjesyon belirtileri  

 

 Ekokardiografi  

Ventrikül duvarlarında kalınlaşması  

Amiloidozisde myokard normalden daha ekojeniktir.  

Tedavi :  

  Reversibl etyolojili vakalarda (hemokromatozis gibi) direkt tedavi 

diüretiklerle semptomatik tedavi 

  Kalsiyum kanal blokörleri kullanılabilir  
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KONJEN İTAL KALP HASTALIKLARI 

ASİYANOTİK KONJEN İTAL KALP HASTALIKLARI 

 ASD (en sık), PDA, VSD    

 Aort koarktasyonu 

   

 

SİYANOTİK KONJEN İTAL KALP HASTALIKLARI:  

5TE ile kısaltılabilir.  

TOF (Tetrology of Fallot) 

TGA (BAT) 

TA(Trunkus arteriozus) 

TA (Trikuspid atrezisi) 

TPVDA(Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi) 

Ebstein anomalisi 

 

Cinsiyet: 

PDA, Ebstein anomali, atrial septal defect (ASD) kadınlarda  sık iken 

Aort stenozu, aort koarktasyonu, hipoplastik sol kalp, pulmoner ve trikuspid atrezisi, büyük arter transpozisyonu (BAT) 

erkeklerde  daha sıktır. 

 

Konjenital kalp hastalıklarına yol açan en sık nede nler:  

 Maternal rubella  enfeksiyonu (PDA, Pulmoner stenoz)  

 Maternal alkol  kullanımı (septal defektler)  

 Maternal ilaç  kullanımı (Lityum-Ebstein Anomalisi)  

 Kromozom anomaliler: (Down sendromunda primum ASD, Turner Sendromunda aort koarktasyonu) 

 

  

 

 

 NOT: 

Fetal alkol sendromu  mikrosefali, micrognathia, mikroftalmi, IUGR, kalp defektleri (VSD)  ile karakterizedir. 

 

 Konjenital kalp hastalıklarında mortalite riski en  yüksek olan;  

 sol kalp hipoplazisi  

 büyük arterlerin transpozisyonudur  

 

 

 

Konjenital kalp defektleri İle beraber olan sendromlar   

Rubella sendromu PDA 

Turner sendromu Aort koarktasyonu 

Down sendromu Endokardiyal yastık defekti 

Trizomi 13 ve 18 PDA ve VSD 

Marfan sendromu Aort anevrizması, aort kapak yetmezliği,  MVP 

Glikojen Depo (Pompe) Hipertrofik kardiyomiyopati 

Noonan sendromu Pulmoner stenoz, aort stenozu 

Williams sendromu Supravalvüler aort stenozu 

Kartagener sendromu Dekstrokardi, situs inversus 

Tuberoskleroz Rhabdomiyom, WPW 
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ASİYANOTİK KONJEN İTAL KALP HASTALIKLARI 

 
ATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)  

Erişkinde en sık rastlanan konjenital kalp hastalı ğıdır. Kadınlarda iki kat fazladır. 

Sınıflandırma : 

  Ostium secundum AS D: septumun orta kısmında görülür. 

  Ostium primum ASD(Septum atrioventrikulare) :  İnteratrial septumun alt kısmında bulunur. Mitral kapağı da içine 

alır. 

  Holt Oram sendromu: s ekundum defektin varlığında el, ön kol ve vücut anormalliklerinin bulunması ile karakterizedir. 

Otozomal dominanttır.  

 En sık ostium sekundum tip görülür. 

 
Semptomlar  

  Uzun, semptomsuz bir peryodları vardır 

Atrial aritmi sonucu çarpıntı, bitkinlik  

Efor dispnesi 

  Ortopne 

  Sık tekrarlayan pnomoni  

  Sağ ventrikül yetmezli ği 

 

Fizik bulgula r  

 S2 de geniş ve sabit çiftle şme klasik bulgusudur  

 Pulmoner alanda, sistolik ejeksiyon üfürümü  

Tanı  

 

 EKG  

Ostium sekundum defektlerd e: Sağ aks deviasyonu görülür.  

Ostium primum defektlerde:  Sol aksis deviasyonu  

Sol aks deviasyonu bu iki tipi birbirinden ayırmada  en güvenli klinik bulgudur.  

 Göğüs filmi:  
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Akci ğerlerde şant vaskülaritesi  

Pulmoner vaskülaritede artı ş  

 

  

Ekokardiografi  

Serum fizyolojik injeksiyonu  

Doppler muayenesi  

Tedavi:  

Cerrahi düzeltme  yapılır.  

 

 

    

VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)  

VSD, en sık rastlanılan konjenital kalp hastalı ğıdır. 

Tanım: 

 Membranöz VSD: İnterventriküler septum üst kısmında bulunan VSD membranoz tiptir . Burası sağ ventrikülün 

çıkımı olduğundan outlet VSD  adını alır. Krista supraventrikularis lokalizasyonludur.  

Muskuler VSD: İnterventriküler septum alt kaslı bölümünde bulunur.  Delikli oldu ğundan İsveç peyniri adını 

alır. 

 

   

Pulmoner hipertansiyon ASD’ye göre daha sık ve daha  şiddetlidir  

Genelde çocukluk ya şda belirgin hale gelir 

Trizomi 18 de en sık görülen konjenital kalp hastal ığıdır  

  Alkolik annelerde en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır  

Diabetik anne çocuklarında en sık görülen konjenita l kalp hastalı ğıdır.  
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Semptomlar  

  Sol ve sa ğ konjestif kalp yetmezli ği belirtileridir. VSD ne kadar büyükse kalp yetmezliği o kadar hızlı gelişir. En 

hızlı Eisenmenger  yapan konjeniatl kalp defektidir. 

 

Klinik belirtiler  

  Ventrikül impulsunun sola yer değiştirmesi(sol ventrikül genişlemesi)  

 Sol sternal kenar boyunca pansistolik üfürüm. Ster numun sa ğına da yayılır, thrill de vardır  

 

Tanı  

 EKG  

  Tipik olarak biventriküler hipertrofi belirtileri  

 Göğüs filmi  

Kalp büyümesi kuraldır  

 

 Ekokardiografi  

Sağ ve sol ventrikül genişlemeleri  

Doppler muayenesi (anormal kan akımı)  

Tedavi : : 

 VSD % 40 kendiliğinden kapanır (en sık 0 - 2 ya şda). Bu nedenle 2 ya şına kadar beklenir Kapanmaz ise opere 

edilir ( 2 - 5 ya ş) 
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PATENT DUKTUS ARTER İOZUS  

 

 Fizyopatoloji  

  Sol ventrikül volüm yüklenmesi 

  pulmoner hipertansiyon 

PDA’nın sıklıkla görüldü ğü durumlar:  

  Yüksek rakımda doğan infantlarda  

 Prematür infantlarda  

  İlk trimesterda Rubella enfeksiyonu geçirmi ş annelerin çocuklarında en sık görülen kalp anomali sidir  

  Kızlarda erkeklere göre daha sıktır.  

 

Fizik bulgular  

PDA pretermlerde sıklıkla kalp yetmezli ğine neden olabilir.  

Dispne, sık akciğer enfeksiyonu, gelişme geriliği,  

Sıçrayıcı periferik nabız  

Sternum solunda devamlı  (Gibson, Machineri ) üfürüm  

Tanı 

  göğüs filmi  

 geni şlemi ş bir kalp gölgesi ile şant vaskülaritesi 

  erişkinlerde PDA kalsifiye olabilir  

 

 Tedavi : 

 Saf PDA’nın kapatılması için prematurede ilk 7 gün içinde medikal tedaviside en çok indometazin kullanılır.  

 Cerrahi 
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AORT KOARKTASYONU 

 

FİZYOPATOLOJ İ 

  %95 sol subklavian arterin distalindedir  

  Sıklıkla hipertansiyona yol açar  

  Koarktasyonun distalinde artmış kollateral arter dolaşımı ile perfüzyon  

  Böbrekler düşük kan basıncıyla perfüze olurlar renin seviyesi ile renin anjiotensin sistemi aktiva syonu artar . 

Çocuklukta, kalp yetmezli ğine neden olmamı şsa, erişkinde hipertansiyon  gelişmeden saptanması güçtür.  

  Turner sendromunda sıktır  (biküspid aorta ve pulmoner darlık eşlik edebilir)  

  Erkeklerde daha sıktır 

  Gebeliğin özellikle 3. Trimesterinde aort rüptür riski art ar  

Willis poligonu anevrizmasıyla  birlikte olabilir  

  Sıklıkla biküspid aortik valv ile birliktedir  

Semptomlar  

  başağrısı 

kladikasyo  

  bacak yorgunlu ğu 

  KKY 

Epistaksis 

 

Fizik bulgular  

  ölçülen kan basıncı artmıştır 

  Bacak nabızları azalmı ş veya yoktur  

  Gövdenin üst kısmı iyi gelişmiş ancak bacaklar bazen iyi geli şmemi şti r 

 

Tanı  

EKG  

Sol ventrikül hipertrofisi  

 Göğüs filmi  

Kardiomegali  

Aortada ‘ 3’ şekli görünümü  

Kollateraller ve kostalarda çentikler  

  Kardiyolojik olarak en sık biküspid aorta gözlenir 
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MR-BT anjio-Anjiografi 

 

 

 Tedavi  

  Cerrahi tedavi standart tedavidir  

  Perkütan balon aortoplasti 

 
Komplikasyonlar  

Hipertansiyon  

  Enfektif endokardit 

Torasik aortanın diseksiyonu  

  Serebral anevrizmaların rüptürü  

 

 

Otuz dokuz ya şında bir erkek eforla olu şan baş ağrısı yakınmasıyla ba şvuruyor. Öyküsünden efor sırasında gö ğsünde 

sıkıntı hissi ve çarpıntısı oldu ğu, baş ağrısının bazı sabahlar da oldu ğu ve ensesinden ba şlayarak tepesine do ğru 

yayıldı ğı öğreniliyor. Fizik muayenede kan basıncı 150/85 mmHg,  nabız 88/dakika, kalp sesleri sert, 2/6 sistolik ü fürüm 

saptanıyor. Aynı üfürüm sırttan da duyuluyor. Üst e kstremite nabızları dolgun, alt ekstremite nabızlar ı ise çok zayıf 

olarak alınıyor. Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Esansiyel hipertansiyon 

B) Aort darlığı 
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C) Aort yetmezliği 

D) Aort koarktasyonu 

E) Ventriküler septal defekt 

 

 

SİYANOTİK KALP HASTALIKLARI 

5TE ile kısaltılabilir.  

TOF (Tetrology of Fallot) 

TGA (BAT) 

TA(Trunkus arteriozus) 

TA (Trikuspid atrezisi) 

TPVDA(Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi) 

Ebstein anomalisi 

 

FALLOT TETRALOJ İSİ (TOF)  

  FT, siyanotik kalp hastalıklarının en sık görülen tipidir.  

 

 Fallot tetralojisini olu şturan lezyonlar şunlardır;  

 Geniş VSD  

 Pulmoner stenoz  (sağ ventrikül çıkışında obstrüksiyon): Pulmoner stenoz prognazda en önemli rolü oynar.  

 Sağ ventrikül hipertrofisi  

 Aort kökünün ventrikül septumu üzerine binmesi.  

 Bu anomalilere ek olarak %25 oranında ASD de görülü r ve Fallot Pentalojisi adını al ır.  

 

Semptomlar :  

Yürüme çağındaki çocuklar oynarken sık sık çömelip dinlenme ihtiyacı hisseder ler . Bu hastalarda görülen 

hipoksemi atakları (siyanotik spel l) karakteristiktir.  
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Siyanotik spell ata ğı;  

Akut başlayan veya giderek derinle şen siyanoz  

Akut ba şlayan dispne  

Hafif huzursuzluktan, senkopa kadar bilinç değişiklikleri 

Sistolik üfürümün şiddetinde azalma veya tamamen kaybolma ile karakter izedir.  

 Tanı: 

Telekardiyografide  ileri derecede sağ ventrikül hipertrofisine ve kalp apeksinin yukarı dönmesine bağlı olarak tipik 

“tahta papuç” manzarası vardır.  Ayrıca pulmoner vasküler yapıların gölgeleri belirg in şekilde azalmı ştır.   

ECO 

 

Komplikasyonlar ;  

Hipoksik speller ( en sık) 

Konvülziyonlar 

endokardit 

Beyin absesi 

Polisitem 

Demir eksikliği anemisi 

 

Tedavide ;  

  Enfektif endokardit proflaksisi gereklidir  

 Spellerin tedavisi yapılır: pozisyon, oksijen, NaHCO3, morfin kullanılır. Propranolol tedavi ve proflakside kullanılabilir.  

 Medikal veya en sık olarak cerrahi(sistemik arterle rden, pulmoner arterlere anastomoz olu şturulması) 

palyasyon uygulanabilir.  En sık kullanılan Cerrahi palyasyon yöntemi Blalock-Taussing şantıdır  
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Esas tedavi cerrahi düzeltmed ir. Total düzeltme ameliyatları 2-4 yaşlarda ve vücut ağırlığı 10-15 kg’a ulaşınca 

yapılır.  

 

 

 

TRİKUSPİD ATREZİSİ  

  Trikuspid atrezili hastaların büyük kısmında semptomlar erken infansi döneminde ba şlar . TA de, YD da sol kalbin 

büyük olması tanı koydurucudur . İnfantın yaşaması için VSD veya PDA olması gerekir.  

  PGE1, duktus arteriyozusun açık kalmasını sa ğlayarak, kanın daha fazla karı şıp oksijenlenmesi sa ğlar.  
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Bu anomalide görülen semptom ve bulgular şunlardır:  

Doğumdan itibaren görülen siyanoz  

Büyüme ve gelişme geriliği 

Çabuk yorulma, takipne, dispn e 

Anoksik spell atakları  

Çomak parmak 

 

 

 

Tedavi: 

Trikuspid atrezisinin cerrahi tedavisinde en sık kullanılan yöntem “Fanton yöntemidir”.  

 Fontan prosedürünün başarılı olabilmesi için, 1 yaşından önce yapılması gerekir.  

BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZ İSYONU(TGA)  

  Büyük arterlerin transpozisyonu, siyanotik KKH’ının 2. en sık görülen formudur (%16). (1 yaş altı en sık) . Diabetik 

anne bebeğinde en spesifik kalp defektidir .  

  Birçok vakada, ek intrakardiyak anomaliler vardır. Bunlar; VSD, ASD ve PDA’dır. YD da siyanoz vardır. Ancak 

dinlemekle üfürüm duyulmaz. Üst ekstremite siyanozu daha fazladır. (Diferansiye l siyanoz). Çocuğun yaşaması için PDA 

veya VSD olması gerekir.  

  PGE1, duktus arteriyozusun açık kalmasını sa ğlayarak, kanın daha fazla karı şıp oksijenlenmesini sa ğlar.  

Bunun yanında sağ ve sol kalpteki kanın karışması için BAS  (Balon atrial septotomi) işlemi yapılabilir.  
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Tanı: 

 Telede yumurta kalp görüntüs ü vardır. 

 

 

Tedavi  

Cerrahi 

  

TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DÖNÜ Ş ANOMAL İSİ (TAPVD)  

  TAPVD anomalisi, pulmoner venlerin, kalbin sa ğ tarafına giri ş yapmasıdır.  

Semptomlar : 

Bu hastalarda doğumdan itibaren siyanoz  vardır.  

 Sık respiratuar enfeksiyonlar görülür ve ileri dönemlerde çomak parmak ortaya çıkar.  

 

Tanı: 

Telede anormal venlerin, karakteristik “8 şekli” vardır.  
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Tedavi 

Cerrahi 

TRUNKUS ARTER İYOZUS (TA)  

 TA’da kalpten tek, büyük bir damar çıkar ve bu damar hem sistemik, hem de pulmoner arteryel yapıların ka nını 

sağlar.  

 

Semptomlar:  

  TA’daki klinik semptom ve bulgular pulmoner kan akı ş oranına ba ğlıdır. Pulmoner kan akımının azaldığı 

durumlarda en sık görülen bulgular: Büyüme ve geli şme gerili ği, çabuk yorulma, dispne, KKY’dir  

 

Oskültasyon  

S2 şiddetli ve tektir.  

Tedavi:  

Cerrahi  

 

TRİKÜSPİD KAPAĞIN EBSTEİN ANOMAL İSİ  

FİZYOPATOLOJ İ  

Triküspid kapa ğı aşağıda sağ ventrikül içinde yer alır. 

  Sağ ventrikülün triküspid kapağının üstünde kalan kısım atrialize  olmuştur. Sağ ventrikül küçüldüğü için intrauterin 

hayatta sağ kalp yetmezliği oluşabilir. (Hidrops Fetalis)  

Sağ atrium büyümüş olmakla birlikte afonksiyonedir . Bu nedenle patent foramen ovaleden şant soncu siyanoz  ve 

polistemi görülebilir . %75 vakada ASD vardır . Trikuspit  kapak yetmezliği eşlik eder. 
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Semptomlar  

  Efor dispnesi, periferik ödem, sağ ventrikül yetmezlik semptomları, siyanoz  görülür.  

   Çarpıntı (%10 unda Wolf - Parkinson - White sendro mu ile birlikted ir. Taşiaritmiler sıktır)  

 

Fizik bulgular  

  Triküspid yetmezli ği:  Boyun venlerinde geniş v dalgaları,pulsatil karaciğer görülür.  

Sistolik thrillerin e şlik etti ği pansistolik üfürüm sternum kenarı boyunca duyulur   

 

Tanı  

Ekokardiografi  

Tedavi  

  Erken dönemlerde sağ ventrikül yetmezliği gösterenlerde triküspid valv replasmanı ve ASD nin kapatılması  

  Lityum tuzu tedavisi Ebstein anomalisine neden olab ilir  

 
HİPOPLAST İK SOL KALP SENDROMU  

  Hipoplastik sol kalp sendromu, kalbin sol tarafında bulunan çok çeşitli valvüler veya vasküler lezyona bağlı, sol 

ventrikül hipoplazisidir. Sol kalp dolamadı ğı için pulmoner venlerden gelen kan foramen ovale i le sağ kalbe geçer.  

Doğumdan sonra infantın yaşaması, PDA’ya bağlıdır. Hafif siyanoz vardır. PDA kapanırsa kardiyojenik şok ve 

hipotansiyon olu şur. 
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  Bu sendroma en sık neden olan lezyonlar mitral atrezi, aortik atrezi veya her ikisidir.  

 

 Tanı:   

  Ekokardiyografi diagnostiktir ve kardiyak kateterizasyon gereksizdir.  

Tedavi : 

Hipoplastik sol kalp sendromunda  sistemik dolaşım, PDA tarafından sa ğlandığından PGE1 infüzyonu yapılır.  

Kesin tedavi cerrahidir.  

 

EİSENMENGER HASTALIĞI  

  Eisenmenger hastalığı mortalitesi en yüksek olan sağdan sola şantlı siyanotik kalp hastalı ğıdır. Gebelikte ölüm 

olu şturur.  

Fizyopatoloji  

  İntrakardiak bir sol-sa ğ şantın, sa ğ-sol şantı haline gelmesid ir 

  Tersine dönme artmış pulmoner vasküler rezistans sonucudur 

Klinik özellikler  

  Siyanoz  

  Angina  

  Kalp yetmezli ği  

  Efor dispnesi, assit ve periferik ödem sıktır  

  Farklı siyanoz PDA da görülür,  preduktal dokular (gövdenin üst yapıları) pembe iken postduktal yapılar siyanotik 

olur 

 

Tanı  

 EKG:  

Sağ ventrikül hipertrofisi kesinlikle vardır  

 Ekokardiografi 

 Hemogram :  

Polisitemiktirler. Hemoglobin seviyesinin 20 g/dl geçmesine sık olarak rastlanır  

 

Tedavi  

  Cerrahi tedavi başarısız 

 Şantın kapatılması sağ ventrikül basıncını arttırıp yetmezliği arttırır. Kalp – akci ğer nakli gerekir. 

  Hipervizkoziteden kaçınmak için filebotomi gerektirir. 
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EİSENMENGER HASTALIĞI  

  Eisenmenger hastalığı mortalitesi en yüksek olan sağdan sola şantlı siyanotik kalp hastalı ğıdır. Gebelikte ölüm 

olu şturur.  

Fizyopatoloji  

  İntrakardiak bir sol-sa ğ şantın, sa ğ-sol şantı haline gelmesid ir 

  Tersine dönme artmış pulmoner vasküler rezistans sonucudur 

Klinik özellikler  

  Siyanoz  

  Angina  

  Kalp yetmezli ği  

  Efor dispnesi, assit ve periferik ödem sıktır  

  Farklı siyanoz PDA da görülür,  preduktal dokular (gövdenin üst yapıları) pembe iken postduktal yapılar siyanotik 

olur 

 

Tanı  

 EKG:  

Sağ ventrikül hipertrofisi kesinlikle vardır  

 Ekokardiografi 

 Hemogram :  

Polisitemiktirler. Hemoglobin seviyesinin 20 g/dl geçmesine sık olarak rastlanır  
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Tedavi  

  Cerrahi tedavi başarısız 

 Şantın kapatılması sağ ventrikül basıncını arttırıp yetmezliği arttırır. Kalp – akci ğer nakli gerekir. 

  Hipervizkoziteden kaçınmak için filebotomi gerektirir. 

 

Yenido ğan dönemindeki  kalp yetmezli ğinde aşağıdakilerden hangisi etyolojide dü şünülmez?  

A) Myokardit      
B) Hipoplastik sol ventrikül 
C) PDA      
D) Supraventriküler taşikardi 
E) Fallot tetralojisi 

Yaşlara göre konjestif kalp yetmezli ği  sebepleri;  
Fetus  

• Ağır anemi  

• Supraventriküler taşikardi  

• Ventriküler taşikardi 

• Komplet dal bloğu 

Prematüre  
• Sıvı yükselmesi 

• Soldan sağa şantlı  hastalıklar (PDA, VSD, ASD,  kısmi pulmoner venöz dönüş anomalisi) 

• Kor pulmonale  

• Hipertansiyon 

 

Yenido ğan  
• Asfiktik kardiomyopati 

• Arterio-venöz malformasyon 

• Total  anormal pulmoner venöz dönüş    anomalisi 

• Tek ventrikül  

• Trunkus arteriozus(PDA) 

• Büyük damarların transpozisyonu 

• Viral myokardit 

 

Süt çocu ğu 
• Soldan sağa  şantlı hastalıklar 

• Hemanjiom 

• Metabolik  kardiyomyopati  

• Akut hipertansiyon 

• Supraventriküler taşikardi 

• Kawasaki hastalığı 

Çocuk ve adölesanlar  
• Romatizmal  kardit  

• Tirotoksikoz  

• Viral myokardit 

• Hemokromatozis 

• Kanser tedavisi (RT, KT) 

• Anemi  

• Endokarditis 

• Kor pulmonale 

• Kardiyomyopati 

(Cevap E)  
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VENÖZ TROMBOZ 

DERİN VEN TROMBOZU  

Tanımlama  

  Alt ekstremite ya da pelvik venlerde tromboz  

  Pulmoner emboli yapabilir 

 

Etyoloji  

Herediter nedenler:  

Aktive protein C rezistansı (Faktör V Leiden Mutasyonu ) (en sık)  

Protein S, C eksikliği 

Antitrombin III eksikliği  

Protrombin anomalisi 

Hiperhomosisteinemi 

 Kazanılmı ş nedenler:  

Cerrahi girişimler 

Ortopedik kalça cerrahisi (en sık) 

Varisler  

Hipervizkozite yapan durumlar (P. vera, paraproteinemiler)  

DIC 

Uzun süreli inmobilite  

Oral kontraseptif kullanımı 

Malign hastalıklar (AML M3, Pankreas ca)  
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Klinik  

  Sıklıkla asemptomatiktir  

  Tek taraflı bacak a ğrısı ve şişmesi  

  Homans belirtisi  

 Baldır kaslarına basınç yapıldı ğında hassasiyet  

 Ayağın dorsifleksiyonunda ağrı  

 Bacak çevresinin en az 1 cm kalınlaşması  

Tanı  

  Noninvazif: Doppler USG  

  İnvazif kontrast venografi: Trombüsü göstermede en etkili yoldur.  

 

Tedavi  

Antikoagülanlar ; 

  İv heparin, LMWH, (oral) Warfarin  

Profilaksi  

  Çabuk mobilizasyon 

Derin ven akımını arttırma 

Varis çoraplar  

Bacak egzersizleri ve bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak  

  Mini doz heparin  

 

 

 

 

PULMONER TROMBOEMBOL İZM 

ETİYOLOJ İ  

  Pulmoner tromboembolizmin en sık sebebi, bacaktaki  (%70-80, en sık derin femoral venlerden)  veya pelvisteki 

(%10-15) bir vasküler trombusun ayrılmasıdır.  

1. En sık neden ortopedik cerrahilerden kalça cerra hisidir.  

2. Abdominal cerrahi ve diğer cerrahi girişimler  

3. Uzun süreli immobilizasyon  

4. Oral kontraseptif kullanımı  

5. Obesite  

6. Konjenital faktör eksiklikleri (APC rezistansı (en sık), Protein C, S, antitromobin III eksikliği gibi, protrombin 

anomalisi, hiperhomosisteinemi)  

7. hava ve yağ embolisi : Femur diafiz  kırıklarında yağlı kemik ili ği kana karı şır. Akciğer embolisi oluşur. Yağ 

akciğer toksite oluşturarak ARDS yapar. Ayrıca DIC sonucu, vucutta pete şi ve purpura olu şmaktadır. 

8. Tümör: Çocuklarda en sık Wilms tümörü, yetişkinlerde ise en sık pankreas ca  

9. Shistosma gibi parazitler  

10. Septik emboli : trikuspit kapakları etkileyen endokarditten köken alır.  

11. Amniotik sıvı embolisi  

12. Kollojen doku hastalıkları; SLE ve Behçet hastalığı  

  

PATOFİZYOLOJ İ  

  Eğer pulmoner emboli büyüklüğüne göre masif, orta büyüklükte ve çoklu mikroemboli şeklinde  

sınıflandırılır.  
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Masif emboli 

  Proksimal pulmoner arterler ve sağ kalbin odacıklarına yerleşir. Bu şekilde akciğerlerin önemli bir kısmı ventile 

edilirken perfüze olamaz ve ventilasyon -perfüzyon ilişkisi ciddi bir şekilde bozulur. Sonuçta kalp debisinde ani ve ciddi 

azalma ve sa ğ kalp yetmezli ği geli şir.  

 

Klinik bulgular  

1. Göğüsün ortasına lokalize ağrı, akut dispne ve ölüm korkusu ile başvururlar.  

2. Senkop-baygınlık ve dolaşımın durması (hayati organlara az kan gittiği için).  

3. Masif embolisi olan hastalar düz yatarken kendilerini daha rahat hissederler.  

 

Fizik muayenede 

 Sinüs ta şikardisi  

 Hipotansiyon ve periferik vazokonstrüksiyon gibi az almış kalp debisi bulguları  

 Takipne ve santral siyanoz belirgindir.  

 Solunum hızının 20’den fazla olması en sık görülen  respiratuar bulgudur  ve hastaların çoğunda mevcuttur.  

 İlk 24 saat içerisinde görülen önemli bir bulgu sağ ventriküler gallop ritmidir ve ikinci kalp sesinde sabit çiftleşme 

vardır.  

   

Küçük ve orta büyüklükteki emboliler  

 Plevral ağrı, hemoptizi, hafif ate ş, taşipne ve ta şikardi vardır.  

Çoklu mikroemboliler  

  Küçük embolilere bağlı pulmoner hipertansiyon  

 

 

 

TANI :  

 Pulmoner emboli semptomları olan her hastaya plazmada D-dimer bakılır. D-dimer fibrin yıkım ürünüdür. Nor mal 

çıkarsa hastada PE ekarte edilir. Yüksek çıkarsa ha staya BT anjio-Anjiografi yapılır.  

1. Direk grafi: (non spesifik tanı de ğeri yok)  

a. Normal olabilir.  

b. Hampton hörgücü:  Tabanı plevrada, apeksi hillusta olan opasite  

c. Lineer atelektazi 

d. Damar gölgelerinde ani ve künt sonlanma (Westerm ark belirtisi)  
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2. Ekokardiyografi: Kesin tanı koydurmaz.  

a. Sağ ventrikül yüklenme bulguları  

b. Pulmoner arterin proksimalindeki trombüsün görülmesi  

 

3. Elektrokardiyografi:  Tanı koydurmaz. Diğer hastalıklarla ayırımda yardımcıdır.  

a. Sağ dal bloğu  

b. Sag ventrikül hipertrofisi  

c. Sinüs ta şikardisi (en sık rastlanan EKG bulgusudur)  

d. En karakteristik olanı S1Q3T3 formudur  

 

4. Arteriyel kan gazı: Hipoksemi, hipokapni, respiratuvar alkaloz vardır  

5. Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi:  Ventilasyon normal, perfüzyon defektlerivardır. Başka hastalıklarda da perfüzyon defekti 

olduğu için tanı değeri kısıtlıdır.  

6. Pulmoner anjiografi:  Pulmoner embolinin kesin tanısı pulmoner anjiografi ile konu r. (DSA, Anjio BT)  
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TEDAVİ  

Genel yaklaşımlar  

1. Ağrıyı azaltmak için opiat türevleri verilir.  

2. Oksijen verilir  

Antikoagulasyon  

1. Heparin veya LMWH  

2. Warfari n: Heparin  tedavisinin 3’ncü günü 10 mg ile başlanır. Warfarin ile tedaviye 3-6 ay devam edilir.  

3. Embolektomi-Trombolitik (steptokinaz, alteplaz, üro kinaz) : Heparin tedavisine rağmen hemodinamik unstabil 

hastalarda 

4. İnferior vena kava’ya şemsiye  uygulaması günümüzde damar bütünlüğünü bozduğu, mortalite ve morbiditeyi 

azaltmadı ğı için önerilmemektedir.  
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HİPERTANSİYON  

Normal tansiyon 120/ 80 mm-Hg’ nın altındaki de ğerlerdir . 120-139 / 80-89 mm-Hg değerleri pre-hipertansiyon 

olarak adlandırılır. 

Diastolik basıcın 90 mmHg , sistolik basıncin 140mmHg’nın üzerine çıkması Hipertansiyon  olarak k abul edilir.  

Hipertansiyon hastalarının %90-95’inde neden bulunamaz ve primer veya esansiyel hipertansiyon olarak tanımlanır . 

Ancak bu hastalarda böbrek tubuluslarında sodyum kanal defekti oldu ğu, bu nedenle sodyum atılımının azaldı ğı 

bilinmektedir. 

Hipertansiyon nedeni biliyorsa sekonder hipertansiyondur . Sekonder hipertansiyon böbrek, kalp, endokrin ve 

vasküler hastalıklarda görülebilir. Genel olarak sekonder hipertansiyonun en sık sebebi Renovasküler hiperta nsiyondur.  

Genç yaşta renal arterin fibromusküler distrofisi, ileri ya şta ateroskleroz sorumludur. 
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Kimler sekonder HT için ara ştırılmalı  

Fizik muayene, anamnez, labaratuar ile sekonder sebepten şüphe uyandıranlar 

30 yaş altında HT tespit edilenler  

Tedaviye refrakter olanlar.  

Regülasynu aniden bozulanlar 

Yaşlıda yeni başlayan HT 

Hipertansiyonda hedef organlar: Hipertansiyonun etkilediği esas olarak 5 organ vardır. 

1. Kalp (KKY, KAH)  

2. Beyin (SVO)  

3. Vasküler (anevrizma, kladikasyo, diseksiyon)  

4. Böbrek (proteinüri, üremi)  

5. Göz (retinal hemoraji, eksuda, papil ödemi)  

Kan  

Basıncı 

Systolic Kan 

Basıncı (mm Hg) 

Diastolic Kan 

Basıncı (mm Hg) 

Hayat stilili 

modifikasyonu İlaç 

Normal <120 ve <80 - - 

Prehypertension 120-139 80-89 Evet Anti-HT gereksiz 

Stage 1 

hypertension 

140-159 90-99 Evet Thiazide diuretik 

Stage 2 

hypertension 

≥160 ≥100 Evet İki ilaç kombinasyonu (thiazide diuretik 

ACEI, ARB, BB, or CCB) 

 

TEDAVİ 

Hipertansiyon tedavisinde hedef (optimal ) değer 120-80 mm-Hg  altı olmalıdır. 

1.Nonfarmakolojik  

  sodyum kısıtlaması (tuz alımı <2g/gün) 

  Potasyum ve kalsiyum zengin diyet 

  kilonun azaltılması  

   alkol tüketiminin azaltılması 

2.Farmakolojik tedavi. 

 Tiazid diüretik (ilk sırada) 

Beta- adrenerjik bloke edici ajanlar 

ACE inhibitörleri (Anjiotensin II reseptör antagoni stleri) 

Alfa- adrenerjik bloke ediciler  

Kalsiyum kanal blokerleri (Nifedipin, amlodipin , Felodipin, nikardipin, Isradipin) 

İlaç  

Endikasyon Diuretik Beta 

Bloker 

ACE 

Inhibitor 

Anjiotensin Reseptör 

Bloker 

Kalsiyum Kanal 

Bloker 

Aldosterone 

Antagonist 

Kalp Yetmezliği + + + +   + 

Post MI   + +     + 

KAH riski + + +   +   

Diabet + + + + +   

KBY     + +     

Strokdan 

korunma 

+   +       
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HİPERTANSİF KRİZ  

 DKB>140 mmHg oldu ğu ciddi hipertansiyon ata ğı ve organ hasarının olmasıdır. 

 vasküler hasar (diseksiyon) 

 ensefalopati - Stroke 

 retinal hemoraji  

 renal hasar (Böbrek yetmezliği) 

Tanı:  

 DKB>140 mmHg  

 papil ödemi  

 nörolojik ve mental statusta de ğişiklik  

 anormal renal sediment  

 

Tedavi :  

 Sodyum nitroprüssid infü zyonu  

 labetolol  

Çocukta hipertansif krizde kullanılmayan a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Diazoksid        
B) Hidralazin 
C) İntravenöz furosemid     
D) Prazosin 
E) Sodyum- Nitroprussid 

Çocukluk ça ğında acil hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç lar:  
1- Na nitroprussid 
2- Fentolamin 
3- Diazoksid 
4- Hidrolazin 
5- Minoksidil 
6- Nifedipin 
7- Esmolol 
8- Labetolol 
9- Alfa-metil dopa 
10- Enalapril 

Uzun süreli tedavide kullanılacak ilaçlar:  
1- Diüretik (tiazid, furosemid) 
2- Vasodilatör (hidralazin, minoksidil) 
3- Alfa2 agonist (santral): klonidin, alfa metil depo 
4- Beta bloker: Metaprolol, Atenolol, nadolol, labetolol 
5- Alfa adrenerjik blokler:  Prazosin, fentalamin, fenoksibenzamin 

6- Ca
+2

 kanal bloker:  Verapamil, nifedipin, diltiazem, amlodipin 
7- ACE inhibitörleri: AT-2 antagonistleri 

(Cevap D)  
Aşağıdakilerden hangisi süt çocuklu ğu döneminde gözlenen hipertansiyonun nedenlerinden biri de ğildir?  

A) Konjenital adrenal hiperplazi   
B) Esansiyal (primer)  
C) Polikistik böbrek hastalığı    
D) Aort koarktasyonu 
E) Hidronefroz 

ÇOCUKLARDA H İPERTANSİYONUN NEDENLERİ 

• İnfant-6  yaş döneminde;  Renal parankimal hastalık, aort koarktasyonu, renal arter stenozu 

• 6-10 yaş arasında;  Renal parankimal hastalık, renal arter trombozu, esansiyel hipertansiyon 

• Adolesan döneminde;  Esansiyel hipertansiyon, renal parankimal hastalıklar.  

(Cevap B) 
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GEBEL İK VE HİPERTANSİYON  

  Normal gebede, kan basıncı hamileli ğin erken dönemlerinde azalır ve 25. haftada hamilel ik öncesi de ğerin 15 

mmHg altına iner; do ğuma yakın artar . 

 Progesteron damar duvarını dilate eder.  Bu nedenle ilk trimesterde tansiyon azal ır. Bunun sonucunda renin-

anjiotensin-aldesteron sistemi aktivasyon kazanır. Su ve tuz tutulur, gebenin volümü aratar. 

Patofizyoloji :  

Preeklampsive eklampsi mekanizmasında yetersiz plesentasyon sorumlu tutulmakta dır. Plesental VEGF ve TGF 

beta antagonistlerinin  yapımı artmıştır.  

Plesental perfüzyon kötü olduğundan plesentadan salınan vazoaktif maddeler vazokonstruksiyon olu şturup 

Tansiyonu yükseltir. RAAS sistemi bu nedenle normal gebenin aksine baskı lanmı ştır.   

 

 

HT TİPLERİ :  

1-PIH (Pregnancy Induced Hypertension) 

Gebelik sonucu hipertansiyon gelişir ve postpartum regrese olur. 

Preeklampsi   

           Hafif 

           Şiddetli-HELLP 

Eklampsi (preeklamsi ve konvulziyon)  

 

2-PAH (Pregnancy Aggrevating Hypertension) 

Gebeliğin mevcut hipertansiyonu daha da ağırlaştırması 

 

3. Kronik hipertansiyon 

Gebelikten önce hipertansiyonun bulunması. 

 

PIH (Pregnancy Induced Hypertension) 

TABLO: Predispozan faktörler 

Hiç Doğum Yapmamış Olmak  

Ailede Preeklampsi-eklampsi Hikayesi  

Multipl Gebelik  

Diabet  

Kronik Damar Hastaliği  

Böbrek Hastaliği  

Mol Hidatifon  

Fetal Hidrops  

 

Risk Faktörleri :  

Nulliparite , siyah ırk, maternal ya şın 20’nin altında olması veya 35’in üstünde bulunma sı, daha önce geçirilmiş 

preeklampsi– eklampsi, antifosfolipid antikor send, düşük sosyoekonomik durum, çoğul gebelik, mol hidatiform, 

polihidramnios , nonimmun hidrops fetalis, diabet , kronik hipertansiyon ve renal hastalık predispozan faktörler olarak 

tanımlanır.  

 Preeklampsi genellikle 20. gebelik haftasından son ra ortaya çıkar.  GTN varlığında daha erken ortaya çıkabilir. 

Low-dose aspirin (81 mg daily, initiated at the end of the first trimester) may reduce the risk of preeclampsia in 

pregnant women at high risk of developing the disease. 

BULGULAR :  

  GFR ve böbrek kan akımında azalma  

  serum ürik asit seviyesi artar  

  doğumdan sonraki 4-6 haftada klinik bulgular düzelir  
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Patoloji:  

 Böbrek histopatolojisi hipersellülarite olmaksızın, kapiller endotel hücrelerinin şişmesi ile birlikte olan glomerüler 

kapiller endoteliozis  

 
Tanı:  

Hafif preeklampsi kriterleri  

  BP: ≥ 140 sistolik veya ≥ 90 diastolik  

  Proteinuri: 300 mg to 5 g/24 saa t (norm: < 300 mg/24 saat normal gebelikte , < 150 mg/24 saat normal bir kişide)  

 

Şiddetli preeklampsi kriterleri  

 BP:> 160 sistolik veya > 110 diastolik 

 proteinüri : 5 g/24 saat 

 Serum kreatinin artması 

 Oliguri (< 500 mL/24 saat) 

 Organ etkilenmesine ba ğlı semptomlar: 

 Baş ağrısı 

 Görme bozuklu ğu 

 Epigastrik/Sa ğ üst kadran a ğrısı 

    Akciğer ödemi 

 Karaci ğer disfonksiyonu (AST, ALT ‛de yükselme) 

   Trombositopeni 

   SGA ve Oligohdiramniozis 

   Mikroanjiopatik hemolitik anemi 

   jeneralize epilepsi (eklampsi)  
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Tedavi :  

 İstirahat 

 İlaç : 

Magnezyum sülfat ( Magnesium may prevent seizures by interacting with N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors in 

the CNS) 

Hidralazin 

Metildopa 

Nifedipin 

Labetolol, Atenolol  

  

Diüretikler rutin kullanılmaz.  36 haftalıktan büyükse doğum yaptırılır.34 haftalıktan küçükse Akc. maturasyonu için 

steroid kullanılır.  

  ACE inhibitörleri (kaptopril) plasental kan akımı nı azaltırlar; fetüste akut böbrek yetmezli ğine ve renal 

ageneziye neden olurlar. Gebelerde kesin kontrendik edir.  

 
 

AORT DİSEKSİYONU 

 Aortik medianın kistik medial nekrozu, intimadan giren kanın mediada ilerlemesi ve hematom oluşturmasdır. 

Diseksiyon en sık çıkan aortanın lateral duvarında olur. (intima yırtı ğıdır).  

İki Tip Diseksiyon vardır.  

Çıkan aort tulumu varsa Tip A 

Çıkan aort tutulumu yoksa Tip B diseksiyon 

 
Etiyoloji 

Etiolojide en sık hipertansiyon vardır.  

Marfan sendromu 

gebelik 

doğum 
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travma 

bikuspit kapa 

Kuarktasyon 

Ehler-Danson sendromu 

polikondrit diseksiyon riskini arttıran diğer sebeplerdir. 

 

Klinik :  

Ani ağrı, terleme, senkop, dispne (ağrı genellikle interskapular bölgesinde).  

Ağrı yavaş yavaş artmaz, birden ortaya çıkar.  

Marfan send da ağrısız diseksiyon olabilir.  

Mauayine :  

Nabız kaybı , hiper ya da hipotansiyon, AY üfürümü, karotit obstrüksüyonuna bağlı nörolojik bulgular, Horner 

sendromu, SVC sendromu, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kardiak tamponad  olabilir. 

   

Tanı 

Direkt grafide mediasten ve aort golgesinin progresif  genişlemesi (tanı için spesifik), plevral effüzyon saptanır.  

En iyi tanı aortografi, CT ve MRI  

EKO'da yararlı olabilir.  

 

Tedavi : 

Hastanın TA'i düşürülmeli (ideal sistol 100'ün üstüne çıkmamalı).  

Tip A diseksiyon cerrahidir. (Perikard Rüptür riski  var) 

Tip B diseksiyon tansiyonu düşürmek ve elektif cerrahi (Rüptür ve mezenter iskemi varsa acil cerrahi). 

Tip B diseksiyonda endovasküler fenestrasyon (Gerçek ve yalancı lümenlerin anjio ile birleştirmesi) 

 

TROMBOANJE İTİS OBL İTERANS 

Orta ve küçük arter , venlerin ve sinirlerin  segmental inflamatuar(nötrofilik) ve proliferatif hastalığıdır.  

Sigara ile ilişkili immün bir olay olduğu düşünülüyor.  

Erkekte sık.  

Geceleri artan ağrı, raynaud, digital ülserasyon, sperfisial tromboflibit ve klaudikasyon hastalığın semptomlarıdır.  

Distalde nabız azalmıştır. Proksimalde normaldir.  
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Tanı  

Biopsi  

Anjiorafide tirbüşan damarlar 

Tedavi 

Sigranın bırakılması 

Amputasyon 

 

 

 

 

KALP TÜMÖRLER İ 

Kalbin en sık görülen tümörü metastazlardır.  

Primer tümörler: 

Kalbin primer tümöleri oldukça nadirdir. Miksoma, fibroma, lipoma, papiller fibroelastoma, rabdomiyom kalbin en sık 

tümörleridir. Beningn tümörlerdir. Anjiosarkom kalbin malign tümörüdür.  

En sık görülen tümör sol atriumda  yerleşen miksomalardır . İnteratrial septumda fossa ovalisten köken alırlar. 

Genellikle küçük olmakla beraber, büyük boyutlara ulaşabilirler. Saplı veya sapsız karakterlidirler. Mitral kapağı obstrükte ederek 

ventrikül diyastolünü bozarlar.  

Jelatinöz görünümlü yuvarlak, yumuşak tümörlerdir. Histolojilerinde multinukluer miksoma hücreleri vardır. Ayrıca 

endotel, fibroblast, düz kas hüceleri ve mukopolisakkarit şeffaf madde içerirler.  

Klinik 

 Sistemik embolizasyon, mitral darlığı (pozisyonla üfürüm değişir), halsizlik, ateş (IL-6 bağımlı )  

Tanı  

 ECO 

Tedavi 

 Cerrahi 
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NOT: Carney kompleksi (LAMB veye NAME sendromu): OD kalıtılır. Deride ve kalpte mixomalar görülür, Deride 

hiperpigmentasyon, endokrin hiperaktivite(Cushing sendromu) vardır. PRKAR1-α (17q24) tümör süpresör gen mutasyonudur. 

VASKÜLER TÜMÖRLER 

BENİGN TÜMÖRLER 

Hemanjioma 

Kapiller hemanjioma 

Kavernöz hemanjioma 

Pyojenik granülom (tobüler kapiller hemanjiom)  

Hemanjioblastoma 

Lenfanjioma 

Kapiller (basit) lenfanjioma 

Kavernöz (kistik higroma) lenfanjioma  

Glomus tümörü 

Reaktif vasküler protiferasyon 

Basiller angiomatozis  

İNTERMEDİATE GRADE TÜMÖRLER  

Kaposi sarkomu  

Hemangioendoteliyoma 

 

MAL İGN TÜMÖRLER 

Anjiosarkom  

Hemanjiyoperistoma 

 

DAMAR KAYNAKLI BEN İNGN TÜMÖRLER 

Hemanjiomlar 

Çocukluk çağında en sık görülen tümörlerdir. Birçok histolojik tipi bulunur, kırmızı-mor renkte, kapsülsüz ve ağrısız 

lezyonlardır. Alt tipleri şunlardır; 

a- Kapiller hemanjiomlar:   

Sıklıkla deride yerleşir, fakat nadiren muköz membranlar ve iç organlarda bulunurar. Kapsülsüz, 1-2 mm lezyonlardır. 

Kapiller boyutunda ince cidarlı damarlardan oluşur.  
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b- Jüvenil kapiller (strawberry) hemanjiomlar:   

Özel bir varyanttır. Doğumda bulunur ve hızla büyür, ilk birkaç aydan sonra büyümesi durur ve 1-3 yıl içinde küçülür 

ve yok olur.  

c- Kavernöz hemanjiom:   

Büyük, kavern tipi vasküler boşluklardan oluşur. Sıklıkla deridedir fakat iç organlar da da (en sık karaciğer; ardından 

merkezi sinir sistemi) bulunabilir.  

 

 

 

Granüloma piyojenikum:  

Kapiller hemanjiomların ülsere, papiller varyantıarıdır, deri (tırnak yatakları) ve oral mukozada yerleşirler ve çok sık 

saptanan lezyonlardır.  

Granüloma gravidarum, granüloma piyojenikumun gebelerde gingivada bulunmasıdır. Gebe tümörü olarak da bilinir.  

 

Glomus tümörü (glomanjioma)  

İleri derecede ağrılı, glomus cismindeki modifiye düz kas hücrelerinden (nöromiyoarterial reseptör olup ısıya bağlı 

arter kan akımını ayarlarıar) kaynaklanan tümörlerdir.  

En sık izlendiği yer distal falanks (parmak ucu) ve sıklıkla da tırnak yataklarıdır. Genellikle 1 cm. 'den küçük tü-
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mörlerdir.  

 

 

DAMAR KAYNAKLI MAL İGN TÜMÖRLER 

 Anjiosarkom  

Damarın habis tümörleri anjiosarkomlardır. Hızlı gidişli fatallezyonlardır.  

Arsenik, polivinil klorid (PVC) ve torotrast etiyolojide (özellikle polivinil klorid karaciğer anjiyosarkomlarının et-

yolojisinde) yer alır.  

En sık izlendiği yerler deri ve yumuşak dokudur. von Willebrand faktör ve CD31 pozitiftir.   

Meme Ca nedeni ile radikal mastektomi olmuş ve 10 yıl geçmiş kişilerde izlenen uzun süreli lenfödem zemininden 

özellikle de radyoterapi görenlerde) anjiyosarkom gelişmesi tipiktir.  

Postmastektomi anjiosarkomu (radyoterapiye sekonder gelişir) Stewart-Traves sendromu olarak bilinir.  
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Hemanjiyoperistoma 

Hemanjiyoperistomalar venöz kapiller çevresindeki perisit-miyofibroblast benzeri hücrelerden kaynaklanan nadir 

tümörlerdir. Yavaş büyürler, ağrısızdırlar.  

En sık olarak alt ekstremite ve retroperitoneal bölgede yerleşirler. Kan yoluyla akciğer, karaciğer, kemik metastazı 

yaparlar. Cerrahi sonrası lokal nüks riski vardır.  

 

DAMAR KAYNAKLI İNTERMEDİATE GRADE TÜMÖRLER 

Kaposi Sarkomu (KS)  

Genelde immünsüpresif kişilerde human herpes virüs tip 8 nedeniyle gelişen endotel kökenli ve genellikle yavaş seyirli 

bir malign tümörüdür. Dört klinik formu bulunur: 

 

 

Klasik KS:  

Tipik olarak yaşlılarda multipl kırmızı-mor kutanöz plaklar ve nodüller olarak başlar, sıklıkla alt ekstremite tutulur, iç 

organ tutulumu nadirdir. Yavaş gidişli bir tablodur. İkinci bir maligniteye eşlik edebilir. Asemptomatik olup metastaz yapmaz, 

fakat lokal agresif seyirlidir.  
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Afrika KS (endemik ya da lenfadenopatik KS) :  

Klasik forma benzer; fakat daha genç erkek ve çocuklarda endemik olarak görülür. Lokalize veya generalize 

lenfadenopati ile agresif seyreder, sık iç organ tutulumu izlenir.  

 

Transplantasyona e şlik eden KS:  

immün süpresyona bağlıdır, deride lokalize ya da iç organları tutan agresif seyir gösterebilir. Hasta 

immünsüpresyondan çıktığında hastalık geriler.  

AIDS'e eşlik eden KS (epidemik KS) :  

AIDS'li olgularda, deri, mukus membranlar, lenf düğümleri ve sindirim sistemini sıklıkla tutar.  

Özellikleri 

Kaposi hemen daima deriden başlar. Kaposinin en sık başlangıç yeri tibia ön yüzdür. Hastalık klasik olarak küçük 

yama  tarzı nonspesifik bir lezyon olarak başlar ve sıklıkla alt ekstremite tutulur.  

Takiben daha proksimale yayılarak ve yüzeyden hafifçe kabararak plak  aşamasına geçer.  

Kaposinin en sık tuttuğu iç organ midedir. Son durumda ise nodüler-tümör  aşaması izlenir.  

Afrika tipi ve AIDS ile birlikte olan Kaposi sarkomları nodüler aşamaya ulaştıklarında sıklıkla iç organ tutulumu ile 

beraberdirler.  

Klasik Kaposi sarkomu sıklıkla yavaş seyirli bir tümördür, uzun bir sağ kalım söz konusudur, endemik ve epidemik 

Kapasiler ise çok agresif gidebilir. İç organ tutulumu ile 2-5 yıl içinde fatal seyreder.  

Kaposinin en sık tuttuğu yer deri; deri olarakta tibia ön yüzdür. Kapasinin en sık tuttuğu iç organ ise midedir.  

Histolojik görünüm atipik iğsi hücreler (kimi zaman damar yapıları oluşturur) ve ekstravasküler eritrositler, hemasiderin 

yüklü makrofajlar, lenfasitler ve plazma hücreleri içermesidir. Arada pembe hiyalini globüller bulunur.  

Kaposi sarkamu damar endotelinin malign tümörüdür ve endotel hücreleri için karakteristik olan Weibel-Palade 

cisimleri Kaposi sarkomunda tümör hücrelerinde saptanabilir.  

 

 

Hemanjioendoteliyoma  

Hemanjioendoteliyoma intermediate evre bir tümördür.  

İnfantlarda deri ve organlarda tek veya multipl olarak görülür. Multipl olma durumunda karaciğer yetmezliği, sarılık ve 

kalp yetmezli ği oluşturabilir.  
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GÖĞÜS HASTALIKLARI 
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KRONİK OBSTRÜKT İF AKC İĞER HASTALIKLARI 

AMFİZEM  

Respiratuvar 
bronşiyol 

NORMAL ASİNÜS 

Alveoler 
duktus 

Alveol 

Respiratuvar 
bronşiyol 

Alveol 

Alveoler 
duktus 

Sentrasiner amfizem 

Panasiner amfizem 

 

Sentr - Asiner Amfizem:  

En sık amfizem tipidir.  

Kronik bron şitle birliktelik sıktır.  

Respiratuar  bronşiolleri tutar.  

En sık üst loblardadır.   

 Sigara ile ili şkili amfizem tipidir.  

 

TÜTÜN 

Nötrofil 

Kapiller 

Reaktif oksijen 
(“serbest radikaller”) 

Antiproteazların 
inaktivasyonu 
(“fonksiyonel”  

α1-AT eksikliği) 

Nötrofil 
elastaz 

Konjenital α1-AT 
eksikliği 

Alveoler 
makrofaj 

Makrofaj  
elastaz ve 

metalloproteinler 

Nikotin 

Doku 
hasarı 

AMFİZEM 

IL-8 
LTB4 
TNF 

 
Panasiner amfizem  

 a1-AT eksikli ği ile beraberdir . Yenidoğan döneminde kolestatik  sarılık  oluşturabilir. Amfizem bulguları adolesan 

çağda ortaya çıkar.  

alfa1- AT alveoler duvar bağ dokusunu yıkan nötrofil elastazı  inhibe eder.  

 

alfa1- AT inhibitörünü kodlayan genlerden 3 ana fenotip ortaya çıkar:  

1. MM (normal)  

2. MZ (heterozigot)  

3. ZZ (homozigot eksiklik)  

  

 En sık homozigot (ZZ) forumunda panasiner amfizem geli şir  Sigara ile inaktive olan major serum antiprotea z 

alfa1- Antitripsindir.  
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Sigara aynı zamanda elastaz kaynağı olan nötrofil ve makrofajları davet eder.  

 
 

Distal asiner amfizem: Paraseptam amfizem  

Genç, sarışın, erkeklerde akciğerlerin apex kısımlarında olur.  

Spontan pnomothraxtan sorumludur. 

 

Genç eri şkinlerde görülen spontan pnömotoraksın esas nedeni olan patolojik olu şum, aşağıdakilerden  

      hangisidir?  

A) Distal asiner amfizem 

B) Parasiner amfizem 

C) Bronşiektazi 

D) Kistik fibrozis 

E) Overinflation (fazla havalanma) 

(CEVAP A)  

 

Amfizemde radyoloji bulguları: 

 Havalanma artı şı 

 Kot aralıklarının geni şlemesi 

 Diafragma düzleşmesi 

   Damla kalp görüntüsü 

Kronik bronşitte bronş duvarlarında kalınlaşma ve “kirli akci ğer”  görüntüsü vardır.  
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KOAH’da EKG bulguları:  

  Cor pulmonaleye ait yüksek P dalgası  (P pulmonale)   

Sağ dal bloğu 

  Sağ ventrikül hipertrofisi 

 KOAH’lı hastalarda en sık pnömoni etkeni:  

H.influenza 

Pnömokok(%80)  

Moraksella katarralis 

Tanı:  

Solunum fonksiyon testleri 

 Ekspiratuar hava akımı kısıtlanması (FEV1 de ğerinin dü şmesi) 

 Hiperinflasyon, diafragma hareketlerinin azalması, yardımcı solunum kaslarının solunuma katılması, so lunum 

seslerinin azalması ve ronküsler  

 

 

Tedavi : 

Oksijen KOAH’ta sa ğ kalım oranını artıran tek tedavi yöntemidir .  (PaO2 < 55 mm Hg or SaO2 < 88%) 

Bronkodilatasyon 

  Ksantinler (teofilin) : (Fosfodiesteraz inhibtörü) Diafragma kontraktil gücünü arttırırlar. 

Selektif fosfodiesteraz 4 inhibitörü roflumilast   

  Beta adrenerjik agonistler ve antikolinerjikler (Tiotropium)  

İnhaler Kortikosteroid  

Mukolitikler (N-asetil sistein)  

Enfeksiyonların tedavisi:  

Ekzaserbasyonlarında ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyotikler (Makrolid ) 

Her yıl grip aşısı, pnömokok aşısı 

  Pulmoner rehabilitasyon  

ASTIM 

Tanım 

Astım kronik inflamatuar bir hastalıktır. Ataklar tarzında bronkospazm  ile karakterizedir. Wheezing , nefes darlığı, 

öksürük ile klinik verir. Ataklar gece veya sabah erken saatlerde daha belirgindir. 

Hastaların % 70 inde extrensik  (atopik) Th2 yanıtına bağlı iken, % 30 ise intrensek (non-atopik) formdadır. Viral 

enfeksiyonlar, soğuk, egzersiz, sigara dumanı atakları tetikler. 

 

 

Patogenez : 

 Atopik astımda hastalarda ailesel alerjik bir bünye söz konusudur. Ev tozundaki akar olan  Dermatophagoides 

pteronyssinus  a karşı allerjik duyarlanma sözkonusudur.  Bu hastalarda Th2 hücreleri baskın fonksiyon gösterirler.Th 2 
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hücrelerinden yapılan sitokinler olan  IL-4, IgE sentezini arttırır.IL-5 eozinofil aktivas yonu, IL-13 ise mukus 

hipersekresyonu olu şturmaktadır. 

  

Bu değişiklikler sonucunda solunum yollarında remodelling  oluşmaktadır. Bu değişiklikler hava yollarındaki düz kas 

hipertrofisi ve subepitelyal kollagen depozisyonudur . 

Atopik bünyeli ki şilerde alınan antijenlere kar şı IgE yanıtı olu şmaktadır . IgE antikorları mast hücreleri üzerindeki 

Fc reseptörlerine bağlanır. Antijenler (polen) tekrar IgE reseptörüne bağlandığında mast hücresi libere olur. Histamin, LKT (C-

D-E), PGD salınır . Bu maddeler bronkospazm  oluştururlar. Bisinozis  tekstil işçilerinde pazartesi günleri pamuk ürünleri ile 

karşılaşınca astım benzeri bulgular olmasıdır. 

 

Ayrıca mast hücresinden salınanan ECF (Eozinofil kemotaktik faktör)  eozinofilleri ortama getirir. Eozinofillerden 

salınan major basic protein and eosinophil cationic  protein, Eosinophil peroxidase solunum yolu epitel inde hasar 

olu şturur. 

Balgamda epitelyum döküntülerine bağlı Curschmann spirals ve eozinofil proteinlerine bağlı Charcot-Leyden 

crystals  görülebilir. 
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Tanı: 

Bronkodilatatör kullanımı sonrası FEV1’de 200 ml ve en az %12 artması (geri dönüşümlü olduğunu gösterir)  

Spirometride FEV1 ve FEV1/FVC oranında azalma (obstrüksiyonu gösterir)   

Tedavi : 

 Akut kriz tedavisinde 

Kısa etkili Beta2-agonist (En sık yan etki tremor ve çarpıntı-FDE inhibisyonuna bağlı) 

Effects of Beta-Adrenergic Agonists on Airways 
 
Relaxation of airway smooth muscle (proximal and distal airwys) 

Inhibition of mast cell mediator release 

Inhibition of plasma exudation and airway edema 

Increased mucociliary clearance 

Increased mucus secretion 

Decreased cough 

No effect on chronic inflammation  
 
 

Steroid (Disfoni ve oral kandida) 

teofilin (En sık yan etki bulanıtı, kusma, baş ağrısı) 

Factors Affecting Clearance of Theophylline 
 
Increased Clearance   

  Enzyme induction (rifampicin, phenobarbitone, ethanol) 

  Smoking (tobacco, marijuana) 

  High protein, low carbohydrate diet 

  Barbecued eat 

  Childhood 

Decreased Clearance   

  Enzyme inhibition (cimetidine, erythromycin, ciprofloxacin, allopurinol, zileuton, zafirlukast) 

  Congestive heart failure 

  Liver disease 

  Pneumonia 

  Viral infection and vaccination 

  High carbohydrate diet 

  Old age 
 
 

Proflakside  

Uzun etkili Beta2 agonist,  

 Teofilin 

steroid ,  

mast hücre stabizatörü (kromolin , nedokromil),  

Lökotrien reseptör (LTD4) antagonistleri ( Zafirluklast, monteluklast, pranlukast )  kullanılır.  

Omalizumab : IgE karşı geliştirilen Antikor 

NOT: 
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Aerosol şeklinde kullanılan steroid preparatları:   

Beklometazon  (Beconase, Becotide) 

Flunilosid  

Triamsinolon  (Nasacort, SinakortA) 

Budenosid  (Pulmicort, Rhinocort) 

Flutikazon  (Cutivate, Flixotide)  

Eozinofillerde major bazik protein a şağıdakilerden hangisinden zengindir?  

A) Arginin  

B) Serin 

C) Histidin  

D) Lizin 

E) Prolin 

(CEVAP A)  

 

 

 

 

BRONŞEKTAZ İ  

  Proksimal subsegmental hava yolunu olu şturan bron şlardaki patolojik ve geri dönü şümsüz geni şlemesidir .  

  Tıkanmı ş bron ştaki süpüratif enfeksiyon ile bron ş duvarının harabiyeti sonucu meydana gelir.  

Etiyoloji ve patogenez  

  Çocukluk çağı daha yatkındır. Hastaların %75’inde 5 yaşından itibaren semptomlar görülür  

  Sık sebep bakteriyel pnömonidir  

 Bakteriyel etkenlerden S.aureus, klebsiella , anaeroblar, Psodomonas , hemofilus yaygındır 

Predispoze faktörler:  

Konjenital hastalıklar  

Kistik fibrozis 

Bronş stenozu 

Arter anomalilerinin bronşlara basısı  

İmmün yetmezlikler  

Kartagener sendromu 
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Klinik  

   Kronik öksürük  

 Pürülan balgam 

 Masif, abondan hemoptizi 

 Tekrarlayan pnömoniler  

 Alt solunum yolu hastalıkları  

İlerlemi ş olgularda klinik  

  Progresif dispne 

  Siyanoz 

  Parmaklarda çomakla şma 

  Kor pulmonale 

 

Tanı:   

HRCT (High Resolution Computarise Tomography) 

 

Akci ğer grafisi:  

Tutulan segmentte prebronşial fibrozis  

En sık alt lob posterior bazal segment tutulur  

Segmental akciğer kollapsı 

Bron şektazinin komplikasyonları:  

   Solunum yetmezliği 

 Sağ kalp yetmezliği 

 Sekonder amiloidoz 

   Metastatik abse (en sık beyin) 

 

 

Tedavi :  

Tıbbi tedavi:  

Antibiyotikler (ampisilin, tetrasiklin, eritromisin)  

Postural drenaj 

İnfluenza ve pnömokoka karşı immünizasyon 

 

Cerrahi tedavi endikasyonları:  

 Tıbbi tedaviye dirençli hastalar  

   Tek taraflı olup, tek lop veya segmente yayılmış genç hastalar  

 

 

KİSTİK FİBROZİS 

  Ekzokrin bezlerin, akci ğer, pankreas ve gastrointestinal sistem gibi organl arda tıkanma ile sonuçlanan 

fonksiyon bozuklu ğudur  

 Otozomal resesif  
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  Hastaların büyük kısmında ölüm solunum yetmezli ğine ger i kalanında ise bilier siroza sekonder portal 

hipertansiyona bağlıdır.  

 30 Yaşına kadar olan ki şilerde kronik obstrüktif akci ğer hastalı ğının en sık sebebidir  

 

 

Etiyoloji ve patogenez  

Genetik anomali:  

 7.kromozomun uzun kolunda delesyon . Kistik fibrozis transmembran regülatörü (CFTR) pro teini bozuktur. Bu 

nedenle GIS ve bron ş sıvılarına klor ve su verilemez.  

 

 Elektrokimyasal defekt:  

Klor geçi şini engeller  

Yapışkan mukus olu şumu  

Ekzokrin bezlerle ili şkisi olan organlarda tıkanma 

 

Klinik : 

Pulmoner bulgular:  

  En erken bulgu periferik hava yolu obstrüksiyonudur .  

  Tekrarlayan enfeksiyonlar, obstrüksiyon ile seyrede r  

  Pulmoner fonksiyonların kaybı  

  Akciğerlerde kolonize olan dominant mikroorganizma Pseudomonas auriginosanın  rezistan bir suşudur.  

  Başlangıçtaki enfeksiyonların nedeni S. aureus olabili r  

  Çoğunda sinüzit, nazal polipler ve parmaklarda çomaklaşma gelişir.   

  Çocuklarda ve genç eri şkinlerde bron şiektazinin en sık nedenidir 

Akci ğer dışı bulgular: 

 Mekonium ileusu 

 Bilier siroz 

 Glikoz intoleransı (Pankreas yetmezli ğine bağlı) 

 Erkekte kısırlık 

   Ağır tuz kaybına bağlı hiponatremik dehidratasyon  

 

Tanı: 

Anormal ter testi   

 Artmı ş sodyum ve klor konsantrasyonu  : quantitative pilocarpine iontophoresis sweat test : Normal klor 

konsantrasyonunun üst sınırı kantitatif pilokarpin ter testi ile 60 mEq/L  olarak tesbit edilmiştir. Kesin tanı gen analizi ile konur.  

Pozitif deri testi a şağıdakilerden biri e şliğinde tanısaldır  

a. Kistik fibrozis lehine aile öyküsü  

b. Obstrüktif akciğer hastalığı  

c. Pankreas yetmezliği 

Solunum fonksiyon testleri 

   FEV1 azalma 

 Rezidüel volüm artışı 

 DLCO’da azalma 

Akci ğer grafisi:  

Havalanma artışı 

Kistik oluşumlar 

  Atelektazi  

  Bron şektazi 

Segmental infiltrasyonlar 

  Bulgular apekslerde özellik sağda daha belirgindir  
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Tedavi : 

Erken evrelerde klinik bulgulara yönelik nutrisyonel destek ve pankreatik enzim replasmanı  

 pulmoner enfeksiyonlar:  

hastaneye yatış 

parenteral antibiyotik tedavisi 

hidrasyon 

Balgam çıkarılması 

Oksijen verme 

İnhaler Rekombinant insan DNAaz tedavisi (rhDNAaz, dornase alfa): Sekresyonların vizkoelastisitesini azaltır. 

Ivacaftor :  G551D mutasyonu olanlarda klor kanal çalışmasını artırır. 

Son dönem hasta  

bilateral akciğer transplantasyonu   

Komplikasyonlar: 

sağ kalp yetmezli ği bulguları  

hemoptizi 

pnömotoraks 

 

 

 

ERİŞKİN SOLUNUM ZORLUĞU SENDROMU - ARDS 

  Ciddi dispne,hipoksi, akciğer kompliansının azalması,pulmoner ödem ile karakterize  

  Akut hipoksik,hipokapneik solunum yetmezli ğidir.  

 Yaş akciğer olarak tanımlanır  

  Yedi günden daha kısa sürede ortaya çıkmı ş bilateral pulmoner infiltrasyon  

  Pulmoner arter uç basıncının 18 mmHg veya altındadı r. (Sol kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödeminden ayırmada 

önemli)  

  Akci ğer kapiller endotelinde defekt vardır . Plazma endotelden alveollere ekstravaze olur(intrapulmoner 

alveolokapiller şant)  

 

Etyoloji :  

  Şok sıvı aspirasyonu, 

  DIC,  

  Bakteriyel septisemi (ARDS’nin en sık sebebidir),  

  Travma,  

  Kan transfüzyonu, 

  Pankreatit, 

  Duman inhalasyonu , 

  Aşırı doz eroin kullanımı  

Klinik :  
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  En sık semptom dispnedir  

  İlk belirti ,dispnenin izledi ği, gittikçe artan bir takipnedir.  

  Fizik bulguda raller duyulabilir  

 Ventilasyon, akciğer hacimleri ve akut solunumsal alkaloz  

ARDS Tanısı  

1. Uygun klinik ortam (Sepsis , gastrik içerik aspirasyonu, multipl transfüzyon, DİC, multiple kemik kırıkları, yanıklar, 

pulmoner konfüzyon, pankreatit, yakıcı gaz inhalasyonu, yoğun bakım ünitesinde pnomoni gibi) olması ve sol kalp yetmezliği ile 

kronik akciğer hastalığının olmaması.  

2. Göğüs röntgeninde yaygın pulmoner infiltrasyonlar  

3. FiO2> 0.60 oldu ğu zaman PaO2<50 mmHg olu şu.  

 

Akci ğer grafisi:  

 Yama tarzı veya yaygın, bilateral pamuk atı ğı şeklinde infiltrasyon  

 Gros olarak akci ğer ödematöz ve hemorajiktir; mikroskopik olarak ise  intraalveolar proteinöz sıvı 

kolleksiyonu mevcuttur  

  

 
 Tedavide   

hedef doku oksijenizasyonunun sağlanmasıdır.  

  Hastaların ço ğunda mekanik ventilasyon gerekir.(PEEP)  
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İDİOPOTİK FİBROTİZAN İNTERSTİSYEL PNOMONİ (IPF) 

En sık görülen interstisyel aciğer hastalığı idioptaik pulmoner fibrozistir .  IPF içinde farklı histopatalojik  özellikler 

gösteren alt gruplar bulunur. 

Usual interstitial pneumonia (UIP):  

55-60 yaşlarında başlar. 

Erkeklerde daha sıktır. 

Kuru öksürük ve nefes darlğı vardır. 

Hastaların % 25 inde ANA ve RF pozitifir. 

Median yaşam süresi 3 yıldır. 

Steroid cevabı iyi değildir. 

 

Respiratory bronchiolitis- associated interstitial lung disease (Desquamative interstitial pneumonia (DIP) 

 40-45 yaşlarında başlar 

 Aşırı sigara içen kişilerde görülür. 

 Sigaranın bırakılması iyilrşmr sağlar. 

 Mediam yaşam süresi 10 yıldır. 
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Acute interstitial pneumonitis (AIP)  (Hamman-Rich syndrome)  

 Genç hasta grubunda  görülür. 

 Akut başlangıçlı nefes darlığı ve solunum yetmezli ği ile karakterizedir. 

 Hastaların yarısında viral sendrom anamnezi vardır. 

 Klinik olarak idiopatik ARDS den ayırt edilemeyebilir. 

 Tedavide mekanik ventilatör uygulanır . Ancak hastaların akut dönem mortalitesi  oldukça yüksektir. 

 

 

Nonspecific interstitial pneumonitis (NSIP) 

 45-55 yaşlarında başlar. 

Kadınlarda daha sık görülür. 

Aylar içinde başlayan öksürük, nefes darlığı ile karakterizedir. 

Steroid tedavisi yarar sağlar. 

 

Cryptogenic organizing pneumonitis (COP, eskiden br onchiolitis obliterans organizing pneumonia [BOOP])   

 50-60 yaşlarında başar. 

Kuru öksürük ve nefes darlığı yanında, ateş, kilo kaybı, yorgunluk gibi konstitusyonel semptomlar vardır. 

Steroid cevabı iyidir. Uzun dönemli prognozu iyidir . 

    

Tanı 

 Klinik 

 HRCT 

Cerrahi biyopsi 

Tedavi 

 Steroid 

 Antifibrotik ilaçlar(pirfenidone, interferon gamma-1b, sildenafil, talidomide) 

 

SARKO İDOZİS 

 En sık rastlanılan etiyolojisi bilinmeyen akci ğer hastalı ğı sarkoidozistir:  

 Temel lezyon nonkazeifiye granülomlardır   
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Multisistem bir hastalıktır  

 En sık akci ğerler tutulur(%90)  

 Mediastinal ,hilar lenfadenopati  

 Pulmoner infiltrasyonlar  

 Cilt veya göz lezyonları  

 Nadiren görülen belirtiler: periferik adenopati, eritema nodosum, artrit, splenomegali , hiperkalsemi , diffüz veya lokal 

sinir sistemi tutulumu  

Sarkoidozda sık tutulan organlar:  

Akciğerler  

Lenf nodları 

Deri 

Karaciğer, dalak  

Eklemler 

Göz 

SSS 

Kaslar .  

 En sık 30-50 ya ş arası gözlenir.  

 ABDde zencilerde insidans beyazlardan 10-18 kat yük sektir.  

Bulgular: 

 Dolaşımdaki T lenfosit sayısı azalmı ştır  

 CD8/CD4 oranı >2  

   Bronkoalveolar lavaj sıvısında T lenfositler artmı ştır.  

   Hümoral immünite normaldir ve infeksiyonlara kar şı duyarlılık artmı ştır  

Akci ğer tutulumu:  

Halsizlik,egzersiz dispnesi 

Nonproduktif öksürük, 

 hemoptizi(nadiren) 

Göğüs ağrısı, Plörezi 

Solunum fonksiyon testleri  

-Restriktif hastalı ğının bulguları 

-Küçük hava yolu fonksiyonlarında bozulma 

Akci ğer radyogramı:  

-Erken dönemde geni şlemi ş intratorasik lenf dü ğümleri görülmesi kuraldır.  

  Evre 0: Normal akciğer  

  Evre 1: Bilateral hiler adenopati  

  Evre 2: Bilateral hiler adenopati ve parankim tutulumu  

Evre 3: Fibrozis, (bal peteği akciğeri) 
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Sistemik tutulum 

  Üveit (sık) (en sık sistemik tutulum)  

  Cilt lezyonları  

Sinir sistemi tutulumu (en sık 7.kranial sinir)  

Kardiomyopati  (aritmiler,iletim bozuklukları,ani ölüm)  

Karaciğer fonksiyon anormallikleri  

Kalsiyum metabolizma bozukları 

  Sarkoidozda granülom dokusundan salgılan aktif D vitamini hiperkalsemiye neden olur.   

  Cilt lezyonları genellikle kronik progressif sarkoidozisin  göstergesidir. Sadece eritema nodosum hastalı ğın erken 

döneminde görülür ve iyi prognozla birliktedir.  

 

Tanı: 

 Transbronşial biopsi  ,uygun klinik tanı koydurur. (en iyi tanı yöntemi)  

 

 

Tedavide 

 kortikosteroid  temel ilaçtır. Evre 0 ve I’de tedavi gerekmez.  

 Lupus pernio sarkoidozda gözlenen bir deri bulgusudur ve steroid kullanma endikasyonudur 

 

Hastalığın aktivitesini izleme  

-ACE enzimi ölçümü ,  

-Ga 67 akciğer sintigrafisi  

-Bronkoalveolar lavaj göstergelerdir.  
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PULMONER ALVEOLER PROTE İNOZİS(PAP) 

Tanım  

 Alveollerde surfektan birikimi sonucu olu şur. 

30-50 yaşlarında görülür. 

Erkek hakimiyeti vardır. 

Etiyoloji 

GM-CSF’e karşı antikor gelişmesi sonucu, GM-CSF etkisiz hale gelir .Buna bağlı alveoler makrofaj fonksiyonu 

bozulur . Surfektan proteinleri klire edilemez. Alveol içinde yoğun surfektan birikimi oluşur. 

 

 

Klinik 

 Halszilik, yorgunluk, öksürük, ateş, kilo kaybı 

 Yapışkan, yoğun ekspektorasyon 

Laboratuar 

 Polisitemi, LDH seviyesinde artma 

 Serum surfektan A ve D seviyesinde yükselme 

Radyoloji 

 HRCT de haritavari buzlu cam paterni 

 

Tedavi 

 Çift lümenli endotrekel tup ile akciğer lavajı semtomatik rahatlama sa ğlar. 

 İnhaler ve subcutan GM-CSF 
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.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde alveol materyalinde  Surfaktan İlişkili Protein A (SP-A) pozitiftir?  

A) Churg-Strauss Sendromu 

B) Pulmoner alveolar proteinozis 

C) İdiyopatik pulmoner hemosiderozis 

D) Pulmoner lenfanjiyoleiyomyomatozis 

E) Pulmoner alveoler mikrolitiyazis 

(CEVAP B)  

PULMONER LENANJ İYOMİYOMATOZİS 

Tanım 

 Premenapozal kadınları etkileyen nadir bir hastalıktır. 

Genç kadın, amfizem , tekrarlayan pnomotoraks , şiloz plevral efuzyon varlığında akla gelmelidir. 

Yanlışlıkla astım veya KOAH tanısı konabilir. 

Etiyoloji  

 Akciğerde interstisyel düz kas hücrelerinde  kistik şekilli proliferasyon  ile karakterizedir. 

Klinik 

 Hastalık gebelik ve ooferektomi ile agreve olmaktad ır. 

 Nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ile prezente olur. 

Hastaların % 50 sinde spontan pnomotoraks görülür. 

 Menenjiom, böbrekta anjiomiyolipom hastalı ğa eşlik edebilir. 

Tanı 

 HRCT de akciğerde ince duvarlı kistler 

 Obstriktif paternde solunum fonksiyon testleri 

 

Tedavi 

 Progesteron 

 Akciğer nakli 
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PULMONER LANGERHAN HÜCREL İ HİSTİOSİYOZİS(PLCH) 

(AKC İĞERLERİN EOZİNOFİLİK GRANÜLOMASI)  

 Dokuların nonmalign histiosit hücrelerin fokal infiltrasyonları ile birlikte çeşitli derecelerdeki fibrozisle karakterizedir.  

  Akciğer veya kemiğin eozinofilik granuloması lokalizedir.  

  Erkeklerde daha sıktır.  

  Çocuklarda ve genç eri şkinlerde daha sıktır.  

  Prolifere olan histiositlerde sitoplazmik inklüzyon lar(x cisimcikleri)  

 Önce üst loblarda bilateral, retikülonodüler infiltrasyonlar   

 Kistik yapılar, fibrozis,bal peteği akciğer  

 

Klinik :  

  Öksürük, göğüs ağrısı, dispne, ateş, spontan tekrarlayıcı, pnömotoraks  (vakaların %25) 

  Akci ğer radyogramlarında bal pete ği manzarası     

 

 Solunum fonksiyon testleri  

Restriksiyon ve gaz alışverişi bozulması 

 

Kesin tanı:  

Biopsi 

Bronkoalveolar lavajda x cisimcikleri 

Tedavi :  

Steroid 

 

PNÖMOKONYOZ 

İnhale edilen inorganik mineral tozlarının neden olduğu non-neo plastik, inflamasyon ve fibrozis ile giden bir akciğer 

hastalığıdır. Uzun süreli tedavisiz olgularda restriktif akciğer hastalığı gelişimi izlenir. 

Hastaların akciğerlerinde gelişen patoloji inhale edilen tozun miktarına, partiküllerin boyut (1-5 µ-tm çaplı olanlar 

terminal hava yollarına ulaşabilirler, en tehlikeli durum) ve şekline, eriyebilirliğine, ek iritan bulunup bulunmamasına göre değişir. 

Akciğer alveollerine aspirasyon ile ulaşan inorganik tozlara karşı gelişen defansta ön planda rol alan hücreler alveoler 

makrofajlar dır. 

 

Antrakozis 

Akciğerde karbon tozlarının birikimini tanımlar. Büyük şehirlerde yaşayanlar ve sigara kullanıcıları risk altındadır. 

Sadece karbon tozları içeren antrakosis birikimi, klinik açıdan sıklıkla asemptomatiktir. 

 

Kömür i şcisi pnömokonyozu 

Siyah akciğer hastalığı olarak da bilinir. Kömür tozu karbon ve silika tanelerini beraber içerir. 

Üç farklı klinik tabloya ayrılır. 

Asemptomatik antrakozis:  pigment birikimi belirli bir hücresel reaksiyon ve klinik bulgu oluşturmadan gerçekleşir 
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Basit kömür i şcisi pnömokonyozu : pulmoner disfonksiyon oluşturmayan, makrofaj birikimi ile karakterize, 1-3 cm 

çaplı nodüllerle gider, klinik bulgu vermez. 

İleri olgularda ise tablo progresif masif fibrozis , (akciğer fonksiyonunu bozan yoğun fibrozis gelişimi, 210 cm çaplı 

nodüller izlenir. Rekstriktif akciğer hastalığı) kadar değişir. Klinik pulmoner disfonksiyon, pulmoner hipertansiyon ve kor 

pulmonale ile sonuçlanır. 

Basit pnömokonyozda, akciğerde kömür ya da toz içeren alveoler makrofajlar tarafından oluşturulan ve çevresinde 

hafif fibrozis izlenen nodüller (kömür nodülleri) bulunur. Asemptomatik basit kömür işçisi pnömokonyozunda nodüller 1-2 mm 

iken komplike olgularda 1-10 cm çaplı nodüller gelişir.  

Kömür tozları alveoler makrofajlar ile daima bölgesel lenf nodlarına taşınır. 

Özellikle akciğerin üst loblarını  ya da alt lobun üst segmentlerini  tutar. Bu tabloya sıklıkla sentrilobüler amfizem eşlik eder. 

Kaplan sendromu  

Romatoid artriti ve pnömokonyozu beraber bulunan olgularda akciğerde hızlı gelişen yaygın nodüler lezyonların 

bulunuşunu tanımlar. 

Kömür tozu Pnömokonkonyozlarının akciğer karsinomu için predispozan bir özelliği yoktur (son yıllarda mide 

karsinomu için predispozan kabül edilmekte). 

Tüberkülozun bu bireylerde görülme olasılığı artmıştır. Kronik bronşit ve amfizem olasılığı da (sigaradan bağımsız) 

daima artar. 

 

 

Asbestozis :  

 

İnhalasyonla alınan asbest liflerine kar şı akciğerin diffüz interstisyel hücresel ve fibrotik reaks iyonudur   

-Nefes darlığı 

-Bilateral bazal raller 

-Çomak parmak 

Asbestozisde asbest cisimciklerinin etrafında Fe birikmesi sonucu ferriginöz  cisimcikler oluşur.  

 Fren balatası i şçilerinde gözlenir.  
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Akci ğer grafisi:  

  Küçük irregüler veya çizgisel dansiteler ile oluşan yoğun infiltrasyonların bulunduğu küçük akciğer  

  Alt zonlar daha yo ğun tutulur  

  Restriktif tip solunum bozukluğu  

Asbeste ba ğlı Non neoplastik plevral lezyonlar:  

  Plevrada sıvı toplanması 

  Plevral plak olu şumu (en sık pulmoner lezyon)  

Diffüz plevral kalınla şma  

 

 

 

Kanser  

  En fibrojen ve karsinojen  asbest lifleri çapı 0.5 mikrondan küçük ve boyu >5 mikron olan liflerdir. En tehlikeli 

karsinojen  tür ise krokidolit , erinoit  (mavi asbest)’tir.  

Kolon kanseri ve larinks kanseri riski de artar .  

Bron ş karsinomu  

Sigara içen kişilerde asbeste maruz kaldıklarında risk artar. Asbeste maruz kalan kişilerde sıklıkla akciğer  

adenokarsinom  gelişir  

 

Malign plevral mezotelyoma  

Sıklıkla pariyetal ya da viseral plevradan, nadiren peritondan çıkan mezotel hücrelerinden köken almış bifazik ka-

rakterde (epiteliyal + mezankimal) habis tümördür. 

Olguların %50'sinde asbestoz hikayesi vardır. Sıklıkla 25-40 yaşların tümörüdür. 

Sigara + asbest, bronş karsinomu olasılığını sinerjik olarak arttırır fakat mezoteliyoma üzerinde sigaranın hiçbir etkisi 

yoktur ve mezoteliomalar sadece asbestin etkisi ile gerçekleşir. Asbeste maruz kalan birinde asbestli ortamdan uzaklaşsa da 

mezoteliyoma risk azalmaz. 
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Asbest maruziyeti sonrası plevrada gelişen ve mezotelioma için predispozan lezyonlar "lokalize fibröz  plaklar" dır. 

Bu plaklar sıklıkla multipledır. 

Mezoteliyoma radyoloji ve makroskobik incelemede yaygın plevral kalınlaşma ile karakterizedir. 

         

 

Malign mezotelioma lokalize başlar ve yavaş yayılır, zamanla tabloya efüzyon eklenir ve plevral boşlukta obliterasyon 

oluşturur. Mikroskopik olarak bifazik malign tümörlerdir . Epitelyal, sarkomatöz ve bu iki tipin karışımından oluşan mikst tip 

olmak üzere mezoteliomaların mikroskopik olarak üç alt tipi vardır.  

 

Mezoteliomalar hiler lenf nodlarına yayılabilir ve nadiren uzak metastaz (mezoteliyomalar kan ve lenfatik metastazı 

nadiren yaparlar, genellikle lokal ilerleme eğilimindedirler) yaparlar. Direk invazyonla toraks duvarı ya da akciğeri etkileyebilir. 

Malign mezoteliomaların %60-80’inde kromozom 1p, 3p, 6p veya 22q’da delesyon gösterilmiştir. 

İmmünhistokimyasal olarak %70 p53 birikimi saptansada moleküller olarak p53 mutasyonu nadirdir. 

%60-80 olguda SV40 virüs DNA'sı tümör hücrelerinde gösterilmiştir. SV40-antijeni karsinojenik olup p53 ve RB gibi 

genlere bağlanabilmektedir. 

Mezoteliomalarda klinikte göğüs ağrısı, dispne ve rekürren plevral effüzyon saptanır. Sürvi ortalama 2 yıldır. 

 

 

 

 

 

 

SİLİKOZİS  
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Dünyada en sık meslek hastalı ğıdır.  

  Serbest kristalin slika  (kum, kuartz) inhalasyonu sonucu  

  Lokal fibrotik cevap sonucu hastalığın karakteristik özelliği olan asellüler fibröz silikotik nodül meydana gelir.  

  Cam sanayinde çalı şan işçilerde gözlenir  

  Kuartz en sık görülen şeklidir.  

  Hücresel immünite bozuktur  

1.Basit silikozis  

-akciğer grafisinde akciğer içine yayılmış izole nodüller  gözlenir.  

-genelde solunumsal bozuklu ğa neden olmaz  

 

2.Mikobakteriyel veya mikotik infeksiyonlar sonucu progresyon  

 

3.Komplike silikozis  

- izole nodüllerin biraraya gelmesi ile geniş fibrotik doku kitlelerinin oluşumu 

- progresif masif fibrozise (PMF) neden olur 

- obstrüktif ve restriktif solunum bozukluklarının birarada izlendiği solunum bozukluğu 

- En fibrinojenik madde silikozdur ve en hızlı fibroz is de silikozisde gözlenir .  

Silikozisde en sık gözlenen enfeksiyon tüberkülozdu r(%40); tüberküloz, silikozisdeki en sık ölüm neden idir 

.Silikoziste hiler lenf bezleri kalsifiye o lur ve karakteristik yumurta kabu ğu kalsifikasyonu artaya çıkar.  Silikoziste nodüler 

lezyonlar en sık akci ğer üst loblarındadır.  
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Akci ğer tüberkülozu a şağıdakilerden hangisinde daha fazla görülür?  

A) Silikozis  

B) Bisinozis  

C) Asbestozis  

D) Talkozis  

E) Stannozis  

(CEVAP A) 

BERİLYUMA BAĞLI HASTALIK  

 Uçak sanayinde çalışan işçilerde berilyozis görülür 

 Klinik ve histopatolojik olarak sarkoidoz  gibidir 

Akut form: 

 Diffüz pnömonitis  şeklindedir.  

 Akciğer ödemine yol açabilir 

Kronik form:  

  Tüm vücutta sarkoizoda benzer granülomlar olu şması ile seyreder.  

 Solunum fonksiyonlarının progresif kaybı  

Tüberküloza  duyarlılık artmıştır.  

 

Mineral Tozlan İle Olu şan Akci ğer Hastalıkları (Pnömokonyozlar) 

Etken Hastalık Maruz kalma şekli 

Kömür tozu Antrakozis  

 
Basit K.İ.P: Akciğerde makûl ve nodüller Komplike 

K.İ.P → PMF( Kaplan sendromu) 
Kömür madenleri 

Silika 

Akut- Kronik silikozis → Nodüler fibrozis →PMF 

Hiler lenf nodlarında yumurta kabu ğu şeklinde 

kalsif ikasyon  

Kaplan sendromu  

Tbc insidansında artış 

Maden, taş ocakları, taş kesme, 

seramik, kum, cam, mermer, döküm 

işçiliği 

Asbest 

Asbestozis 

Plevrada lokalize veya diffuz fibröz plaklar 

Diffuz interstisyel AC fibrozisi (asbestozis) 

Kaplan sendromu  

Mezotelyoma 

A.C, larinks, kolon ve özofagus mide kanseri 

Maden işçiliği, izolasyon sanayii, taş 

değirmen işleri, gemi tersaneleri, boyası 

ve sıvası eski evler 
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Berilyum 

A.C. Akut berilyozis 

AC. de Berilyum granülomatozisi  

İntersitisyel akciğer fibrozisi  

Akciğer kanseri 

Nükleer Enerji 

Havacılık ve Uzay Endüstrisi 

Demir oksit Siderozis Metal kaplama 

Baryum sülfat Baritozis Madencilik 

Tin oksit Stanozis Madencilik 

K.İ.P:Kömür işçisi pnomokonyozu. PMF:Progresif masif fibrozis 

 

ORGANİK TOZLARA KAR ŞI PULMONER CEVAP 

Hipersensitivite pnömonitisi (Ekstrensek allerjik a lveolitis) 

Etiyoloji ve patogenez:  

 Organik tozların inhalasyonu diffüz granülom  yapıları ile seyreden pulmoner parankimal cevaba neden olur  

 Karşılaşılan maddeye karşı antikor saptanır  

 Tip III ve IV immün yanıt rol alır.  

 fibrozis ve mononükleer hücrelerin oluşturduğu interstisyel infiltratlar  

Çiftçi akci ğeri  

 Termofilik aktinomyçetesler  rol oynar.  

   Üzerine en sık sekonder bakteriyel pnömoni olarak Stafilokoklar biner  

 

 

 

Klinik :  

 halsizlik  

 ateş 

 terleme 

 göğüste dolgunluk hissi  

 Wheezing olmadan öksürük  

 akut atakta akci ğer grafisinde infiltrasyonlar 

 restriktif tipte solunum bozukluğu içerir  

Tanı: 

 Akciğer biopsisi 

 BAL 

 

Tedavi :  

 Etkenden kaçınma 

 Akut atak sırasında kortikosteroidler  

   Çiftçi akciğerinde etkenle temasın kesilmesi ile tam iyileşmenin sağlanması karakteristiktir 
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GOODPASTURE SENDROMU 

 Akciğer ve böbreklerin progressif otoimmün  hastalığıdır.  

 İntraalveolar hemoraji  ve glomerulonefrite  yol açar.  

Tüm yaşlarda görülür.Erkeklerde daha sıktır  

 Ig G tipinde anti- glomeruler bazal membran antikor ları  

Antikorlar glomeruller alveoller ve kapillerin bazal membranında lineer birikim oluşturur.  

Tip 2 hipersensitivite reaksiyonu 

Akci ğerlerde 

diffüz kapiller sızıntı  

İntraalveolar hemoraji (en sık intrapulmoner hemoraj i nedenidir)  

 Böbrekler  

 Glomerulonefrit (RPGN) 

Klinik :  

- hemoptizi ,dispne  

- böbrek yetmezli ği bulguları 

Tanı  

 Karakteristik bulgular:  

-Akci ğer radyogramında bilateral alveolar infiltrasyonlar ,  

-hipoksi ve solunum fonksiyon testlerindeki restriktif bulgular  
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  Serumda, böbrek, akciğerlerden alınan biyopsi örneğinde anti-GBM antikorları gösterilebilir.   

 

Ayırıcı tanı:  

  Wegener granülomatozisi  

 SLE 

   İdyopatik pulmoner hemosiderozisi 

Tedavi :  

 Predizolon, siklofosfamid, plazmaferez 

 

AKC İĞER ENFEKSİYONLARI 

Community-Acquired Acute Pneumonia  

Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

Staphylococcus aureus 

Legionella pneumophila 

Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) ve Pseudomonas spp. 

Community-Acquired Atypical Pneumonia  

Mikoplasma pnomoni 

Chlamydia spp. (C. pneumoniae, C. psittaci, C. trachomatis) 

Coxiella burnetti (Q fever) 

Viruses: respiratory syncytial virus, parainfluenza virus (children); influenza A and B (adults); adenovirus (military recruits) 

Nosocomial Pneumonia  

Gram-negative rods belonging to Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Serratia marcescens, Escherichia coli) and Pseudomonas 

spp. S. aureus (usually methicillin-resistant) 

Aspiration Pneumonia  

Anaerobic oral flora (Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus), admixed with aerobic bacteria (S. pneumoniae, 

S. aureus, H. influenzae, and Pseudomonas aeruginosa) 

Chronic Pneumonia  

Nocardia 

Actinomyces 

Granulomatous: Mycobacterium tuberculosis and atypical mycobacteria, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, 

Blastomyces dermatitidis 

Necrotizing Pneumonia and Lung Abscess  

Anaerobic bacteria (extremely common), with or without mixed aerobic infection S. aureus, K. pneumoniae, Streptococcus 
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pyogenes, and type 3 pneumococcus (uncommon) 

Pneumonia in the Immunocompromised Host  

Cytomegalovirus 

Pneumocystis jiroveci 

Mycobacterium avium-intracellulare 

Invasive aspergillosis 

Invasive candidiasis 
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M. TUBERCULOS İS 

Veremin nedenidir.  

M. tuberculosisin ba şlıca 3 tipi vardır:  

 1. Hominis (insan) 

 2. Bovis (sı ğır) 

 3. Muris (fare) 

Özellikler  

 Hominis tipi daha çok erişkinlerde, bovis tipi ise çocuklarda enfeksiyon yapar.  

 Her organın tbc'u olabilir, fakat %80 oranında akciğer tbc'u görülür. 

 Löwenstein - Jensen besiyerinde (3-6 hafta) geç ür erler.  (M. tuberculosis inkübasyon periyodu en uzun olan (3-4 

hafta) bakteridir)  

 Erlich - Ziehl - Nielsen tekniğiyle boyanırlar.  

 M. tuberculosis Niasin  üretirken diğer mikobakteriler üretemez. 

 M. tuberculosis  hiçbir ekzotoksin üretmez ve hücre duvarında endotoksin yoktur.  

M.tuberkülozis membran içeri ği: 

  mikolik asid (uzun zincirli yağ asidi). 

  cord factor (trehalose-6,6'-dimycolate) : Virulansı  sağlar. Granulom oluşumunu tetikler 

  Proteinler : Tuberkülin reaksiyonundan sorumlu. 
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 M. tuberculosis granülomatöz  tipte doku hasarı oluşur. Langhans hücreleri tipiktir. Kazeifikasyon  nekrozununun 

sebebi mikobakteri hücre duvarında bulunan mumsu yapıdaki peptidoglikolipidlerin  toksik ekilerinin olmasındandır.  

 

Dokuda tüberküloz basili ile meydana gelen granülom da (tüberkülde) hangisi bulunmaz?  

A) Makrofajlar  

B) Epiteloid hücreler  

C) Mültinükleer dev hücreler  

D) Lenfositler  

E) Nötrofiller 

 

(CEVAP E)  
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A. PRİMER PULMONER TÜBERKÜLOZ (0-3 hafta) 

Mikobakteriler Alveoler makrofaj 

Mannoz kaplı glikolipid 

Makrofaj mannoz reseptörü 

Endozomal manipulasyon 
� Maturasyon arresti 
� Asit pH yokluğu 
� Etkisiz fagolizozom oluşumu 

Kontrolsüz basil çoğalması 

? NRAMP 1 
polimorfizm 

Bakteriemi ile çok sayıda 
yere yayılım 

B. PRİMER PULMONER TÜBERKÜLOZ (>3 hafta) 
Alveoler 
makrofaj IL-12 

IFN-γ 

Kazeöz 
nekroz 

Epiteloid granülom 
(“aşırı duyarlılık”) 

Duyarlanmış 
T hücresi 

“Aktive” 
makrofaj 

Monosit 
toplanması 

Nitrik oksit ve 
serbest radikaller 

Tüberkülin pozitif 
(“aşırı duyarlılık”) 

Bakterisidal aktivite 
(“ba ğışıklık”) 

TNF 

Class II 
MHC 

MTB 
antijen 

T-hücre 
reseptörü 

T 
hücresi  TH1 

 

 

Patogenez 

Primer TBC: 

  Enfekte makrofajlar lenf nodlarına, oradan da lenf ve kan yoluyla tüm organlara yayılır.  

  Tbc enfeksiyonu primer  yada reenfeksiyon şeklindedir.  

  Primer enfeksiyon, basille ilk karşılaşma neticesinde oluşur.  

  Primer enfeksiyonda  bakteri eksüdatif tipte ürer. 2 hafta sonra genişleyerek lenfatik dolaşıma katılır.  

 

 Primer enfeksiyonda ve hiler lenf nodlarında kazeifikasyon  nekrozu oluşur.  

 Buna Primer odak, hiler LAP  veya Gohn kompleksi adı verilir.  

 Primer lezyonlar  genel olarak alt loblarda görülür. 

 Primer enfeksiyonun en önemli özelli ği sponton iyile şmesidir. 
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Sekonder (Reaktivasyon)TBC  

  Reaktivasyon  O2 konsantrasyonu yüksek olan bölgelerde (üst loblarda) görülür.  

  Reaktivasyon tüberkülozu  en sık görülen tüberküloz  formudur.  

  Reaktivasyonda olay daha çok lokalizedir ve bölgesel lenf nodları olaya karışmaz.  

  Kavitele şme ile seyreder.  

 Primer enfeksiyon iyileştikten sonra bakteriye karşı CD4 T hücrelerince  hücresel bağışıklık kazanılır.  

  Plevral efüzyonda Adenozin Deaminaz ’ı en çok artıran hastalık tüberkülozdur. 
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PPD 

  Besiyerinde üretilen basillerin protein fraksiyonu  pürifiye edilerek sa ğlanır.  

  PPD uygulandıktan 48-72 saat sonra okunur .10 mm ve yukarısı PPD (+) kabul edilir.  

  PPD (+) olması kişinin tbc basili ile kar şılaştığını veya aşılanmı ş olduğunu gösterir.   

 

Korunma 

 BCG (Bacille de Calmette Guerin)  aşısı canlı atenüe aşıdır.  

 BCG aşısının en önemli komplikasyonu lenfadenit ’tir. 

 

 

 

Tanı 

Tanıya balgam ve diğer örneklerin Asit-dirençli boyanmasıyla başlanır.  

 BACTEC besiyeri nde radyoaktif CO2 üretiminin varlığına göre 2 haftada tesbit edilebilir.  

 Alınan örnekte PCR tetkiki 

Tüberküloz menenjit 

  En sık 5 yaşından küçüklerde  gözlenir 

  Tüberkülozun ekstrapulmoner  olarak en sık tuttuğu yerdir 

  Tüberkülozun en sık ve çocuklarda en a ğır  komplikasyonudur 

  Hematojen yolla yayılan tüberkülozun en erken komplikasyonudur 

  En sık beyin sapı etrafındaki meninksleri tutar 

  Apati en dikkat çekici bulgudur 

  BOS bekletilince fibrin a ğı oluşur. BOS glikoz ve tuz içeri ği azalmı ştır.  

  BOS bulguları viral menenjite en çok benzeyen menenjittir.  
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TBC Tedavi:  

Antitüberküloz İlaçları  

Birinci Sınıf 

İlaçlar 

İkinci Sınıf İlaçlar Üçüncü Sınıf İlaçlar (M. avium kompleksine karşı kullanılanlar) 

• INH (izoniazid) 

• Rifampin 

• Etambutol 

• Streptomisin 

• Pirazinamid 

• Morfazinamid 

• Fluorokinolonlar 

• Etionamid 

• Tiasetazon 

• Sikloserin 

• Rifabutin 

• PAS (paranosaksilk asit) 

• Diğer aminoglikozidler 

• Rifabutin 

• Klaritromisin / Azitromisin 

• Fluorokinolonlar 

• Amikasin 

 

İZONİYAZİD 

Bu grubun en güçlü ilacıdır. Çok dar spektrumludur. Sadece tbc’da (Tüberküloz) etkilidir. Tüm vücut boşluklarına ve 

BOS’a (Beyin Omurilik Sıvısı) kolay girer.  Değişmeden idrarla atılır. 

inhA geni üzerinden “mikolik asit” sentezini inhibe  eder. Böylelikle bakterinin aside dayanıklı olma özelliği 

kaybolur. 

inhA geninde  ve katalaz peroksidaz  enziminde mutasyon oluşması bu ilaca direnç  gelişiminde rol oynar. 

Ayrıca bakteride oluşturduğu izonikotinik asit, bakteri nikotinik  asidin antimetabolitidir. Sonuçta koenzim A sentezi 

bozulur ve hücrede H2O2 (Hidrojen Peroksit) birikir. 

 

Metabolizması 

Karaciğerde N-asetilasyon (→ asetilhidrazin’e dönüşür) ve hidroliz (→ isonikotinik asit) ile inaktive edilir. 

Yan Etkileri 

Pridoksin eksikliği oluşturduğu için periferik nöropati ve psişik yan etkiler yapabilir. El ve ayaklarda paresteziler ve SLE 

(Sistemik Lupus eritomotozus) benzeri tablo oluşturabilir. Bunu önlemek için beraberinde pridoksin verilmelidir. 

Hepatotoksik etki:  İleri yaş ve hızlı asetilleyiciler bu yan etkinin oluşumunda artışa yol açar. Aktif karaciğer hastalığı 

olanlarda proflaktik olarak uygulanmamalıdır. 

Optik nörit ve atrofi 

En sık oluşturduğu yan etkiler; deri döküntüsüdür. Ayrıca ateş, vaskülit, artralji ve proksimal İnterfalangial eklemlerde 

şişlik, methemoglobinemi vb. oluşturabilir. 

Ayrıca GABA sentezinde rol alan GAD enzimini de inhibe eder. 

G6-PD (Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz) eksikli ği olanlarda kullanılmamalıdır.  

Güçlü MAO (Monoamin Oksidaz) ve histaminaz enzim inhibitörüdür. Bu nedenle peynir gibi tiramin ve histamin içeren 
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besinlerle alınmamalıdır. 

Teratojenik de ğildir. 

Alüminyum içeren antasitler absorpsiyonunu azaltır. 

ETAMBUTOL  

INH (İzoniazid) ve rifampin gibi tüm vücut kompartmanlarına iyi dağılır (SSS’e penetrasyon yeterlidir). Eritrositler içinde 

depolanır. 

Arabinozil transferaz enzimini inhibe  ederek arabinogalakton sentezini engeller. 

Yan Etkileri  

Doz bağımlı gelişen retrobulber  nörit oluşturabilir. Görme bulanıklığı, görmede santral skotomlar ve görme alanı 

daralması oluşur. Diskromatopsi (kırmızı ve yeşil renk için) gelişebilir.  

Görme bozukluğu gelişince ilaç kesilmelidir. 

5 yaşın altında kullanılması kontrendikedir. 

Hiperürisemi 

PİRAZİNAMİD / MORFAZİNAMİD 

Nikotinamid analoğudur. 

İntrasellüler bakterilere karşı en etkilisidir. 

SSS’ne (Santral Sinir Sistemi) en fazla geçendir.  

  Hepatotoksiktir (INH (İzoniazid) ve rifampin gibi): % 15 oranında görülür. 

  Hiperürisemi yaparak gut tablosu oluşturabilir (Etambutol gibi). 

RİFAMPİN 

Bu ilaca karşı direnç gelişebileceği için minör enfeksiyonların tedavisinde kullanılmamalıdır. Mycobacterium fortuitum 

bu ilaca karşı dirençlidir 

 

STREPTOMİSİN / CAPREOMİSİN / VİOMİSİN 

Kaviter lezyonlardaki bakterilere en etkilidirler. 

Makrofajların içine giremezler. 

 

SİKLOSER İN 

SSS’e (Santral Sinir sistemi) belirgin geçer. Büyük kısmı değişmeden idrarla atılır. 

Alanın rasemaz ve sentaz enzimlerini inhibe ederek, D-alanin’in peptidoglikan yapısına katılmasını önler. 

Alanin’in antimetabolitidir.  

Relaps yapmış drug-rezistans Tbc  (Tüberküloz) enfeksiyonlarında kullanılır. 

Somnolens, konfüzyon, paranoid reaksiyonlar gibi SSS (Santral Sinir Sistemi) yan etkileri  oluşturur. 

Epileptiklerde ve alkoliklerde kullanılmamalıdır. 

ETİONAMİD 

Yapı olarak INH’a (İzoniazid) benzer ve mikolik asit sentezini inhibe eder. 

Otonom gangliyon blokajı sonucu postüral hipotansiyon, jinekomasti, impotans, depresyon vb. oluşturur. 

PAS (P-AM İNOSAL İSİLİK AS İT) 

Sadece bebeklerde etambutolün yerine (oftalmik yan etkilerinden dolayı) tercih edilir. 

Yapıca sulfonamidlere benzer. Sulfonamidler gibi; PABA’nın (Paraaminobenzoik asit) dihidropteroik aside 

dönüşümünü inhibe eder. 

 GIS’e (Gastrointestinal Sistem) ait yan etkiler ve peptik ülser aktivasyonu oluşturabilir. 

 Tiroid fonksiyon bozukluğu yapabilir (guatrojen). 

 Tüm sulfonamid türevleri gibi metabolik asidoz yapabilir. 
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Mediastenden kaynaklanan tümörler (sıklık sırasına göre) 

Süperior mediasten 1-Lenfoma 

2-Timoma 

3-Tiroid kitleleri (ektopik tiroid kaynaklı) 

4-Paratiroid kitleleri 

5-Metastatik tümör 

Anterior mediaten 1-Timoma 

2-Teratoma 

3-Lenfoma 

4-Tiroid kitleleri (ektopik tiroid kaynaklı) 

Posterior mediasten 1-Nörojenik tümörler (özellikle schwannoma ve nörofibrom) 

2-Lenfoma 

3-Enterik kistler 

Orta mediasten 1-Bronkojenik kistler 

2-Perikardiyal kistler 

3-Lenfoma 
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SOLUNUM YOLU TÜMÖRLER İ 

1- Bronkiyal adenom 

      Karsinoid tümörler 

      Adenoid kistik karsinoma 

     Mukoepidermoid karsinoma 

      Mukoz gland adenoma 

      Mikst tümörler, salivar gland tip 

2- Akci ğer karsinoması 

      Küçük hücreli olmayan tümörler 

           Skuamoz hücreli (epidermoid ) CA 

          Adenokarsinoma 

          Büyük hücreli  undiff. CA 

          Adenoskuamoz CA 

      Küçük hücreli CA 

3- Akci ğerdeki sekonder tümörler 

 

 

AKC İĞER BENİGN TÜMÖRLERİ:  

-Pulmoner hamartom (en sık)  

-Bronşial karsinoid 

-Silendiroma, kondroma, lipoma 

Pulmoner hamartom  

en sık benign tümördür .  

Pulmoner hamartom akciğerin periferinde, düzgün kenarlı ve 1 -2 cm’lik yuvarlak lezyon olarak görülür.(Popcorn 

kalsifikasyon)   

 
MAL İGN TÜMÖRLER  

Trakeal karsinom  

Bron şial karsinom (nonsmall cell ve small cell Ca)  

Etiyoloji:  

Sigara en önemli risk faktörüdür (10 kat fazla). Sigara kullanan kadınlarda risk erkeklerden daha fazladır.  
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Sigara bırakıldıktan 10 yıl sonra risk azalır fakat  yine de sigara içmeyenlerden yüksektir .  

Küçük hücreli akci ğer kanserlilerin %99'u,  skuamoz hücreli kanseri olanların %85'i ve adenokanseri olanların 

%75'i sigara kullanır. 

Diğer Risk Faktörleri:  

Radyasyon, arsenik, nikel ve asbest, hava kirliliği, radon gazlarıdır. 

Klinik, Prognoz:  

Akciğer kanserleri kötü prognozlu tümörlerdir. Vakaların çoğunda (%75) başlangıç semptomu öksürüktür. Ayrıca 

santral tümörlerde hemoptizi, stridor, nefes darlı ğı, postobstruktif pnomoni  görülebilir.  

Akciğer kanserleri lenfatik veya hematojen yayılabilir. Skuamöz kanser dışındakiler erken evrelerde toraks dışına uzak 

metastaz yapabilir. Vakaların %50'sinden fazlasında adrenal beze (en sı k) metastaz  vardır. Diğer sık metastaz yerleri %30-50 

karaciğer, %20 beyin ve %20 kemiktir. Prognoz kötüdür. Erken te şhis mortalite oranını azaltır . 

Tanı:  

Göğüs radyografisi, balgam sitolojisi, bronş yıkama ve fırçalama sıvı sitolojisi, transtorasik ince iğne aspirasyon 

biyopsisi, trans bronşiyal biyopsi teşhiste kullanılmaktadır. 

Evreleme 

 PET-CT 

Tedavi:   

Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile 5 yıllık survi %15 'tir. Küçük hücreli kanserde cerrahi yararsızdır. Bu tümör 

tedavi edilmezse survi-si 6-17 haftadır.  

Moleküler genetik:   

En sık inaktive olan süpresor genler P53, RB, P16'd ır. P53 mutasyonu küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan 

kanserlerde oldukça sıktır.  

Küçük hücreli kanserlerde c-MYC ve RB mutasyonu oldukça sık görülürken, küçük hücreli olmayan kanserlerde RAS 

ve P16 mutasyonu daha sıktır. 

 

 

Akci ğer Kanseri İçin Prekürsör Lezyonlar 

1- Skuamöz displazi ve karsinoma insitü 

2- Atipik adenomatöz hiperplazi 

3- Diffuz idiyopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazisi 

 

AKC İĞER KANSERLER İNİN KOMPL İKASYONLARI  

DİREKT YAYILIM  

Pancoast tümörü: (en sık epidermoid karsinom neden olur.)  

-Brachial plexus (C8, T1 ve T2) tutulumu  

-Omuzda ve kolun iç kısmında a ğrı 
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Horner Sendromu:  

Sempatik ganglion tutulumuna ba ğlı hastada göz kapağında ptozis, aynı taraf yüzde anhidroz, enoftalmi ve 

miyozis.  

 

Rekurren laringeal sinir tutulumu - unilateral voka l kord paralizisi  

 

Spinal kord basısı   

Frenik sinir tutulumu (Diafragma paralizisi) 

Özefagus tutulumu - progresif disfaji  

 

Superior Vena Cava Obstrüksiyonu  

 Superior vena kava sendromunun eri şkinlerde en sık sebebi KHAK iken, çocuklarda en sık  sebebi NHL dir. 

VCS sendromun onkolojik acildir.  

  Venöz pasınç 20 cm-Su dan yüksektir. 

-Sabahları başağrısı 

-Fasiyal konjesyon 

-Ödem (fasial ve üst kısım) 

-Distandü Juguler ven 

Tanı 

 BT 

 MR venografi 

Tedavi 

Furosemid , radyoterapi, lenfoma ve KHAH için kemoterapi, balon dilatasyon-stent kullanılır. 
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NONMETASTAT İK EKSTRAPULMONER MAN İFESTASYONLAR  

 Hipertrofik pulmoner osteoartropati  

En sık squamoz tipte görülür  

Eklem ağrıları, jinekomasti 

X - ray’de karakteristik proliferatif periostit (soğan zarı görünümü) 

 

 

 Uygunsuz ADH Sendromu (SIADH )  

KHAK nin en sık neden olduğu paraneoplastik  sendromdur. 

 Ektopik ACTH salımı ve Cushing sendromu  

 

 Hiperkalsemi  :  

Diğer bir onkolojik acildir. Genel olarak tüm tümörlerin en sık yaptığı paraneoplastik  sendromdur. Ancak akciğerin 

squamoz kanseri için çok tipiktir. Squamoz ca yaptı ğı PTH-like peptid ile hiperkalsemi olu şturur. 

Tedavi: Hidrasyon, furosemid, kalsitonin, kortizon,  bifosfonat 

 

 Eaton - Lambert Sendromu  

 Motor nöronlardaki pre-sinaptik kalsiyum  kanalına karşı antikor gelişir.  

Bu nedenle asetil kolin kas-sinir kav şağına dökülemez . Hastada halsizlik  belirgindir.  

Tanı 

EMG kullanılır. 

Ensefalopati, myelopati, nöropati 

TTP, hemolitik anemi, tromboflebitis migrans (Adeno kanser) 

 

AKC İĞER CA’DA İNOPERAB İLİTE KRİTERLERİ  

  N. rekurrens paralizisi 

  Diafragma paralizisi 

  Superior vena cava sendromu 

  Boyun, koltukaltı, lenf bezi metastazı 

  Bronkoskopide trakea bifurkasyosnunda düzleşme 

Bifurkasyoya 2 cm’den yakın tümör 
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  Toraks duvarının tümörle invazyonu  

Plevra epan şmanı, atipik hücre bulunması 

Uzak metastaz varlı ğı 

Tümör tipinin küçük hücreli, anaplastik olması  

 

Akci ğer Kanserlerinin WH0 Sınıflandırması 

Kanser Tipi  % Oranı  

Squamöz Kanser* 25-40 

Küçük hücreli kanser* 

- Kombine küçük hücreli kanser 
20-25 

Adenokarsinom*  

- Asiner; papiller, bronkioalveolar, solid, mikst subtipler                              

25-40 

 
Büyük hücreli karsinom*  

- Büyük hücreli nöroendokrin karsinom  
10-15 

Adenosquamoz karsinom  

Pleomorfik sarkomoid veya sarkomatoz elementler ile birlikte olan karsinom 

Karsinoid Tümör  

- Tipik, atipik 
1-5 

Tükrük bezi tipi karsinom  

Sınflandırılamayan tip  

* Majör tipler  
 

 

BRONŞİAL KARS İNOM TİPLERİ 

NONSMALL - CELL CA (KHDAK) 

1. Epidermoid (squamoz Ca) (% 30)  

Santral bron şdan kaynaklanır. İntraluminal büyür  

En sık obstrüksiyon ve buna bağlı enfeksiyonla prezente olur  

Kavitasyon sıktır (en sık kavitasyon ve atelektazi bunda görülür)  

Tümör hücrelerinin keratin üretmesi (intrase-lüler eozinofilik keratin veya ekstrasellüler keratin kitleleri olan globe 

korne yapıları) 

Genelde iyi diferansiyedir ancak  anaplastik tipe döneşebilir.  

Metastazlar geç görülür. Cerrahiden en çok yarar gö ren tiptir. 

 Radyolojide santral lezyon ve hiler lenf nodu tutul umu  

 Erkeklerdeki en sık tiptir.  

 Hiperkalsemi en sık bu tiptedir (parathormon).  

 

 

Geç metastaz yapan, santral yerle şimli ve balgam sitolojisinin erken tanıda oldukça f aydalı oldu ğu akci ğer kanseri 

hangisidir?  

A) Adenokarsinom 

B) Yassı hücreli karsinom 

C) Büyük hücreli karsinom 

D) Küçük hücreli karsinom 

E) Karsinoid tümör 

(CEVAP B)  

 

Akci ğer kanserinin histolojik incelemesinde tedaviyi ve prognozu belirleyen en önemli tanımlama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Skar dokusu  
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B) Lenfositik infiltrasyon 

C) Neoplazmın tipi  

D) Lenfatik invazyon 

E) Nekroz varlığı 

 

2. Dev hücreli Ca  

 Kaviteleşme 2. sıklıkta bu tipte görülür.  

 Kötü diferansiyedir.  

 Erken metastaz  

 Gonadotrop hormon salınımına ba ğlı etkiler en sık bu tipte görülür. (jinekomasti) 

 

 

3. Adenokarsinom (% 30)  

 En sık görülen tiptir.  

 Kadınlarda daha sıktır.  

 Subplevral kitle olu şturur. 

K-RAS mutasyonu  adenokanserde sıktır (sigara içenlerde %30, içmeyenlerde %5).   

 Küçük bron şlardaki mukoz glandlardan (periferde) kaynaklanır .  

 Plevra invazyonu ve mediastinal lenf nodları sıktır.  

 Beyin ve kemik metastazı daha sıktır  

 Skar dokusu zemininden en sık geli şen akci ğer kanseridir.  

 Asbestozla en sık ili şkili bron şial karsinomdur.  

 Diğer bron ş karsinomlarına göre sigara içmeyenlerde daha sıktı r.  

 Musin salgılar  

 Endokardit gelişir. Hematolojik komplikasyonlar (Tromboflosit, anemi, tromboz) en sık bu tipte görülür.  

 

 

4. Alveoler Cell Ca (Bron şioloalveoler Karsinom) (% 1 - 2) 

Periferal soliter nodül veya multisentrik orijinli difüz nodüler lezyonlarla karakterizedir .  

Çok büyük hacimlerde mukoid balgam expektorasyonu ile ili şkilidir.   

Pnömoni  tablosu ile karışabilir.  

Adenokarsinomun bir alt tipidir. Tip I, tip II pnömositler (alveoler epitel hücreler i) ve Clara hücrelerinden kaynaklanır. 

Bronkioloalveolar karsinom akci ğerin var olan alveolar yapısını bozmaz. Bu büyüme paterni "lepidi c" patern olarak 

isimlendirilir. Neoplastik hücreler alveoler septumlardan alveol boşluklarına doğru uzanır 

 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  404  

 

 

 

5. SMALL - CELL CA (Oat Cell Ca)  

 

 Sık görülen akciğer bronşial kanseridir.  (% 20 - 30)  

Erkeklerde daha sıktır.  

Sigara ile ilişkisi en çok kanıtlanmış tümördür (%99 vakada sigara kullanımı vardır).  

Santral yerleşimlidir. Hızlı büyür.  

En kötü prognozlu akciğer kanseridir. 

 Noroendokrin hücrelerden (Kulchitsky hücreleri)   kaynaklanır. (Kromagranin, sinoptofizin ve Leu-7 %70 vakada 
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EM'da hücre içinde görülür) 

%50-80 P53 ve % 80-100 Rb mutasyonu bulunur .  

Çok sık hormon salgılar. En sık paraneoplastik send rom yapan akci ğer tümörüdür 

 APUD (NET) sistem kaynaklı oldu ğundan polipeptid hormonlar salgılar:  

Ektopik ACTH 

Uygunsuz ADH sendromu 

Hiperkalsemi 

 Hızlı geli şir, malignitesi yüksektir.  

 Sistemik hastalık olarak kabul edilir.  

 Kavitele şme (-), hiler kitle, erken mediastinal tutulum  

 Kemoterapiye cevap veren tek bron şial karsinomdur.  

 Small Cell - Ca, uranyum  madencilerinde en sık rastlanan pulmoner karsinom tipidir.  

 

Akci ğer Kanserlerinin Klinikopatolojik Özellikleri 

Kanser Tipi Lokalizasyon /Morfoloji Diğer özellikler 

Skuamoz hücreli 

Karsinom** 

Çoğu santraldedir, orta kısmında nekroza 

bağlı kavite olabilir. Hücreler arası 

desmozomal bağlantılar ve keratin incileri  

(glob korn) diagnostiktir. 

Sigara içen yaşlı kimselerde sıktır. 

Yavaş seyirlidir. 

Hiperkalsemiye neden olur. 

Skuamoz metaplazi → Displazi→ Insitu ca → 

Invaziv ca sekansı vardır. P53 mutasyonu sıktır 

Küçük hücreli kanser 

Santral yerleşimlidir.Lenfositlere benzeyen 

koyu çekirdekli, sık mitoz gösteren hücreler. 

Lenfomalara benzer mikroskopik görünüm 

vardır. 

Elektron mikroskobunda stoplazmada 

Dens kor granüller. 

Sigara ile en çok ili şkili kanserdir  (%99 sigara 

içenlerde olur) 

Nöroendokrin bir kanserdir. 

ACTH salgılar Cushing sendromu yapar 

Inoptur, sistemik yayılım yapar. 

Survisi en kısa olan AC kanseridir 

P53 ve RB gen mutasyonu sırasıyla (%50-80, 

%80-100) bulunur 

Adenokanser 

Perifere plevraya yakın yerleşirler. 

Skar dokusu içerisinde bez yapıları yaparlar. 

Mezotelyoma ve metastatik 

adenokanserlere benzer mikroskopik 

görüntüleri vardır . 

Kadınlarda sıktır 

Rekürren trombozis, DIC, hipertrofik 

osteoartropati, çomak parmak yaparlar. 

K-RAS mutasyonu sıktır 

Bronkioalveoler 

kanser 

Periferik lokalizedirler. 

Bilateral ve multifokal olabilir. 

Alveol duvarında atipik yüksek kolumnar tip 

hücreler 

Radyografisi pnomoniye benzer. 

Prognozu iyidir, adenokansere dönüşür. 

Sigara ile en az ili şkili kanserdir 

(Lepidik patern) K-RAS mutasyonu sıktır 

Büyük hücreli kanser 

Periferik yerleşimlidir. 

Büyük, pleomorfik Hücreler tabakalar 

oluştururlar. 

Nöroendokrin bir kanserdir 

Kötü prognozludur. 

Karsinoid Tümör 

Bronş lümenine doğru büyüyen plak yada 

nodüler kitle yapar. 

Uniform çekirdekli, nöroendokrin  hücreli bir 

tümördür. 

Düşük grade malign tümördür. 

Akciğer tümör lerinin %1-5 kadarını yapar. 

40 yaşından küçüklerde daha sık olur. 

Tipik ve atipik karsinoid diye 2'ye ayrılır.  

Atipik olanda P53 mutasyonu ve BCL2/ BAX 

imbalansı vardır 

** Skuamoz ca (yassı epitel hücreli ca -epidermoid ca) 
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KONJEN İTAL AKC İĞER HASTALIKLARI 

Kistik Adenomatoid Malformasyon (KAM) :  

Akci ğerin en sık görülen konjenital malformasyonudur.   

Akciğerde epitelyum, düz kas, elastik dokulardan oluşan kistik  yapılar gözlenir. 

 

Konjenital Lober Amfizem: 

 Genellikle sol akci ğer üst lobda bulunan hava kistidir. 

Konjenital lober amfizemde en sık neden bron şial obstrüksiyondur. Bronş obstrüksiyonu sonucu akciğer lobuna 

giren havanın dışarı çıkamaması ile ilgili akciğer lobu şişer ve komşu akciğer loblarının gelişimi engellenir. 

Amfizematöz lobun basısı ile aynı akciğerdeki diğer loblarda atelektaziye , diyafragma basısına, mediastinal kaymaya ve 

diğer akciğerde atelektaziye neden olur.  

Doğumdan itibaren başlayan solunum sıkıntısına beslenme sırasında artan öksürük, vizing, takipne, taşikardi, stridor 

ve siyanoz ilave olur.  

Tedavide hayatın erken dönemlerinde lobektomi  gerekebilir 

 

 

Bronkopulmoner sekestrasyon:   

Akciğerin dışında izole  olarak bulunan akciğer dokusudur .  

Genellikle kistik ve bron şiektazik olarak bulunur.  

Sistemik arteriel kanlanma gösterir . Sıklıkla sekestre akciğer dokusu tekrarlayan pnomoni  ile semptom verir. 

Genellikle alt lob  yerleşimi gösterir. 
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MEME HASTALIKLARI 

Table 1 Classification of the pathogenesis of non-m alignant breast disease based on the concept of abe rration of 

normal development and involution 

Physiological state of he 

breast  
Normal  Benign disorder  Benign disease  

Development Duct development Nipple inversion Mammary fistula 

  Lobular development Fibroadenoma Giant fibroadenoma 

  Stromal development Adolescent hypertrophy  

Cyclical change Hormonal activity Mastalgia and nodularity  

  Epithelial activity Benign papilloma  

Pregnancy and lactation Epithelial hyperplasia Blood-stained discharge  

  Lactation Galactocele  

Involution Ductal involution Duct ectasia, nipple retraction 
Periductal mastitis with 

suppuration 

  Lobular involution Cysts, sclerosing adenosis  

  
Involutional epithelial 

hyperplasia 

Hyperplasia and 

micropapillomatosis 

Lobular and ductal hyperplasia 

with atypia 

Severe forms of the benign disorders may indicate a disease. 

 

YAĞ NEKROZU  

Travma  öyküsü vardır ve genelde santral yerleşirler.  

Radyoterapiyi takibende geli şebilir  

Meme derisinde çekilme yapabilir ve malignite  ile karşılaşabilir  

Malignite göstermez.  

Malignensilerle karı şan en sık benign hadisedir.  

 

 

FIBROADENOM  

Memenin en sık görülen benign tümörüdür.  

Genç kadın tümörüdür.  

Hormona bağımlı olarak 25 yaşında pik yapar.  

Dev formuna sistosarkoma filloides  denilir.  

 

Klinik 

Belirgin mobil, lastik kıvamında kitledir.  

Tanı 

Ekzisyonel olarak çıkarılması hem tedavi hemde tanı  aracıdır.  
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Tedavi 

Lokal ekzisyondur. Ekzisyon yetersiz yapılırsa loka l nüks olasılı ğı yüksektir.  

 

SİSTİSARKOMA F İLLO İDES 

Fibroadenomun bir türü olarak kabul edilir % 10 maligndir. 

Genellikle benign bir tümördür. Çok nadiren malign “sistosarkomafilloides” de olabilir. 

Hızlı büyür , tek taraflıdır. Klinikte sert mobil, lobüllü bir kitle olarak ele gelir. Büyüklü ğü genellikle 3-4 cm.nin 

üzerindedir . 

Tedavide sağlam meme dokusu sınırlarını da içine alacak şekilde kitle total eksize edilmelidir.  Vakaların 

yarısında lokal rekürrens gelişir. Benign olgularda % 10-30. 

Büyük tümörlerde basit mastektomi yapmak gerekebilir. Aksiller diseksiyona gerek yoktur. 

 

İNTRADUKTAL PAPILLOM 

Klinik 

Akıntı şikayeti ile gelir.  

Meme başı kanlı akıntısının en sık nedenidir.  

Terminal duktusların birinde papillom oluşup orayı tıkar ve akıntı oluşur.  

 

Tedavi: 

 Kanlı meme başı akıntısında areola elle bası yapılıp muayine edilir.  

 Subareolar eksizyon yapılır. 
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MONDOR HASTALIĞI 

Torakoepigastrik adlı yüzeyel venin tromboflebitdir.  

Semptomatolojide ağrı olur.  

Tedavi  

NSAI 

 

Histolojik inceleme sonuçlarına göre invazif meme k anseri riskleri  

Riski arttırmayan lezyonlar  

Apokrin değişiklikler  

Duktal ektazi  

Hafif epitelyal hiperplazi  

Sklerozan adenozis  

Az riskli lezyonlar (1.5-2 kat)  

Orta derecede hiperplazi  

Komleks sklerozan adenozis  

Papillom  

Floroid ( Şiddetli) Hiperplazi  

Orta riskli lezyonlar (4-5 kat)  

Atipik duktal hiperplazi  

Atipik lobüler hiperplazi  

Yüksek riskli lezyonlar (8-10 kat)  

Lobüler karsinoma in situ (LKİS)  

Duktal karsinoma in situ (DKİS)  

 

MEME KANSERLER İ  

40-45 yaş arası sık görülür, bu yaşta kadınlarda en önemli ölüm nedenidir.  

Sol meme sağa göre daha sık tutulur. 

En sık üst dı ş kadranda görülür.  

Aile öyküsü çok önemlidir. Annesinde meme Ca olan bir kadında kanser görülmes i ihtimali artar. Bu; daha erken 

ve bilateral olması açısından önem taşır.  

 

 

 

 

 

MEME CA’DA RISK FAKTÖRLER İ 

Risk faktörü  Yüksek riskli grup  Düşük riskli grup  

Yaş Yaşlı Genç 

Anne ve kız kardeşte meme kanseri öyküsü Var Yok 

İlk ful-term gebelik yaşı >30 yaş <20 yaş 

Premenopozal ooferektomi Yapılmamış Yapılmış 

Diğer memede kanser öyküsü Var Yok 

Sosyoekonomik durum Yüksek Düşük 

Benign proliferatif lezyon  Var Yok 

1. derece akrabalarda meme kanseri öyküsü Var Yok 

Mamografik parenkim paterni Displastik parenkim Normal parenkim 
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Göğüs duvarına radyasyon öyküsü Yüksek doz Düşük doz 

Evlenme durumu Hiç evlenmemiş Evlenmiş 

Nulliparite Var Yok 

Menopoz yaşı Geç Erken 

Menarş yaşı Erken Geç 

Postmenopozal bayanlarda vücut ağırlığı Ağır İnce 

Endometriumda veya overde kanse öyküsü Var Yok 

 

 

 

MEME KANSER İ HİSTOLOJ İK TİPLERİ 

LOBÜLER KARSINOMA İNSITU (LCİS):  

Hastalar %90 premenopozal  

Etyolojide östrojenin rolü önemli  

Kistik hastalık ve fibroadenomla birliktelik sık  

Multisentrik e ğilimli. Bilateral olabilir  

Basit mastektomi yapılabilir  
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Duktal karsinoma insitu (DC İS):  

Hücreler kribriform, solid, papiller, mikropapiller yada komedo  tipinde olabilir  

Mikrokalsifikasyon odağı olarak saptanır  

Multisentrik olabilir  

İnvaziv Ca geli şim riski vardır  

 

Table 16-10 Classification of Breast Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) 

 
 Determining Characteristics   

Histology Nuclear Grade Necrosis DCIS Grade 

Comedo High Extensive High 

Intermediate a Intermediate Focal or absent Intermediate 

Noncomedo b Low Absent Low 
 

 

 

Tanı: 

 Mamografi  (mikrokalsifikasyon) 

Tedavi  

DCIS lezyonu gösteren mikrokalsikasyon  işaretlenir. İşaretlenen bölge çıkarılır.  
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Table 16-9 Salient Characteristics of In Situ Ductal (DCIS) and Lobular (LCIS) Carcinoma of the Breast 

 
 
  LCIS DCIS 

Age (years) 44–47 54–58 

Incidence a  2–5% 5–10% 

Clinical signs None Mass, pain, nipple discharge 

Mammographic signs None Microcalcifications 

Premenopausal 2/3 1/3 

Incidence of synchronous invasive carcinoma 5% 2–46% 

Multicentricity 60–90% 40–80% 

Bilaterality 50–70% 10–20% 

Axillary metastasis 1% 1–2% 

Subsequent carcinomas:     

  Incidence 25–35% 25–70% 

  Laterality Bilateral Ipsilateral 

  Interval to diagnosis 15–20 years 5–10 years 

  Histology Ductal Ductal 
 
 

MEMENİN İNVAZİV KARS İNOMLARI 

1. İnfiltratif duktal karsinom (skiröz) (%78)  

Tüm meme karsinomlarının %78’ini olu şturur (en sık).  

Tipik olarak tek hassas olmayan sert sınırları belirgin olmayan kitle bulgusu verir.  

Beraberinde belirgin fibrözis  olduğundan skiröz  olarak da adlandırılır. (Dezmoplastik Reaksiyon)  

Subdermal lenfatikleri tuttuğunda “peaud orange” görünümüne yol açar.  

Cooper ligamentini tutup deride gamzeleşmeye  yol açabilir.  
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Kesit yüzünde sıklıkla tebe şir gibi beyaz nekrozlar ve kalsifikasyonlar göstere n, büyümesi ile meme derisinde odaksal 

çukurla şmalara yol açan meme tümörü a şağıdakilerden hangisidir?  

 

A) İnfiltratif duktal karsinoma  

B) Medüller karsinoma  

C) Tübüler karsinoma  

D) Lobüler karsinoma  

E) Memenin Paget hastalığı  

(CEVAP A)  

 

2. Lobüler karsinom (%9) 

Meme lobüllerinin terminal duktüllerinden orjin alır.  

Bilateral olma ihtimali en yüksek meme kanseri tipidir.  

Genellikle multisentriktir .  

 

3. Medüller karsinom (%4) 

Genellikle 3-4 cm çapı aşan büyük kitlelere ulaşır.  

Mikroskopide lenfosit ve plazma hücrelerinin yo ğun infiltrasyonu ile karekterizedir.  

Diğer meme kanserlerinin aksine kitle muayenede yumu şaktır.   
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4. Müsinöz veya Kolloid Karsinom (%3) 

Yaşlı popülasyonda görülür.  

Mikroskopik patolojisinde, tümör hücreleri tarafından çevrelenen müsin  gölcükleri içerir.  

1/3 vakada aksiller metastaz vardır.  

Yavaş büyür ve iyi prognozludur.  

 

5. Tübüler karsinom (%2) 

Meme kanserlerinin iyi differansiye formudur.  

Tipik olarak mamografide 1cm’in altındaki boyutlarda saptanır  

Patolojide tek sıra epitel ile döşenmiş tübüler yapılar tipiktir. En iyi prognozlu tümördür.  

 

6. Papiller karsinom (%1) 

En az aksiller lenf nodu metastazı yapan meme karsinomu tipidir.  
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5 ve 10. yıllarda en iyi sağ kalım oranlarına sahip meme kanseri tipidir.  

 

7. İnflamatuar tip meme karsinomu  

İnflamasyon bulguları ile karekterize olup herhangi bir tipik histolojik bulgusu (hücre tipi açısından) yoktur. Derialtı 

lenfatik damarları tutulmuştur.  

Prognozu en kötü olan meme kanseridir.  

 

Şekil :İnflamatuar meme kanserindeki cilt altı lenf kanallarının obstrüksiyonu 

Table 16-8 Percent Incidence of Sporadic, Familial, and Hereditary Breast Cancer 

 
 
Sporadic breast cancer   65–75%   

Familial breast cancer   20–30%   

Hereditary breast cancer   5–10% 

 

  BRCA-1 a 

  

  45% 

  BRCA-2     35% 

  p53 (Li-Fraumeni syndrome)    1% 

  STK11/LKB1  (Peutz-Jeghers syndrome)    <1% 

  PTEN (Cowden disease)    <1% 

  MSH2/MLH1 (Muir-Torre syndrome)    <1% 

   ATM (Ataxia-telangiectasia)    <1% 

  Unknown     20 
 

 

Tanı: 

Mamografide lokalize bir bölgede mikrokalsifikasyon  ve malign kalsifikasyon  kümelerinin görülmesi karsinom  

açısından en önemli bulgudur.  
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Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS)  

Kategori Tanım 

0 Non-Diagnostik, ek görüntüleme gerekli 

1 Negatif, 1 yıllık takip 

2 Benign bulgular, 1 senelik takip 

3 Muhtemel benign, kısa süreli takip 

4 Anormal bulgular, biopsi gerekli 

5 Malign kriterli lezyon, cerrahi  

 

Komplikasyonlar 

Meme kanseri uzak metastazları en sık torokal vertabralara olur.  

Derin interkostal venler vertebral venöz pleksus  ile bağlantılı olduğu için meme kanseri vertebra korpuslarına 

öncelikle yayılır.  

 

Evreleme  

 TNM 

Tedavi  

LOKAL 

 Cerrahi  

        Radyoterapi 

SİSTEMİK 

        Kemoterapi 

        Endokrin tedavi 

 

İnoperabilite Kriterleri  

1-Meme derisinde 1/3’ten fazla ödem 

2-Satellit deri nodüllerinin olması 

3-İnflamatuar tipte histoloji olması 

4-Parasternal kabarıklık yapmış olması (mamarian interna. LN(+) 

5-Supraclaviculer LN metastazı (+) 

6-Kol ödemi varlığı 
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MEME KANSER İNDE PROGNOZ 

Prognostic factors in node-negative breast cancer. 
 
Prognostic Factor Increased Recurrence Decreased Recurrence 

Size T3, T2 T1, T0 

Hormone receptors Negative Positive 

DNA flow cytometry Aneuploid Diploid 

Histologic grade High Low 

Tumor labeling index < 3% > 3% 

S phase fraction > 5% < 5% 

Lymphatic or vascular invasion Present Absent 

Cathepsin D High Low 

HER-2/neu oncogene  High Low 

Epidermal growth factor receptor High Low  
 
 

Major prognostic determinants 

Axillary nodal status 

Tumour size 

Histological grade 

Hormone receptor status 

Others (menopausal status, age, vascular invasion) 

 

 

 

Drugs associated with gynaecomastia 

Cardiovascular drugs  Antimicrobial drugs  Psychotrophicdrugs  Others  

Atenolol Isoniazid Diazepam Cimetidine 

Captopril Ketoconazole Tricyclic Cannabis 

Digoxin Metronidazole     antidepressants Heroin 

Enalopril Miconazole   Oestrogens 

Methyldopa     Cyproterone 

Nifedipine    

Spironolactone    

Verapamil     

 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  421  

 

 

JİNEKOLOJ İ 

SEKSÜEL GEL İŞİM  ANORMALL İKLER İ 

KONJEN İTAL ADRENAL H İPERPLAZ İ  

Dişi hermafroditizm en sık sebebidir.  

Otozomal resesif geçer  

Sürrenallerden aşırı androjen  salgılanır  

Kemik ya şı ileridir  

Akne, ses kalınlaşması, primer amenore, infertilite, tuz kaybı ve hipoglisemi  gelişebilir.  

Konjenital adrenal hiperplazi’ye neden olan en sık enzim defekti 21 Hidroksilaz eksikli ğidir.  

Tanıda ,  

üriner 17 ketosteroid yüksek  

Tedavide  

Kortizol ve aldesteron replasmanı yapılır  

 

TESTİKÜLER FEM İNİZASYON:  

Erkek hermafroditizm en sık sebebidir.  

Androjenin intrasellüler reseptöründen sorumlu reseptörde bozukluk vardır.  

Androjene tam duyarsızlık vardır.Testesteron duyarsızlığı olduğu için Wolf kanalı erkek iç genitale diferansiye olmaz. Wolf 

kanalından meydana gelen yapılar mevcut değildir.  

DHT duyarsızlı ğı oldu ğu için dı ş genital di şi yönünde farklılanır. Dı ş genital sistem ve fenotip di şidir. 

MIF nedeniyle uterus ve tüpler gelişmez. Vagina kısa ve kördür.  
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5 ALFA REDÜKTAZ EKS İKL İĞİ  

Ailevi bozukluktur ve otozomal resesif geçer  

Testesteron nedeniyle iç genital erkek yönünde farklılanır.  

DHT olmadığı için dış genital di şi fenotipi gösterir.  

 

UTERİN HERNİ SENDROMU:  

 Müllerian inhibitör faktör yetersizli ği vardır.  

İç ve dı ş genital erkek yönüne diferansiye olur.  

MIF olmadı ğı için utrus ve tüpler vardır.  

 

 

 

Fenotip olarak normal erkek görünümündeki bir hasta da uterus ve tubaların varlı ğı halinde  

       aşağıdakilerden hangisini dünü şürsünüz?  

 

A) Müllerian inhibitör faktör yokluğu  

B) Testesteron yokluğu  

C) Plazmada artmış östrojen varlığı  

D) 46,XX karyotip  

E) Erken embriyonal dönemde ovarian doku varlığı  

(CEVAP A)  

 

KLINEFELTER SENDROMU:  

47, XXY  

Genellikle mayozda nondisjunction sonucu meydana gelir.  

Mikropenis, hipospadiyas ve chordae  gözlenir.  

Testislerde primer spermatogoniumlar azalmıştır.  

Şişmanlık, jinekoid yağ dağılımı ve zayıf adele gelişimi gözlenir.  

Jinekomasti görülür.  

FSH ve LH artma, testosteronda azalma görülür.  

Sıklıkla diabete rastlanılır.  

Zeka gerili ği vardır.  
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SWIYER SENDROMU:  

Kromozomal yapı 46, XY’dir. Y kromozu vardır, ancak fonksiyon göstermez.  

Pür XY gonadal disgenezide denir.  

Normal di şi dış ve iç genital sistemi olup, gonadların yerine fibr öz bantlar vardır.  

Gonadlar mutlaka çıkarılmalıdır.  

 

TURNER SENDROMU:  

Kromozomal yapı 45, XO şeklindedir.  

Fenotip dişi olup, çizgi gonad, kısa boy ve turner ‘e özgü stigmatlar gözlenir. 

Ayrık meme ba şı, düşük ense saç çizgisi, yüksek damak, açılı dirsekler (cubitus valgus) 

Doğumda özellikle alt extremitede lenfödem olabilir. 

IQ genellikle normaldir.  

İç ve dış genital dişidir.  

Overler fibrotik haldedir. 
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Pubic hair (both male and female) 

Tanner I  

no pubic hair at all (prepubertal Dominic state) [typically age 10 and younger] 

Tanner II  

small amount of long, downy hair with slight pigmentation at the base of the penis and scrotum (males) or on the labia 

majora (females) [10–11.5] 

Tanner III  

hair becomes more coarse and curly, and begins to extend laterally [11.5–13] 

Tanner IV  

adult-like hair quality, extending across pubis but sparing medial thighs [13–15] 

 

Tanner V  

hair extends to medial surface of the thighs [15+] 

     

Genitals (male) 

Tanner I  

prepubertal (testicular volume less than 1.5 ml; small penis of 3 cm or less) [typically age 9 and younger] 

Tanner II  

testicular volume between 1.6 and 6 ml; skin on scrotum thins, reddens and enlarges; penis length unchanged [9-11] 

Tanner III  

testicular volume between 6 and 12 ml; scrotum enlarges further; penis begins to lengthen to about 6 cm [11-12.5] 

Tanner IV  
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testicular volume between 12 and 20 ml; scrotum enlarges further and darkens; penis increases in length to 10 cm 

and circumference [12.5-14] 

Tanner V  

testicular volume greater than 20 ml; adult scrotum and penis of 15 cm in length [14+] 

Breasts (female) 

Tanner I  

no glandular tissue: areola follows the skin contours of the chest (prepubertal) [typically age 10 and younger] 

Tanner II  

breast bud forms, with small area of surrounding glandular tissue; areola begins to widen [10-11.5] 

Tanner III  

breast begins to become more elevated, and extends beyond the borders of the areola, which continues to widen but 

remains in contour with surrounding breast [11.5-13] 

Tanner IV  

increased breast size and elevation; areola and papilla form a secondary mound projecting from the contour of the 

surrounding breast [13-15] 

Tanner V  

breast reaches final adult size; areola returns to contour of the surrounding breast, with a projecting central papilla. 

[15+] 

 

SİKLUSTA HORMONLAR VE ETK İLERİ  

 
Östrojen endometriumda glandüler ve vasküler yapıları uyarır . Endometriumun proliferasyonunu sağlar.  

Östrojen miyometriumda Gap Junction formasyonunu sa ğlar  ve myometriumu kontraktil  hale getirir.  

Östrojen tubal motiliteyi ve silial hareketi artırır. 

Östrojen servikal mukusu kayganlaştırır sıvıla ştırır ve geçirgen hale getirir.  Spin-Barket testi pozitifleşir.  
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 Östrojen etkisinde vajen mukozasında süperfisial hü cre hakimiyeti olur. 

 Östrojenler artan miktarları,hipotalamus ve hipofizden (-) feed-back ile daha az FSH sekresyonuna yol açalar. FSH 

üzerine en güçlü inhibitör etki östradiol ile olu şur.  

 Her siklusta ovulasyon olması için seçilen foliküle  dominant folikül denir .Dominant folikül daha fazla FSH 

reseptörü içerir ve atreziye u ğrayacak foliküller ile kar şılaştırıldı ğında daha fazla östrojen üretme kapasitesine 

sahiptir .Dominant folikül azalan FSH seviyelerine rağmen büyüme yeteneğini kaybetmez.  

 Östrojen pikinin olması, ovulasyonu tetikleyen hipo fizer LH salınımını sa ğlar.  

LH surge’ünden 24-36 saat sonra ovulasyon olur . 

Ovulasyon ile corpus luteum meydana gelir ve proges teron üretimi ba şlar ,Luteal=Sekretuar faz başlar. 

Progesteron endometrial glandların sekresyon yapmas ını ve glikojen tutmasını sa ğlar.(Desidual Reaksiyon).  

Progesteron termojeniktir . Bu nedenle ovulasyonla vucut ısısı 1 derece artar. 

 

Şekil : Menstrüel siklus histolojisi  (A), Erken sekratuar fazda subnukluer vakuolizasyon (B) Sekresyonun artımı (C), 

predecidual değişiklikler (D), stromal lokositler (E), mensle beraber stromal dökülme 

 Luteal fonksiyon LH varlığına bağımlıdır.Devamlı LH sekresyonu olmaması halinde corpus luteu m 12-16 günde 

regrese olur ve corpus albikans olu şur.Siklusun luteal fazı sabittir.  

Gebelik oluşursa sinsityotrofoblastlar hCG üretmeye başlar hCG nin LH benzeri etkiyle corpus luteumun 

devamlılı ğını sağlanır. Corpus luteum progesteron salınımını sürdürerek sekretuar endometriumu destekler ve gebeli ğin 

devamını sa ğlar .  

Gebeliğin devamı için gerekli en önemli hormon Progesteron  dur. Progesteron gebelikde ilk iki ay corpus luteumdan 

salgılanır sonra plesanta bu görevi sürdürür. Beta-hCG insityotrofoblastlarca üretilir, fertiliz asyondan sonra 8.günde 

kanda ölçülebilir , 24-48 saatte bir iki katına çıkar ve ikinci ayda maksimum  seviyededir. Böylece korpus luteumun iki ay 

devamlılı ğını sağlanmı ş olur.  

 

SERVİKAL DEĞİŞİKLER:  

Servikal mukus Östrojen etkisinde incelir, sulanır ve bazik bir hal alır.   

Ovulasyon zamanı mukus en akışkan ve ince halini alır.Bir pens ile yada iki parmak arasında servikal musu s 

sıkıştırılıp açılırsa kopmadan 10cm uzayabilir. Buna spi n-barket testi denir. 

 Servikal mukus lama yayılarak kurutulup mikroskopta incelenirse eğrelti otu manzarasın a Fern like belirtisi denir.  

Progesteron servikal mukusu kalınla ştırır ve tıkaç haline getirir.  

KOK içerdikleri progesterondan  ötürü PID karşı koruyucudur.  

 

VAJ İNAL DEĞİŞİKL İKLER:  

Östrojen etkisiyle epitel kornifiye hal alır.Vajen epitelinde glikojen deposu olu şturur. Glikojen vajen florasındaki 

laktobasiller  tarafından laktik aside  çevrilir. Normal vajen Ph değeri 4.5den  düşüktür. 

Smearde süperfisial  hücre hakimiyeti östrojen etkisini basal ve para basal hücreler ise östrojen etkisinin olmadığını 

gösterir.  

Progesteron ise vajende Lökositler infiltrasyonu sa ğlar.  
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Döllenmeden sonra uterusa implante olan yapı a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Blastosist  

B) Zigot 

C) Morula  

D) Blastomer  

E) Gastrula 

(CEVAP A)  

 

 

 

 

 

 

 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  428  

HİRSUTİZM 

Tanım: 

 Androjen  artışının sonucu erkek  tipi kıl dağılımı olu şmasıdır.  (Sakal, intermammarian bölge, bacak arası). Kaş ve 

lanugo(sarı tüy) andojen bağımlı değildir. 

Hirsutizm  genelde andojen artışına veya androjene artmış deri cevabına bağlı oluşur. Deride 5-alfa reduktaz 

bulunur. Bu enzimin miktarı kalıtsal  olarak farklılıklar gösterir.  

Hipertirikozis  ise boyun ve kollar gibi sexuel olmayan bölgelerde kıl fazlalığıdır. Metabolik hastalıklara veya ilaçlara 

bağlı olabilir. Asetazolamide, kortikosteroid , cyclosporine, diazoxide, interferon, minoxidil, fentoin , streptomisin 

Virilizm  ise global maskulinizasyonu tanımlar. Kas kitlesinde artma, kliteromegali, defeminizasyon ile karaterizedir. 

 

Androjenizm Etiyoloji 

1. Ovarian :  PCOS, hipertekosis, androjen salgılayan tümör, HAIR-AN sendromu 

2. Adrenal :  Geç başlangıç gösteren KAH, Cushing, androjen salgılayan tümör, prolaktinoma 

  

Hiperandrojenizmli vakalarda tek avantaj osteoporoz  riskinin azalmasıdır.  

Bunun dışında olgularda görülen potansiyel komplikasyonlar ; hipertansiyon , kardiovasküler hastalık riskinde artış, 

diabetes mellitus, endometrial hiperplazi ve karsin om riskinde artı ş, meme hastalıklarında artı ştır.  

 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (Stein – Leventhal Sendromu) 

Tanım   

Kadınlarda hiperandrojenizmin en sık sebebi PCOS’dur.  

Kronik hiperandrojenik anovulasyon  sözkonusudur.  

Üreme çağındaki kadınların 1/3’ünde rastlanır.  

 Hirsutizmin en sık sebebidir. (%75-90) Olguların yarısında amenore , hirsutizm  ve infertilite  bulunur.  

 

Patofizyoloji : 

 PCOS lu hastaların % 70-80 kadarında insulin rezistansı söz konusudur.  

 İnsulin rezistansı olan hastalarda glukoz  hücre içine alınamadığı için insulin  sekresyonu artar.  

İnsulin gen bölgesi ile IGF gen bölgesibirbirine oldukça yakındır.  İnsulin rezistansı olan kişilerde IGF seviyesi de 

artar.  

IGF ve insulin reseptörü over stromasında bulunur. Bu nedenle insulin ve IGF foliküldeki teka tabakası nı 

stimule eder.  Bu nedenle hastalarda overlerden salınan androjenler olan androstenadion ve testesteron sevi yeri artmı ştır . 

Bunlarda aromataz ile ostrojenler dönü şeceğinden bu hastalarda plazma ostrojen seviyeleri de y üksektir .  

 Sonuç olarak PCOS lu hastalarda ostrojen ba ğımlı kanserlerin (meme, endometriom) riski artmı ştır.  

Ostrojen yüksekliği hipofizden salınan LH salınımını pozitif feed-back etkisi ile arttırı r. LH devamlı yüksek 

olduğundan ovulasyon olmaz. İnfertilite ve adet düzensizli ği olu şur .Ostrojen yüksek olması nedeniyle FSH baskılanır.  

 Sonuç olarak PCOS lu hastalarda LH/FSH oranı 3 ten büyüktür.  Ayrıca IGF, ACTH ın sürrenal üzerindeki etkilerini 

de potansiyalize eder. Bu etkinin sonucu olarakta DHEA ve DHEA-S plazma düzeyi artar. Bunların sonucu hastalarda 

hirsitismus  oluşur.  

Tanı: 

 USG (Over periferinde 5-8 mm lik, 5 ten fazla anovulasyona bağlı kistler) 

 Klinik 

 Laboratuar 

Tedavi 

 Tedavi hastanın gebelik isteyip istemediğine göre planlanır. Gebelik istiyorsa ovulasyon induksiyonu yapılır. 

Kilo vermek en ba şta yapılması gereken yakla şımdır.  % 15-20 kilo kaybı overdeki kısır döngüyü kırar. Ayrıca 

insulin rezistansını kırmak için metformin  veya rosiglitazon  gibi ilaçlar da kullanılabilir.  
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Hirsutism Tedavisi 

Tedavi Şekli- İlaç İlaç Adı 

Kilo Kaybı    

Hormonal Supresyon Oral contraceptives 

   Medroxyprogesterone 

   GnRH analogs 

   Glucocorticoids 

Steroidojenik enzim inhibitor Ketoconazole 

5-alfa reduktaz inhibitor Finasteride 

Antiandrojen Spironolactone 

   Cyproterone acetate 

   Flutamide 

Insulin Sensitizer Metformin 

Mekanik Temporary 

   Permanent 

   Electrolysis 

   Laser hair removal 
 

 

Gebelik istenmiyorsa hedef endometriumun  kronik olarak karşılanmamış östrojenle  uyarımının engellenmesidir. Bu 

amaçla her ay progesteron deste ği gerekir. Bu amaçla ilk seçilecek tedavi yöntemi oral kontraseptiflerdir . Özellikle 

hirsutizm varsa etkilidir. OKS aynı zamanda SHBG miktarım arttırır ve serbest androjenleri azaltır.  

  

HAIR - AN SENDROMU  

Reprodüktif dönemde kadınlarda hiperinsülinemi ve hiperandrojenizm arasında sıkı b ir ili şki vardır.  

 Akantosis nigricans ağır hiperinsülinemi ve hiperandrojenizmin dermatolojik bulgusudur. 

 Axilla boyun , vulva ve meme altında kadifemsi görünümde verrüköz hiperpigmente alanlardır.  
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KONTRASEPS İYON 

1. Modern Olmayan Yöntemler 

a. Menstruel siklusta fertilizasyonun yüksek olduğu günlerle ilgili yöntemler  

b. Emzirme 

c. Geri çekme 

d. Vaginal duş 

2. Modern Yöntemler 

a. Bariyer yöntemler 

I. Erkek kondomu 

II. Spermisidler 

III. Diyafram 

IV. Servikal başlık 

V. Kadın kondomu 

b. intrauterin araçlar (RiA) 

c. Kombine Oral kontraseptifler 

d. Yalnız Progesteron içeren yöntemler 

I. Mini hap 

II. Depo-Provera 

III. Norplant 

IV. implanon 

V. Jadelle 

 

e. Geriye dönüşümsüz yöntemler 

I. Kadın sterilizasyonu (Tüp ligasyonu) 

II. Erkek sterilizasyonu (Vazektomi) 

f. Acil kontrasepsiyon 

I. Yuzpe rejimi 

II. Tek başına levonorgestrol 

III. intrauterin araç 

IV. RU-486 Antiprogesteron ajanı (Mifepriston) 

g. Ortho- Evra (Kombine östrogen + Progesteron içeren TTS ) 
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KOMB İNE ORAL KONTRASEPT İFLER  

Sentetik östrojen (Etenil östradiol veya mestranol ) ve çeşitli progestinlerden (norethindrone, norgestrol, 

desogestrol vb.) birini içerir.  

Günümüzde kullanılan preperatlar dü şük dozlarda östrojen (30-35 mikrogram) içerir.  

 

Etki mekanizması:  

 Ovulasyonu inhibe ederek (Esas etki)  

 Endometrial tabakayı etkileyerek implantasyon için uygun olmayan hale getirir.  

Servikal mukusu kalınla ştırarak spermlerin uterus içine geçmesini engeller.   

Etkinli ği %99’dur.  

 

KOK.’IN OLUMLU ETK İLERİ;  

Kullanımı kolaydır  

Mens kanamaları, miktarca daha az, daha kısa ve düzenli hale gelir  

Demir eksikliği anemisi riskini azaltır  

Premensturel gerginlik ve endometriozisle ilgili şikayetleri azaltır  

Dismenoreyi tedavi eder  

Aknelere iyi gelebilir  

Benign meme hastalıklarının sıklığını azaltır.  

Benign over kistlerinin oluşumunu azaltır  

Romatoid artrit riskini azaltır  

Ektopik gebeliği önler  

Endometrial kanser riskini azaltır  

Over kanser riskini azaltır 

Kolorektal kanser riskini azaltır. 

PID riskini azaltır  

Osteoporoz riskini azaltır  

Fertilite, bırakıldığı anda kısa sürede geri döner  

 

OLUMSUZ ETK İLERİ  

Karaciğerde karaciğer adenomu   

Bazı kadınlarda kilo artışı  

Ara kanamalar, lekelenmeler   

Bazı ilaçlarla (barbitüratlar, fenitoin, fenilbutazon, rifampisin) etkileşim  

Çok ender olarak özellikle sigara için bayanlarda dolaşım bozuklukları  

Kan basıncını yükseltebilir  

Klamidya  enfeksiyon riskini artırır  

Derin ve Trombozu, tromboembolizim  

Budd-Chiari sendromu  

ENDİKASYONLARI  

Çok etkili ve geriye dönebilen kontraseptif yöntem kullanmak isteyenler  

Aşırı adet kanaması nedeniyle anemisi olanlar  

Adet ağrısı olanlar  

Benign over kisti öyküsü olanlar  

Adet düzensizliği olanlar  

Ektopik gebelik öyküsü olanlar  

Premenstrüel yakınması veya siklus ortası (ovulasyon ağrısı) ağrısı olanlar  

Ailesinde endometrial veya over kanseri öyküsü olan lar  

Benign meme hastalığı olanlar  

Tekrarlayan PID öyküsü olanlar  
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OKS KES İN KONTRENDIKASYONLARI  

1. Tromboemboli , tromboflebit öyküsü  

2. Serebrovasküler hastalık ve öyküsü  

3. Koroner kalp hastalığı yada ateroskleroz  varlığı  

4. Bilinen yada şüpheli östrojen bağımlı tümör öyküsü ( genital organ, meme)  

5. Gebelik yada şüphesi  

6. Benign yada malign karaci ğer tümörü öyküsü  

7. Aktif karaci ğer hastalı ğı  

 

 

OKS RÖLAT İF KONTRENDİKASYONLARI  

1. 35 yaş üzeri, günde 15 adet ve üstü sigara içen hastalar  

2. Migren, şiddetli başağrısı olan hastalar  

3. Depresyonu olanlar  

4. Gebelikte kolestaz öyküsü  

5. Hipertansiyon  

 

OKS Metabolik etkileri: 

1. Tromboemboli riskini artırırlar.  

Bu etki östrojen  dozuna bağlıdır. F7,10 ve fibrinojeni  arttırırlar. Antitrombin 3 azalır. Ancak kompansatuar olarak 

fibrinolizis de artmıştır.  

100.000 kadında Venöz Tromboemboli insidansı   

Hiç oral kontraseptif kullanmayan 5 

Östrojen + Levonorgestrel kullanan 15 

Östrojen + Desogestrel/gestodene kullanan 25 

Gebelik 60 

 

2. OKS plazma insülin seviyesini arttırırlar .  

OGTT yi bozarlar, latent diabeti aktif hale getirir. Bu etki progestinlere  bağlıdır.Çünkü OKS içinde bulunan 

progestinler testesteron türevi olduklarında insulin rezistansı yaparlar. Östrojenlerin etkisi yoktur.  

 
 

3. Östrojenler HDL yi artırır, progestinler azaltır.  

Yeni kuşak progestrinlerde  HDL azalması önem sizdir.(desogestrel,gestodene,norgestimat ). KVS hastalıktan 

açısından koruyucudurlar.  

4. Östrojenler su tutar, progestinler i ştah açıcıdır.  

5. Östrojenik aktiviteye sekonder safra kolestrerol  satürasyonu artar. Kolestatik olaylara  e ğilim yaratır.  
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Östrojene ba ğlı yan etkiler:  

Bulantı, kusma, depresyon, başağrısı   

Kloazma  

Derin ven trombozu  

Pıhtılaşma bozuklukları  

 

Progestinlere ba ğlı yan etkiler  

Akne  

Hirsutizm  

Memelerde hassasiyet  

Saçlarda beyazla şma  

YALNIZ PROGESTRON İÇEREN YÖNTEMLER 

a. Haplar (mini hap) 

b. Depo- provera (Üç aylık enjeksiyon) 

c. İmplantlar (Deri altına yerleştirilen kontraseptif yöntemler) 

 

DEPO PROVERA 

17 OH progesteron türevlerinden en sık MPA ( Depo provera ) kullanılır.  

3 ayda bir 150 mg I.M kullanılır. Mensin ilk 5 günü enjekte edilir  

Endometriumda atrofi yaratır, servikal mukusu kalınla ştınr.  

FSH ı etkilemez. Çok etkin bir yöntemdir, tüp ligas yon kadar etkilidir. 

Önemli yan etki olarak, ilk enjeksiyondan 3 ay sonra hastaların %40-50'si amenoreik olur ve geri kalanında da 

düzensiz kanamalar  olur. Amenore oranı 9. ayda %60 'a yükselir. Fazla miktarda kanaması olan hastalara kanama duran a 

kadar östrojen verilmelidir 

 

Endikasyonları: 

Konjenital kapak hastaları,  

tromboembolik hastalık öyküsü olanlar  

35 yaş üstü sigara kullana hastalarda güvenle kullanılır.  

Orak hücreli anemide tedavi edici rolü vardır.  

 

 

NORPLANT  : 

Menstruasyonu takiben 7. gün ön kola takılır.  

Levonorgestrel  içeren 6 kapsülden oluşur,  

içerdi ği progesteron LH pikini inhibe eder.  

Servikal mukusu kalınla ştırır ve endometriumda atrofi yaratır.  
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Sex hormon bağlayıcı globülinleri azaltarak serbest androjenleri artırır ve akne oluşumuna neden olur. 5-7 yıl 

koruyuculu ğu vardır.  

Bırakıldıktan sonra fertilitenin geri gelmesi uzun sürer. 

İMPLANON 

Etonogestrel içerir 

Düzensiz kanama ve baş ağrısı yöntemin bırakılmasındaki en sık nedenlerdir. Zaman zaman aKne ve mastaiji de 

olabilmektedir 

 

MİNİ PİLL :  

Sadece progesteron  içerirler.  

Asıl olarak servikal mukusta viskosite artı şı ile sperm geçi şini engeller.  

Endometriumda atrofi oluşturdukları için implantasyonu bozarlar.  

% 80 vakada spotting kanamlar ( en önemli dezavanta jı ), progesterona bağlı başağrıları yan etkileridir.  

Emziren kadınlarda güvenilirdir, anne sütunu azaltm az 

Pıhtılaşma faktörlerini etkilemez, tromboemboli riski olan hastalarda güvenle kullanılır.  

40 yaş üzeri kadınlarda en güvenilir yöntemdir.  

 

RAHİM İÇİ ARAÇLAR (R İA)  

RİA Türleri 

I.  İnert R İA'lar  : Polietilen ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. 

II.  Bakırlı R İA'lar  

III. Hormonlu R İA'lar  

 

Rahim içi araçların (RTA) etki mekanizmaları;  

 Endometrial maturasyonu bozdu ğu için implantasyonu bozarlar  

 Silier faaliyeti bozarak tubal motiliteyi değiştirirler  

 Yabancı cisim reaksiyonuna ve lökosit göçüne sebep olan endometrial inflamatuar y anıta neden olurlar.  

  Bakirli RIA (CuT-380A); bu RIA'nın kollarında ve gövdesinde bakır  bulunur. Kontraseptif etkinliği 10 yıl kadar devam 

eder. Etki mekanizmasında fonksiyonel spermisid  etki de bulunur.  

  Salınan bakır iyonları sperm motilitesini azaltır ve spermin akrozomal reaksiyonu engeller. En sık yan etki olarak 

menstruasyonda artma, dismenore ve metal allerjisi görülür. 

  Hormonlu RIA (Mirena); günde 20 microgr levonorgestrel  salgılar ve etkinliği 5 yıl sürer. Etki mekanizması olarak, 

servikal mukus koyu, viskoz hale gelir ve spermatozoaya geçirgenliğini kaybeder. 

  RİA ve Kronik hastalıklar; kalp kapak hastalığı olanlarda kontrasepsiyon özel bir sorundur. Gebelik ve KOK bu 

olgularda riskli oldu ğu için R İA'ların uygun oldu ğu dü şünülür . Subakut bakteriyel endokarditlilere bakirli RIA uygundur. 

Mitral kapak prolapsusu (Barlow sendromu) olanlara RİA takılabilir. 

 

RIA komplikasyonları şunlardır;  

Retrovert uterusu olanlarda uterus perforasyonuna neden olabilirler.  

Gebelikten sonra RIA yerinde bırakılırsa septik abortus  görülür  

İlk 4 ayda salpingitis riski artar  

Actinomyces israeli enfeksiyonu görülür  

RIA’nın mutlak kontrendikasyonları şunlardır;  

Gebelik 

Tanı konulmamış uterus kanaması  

Akut servikal, tubal, uterin enfeksiyon  

Salpingitis öyküsü 

Şüpheli jinekolojik malignensi  
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RIA’nın rölatif  kontrendikasyonları şunlardır;  

Doğum yapmamış olanlar  

Önceden ektopik gebelik hikayesi olanlar 

Cinsel yolla bula şan hastalık geçirmi ş olanlar yada multipartneri olanlar  

Orta-ağır dismenoresi olanlar  

Anormal uterus kavitesi olanlar  

Kronik menometroraji 

Demir eksikliği anemisi  

Ektopik gebelik öyküsü 

Kalp kapak hastalığı, bakteryel endokardit öyküsü 

Pıhtılaşma bozukluğu olanlar. 

 

Uygulama 

RIA interval uygulama olarak siklusun her fazında u ygulanabilir. En uygun zaman ilk 10 gündür.  

Postpartum uygulamada doğumdan ya hemen yada 6. hafta sonra uygulanır.   

C/S sonrası ya hemen yada 8 hafta sonra uygulanır.  

POSTKOİTAL KONTRASEPS İYON: 

Korunmasız koitusu takiben alınacak önlemlerdir. Gebeliği önleyici etki ovulasyonun kesintiye uğratılması veya 

geciktirilmesi ya da implantasyona engel olma şeklinde olmaktadır  

 Östrojenler ilk 72 saat içinde yüksek dozda alınırs a gebeli ği önlerler  (koitusu takiben 5 gün süreyle günde 5 mg 

EE). Etki mekanizması tubal motilitenin ve endometriumun bozulmasıdır. Mide bulantısı ve kusma yapar. 

 Koitusdan 12 saat ve 24 saat sonra 0.2 mg EE+2 mg levonorgestrel uygulanabilir. Bunda da bulantı ve kusma çok 

olur. 

 Daha iyi bir seçenek koitusdan 12 ve 24 saat sonra tek başına 0.75 mg levonorgestrel alınmasıdır. Yan etkisi 

yoktur. 

Koitusu takiben 72 saat içinde bakirli veya hormonlu bir RIA'nın takılması gebeli ği önlemede  en etkin yöntemdir. 

 Acil kontrasepsiyon için Danazol  de kullanılabilir. Yan etkileri fazladır. 

 Bir antiprogesteron olan mifepriston  çok etkilidir ve belirgin bir yan etkisi bulunmaz.CERRAHİ STERİLİZASYON 

OPERASYONLARI:  

ABD'de özellikle 35 yaş üstü çiftlerde en çok kullanılan kontrasepsiyon yöntemidir. 

Tüp Ligasyonu; girişimin zamanlaması yönünden interval, postpartum veya postabortus dönemlerinde yapılabilir. 

Kalıcı sterilizasyon isteyen olgular için idealdir ancak başarısızlık oranı ilk yıl için 0.4% sonrasında da 0.1% dir. Tekrar tüp 

devamlılığının sağlanması işleminde başarı şansı %50-75 civarındadır. Post-tubal sendrom (menstrüel düzensizlikler, metroraji, 

dismenore) bir başka dezavantajıdır. 

Vazektomi; vas deferens'in bir kısmı eksize edilerek ejekülasyonda sperm pasajı engellenir  Geri dönüştürülebilmesi 

olası ise de zaman aralığı uzadıkça prognoz kötüleşir.  

PEARL İNDEKSİ  

 

Metod  1 yıl kullanımda ba şarısızlık  

Şans % 85 

Spermisid % 21 

Geri çekme % 19 

Diafram % 18 

Servikal başlık % 18 
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Periodik abstinans % 15 

Kondom % 12 

KOK %  3 

Bakirli RIA %  0.8 

Tüp ligasyonu %  0.4 

Enjektabl metodlar (Depo MPA) %  0.3 

İmplantlar %  0.3 

Vazektomi %  0.15 

Levonorgestrelli RIA (Mirena) %  0.1 

 

 

 

 

PUBERTA TARDA (AMENORE)-H İPOGONADİZM 

Gecikmiş puberte sekonder seks karakteri olmadan 13  yaşına kadar adet görmemiş veya sekonder seks 

karakteri olan ancak 15 ya şına dek adet görmemiş kızları tanımlar. 

HİPERGONADOTROPİK HİPOGONADİSM ( FSH, LH yüksek) 

Turner Sendromu  

46,XY(Swyer Sendromu) 

Radyasyon/kemoterapiye ba ğlı overyan yetmezlik  

Resistant over sendromu (Savage Sendromu): FSH-LH reseptörü bulunmaz. 

17 α hidroksilaz Eksikli ği 

Galaktozemi 

Erken Ovaryan yetmezlikler: 40 yaşından önce gonadotropinlerin yükselmesi ile beraber adetlerin kesilmesine denir. 

Erken menopoz olarak da adlandırılı r. Overlerde primordial foliküller ve çevresinde lenfosit infiltrasyonları vardır. Sıklıkla 

otoimmün bir etyoloji suçlanmaktadır.  

 

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİSM ( FSH, LH DÜŞÜK) 

Fizyolojik gecikme  

Kilo kaybı/Anoreksia nervosa   

Cushing sendromu  

Prolaktin salgılayan adenoma  

Kraniofarinjioma 

hipofiz tümörleri 

Postoperatif hipopitüitarism  

Kallman sendromu:  Gonadotropin sentezinde irreversibl defekt vardır. Anosmi, mental retardasyon, sindaktili, 

iskelet deformiteleri ve obesite görülebilir  

  

ÖGONADOTROPİK HİPOGONADİZM( FSH, LH NORMAL)  

Rokitansky-Küsner-Hauser-Mayer sendromu : Müllerian gelişim bozukluktan en sık sebeblerdir.  Müller kanal 

agenezisi bu grupiçinde en sık görülendir. Karyotip 46 XX, ovarian fonksiyonlar normaldir.  Büyüme ve gelişme normaldir, 

dişi fenotip gösterirler. Overler normaldir ve steroid sekresyonlan tamdır . Bu nedenle sekonder sex karakterleri gelişmiştir. 

Olguların 1/3 ünde üriner sistem anomalileri bulunur. IVP ile kontrol edilmelidir . %12 sinde iskelet sistemi anomalileri görülür.  

Transvers vajinal septum  

İmperfore himen  

Asherman sendromu 
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NOT: 

Asherman sendromu:  

Uterus kavitesini tamamen yada kısmen oblitere eden, İntrauterin sineşiler sonucu oluşur  

Sebepleri  

Derin küretajlar (en sık sebep)  

İntrauterin-servikal cerrahi işlemler  

RIA kullanımına bağlı enfeksiyonla  

PID 

Tbc  

Tanı  

HSG yada histeroskopi ile konur  

 

Tedavide  

Adezyonlar dilatasyon-küretajla açılır. Hastaya 2 ay süre ile siklik östrojen+progesteron verilir.  

 

 

ANORMAL UTER İN KANAMALAR  

Tanımlar 

Hipermenore:  80 ml den fazla kanama  

Hipomenore  : 25 ml den az kanama  

Oligomenore  : 35 günden seyrek olan kanama.  

Polimenore  : 21 günden sık aralıklarla adet görme  

Metroraji  : Siklus dönemi dışında oluşan kanama  

Menoraji : 7 günden uzun süren ve 80 mi den fazla olan adet kanaması  

 

Anormal uterin kanama nedenleri  

atrofik endometrium  

İntrauterin lezyonla r :Submüköz myomlar, endometrial polip, endometrit, endometrial karsinom  , RIA  

 Uterus leiomyomları  

 Pelvik inflamatuar hastalık  

 Adenomyozis  

Abortüs 

ektopik gebelik 

Mol hidatiform  

 

DİSFONKSİYONEL UTERİN KANAMA 

Organik patolojilerle açıklanamayan anormal uterin kanamalara disfonksiyonel uterin kanamalar ( DUK ) denir.  

Bu durum sıklıkla anormal ovarian fonksiyon ve anov ulasyon ile ili şkilidir.  Sıklıkla menar ş ve perimenopozal  

dönemde görülürler. Karşılanmamış östrojen  etkisi sonucu oluşurlar. 

 

Disfonksiyonel Kanamalar Dört Çe şittir:  

Östrojen çekilme kanaması :  

Midsiklus kanaması ile karakterizedir (Ovulasyondan  önce estradiol de ğerinin dü şüşüne bağlı).  

yenidoğan kız çocuğunda kanama östrojen çekilme kanamasına örnektir.  

Östrojen kırılma kanaması:   

Amenore sonrası aşırı abondan kanama olur. (Juvenil kanama) 

Anovulasyona bağlı kanamalar bu şekildedir (En fazla ve uzun sureli kanama bu tipte görülür).  

Progesteron çekilme kanaması :  

Fizyolojik adet kanaması şeklindedir.  
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Progesteron kırılma kanaması :  

Depo Provera uygulanımı  

Halban hastalığı (Corpus luteum persistansı)’nda görülür.  

 

Nedenleri 

DUK % 80 neden anovulasyon,  

% 20 neden korpusluteum disfonksiyonu ve atrofik endometriumdur. 

Ayırıcı tanı 

Genç kadınlarda önce gebelik ve komplikasyonları,  

postmenopozal dönemde ise malignite düşünülmelidir,  

adelösan ça ğda ise önce koagülopati ekarte edilmelidir. 

Tanı koyarken önce organik hastalık olup olmadı ğı ekarte edilmelidir.  

 

Tedavi :  

Akut DÜK tedavisi 

 Akut ve a ğır kanamalarda tedavi konjuge östrojenlerdir.  

Östrojenler kanın koagulasyon özelliğini arttırarak kapiller uçlarda tromboz ve tıkaç oluşturarak kanamayı durdururlar. 

Hipovolemi bulguları olan ve medikal tedaviye 12-24 saat yanıtsızlık varlı ğında D/C yapılmalıdır.  

 

Kronik DÜK tedavisi  

 NSAID: NSAID ler ovulatuar tip DÜK tedavisinde ilk seçilmesi gereken tedavidir. 

progestagenler,  

kombine oral kontraseptifler,  

danazol,  

desmopressin,  

GnRH analogları ,  

D/C,  

endometrial ablasyon  

histerektomi  

 

ENDOMETRİOZİS 

Klinik olarak endometrial dokunun uterin kavite ve müsküler tabak a dışında olması olarak tanımlanır. En sık 

25-35 yaş arası görülür.  

Patoloji 

Mikroskopik olarak endometrial bezler ve stroma yan ında inflamatuar hücreler  ve kanama odakları görülür.  

Kanama odaklarında hemosiderin yüklü makrofajlar gö rülür . 

Yerleşim 

En sık over yüzeyinde bulunur.  

Cul-de-sak, Fallop tüpler, Uterosakral ligaman, barsak duvarı diğer endometriozis bulunma yerleridir.  

 

Klinik 

Olgularda en sık görülen semptom kronik pelvik a ğrıdır.  

Bunun yanında disparoni , dismenore sık görülür.  

Ağrı lateral yerleşimli, derin karakterdedir ve perirektal bölgeye yayılım gösterir.  

İnfertilite gerçekte doktora en sık başvuru şeklidir.  

Tanı 

Kesin  tanı laparotomi ya da L/S ile implant ve lezyonları n direkt olarak görülmesi ve buralardan biopsi 

alınması ile konur.  

Ca-125 derece ve tedavi takipte önemlidir.  
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Komplikasyonlar: 

Overdeki kistik endometriozise endometrioma  denir.  

Adezyonlar endometriozisin progresyon, inflamasyond aki yaygınlık ve şiddetin sonucudur.  

Tubal adezyonlar sık görülür.  

İnfertilite 

Tedavi  

Genelde tedavi 4 tipe ayrılır.  

A-Gözlem tedavisi:  

B-Analjezik tedavi  

C-Medikal tedavi:  

Bunda hedef hastanın menstrüel döngüsünü değiştirmeye yöneliktir. Yalancı gebelik, yalancı menapoz ya da 

kronik anovulasyon olu şturulur.  

1-OKS: 

2-Danazol:   

17 alfa etinil testesteron izoksazol türevidir. Psödomenapoz rejimi olarak bilinir . ilacın androjenik yan etkileri vardır. 

Ses kalınla şması gibi yan etkisi irreversibldir . KC disfonksiyonu, kalp hastalığı ya da hiperlipidemisi olan olgularda 

önerilmez.  

3-Progesteronlar:  

Ektopik endometrial implantları önce desidualize eder, sonra atrofiye uğratır.  

4-Gestrinone :  

Uterin etkili antiprogesteron  ajandır. Antiprogestrojenik, androjenik, antiöstrojenik etkileri vardır.  

Yine bu amaçla mifepristone, onapriston gibi anti-progesteronlar kullanılabilir. 

5-GnRH Analogları:  

En çok buserelin,leuprolide, nafaralin kullanılır. 6 ay kullanılır. Yan etkileri hipoöstrojenik yan etkilerdir. Kemik kaybı 6 

ay üzerinde önemli düzeylerdedir.  

6-Tamoksifen, Gossypol: 

D-Cerrahi Tedavi:  

Konservatif majör cerrahi i şlemlerde en önemli yöntem L/S yakla şımdır. 

İmplantlar destrükte edilir, adezyonlar kesilir ve anatomik ilişki tekrar oluşturulur. 

Overian endometriomada  kistektomi  dğer yöntemlere göre daha yararlıdır . 

 

ADENOMYOZİS 

Adenomyozis en sık 40-50 yaş arasında görülür.  

Endometrium gland ve stromasının myometrium içinde bulunmasıdır.  

Adenomyozis uterusu global olarak büyütür.  

Klinik : 

Adenomyozis’te en sık görülen semptom menoraji’dir .  

Menstrüasyon öncesi adenomyoz odakları yumuşar ve tuşede hissedilir, buna halban bulgusu denir.  
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Tanı 

Kesin tanısı histerektomi  sonrası patolojiyle konur. 

Tanısında manyetik rezonans kullanılabilir.  

Tedavi 

Adenomyozisin kesin tedavisi histerektomidir .  

Adenomyozis bazal endometriumdan geliştiği için hormonal stimülasyon insensitiftir (duyarsızdır).  

 

 

 

 

 

KADIN GEN İTAL S İSTEM ENFEKSİYONLARI 

VULVOVAG İNİTİS  

Normal vaginal pH: 3,8-4,2 arasındadır.  

Lactobacillus (Doderlein’s bacilli) aerobik gram (+) çomak olup vagen florasında en faz la yer alan 

mikroorganizmadır. Vagen, asit Ph sa ğlamada görevlidirler. 

 

Vulvovaginit etkeni sıklıkla vaginada yer alır,  kaşıntı ve/veya yanma en sık şikayetler arasında yer alır.  

Vaginal akıntı en sık rastlanılan jinekolojik şikayettir.  

Candida, Trichomonas, Bacterial Vaginosis en sık 3 vaginitis etkenidir.  

MANTAR VAJINITI  

En sık vaginit mantar vaginitidir. 

Mantar vaiinitinin en sık semptomu vajinal ve vulvar kasıntıdır. Beyaz akıntı e şliklik eder.  

Disparoni, vaijinal yanma, labialarda ödem/eritem mevcuttur. 

 

Mantar vajinitinde en sık Candida albicans etkenir.  C.glabrata, C.tropikalis etken di ğer kandidalardır. 

Gereksiz antibiyotik kullanımı, diabet , kortikosteroid kullanımı, gebelik , immunosupresif durumlar, oral kontraseptifler, 

Candida sıklı ğını artırır.  

Asid pH ta üreyebilir.  
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Tanı: 

Mantar vajinitinde KOH tespitiyle psödohif yapı şı mikroskop altında izlenir.  

 

 

 

Tedavi : 

Mantar tedavisinin tek günlük tedavisi Fluconazole ile yapılabilir.  

Tedavide; eş tedavisi de gereklidir.  

 

BAKTER İEL VAG İNOZİS  

Bakterial Vaginosis (Gardnerella vaginalis) artmı ş gri renkte kokulu akıntı ile olur.  

Bakterial Vaginosis’li hastalarda pH: 4,5 üzerindedir (Vajen asiditesinin bozulmasına bağlı).  

Bakteriyel vaginosiste vaginal florada laktobasillerin konsantrasyonu azalmasına bağlı, anaerob bakterilerin oranında 

artış olur. Gerçek bir enflamasyon yoktur.  Bakteriyel vaginosiste bundan dolayı lökosit infiltrasyonu yoktur.  

 

Tanı 

Vajinal akıntının KOH ile tespiti sonucu balık koku şu meydana gelir. Buna (+) Whiff testi denir.  

Bakterial Vaginosis’te mikroskopta spesifik “Clue Cell” izlenir. 

 
 

Gardnerella vaginalis;  

Erken doğum,  

Erken membran rüptürü, 

Koryoamnionit ve 

Postpartum endometrit etyolojisinde rol oynar.  

Tedavi: 

Trichomonas vajiniti ve Bakteriyel vaginosis  tedavisinde metronidazole  veya ornidazole kullanılır.  BV tedavisinde 

diğer alternatif Klindamisindir. 

Gebelikte ilk trimester haricinde metronidazole veya ornidazole kullanılabilir.  
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GONORE  

Neisseria gonorrhea etkenidir.  

Kuluçka süresi 3-5 gündür.  

Gonore en sık %95 ürethraya. 2. en sıklıkla ise %80  serviks’e yerle şir.  

Gonore enfeksiyonu kadında %50-70 oranında asemptomatiktir.  

Neisseria gonorrhea’nın virülansını belirleyen bakteri üzerindeki pili yapı sıdır (Pili’li Gonokoklar epitelyal hücrelere 

yapışabilir).  

Gonore enfeksiyonu alt genital yolda pürülan servikal akıntı + disüri ve pollaküri semp tomlarına yol açar.  

Gonore enfeksiyonu yenidoğanda oftalmia neonatorum’a sebep olur ve do ğumdan sonra 2-3 güniçinde bilateral 

konjonktivitis ve pürülan akıntıya sebep olur. (sef triakson kullanılır) 

Gonore enfeksiyonu neonatal dönemde tedavi edilmezs e korneal ülserasyon ve skara sebep olabilir.  

Gonore vakalarının %40-50’sinde konkominant chlamidya enfeksiyonu vardır.  

Gonore enfeksiyonu bartholin enfeksiyonlarının %50 ve akut P İD’lerin %50 sebebidir.  

Gonore enfeksiyonu tubalardan peritoneal yayılım ile karaciğer ve karın ön duvarı arasında enfeksiyon yaparak Fitz-

Hugh-Curtis Sendromuna yol açabilir.  

Tanı  

 Akıntıdan yapılan yaymda nötrofil içi N.gonore görü lebilir. 

 Tayer-Martin besiyeri 

Tedavi 

 Seftriakson 

Doksisiklin (Eşlik eden chlamidya için) 

 

CHLAM İDYA  

Chlamidya enfeksiyonu (L tipi hariç) doku invazyonu yapamaz.  

Enfeksiyonları bu sebeple hafif veya subklinik geçe r.  

Chlamidya zorunlu hücre içi bakteridir.  

Chlamidya enfeksiyonunda inkübasyon süresi, hücreyi rüptüre edene kadar ço ğaldıkları için uzundur.  

Klamidyal salpenjit, gonokokal salpenjite göre daha  hafif seyreder ( Çoğu zaman subklinik enfeksiyona sebep 

olur). Gonore salpenjiti daha gürültülü seyreder.  

Chlamidya salpenjiti infertilite ve ektopik gebeliğe sebep olabilir.  

Chlamidya enfeksiyonu prematür do ğuma, postpartum enfeksiyona neden olabilir.  

Chlamidya ile enfekte anneden doğan çocuğun %60-70’i enfekte olur ve bunların %50’sinde inklüzyon 

konjonktiviti, %10-20’sinde pnömoni olu şur.  

Chlamidya konjonktiviti doğum sonrası 5-20 güniçinde ortaya çıkar ve mükopürülan akıntı yapar. Kornea ülserasvonu 

nadirdir. Görme kusuru oluşturmadan iyileşir (Gonoreye bağlı konjunktivitis doğumdan 2-3 gün sonra ortaya çıkar ve korneal 

ülserasvon yapar).  

Chlamidya enfeksiyonuna ba ğlı neonatal pnömoni ise do ğumdan sonra 1.-3. aylar arasında olur.  

Tanı 

Chlamidya enfeksiyonunun teşhisinde doku kültürü en hassas yöntemdir.  

Tedavi 

Chlamidya enfeksiyonunun tedavisinde tetrasiklin  kullanılır.  

 

LENFAGRANULOMA VENORUM  

Etken Cnlamidya’dır (1-1-2-3 serotipi).  

Doku invazyonu meydana getirirler.  

Hasta en sık posterior komissurada a ğrısız papül veya vezikül lezyonu ile gelir.  

Peri-rektal ve inguinal lenfadenopati yapar.  

Bubon olu şumu görülebilir. Femoral ve inguinal lenf nodları arasında “groove sign” oluşturabilir.  

Anorektal sendrom yapıp, tenesmus yapabilir.  

Tanı 

Kompleman, fiksasyon testi en güvenilir tanı testidir.  
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HERPES GENİTAL İS  

Herpes virüs DNA virüsüdür.  

Genital herpes enfeksiyonlarının %90’ından HSV-2, %10’undan HSV-1 sorumludur. Orofacial lezyonlar için tersi 

doğrudur.  

Herpes genitalis en sık görülen viral genital enfeks iyon sebebidir.  

Herpes genitalis genital bölgedeki vesiko-ülseratif  lezvonların en sık sebebidir.  

Doğum eylemi sırasında geçirilen semptomatik primer enfeksiyonda neonatalenfeksiyon riski %40-50 ’dir, 

tekrarlayan semptomatik enfeksiyonda  neonatal enfeksiyon riski %3’tür (Gebelikte primer enfeksiyon geçiriliyorsa neonatal 

enfeksiyon riski artar).  

HSV enfeksiyonunda yanma ve ka şıntı ilk belirtidir.  Primer enfeksiyonda HSV-2 men enjit yapıp ba şağrısına 

sebep olur. Sakral pleksus duyu gangloinlarında lat ent kalır. 

HSV enfeksiyonunda oluşan rekürren lezyonlar daha hafiftir ve daha az ağrılıdır. 

HSV enfeksiyonu hamilelikte abortus riskini artırır .  

Tanı 

HSV enfeksiyonlarında rekürrens oranı fazladır ve sitolojik yaymada Dev hücreler izlenir.  (Tzanck testi) 

HSV enfeksiyonunun kesin tanısı viral kültür ile konur.  

Tedavi 

HSV enfeksiyonunun tedavisinde Timidin kinazı bloke eden Acyclovir kullanılır.  

 

 

 

CONDYLOMA AKKUM İNATA  

Etkeni Human papilloma virüs (HPV)’tür.  

HPV enfeksiyonlarından Tip 6 (%60) ve 11 (%30) en sık görülen tipleridir.  

HPV enfeksiyonlarından displazi ve kanserlerde en sık kar şılaşılan Tip 16. ikinci sırada Tip 18’dir.  

HPV enfekisyonu sıklıkla posterior comissurada yer alır.  

Anneden doğum sırasında fetusa geçen vulvar HPV, çocukta juvenil laringeal papillomatozise neden olabilir 

(1/400). Sezeryan tercih edilmelidir.  

Tanı 

HPV enfeksiyonu histolojisinde koilositoz  ve parakeratoz, diskeratoz izlenir.  



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  444  

 

 

 

Tedavide:  

Podofilin, intradermal interferon  

Bu ilaçlar gebede kullanılmamalıdır.  

Trikloroasetik asit. kriyoterapi. koter ve cerrahi eksizyon ise gebede kullanılabilir.  

 

 

GENİTAL TÜBERKÜLOZ  

Hemen hemen tüm vakalar primer pulmoner tüberküloza sekonder geli şir.  

Bulaşma hemen her zaman hematojen yol île olu şur .  

Pulmoner tüberkülozu olanların %10’u genital tüberküloza yakalanır.  

Genital bölgede olu şan tüberküloz: en sık tubaları bilateral olarak tut ar.  

Genital bölgede oluşan tüberküloz; 2. olarak en sık endometriumu tutar.  

 

GRANÜLOMA İNGUİNALE  

Kalimobakter etkendir (Donovan basili).  

Granüloma inguinale’de en sık rastlanılan lezyonlar a ğrısız ülsere lezyonlardır.  

Granüloma inguinale lezyonunda ağrısız, ülsere doku granüloze olur ve karakteristik hücreleri olan mikulitcz 

hücreleri izlenir. Bunların içinde Donovan inklüzyon cisimcikleri (Wright boyası) var dır.  

Granüloma inguinale’de lenfadenopati olu şmaz.  

 

Tedavide  

tetrasiklin   

eritromisin 
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PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK 

PID endoservikal kolonize olmuş mikroorganizmaların asendasyon  göstererek endometrium ve fallop tüplerine 

yayılmasıdır. 

 

Etkenler : 

En sık etken N gonore ve C.trochomatis’ tir. 

Pelvik peritonit safhasında enfeksiyona mix anaeropik ve aeroplar katılır. (Provetella, pe ptostreptokok, 

G.vaginalis) 

 

Patoloji 

PID sıklıkla asimetrik ve unilateral tutulum gösterir.  

Önce enfeksiyon tubalarda ba şlar ve proximale do ğru yayılır.  

Salpinjit safhasını ooforit ve pelviperitonit takip  eder . Bu aşamada tedavi edilmezse hayatı ve fertilteyi tehdit eden 

ciddi  kompliakasyonlar gelişir.  

Enfeksiyonun son basamağı tuboovarian absedir .  

 

Klinik 

Hastalarda özellikle mens sonrası bilateral kassık a ğrısı, adnexial hassasiyet , yüksek ateş ve lökositoz vardır.  

 

 

Tanı: 

 Klinik 

PID de en altın standart tanı yöntemi ise laparoskopik  cerrahi ile inflamasyon, hiperemi ve apse yapısının 

görülmesidir)  

Kuldosentezde pürülan sıvı aspire edilir.  

 

Tedavi 

 N.gonore, klamidya, E.coli, anaerob, streptokok gi bi mixt spektrumu kapsamalıdır. 

İlk atak, yandaş hastalığı olmayan hastalar ayaktan tedavi edilebilir. Ayaktan hastalara sefoksitin ,doksisiklin, 

ofloksasin, levofloksasin tercih edilir.  

Nullipar, nux PID, RIA varlı ğı, şiddetli hastalık, pelvik abse şüphesi gibi durumlarda hasta hospitalize edilerek 

yakından gözlenir. Parenteral antibiotik tedavisi ve sıvı tedavisi uygulanır. Sefoksitin, doksisiklin, klindamisin, gentamisin  

tercih edilir. 

Hastanın biokimyasal takip markeri CRP(C-reaktif protein)olmalıdır.  

Çünkü CRP en hızlı değişim gösteren akut faz reaktanıdır.  

Cerrahi 

Klinik bulgularda kötüleşme, enfeksiyon bulgularının devamı yada tedaviye direnç varsa cerrahi explorasyon + 

abse drenajı uygulanır.  

Ruptüre tuboovarian absenin tedavisi cerrahidir.  

 

FİTZ-HUGH-CURTIS 

PİD’ye bağlı perihepatite  Fitz-Hugh-Curtis Sendromu denilir.  

Gonokok ve chlamidya enfeksiyonu ile oluşabilir.  
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Tubalardan intraperitoneal yol ile karaci ğer yüzeyinde(Glisson)enfeksiyon yayılır.  

Hepatomegali olmaz ama karaciğer hassastır. Murphy pozitiftir.  

Antibiyoterapi ile a ğrı hemen geçer   

 

MYOMA UTERİ 

Myoma uteri en sık 40-50 ya ş arası görülür ve pelvisin en sık rastlanılan tümör üdür.  

Myomların en sık bulgusu semptomsuz  olmasıdır. Semptom veririrse kanamadır . Sıklıkla hipermenore ve 

menorajiye sebep olur.  

Myom kanamaya; sıklıkla myomun venöz drenajı bozması nedeniyle veya myomun üzerind e yer alan 

endometrium dokusunun ülserasyonundan dolayı kanama ya sebep olur.  

Myoma uteri, uterus’u irregüler bir şekilde büyür ve serttir (Gebe uterusu ise yumuşaktır).  

Myoma uteri’de a ğrı sıklıkla myom torsiyonuna veya dejenerasyonuna b ağlı geli şir.  

Myoma uteri’de dismenore en sık intramural tip myom larda izlenir.  

 
 

Tipleri 

Myomlar başlıca subserozal, intramural ve submukozal tiptedir. İntramural tip en sık görülen myom tipidir. (Kugel 

myomu intramural tiptir)  

Submukozal tip myom en az görülen tip olmasına ra ğmen (%5-10) özellikle a şırı kanama ile ilgili klinikten ve 

infertiliteden sorumludur.  

Submukozal myomlar bazen serviksten vaginaya doğabilir, buna “myoma insitatus nascendi” adı verilir.  

Submukozal myomların tanı şı histerosonografi ve histerosalpingografi (HSG) il e konabilir.  

Parazit myom: pedinküllü myom olup peritoneal kavitede diğer organlara yapışarak beslenir (omentum).  

Komplikasyon 

Myomlarda en sık görülen dejenerasyon tipi: hyalen dejenerasyondur.  

Gebelikte en sık görülen dejenerasyon kırmızı (karn eöz) dejenerasyondur.  

Kalsifik dejenerasyon: En sık postmenapozal evrede ve özellikle subseröz myomlarda görülür.  

 

 

Semptomlar:  

Anormal kanama (en sık menorajiye rastlanır)  

Ağrı (dejenerasyon veya inkarserasyona ba ğlı)  
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Bası belirtileri (sık idrara çıkma, idrar retansiyonu, hidroüreter ve hidronefroz, tenesmus, kabızlık)  

karın büyümesi  

infertilite  

Pelvik Muayene Bulguları  

İri ve sert uterus  

Uterus genelde normal hareketini korur  

Subseroz myomlar dı şarı doğru uzanır  

Vagene doğmuş myom spekulum muayenesinde genellikle nekrotik ve enfekte bir kitle halinde görülür  

Eğer myom yumu şak olarak palpe ediliyorsa dejenerasyon dü şünülür  

Tanı 

USG, tanıda en iyi yardımcı yöntemdir. Histeroskopi, HSG, laparaskopi, CT, MRI yapılabilir  

Tedavi 

Miyomektomi veya Histerektomi 

Myom için operasyon kriterleri:  

Ciddi anemiye sebep olması  

Ciddi dismenore  

Uterus 12 haftalıktan büyük ise  (bu haftadan sonra uterus pelvis dışına çıkıp abdominal organlara bası yapar)  

Üriner sistem yakınmaları yapıyor ise  

Menopoz sonrası büyümeye devam ediyorsa  

Hızlı büyüyorsa  

İnfertiliteye yol açıyorsa  

GnRH analogları :   

Genellikle operasyon öncesi operasyonda kanama miktarını azaltmak veya vaginal histerektomi  için kullanılır.  

 

EKTOPİK GEBEL İK  

Ektopik gebelik, gebeli ğin ilk yarısında meydana gelen maternal ölümlerin e n sık sebebidir.  

Ektopik gebeli ğin %98-99’u tubada olu şur.  

 

 

Tubal gebelik  (% 98) 

Ampulla (% 80) 

İsthmus (% 11) 

Fimbria (% 5) 

İnterstisiel (kornu) (% 2) 

Ovaryen gebelik (% 0.2) (tubal gebeliklerden sonra en sık olan) 

Servikal gebelik (% 0.2) 

İntraligamenter gebelik 

Heterotopik gebelik (1:30.000 - 1:7.000) 

Posthisterektomik (En nadir)  

 

Ektopik gebelik, en sık tubalarda ve ampullar bölge de olu şur.  Ektopik gebelik tubadan sonra en sık overde  

oluşur.  

  Ektopik gebeli ğin en önemli sebebi salpenjittir.  

Fertilize ovum niçin gecikir?  

Fallop tüpünün hastalıkları: PID, Salpinjitis (en ö nemlisi), endometriozis, tümör, SIN (Salpanjitis is tmica 

Nodosa) 

Daha önce geçirilmiş tuba cerrahisi: Risk 10 kat artar 

Konjenital uterin ve tubal anomaliler, Postkoital v ajinal du ş 

RIA varlı ğı :Risk 6-10 kat artar.  

Tuba motilitesini etkileyen hormonlar (Ör. Progeste ron)  
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Embryodaki kromozomal anomaliler 

İleri ya ş gebelikleri, Sigara,  

Yardımcı üreme teknikleri ve ovulasyon indüksiyonu 

 

Kontraseptif yöntemler ve ektopik gebelik riski  

Kontraseptif yöntem                      Risk  

Yok         % 1  

KOK         % 1  

Diafram         % 1  

RİA         % 5  

Progesteronlu R İA        % 15  

Minipill (sadece progesteron içeren OK)     % 4-10 

Norplant(Levonorgestrel subkutan implant)     % 30 

 

Klinik 

Klasik triadı karın a ğrısı, amenore ve vaginal kanamadır. 

Ektopik gebeli ğin en sık semptomu alt abdominal a ğrıdır.  

Ektopik gebelikte en sık ölüm sebebi kanamadır .  

Daha önce ektopik gebelik geçirenlerde bir sonraki gebelikte ektopik gebelik olma şansı %7-15 arasıdır, iki defa 

ektopik gebelik geçirenlerde oluşma şansı %40’tır.  

 

Ektopik gebelik için risk faktörleri:  

Tubal faktörler:  

Spontan tubal gebelik vakalarının patolojisinde %50 kronik salpenjite rastlanır (subklinik chlamidya enfeksiyonu).  

  Bundan başka tubal anomaliler, salpenjitis isthmica nodosa, geçirilmi ş tubal cerrahi , peritubal adezyonlar 

etyolojiden sorumludur.  

  Geçirilmiş PID  

  Geçirilmi ş ektopik gebelik  

RIA kullanımı: Progesteron içeren RİA’lar tubal motiliteyi bozarak ektopik gebelik riskini artırır.  

Yalnız progesteron içeren OK’ler ve morning after p ill’de(levonorgestrel) dı ş gebelik riskini artırır.  

 

Ektopik gebelikte ilk 8 hafta içinde;  

Serum HCG de ğeri 48 saat sonra tekrar de ğerlendirildi ğinde bir önceki seviyesine göre artı ş değeri %66’nın 

altındadır.  

Normal intrauterin gebelikte 48 saat sonraki serum HCG artı şı %66’nın üstündedir.  (Serum HCG değeri ektopik 

gebelikte, normal intrauterin gebeliğe göre daha düşüktür.)  

Ektopik gebelikte serum progesteron de ğeri sıklıkla 10ng/ml’nin altındadır. (Serum progesteron değeri ektopik 

gebelikte, normal intrauterin gebeliğe göre daha düşüktür.) intrauterin gebeliklerin %70-80’de progesteron 25ng /ml 

üstündedir  
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HCG değeri 1500 mlU/ml’den büyük oldu ğu zaman intrauterin kavitede vainal USG ilegestasyo nel kese 

görülmelidi r (4 haftalık gestasyon).  

Abdominal USG ile 6500 mlU/ml’den büyük oldu ğu zaman görülür .( 5 haftalık gestasyon )Dış gebelikte intrauterin 

kese görülmez  

 

Ektopik gebelik tanısında Douglas ponksiyonu tanı amaçlı yapılabilir ama kesin tanı koydurmaz.  

Ektopik gebelikte peritoneal sıvıda HCG konsantrasy onu artmı ştır.  

Ektopik gebelikte üretilen HCG azlı ğına bağlı relaksin serum de ğeri ve estradiol de ğeri dü şüktür.  

Ektopik gebelikte tubada myometrial tabakanın invazyonuna bağlı kreatinin kinaz yükselmesi gözlenebilir, spesifik  

değildir.  

Normal gebelikte CA125 1. trimester artar, 2. ve 3.  trimester normale döner.  

Ektopik gebelikte: 1. trimesterde, CA125 daha fazla  artar.  

Tubal gebelikler içinde en uzun süre gebeliği devam ettirip ve letalitesi en fazla olan tip interstisyel-kornual tubal 

gebeliktir. Ektopik gebelik tiplerinden olan servikal gebeli ğin rüptürü ölümcüldür.  

Arias-Stella fenomeni veya desidual de ğişiklikler görülürse dı ş gebelik dü şünülür.  

 

Tanı 

 Klinik 

Kesin tanı laparoskopi ve laparotomi ile konabilir.  

Endometriumda Arias-Stella Reaksiyonu:  progesteron  tarafından oluşturan desidual  değişikliklerdir. Non-

spesifiktir. 

 Patolojik olarak tuba duvarında chorion-villusları n bulunması ektopik gebelik için patognomoniktir.  

 

Tedavi:  

1.Gözlem  

2.Medikal tedavi (Metotreksat ile yapılır)  

Olgu hemodinamik olarak stabil, 

Fetal kardiak aktivite yok,  

4 cm  den daha küçük kitle 

β-hCG 2000 IU/ml den fazla olmasına ra ğmen intrauterin sak veya koleksiyon yoksa 

 HCG değeri yükseliyorsa 

Rüptür yoksa uygulanır. 

3.Cerrahi  

 Hemoperitoneum var, 

 Hemodinamik stabilite bozulmu ş  

 Adezyon varsa (daha önce geçirilmiş batın cerrahisi)  

Salpenjektomi:  

sıklıkla akut batın tablosuna yol açan tubal rüptür durumlarında uygulanır.  
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Salpingostomi   

eğer tuba intakt (rüptüre olmamı ş) ise yapılabilir. Salpingostomi sonrası %50 normal gebelik %20-30 ektopik 

gebelik oluşabilir.  

SERVİKAL İNTRAEPİTELİAL NEOPLAZ İ ( CIN )  

Etiyoloji 

Erken yaşta ilk koitus (< 16 yaş) 

HPV enfeksiyonu (servikal neoplazi riski 10 kat artar) 

Düşük sosyoekonomik düzey 

Multipl seksüel partner veya partneri çok eşli kadınlar 

Yüksek parite sayısı 

Oral kontraseptif kullanımı 

Sigara kullanımı 

Cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar ve HIV 

İmmunosupresyon 

Pelvik radyasyon 

Vitamin A ve C eksikliği 

Servix CA ya göre 10 yıl önce ortalama 35-40 yaşlarında görülür.  

Epidemiyolojisi servix CA ile benzerdir. CIN servix CA nin öncü lezyonudur . Etyolojide HPV ve HSV enfeksiyonu 

önemlidir.  

HSV tip 2 muhtemelen HPV ile enfekte hücrelerde gen omları aktive eder.   

HPV özellikle (-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58) tipleri anogenital  bölge kanserleri ile ilişkilidir.  

Human papilloma virus tarafından yapılan E6 protein i p53 tümör süpresör genini, E7 proteini ise Rb tüm ör 

süpresör genini baskılayarak onkogenez olu şturular.  

CIN Yerleşim: 

CIN % 90 oranında transformasyon zonu bölgesinden köken alır.  

Tanı:  

Cinsel aktif tüm kadınlara yıllık PAP smear ve pelv ik muyene uygulanmalıdır. 

CIN Tarama: 

İlk test, ilk ili şkiden 3 yıl sonra veya en geç 21 ya şında;  sonrasında yılda 1 kez; 3 negatif test sonrası 2 veya 3 

yılda 1 kez (40 yaşına kadar); 40 yaşından sonra yılda 1 kez. 

HIV infeksiyonu  tanısı alan /veya immunsupresif tedavi alan olgularda ilk yıl 2 kez, sonuçlar negatif ise yılda 1 kez. 

Tarama, 3 veya daha fazla teknik yeterli negatif sm ear varlı ğı ve son 10 yıl içinde anormal/pozitif sitoloji 

yoklu ğunda 70 ya şında kesilebilir.  

Tarama aralığı konvansiyonel smear için yılda 1, sıvı bazlı sitolojide 2 yılda birdir. 
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PAP smear BETHESDA sınıflaması:  

1. Normal sınırlarda  

2. Önemi belirsiz atipik yassı epitel (ASCUS) Atypical squamous cells undetermined significance 

3. Düşük derecede squamöz intraepitelial lezyon düşündüren hücresel değişiklikler ( LGSIL)  

4. İleri derecede squamöz intraepitelial lezyon düşündüren hücresel değişiklikler ( HGSIL)  

5.Önemi belirsiz atipik glanduler hücre (AGUS). atypical glandular cells of undetermined significance 

BETHESDA SINIFLAMASI  

ASC Atipik skuamöz hücreler 

ASC-US Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler 

ASC-H Yüksek dereceli bir lezyonun ekarte edilemediği atipik skuamöz hücreler 

LGSIL  Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon 

HGSIL Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon 

AGC Atipik glandular hücreler 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  452  

AGC-NOS Başka bir şekilde sınıflanmamış atipik glandüler hücreler 

AGC-neoplazi lehine  Neoplazi lehine bulgular içeren atipik glandüler hücreler 

AIS Endoservikal adenoksarsinoma in-situ 

 

 

 

 

Kolposkop:  

Servixi 6-40 kez büyüterek inceleme yöntemidir.  Servix incelenmeden önce, % 3-5 lik asetik asit ile silinir.  

Atipik epitel opak yada beyaz, normal epitel ise pe mbe görülür.   

KOLPOSKOP İ ENDİKASYONLARI  

Şüpheli görünen serviks 

İnvaziv kanser düşündüren sitoloji 

Anormal servikal sitoloji (LGSIL, HGSIL, AGC) 

Vulvar ve vajinal neoplazi 

Yüksek riskli HPV infeksiyonu 

Tekrarlayan yetersiz smear 

Post-koital kanama 
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Schiller testinde vajen ve servix iyot ile boyanır,  iyot glikojen içeren dokularca tutulur . Yassı epitel 

glikojenden zengindir, oysa atipik ve glandüler epi tel fakirdir, açık renkli görülür.  

Ayrıca kesin olarak invaziv CA şüphes i ( postkoital kanama ,  inttermens kanama düzensiz vajinal akıntı, 

hipertrofiye Transisyonel zonu) kolposkopi  endikedir  

 

Biopsi :  

CİN l (hafif displazi): Epitelin 1/3’lük kısmının tutulmuş olmasıdır.  

CİN II (orta displazi) : Epitelin 2/3’ünün tutulmuş olmasıdır.  

CİN III (ağır displazi):  Bir sıra epitel dışında tüm epitelin tutulmasıdır.  

 

 

Prognoz:  

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZ İ PROGNOZU 

 Regresyon  Persistans  CIN III’e Progresyon  İnvaziv Kanser  

 CIN I %60 %30 %10 <%1 

 CIN II %40 %35 %20 %5 

 CIN III %30 %48 - %22 

 

Karsinoma in situ:  

İnvaziv karsinomdaki sitolojik atipinin gözlenmesine  rağmen bazal membranın intakt olmasına denir. Tam kat 

epitel tutulumudur.  

Mikroinvazyon:  

Bazal membranın 5 mm derinlikte, 7 mm eninde sınırlar içindeki inva zyonu olarak kabul edilir.  

İnvazif Ca:  

Bazal membranın aşılmasıdır.  

Cone biopsi endikasyonları (Konizasyon) 

Konizasyon Endikasyonları 

Yetersiz kolposkopi  (SCJ gözlenemiyor ise)  
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Yüksek gradeli servikal sitoloji (HGSIL)  

Serviks mikroinvazif kanseri veya şüphesi (CIN 3) 

Histoloji-sitoloji-kolposkopi uyumsuzluğu  

NOT: 

Cone biopsi CIN III ve mikroinvaziv servix kanserin in hem tanısını koyar. Hem de  tedavisini sa ğlar. 

Tedavi:  

                 CİN l ve II tedavisinde takip veya elektrokoterizasyo n, kriyoterapi uygulanabilir.  

CİNlll’te konizasyon veya histerektomi yapılır.  

Servikste yer alan hafif displazilerden (C İN l) %60-70 oranında spontan olarak regrese olurlar . 

Ciddi displazilerden ise C İN III %12 oranında servikal kansere ilerler.  

1. Krioterapi: Destrüktif etkisi ani ısı düşmesi ile ilişkilidir  

2. Laser vaporizasyon  

3. Soğuk kon biopsisi  

4. Elektrokoagülasyon diatermi 

5. Soğuk koagülasyon  

6. LEEP (Loop elektrocerrahi exisyon işlemi)  

7. Histerektomi: En yüksek başarı oranına sahiptir. CİN lezyonlannda küratif tedavidir . Çocuk isteği olamayan .ileri 

derecede C İN lezyonu olan yada ileride histerektomi gerektirec ek hastalı ğı olanlarda ( dismenore, endometriosis) 

histerektomi endikedir.  

 

Korunma:  HPV aşısı 

 HPV tip 6, 11, 16 ve 18’e kar şı koruma sa ğlar. 

L1 kapsid proteini içerir. 

6 aylık bir süre içinde 3 doz  (0-2-6) olarak uygulanır. 

İlk kez seksüel aktivite öncesi  yapılmalıdır. 

Aşının koruma süresinin 5 yıl 

  

SERVİKS KANSER İ 

Kanser genellikle squamocolumnar  bileşkede en sık rastlanılır. Çünkü bu zonda mitotik aktivite daha belirgindir.  

Servikste en sık yassı epitel hücreli kanser görülmektedir.  

Sınıflama:  

I. Epitelyal tümörler:  

A) Skuamöz Hücreli Karsinom: En sık görülen invaziv kanserdir (% 80) 

Büyük hücreli non-keratinize (en sık) 

Büyük hücreli keratinize (prognozu iyi) 

 Küçük hücreli (en nadir, en malign) [% 33'ü nöroendokrin markera (nöron spesifik enolaz, kromogranin) sahiptir. 

Kalanı ise epitelial markerlara (sitokeratin, epitelial membran antijeni) sahiptir.  

B) Adenokarsinom: (%20-25) 35 yaşın altında OKS kullananlarda belirgin artış sözkonusudur. 

Tedavi öncesi CA-125 düzeyleri prognostik önem taşır. 

Müsİnöz adenokarsinom (%80) 

Endometrioid adenkarsinom (% 30) 

Berrak hücreli adenokarsinom (% 4) 

Seröz papiller adenokarsinom 

Adenoma malignum (minimal deviasyonlu adenoca %1) 

C) Diğer epitelyal tümörler: (% 5) 

Adenoskuamöz karsinom 

Adenoid kistik karsinom (silindroma) (yavaş büyür, AC'e metastaz yapar) 

Glassy hücre (camsı hücreli) karsinomu (kötü prognozlu) 
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II. Mezankimal tümörler:  

Embryonel rabdomyosarkom (çocuklarda ve gençlerde görülür) 

Adenosarkom 

Endoservikal stromal sarkom 

Karsinosarkom 

Leiomyosarkom 

 

III. Diğer tümörler  

Gardner kanal tümörleri (gerçek mezonefroma) 

Metastatik tümörler (sıklıkla endometrium ve vajen kanserinde tutulur) 

Lenfomalar 

Melanom (nadirdir, prognozda servikal stromal invazyon derinliği önemlidir) 

Karsinoid tümör 

 

Yayılım 

Serviks kanseri; İntraperitoneal implantasyon, Etraf dokuya direkt invazyon, Lenfatik metastaz ve Kan yolu ile yayılır  

Özellikle paraservikal lenfatikler ilk olarak tutul ur ve eksternal ilyak lenf nodlarına yayılır.  

Serviks kanseri en sık akci ğere metastaz yapar.  

En sık rastlanan klinik belirti ve bulgu genellikle  postkoital görülen kanama şeklidir.  

Olgularda en sık ölüm sebebi üremidir .  

 

Evreleme: Klinik  olarak evrelenen tek jinekolojik kanserdir . 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi invaziv serviks kanseri için uy arıcı olacak kolposkopi bulgularından de ğildir?  

A) Servikste kıvrımlı, düzensiz seyir gösteren atipik damarlar  

B) Temasla kanamalı, ülsere, düzensiz alan varlığı  

C) Ektropion  

D) Lugol negatif alanlar  

E) Asetik asit ile beyaz boyanan alanlar  

(CEVAP C)  

 

 

 

Evre 0: Karsinoma insitu  

 

Evre I: Tümör serviksle sınırlıdır.  

Evre IA: Mikroinvazif karsinom (3 mm’den az) 

Evre IB: Evre IA’daki di ğer formlardır.  

 

Evre II: Karsinom pelvis yan duvarlarını tutmadan uterusa yayılmı ştır. Vajen, 1/3 alt kısmı dı şında  

tümör ile tutulmu ştur.  

Evre IIA:  Parametrial tutulum yoktur.  

Evre IIB: Parametrial tutulum vardır.  

 

Evre III: Karsinom pelvis yan duvarlarının üstüne dek ilerlemiştir. Vajen alt 1/3 kısmına da yayılmı ştır.  

Evre IIIA: Pelvis yan duvarına yayılım yok.  

Evre IIIB : Pelvis yan duvar tutulumu, hidronefroz ve nonfonksiyonel böbrek vardır.  
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Evre IVA : Komşu organlara invazyon vardır.  

 

Evre IVB:  Uzak metastaz görülür. 

 

 

Prognostik faktörler:  

Lenf nodlarının tutulumu fen önemli prognostik faktördür) 

Primer tümörün büyüklüğü 

Stromal invazyon derinliği 

Lenfovaskuler alan tutulumu 

       Parametrial yayılım 

Histolojik tip 

Vajinal sınırların durumu 

 

Tedavi: 

Radikal histerektomi (bilateral pelvik lenfadenekto mi) evre I ve evre IIA’de  

Tek başına radyasyon tedavisi  

 

 

 

 

 

ENDOMETRİUM 

ENDOMETRİUM HİPERPLAZ İSİ 

Östrojen hiperstimulasyonuna bağlı olarak uterus kavitesini döşeyen endometriumun glandüler epitel ve 

stromasında proliferasyonla seyreden  ve çeşitli basamaklardan geçerek malign dejenerasyona (endometrium ca.) 

uğrayabilen bir lezyonlar serisidir. Anormal kanama  sebebidir. Fazla ve düzensiz kanama olu şur.  

Ovulasyonun oluşmaması, progesteron ile dengelenmemiş östrojen kullanımı , polikistik overler (Stein Leventhal 

Sendromu), granüloza-teka hücreli tümörler gibi östrojenin yüksek seyrettiği durumlar neden olabilir.. 

Endometriyal hiperplazi ve buna ba ğlı kanser geli şiminde anahtar  özellik PTEN tümör süpresör geninde 

meydana gelen delesyon veya inaktivasyondur .  
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Endometriyal hiperplazilerin %63’ünde, endometriyal  kanserlerin %50-80’inde PTEN inaktivasyonu saptanı r.   

Histolojik olarak iki alt tipi vardır.  Basit tipte endometriyal (kistik glandüler) hiperplazide tümör riski düşüktür. 

Kompleks tipte (adenomatöz) hiperplazide risk daha yüksektir. 

Her iki tipte de gland epitelinde atipi varlığına-yokluğuna göre atipili-atipisiz alt gruplar yer alır. Atipili hiperplazide 

glandlarda kalabalıkla şma ve şekillerinde düzensizle şme, nükleer  atipi ve PTEN inaktivasyonu mevcuttur.  

En yüksek kanser riski atipik kompleks (adenomatöz) hiperplazidedir (endom etriyal intraepitelyal hiperplazi) ve 

histerektomi endikasyonudur. Bu vakaların %25-30’u endometriyal adenokansere dönüşür.  

 

Klinik: 

En sık görülen semptom menometrorajidir  

Tanı ve Tarama:  

Kesin tanı endometrial biopsidir  

Postmenopozal kadınlarda USG’de endometriumun 5 mm veya daha fazla olması 

 

Sınıflama:  

1.Basit hiperplazi (Glandüler hiperplazi, kistik gl anduler hiperplazi)  

2. Kompleks Hiperplazi:  

Glandlar iyice dilate, ve sırtsırta dizilmi şlerdir.  

3.Atipik Hiperplazi:  

a) Basit Atipik Hiperplazi: Atipi var, glandlarda s ırtsırta dizilme yok 

b) Kompleks Atipik Hiperplazi: Atipi ve glandlarda sırtsırta dizilme var. 

 

 

 ENDOMETRİAL H İPERPLAZ İ   

TANI  PERSİSTANS  Ca GELİŞİMİ  

Basit  %19  %1  

Komplex  %17  %3  

Basit atipili  %23  %8  

Komplex atipili  %14  %29  

 

 

 

Tedavi:  

Doğurganlık döneminde: 3 ay östrojen + progesteron. 

Çocuk istemi varsa ovulasyon indüksiyonu  

Perimenopozal kadınlarda:  Histerektomi (TAH+BSO) veya Progesteron  

Menopozal kadınlarda: Histerektomi (yapılması kontrendike ise progesteron verilebilir)  
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ENDOMETRİUM KANSER İ  

Gelişmiş ülkelerde endometrium CA en sık rastlanan jinekolo jik kanserdir  

Yaş ilerledikçe prognoz kötüleşir. Obesite, hipertansiyon, diabet olanlarda sık görülü r.  

Risk Faktörleri:  

Nulliparite  

 

Erken menar ş, geç menapoz   

Eksojen östrojen tadavisi alanlar  

Meme, over, kolon CA olanlar  

PCOS olanlar  

Yüksek sosyoekonomik düzeyi olanlar  

Tamoxifen kullanım öyküsü  

USG’de endometrium kalınlığı takip edilebilir. Postmenapozal 5mm üzeri endometrium kalınlığı varsa endometrial 

biopsi alınmalıdır.  

En çok (%90) anormal uterin kanama gözlenir.  Postmenapozal kanama aksi kanıtlanana dek CA olarak düşünülür  

 

Postmenapozal Kanama Nedenleri:  

1-Dışandan alınan östrojen %20-30  

2-Atrofik endometrium %50-60  

3-Endometrium ca % 11-15  

4-Polip%10 

5-Endometrial hiperplazi %5  

6-Diğer nedenler %5 

Tanı 

Tanı için fraksiyone küretaj yapılır.  Fx küretaj yapılmasınm amacı endoservikal tutulum olup olmadı ğının 

anlaşılmaya çalı şılmasıdır.  

 

Histolojik Tipler  

1-Adeno ca%80  

Squamöz diferensiyasyon :Adenoakantom (adenokanser içinde skuamoz metaplazi odakları bulunmasıdır),  

Adenoskuamöz (Adeno ve skuamoz kanserin birarda bulunmasıdır)  
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2-Seröz papiller ca  

Yüksek gradelidir ve prognozu daha kötüdür. (En kötü prognozlu endometrium ca tipidir) 

 

3-Clear cell ca 

Yaşlılarda daha sıktır(atrofik endometrium zemininde g elişir)ve tümör agresif seyirlidir.(2. en kötü prognozlu 

endometrium ca tipidir)  

4-Müsinöz cell ca İyi diferensiyedir. 

5-Skuamöz celi ca  

Genelde kronik inflamasyon ve pyometri görülür. 

6-İndiferansiye karsinom  

 

EVRELEME:  

Evre 1: Tümör uterustadır. 

Evre 2:  Tümör servikstedir. 

Evre 3:  Peritoneal sitolojik ve/veya vajinal yayılım vardır. 

Evre 4: Uzak veya eksternal genital pelvik metastaz vardır. 

 

ENDOMETRİUM KANSER İNDE EVRELENDİRME 

Evre 1:  Tümör uterustadır 

1A: Tümör sadece endometriumda 

1B:  Tümör <1/2 myometrial invazyon yapmış 

1C: Tümör >1/2 myometrial invazyon yapmış 

Evre 2: Tümör servikstedir 

2A: Endoservikal glandüler invazyon 

2B: Endoservikal stromal invazyon 

Evre 3:  Peritoneal sitolojik ve/veya vajinal yayılım  ve/veya uterin seroza yayılımı vardır 

3A: Pozitif peritoneal sitoloji, adneksal metastaz, uterein  seroza 

3B:  Vajinal metastaz 

3C: Retroperitoneal lenf nodu metastazı 

Evre 4: Uzak veya eksternal genital pelvik metastaz vardır 

4A: Mesane ve/veya rektum mukozası tutulmuştur 

4B: Uzak metastaz (intraabdominal yayılımı ve/veya inguinal lenf  tutulumunu içerir) 

 

Prognoz:  

Hastalığın evresi (en önemli prognostik faktör') 

Yaş 

Histolojik tip 

Histolojik grade 

Myometrial invazyon 
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Lenfovaskuler alan invazyonu 

Tümörün büyüklüğü 

Periton sitolojisi 

Hormon reseptör durumu (P ve E reseptörü (+) olan olgularda prognoz daha iyi) 

DNA ploidisi (anöploidi arttıkça prognoz kötüleşir) 

K-ras onkojen ekspresyonu 

HER-2/neu onkojen ekspresyonu 

c-erb-B2 ekspresyonu 

p53 supresyon geninde mutasyon 

Tedavi: 

TAH+BSO.  

 

UTERUS SARKOMLARI  

 Total uterus tümörlerinin %35’ini olu şturur.   

Uterus sarkomu tipleri 

En sık Malign mixt Mullerien tümör (MMT).  

2.sıklıkta leiomyosarkom(LMS) (%30),  

3.sıklıkla endometrial stromal sarkom(ESS)  

 

Özellikleri 

MMT çoğu postmenapozal ve ya şlı hastadır.  Obesite , diabet ve hipertansiyon ile beraber olabilir.  

MMT Etyolojide RT nin en çok suçlandı ğı sarkom tipidir.  

 

Yayılım 

Direkt, hematojen ya da lenfojen yol ile yayılır . Hematojen yayılım ile uzak metastaz sıktır.  

 

  

Tedavi  

cerrahi+eksplorasyon+omentektomi+apendektomi+ lenf bezi disekdiyonu 

  

UTERUS SARKOMLARI H İSTOPATOLOJ İK SINIFLAMASI  

Tümör tipi  Homolog  Heterolog  

Saf 

Leiomyosarkom (LMS) ve varyantları 

Endometrial Stromal Tümörler (EST) 

Anjiosarkom 

Fibrosarkom 

Rabdomyosarkom 

Kondrosarkom 

Osteosarkom 

Liposarkom 

Mikst  Karsinosarkom Mikst Mezodermal Sarkom (MMS) 

 

OVER KANSER İ 

En öldürücü jinekolojik kanserdir . Tüm jinekolojik kanserlerin %30'nu oluşturur. Ortalama görülme yaşı 60-64'dür. 

Over ca riskini arttıran faktörler 

Yaş (> 40 yaş) 

Erken menarş 

Geç menopoz 

Nulliparite (2.4 kat) 

Ovulasyon indüksiyonu (klomifen sitrat riski 2-3 kat arttırır) 

Genetik 
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Over Ca Ailesi 

17. kromozomdaki BRCA-1  (tm. supresyon geni) geninde mutasyon.  

13. kromozomdaki BRCA-2  geninde mutasyon. BRCA1ve BRCA2 gen mutasyonlularda tarama yakından 

yapılmalıdır.  

Herediter Kolorektal kanser Ailesi (Lynch II Sendromu ) (over ca riski % 5) 

Multipl adenokarsinomlar gözlenir (kolon, over, meme, GİS) 

 

 

 

Over ca riskini azaltan faktörler: 

Multiparite (en az 1 çocuk sahibi olmak riski %30-40 azaltır) 

Oral kontraseptif kullanımı (her yıl riski %11 azaltır, kesildikten sonra 10 yıl korur) 

Klinik:  

Uzun süre sessiz kalabilir. En sık karında şişlik, gerginlik ve a ğrı semptomu vardır. Özellikle solid, bilateral, 

düzensiz kenarlı, fikse ve 8 cm'in üzerindeki  kitleler malignite yönünden araştırılır. 

Tümör belirteçleri:  

Ca-125 : Epitelyal over tümörü. 

Ca-15,3 : Meme ve Over ca 

CEA : Müsinöz epitelyal karsinomlar 

a-FP : Endodermal sinüs tümör ve embryonel hüceli karsinom 

hCG : Koryokarsinom, germ hücre tümörleri, embryonel hücreli karsinom 

İnhibin : Seks kord stromal tümörler 

LDH-1 : Disgerminom 

A1-antitripsin : Disgerminom 

Plasental alkalen fosfataz : Disgerminom 

Yayılımı :  

  Transçölomik : Eksfoliye olan hücrelerin peritoneal  kavite yüzeylerine implantasyonu  ile meydana gelir. En sık ve 

en erken yayılım yoludur.  

  Lenfatik : Özellikle hastalığın ileri evrelerinde pelvik ve paraaortik lenf nodlarına yayılım sıktır. 

  Hematojen : Nadirdir. Tanı sırasında akciğer, karaciğer gibi organlara uzak metastaz oranı % 2-3'tür. 

 

OVER KANSER İ HİSTOPATOLOJ İK TİPLERİ 

 
KÖKEN YÜZEY EPİTEL 

HÜCRELERİ 

(Yüzey epiteli-stromal 

hücre tümörleri) 

GERM HÜCRE SEKS KORD-STROMA OVERLERE 

METASTAZ 

Ovarial sıklık %65-%70 %15-%20 %5-%10 %5 

Malign over 

tümörlerine oranı 

%90 %3-%5 %2-%3 %5 

Etkilenen yaş 

grubu 

20 yaş üzeri 0-25 yaş üzeri Tüm yaşlar Değişken 

Tipler � Seröz tümör 

� Müsinöz tümör 

� Endometrioid tümör 

� Berrak hücreli tümör 

� Teratom 

� Disgerminom 

� Endodermal 

sinüs tümörü 

� Fibrom 

� Granüloza-teka 

hücreli tümör 

� Sertoli-Leydig hücreli 

 

Ovarial olmayan 
primer tümör 
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1. Çölomik epitelden kaynaklananlar:  

A. Seröz karsinom (tüp epiteline diferansiye) 

B. Müsinöz karsinom (servix glandlarına difreansiye) 

C. Endometrioid karsinom (endometrium glandlarına diferansiye) 

D. Clear cell (mezonefroid) karsinom  

E. Brenner (transisyonel hücreli)  

F. İndifferansiye  

2. Germ hücrelerinden kaynaklananlar:  

A. Disgerminom  

B. Teratom  

İmmatür Teratom  

Matür teratom 

C. Endodermal sinus tm  

D. Embriyonal karsinom  

E. Poliembryoma  

F. Koryokarsinom 

G.Gonadoblastom 

H. Mixt germ hücreli tümör  

 

3. Seks kord stromal tümörler  

A. Granuloza-teka hücreli tümörler  

B. Sertoli-Leydig tümörler  

C. Ginandroblastoma  

D. Lipid hücreli  

4. Nonspesifik mezenkimal tümörler  

A. Sarkomlar  

B. Hemanjioma  

C. Lenfoma  

D. Fibroma: Meigs Send: Asit+Hidrotoraks+Overde fibrom 

 

 

5.Metastatik  

GİS’ten (Krukenberg)  

Meme  

Edometrium  

Lenfoma  

Over Tümörlerinin Sıklı ğı 

Tip 

Malign over tümörleri içinde 

yüzdesi Çift taraflı olma yüzdesi 

Serous 40  

    Benign (60%)  25 

    Borderline (15%)  30 

    Malignant (25%)  65 

Mucinous 10  

    Benign (80%)  5 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  463  

Over Tümörlerinin Sıklı ğı 

Tip 

Malign over tümörleri içinde 

yüzdesi Çift taraflı olma yüzdesi 

    Borderline (10%)  10 

    Malignant (10%)  <5 

Endometrioid carcinoma 20 40 

Undifferentiated carcinoma 10 — 

Clear cell carcinoma 6 40 

Granulosa cell tumor 5 5 

Teratoma  15 

    Benign (96%)   

    Malignant (4%) 1 Rare 

Metastatic 5 >50 

Others 3 — 

 

 

ÇÖLOMİK EPİTELDEN KAYNAKLANAN OVER TÜMÖRLER İ  

Seröz kistadenokarsinom:  

Malign over tm.lerinin %50’sini olu şturur (En sık).  

Psammoma  cisimcikleri   

%40-60 bilateraldir (En sık bilateral over Tm)  

 
Müsinöz kistadenokarsinom:  

Genellikle unilateral olup, %75 solid alan içerir.  

En fazla büyüyen over tm.dür. Psodomixoma Peritonei tablosu olu şturur.  

Histolojik olarak müsinöz epitel+Goblet hücreleri b ulunur.  

Primer odak over veya appendix’tir. 
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Endometrioid tm:  

Adenoakontoma’da (adeno ca+skuamöz komponent) progn oz çok kötüdür.  

%5-10 ipsilateral overde endometriozis  veya %20 endometrium ca. ile birliktedir.  

Mikroskobik olarak endometrium ca.’ya benzer  

 

Clear-cell Ca (Mezonefroid):  

Unilateral  

En fazla hiperkalsemi  ve hiperpreksi  yapan tm.  

Kabara çivisi (Hobnail ) hücreleri  

Inutero DES öyküsü  

Yapı olarak böbrek karsinomlarına benzer  

Berrak hücreli karsinom vakalarının %25’inde endome triozis vardır.  

 

Brenner tm:  

 Birço ğu beningn 

 Genelikle tek tarafllı 

Transisyonel karsinom riski var. 

 

 

 

    

Histolojik Tip  Hücresel Tip  İnsidans (%)  Bilateralite (%)  

Seröz Endodsalpingeal 75 50 

Müsinöz Endoservikal 10 10 

Endometrioid Endometrial 10 30 

Berrak hücreli Müllerian < 1  

Brenner Transizyonel < 1  

Mikst epitelyal Mikst < 1  

Indifferansiye Anaplastik < 1  
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GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİ  

Disgerminom:  

Hayatın her döneminde görülebilir (7-70 yaş).  

%75’i 10-30 yaşlar arasındadır.  

% 20 bilateraldir.  

Gebelikle birlikle olan over malignitelerinin %20-3 0’unu olu şturur. (En sık)  

LDH1 seviyeleri artar . alfa-1-ATT artar. 

En sık rastlanılan semptom hızlı karın büyümesidir.  

En sık lenfatik yayılım gösterir.  

Radyoterapiye oldukça sensitiftir.  

BEP (bleomycin, etoposide, cisplatin)en uygun KT’di r.  

BEP Terapisi Yan Etki  

Bleomisin  Pulmoner fibrozis  

Etoposid  AML transformasyonu  

Sisplatin  Nefrotoksik  

 

 

 

Endodermal Sinus Tümörü (EST):  

Sağ over tutulumu daha fazladır. %95 unilateraldir.  

Primitif yolk sac’dan kaynaklanır.  

Ortalama yaş 18’dir.  

EST’lerin ço ğu AFP sekrete eder. Hastalığın yaygınlığı AFP seviyesi ile koreledir.  

Schiller-Duval cisimcikleri karakteristiktir.  

Prognoz iyi olmayıp olgular 12-18 ay içinde kaybedilir.  
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Teratom:  

Matür Kistik Teratom:  

2. ve 3. Dekatlarda en sık rastlanılan ovaryan tm.d ür.  

Endo, ekto, ve mezodermal komponentler içerir (saç folikülü, ya ğ ya da ter bezleri).  

Torsiyon en sık rastlanılan komplikasyondur.  

Ovaryan kistektomi veya nadiren ooferektomi yeterli dir.  
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İmmatür  Teratom:  

Her üç germ yaprağından komponent içerir.  

Matür teratomdan farklı olarak immatür veya embriyo nel yapılar içerir.  

Prognozu nöronal kompenentin diferansiasyon seviyes i belirler.  

 

NOT: 

Gliomatosis peritonei : Bir teratomun batın içinde patlaması ve elemanlarından beyin dokusunun periton içine 

yayılmasını tanımlar. 

İmmatur teratomun patlaması sonucu geliştiğinde kötü prognozlu, hızla ölüme giden bir lezyondur; benign teratom 

patlaması kötü prognoz bulgusu değildir. 

 

Struma Ovarii:  

Benign teratomdur.  

Ana komponent tiroid parankimal dokusudur. Klinik olarak hipertir oidi bulguları verir.  

Tedavi basit cerrahi eksizyondur.  

 

Embriyonel Karsinom:  

Ortalama 14 yaşındadır.  

Östrojen, AFP ve hCG sekrete ederle r.  

Prebubertal kız çocuklarında puberte prekokstan sor umludur oldu ğu dü şünülmektedir.  

Makroskopik olarak kanama nekroz; mikroskopik olarak düzensiz epiteliyal adalar, papiller ve glandüler gruplar  

dikkati çeker 

Tedavi unilateral ooferektomi (çünki sıklıkla tek taraflıdır) ve kombine KT’dir (BEP).  

 

Koryokarsinom 

Çoğunlukla başka germ hücreli tümörlerle kombinedir.  

HCG ileri derecede yükselmi ştir  (pozitif gebelik testi).  

Son derece habistir; sıklıkla kan yolu ile erken dönemde metastaz yapar (akciğer, karaciğer ve kemiklere) ve plasental 

özdeşlerine göre kemoterapiye daha dirençlidir. 
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 Sıklıkla ilk 3 on yılda tanı alırlar. 

 Makroskopik olarak ileri derecede kanamalı ve nekrozedir; malign karakterde koryon villus yapısı oluşturmayan sito 

ve sinsisyotrofoblastik hücrelerden oluşur. 

 Prepubertal kız çocuklarında pelvik kitle ve puber te prekoks ile kendini gösterir. 

 

Gonadoblastom  

Olgular genellikle primer amenore , virilizasyon veya genital sistem gelişme bozukluklarına ilişkin araştırmalar sırada 

tesadüfen bulunur.  

Sex kromozom çalı şmaları ya sex kromozomunda mosaisizm(45, X/46, XY)y a da sex kromozomunun birinde 

eksiklik gösterir (45, X)  

Olguların ço ğunlu ğu fenotipik olarak kadındır (%80) , kalanı ise kriptorşidizmli, hipospodias, ve kadın iç genital 

organlı erkeklerdir.  

Sıklıkla kalsifikasyon  alanları içerir.  

Gonadlar cerrahi olarak eksize edilirse sonuç mükem meldir.  

 

OVERİN SEKS KORD-STROMAL VE METASTAT İK TÜMÖRLER  

Granulosa Hücreli Tümörler:  

Nispeten iyi seyirlidir.  

En sık 45-55 yaş grubundadır.  

Genellikle östrojen salgılanır. Nadiren androjenik aktiviteye sahip olup bazan da hormonal açıdan inaktiftir.  

Reprodüktif veya postmenopozal dönemde primer sempt om vajinal kanamadır.  

Sıklıkla unilateraldir.  

Call-Exner cisimcikleri vardır.  

%56 oranında endometrial hiperplazi ve %6-30 oranın da endometrial adenokarsinom e şlik edebilir.  

Serum inhibin, E2 ve foliküler regülatör protein (F RP) kullanılan tümör markerleridir 

Olgulara Olier(enkondromatozis) hastalı ğı ve Mafucci sendromu e şlik eder.  

 

 

Tekoma :  

%2-3 bilateraldir ve bilateral olduklarında asla ma lign de ğildir.  

Ortalama yaşı 53’dür.  

Östrojen salgılayabilirler.  

%78 endometrial hiperplazi ve %21 endometrial kanse r ile birliktedir.  

Sıklıkla postmenapozal görülür. Hemen her zaman tek taraflıdır. Meigs sendromuna yol açabilir.  

Kollagen hücrelerden olu şur.  

Postmenapozal dönemde görülür.  Sıklıkla tek taraflıdır, çift taraflı olanlar da Peutz-Jeghers Sendromu görülebilir.  
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Sertoli-Leydig hücreli tümör (Androblastom veya Arh enoblastom):  

 Plazma testesteron ve androstenedion seviyeleri yük sek.  

Bu androjenik etkiye bağlı olarak göğüs ve uterus atrofisi ile karakterize defeminizasyo n bu tümörlerin klasik 

özelli ğidir.  

Daha sonra kıllanma, akne, saç hattının gerilemesi,  kliteromegali, ve ses de ğişikli ği gibi maskülinizasyon 

bulguları ortaya çıkar  

 

Metastatik over tümörleri:  

GİS kaynaklı, taşlı yüzük görünümü(Mide)  içeren karsinomlar Krukenberg tümörü olarak tanımlanmaktadır.  

EVRELEME:  

Evre I: overe sınırlıdır.  

Evre IA: Tek overde ve asit yok.  

Evre IB: İki overe sınırlı, asit yok.  

Evre IC: IA veya IB+ asit var.  

 

Evre II: Pelvik yayılım ve bir veya iki over tutulu mu  

Evre IIA: Uterusu veya tüplere yada ikisine birden yayılımı veya metastaz  

Evre IIB: Diğer pelvik dokulara yayılım.  

Evre IIC: IIA veya IIB + asit yada peritoneal yıkama pozitifliği  

Evre III: Pelvis dı şına intraperitoneal, nodların tutulumu  

Evre IV: Uzak metastaz.  

Over Kanserinde Prognostik Faktörler: 

Histolojik grade (En önemli prognostik faktörü 

Evre/alt evre grupları 

Asit 

Malign peritoneal sitoloji 

Biyolojik belirteçler 
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Anöploidi (Över Ca'da anöploidi oranı % 50-80)  

S fazı / proliferatif fraksiyon  

Anormal onkogen ekspresyonu 

 

TEDAVİ :  

Olgulara cerrrahi explorasyon ve evreleme yapmak es astır  

Standart işlem tüm abdomenin explorasyonu+TAH+BSO+ apendektomi+ pelviparaaortik L.N örneklemesi+ random 

periton bipsileri ve yıkama sıvıları almak şeklindedir  

Kemoterapide platin + taxol  

İleri evrede debulking /sitoredüktif cerrahi sonrası adjuvan ter api endikedir 

 

 
GESTASYONEL TROFOBLAST İK HASTALIKLAR  

GTN plasentadan kaynaklanan ve birbiri ile ilişkili dört hastalığı içerir: Mol hidatiform, invaziv mol, koryokarsinom ve 

plasental bölgeden gelişen trofoblastik tümör  

 

MOL HİDATİFORM 

Etiyoloji 

 İleri maternal ya ş (35 yaş üzeri ) ,  

daha önce mol gebelik hikayesi ,  

baba yaşının 45 yaş üzeri ş olması,  

A vitamini fakir diet riski arttırır.  

Komplet mol  

Embriyo,kordon veya amnion zarı içermez.  
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Genetik yapı patemal orjinlidir.  

Bu babadan gelen tek spermin haploid genomunun (23 X) duplikasyonu yada bo ş bir ovumun 2 ayrı sperm 

tarafindan döllenmesiyle olu şur.  

 

Bu nedenle olgular % 95 oranında 46 XX daha nadiren  46 XY şeklindedir.  

Komplet molde makroskopik olarak beyaz üzüm tanelerini andıran hidropik, avasküler, şeffaf veziküllerden 

olu şur.  

Fetus bulunmaz.  

Uterusa gelen kan kavieye ulaştığı için kanama  oluşur. Koryonik villüsleri dö şeyen trofoblastlarda proliferasyon 

tipiktir. Bu proliferasyon hem sito hem de sinsityo trofoblastlarda gözlenir.  

 

Parsiyel mol  

triploidi karyotipindedir.  

En sık (%58) XXY %40 oranında XXX  

Parsiyel molde ise hidropik ve hidropik olmayan villüsler karı şıktır.   

Fetal damarlar ve eritrositler görülür.  

Trofoblastik reaksiyon daha az belirgindir ve daha çok sinsityotrofoblastik hücrelerde görülür.  

 

 İnvaziv mol  

myometriuma invaze olan komplet moldür  
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Klinik 

Molün klasik semptomları erken gebelik haftasında vajinal kanama (en sık sem ptom ), uterusun normalden büyük 

olması, hiperemesis gravidarum ve 20 haftadan önce geli şen preeklampsi tablosudur.  

Parsiyel mol ise çok daha geç evrede semptom verir.  Kanama  en sık ve genellikle en erken görülen semptomdur.  

Tanı genelde USG ile konur. USG de tipik kar firtın ası görünümü vardır.  

Parsiyel molde ise plasenta arkasında kistik alanla r görülür.  

Yüksek beta-HCG düzeyi nedeniyle ovarian hiperstimülasyon  sonucu overde teka lutein kistleri gelişir.  

 

 

KOMPLET VE PARS İYEL MOL H İDATIFORMUN ÖZELL İKLER İ 

 Komplet  Parsiyel  

Karyotip  Diploid (46,XX; 46,XY) Triploid (69,XXY; 69,XYY) 

Fetal veya embriyonik doku, hücre  Yok Var 

Koryonik villüslerde hidatiform şişme Yaygın Fokal 

Trofoblastik hiperplazi  Yaygın Fokal 

Klinik semptomlar  Sık Nadir 

Postmolar komplikasyonlar  Sık Nadir 

β-hCG Yüksek (>50,000 IU/mL) Hafif yüksek (<50,000 IU/mL) 

Gestasyonel trofoblastik neoplazi riski  %20-30 < %5 

Trofoblastik stromal inklüzyonlar  Yok Var 

Plasental Bölgeden Geli şen Trofoblastik Tümörler  

Koryokarsinomun nadir bir varyasyonudur. Mol hidatiform veya normal bir gebelik sonrasında ortaya çıkabilir. 

Tümörde genellikle sinsityotrofoblastlar izlenmez ve büyük oranda intermediate trofoblastlardan meydana gelir. HPL plasental 

site trofoblastik tümörlerde artar.  

Kanama  en sık görülen semptomdur. Klinik seyir olarak genellikle benigndirler. Malign davranışlı olanlar derin 

myometrial invazyon ile perforasyona neden olabilirler, ancak genellikle uterusta sınırlı kalma eğilimindedir. Vasküler invazyon 

nadirdir. 

Histerektomi uygun tedavi şeklidir. Metastatik hastalığı olanlar KT’ye yanıt vermez. KT’ye göreceli olarak rezistandır. 

GTN Tedavi: 

Önce suction vakum ile aspirasyon  yapılır. Daha sonra keskin küretle kavite boşaltılır.  

Molü olan hastaların çocuk iste ği yoksa histerektomi daha uygun tedavi seçene ğidir.  

Parsiyel mol genellikle benign seyreder ve koryokar sinom riski pratikte yoktur.  

GTN(Gestasyonel trofoblastik neoplazilerde) lerde HCG düzeyi yükselir.  

Genelde HCG de ğeri 100.000 üzerindedir. HCG düzeyi canlı tümör hücresi ile doğru orantılı olarak artar.  

 

YENİDOĞAN 

YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENES İ 

İlk fizik muayene (FM) doğum odasında yapılmalıdır.  

1. ve 5. dakikada APGAR değerlendirilir.  

APGAR    

BULGU  0 puan  1 puan  2 puan  

Appearence-Deri rengi  Soluk mavi  Gövde pembe, ekstremite siyanotik  Tüm vücut pembe  

Pulse-Kalp atımı  Yok  < 100/dak  > 100 / dak  

Grimace-Uyarıya yanıt  Yok  Yüz buruşturma  Ağlama ile cevap  

Activity-Kas tonusu  Flask  Hafif fleksiyon  Hareketli  

Respiration-Solunum  Yok  Zayıf ,düzensiz  kuvvetli ağlama  
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Apgar skoru  8 -10:  Normal bebek, izlenmesi gerekm ez, sıcak tutmak yeterli. 

Apgar skoru 4 - 7: Riskli bebek, taktil uyarı ve maske ile oksijen verilebilir. 

Apgar skoru  0- 3:  Şiddetli asfiksi, hemen canlandırma işlemlerine başlanır.  

1 ve 5. dakika Apgar skorları sadece resusitasyon g ereksinimi ve izlem için yol gösterir, neonatal mortailte veya 

serebral palsy olasılığını öngörmez.  

 20.dakikadaki dü şük (0-3) Apgar neonatal mortalite ve morbidite için  daha güvenilir kriterdir 

NOT: 

Kalp Hızı Kararları:  

 Kalp atımı < 60/dk  = göğüs kompresyonu + pozitif basınçlı ventilasyon 

 Kalp atımı 60 – 100/dk  = sadece pozitif basınçlı ventilasyon 

 Kalp atımı > 100/dk  = spontan solunum varsa ventilasyon durdurulur 

Deri: 

Normalde cilt rengi pembedir . Solukluk veya pletorik görünüm varsa dikkatli olunmalıdır. Prematürelerde cilt ince 

olduğu için koyu kırmızı görülebilir  

Yenidoğan döneminde görülen bazı fizyolojik  geçici deri bulgularının bilinmesi ve patolojik deri bulgularından ayırt 

edilmesi gerekir.  

Verniks kazeoza:  

Yenidoğanın derisi bu beyazımsı yağlı madde ile kaplıdır, doğumdan sonra bir kaç saat içinde kurur. Deskuame 

epitelyal hücreler ve sebase sekresyondan meydana gelir. Postmatür bebeklerde daha kalındır. 

 

 

Lanugo tüyleri:   

Prematüre bebeklerde boldur, özellikle sırt, omuzlar ve yüzde belirgindir. Hayatın 1. haftasında kaybolur. Skalpte 

bir kaç ay sonunda lanugo yerini normal saç alır.  

 

Kutis marmaratus:   

Nörovasküler olgunlaşma eksikliği sonucu görülen, çevre ısısı de ğişimine ba ğlı fizyolojik bir yanıttır. İlk bir kaç 

hafta içinde gözlenebilir. 

 

 

Harlequin renk de ğişikli ği (Palyaço rengi):  

 Özellikle prematüre veya LGA bebeklerde görülür. Vertex- simfizis pubis hattının tam ortasından geçen bir sınırla 

vücudun bir yarısı hiperemiye ba ğlı pembe, di ğer yarısı soluk görünür.  

 

Mongol lekesi:   

Özellikle kalçalar ve sakrum üzerinde, kenarları dü zensiz, mavimsi-gri mor renkte lezyonlardır. Hayatın ilk 

yıllarında kaybolur.  

 

Salmon lekeleri :  

Maküler hemanjiomlardır. Soluk kırmızı renkte, alın, boyun, burun kökü, göz  kapaklarında görülür, bebek bir kaç 

aylık olunca solmaya ba şlar, ilk yıl içinde kaybolur.  

 

 Milia:   

Yenido ğanların %40- 50 sinde görülen 1-2 mm çaplı, beyaz s arı renkli inci tanesi gibi papüllerdir . Sebasöz 

bezlerin tıkanması sonucu ortaya çıkar.  

Toksik eritem:   

Yenidoğanlarda  ortası sarımsı beyaz, çevresi eritemli, 5-16 mm çapında lezyonlardır. Lezyondan yapılan yayma 

Wright boyası ile boyanırsa eosinofiller görülür . 
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Püstüler melanosis:   

Yanak, ense, sırt, ekstremite, el ve ayak tabanında görülen, nötrofil içeren vezikülopüstüler döküntülerdir. 2-3 

günde kaybolan benign lezyonlardır 

Akne neonatorum:  

Doğumdan sonraki ilk bir kaç gün içinde genellikle erkeklerde görülen akne vulgarise benzer lezyonlardır. 

Transplesental androjenik hormon stimülasyonu sonucu geliştir. 

 

 

Ödem:  

Normal yenido ğanın göz kapaklarında, yüz, el-ayak sırtında ve tib iada ödem olabilir. Birkaç gün içinde 

kaybol ur. Ekstremitelere lokalize ödem lenfatik drenajın bozuklu ğuna bağlı Milroy sendromunda ve  Turner sendromunda 

olabilir. 

 

Sklerem 

  Periferik dolaşım bozukluğuna bağlı deri ve deri altı dokularda ödem (sklerödem) ve yağ dokusunda sertleşme 

(sklerema) olur. Sklerem bir sepsis bulgusudur. 

 

Baş:  

Sütürler ve fontaneller muayene edilmelidir.  

Yenidoğanda ön,arka, 2 sfenoid ve 2 lambdoid olmak üzere 6 fontanel vardır.  

Ön fontanel normalde 1-3 cm olup, 3-18 aylık dönemd e kapanır.  

Diğerleri ilk haftalarda kapanır. Normalde süturler arsında 0.5 cm genişlik olur, kafa içi basınç artarsa genişler.  

Süturlerin ve ön fontanelin  erken kapanması kraniosinostozis’de görülür.  

Doğumda arka fontanelin 1 cm’den büyük olması halinde hipotirodizmin ekarte edilmesi gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi fontanelin erken kapandı ğı durumlardan biridir?  

A) Akondroplazi 

B) Trizomi 

C) Hipertroidi 

D) Hidrosefali 

E) Rubella sendromu 

(CEVAP C)  

Ön fontanelin normalden büyük oldu ğu (ve geç kapandı ğı D)urumlar: 

Akondroplazi 

Apert sendromu 

Atiroidik hipotiroidizm 

Cleidocranial dizostoz 

Hallermann-Streiff send.u 

Hidrosefali 

Hipofosfatazya 

İntrauterin-gelişme geriliği 

Osteogenesis imperfecta 

Prematürite 

Piknodizostoz 

Rubella sendromu 

Russell-Silver sendromu 

13-18-21 trizomiler 

Vit. D eksikliğine bağlı Rikets 
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Sefal hematom :  

Subperiostal kanama vardır . Sütürlerin ötesine geçmez , tek taraflı olup genellikle paryatel bölgededir. 

Caput succedenum:   

Saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır. Periostla ilgisi yoktur, sütür hatlarını geçebilir . Her iki durum da tedavi 

gerektirmez.  

Craniotabes: 

 İlk aylarda fizyolojiktir. Rikets, hidrosefali ve osteogenesis imp. da (+) 

 

 

Gözler  

Doğumda hafif anizokori olabilir. Birkaç gün sonra pupillalar eşit büyüklüğe ulaşır. 

 Işık refleksi 28. haftadan sonra alınır. 

Konjonktival ve retinal hemorajiler olabilir. Tek başlarına önemi yoktur. 

Kornea çapının 1 cm’den büyük olması kongenital glokomu destekler.  

Lökokori (beyaz pupiller refleks): Katarakt, tümör, korioretinit, prematürite retinopatisi, persistan hiperplastik 

primer vitreus durumlarında görülür. 

Kulak 

 Sağırlık yönünden yüksek riskli yenidoğanlar 

Aile öyküsü (sensorionöral işitme kaybı) 

Konjenital enfeksiyonlar (TORCH) 

Kraniofasyal anomaliler 

1500 g altında doğum ağırlığı 

Hiperbilirubinemi (excange sınırının üzerinde) 

Ototoksik ilaçlar (Gentamisin, tobramisin, kanamisin, streptomisin ) 

Bakteriyel menenjit 

Asfiktik do ğum (5. dk Apgarı 0 - 3, 10.dk.da solunum ba şlamamı ş) 

Uzamış mekanik ventilasyon 

Ağız 

Yenidoğanda salivasyon yoktur, dil rölatif olarak büyüktür.  

Natal di ş olabilir (Ellis-van Creveld, Hallermann-Streiff... ). Aspirasyon tehlikesi nedeni ile çekilmesi uygundur.  

Epstein incileri- Bohn incileri:  

Damakta epitelyal hücre birikimleridir. 

 

 

Burun 

Çocuğun ağızdan soluk alması ve rahat meme emememesi Koanal atrezi’yi düşündürür. Kanlı, mukopürülan akıntı 

kongenital sifilis bulgusudur. 

Solunum sistemi 

Normalde solunum sayısı 40-60/dakikadır.  

Diafragmatik solunum vardır.  

Kısa süreli solunum durmasıyla karakterize periyodik solunum (Cheynes-Stokes ritmi) sıktır.  

Kardiyovasküler sistem 

 Oskültasyonda ilk günlerde geçici üfürümler duyula bilir. 

 Doğumda duyulan üfürümlerin ancak %8’i konjenital kalp hastalığına bağlıdır.  

 Kalp tepe atımı 120-160/dakikadır.  

 Otonom sinir sisteminin iyi gelişmemesi sonucu bazı uyarılarla aritmi oluşabilir.  

 

Abdomen:  

Karaciğerin kosta altında 1-2 cm ele gelmesi normaldir.  

Dalak ve böbrekler de palpasyonda hissedilebilir.  

Ele kitle gelmesi hidronefroz , polikistik böbrek, Wilms tümörü, teratom veya kistik oluşumları düşündürür.  
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Batında çöküklük diafragma hernisine ba ğlı olabilir.  

Karın gerginli ğinde mekonyum ileus dü şünülmelidir. 
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Kraniotabes a şağıdaki durumların hangisinde beklenen bir bulgu de ğildir?  

A) Prematürite    

B) Marfan sendromu  

C) Raşitizm     

D) Osteogenezis imperfekta  

E) Hidrosefali  

Kraniotabes, oksipital kemikler üzerine basıldığında kafatasının bir pinpon topuna basar gibi esneyerek içeri girip çıkmasıdır. İlk 

3 ayda kraniotabes alınması normaldir. Raşitizm, hidrosefali, sfiliz, osteogenesis imperfekta  ve A hipervitaminozunda  3 

aydan sonra pozitiftir. Tüm yenidoğanlarda olduğu gibi prematüre bebeklerde de kraniotabes bulgusunun pozitif olması 

beklenen bir durumdur. 

(Cevap B) 

Boy kısalı ğı ve büyüme gerili ği olan 10 ya şındaki bir kız çocu ğun klinik de ğerlendirmesinde, ilk a şamada 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez?  (Eylül 2007) 

A) Serum tiroksin konsantrasyonu tayini 

B) Rastgele insülin benzeri büyüme faktörü-1/somatomedin C (IGF-1/SM-C) ölçümü 

C) Kemik yaşının radyolojik olarak değerlendirilmesi 

D) Rastgele plazma büyüme hormon konsantrasyonu ölçümü 

E) Tam kan sayımı 
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Boy kısalı ğı olan çocukta de ğerlendirme ve tanıda sırası ile;  

• Öykü ve fizik muayene 

• Büyüme eğrisinin değerlendirilmesi 

• Laboratuar incelemeler 

• Radyolojik değerlendirme 

• Kan incelemesi (Tam kan sayımıi tiroid hormonları, somotomedin ölçümü, büyüme hormonu uyarı testleri, 

hiperkortizolizmin değerlendirilmesi ve karyotip tayini) yapılmalıdır. 

Rastgele plazma büyüme hormonu ölçümünün ne boy kısalığında ne de büyüme hormonu eksikliğinin tanısında fazla bir 

değeri yoktur. Ancak büyüme hormonu ile ili şkili provakasyon testleri ikincil basamakta kullanı labilir.   

(Cevap D)  

Aşağıdakilerden hangisi böbrekte D vitamini yapımını en çok aktive eder?  

A) Hiperfosfatemi     

B) Hipofosfatemi 

C) Hipomagnezemi     

D) Hiperkalsemi 

E) Hipermagnezemi 

D vitamini deride UV ışınlar, böbrekte ise parathormon, hipokalsemi ve hipofosfatemi aktive eder. Böbrekte en çok aktive 

eden hipofosfatemidir.  

(Cevap B) 

 

Tablo: Vitamin Eksiklikleri  

Vitamin  Önemi  Eksiklik  Yorum  Kaynak  

Yağda çözünen  

A Epitel hücresi bütünlüğü; 

görme 

Gece körlü ğü, kseroftalmi, 

Bitot lekeleri, folliküler 

hiperkeratoz 

Protein-enerji            

malnutrisyonu ile sık; 

malabsorbsiyon  

Karaciğer, süt, 

yumurta, yeşil ve 

sarı sebzeler, 

meyveler 

D Serum, kalsiyum, fosfor 

düzeylerini korumak 

Raşitizm: Kemik 

mineralizasyonu azalır. 

25-OH ve 1,25-OH 

vitamin D’nin prohormonu  

Zenginleştirilmiş 

süt, peynir, 

karaciğer 

E Antioksidan  Gününden önce doğan 

bebeklerde hemoliz; 

arefleksi, ataksi, 

oftalmopleji   

G6PD eksikliği olan 

hastalarda yararlı olabilir 

Tohumlar, 

sebzeler, tohum 

yağları, yeşil 

yapraklı sebzeler. 

K II,VII,IX,X pıhtılaşma faktörleri 

ve C, S proteinlerinin post-

transilasyon karboksilasyonu  

Protrombin zamanı 

uzaması, kanama; yüksek 

PIVKA (K vitamini 

yoklu ğuna bağlı protein)  

Malabsorbsiyon; anne 

sütü ile beslenen bebekler 

Karaciğer, yeşil 

sebzeler, barsak 

florasından üretilir. 

Suda çözünen  

Tiamin 

(B1) 

Ketoasit 

dekarboksilasyonunda 

koenzim(ör.pirüvat asetil-CoA 

transketolaz reaksiyonu) 

Beriberi:  Polinöropati, 

baldır hassasiyeti, kalp 

yetmezliği, ödem, 

oftalmopleji 

Yeni doğanda laktat 

metabolizması 

bozuklukları, kaynatılmış 

sütte B1 bozulur 

Karaciğer, et, süt, 

tahıl, kuruyemiş, 

baklagiller 

Riboflain 

(B2) 

oksidasyon-redüksiyon 

reaksiyonlarında FAD 

koenzim 

İştahsızlık, mukozit, anemi, 

çatlak, nazolabial sebore  

Fotosensitizasyon yapar  Süt, peynir, 

karaciğer, et, 

yumurta, 

hububatlar,yeşil 
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yapraklı sebzeler 

Niasin (B3) Oksidasyon-redüksiyon 

reaksiyonunda NAD koenzim  

Pellegra:  fotosensitizasyon, 

dermatit, demans, diare, 

ölüm 

Tiriptofan bir ön maddedir Et, balık, karaciğer, 

hububatlar, yeşil 

yapraklı sebzeler 

Pridoksin 

(B6) 

Aminoasit metabolizmasında 

kofaktör  

Konvülsiyonlar, 

hiperakuzi, mikrositik 

anemi, nazolabial sebore, 

nöropati  

Bağımlılık durumu, 

ilaçlara ikincil eksiklik 

Et, karaciğer, tüm 

tahıllar, yer fıstığı, 

soya fasulyesi 

Pantotenik 

asit 

Krebs döngüsünde koenzim A  _ _ Et, sebzeler 

Biotin Aminoasitlerin karboksilaz 

reaksiyonlarında kofaktör 

Saç dökülmesi, dermatit, 

hipotoni, ölüm 

Barsak rezeksiyonu, 

yenidoğanda 

metabolizma kusurları ve 

çiğ yumurta yenilmesi    

Maya, et, barsak 

florasında üretilir  

B12 5-metil-tetrahidrofolat 

oluşumunda koenzim; DNA 

yapımı    

Megaloblastik anemi, 

periferik nöropati, posterior 

nöropati, posterior lateral 

omurga hastalığı, vitiligo    

Vejeteryanlar, balık şeridi; 

transkobalamin ya da 

intrinsik faktör eksikliği  

Et, balık, peynir, 

yumurta  

Folat DNA yapımı Megaloblastik  anemi Keçi sütünde yok, ilaç 

antagonistleri, ısı inaktive 

eder 

Karaciğer, yeşil 

sebzeler, tahıllar, 

peynir 

Askorbit 

asit (C)   

İndirgeyen ajan, kollajen 

metabolizması 

Skorbüt:  sinirlilik, purpura, 

diş eti kanaması, periosteal 

kanama, ağrılı kemikler  

Gününden önce doğan 

bebeklerden tirozin 

metabolizmasını 

iyileştirebilir 

Turunçgiller, yeşil 

sebzeler; pişmekle 

bozulur 

 

Poliüri, konstipasyon ve dehidratasyon a şağıdaki hangi vitaminin fazla alımında olu şur?   

A) Vitamin A       

B) Vitamin B 

C) Vitamin C       

D) Vitamin D 

E) Vitamin E 

D vitamini intoksikasyonu bulguları genellikle hipe rkalsemiye ba ğlıdır.  İştahsızlık, irritabilite, konstipasyon, poliüri, 

polidipsi, hiperkalsemi ve hiperkalsiüri, dehidratasyon bulguları, kusma ve başağrısı görülür. Eğer yüksek doz alınmaya 

devam edilirse  renal hasar, nefrokalsinozis, metastatik kalsifikasyon ve osteoporoz meydana gelebilir.  

(Cevap D) 

Alopesi, kronik diyare, mukokutanöz birle şim yerlerinin çevresinde cilt lezyonları, steatore ve geli şme gerili ği gösteren 

bir bebekte serum çinko düzeyi çok dü şük ise öncelikle aşağıdakilerden hangisi dü şünülmelidir? (Eylül-90) 

A) Disakkaridaz enzim eksikliği 

B) Çölyak hastalığı 

C) Akrodermatitis enteropatika 

D) Talyum zehirlenmesi 

E) Kwashiorkor 

 

Akrodermatitis enteropatika  OR geçişli bir hastalıktır. Diyetle alınan çinkonun barsaklardan absorbsiyonunda bozukluk 

vardır. Belirti ve bulgular genellikle 1-2. aylarda başlar; 
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• Vezikülobüllöz, egzematöz deri lezyonları 

• Kuru, kabuklu ve psöriasiform deri lezyonları 

• Lezyonlar özellikle peroral, akral ve perianal bölgededir. 

• Saçlar kızıla çalan renkte ve incedir. 

• Yer yer alopesi olabilir. 

• Fotofobi, konjuktivit, blefarit, korneal distrofi 

• Kronik diyare, steatore 

• Stomatit, glossit 

• Paronişi 

• Tırnak distrofisi 

• Gelişme geriliği 

• İrritabilite 

• Yara iyileşmesinde gecikme 

• Sık bakteriyel enfeksiyonlar 

(Cevap C)  

 

21. Aşağıdakilerden hangisi pseudotümör serebriye neden olmaz? (Eylül-90) 

A) Yüksek doz vitamin B kullanımı 

B) Yüksek doz vitamin A kullanımı 

C) Kortikosteroid kullanımı 

D) Tetrasiklin kullanımı 

E) Hipoparatiroidi 

Pseudotümör serebri,  BOS miktarının, hücre ve protein içeriğinin, ventriküllerin boyut, anatomi ve pozisyonunun normal 

olduğu fakat klinik olarak beyin ödemi ni taklit eden bir sendromdur. 

Pseudotümör serebri sebepleri;  

• Metabolik hastalıklar (galaktozemi, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, hipofosfatazya, uzun süreli 

kortikosteroid  kullanımı, hipervitaminoz A, vitamin A eksikliği, Addison hastalığı, şişmanlık, menarş, oral kontraseptifler 

ve gebelik) 

• Enfeksiyonlar (Roseala infantum, kronik otitis media, mastoidit, Guillan Barre sendromu) 

• İlaçlar (Nalidiksik asit, tetrasiklin) 

• Hematolojik hastalıklar (Polisitemi, hemolitik anemiler, demir eksikliği anemi, Wiskott-Aldrich sendromu) 

• İntrakranial drenajın venöz trombozla obstrüksiyonu  

Yüksek doz B vitamini kullanımı, pseudotümör serebriye neden olmaz.  

(Cevap A)  

Diş kanaması, di ş eti hipertrofisi, eklemde dayanılmaz a ğrı, kurba ğa yatışı aşağıdakilerden hangisinde görülür? (Nisan-

91) 

A) Henöch-Schönlein  

B) Difenilhidantoin 

C) Raşitizm     

D) Wegener granülomatozu 

E) Skorbüt 

 

Skorbüt;  halsizlik, kemik ağrıları, deride ve diş etlerinde kanamalar, enfeksiyonlara eğilim, kolay yaralar açılması hatta 

iyileşmiş yaraların tekrar açılması, periost altı kanamalarının görüldüğü ve C vitamin eksikli ği sonucu oluşan bir hastalıktır.  

(Cevap E)  
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Raşitizmde a şağıdakilerden hangisi görülmez? (Nisan-93) 

A) Fe
++

 eksikliği anemisi 

B) Aşırı terleme 

C) Fontanellerin erken kapanması 

D) Bronkopnömoni 

E) Atelektazi 

 

D vitamini eksikli ği sonucu ortaya çıkan ra şitizmde görülen bulgular;  

• Kraniotabes 

• Raşitik rozary  (kostokondral eklemlerde genişleme) 

• Distal eklem uçlarında çanaklaşma (epifizyal) 

• Başta aşırı terleme 

• Ön fontanelde genişlik 

• Kaput kuadratum  

• Diş gelişiminde gerilik 

• Harrison olu ğu 

• Kifoz, skolyoz 

• Femur, tibia ve fibula’da eğilmeler ve yaş ağaç kırıkları 

• Koksa vara 

• Kas güçsüzlüğü 

• Fe eksikliği anemisi 

• Raşitik pnömoni (Bronkopnömoni, atelektazi) 

 

Klinik bulgular  

1. Ossifikasyon (kalsifikasyon) bozuklu ğu:  Bulgular en fazla hızlı büyüyen kemiklerde (üst ekstremite, kafatası ve 

kostalar) görülür. Başta terleme,  kraniotabes, ön  fontanelin geni ş olması , erken bulgulardır. Kemik matriksinde 

kalsifikasyonun azalmasına bağlı kartilaj olgunlaşmasında gecikme olur. buna bağlı Raşitik rosary , pectus 

ekscavatus, genu valgum/varum, parietal kemiklerde kalınlaşma ile kaput quadratum oluşur. dişlerin çıkması gecikir.  

2. Kosta-kondral eklemler geni şlemi ştir  (raşitik rozary), akciğerlere yaptıkları bası nedeniyle pnömoniye neden 

olabilirler. Kostaların diafragmaya tutunma bölgeleri içe doğru çekilerek Harrison oldu ğunu  oluşturur. 

3. Hipokalsemi:  Tetani, kas güçsüzlüğü, konvülzyonlar.  

4. Solunum kaslarındaki güçsüzlük nedeniyle sık akciğer infeksiyonu ve sonuçta raşitik pnömopati gelişir. Karın 

kaslarındaki tonus azalması nedeni ile karın şişer(kurbağa karnı).  Genel hipotoni nedeni ile oturma ve yürüme 

gecikir.  

5. Büyüdükçe geli şen deformiteler:  Skolyoz, dorsolomber kifoz, pectus carinatum, genu varum, genu valgum, koksa 

vara deformiteleri ve başta asimetri gelişir. Kız hastalarda pelvis girişinde oluşan darlıklar ileride doğum sırasında 

problem oluşturabilir. El ve ayak bileklerinde epifizler geni şlemi ştir. Yeşil ağaç kırıkları olu şabilir.  

Tanı:  

Tanı öykü, fizik muayene, biyokimyasal analiz ve radyogr afi ile konur. 

Serum Ca normal veya düşük, serum fosfor 4 mg/dl altında, serum ALP artmış, idrarda siklik adenozin monofosfat (cAMP) 

artmış ve serum 25, hidroksikolekalsiferol düzeyi düşmüş, 1,25-(OH)2D3 normal veya artmış olarak bulunabilir. 

Radyolojik bulguları değerlendirmek için çekilen el grafisinde ; radius ve ulna distal ucunda düzensizlik fırçamsı görünüm ve 

konkavlaşma görünür. 

Tedavi:  



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  483  

Günlük 4000-6000 IU (100-150 mg) D vitamini 2-4 hafta süre ile uygulandığında biyokimyasal düzelme 1-2 haftada, 

radyolojik düzelme 3-4 haftada olur. Bu sürenin sonunda günlük idame D vitamini (400 IU) verilir.  Hipokalsemi gelişme 

riski olduğundan tedavinin ilk 10 gününde 50-100 mg/kg/gün elementer kalsiyum sağlayacak şekilde kalsiyum laktat veya 

kalsiyum glukonat verilmelidir. 

Yüksek dozda  (300.000-600.000 IU) D vitamini oral veya IM. Tek doz halinde verilebilir. Oral ve IM. Tedavinin birbirlerine 

üstünlükleri yoktur. Bu tedavi ile biyokimyasal düzelme birkaç gün, radyolojik düzelme ise 10-15 günde olur. Tedaviye cevap 

vermez ise Vit D bağımlı riketsdir veya altta metabolik bir hastalık vardır, ileri araştırma gerekir.  

 

(Cevap C)  

Cerrahi giri şim sonucu geli şen kör loop sendromunda a şağıdakilerden hangisinin eksikli ği geli şir? (Nisan-95) 

A) Vitamin A        

B) Vitamin B6 

C) Vitamin B12       

D) Folik asit 

E) Demir 

Mide rezeksiyonlarını takiben oluşan kör loop sendromunda  aşırı bakteri kolonizasyonuna bağlı B12 vitamini eksikliği ve 

buna bağlı anemi görülür.  

(Cevap C)  

Prematürede hangi vitaminin eksikli ği hemolize neden olur? (Nisan-96) 

A) Vitamin A         

B) Vit B6  

C) Vit K          

D) Vit D 

E) Vitamin E 

E vitamini  (%90’ı alfa-tokoferol) antioksidan bir vitamindir. Selenyum ile birlikte membran fosfolipidlerinin oksidasyonunu 

engelleyerek hücre zedelenmesini ve ölümünü engeller.  

Eksikli ğinde yenidoğanda hemolitik anemiye, normal çocuklarda arefleksi, kreatinüri, ataksi ve oftalmoplejiye, ağır 

eksikliğinde spinoserebellar dejenerasyona yol açar.  

(Cevap E)  

 

 

PRENATAL TANI YÖNTEMLER İ 

Koryon villüs biyopsisi:  

10-12. hafta en ideal zamanıdır.  

Biyopsi materyali trofoblastik dokudur.  

Ancak işlemden sonra abortus riskinde bir yükselme saptanır.  

Rh izoimmünizasyonu varsa koryon villüs biopsisi kontrendikedir.  

Kordosentez:  

Umblical korddan direkt fetal doku aspire edilmesi esasına dayanır.  

18. gebelik haftasından sonra uygulanabilen bu yönt em akut tanı amaçlı, kullanılabilir.  

Kanama en önemli komplikasyondur.  

Genetik geçi şli hastalıklar (Hemofili A, B...)  

Anomalili fetus  

Rh uygunsuzlu ğu  

Enfeksiyon, varsa endikedir 

 

Amniosentez:  
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En uygun 16. haftada yapılabilen bu i şlemde amnion sıvısı aspire edilir.  

16. hafta amnion sıvı volümü ve niteli ği açısından tanı için  en uygun haftadır.  

 

 

Endikasyonları:  

USG de fetalanomali kuşkusu,  

Anormal AFP düzeyi,  

Ailede Konjenital anomali hikayesi,  

35 yaş üstü gebelikler  

Eğer anne Rh(-) ise işlem sonrası anneye Rh immun globulin verilmelidir.  

İşlem sonrası mutlaka fetüs USG ile de ğerlendirilmelidir.  

İşlemde preterm eylem yada, fetal kayıp görülebilir 

 

Üçlü tarama testi: 

Östriol, Beta HCG ve anne serumundan AFP’yi içeren üçlü testtir.  

Down sendromu riskini gösterir.  

 

Downlu olgularda  

AFP ve Östriol  düzeyi düşük, HCG düzeyi yüksektir  

Gebeliğin 16-20. haftalarında uygulanabilir.  

Anne yaşı arttıkça down riski artar  

Risk sınırında oran 1/258’dir  

Diğer trizomilerde tüm üç paremetrede dü şüklük görülür  

 

Alfa-FP  

 Maternal serum alfa-fetoprotein düzeyinin yüksek o lduğu durumlar şunlardır;  

    Gebelik gününün yanlı ş hesaplanması (en sık)  

    Multipl gebelik  

  Plasental kanama  

  Açık nöral tüp defektleri  

  Ventral duvar defektleri (gastro şizis, omfalosel, vb.)  

    Renal anomaliler (polikistik böbrek, konjenital  nefroz vb.)  

  Fetal ölüm  

     Sakrokoksigeal teratom vb.  

 

Maternal serum alfa-fetoprotein düzeyinin dü şük oldu ğu durumlar şunlardır;  

  Gebelik gününün yanlış hesaplanması ( en sık)  

 Trizomi 21  

FETO-PLESENTAL ÜN İTE  

Fetus surrenalinde 3-Beta-OH steroid dehidrogenaz olmadı ğı için DHEAS, androstenadion ve türevleri olan 

testosteron , östrojene çeviremez. Bu nedenle plasenta bu görevi üstlenmi şti r.  

Fetus sürrenalinde yapılan DHEA-S önce fetus karaci ğerinde 16 hidroksilaz enzimiyle 16 hidroksi DHEA-S’ ye 

çevrilir.  

 

16 OH DHEA-S plasental sülfataz ile sülfat gruba ay rılır.  16-OH DHEA’ya çevrilir. 16 OH DHEA, plesental 3-Beta 

hidroksi steroid dehidrogenaz  ile östriole  çevrilir.  

Diğer taraftan plasentada 17-OH az  olmadığı için DHEA ve Androstenadion sentezi yapamaz. Bu bile şikleri fetus 

surrenalinden sa ğlar. 

 

Östriol 

Östriol seviyesi dü şük durumlar  
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Trizomi 21 

Trizomi18 

Trizomi 13 

 

HCG 

Human koryonik Gonodotropin Yüksekli ği  

Trizomi 21  

Düşüklü ğü  

Trizomi18  

Anansefali  

 

İlk trimeserde TARAMA  

Nukal traslusensi (NT) ölçümü:  Ensenin arka kısmındaki deri altı ödemin artmasına bağlıdır.   

 Başta trizomi 21 olmak üzere, diğer trizomiler ve KKY de artar.  

DOWN sendromlu çocuklarda nazal kemik yokluğu olabilir.  

11-13 gebelik haftasında ölçüm yapılır.  

 

İkili TEST  

Gebeliğin ilk trimesterinde bakılan PAPP-A ve HCG kombine edilir.  

PAPP tr. 21 de dü şüktür.  

Ayrıca inhibin trizomilerde yüksek çıkar.  



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  486  

 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E  487  

 

NOT 

Down Sendromunun Klinik Bulguları  

  Çocuklarda düz yüz profili (brakiosefali) ve belirgin epikantal kıvrımları  ve oblik palpebral fissürleri olan tipik yüz görünümü 

olur. 

  Her iki avuç içinde transvers (smian) çizgilenme  vardır  

  Ağır mental retardasyon olur. %80 vakada IQ 25-50 arasındadır.  

  %40 hastada konjenital kalp hastalığı vardır. En sık olan kardiak malformasyon endokardial yastık defektidir.  Özellikle 

ventriküler septal defektler infantlarda ve çocuklardaki ölümlerin ana nedenini oluşturmaktadır. 

  Bunlar mutlu çocuklardır.Hipotoniktiler, pek a ğlamazlar.  

  Akut lösemi riski (akut myeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi) 10-20 kat fazladır. 

  40 yaşına kadar ya şarlarsa hepsinde Alzheimer hastalı ğı geli şir . 

 

Trizomi 18 (Edward's)  ve Trizomi 13 (Patau) Sendromu  

Trizomi 18 Edwards sendromu  Trizomi 13 Patau sendromu  

İnsidans: 1/800 İnsidans: 1/6000 

Karyotip: Karyotip: 47,XX, +13,  46,XX/47,XX>+13 

1-Trizomi 18 tipi: (47, XX,+ 18) Yarık damak- yarık dudak 
2- Mozaik tipi: 46,XX / 47XX+18 Mikrosefali 
Mikrognati Mental retardasyon 

Belirgin oksiput Mikroftalmi 
Mental retardasyon Polidaktili 

Kulak seviyesinin düşüklüğü Kardiak defektler 
Parmaklarda overlapping Reanal defektler 

Kısa boyun Umbilikal herni 

Konjenital kalp malformasyonları Rocker bottom feet 
Konjenital böbrek anomalileri (at nalı böbrek)  

Kalça ekleminde abdüksiyonda azalma  
Rocker-bottom feet  
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Yenido ğanlarda a şağıdaki anomalilerin hangisinde kromozom bozuklu ğu görülme olasılı ğı en yüksektir? (Nisan-99)  

A) İzole hidrosefali  

B) Anensefali  

C) Gastroşizis  

D) Omfalosel  

E) Spina bifida 

 

Kromozomal anomaliler sıklıkla nukkal higromalı, ekstremite defektli, omfalosel, duodenal stenoz, hidrosefali, 

holoprosensefali ve yüz anomalileri olan çocuklarda sıktır. Omfalosel, abdominal visseral organların bir kısmının umblikus 

tabanındaki bir defektten dışarı protrüde olmasıdır. Herniasyonun üzeri ince bir zarla kaplıdır. Omfaloselle birlikte başka 

organ sistemlerinin (renal, kardiyak) anomalileri de görülebilir.  

(Cevap D)  

 

 

YD-GIS ANOMAL İLERİ 

Özellikler Omfalosel Gastro şizis 

Pozisyon  Santral karın  Sağ paraumblikal  

Fıtık Kesesi  VAR YOK 

Umbilikal Halka YOK VAR 

Umblikal Kord Giri şi Kesenin tepe noktasında Normal 

Diğer organların fıtıkla şması SIK Seyrek 

Barsak Dı şı Anomalileri SIK Seyrek 

Barsak Enfarktı atrezi Daha az Daha sık  

 

Mavi sklerası, kemiklerde kolay kırıklar olu şan çocukta a şağıdakilerden hangisi dü şünülür?  

A) Osteogenesis imperfekta 

B)  Ehler Danlos sendromu 

C)  Marfan sendromu 

D)  Fankoni sendromu 

E)  Bloom sendromu 

 

 



Klinik Bilimler Özet Not 

 
 

O.E                                       
 
   

 

255 

Osteogenezis imperfekta genetik olarak geçen ve osteoporoz, aşırı kemik kırığı, mavi sklera ve erken dönemde sağırlık ile 

karakterize bir hastalıktır. Kolllajen sentezinde bozukluk vardır. 

Mavi sklera nedenleri:  

- Demir eksikliği anemisi, 

- Osteogenesis imperfecta, 

- Kronik hastalık 

- Glokom 

- Russell-Silver Sendromu 

- Ehler Danlos 

- Marfan Sendromu 

(Cevap A)  

 

GENETİK DANIŞMA ENDİKASYONLAR 

I• İlerlemi ş anne ve baba ya şı 

anne yaşı > 35 

baba yaşı >50 

• Konjenital anomalili kardeş öyküsü 

• Akraba evliliği 

• Ailede genetik hastalık anemnezi (multifakteriyel, kromozal veya tek gen hastalığı) 

• Bazı etnik gruplarda taşıyıcılık taraması 

Orak hücreli anemi 

Tay-Sach, Conovan 

Talasemi 

• Hamilelikteki taramalardaki anormal sonuçlar 

Anne serumda alfa – fetoprotein 

Anne serumda üçlü test 

Prenatal  ultrason 

• Konjenital anomalili ölü doğum 

• Teretojen ajanlara maruz kalma 

 

 

KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI  

 İnsidans 

100.000 

Doğumda  

Genetik Anomali  Majör Klinik Belirtiler  

Fibröz Protein Anormallikleri  

Osteogenezis imperfekta  ~5 Mutasyonla tip 1 kollajenin 

salgılanan, fibril olu şturan ya 

da mineralize olan a1 (I) yada 

a2 (1) zincirlerini de ğiştirebilir.  

Mavi sklera; ince kolay kırılan kemikler, 

kısa boy  

Ehler Danlos sendromu 

(EDS) tip I-IX  

~20 Çok heterojen; tip I ve III 

kollajen sentezinde defekt ve 

kollajenin post-

translasyonalinde defekt  

Belirgin eklem gev şekliği, yumu şak, 

kadifemsi, hiperekstensibl deri; kolay 

buru şan ve sigara ka ğıdı gibi skar; EDS 

tip IV’de damar ya da barsak rüptürü  
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Marfan sendromu  ~10 Fibrillin I’de anormal sentez, 

sekresyon yada birikim, bu 

elastik dokunun ve lensin 

zonular fibrillerinin major 

mikrofibril komponenti  

Uzun boy, uzun el ve ayak parma ğı 

(araknodektili), uzun kol ve ayaklar 

(dolikostenomelia); stemmemun içe 

dönüklü ğü (pektus ekskavatum); lens 

dislokasyonu (ektopik lens); gev şek 

eklem aort dilatasyonu, diseksiyon ve 

rüptür  

Psödoksantoma elastikum  ~0.6 Bilinmiyor, tahminen elastin 

tutulması  

Yüz boyun, aksilla, karın ve kalçada bol, 

gevşek, elastik olmayan deri; koroner ve 

serebral arter tıkanması, gastrointestinal 

ve üriner kanama  

Madde Anomalileri  

EDS tip X  - Mutasyon fibronektinin 

fonksiyonel özellikleri 

değiştirir  

Yukarıya bakın  

Mukopolisakkaridoz 

(Hurler, Scheie, Hunter, 

Sanfilippo, Marquis, 

Maroteax-Lamy)  

~10 Proteoglikanları parçalayan 

lizozomal enzim aktivitesinde 

eksiklik (dermatan, kondroitin, 

heperan ve keratan sülfat)  

Genellikle 4 ya ştan önce ortaya çıkar, 

kornea bulgulanması, organomegali, 

iskelet malformasyonları ve mental 

retardasyon  

 

Aşağıdakilerden hangisi mikrodelesyon sendromlarından biridir?  
A) Williams sendromu   
B) Wolf-Hirschhorn sendromu 
C) Cri-du-chat sendromu   
D) Turner sendromu 
E) Patau sendromu 
Son derece zor ve teknik bilgi gerektiren bir soru , hatta sadece bazı genetik uzmanlarının bilebilece ği kadar detay 
bir bilgi sorgulanmı ş... Bu soruda kromozom yapısal analizi, delesyon ve mikrodelesyonların farklarının bilinip 
bilinmediği ölçülüyor.  
Turner sendromu (45,XO ya da farklı mozaik tiplerde) ve Patau sendromu (trizomi 13), sayısal kromozomal anomaliler 
arasındadır ve basit bir karyotip analizi ile kolaylıkla tanınabilir. Geriye kalan üç şıktaki sendromlar delesyon sendromları 
grubuna girer. Ancak burada özellikle mikrodelesyon vurgulandığı için, delesyon ile mikrodelesyon arasındaki farkın 
bilinmesi gerekir. Delesyon, kromozomal bir parçanın silinmesi anlamına gelir ve rutin kromozom incelemesinde 
saptanabilir.  

En sık görünen delesyon tipleri arasında; 
• 4p- (Wolf-Hirschhhorn sendromu)  
• 5p- (Cri du chat sendromu),  
• 9p-  
• 13q-  
• 18p-  
• 18q- sayılabilir.  
Mikrodelesyonlar ise rutin kromozom tetkikleri ile saptanmayıp, sadece yüksek kaliteli (pro)metafaz incelemede 
saptanabilen daha küçük kromozomal delesyonlardır. Daha küçük submikroskopik seviyedeki delesyonların saptanması için 
moleküler probların kullanıldığı FISH (floresan in situ hibridizasyon) veya DNA çalışmaları gerekebilir.  

Mikrodelesyon sendromları arasında; 
• Williams sendromu  
• Langer-Giedon  
• Prader-Willi sendromu  
• Angelman  
• Rubinstein-Taybi  
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• Smith-Magenis  
• Miller-Dieker  
• Alagille  
• Velokardiyofasiyal/DiGeorge (22q delesyonu, CATCH) sendromu sayılabilir    

(Cevap A) 

 

 

KONJEN İTAL D İYAFRAGMA HERN İSİ 

Abdominal yapıların, diyafragmadaki konjenital defe ktlerden torakal kaviteye herniasyonudur . Diyafragma 

hernileri özefageal hiatustan (hiatal), paraözefageal bölgeden, retrosternal (Morgagni) veya posterolateral 

(Bochdalek)bölgelerden gelişebilir. 

Bochdalek hernisi, diyafragmatik hernilerin %90’ını  olu şturur ve “konjenital diyafragma hernisi” tanımı daha çok 

Bochdalek hernisini ifade etmek için kullanılır.  

Bochdalek hernisi %80-90 oranında sol tarafta görül ür . En sık eşlik eden anomaliler pulmoner hipoplazi  ve 

intestinal malrotasyondur.  

 

Vakaların yakla şık yarısında prenatal USG ile tanı konabilir. Doğumdan sonra AC grafisi tanıyı destekler. AC 

grafisinde torakal kavitede barsak anslarının görülmesi büyük oranda tanı koydurur.  

Konjenital diyafragma hernisinde (Bochdalek) progno zu belirleyen en önemli faktör, e şlik eden pulmoner 

hipoplazidir.   

Pulmoner hipoplazi nedeniyle vakaların büyük kısmında pulmoner hipertansi yon vardır. Pulmoner hipertansiyon 

tedavisinin yanında bu vakalarda yüksek frekanslı ventilasyon ve ECMO denenebilir.  

 

 

Göbek Muayenesi 

 Göbek kordonu 6-10. günler arasında dü şer. 

 Nadiren 4-6 haftaya kadar uzayabilir.  

 Göbek kordonu geç dü şen yenido ğanlarda Faktör XIII eksikli ği veya lökosit adezyon defektleri bulunabilir.  

Normalde umblikusda 2 arter 1 ven vardır. Eğer sadece 2 damar varsa renal bozukluk veya genetik  anomali 

(trizomi 18) dü şünülmelidir. 

Göbek kanaması:   

Vit. K eksikliği (yenidoğanın hemorajik hastalığı) ve koagülasyon bozukluklarına bağlı olur.  

Omfalit:  

Göbekte akıntı olur, sepsise, menenjite, portal flebite neden olabilir . 

Göbek granülomu:   

Göbek yerindeki nedbenin geç iyile şmesi nedeni ile olur. Granülasyon dokusu vardır. 
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Umbilikal herni:   

Göbek halkası tam kapanmaz. Kapanması için iki yıl beklenir. Fıtık kesesini oluşturan periton deriye yapışıktır.  

 

Patent omfalomezenterik duktus:   

Vitellus kesesi ile barsaklar arasındaki omfalomezenterik kanal açık kalmı ştır .  

 

Patent Urakus:   

Embriyonel hayatın erken devresinde allontois kesesine açılan, mesane ile göbek arasınd a urakus denen 

olu şum vardır. Bu oluşumun açık kalmasıdır. Tamamen açık ise göbekten idrar gelir.  

 

Genital organlar 

 Anneden geçen hormonların etkisi ile kız çocuklarında hafif vaginal sekresyon veya kanama olabilir. Pretermlerde 

labium majorlar minorları örtmemi ştir. 

 Testisler skrotumda veya kanalda palpe edilebilir.  

 Hidrosel sıktır. Prepisyum kalın ve glans üzerine yapışıktır. 

 Belirgin hipospadias veya epispadias seks kromozom anomalisini düşündürmelidir. Anal açıklık derece kullanılarak 

kontrol edilmelidir. 

 

Ekstremiteler: 

 Doğum zorluğuna bağlı brakial pleksus paralizisi olabilir.  

Sindaktili, polidaktili gibi anomaliler görülebilir.  

Kalça çıkığı yönünden muayene yapılmalıdır. 

 

Nörolojik muayene:  

Bilinç durumu, kranial sinirler, tonus, aktivite ve  yenido ğan refleksleri de ğerlendirilmelidir.  

Yenido ğan refleksleri: 

Moro refleksi: 

 28. gestasyon haftasında belli belirsiz alınabilir, 32. haftada normal yenido ğan yanıtı gibi olur. Genellikle 3 ayda 

kaybolur. Bazı çocuklarda 6 aya kadar sürebilir.  

 

Emme refleksi:   

32-34. gestasyon haftalarında gelişir. Bu haftalarda arama refleksi de alınabilir. Emme refleksi uyanık durumda 4. 

aya, uykuda 7. aya kadar devam eder.  

 

Yakalama refleksi: 

 28. Haftada başlar. 2 aylıktan sonra istemli yakalamanın başlamasıyla elde bu refleks kaybolur. Ayakta ise 10 aya 

kadar devam eder.  

 

Tonik boyun refleksi:   

Yatar pozisyonda çocuğun başını aniden bir tarafa çevirmekle o taraf ekstremiteler de ekstansiyon, kar şı tarafta 

fleksiyon görülmesidir.  Doğumdan 3-4 hafta sonra belirgin olur. Pozisyonun birkaç saniyeden uzun sürmesi, yalnız bir tarafta 

alınması ve 7. aydan sonra bulunması patolojiktir.  

Basma ve otomatik yürüme:  

Ayağın sırtı muayene masasına değdirildiğinde bacakta fleksiyon, bunu izleyerek düz bir yüzeye getirildiğinde o 

bacakta ekstansiyon, diğer bacakta fleksiyon görülmesidir 

 

PREMATÜRİTE VE SGA 
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TANIMLAMALAR 

Prematürite: Gebelik süresinin 37 haftadan daha kısa olmasıdır. 

Postmatürite: Gebelik süresinin 42 haftadan daha uzun olmasıdır. 

Normal do ğum ağırlığı: 2500-4000 gr 

Düşük do ğum ağırlığı (LBW): Doğum ağırlığının 2500 gramın altında olması 

Çok Dü şük Doğum Ağırlığı  : Doğum ağırlığının 1500 gramın altında olması 

Son adet tarihinin ilk gününden itibaren sayılmak üzere 37. gebelik haftası tam dolmadan canlı olarak do ğan 

bebekler prematürdür (37 hafta+6 gün).  

Gebelik yaşına göre doğum ağırlığı düşük olan bebekler SGA (Small for Gestational Age) olarak tanımlanır. Her ikisi 

birlikte de olabilir, bu durumda mortalite ve morbi dite oldukça artar. Konjenital malformasyon, SGA’da  daha sıktır.  

PREMATÜRE DOĞUM NEDENLERI  

  

Genital 

Serviks yetersizliği  

Uterus veya servikal malformasyonlar  

Myom  

Vajinal kanama  

Maternal 

Anne yaşı  

Düşük sosyoekonomik düzey (Yetersiz beslenme, 

yetersiz prenatal bakım)  

Sık doğum  

Hipertansiyon  

Kronik hastalık: Kardiyak, renal, endokrin vb  

Enfeksiyon  

Sigara veya uyuşturucu kullanma 

 Abdominal operasyon 

Plasental  

Plasenta Dekolmanı  

Plasenta Previa  

 

Fetal  

Eritroblastozis fetalis  

Non immün hidrops fetalis  

Çoğul gebelik  

Fetal distres  

Fetal anomali  

Diğer  

Erken membran rüptürü  

Polihidramnios  

İatrojenik  

  

 

PREMATÜRE BEBEKLERDE GÖRÜLEN SORUNLAR 

  

Respiratuvar distres sendromu  Patent duktus arteriozus  

Apne  Hipoglisemi 

Periyodik solunum  

 
Nekrotizan enterokolit  

Hiperbilirubinemi  İntrakranial kanama 

Termoregülasyon Anemi  

Enfeksiyon  Kronik akciğer hastalığı  

Doğumsal anomali Prematüre retinopatisi 

  

 

Respiratuvar Distres Sendromu (RDS):  

Prematürelerde sıktır ve şiddeti gestasyon ya şı ile ters orantılıdır.  
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Gebeliğin son haftalarında sentezlenen sürfaktanın yokluğu veya azlığı sonucu, alveol yüzey geriliminde artışla ilişkili, 

ilerleyici bir atelektazi ve fonksiyonel rezidüel k apasitede yetersizlik ile karakterizedir.  

 

Apne:  

20 saniyeden fazla solunum durmas ı ve buna bradikardinin  eşlik etme durumudur. Solunum merkezinin 

depresyonuna, ventilasyon bozukluğuna, fetal dolaşımın devam etmesine neden olan durumlarda apne gelişir.  

Prematüre bebeklerde apne nedenleri:  

SSS: Asfiksi, kanama, konvülziyon, immatürite, ilaç etkisi 

Solunum sistemi: RDS, pnömoni, pnömotoraks, üst hava yollarının obstrüksiyonu 

Kardiyovasküler sistem:  Sol sağ şant (PDA), kalp yetmezliği, anemi 

Metabolik: Hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi 

Gastrointestinal sistem: Mide dilatasyonu, gastroözafageal reflü, NEC 

Enfeksiyon: Sepsis, menenjit,  

Hipotermi 

 

Hiperbilirubinemi 

Glukuronil transferaz aktivitesi düşük olduğu için hiperbilirubinemi  riski artar.  

Prematüre bebeklerde özellikle serbest indirekt bilirubinin albümine bağlanmasını engelleyen hipoksi, hipoglisemi, asidoz gibi 

durumlarda kernikterus riski artar.  

Termoregülasyonda bozukluk 

Termoregülasyonu  düzenleyen kahverengi yağ dokusunun azlığı nedeni ile prematüre bebeklerde ısı regülasyonu 

güçtür.  Ağırlığa oranla vücut yüzeyinin geniş olması da cilt yolu ile ısı kayıplarını arttırır. Vücut ısısının belirli düzeyde 

tutulması için kuvöz bakımı gerekmektedir.  

Enfeksiyon 

Doğumsal anomali 

  Doğumsal anomali insidansı SGA ve prematüre bebeklerde  yüksektir. Mekonyum ileusu, intestinal obstrüksiyon, 

gastroşizis ve omfaloseli olan yenidoğanlar genellikle prematüredir.  

 

Patent Duktus Arteriozus (PDA) 

Hipoglisemi 

Hepatik glikojen depolanması büyük oranda gebeliğin son üç ayında gerçekleşir. Bu nedenle prematüre bebeklerde 

glikojen depoları yetersizdir. Prematüre bebeklerde %15 (SGA bebeklerde %67) oranı nda hipoglisemi bildirilmi ştir.  

 

Nekrotizan Enterokolit (NEC) 

Nekrotizan enterokolit (NEK), YD döneminde en sık görülen akkiz GİS hastalığıdır. En sık PM’lerde ve PDA ve H İE 

gibi hastalıkların bir komplikasyonu olarak görülür .  

Etyoloji: 

-  Prematürelik (En sık)  

- Asfiksi ve Hipoksik iskamik hasar nedeni ile GİS kanlanmasının bozulması en önemli faktörlerdendir 

-  Göbek ven veya arter kateterizasyonu 

-  PDA 

-  Polisitemi 

-  Hipotansif durumlar 

-  Enteral yolla beslenme (aşırı ve hızlı volüm artışı), hiperozmolar formülle erken beslenme 

-  Bakteriel kolonizasyon: GİS doğumda sterildir. 1. Haftanın sonunda barsaklarda aerobik ve anaerobik bakteriler 

çoğalmaya başlar. NEK’te en sık izole edilen mikroorganizmalar; E.Coli, K. Pnömoni, S. Epidermitis, C. Botilunum ve bazı 

viruslar (enterovirus, koronavirus, rotavirus) dır. 
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Patolojik Anatomi  

Herhangi bir barsak bölümü tutulabilir ise de genellikle olay terminal ileum, ileocekal bölge ve sa ğ kolondadır.  

 

 

Klinik bulgular  

Semptomların başlaması genellikle 3. ve 10. günler arasındadır. NEK’in en erken klinik bulgusu , beslenme 

sırasında gastrik rezidüel volümün giderek artmasıdır .  

Erken dönemde hafif-orta derecede distansiyon vardır, barsak sesleri normaldir. Daha sonra kanlı dı şkılama , kusma 

başlar ve ileus gelişir. Geç dönemde barsak duvarındaki gaza bağlı krepitasyon alınabilir, genişlemiş barsak lupları görülebilir 

veya palpasyonla hissedilir. Bazen kitle ele gelir, karın hassastır, asit, karın duvarında ödem olabilir. 

Radyolojik bulgular  

En erken bulgu olarak geni şlemi ş barsak lupları ve distansiyon saptanır . Az sayıda olguda da hava-sıvı düzeyi 

saptanır. Intramural gaz varlığı (pnömatosis intestinalis)  tipiktir. Gaz kabarcıkları karaciğer içinde de görülebilir.  

Portal vende gaz (pyopnömo flebitis) kötü prognozu gösterir.  İlerlemiş olgularda assit saptanır. Olguların 

1/3’ünde perforasyon gelişir. Perforasyon gelişti ise, persistan asidoz, pıhtılaşma bozuklukları, kollaps, ön karın duvarında 

ödem, sertlik ve kızarıklık vardır. 

Laboratuvar:  

En sık görülen laboratuvar bulguları; metabolik asidoz, anemi, trombositopeni , lökopeni, elektrolit bozuklukları, 

gaitada gizli kan ve redüktan madde pozitifliği, şiddetli olgularda DİC dir.  

Tanı: 

 Batın distansiyonu, ileus 

Radyoloji : 

 Pnomatozis intestinalis 

 İleus 

 Portal vende hava 

 

Tedavi 

 Oral beslenmenin kesilmesi 

 Cerrahi (Nekrotik segmentin çıkarılması) 

 Sepsis için antibiyotik (Ampisilin+Gentamisin) 

 

İntrakranial Kanama  

Gestasyon yaşın ilerlemesi ile küçülen ve term bebekte çoğu kez kaybolan germinal matriks, primitif damarlardan 

zengin, destek yapısından fakir ve zedelenmeye e ğilimlidir.   

Germinal matrix kanaması,  intraventriküler bölgeye yayılabilir. Matrix kanamsı komplikasyon olrak periventriküler 

lokomolazi ve buna e şlik eden serebral palsy sebep olur. (dipleji) 

Beyin kan akımını arttıran veya bu akımda dengeyi bozan hipoksi, RDS, pnömotoraks, ventilatör tedavisi, ani  

volüm geni şlemesi, hızlı bikarbonat veya glikoz infüzyonu, a şırı giri şimler, konvülziyon , hızlı trakeal aspirasyon gibi 

durumlar, germinal matriks damarlarının yırtılmasını kolayla ştırır ve prematüre bebeklerde periventriküler, intraventriküler  

kanama riskini arttırır.  

Tanı 
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 USG, MR 

 
Anemi 

E vitamini eksikliğine bağlıdır. Ayrıca son trimestirde maternofetal Fe transferi olmaktadır. Fe deposu az 

oldu ğundan büyüme ile birlikte (özellikle vücut a ğırlığı iki katına çıktı ğında)  Fe eksikliği anemisi belirtileri ortaya çıkar.  

 

Kronik Akci ğer Hastalı ğı 

Ventilatör tedavisi gören yenidoğanlarda ilk 28 günden sonra da oksijen gereksiniminin ve pu lmoner yetmezlik 

belirtilerinin sürmesi kronik akci ğer hastalı ğı olarak tanımlanı r. 1000 gramın altında doğan bebeklerin yaklaşık yarısında 

görülür.  

Etiolojide; akci ğerin immatüritesi, oksijen toksisitesi, barotravma,  PDA, enfeksiyon suçlanmaktadır.  

 

Prematüre Retinopatisi (ROP) 

1000 gramın altındaki bebeklerin yakla şık olarak 2/3’ünde gözlenir.  Serbest oksijen radikalleri ile karşılaşan 

retinal hücreler aktive olmakta ve bir anjiojenik faktör salgılayarak vazoproliferasyonu a rttırmaktadı r.  

 

 

Oksijen dışında ROP gelişiminde immatürite , sepsis, intraventriküler kanama, apne, asidoz, hiperkarbi veya 

hipokarbi, PDA ve indometazin  kullanımı, vitamin E eksikliği, süperoksit dismutaz aktivitesi veya miktarındaki defekt, genetik 

nedenler, oda ışığının devamlı ve fazla olması gibi faktörler düşünülmektedir.  

Hastalar periyodik olarak ROP yönünden muayene edilmeli, gerekirse lazer tedavisi yapılmalıdır. 

 

 

İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ (IUGR-SGA) 

Fetusun büyümesi; maternal çevre, uteroplasenter ünitenin işlev durumu ve fetusun genetik potansiyeli ile belirlenir. 

Büyümeyi engelleyen olumsuz koşulların varlığında SGA’lı bir bebek dünyaya gelir. Bu olumsuz ko şullar anne, 

plasenta veya fetusun kendisinden kaynaklanır. 

İlk 20 haftada fetus hücrelerinde ço ğalma(hiperplazi) vardır. Bu nedenle fetusu ilk 20 h aftada etkileyen (TOCH, 

ilaç) gibi etkenler çoğalmayı bloke ederek. Orantılı SGA oluşumuna sebep olurlar. 

20 haftadan sonra hipertrofi belirgindir .Bu nedenle 20 haftadan sonra fetusu etkileyen (Uteroplesental yetmezlik) 

olaylar fetusun sadece karın çevresinde küçülmeye neden olurlar . Baş çevresi, boy normal kalır. Buna orantısız SGA adı 

verilir.  

 

SGA NEDENLERI  

  

Maternal        Fetal 
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Kromozom anomalileri 

Dismorfik sendromlar 

İntrauterin enfeksiyonlar 

Çoğul gebelik 

Radyasyon 

Hipertansiyon  

Kronik hastalık: Kardiyak, renal, endokrin vb 

Malnütrisyon 

Düşük sosyoekonomik düzey  

(Yetersiz beslenme, yetersiz prenatal bakım) 

Enfeksiyon 

Orak hücreli anemi 

 

Plasental  

Sigara , alkol veya uyuşturucu kullanma 

      Plasenta ağırlığının veya yüzey alanının az olması 

Villöz plasentit  

İnfarkt  

Tümör  

 

 

SGA SORUNLARI  

  

Asfiksi  

Mekonyum aspirasyonu  

Pulmoner hipertansiyon  

Hipotermi  

Hipoglisemi  

Polistemi  

İmmünolojik bozukluklar  

Doğumsal anomali  

  

 

Asfiksi  

Plasental işlevin yetersiz olması nedeni ile asfiksi sıktır. 

Mekonyum aspirasyonu  

SGA’da sık görülen asfiksi veya hipoksi nedeni ile iskemik barsa ğın motilitesinin  

artışına bağlı doğum öncesinde mekonyum çıkı şı, mekonyum aspirasyon tablosuna neden olur.   

 

Pulmoner hipertansiyon  

Mekonyum aspirasyonu, hipoglisemi ve hipoksiye  sekonder gelişen polistemiye bağlı pulmoner hipertansiyon 

görülebilir. 

Hipotermi 

Vücut yüzeyinin ağırlığa oranla geniş olması ve deri altı yağ dokusunun azlığı nedeni ile  

hipotermi, SGA’da kar şılaşılan önemli bir sorundur.  

Hipoglisemi  

Glikojen depo hastalı ğı, karaciğer enzim yetersizliği ve hiperinsülinemi nedeni ile hipoglisemi görülebilir. 

 

Hiperglisemi  

Pankreas beta hücre fonksiyonundaki gecikmeye bağlı, geçici bir diyabet olu şabilir. 

Polistemi  

İntrauterin fetal hipoksi, polistemi ve hipervizkoziteye neden olur. 

İmmünolojik bozukluk 

Doğumsal anomali 

Doğumsal anomali sıklığı, SGA’lardan 10-20 kat daha fazladır. 

GESTASYON YAŞINA GÖRE BÜYÜK BEBEKLER (LGA) 

Doğum ağırlığı arrtıkça neonatal mortalite riski  azalır, ancak 4000 gr'ın üzerine  çıkıldıkça risk tekrar artar. LGA'lılar 

genellikle diyabetik veya şişman anne bebe ğidirler . Zor doğum nedeniyle doğum travmalarına  (servikal ve brakial 
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pleksus felci, klavikula kırıkları, sefal hematom, subdural hematom, yüzde ekimoz , vs) daha çok maruz kalırlar. Normal 

ağırlıktaki term bebeklere göre daha çok konjenital anomalileri, özellikle konjenital kalp h astalıklar ı vardır. Zeka ve gelişme 

geriliğine de daha sık rastlanır. 

LGA nedenleri 

Maternal diabet     

Hidropsfetalis 

Beckwith-Wiedeman send.   

Büyük damarların transpozisyonu 

Genetik predispozisyon    

Postmaturite 

Parabiotik sendrom (ikiz transfüzyon send) 

 

 

 

RESPİRATUAR D İSTRES SENDROMU 

PATOFİZYOLOJ İ  

Surfaktan eksikliğine bağlı olarak akciğerlerde konjesyon ve atelektazi  olmaktadır.  

Akciğer kompliyansı azalmıştır. Prematüre do ğumda görülür.   

Surfektan en fazla 34. haftadan sonra yapılmaktadır.  

Surfaktan sentezini etkileyen hormonlar 

 Arttıranlar:  Kortizol, T3-T4, Beta adrenerjikler, Ostrojen 

 Azaltanlar: İnsulin, Testesteron 

Sürfaktan yapımını artıran ekzojen maddeler 

Betametazon, Deksametazon, Aminofilin, Teofilin, Ambroksol 

 

KL İNİK BULGULAR:  

Doğumdan birkaç saat sonra takipne, inleme, interkostalve subkostal retraksiyo nlar, burun kanadı solunumu 

başlar.  

Giderek artan siyanoz  gelişir.  

Dinlemekle akciğer sesleri normal olabilir, AC havalanması azaldıkça solunum sesleri azalır. 

Tedavi edilmezse kan basıncı ve vücut ısısı dü şer, inleme azalır.  

Apne ve düzensiz solunum başlar ve bebek solunum yetmezliği ile kaybedilir.  

RADYOLOJ İK BULGULAR:  

Atelektaziler nedeniyle her iki AC alanında yaygın, diffüz, ince retikülogranüler  opasiteler ile, bunların arasındaki 

bronşlatın hava ile dolu olmasına bağlı hava bronkogramları görülür.   

Ağır vakalarda bütün alveollerin atelektazisine ba ğlı olarak “buzlu cam” görünümü olabilir.  

 

 

Tedavi :  

Surfektan  verilip, PEEP ile mekanik ventile ettirilir.  
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RDS klinik ve radyolojik olarak pnomoniden  ayırt edilemez. Bu nedenle RDS düşünülen yenidoğanlara antibiyotik 

(Amisilin+gentamisin) verilmelidir. 
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YENİDOĞANIN GEÇİCİ TAK İPNESİ 

Doğumdan sonra akciğer sıvısının absorpsiyonunun gecikmesine ba ğlı olarak akci ğer kompliyansının azalmasına 

bağlı oldu ğu dü şünülmektedir.  

İnsidansı 11/1000 canlı doğumdur.  

Klinik :  

Takipne, hırıltı ve retraksiyon gelişir. Takipne birkaç gün sürer.   

Akciğer grafisinde santral vasküler belirginle şme, hiperaerasyon, interstisyel ve plevral sıvı, interlobar fissürlerin 

belirginle şmesi ve kardiyomegali olabilir.  

Tedavi :  

Hastada oksijen saturasyon dü şüklü ğü varsa oksijen verilmesi yeterlidir.   

Prognoz :  

İyidir, birkaç gün içinde düzelir.  
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MEKONYUM ASP İRASYONU 

Patofizyoloji :  

Fetüs hipoksiye maruz kaldığında mekonyumunu intrauterin dönemde amniyon mayiye yapa bilir  

Klinik:  

Küçük havayollarının obstrüksiyonu sonucu ilk saatler içinde takipne, hırıltı, siyanoz ile birlikte solunum sık ıntısı 

bulguları ortaya çıkar.   

Akciğer grafisinde tipik olarak yama  tarzında infiltrasyonlar, ön arka çapın artı şı, diyafragmanın düzle şmesi 

gözlenir.  

Tedavi :  

Amniyon mayide mekonyum tespit edilen bebeğin başı doğar doğmaz ağız içi aspire edilmelidir.  

Mekanik ventilasyon ile düzelme görülmeyen hastalarda sürfaktan, ekstrakorpereal mekanik oksijenasyon (ECMO), 

nitrik oksid fayda sağlayabilir.  

Persistan pulmoner HT riski bulunmaktadır.  Bunun tedavisinde PGE ve PGI, Nitrat, Sildenafil, MgSO4,  Ca++ 

kanal blokerleri, alfa blokerler, bosentan  (endotelin reseptör blokeri) kullanılabilir.  

Beta blokerler pulmoner basıncı arttırdı ğından kullanılmaz. 

 

MEKONYUM İLEUSU 

  Yenidoğanda mekonyumun sertleşerek sıkışması intestinal obstruksiyona neden olabilir ve sıklıkla kistik fibrozla birliktedir.  

Mekonyum en sık ileum alt kısmında birikir . Abdominal distansiyon belirgindir ve kısa bir süre içinde kusmalar gelişir. Röntgende 

mekonyumun en fazla konsantre olduğu noktada gaz infiltrasyonu köpüksü granüler bir görünüm yaratabilir. 

Atrezilerde görülen atrezi üstünde generalize, düzgün hatlı, distandü barsak anslannın aksine barsak looplan genişliği 

değişebilir ve gaz birikimi düzgün hatlı olmaz. 

  Tedavide gastrografin enema denenebilir, başarılı olmazsa veya perforasyon şüphesi varsa laparotomi yapılır. Sıkışmış 

mekonyum izotonik NaCl veya asetil sistein ile çıkarılır. 

Mekonyum peritoniti  

  Barsakta perforasyon in utero veya doğumdan hemen sonra olabilir ve mekonyum peritona bo şalır . Bu tip perforasyonun en 

sık nedeni kistik fibroza ba ğlı mekonyum ileusudur , bazen mekonyum tıkacı veya başka bir nedenli intestinal obstruksiyonlara da 

bağlı olabilir. 

 

  Perforasyon spontan olarak iyileşmiş ve peritona kaçan mekonyum az miktarda ise olay atlanabilir ve daha sonra rastlantısal 

çekilen bir röntgende kalsifiye olmuş mekonyum saptanabilir. 

 

Mekonyum tıkacı  

  Alt kolonik veya anorektal tıkaçlar obstruksiyona neden olabilir. Mekonyum tıkaçları küçük (mikro) sol kolon sendromu (özellikle 

diabetli anne bebeğinde), kistik fibroz, rektal aganglionozis, Mg sülfat verilmiş anne bebeği durumlarında görülebilir. 

  Tıkaç izotonik NaCl ile irrige edilerek açılabilir. Gastrografin de kullanılabilir. 

 

 

BRONKOPULMONER D İSPLAZ İ (BPD)  

Tanım 

 BPD uzun süre agressif solunum tedavisi gören ve bebeklerde (özellikle prematürelerde ) görülen kronik obstrüktif bir akciğer 

hastalığıdır. Konsepsiyondan sonra 36 haftalık olmasına ra ğmen oksijen desteğinin gerekmesi BPD olarak yanımlanır. 
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Fizyopatoloji  

  En önemli predispozan faktör immatür akciğer dokusudur. Yüksek oksijen konsantrasyonu, basınçlı hava, endotrakeal 

entübasyon ve diğer faktörler (oksjen radikalleri, enflamasyon ) olgun olmayan akciğer hücrelerinde hasara (önce ödem ve nekroz, daha 

sonra fıbrozis) neden olur.  

  Sonuçta atelektazi, amfizem ve kistik değişiklikler ile birlikte kronik akciğer hastalığı ve cor pulmonale gelişir. Pulmoner 

damarlardaki hipertrofı persistan fetal dolaşıma (pulmoner hipertansiyon) yol açar. 

Klinik Bulgular  

  BPD genellikle RDS sekelidir. Normalde eğer hasta ölmemişse RDS hayatın 5-6. günlerinde düzelir. Eğer solunum yetersizliği 

hala devam ediyorsa ve bebek respiratöre bağımlı hale gelmişse büyük bir olasılıkla BPD gelişecek demektir. Klinikte postnatal 28. günde 

oksijen ihtiyacının devam ediyor olması BPD tanısını koydurur. RDS sırasında gelişen pulmoner interstisyel amfizem BPD'nin öncü 

bulgusudur. 

  Hastalar dispneik ve siyanotik olup sürekli oksij ene bağımlıdırlar. Röngen-de amfizem, kistik de ğişiklikler (bal pete ği 

görünümü), atelektaziler ve hava bronkogramı mevcut tur.  

  Tedavide 02, furosemid, sıvı kısıtlaması, beta 2 mimetik ve teofilin önerilmektedir. 

YENİDOĞAN SARILIKLARI  

 Yenidoğanda, günlük bilirubin oluşumunun yaklaşık %75’i, dola şımdaki eritrositlerin yıkımı sonucudur  

 Hemen hemen tüm yenidoğanlarda, hayatın ilk 1 haftası içerisinde, indirekt bilirubin düzeyi 2 mg/dl’nin üzerine 

(ortalama 5-7 mg/dl) çıkar.  

 Bu geçici hiperbilirubinemiye “fizyolojik sarılık” adı verilir.  

Sarılıkların ortaya çıkma durumlarına göre;  

 İlk 24 saatte geli şenlerde Rh uygunsuzlu ğu  

İkinci 24 saatte gelişenlerde AB 0 uygunsuzluğu  

  Üçüncü 24 saatte geli şenlerde fizyolojik sarılık dü şünülmelidir.  

Fizyolojik sarılık Term Preterm 

Başlama zamanı 2-3 gün 3-4 gün 

Pik zamanı 3-4 gün 5-7 gün 

Kaybolma zamanı 5-7 gün 8-12 gün 

Maksimum bilirubin 12-13 mg/dl 15 mg/dl 

 

Fizyolojik sarılı ğın klinik özellikleri şunlardır:  

1. günde sarılık görülmez  

Total bilirubin düzeyi, günde 5 mg/dl’den daha fazla artış göstermez ve en fazla 15 mg/dl düzeyine ula şır.  

 Direkt bilirubin düzeyi 2 mg/dl’den azdır.  

 Sarılık, term infantlarda 1 hafta, prematüre infantlarda 2 haftadan uzun sürmez. Fizyolojik olmayan durumlar 

İlk 24 saatte ortaya çıkan sarılık 

Total bilirubinin 5 mg/dl/gün’den hızlı artışı: Termde > 12.9 ; Pretermde > 15 

Direkt bilirubin düzeyi > 2 mg/dl veya total bilirubin düzeyinin % 10’unu aşması 

Sarılığın termde 1 hf.dan, pretermde 2 hf.dan uzun sürmesi 

Klinik 

İndirekt bilirubin, sinir hücrelerine girerek bu hücrelerin ölümüne ve “kernikterus” adı verilen klinik tabloya 

neden olabilir.     

3 dönemi var  

1. Erken dönemde hipotoni laterji beslenme zayıf,yü ksek tonda a ğlama .  

2. Dönemde spastisite,opistotonus,düzensiz solunum.   

3. Dönem,spastisite azalır,mental retardasyon korea tetoz,dental displazi . 

Yaşayan hastalarda  

 Serebral palsi 

 Duyma kaybı  

 Yukarı bakış paralizisi gibi sekeller kalabilir. 
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Tedavi:  

Fototerapi 

 Hiperbilirubinemi tedavisinde, noninvaziv ve güvenli olması nedeniyle en sık kullanılan yöntem fototerapidir .  

Enzim induksiyonu:  

UDP-glukronil transferazı aktive etmek için fenobarbital  kullanılabilir.  

Enterohepatik dola şımın azaltılması:   

Bağırsaklarda bilirubini bağlayan ve emilimi olmayan bazı maddeler bilirubinin enterik emilimini önleyebilir.  

Aktif kömür 12 saatte verilirse etkili olabilmekted ir. Agar’ın da etkili oldu ğu gösterilmi ştir. Bu maddelerin anne 

sütüyle sık beslenmeye (2 saat arayla) üstünlükleri gösterilememiştir.  

Hem oxigenaz inhibitörleri:   

Bazı sentetik metalloporfirinler (Sn-mezoporfirin, Zn- protoporlirin)  hem oksijenaz  enziminin güçlü kompetetif 

inhibitörleridir , bilirubin oluşumunu baskılarlar  

 

IVIG:  

Rh-ABO -subgrup uyşmazlığına bağlı göriüle immun hemolitik anemilerde yararalıdır .Dalak makrofajlarındaki Fc 

reseptörlerini doyurarak eritrosit yıkımı önlenmi ş olur.  

 

FOTOTERAPİ  

Fototerapide asıl amaç bilirubini suda erir hale getirmektir. (geometrik izomerizasyon Lumirubin)  

Endikasyonlar      

Yaş (saat)  
Fototerapi düşün  

Fototerapi  
Fototerapi yetersizse Kan 

değişimi düşün  

Kan değişimi ve yoğun 

fototerapi  

25-48  ≥12  ≥15  ≥20  ≥25  

49-72  ≥15  ≥18  ≥25  ≥30  

>72  ≥17  ≥20  ≥25  ≥30  

 

 

Yan etkileri 

sıvı kaybı, döküntü, hemoliz,ye şil dı şkılama,bronz bebek,retinada hasar  

 

EXCHANGE TRANSFÜZYON  

Komplikasyonlar:  

Vasküler:  

Hava embolisi,Portal ven trombozu , Umbilikal/portal ven perforasyonu, Kardiyak Aritmiler, Sıvı yüklenmesi, Kalp 

durması  

Metabolik:  

Hiperkalemi , Hipernatremi, Hipokalsemi , Hipomagnezemi, Asidoz  

Hematolojik:  

Trombositopeni  

Enfeksiyon:  

Bakteriyemi, Hepatit, CMV, HIVenfeksiyonu  

Diğer:  

Nekrotizan enterokolit, Hipotermi, Hipoglisemi, Akut gastrik dilatasyon , Umbilikal damarların yırtılması, Graft versus 

host hastalı ğı  

 

ANNE SÜTÜ SARILIĞI 

  Anne sütü sarılığı hayatın 4-7. günlerinde başlayıp, 2-3.haftalarda 10-30 mg/dl gibi yüksek değerlere ulaşır ve anne 

sütü kesilmediği takdirde 3-10 hafta kadar yüksek kalabilir.  
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Anne sütü kesilirse bilirubin düzeyleri birkaç günde normale döner ve tekrar anne sütü başlansa bile önceki değerlere 

ulaşmaz. Bundan başka hayatın 2-4.günlerinde görülen erken tip anne sütü sarılı ğı da vardır. Bunların patogenezi birbirinden 

farklıdır. Her ikisinde de bilirubin oluşum hızında artma yoktur.  

Erken formda sütün kendisi de ğil, yoklu ğu sarılı ğa neden olur . Mekanizması düşük kalori alımı ve mekonyum 

pasajındaki gecikmeye bağlı olarak enterohepatik sirkülasyonun artmasıdır. Geç form da ise patogenezde: 

  Anne sütünde glukuronil transferazı inhibe eden m addeler : 5-beta-pregnan-3-alfa, 20 beta-diol,   serbest yağ 

asitleri gibi. 

  Anne sütünde B-glukuronidaz aktivitesinin yüksek olması.  

NEONATAL KOLESTAZ NEDENLER İ 

İnfeksiyonlar Genetik yada kromozomal 

Yaygın bakteriyel sepsis Trizomi E 

Viral hepatitler Down sendrom 

HepatitA, B,C( nadir) Donahue sendromu (leprechaunism) 

CMV, Rubella  

Herpes virüs: HSV, HHV6 Nedeni bilinmeyen intrahepatik hastalıklar 

Varisella virüs İntrahepatik kolestaz-persistant 

Koksaki virüs idiopatik neonatal hepatit 

Echo virüs 

Reo virüs tip 3 
Alagille sendromu (arteriyohepatik displazi) 

Parvo virüs B 19 intrahepatik bilier atrezi 

HIV İntrahepatik safra kanalı yetersizliği 

Diğerleri 

Toksoplazma 
Bilier hastalıklar (progressiv intrahepatik kolestaz) 

Sitiliz  

Tüberküloz İntrahepatik kolestaz - tekrarlayıcı 

Listerya 

Toksik 
Familial tekrarlayıcı benign lenfödem ilişkili kolestaz (Aagenaes) 

Parenteral beslenme ile ilgili Konjenital hepatik fibrozis 

Sepsis ( üriner traktus ) endotoksemi 

İlaçlar 
Caroli hastalığı (intrahepatik kanallarının kistik dilatasyonu) 

Metabolik   

Aminoasi t metabolizma bozuklukları Ekstra hepatik hastalıklar 

Tirozinemi Bilier atrezi 

Lipid  metabolizma bozuklukları Sklerozan kolanjit 

Wolman hastalığı Safra kanalı stenozu 

Niemann-Pick hastalığı Koledokal-pankreatikoduktal birleşme anomalisi 

Gaucher hastalığı Safra kanalının spontan perforasyonu 

Karbonhidra t metabolizma bozuklukları Koledok kisti 

Galaktozemi Kitle (tümör, taş ) 

Fruktozemi Safra / muköz plak 

Glikojenozis İV  

Çeşitli Safra asid biyosentezinin  bozuklukları (reduktaz, 

izomeraz eksikliği) Histiositozis X 

Diğer metabolik defektler Şok ve hipoperfüzyon 



Klinik Bilimler Özet Not 

 
 

 466 

α1-Antitripsin eksikliği Enterit ile ilgili 

Kistik fibrozis intestinal obstriksüyon ile ilgili 

idiopatik hipopitüitarizm Neonatal lupus eritematozis 

Hipotiroidizm Miyeloproliferatif hastalık (trizomi- 21) 

Zellweger (Serebrohepatorenal) send.  

Yenidoğan demir depo hastalığı  

Familyal eritrofagositik lenfohistiyositoz  

Arjinaz eksikliği  

 

Değerlendirme : 

 Etkilenen bebeklerde sarılık koyu idrar açık veya akolik dı şkı ve hepatomegali  vardır. Neonatal kolestazlı 

bebeklerin ço ğunda bu yakınmalar hayatın ilk 1 ayında ortaya çıka r. Sarılık ile gelen bir çocukta konjüge veya ankonjüge 

hiperbilirubinemi ayrımını yapmak zorunludur.  

Total bilirubinin % 20 'den fazlası konjuge ise kol estaz vardır.  . 

Neonatal kolestaz şüphesi olan hastaların incelenmesi 

  Hikaye ve fizik muayene :  Dalak ve karaciğerin boyutu ve kıvamı; diğer anomalilerin varlığı (kardiyak, 

renal, deri); gaita rengi 

  Kan ve idrar analizi :  Fraksiyone serum bilirubin, serum safra asidi, protrombin zamanı, α1 -Antitripsin 

fenotipi, metabolik idrar/serum aminoasit taraması, idrarda redüktan madde, tiroksin ve tiroid stimülan hormon, serum demiri, 

terde klor 

  Kan, idrar, BOS kültürü  ( bakteri, herpes simpleks, CMV, entero virüs ) 

  Enfeksiyon delili için spesifik serolojik çalı şmalar  (HBsAg, spesifik viral seroloji hepatitler için (A,B,C,E, 

Herpes simpleks, CMV, Rubelle, HHV6,7,HIV), VDRL 

  USG, Hepatobilier sintigrafi, Karaci ğer biyopsisi 

NEONATAL HEPAT İT SENDROMU (İNTRAHEPAT İK KOLESTAZ) 

İdiopatik neonatal hepatit:  Sporadik veya familyal olabilir. Sebebi bilinmez, çoğu vaka idiopatiktir. Bu hastaların 

muhtemelen spesifik ancak henüz belirlenemeyen metabolik veya viral hastalığı vardır.  

Enfeksiyöz hepatit  : Herpes simpleks, entero viruslar, CMV, veya nadiren hepatit B gibi spesifik viruslara bağlı 

hepatitler vakaların küçük bir yüzdesini oluşturur. 

İNTRAHEPAT İK SAFRA KANALI AZLI ĞI 

Portal triaddaki interlobüler safra kanallarının sayısında belirgin azalma ve portal ven ve hepatik arteriolların 

normal boyutlu dalları  ile karakterizedir. 

Alagille sendromu (arteriohepatik displazi): İntrahepatik safra kanalı azlı ğının en sık sebebidir.  Hepatik 

histolojinin seri değerlendirmesi çoğu kez safra kanallarının ilerleyici yıkımını gösterir.  

Klinik bulguları arasında atipik yüz görünümü  (geniş alın, derin geniş aralıklı gözler, uzun düz burun, ve az gelişmiş 

mandibula), göz anormallikleri  (posterior embryotokson), kardiyovasküler anormallikler  (pulmoner stenoz , bazen Fallot 

tetralojisi), vertebra defektleri  (kelebek vertebra), tubulointersitisyel nefropati ve geli şme gerili ği yer alır.  

Uzun süreli prognozu iyidir. Anacak tedavi edilmezse, hastaların kaşıntı, yüksek kolesterol düzeyleri ile birlikte 

ksantomları ve vitamin E eksikliğinin nörolojik komplikasyonları olabilir. 

Byler hastalı ğı : Progresif intrahepatik kolestazın nadir ailesel formudur. Etkilenen hastalarda geli şme gerili ği, 

steatore, rikets, ve dü şük GGT  düzyleri vardır. Giderek siroz gelişebilir. 

Aagenaes sendromu: İdiopatk familyal form, rekürren kolestaz ve alt eks tremitelerde lenfödem. 
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BİLİER ATREZİ 

Özellikler 

Bilier atrezi doğumdan sonra 2-3 hafta sonra ortay çıkar.  

Reo Tip 3 sorumlu tutulmakta.  

USG safra kesesi olmaması uyarıcı olmalı. 

Safra yollarının progresif sklerozudur. 

Tanı: 

HIDA sintigrafisi ile safra yolları atrezis kanıtla nabilir.  

 

 

Tedavi 

 Kasai op. (Hepatiko-jujenostomi) 

 

RH UYUŞMAZLIĞI  

Baba Rh + , Anne Rh – olma durumunda, fetus Rh+ olabilir.  

Bu tip gebelerde fetus Rh antijenine kar şı Ab geli şir . Ab ler ilk yapıldı ğında IgM tipi oldukları için plesentayı 

geçemezler.  Ancak sonraki gebeliklerde ve travma durumlarında IgG antikorlar plesentayı geçerek fetusta hemolize neden 

olur.  

Gebelikten önce kan uyuşmazlığı olan annelere mutlaka indirekt-Coombs ile antikor bakılmalıdır .  

Duyarlanma (Ab) yoksa 24 ve 28 haftada 300 mikrogr Rhogam (Anti-Rh AB) verilmelidir.   

Anti-Rh antikorları Fetustan anneye geçebilecek eritrositlere bağlanıp  anne immun sistemi tarafından tanınmasını 

önlerler .  

Yine do ğumdan sonra Rh + çocuk do ğarsa anneye Rhogam tekrar edilir.  

Eğer gebelikten önce indirekt-Coombs ile bakıldığında annede Rh antikorları varsa, 12 ve 20 haftalarda a ntikor 

titresi tayin edilir. 1/ 16 altında ise fetusta hem oliz riski dü şüktür.  

Ancak 1 /16 dan yüksek ise hemoliz riski yüksek olup 16-20 haftalıkken amniose ntez yapılır. Amnion sıvısının 

spektro analizi bilirubin seviyesini gösterir. (Lil ey Eğrisi)   

Ağır hemoliz olan fetuslara kordosentez veya abdomen boşluğuna 0 Rh – kan Tx yapılır.  

 

 

PERİFERİK SİNİR TRAVMALARI  

BRAK İYAL PARAL İZİ  

İri bebeklerde omuz çekilirken brakiyal pleksusun zedelenmesi sonucu olu şur. Genellikle tek taraflıdır, sağ tarafta 

sola göre 2 kat sıktır.  
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Erb-Duchenne Paralizisi:   

Vakaların %80’ini oluşturur. Servikal 5 ve 6. sinirler zedelenir . Çocuğun kolu tipik olarak adduksiyon ve iç 

rotasyonda, ön kol pronasyondadır.  

Paralitik tarafta Moro alınmaz. Biseps refleksi tok tur.  El hareketleri korunmuştur.  

Yakalama refleksi alınır.  Beraberinde klavikula veya humerus kırıkları, omuz subluksasyonu görülebilir.  

Bazı vakalarda frenik sinir (4. servikal) de olaya katılır.  

Frenik sinir paralizisinde solunum güçlü ğü ile birlikte karın tipi solunumun olmadı ğı farkedilir.  

Akciğer grafisinde o taraf diafragma yükselmiştir.  

 

Tedavi  

 Atel 

 Konservatif 

 

 

Klumpke Paralizisi 

  Servikal 7,8 ve torakal 1. sinirler zarar görür. 

  Elde paralizi olur.  

  Yakalama refleksi yoktur .  

Birinci torakal sinirin sempatik lifleri tutulduğunda Horner sendromu (ptosis ve miyosis) birliktedir.  

 

 

YENİDOĞAN APNES İ 

Solunum yollarında hava akımının durmasıdır.  

Prematürelik apnesi  
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1500 g altındaki prematürelerin %50’sinde görülür.  

2-7 günler arasında olur.  

Nedeni nöronal immatüritedir .  

Solunum merkezi immatür olan bu bebeklerin solunumu  “periyodik solunum” şeklindedir.  

Periyodik solunumda 5-10 sn.lik apne dönemini, 10-15 sn süren hızlı ventilasyon (50-60/dk) dönemi izler. Bu tip 

apnede kalp hızı de ğişmez.  

Tedavi: 

 Taktil stimulasyon 

Teofilin 

 

Patolojik apne 

Solunum durması 20 sn.den uzundur. Siyanoz, ani solukluk, hipotoni ve bradikardi (apn eik spell) ile  birliktedir.  

 

 

 

 

 

 

                          Patolojik apne nedenleri 

SSS  HİE, İVK, konvülziyon ve ilaçlar  

Solunumsal  Pnömoni, atelektazi, pnömotoraks, ağır RDS, frenik sinir paralizisi, havayolu tıkanmaları  

Enfeksiyon  Sepsis, menejit, NEK  

GİS  Oral beslenme, barsak hareketleri, GÖR, intestinal perforasyon  

Metabolik  Hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi, hiperamonemi, asidoz, hiperbilirubinemi (kern ikterus),  

 hipotermi, hipertermi  

KVS  PDA, hipotansiyon, hipertansiyon, kalp yetmezliği, anemi, hipovolemi, vagal tonus  

 

HİPOGLİSEMİ 

Term ya da preterm bütün bebeklerde plazma glukoz konsantrasyonunun 50 mg/dl ‛nin altına  düşmesi hipoglisemi 

olarak tanımlanır.  

NEONATAL H İPOGLİSEMİ NEDENLERİ: 

Perinatal stress 

Sepsis (gram negatif) 

Perinatal asfiksi 

Hipotermi 

Polisitemi 

Şok 

Diabetik anne bebeği 

Yetersiz glukoz tedavisi 

Maternal ilaçlar : (ß-sempatomimetikler, Terbutalin Ritodrin Klorpropamid, Propranolol) 

İyatrojenik : Glukoz infüzyonunun hızla kesilmesi, PDA için iv indometazin infüzyonu 

IUBG (SGA bebekler) 

Prematüre bebekler 

Postmatür bebekler 
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Hiperinsülinizm (Beckwith-Wiedeman sendromu, Adacık hücre adenomu, Nezidioblastosis, lösin hiperduyarlılığı, Rh 

uyuşmazlığı) 

 

Hormon eksiklikleri:  BH eksikliği, ACTH yanıtsızlığı, Hipotiroidi, Epinefrin eksikliği, Glukagon eksikliği, Kortizol 

eksikliği, Hipofizer yetmezlik 

Karbonhidrat metabolizması defektleri: Tip1 Glikojen depo hastalığı, Fruktoz intoleransı, Galaktozemi, Glikojen sentaz 

eksikliği, Fruktoz 1-6 difosfataz eksikliği 

Aminoasit metabolizması defektleri: MSUD, Propiyonik asidemi, Metil malonik asidemi, Tirozinemi, 3-hidroksi 3-

metilglutaril KoA lyaz eksikliği 

Yağ asidi metabolizması defektleri 

HİPOGLİSEMİDE PROGNOZ:  

Semptomatik hipoglisemide nörolojik hasar oranı %30-50 arasında değişir. En sık sekeller kalıcı nöbetler ve mental 

retardasyondur.  

 

YENİDOĞANDA H İPOKALSEM İ 

Total Ca düzeyinin semptom (tetani) varken 7 mg/dl’nin, semptom yokken 6 mg/dl’ninaltına düşmesine veya iyonize 

kalsiyumun 2.5-3.0 mg/dl’nin altına inmesine hipokalsemi denir.  

Semptomlar:  

Hipokalsemi eşik potansiyeli düşürerek, kas kasılmasını ve sinir iletimini bozar. SSS ile ilgili en önemli semptomlar, 

konvülsiyon, bilinç kaybı ve apnedir.  

Hipokalsemide kalp bloğu, ventrikül fibrilasyonu, hipotansiyon, kalp yetmezliği, EKG’de QT uzaması, özellikle 

yenidoğanlarda apne ve hipoksiye neden olabilir.  

Laringospazm oluşabilir. Yenidoğanlardaki jitterinessin en önemli nedenlerinden birisi de hipokalsemidir. 

Hipokalsemi kronikleşirse (raşitizm, hipoparatroidi), kemikte demineralizasyon olur, sonuçta kemik ağrıları ve kırıklar 

oluşabilir. Hipokalsemi 1 yıldan uzun sürerse katarakt oluşur.  

1- Yenido ğanın erken hipokalsemisi: 

Hayatın ilk 5 günü içinde görülür  ve fizyolojik hipokalseminin değişik nedenlerle uzaması ve/veya şiddetlenmesi ile 

ortaya çıkar. 

• Alım eksikli ği 

• DAB 

• Perinatal stres (asfiksi) 

• Alkaloz 

• Furosemid tedavisi 

• Kan  transfüzyonu 

 

 

2- Yenido ğanın geç hipokalsemisi: 

•  Aşırı fosfor yükü (en sık)  

•  Mg eksikliği 

•  D vit yetersizliği 

•  Fototerapi 

•  Renal yetmezlik 

•  Pseudohipoparatiroidi 

•  Hipoparatiroidi 

     a) Geçici hipoparatiroidi 

     b) Kalıcı hipoparatiroidi 

        1. İzole konjenital 

        2. DiGeorge sendromu 

        3. Zelweger sendromu, VATER sendromu, CHARGE sendromu 

     c) Sekonder hipoparatiroidi 
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       1. Gr (-) sepsis 

       2. Wilson hastalığı 

       3. AIDS 

 

 

Semptomlar:  

Konvülsiyon, apne, siyanoz, tiz sesli ağlama’dır. Konvülsiyonlar fokal yada jeneralize olabilir. 

Tedavi: 

PO veya IV Ca verilir. 
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HIV ENFEKSİYONU ve AIDS 

RETROVİRUSLAR 

HTLV 

 HTLV-1, T-hücre lösemilerine neden olmaktadır.  

Transfüzyon , anne sütü,   ili şki ile bulaşma olur. Ömür boyu süren latent infeksiyonlara neden olabilir.  

Düzenleyici genleri (tax ve rex) onkogenezde önemli bulunmuştur.  

HTLV-1 akut T-hücreli lenfositik lösemi ve tropikal  spastik parapareziye neden olmaktadır.  HTLV-2’nin hair cell 

lösemi 

HTLV- 5’in malign kutanöz lenfoma ile ili şkilidir. 

 

 

HIV-1 VE HIV-2 

 Zarflı bir RNA virusudur.  

HIV, Zarf üzerinde bulunan gp 120 ile CD4 lenfosite tutunur. Gp 41 ile virus T lenfosite füzyon sağlar. 

Ko-reseptörleri kullanarak farklı HIV viruslarının T-lenfositleri (CXCR-4) ya da monosit/makrofajları (CCR-5) infekte 

ettikleri belirlenmiştir.  

Bu koreseptör mutasyonları  sonucunda LTS (Long term survivor) denen hasta grubu tanımlanmı ştır. 

REVERS TRANSKR İPTAZ  

 Virus stoplazmada RT (RNA bağımlı DNA polimeraz) ile komplementer DNA oluşturur. Sonra aynı enzim ribonükleaz 

aktivitesiyle RNA dizisini yıkar ve DNAya bağımlı DNA polimeraz aktivitesi ile çift iplikli DNA dizisi olu şur . Bu DNA dizisi konak 

genomuna integre olur (integraz enzimi ile) .  

Bulaşma:  

 Virus öncelikle cinsel temas, kan yolu ve anneden bebe ğe bulaş ile yayılmaktadır.  
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Günümüzde bulaşın % 80’i cinsel ili şki ile bula ş şeklindedir.  

Normal vaginal ilişkide bulaş oranı (% 0,1) daha dü şük iken anal ili şkide bula ş oranı daha yüksektir (% 1). Diğer cinsel 

ilişkiyle bulaşan infeksiyonlar varlığı bulaş ihtimalini arttırmaktadır.  

 Anneden bebeğe bulaş tüm HIV olgularının yaklaşık %10’unu oluşturur ve infekte anneden bebe ğe bulaş riski % 12-40 

oranındadır . Geçiş; plasentadan, do ğum sırasında, do ğum sonrasında anne sütü ile bula ş olabilir . Kan yoluyla bulaş azalarak 

sürmektedir. Kan transfüzyonu ve faktörlerin infüzyonuile bulaş % 3-5 HIV olgusundan sorumludur. Böyle bir temasta bulaş olasılığı 

> % 90 olmaktadır. İV uyuşturucu bağımlılarında risk yüksektir.  

 

 Sağlık çalı şanlarında i ğne yaralanması ile HIV bula ş riski oldukça dü şüktür (% 0.3-0.5) . Kanda düşük sayılarda virus 

bulunmaktadır. Ayrıca bu tür kazalar sonrası ya da infekte doğum sırasında uygulanacak antiretroviral ilaçlar bula şı büyük ölçüde 

engelleyebilirler .  

 

HASTALIĞIN EVRELERİ  

 Virusun girişinde genelde genital salgılar (özellikle sperma) ve kan rol oynar.  Virus olası olarak ilk olarak dokudaki 

makrofajları ve submukozal lenfositleri infekte eder. Sonra hızla lenf bezine gelip burada çoğalarak kana ve tüm lenfoid dokulara 

yayılır.  

1-Akut Retroviral Sendrom  

Olguların yaklaşık % 50’sinde akut retroviral sendrom gelişir ve diğerleri bu dönemde semptom göstermezler.  

Bu dönemde gözlenen klinik bulgular; ateş, lenfadenopati, makülopapüler deri  

döküntüsü, farenjit, i ştahsızlık, ... gibi di ğer monositoz sendromu bulgularıyla aynıdır.  

CD4 T  lenfosit sayısında geçici bir azalma izlenir. Bu dönemde gelişen şiddetli immun yanıt ile yaklaşık 1 ay içinde en 

düşük seviyelere geriler. 

2-Latent Dönem:  

 Latent dönemde kanda viral replikasyon düşük seviyelerde devam ederken virus kontrol altında tutulabilmektedir.  

Bu dönemde dolaşımda CD4 T-lenfositleri virusile az sayıda infekte iken lenf bezlerinde belirgin virus çoğalması gözlenir. 

Lenf yumrularında ve di ğer lenfoid dokularda dendritik hücreler virionları yakalamakta ve buradan geçen lenfositlere 

sunmaktadırlar .  

 

3-AIDS ile ili şkili Kompleks:  

AIDS tablosu gelişmeden önce AIDS ile ili şkili kompleks geli şir (ARC) . Bu dönemde belirgin inguinal bölge dışı en 

az iki bölgede izlenen ve 6 aydan uzun süren lenfadenopatiler, ishal ve bazı infeksiyonlar (zona, kandidiyaz, listeria inf., 

EBV inf., ...) izlenebilir.   

4-AIDS:  

CD 4 T lenfosit sayısı 200 altında  iken ya da ciddi fırsatçı  infeksiyonlar varlığında hasta AIDS olarak 

tanımlanmaktadır.   

AIDS le İLİŞKİLİ HASTALIKLAR 

1-Maligniteler:  

Kaposi Sarkomu 

 En sık rastlanan malignite Kaposi sarkomudu r.  

Özellikle homoseksüellerde ve deride sıktır.  

En sık organ tutulumu ise gastrointestinal sistemdedir.  

Endotel orijinli bir tümör oldu ğu dü şünülmektedir.  

HHV-8 bu tümörün olu şumunda rol oynamaktadır.  

Lenfoma 

Non-Hodgkin lenfomalar  

Burkitt lenfoma,  
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B-hücreli lenfoma (çoğu primer beyin lenfoması),  

T-hücreli lenfomalar,  

Kanser 

Ayrıca servikal invazif kanse r, anogenital kanserler de sıktır.  

 

 

 

 

 

 

 

2-Fırsatçı Enfeksiyonlar 

 

 

Gastrointestinal sistem:  

 Sindirim sisteminde orofaringeal kandidiyaz HIV infeksiyonunda en sık r astlanan fırsatçı infeksiyondur.  

Ağızda EBV ile olu şturulan hairy lökoplaki görülebilir. 

Özellikle Candida, HSV ya da CMV ile gelişen özefajit, CMV ile oluşan kolesistit, sindirim kanalında ülserler, CMV koliti 

sıktır.  

İshallerde en sık paraziter ajan olarak Cryptosporid ium saptanır . Bu etken dışkı aside dirençli boyama ile (EZN) 

boyanırsa kolayca tanınabilir .  

Ayrıca İsospora, mikrosporidiumlar da ishal oluşturabilirler.  

HIV kendi başına da ishal etkeni olabilir. Özellikle homoseksüellerde proktitler sıktır . Bakteriyel kolitler saptanabilir ve 

mikobakteriler(MAC, M. tubercülosis) barsakları tutabilirler.  

 

Merkezi Sinir Sistemi  

 MSS tutulumu HIV virusunun kendinden kaynaklanabileceği gibi birçok fırsatçı infeksiyon etkenleri de tutulum yapabilirler.  

 

Toksoplazma tutulumu genelde beyinde çevresi ödemli bir lezyon olarak saptanır. AIDS li hastalarda en sık serebral 

kitle sebebidir. 

Menenjit varlı ğında ilk akla gelecek etken C. neoformanstır . Bu kapsüllü bir mayadır ve çini mürekkebi boyamalarıyla 

BOS’da kolayca gösterilebilir.  

 JC virusu aktive olarak multifokalprogresif ensefalopatioluşturur. CMV, nörosifiliz, tüberküloz menenjit de saptanabilir.  
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Akci ğer:  

 Akciğerler(AC)de ilk olarak P. jirovechii pnömonisi akla gelmelidir. Yaygın interstisyel AC tutulumu sıklıkla belirlenen  

klinik özelliklerindendir.  

Ayrıca tüberküloz , atipik mikobakteri in feksiyonları, bakteriyel pnömoniler, C. neoformans  ve CMV AC tutulumu da 

olabilir.  

Deri:  

 Deride Kaposi sarkomu (HHV-8) dışında deride basiller anjiomatoz saptanabilir. Etken Bartonella henselaedir.  

Molluskum kontagiozum lezyonları aşırı artar . 

HPV ile oluşan siğiller, kondiloma akuminata , HSV ,atipik mikobakteri infeksiyonları sıktır. Sistemik yayılım sonucu 

kriptokok infeksiyonlarında belirgin göbekli deri l ezyonları olu şabilir.  

 

Aşağıdakilerden hangisi çocukluk ça ğında görülen AIDS’in bulgularından biri de ğildir?  

A) Lenfadenopati     

B) Trombositoz  

C) Splenomegali      

D) Anemi  

E) Oportunistik enfeksiyonlar  

 

Akkiz immün yetmezlik sendromu (AIDS), HIV, çocukluk çağındaki akkiz immün yetmezliğin en sık nedenidir. 

AIDS hastalarında görülen semptom ve bulgular şunlardır;  

a)  Nonspesifik bulgular  

b)  Tekrarlayan enfeksiyonlar:  Sepsis, pnömoni, abseler, menenjit, kemik ve eklem enfeksiyonları ve selülit en sık görülen 

tekrarlayıcı şiddetli enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyon ataklarından en sık sorumlu olan ajanlar ise; Haemophilus influenza, 

pnömokoklar, staphylococcus aureus, salmonella ve oppurtunistik ajanlardır (Kandida özefajiti, şiddetli Varisella-Zoster 

enfeksiyonları ve CMV retiniti sık görülür). 

c)  Pulmoner tutulum:  AİDS vakalarının yaklaşık yarısında, lenfoid interstisyel pnömonitis görülür. Pnömocystis carinii 

pnömonisi de sık görülür (%40). 

d)  Ensefalopati  

e)  Diğerleri:  Hepatomegali, splenomegali, lenfadenopati, kronik parotis büyümesi, trombositopeni, hepatit, kardiyomyopati, 

nefrit, pankreatit ve Bell’s paralizisi. AİDS’li çocuklarda ayrıca, %1 oranında da malignensi görülür. 

AIDS vakalarında görülen önemli laboratuar bulgular ı: 

-   Lenfosit ve T helper hücre sayısında belirgin azalma 

-   T-helper/T-supressor hücre oranında tersine dönme 
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-   Sedimentasyon yüksekliği 

-   Anemi ve trombositopeni 

-   Hipergamaglobulinemi 

-  Bazı vakalarda da antijenlere karşı spesifik antikor oluşturulamaz (ör; tetanoz, Haemophilus influenza tip B, pnömokok). 

(Cevap B)  

 

 

 

Göz:  

CMV reaktivasyonu  sıklıkla retinada oluşur ve retinit gelişir.  

VZV retinada nekroz oluşturabilir. 

HIV Tanısı  

 HIV infeksiyonu laboratuvar tanısında serolojik yöntemler öncelikle kullanılırlar.  

HIV infeksiyonu sonrasında kanda ilk olarak p-24 an tijeni saptanır.  

Sonra gp 120 ve p 24’e kar şı antikorlar meydana gelir ve p24 antijeni kaybolur .  

AIDS gelişirken ise anti p-24 antikorlarını kaybolduğu ve sonrasında p-24 antijeninin yeniden ortaya çıktığı saptanmıştır.  

Antikor tayini (serokonversiyon) ortalama 1-3 ayda gerçekle şir, fakat % 5 olguda bu olay 6 aya kadar gecikebili r. 

Bu durumda viral antijen, virusun kendisi ya da viral genom gösterilebilir.  

 

Antikor tayininde EL İSA yöntemi kullanılır ve (+) sonuçlar Western Blot yöntemi ile do ğrulanır.  

 Tedavinin izleminde ise CD4 sayımı yanında viral yükün takibi de önerilmektedir.  

 

 

TEDAVİ  

A- Fırsatçı infeksiyonların tedavisi:  

Genelde CD4 < 200 altında primer olarak uygun olgularda profilaksi başlanır (primer).  

Bu infeksiyonlar geliştikten sonra ise genelde ömür boyu bir profilaksi kullanımı gerekir (sekonder).  

HIV profilaksi 

 

CD4 < 200: PCP  

CD4 < 100 : T.gondii  

CD4 < 50 : MAC, CMV, (Candida, kriptokok)  

Tüm hastalar : TBC (INH) 

B - Antiretroviral tedavi:  

Tedavi kararında CD4 sayısı ve viral yük sonuçları birarada değerlendirilir.  

 

AIDS’L İ HASTALARDA GÖRÜLEN FIRSATÇI ENFEKS İYONLARIN TEDAV İ VE PROFİLAKS İLERİ  

Etken  Tedavi  Profilaksi  

CMV enfeksiyonları  İntravenöz Gansiklavir veya foscarnet  Oral gansiklavir  

Herpes Simpleks  Asiklavir, foscarnet  Asiklavir  

Mycobacterium avium 

kompleksi  

Klaritramisim veya azitromisin + Etambutal veya rifabu-

rin + ciprofloksosin veya rifampin  
Klaritromisin veya azitromisin  

M. tuberkülozis  INH + Rifampin + Prazinamide + Etambutol  - 
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Salmonella  Üçüncü jenerasyon sefalosporinler  - 

P. carinii pnömonisi  Kontrimoksazole, pentamidiz, dapson  
Ko-trimaksazol, dapson, inhale 

pentamidine  

Candida albicans  Amfotenisin B, flucanazole  Fluconazole  

H. capsulatum  Amfoterisin B, itraconazol  - 

C. immitis  Amfoterisin B  Oral itrakonazol veya flucanazole  

T. gondi  
Primetamin ve leucovorin asid + sulfadiazin veya 

klindansin  

Ko-trimoksazol veya primetami-ne-

dapson  

 

Pnömoni yakınması ile takip edilen immün yetmezlikl i hastanın bronkoalveolar lavajında metanamin silve r 

ile boyanan sferik organizmaların olu şturdu ğu köpüksü silendirler izleniyor. 

Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Nocardiazis 

B) Pneumocystis carini enfeksiyonu 

C) Aspergillozis 

D) Zigomikozis 

E) Cryptosporidium parvum enfeksiyonu 

1. Nükleozid analogları RT inhibitörleri:  

Zidovudin (ZDV) / azidotimidin (AZT):  

En sık baş ağrısı,bulantı gibi şikayetler oluşturabilirken en önemli doz kısıtlayıcı yanetki lökopeni, anemidir .  

Didanozin ( ddI):  

Doz kısıtlayıcı yan etki geri dönü şümlü periferal nöropati ve pankreatittir.  

 

Zalsitabin (ddC):  

Doz kısıtlayıcı yan etki özellikle yanma hissi ile karakterize nöropatidir . Pankreatit nadir fakat ölümcüldür.  

 

Stavudin ( d4T):  

doza bağlı periferik nöropati  yapar.  

 

Lamuvidin (3TC):  

Başağrısı, karın ağrısı, ishal, perferik nöropati,... gibi bir çok yan etki bilinse de    

   en az toksik etki  bildirilen ajandır. Kronik HBV  infeksiyonu tedavisinde de kullanılır.  

2. Nonnükleozid RT inhibitörleri (NNRTI):  

Hızla direnç geli ştirmeleri ve bu direncin tüm NNRT inhibitörlerini kapsaması önemli bir sorundur. Tedavide döküntü, 

başağrısı, sindirim sistemi yakınmaları en sık yan etkiler olarak izlenir. Stevens-Johnson sendromu nadir fakat korkutucu bir 

yan etkidir.  

 Nevirapin  

 Delavirdin 

 Efavirenz  

3. Proteaz inhibitörleri :  

HIV proteazını inhibe ederek viral poliproteinlerin aktif hale gelmelerini engeller. 

En önemli doz kısıtlayıcı yan etkileri lipodistrofidir.  
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Sakuinavir :  

Sindirim sistemi yakınmaları sıktır. Daha nadir olarak transaminazlarda yükselme, sarılık, konvülziyon oluşturabilir 

Ritonavir:   

İlaç etkileşimi önemli sorun yaratır ve bazı ilaçlarla birlikte kullanılmaması gerekir.  

İndinavir  

Nelfinavir 

Amprenavir 

 

4. Füzyon inhibitörleri :  

Enfuvirtid, HIV-1’in yüzeyinde bulunan gp41’deki füzyon proteinleri ile etkileşerek virusun CD4 + T lenfositlere 

bağlanmasını, dolayısı ile virusun CD4 + T lenfositiyle füzyonunu bloke etmektedir.  

5. İntegraz inhibitörleri: 

 

Raltegravir 
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MİKOLOJ İ 

GENEL B İLGİLER 

  Bakteriler prokaryotik iken, mantarlar ökaryotiktir.  

  Mantarlar , nonfotosentetik protistalardır.  

  Mantarlar bitkiler aleminin en küçük canlıları olarak kabul edilirler.  

  Aerob ortamda ürerler.  

  Asidik ortamlarda üreyebilirler  

 Mantar hücresi tıbbi yönden önem ta şıyan 2 yapıya sahiptir:  

 1. Hücre duvarı,  peptidoglikan değil kitin den yapılmıştır.  

 2. Hücre zarı,  kolesterol değil (insan) ergosterol ve  zimosterol  içerir.  

Hücre zarındaki bu farklı steroller Amfoterisin B 'nin seçici etkisini sağlar.  

Üreme yetene ğindeki mantar hücresine spor adı verilir.  

Mantarlar ba şlıca ikiye ayrılır:  

 1. Mayalar 

 2. Küfler  

Özellikler : 

  Mayalar, aseksüel tomurcuklanma  ile üreyen tek hücrelerdir.  

  Küfler, uzun filamantöz iplikçikler  yaparak ürer ve miçel  oluşturur.  

  Küflerin oluşturdukları filamantöz yapılara hif denir.  

  Hiflerin oluşturduğu dallı yapıya ise miçelyum  denir.  

  Bazı hifler bölmelere ayrılmış olarak görülürler, bunlara septal hifler  denir.  

  Birçok önemli mantar sıcaklığa bağımlı olarak dimorfik tir. 

  Dimorfik mantarlar , oda ısısında saprofit küf halinde bulunurken, vücut sıcaklığındaki konak dokularda maya  halindedir.  

  Fungusların çoğu zorunlu aeroptur , bazıları fakültatif anaeroptur.  

  Fungusların hiçbiri zorunlu anaerob değildir.  

  Bütün funguslar önceden oluşmuş bir karbon kaynağına gereksinim duyarlar. 

  Mantarların çoğunun doğal yaşam alanı dış ortam dır. (önemli bir istisna C. albicans ) 

  Bazı funguslar seksüel yolla ürer.  

 

Eşeyli sporlar:   

  Zigosporlar 

  Askosporlar 

  Bazidosporlar 

  Oospor 

Tıbbi önem taşıyan fungusların çoğu cinsel olmayan yolla ürerler.  

Eşeysiz sporlar:   

  Blastospor (en çok mayalarda görülür.) 

  Arthrospor 
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  Klamidospor 

  Sporangiospor  

Mantar enfeksiyonlarına mikoz  adı verilir.  

YÜZEYEL MİKOZLAR 

  Yüzeyel mikozlar sağlıklı bireylerde deri ve saçın canlı olmayan dokularını tutar. Bu nedenle hücresel yanıt 

oluşturmazlar ve kozmetik sorunlar dı şında bir yakınmaya neden olmazlar .  

  Ancak, son yıllarda bağışıklık sistemi baskılanmış hasta sayısının artmasına, immunsüpresif tedavilerin ve invaziv 

girişimlerin daha sık uygulanmasına bağlı olarak yüzeyel mikoz etkenlerinin yol açtığı sistemik enfeksiyonlar da görülmeye 

başlamıştır.  

T. VERSİCOLOR 

   Etken normal deri yüzeyinde kommensal olarak bul unan lipofilik bir maya olan Malassezia türleridir 

  Sadece kozmetik bir sorun oluşturan bu hastalığın nedeni Malasseria furfur dur.   

  Sıcak ve nemli havalarda  çok sık görülür.  

   Pitriasis versikolor bedenin üst kısmında kolda ve gövdede hipo veya hiperpigmente maküler , kaşıntısız  lezyonlar 

şeklinde görülür. 

 Ayrıca, iv yoldan yağlı solüsyonlar  verilen hastalarda M. furfur'un neden olduğu kateterle ilişkili sepsisler de bildirilmiştir 

Tanı 

 Lezyondan yapılan kazıntı örneğinin direkt mikroskopik incelemesinde spor ve hiflerin birlikte görüldüğü "köfte ve 

spagetti " görünümü pitriasis versikolor için karakteristiktir  

 

Tedavi 

 Tedavide selenyum disülfid gibi keratolitik ajanlar  

 Topikal mikonazol kullanılabilir.  

  Ağır olgularda oral ketokonazol veya itrakonazol kullanılabilir. 
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DERİ MİKOZLARI (DERMATOF İTOZ) 

  Dermatofitozlar ın nedeni derin dokulara bulaşmayıp sadece yüzeyel keratinize yapıları (deri, kıl ve tırnak) enfekte eden 

mantarlardır. (Dermatofitler) 

En önemli dermatofitler 3 cinse aittir:   

1. Microsporum: Ektotriks → Saç, deri nadiren tırnak 

2. Trichophyton: Endotriks → Saç, deri, tırnak’ta infeksiyon yaparlar. 

3. Epidermophyton:  Ektotriks → Deri ve tırnak 

Ortak özellikleri keratize dokuyu tutmalarıdır.  

 

Tedavi 

  Dermatofit tedavisinde sistemik olarak griseofulvin (Mikrotubul zehiri)  kullanılır.   

  Amfoterisin-B  sistemik etkili olduğu halde tedavide kullanılmaz.  

TİNEA CAP İTİS 

  Baş derisi  ve saçın  enfeksiyonudur.  

  Pediatrik ve eri şkin formları vardır. 

  Wood lambasında inceleme ya da deri ve saç örneklerinin %10 KOH’dan sonra mikroskopik incelemesi ile tanı konulur.   

1. Epidemik tinea capitis 

  Çocuklarda  görülür ve antropofiliktir . 

  Etken M. audouinii’dir . 

  Çoğunlukla inflamatuar de ğildir  ve saçta gri alanlara  yol açar. 

  Şapka gibi saça temas eden giyeceklerle bulaşabilir. Bu nedenle okullarda ve kreşlerde epidemilere yol açabilir. 

  Pubertede kendiliğinden iyileşebilir. 

Tedavi 

  Oral griseofulvinin  yanı sıra, enfektiviteyi azaltmak amacıyla borik asit gibi bir topikal fungistatik  bir ajanla tedavi edilir. 

2. Zoofilik tinea capitis (epidemik olmayan) 

  Primer olarak çocuklarda  görülür.  

  Çoğunlukla ev hayvanlarından ve bazen çiftlik hayvanlarından bulaşır. Bulaşma kaynağı olan hayvanın da tedavisi 

gerekir. 

  En sık M. canis  veya Trichophyton mentagrophytes  tarafından oluşturulur.   

  Daha inflamatuar karakterdedir. T. mentagrophytes  enfeksiyonunda kerion  oluşur. 

  Geçici alopesi, kerion, keloid ve inflamasyona  yol açabilir. 

  Kendili ğinden geçebilmesine  karşın genellikle ağrılı olduğundan oral antifungallerle  tedavisi gerekir. 
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3. Siyah nokta tinea capitisi 

  Erişkinde , saç kırıklarıyla  karakterize kronik  bir enfeksiyona yol açar. Foliküller koyu renkli konidyalarla dolar. 

 T. tonsurans  tarafından oluşturulur. 

Tedavi 

  Oral griseofulvin  veya oral ketokonazolle  tedavi edilir. 

4. Favus (tinea favosa) 

  Çocuk ve eri şkinde  görülür. 

  T.schoenleinii  tarafından oluşturulur.   

  Tinea capitis’in ağır bir formudur. Skutula  oluşumu ve skarlaşmayla birlikte kalıcı saç kaybına yol açar. 

 Tedavi 

 Griseofulvinin  yanı sıra debridman  gerekir.  

 

T. PEDİS 

  En sık rastlanan tiptir.  

  Ayak tabanı ile ince derinin birleşme yerinde başlar.  

  Etken Trichopyton ve Epidermophyton dur.  

  Tinea Pedis parmak aralarında  kaşıntılı, veziküler lezyonlar oluşturur.  

  Kronik enfeksiyonlarında tırnaklarda tutulur. (Oniko-mikozis)  

  Onikomikozis tırnağın distal kısmında trofik bozukluklarla başlar. Tırnaklar sararır, kalınla şır ve kırılır.  

  T. pediste (çoğunlukla) ellerde  mantarın metabolik artıklarına karşı gelişen bir hipersensitivite reaksiyonu oluşur. Buna İd 

reaksiyonu  denir.  
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  İd reaksiyonu da vezikülerdir, fakat mantar içermez ,simetrik tutulum gözlenir.  

  İd reaksiyonu  ayaktaki primer enfeksiyonun tedavi edilmesiyle iyileşir.  

 

SUBKUTANÖZ M İKOZLAR 

Bunların nedeni toprak ve bitkilerde üreyip deri altı dokuya bir travma  sonucu giren mantarlardır.  

SPOROTRİCHOSİS 

  Sporothrix schenckii  bitkilerde yaşayan dimorfik bir mantardır.  

  Sporotrix enfeksiyonu daha çok çiftlik işçilerinde ve bahçıvanlarda  görülmektedir.   

  En sık eller ve kollarda görülür. 

  Mantar travma yerinden girer yerel bir püstül veya ülser ile buraya ait lenfatikler boyunca nodüller oluşturur.   

  Fırsatçı bir mantar değildir.   

  Lezyonlar kronik olabilir.  

  Etkenin inhalasyonla alınması sonucunda pulmoner tutulum görülür.  

  Sporothrix’in deri dışında en sık sistemik tutulumu kemik ve eklemlerde görülür. 

Tanı 

Lezyondan aspire edilen sıvı, pü, eksüda örnekleri, biyopsi materyali de olabilir 

% 20 KOH ile I/M da incelenir 

Puro şeklinde maya hücreleri 

Sa bouroud besiyerine ekilir 

Tedavi 

 Hastalık oral potasyum iyodür veya itrakonazol ile tedavi edilir.   

 Sistemik enfeksiyonlarda amfoterisin B  kullanılır.  

 

CHROMOMYCOSİS 

  Deriye bir travmayla giren çeşitli toprak ve mantarlarının neden olduğu yavaş ilerleyen granülomatöz  bir enfeksiyondur.  

  En sık etken Fonseoceae pedrosi ’dir. 

  Siğile benzer lezyonlara eşlik eden kabuklu abseler lenfatikler boyunca yayılır.  

  Dokuda sklerotik  cisimler oluşturur. 

  Daha çok çıplak ayakla dola şan çiftçilerde görülür.  

  Melanik benzeri pigment yaparlar.  

  Hastalık oral flusitozin  veya tiabendazol gibi ilaçlar ve yanısıra cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.  
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SİSTEMİK MİKOZLAR 

 Genellikle solunum yoluyla alınıp direkt olarak yada akciğer enfeksiyonu sonrası organlara dağılırlar.  

 Etkenler dimorfik tir ve dokularda maya , kültürlerde ise küf  tipinde ürerler.  

 Bulaşıcı değildir ve insandan insana geçmez.  

 Kronik ve çok yavaş seyrederler.  

Sistemik mikoz yapan mantarlar: 

  Coccidiodes 

  Histoplazma 

  Blastomyces 

  Paracoccidioides 

 

HİSTOPLAZMOZ İS 

  İnfluenza ve di ğer pnömonilerden ayırdedilmelidir.  

  Enfeksiyonlar çoğunlukla (%95) belirsiz, subklinik  veya kendili ğinden geçen  hastalıklar şeklindedir. Akciğerlerde 

sıklıkla kalsifikasyon  bırakır. 

  Enfeksiyonun tipi, hastanın genel sağlık durumu, akciğer yapısı ve immün sistemine ve alınan mantar miktarına bağlıdır. 

  Lokal veya yaygın; akut, kronik veya fulminan şeklinde sınıflandırılabilir. 

  Histoplasma capsulatum’un yol açtı ğı hastalık granülomatöz bir mantar enfeksiyonudur.  

 Küçük, dimorfik , fakültatif intraselüler  bir mayadır. Monositlere yerleşerek tüm retiküloendotelial sistemi (RES) dolaşır. 

 Kapsülü yoktur 

 Kuş veya yarasa gübresi karı şmış toprakta , mikrokonidya ve geniş tüberküllü makrokonidyalı  filamentöz bir formda 

bulunur.   

Tanı 

 Balgam , boğaz ve kan kültürlerinde dimorfik mantar izlenir. 

 Serolojik testlerden kompleman fiksasyon, immünodifüzyon ve radyoimmünoassay kullanılabilir. 

 

HİSTOPLASMOZ FORMLARI  

Akut histoplazmoz 

 Mantar gribi  olarak bilinir.  

 Asemptomatik hastalıktan şiddetli grip benzeri tabloya kadar farklılıklar gösterir. Hastalık kendili ğinden geçer . 

 Hemen her zaman pulmoner bir hastalık olmasına karşın, bazen makrofajlar aracılığıyla hematojen yayılım izlenebilir. 

 Hiler lenfadenopatiyle  seyreden değişik akciğer grafilerine yol açabilir. Kalsifikasyon, özelliklerde gençlerde çok 

yaygındır. Karakteristik olarak her iki akci ğer de tutulur. 

 Sağlıklı insanlarda istirahat ve iyi beslenme ile kendiliğinden düzelir. 

 

Yaygın sistemik histoplasmoz 

  Hücresel immün yetmezliği olan kişilerde görülür (örn. AIDS hastaları, T hücre yetmezlikleri ve lenfomalar). 



Klinik Bilimler Genel Tekrar 

 

O.E                                                     486 

 1 yaşın altında RES yetmezli ği olan küçük çocuklarda fulminan hastalı ğa yol açar. 

Semptomlar  

 Mukus membranlarında lezyonlar veya akciğer dışında bir enfeksiyon odağı. 

 Belirgin hepatosplenomegali (en önemli belirti)  

 Beyaz küre ve trombosit sayımında ve hemoglobin düzeyinde düşme, yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC). 

 Pulmoner semptomlar (görülmeyebilir) 

 Kilo kaybı 

 Addison hastalı ğı (fulminan vakaların yaklaşık %50’sinde) 

 Tedavi  

  Amfoterisin B ile agresif tedavi edilmelidir.  

 

 

 

 

BLASTOM İKOZ 

  Dimorfik bir mantar olan Blastomyces dermatidis tarafından oluşturulan pulmoner, yaygın sistemik  ve deri  

enfeksiyonudur. 

  Enfeksiyonun tipi, hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. 

 Sıcaklıkla de ğişen dimorfik mantardır.  

 Çift katlı  gözüken bir hücre duvarı olan, geniş tabanlı tomurcuk  yapan, çoğunlukla serbest, büyük, maya hücreleri 

şeklinde dokularda bulunur. 

 Konidya  şeklinde inhale  edildikten sonra akciğerlerde mayaya dönüşür. 

 Çürüyen odunlar ve kunduzların yaptı ğı barajlarda bulunur  
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Blastomikoz formları  

Akut pulmoner blastomikoz 

 Tedavisiz iyileşebilir.  

 itrakonazol kullanılabilir. 

Kronik pulmoner blastomikoz 

 Üst lobda süpüratif veya granulomatöz lezyonlara  neden olur. 

 Çoğunlukla kanser tanısı konur. 

 En sık, kavitasyon ya da kalsifikasyon olmaksızın infiltratif görünüm  izlenir. 

 Tedavide itrakonazol etkilidir. 

Yaygın blastomikoz 

 Organizmalar makrofajlar tarafından en sık deri ve kemik olmak üzere uzak bölgelere taşınır. 

 Blostomikozda sık tutulan alanlar: Akciğerler, deri, prostat, epididim, testis, kemik ve cilt altı dokusu.   

Tanı 

 deri lezyonlarının kenarından yapılan kazıntılarda, KOH uygulandıktan sonra, geniş tabanlı tomurcuklanan mayaların 

görülmesıyle konulur. 

Tedavi 

 itrakonazol. 

 

 

KOKS İDİYOİDOMİKOZ 

  Etken dimorfik bir mantar olan Coccidioides immitis’tir. 

  Toprakta bulunan küf şeklindeki artrospor ’larının inhalasyonuyla bulaşır. 

  ABD’nin güney batısında ise Latin Amerika’nın kurak bölgelerinde endemiktir. Türkiye’de pek görülmez.    

 

  Dokuda sferüller şeklinde bulunur. 

   Direk ya da hematojen yolla vücutta yayılırlar. 
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  Yenidoğan ve immün süprese hastalarda disseminasyon sıktır ve mortalite yüksektir. 

   Akciğer enfeksiyonu genelde asemptomatiktir. 

  Dimorfik mantarlar içinde merkezi sinir sistemini e n sık tutan mantardır.  

  AIDS’li hastalarda meninkslere yayılım sık görülür. 

  Vadi ateşi (çöl romatizması) etkenidir. 

 

Tanı: 

  Balgam, deri lezyonları, beyin omurilik sıvısı, biopsi örnekleri ve bronş sıvısından alınan materyal kullanılabilir. 

Seroloji : 

 lateks aglütinasyon  

Tedavi :  

 Amfoterisin B  tercih edilir. Menenjit varsa intratekal verilir. 

 

Vadi ateşi (çöl romatizması) a şağıdaki şıklardan hangisine ili şkindir?  

A) Kandidoz  

B) Histoplazmoz  

C) Mukor mikoz  

D) Koksidiyoidomikoz  

E) Sporotrikoz  

(CEVAP D)  

 

PARAKOKS İDİYOİDOMİKOZ 

  Etken dimorfik mantar olan Paracoccidioides brasilievis ’tir. 

  Topraktaki küf şekillerinin inhalasyonuyla bulaşır. 

  Endemik bölgelerde triadı:  Pulmoner lezyonlar, dişsiz bir ağız ve servikal lenfadenopati’dir. 

  SDA besiyerinde gemici dümeni’ne  benzer bir üreme gösterirler 

Tanı 

  Seroloji   

Tedavi  

 amfoterisin B ve ketokonazol kullanılır. 
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FIRSATÇI MİKOZLAR 

  Bazı mantarlar normalde bulunup hastalık yapmazlar. 

  İmmünsüpresyon veya uzun süreli antibiyotik kullanımı gibi durumlarda patojenite kazanırlar.  

Fırsatçı mikozlar:   

   Candida 

   Cryptococcus 

   Aspergillus 

   Mucor 

   Rhizopus 

CANDİDA 

C. albicans ve di ğer Candida türlerine ba ğlı (C. Torpicalis, C. Glabrata, C. Parapsilosis, C. Kruse v.b)   

 En sık C. albicans enfeksiyonu görülür. Normal flora üyesidir. 

  C. albicans enfeksiyonuna kandidiazis  yada moniliazis denir. Saçlı deriyi enfekte etmez.  Deri, mukoza ve tırnakları 

tutar.  

  Candida albicans , hem yalancı hem de gerçek hif yapar.  

 Düşük sıcaklık ve pH’da tomurcuklanma ve psödohif, artan sıcaklık ve pH’da ise gerçek hif oluşumunu hızlandırır. 20 

°C’de, kültür ortamında blastospor ve klamidospor oluşturur.  

 

  Klamidospor, candida türlerinden sadece C. albica ns tarafından olu şturulur . Candida albicans, mısırunu Tween 80 

agarda , diğerlerinin aksine küresel klamidosporlar (hiflerin ucunda iri küreler) oluşturur.  C glabrata  ve  C albicans  tüm candida 

enfeksiyonlarının % 70 inden sorumlu.  

 

 

Diğer Candida türlerinden C. glabrata sıklıkla idrar yolu enfeksiyonlarından izole edilir. C. parapsilosis 

hiperalimentasyon sıvılarına bağlı sistemik infeksiyonlara neden olmaktadır. 
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Candida dubliniensis , germ tüp pozitifliği ve mısırunu agarda bol miktarda klamidospor oluşturabilme özelliği nedeniyle, 

Candida albicans’ın diğer türlerden ayrımında sorun yaratır. Ancak, Candida albicans’ın aksine 45
0
C ısıda üreyemez  

C. dubliniensis HIV (+) hastalarda sıklıkla tanımlanmış özellikleri ile C. albicans’a benzeyen yeni bir türdür.  

C.glabrata ve C.krusei  antimikotiklere dirençli türlerdir. Hastane infeksiyonlarında Candida albicans dışındaki en sık etken 

Candida tropicalis ’tir. C glabrata  flukanazol rezistansı, C. krusei  ketoconazole ve  flukanazol rezistansı, Itraconazole ve 

amfoterisin B ye azalmış duyarlılık.  

C lusitaniae  amfoterisin B ye rezistan. Azol türevlerine ve  ekinokandinlere duyarlı. C parapsilosis  hastanelerde vasküler 

katater protez enfeksiyonu yapar.  C tropicalis  lösemi ve KİT yapılanlarda sepsis etkeni. 

 

İdrar yolu enfeksiyonu dü şünülen bir hastanın idrar kültüründe çok sayıda may a üremi ştir. Üreyen mayanın germ tüp 

olu şturdu ğu ve 42°Cde üreyemedi ği saptanmı ştır. Muhtemel etken a şağıdaki Candida türlerinden hangisidir? 

A) C. Albicans 

B) C. Dubliensis 

C) C. Tropicalis 

D) C. Tropicalis 

E) C. krusei 

Cevap: B 

Kandidiazis olu şumuna yol açan faktörler:  

  Gebelik, bebeklik ve yaşlılık gibi fizyolojik nedenler 

  Tbc ve tifoyu takiben enfektif nedenler 

  Lenfoma ve lösemi gibi hematolojik nedenler 

  Malignite 

  Uzun süreli antibiyotik tedavisi 

  AIDS ’li hastalarda rastlanan en sık mantar enfeksiyonu etkenidir. 

  Hastane enfeksiyonunda en sık karşılaşılan mantar candida’dır. 

Kandidiazis ba şlıca 3 grupta toplanır:  

 1. Kutanöz tip 

 2. Sistemik tip  

 3. Kronik mukokutanöz tip  

Kutanöz tip 

  Kutanöz tipte deri, mukoza ve tırnaklar tutulur.  

  Saçta enfeksiyon yapmaz.   

  Süt çocuğunda, oral kandidiazis (Pamukçuk)  görülür.  

  Pseudomembranlar beyaz  renklidir.  

  Süt çocuğunda pişik etkeni olarak görülür.  

  Onikomikosis de yapar. Piyojenik enfeksiyona benzer.  
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Sistemik Tip 

  Septisemi, endokardit, menenjit ve nadiren osteomyelit  yapar.  

  Bakteryel sepsise benzer bulgular ortaya çıkar. 

   Menenjit formu kronikleşebilir.  

  Pyelonefrit ve pulmoner enfeksiyon da yapar.  

Kronik mukokutanöz tip 

  Deri, tırnak, a ğız mukozası, üriner ve GIS mukozası tutulur.   

  Derin dokulara yada kana yayılım olmaz.  

  Hastaların çoğunda endokrin bozukluk vardır.  

 

Tedavi : 

  GIS enfeksiyonlarında oral nistatin  kullanılır.  

  Lokal enfeksiyonlarda imidazol türevleri kullanılır.  

  Sistemik enfeksiyonlarda Amfoterisin B  kullanılır.  
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 CRİPTOCOCCUS NEOFORMANS 

 Antijenik bir mukopolisakkarit kapsüle  sahip bir mayadır.   

 

  Meyve, süt, toprak ve bitkilerden izole edilebilir 

  Güvercin dı şkısında bulundu ğundan, güvercinle u ğraşanlarda mesleki bir hastalık nedenidir.   

 AIDS’de en sık fungal menenjit etkenidir.   

 Kriptokoklar, AIDS hastalarında ya şamı en çok tehdit eden mantar enfeksiyonudur.  

 Fenol oksidaz virulans faktörüdür .Üreaz (+)’tir 

Kriptokok Menenjiti 

  En sık menenjit şeklinde görülür.   

  Şiddetli giderek artan başağrısıyla beraber genelde ateş ve tipik menenjit bulguları görülür 

Pulmoner enfeksiyonlar 

  Genelde asemptomatik veya kendiliğinden geçen enfeksiyonlardır 

 En sık güvercinle  uğraşanlarda görülür 

  En sık primer odak akciğerdir 

Tanı 

  Polisakkarit kapsül a ntijeni aramada en sık latex aglütinasyon testi kullanılır 

  BOS sedimenti nigrasin veya çini mürekkebi  ile muamele edilince kapsül boyanır ve yıldız görünümünde görünürler.  
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Tedavi 

 5-Flusitozin  veya flukonazole ek olarak amfoterisin B kullanılır.   

 AIDS hastalarında bir imidazolle idame tedavisi yapılır 

 Profilakside flusitozin kullanılır 

 

ASPERGİLLOZ 

  Aspergillus fumigatus ve diğer pek çok Aspergillus türüyle oluşan bir dizi enfeksiyöz ve allerjik hastalıktır. 

  Aspergillus türleri tabiatta küf şeklinde (monomorfik) bulunur. 

  En sık akciğer enfeksiyonu yapan mantardır. 

  Her yerde bulunan, filamentöz bir mantardır. Havada sporları mevcuttur. 

  Doku ve kültürlerde, dikotomoz dallanma gösteren karakteristik septalı hifleriyle  tanınır.   
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  Çok sayıda konidya çıkan konidya başları üretir. 

  Fırsatçı bir organizmadır. 

  Açık kalp cerrahisi sonrasında en sık aspergillus enfeksiyonları görülür. 

  Kemik ili ği transplantasyon merkezi için en ciddi tehlikeyi a spergillus olu şturur. 

  A. fumigatus ve Aspergillus flavus en sık rastlan an türlerdir . 

  Aspergilluslar içinde en sık enfeksiyon yapan ve allerjik reaksiyona yol açan A. fumigatus ’tur.  

  A.flavus  aflatoksin salgılayarak karaciğer kanserine sebep olur. 

  A. clavalus , bira işçilerine tahıl tozlarıyla bulaşır; pnömonik enfeksiyon ve hipersensitivite gelişir. 

Aspergilloz formları  

 Allerjik bronkopulmoner aspergilloz(ABPA) 

 Astım ve CF hastalarına superimpoze olur. 

 Organizmanın mukus tıkaçlarında kolonize olur ancak akciğerleri invaze etmeden allerjik reaksiyonla hastalığa yol açar. 

 Aspergillus’a karşı yüksek IgE  antikorlarının saptanmasıyla tanı konulur.  

 Astımlı hastalarda kolonize olursa, astımda ağırlaşma ve ilaç rezistansı oluşur.  

 Eozinofili ve IgE yüksekliği eşlik eder. BT de santral bron şiektazi  görülebilir. Bazen geçici eozinofilik pnomonik 

infiltrasyonlar vardır. 

Tedavi 

 İnhaler antifungal 

 Steroid dozunun arttırılması 

 

Aspergilloma  

  Mevcut akciğer kavitelerinde yerleşen, sferik şekilli Aspergillus kolonileridir. Akciğer dokusunu invaze etmez, bu sebeple 

antifungal ilaçlar tedavide etkisizdir , cerrahi eksizyon gereklidir. 

 Klinikte tekrarlayan hemoptiziyle  seyreder. 

  Akciğer grafisinde fungus topu görünümü karekteristiktir.   
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İnvazif aspergilloz  

  Genellikle lösemide ağır nötropeni varlığında ve transplant hastalarında görülür. 

 Sinüzit ya da akciğer enfeksiyonu şeklinde başlayıp en sık beyin olmak üzere vücudun herhangi bir yerine yayılır. 

Tanı 

 Galaktomannan  serumda bakılması ile erken teşhis konulabilir.  

 Akciğer biyopsisi materyalinin mikroskopi ve kültürü ile tanı konulur. 

 HRCT 

 

Tedavi 

 Amfoterisin B veya itrakonazol  

 Nötrofil sayımı yükselmedikçe oldukça fatal seyirlidir. 
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Diffüz büyük B-hücreli lenfoma tanısı ile takip ve tedavi edilen bir hastanın bronkoalveolar lavaj yay malarında 45° açı ile 

dallanmalar gösteren ve üniform septalı hiflere sah ip fungal mikroorganizmalar izlenmektedir. Bu hasta da en olası tanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kandidiazis  

B) Mukormikozis 

C) Histoplazmozis  

D) Blastomikozis 

E) Aspergillozis 

 

MUCOR ZİGOMİKOZ 

  Mucormicosis  yapar. 

  En sık etkenler Zygomycoto ailesinden Rhizopus, Absidia, Mucor ve Rhizomucor türleridir. 

  Diabetlilerde,  uzun süre antidiabetik kullanımında, yanıklarda, lösem i gibi hücresel bağışıklık bozukluklarında ve immün 

sistem baskılanmasında akciğer enfeksiyonu ve menenjit  yapar.   

  Zigomikozda rinoserebral enfeksiyon en sık rastlanan formdur. 

 

ANTiFUNGAL ANT İBİYOTİKLER 

AMFOTERİSİN B 

Hücre membranındaki bazı sterollere bağlanır (özellikle ergosterol) ve böylece membran permeabilitesini bozar.  

Bu permeabilitedeki bozulma sonucunda; hücre içinden dışarıya elektrolit (özellikle K+) ve bazı küçük moleküller sızar. 

Sonuçta hücre ölümü gerçekleşir. 

Leishmania tedavisinde de oldukça etkilidir.  

Dermatofitlerin tedavisinde kullanılmaz. 

En nefrotoksik antibiyotiklerden birisidir. H atılı mını azaltarak renal tubüler asidoz olu şturabilir. Hipokalemi (K 

atılımını arttırır) yapabilir.  

Anaflaksi gelişebilir 

Anemi, trombositopeni ve lökopeni olu şturabilir.  

Hepatosellüler fonksiyonları bozar.  

GRİSEOFULVİN 

Hücrelerin  mikrotübül proteinine   bağlanıp mitozu inhibe ederek fungistatik etki oluşturur.  
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Dermatofitlere karşı çok etkilidirler. Buna karşılık el ve ayak tırnaklarını tutan onikomikozise karşı terbinafin en etkilidir. 

Porfiria lılarda kontendikedir. (stc-p450 aktivatörüdür ) 

Alkol alındığında disulfiram-reaksiyonu  oluşturur.  

Fotosensibilite oluşturur. 

NİSTATİN 

Hücre membranındaki bazı sterollere bağlanır (özellikle ergosterol)  ve böylece membran permeabilitesini bozar.  

 

Topikal bir antifungaldir. Özellikle cilt, ağız, mukoz membran, vajina ve barsaktaki candida  enfeksiyonlarının lokal 

tedavisinde kullanılır.  

 

İMİDAZOL / TR İAZOL TÜREVLER İ 

Stoplazma membranındaki ana sterol bileşiği olan ergosterolün sentezini, lanosterol ün dönüşümünde rol oynayan 14αααα-

demetilaz  enzimini inhibe ederek önlerler.  

Fungistatik etkilidirler. 

 

14alfa-lanosterol demetilaz enzimini inhibe ederek ergosterol biyosentezinin bozulmasına yol açan         

       antifungal a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Flukonazol  

B) Flusitozin 

C) Amfoterisin-B 

D) Lipozomal nistatin 

E) İtrakanazol 

(CEVAP A)  

 

 

KETOKONAZOL 

SSS’i hariç vücutta iyi dağılırlar (fungal menenjitte kullanılmaz). 

Oral ve lokal kullanılır 
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Yüzeyel ve kronik mukokutanöz kandidiaziste en uygun tercihlerden birisidir 

Sex hormonları ve steroid hormon sentezini inhibe eder. Ayrıca C17-20 liyaz ve 11ββββ-hidroksilazıda bloke eder.Bu nedenle 

puberte prekoks  ve cushing hastalı ğının tedavisinde kullanılır.  

Erkek hastaların % 10’unda jinekomasti, impotens ve oligospermi oluşturabilmektedir.  

Kadınlarda da estradiol sentezini bozar ve menstrüel düzensizlik yapabilir. 

FLUKONAZOL 

Oral, lokal ve iv kullanılabilir. 

Ketokonazole üstünlü ğü, SSS’e yeterli ölçüde geçmesidir 

Sex steroidlerinin sentezinden sorumlu olan sitokrom enzimlerini inhibe etmez. Bu nedenle ketokonazol gibi endokrin 

etkileri yoktur 

 

FLUSİTOSİN  

Florlanmış bir pirimidin  analoğudur. 

Fungistatiktir. BOS’a çok iyi geçer.  

Oral kullanılabilir. 

Mantar hücresine özgü bir enzim olan Sitozin Permeaz enzimi sayesinde mantar hücresine girer. Burada önce 5-

Fluorourasil e dönüşür.  

C. neoformans ve candida enfeksiyonlarında kullanılır. Fatal kemik iliği depresyonu oluşturabilir  

 

AL İLAM İN TÜREVLERİ 

TERBİNAFİN / NAFTİLİN 

Terbinafin sistemik, naftilin ise lokal olarak kullanılır. 

Skualen epoksidaz enzimini bloke edip ergosterol se ntezini inhibe ederler 

 

GLUKAN SENTEZ İNHİBİTÖRLERİ 

  Glukan sentez inhibitörleri 1,3-beta glukan sentetaz enzimini inhibe ederek mantar hücre duvarının önemli bir komponenti 

olan 1-3-beta-D-glukan sentezini önlerler .  

 

  Memeli hücrelerinde glukan sentez enzimleri olmadı ğından  bu enzim antifungal aktivite için mükemmel bir hedeftir. 

Glukan sentez inhibitörleri günümüzde ekinokandinlerden  oluşmaktadır. Bu grupta kaspofungin  (pnömokandin), mikafungin  ve 

anidulafungin  (v-ekinokandin) yer almaktadır.  

  Grubun lisans almış ve kullanımda olan tek üyesi kaspofungindir . Kaspofungin intravenöz yoldan kullanılır ve önemli  

bir yan etkisi yoktur .  

  Kaspofungin  esas olarak dirençli invaziv aspergilloz ve kandidozların  sistemik tedavisinde kullanılmaktadır.  
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NÖROLOJ İ 

MEDULLA SP İNAL İS  

 Medulla spinalis, medullada desussatio piramidarum  alt kısmından başlar. 2.lomber vertebra seviyede conus 

medullaris  olarak sonlanır. 31 adet spinal sinir medulla spinalisten çıkar. 

  

 

8 adet servikal sinir bulunur . C5-Th1 seviyesinde brakial pleksus bulunur. Bu bölgede MS daha kalındır. 

 12 adet torak sinir bulunmaktadır .(Th1-Th12) 

  5 adet lomber sinir bulunur . L1-S2 seviyesinde alt extremiteye giden, lumber ve sakral pleksus çıktığı için bu bölgede de 

MS kalındır. 

 5 adet sakral sinir bulunur. 1 adet koksigeal sinir  bulunmaktadır . 

 MS, gri cevher kısmı kelebe ğe benzer.  Noronların gövde kısımları bulunur. Gri cevheri, beyaz cevher sarmaktadır. 

Beyaz cevher myelinli asendan ve desendan yolları içermektedir. 
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 MS, ön boynuzundan  iskelet kasına giden motor  nöronlar çıkmakta iken, arka boynuzdan duyu nöronları girmektedir. 

MS, intermediate (lateral) boynuzu Th1-L2 seviyesin de bulunur.  Preganglionik sempatik nöronların gövde kısımlarını  

barındırır.  Ayrıca bu bölgede serebelluma giden Clarke nöronları bulunmaktadır. 

 

Medulla spinalis Arterleri :  

A. spinalis anterior; bir tanedir. A. vertebralis’lerden gelen birer dalın birleşmesi ile oluşur 

A. spinalis posterior ; iki tanedir. A. vertebralis’lerden veya bu arterlerin dalları olan a. inferior posterior cerebelli’lerden 

ayrılır. Medulla spinalis’in arka 1/3’ünü (funiculus posteri or ve cornu posterius’ları) beslerler.  

Her bir spinal (segmental) arter, foramen intervertebrale’den columna vertebralis’e girer ve radix anterior ile radix 

posterior’a eşlik eden a. radicularis anterior  ve a. radicularis posterior  denilen iki dal verir.  
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Anterior radiküler arterlerin en büyüğü, a. radicularis magna (Adamkiewicz arteri) ’dır. Medulla spinalis’in lumbal 

bölgesini besleyen en önemli arterdir. Bir tarafta olup (genellikle solda), aorta’nın alt a. intercostalis posterior’larından veya üst a. 

lumbalis’lerinden gelir. Medulla spinalis’in alt 2/3’ünün kan deste ğinin ço ğundan sorumludur. 

 

 

SPONDİLOL İZİS ve SPONDİLOL İSTEZİS 

Prosessus artikularis superior ve inferior arasındaki eklem faset eklem olarak bilinir. Synovial bir eklemdir.  

Artikuler proseslerde dejeneratif fraktür oluşabilir. Tek taraflı olursa spondilolizis , çift taraflı fraktür olursa buna 

spondilolistezis  adı verilir.  

Spondilolisteziste vertebralar birbiri üzerinden öne veya arkaya kayabilirler. Osteoartroza bağlı osteofitler, vertebraların 

kayması sonucu dar kanal oluşur.  

Dar kanalda meduula spinalis bası altında kalır. Özellikle yürümekle artan bel ağrısı oluşur. (Norojenik kladikasio) . Bu 

hastalara laminektomi  yapılarak kanal çapı genişletilir. 

 

 



Klinik Bilimler Genel Tekrar 

 

O.E                                                     502 

 

DİSK FITIĞI 

 Corpus vertebralar arasında bulunan intervertebral disklerin orta kısmında bulunan nukleus pulposus yapılası, anulus 

fibrozusu yırtarak fıtıklaşabilir. Buna disk hernisi adı verilir.  

Disk hernileri genelde lateralde periferik sinir çıkış köklerine(foramen intervertebrale) bası yaparaki sinirin inervasyon 

sahasında ağrı ve motor kayıp oluştururlar. Ayrıca santral kanalı daraltıp, spinal bası oluşturabilirler. En sık herni L5-S1, L4-L5  

seviyesinde olur. Bu nedenle semptomlar genellikle siatalji  şeklindedir. L5-S1 den L5 sinir kökü çıkar, bası ise S1 e olur. 

 

Sinir kökleri ve fonksiyonları 

L3-L4: Bacağa ekstansiyon (Patella refleksi) 

L5: Ayağa dorsofleksion 

S1:Ayağa plantar fleksion (Aşil refleksi) 
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Tanı 

 MRG 

Tedavi 

 Ağrı için konservatif tedavi 

 Motor ve duyu kaybı varsa cerrahi 

MOTOR NORON 

 

 Motor noronlar primer olarak girus presentralisten  başlarlar.(Üst motor nöron) Kapsula internadan geçip aşağı inlerler. 

Medulla seviyesinde liflerin %80-90 çapraz yapıp karşı tarafa geçerek cortikospinalis lateralis  adını alırlar.  Bu lifler MS beyaz 

cevherine aşağı inip, ardından MS ön boynuzdaki alt motor nöronlarla  sinaps yaparlar. 
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Üst Motor Nöron Lezyonu Alt Motor Nöron Lezyonu 

Spastik Paralizi Gevşek paralizi 

Hiperrefleksi Arefleksi 

Babinski var Babinski yok 

Artmış kas tonüsü Fasikülasyon 

 

 

DUYU NORONLARI 

 Dokulardan gelen duyular öncelikle unipolar duyu nöronları ile arka korda ula ştırılır . Burada duyu nöronları, ikinci bir 

nöronla sinaps yapar. İkinci nöron çapraz yapıp kar şı tarafa geçer.  Buradan beyaz cevherde asendasyon gösterir.  

SPİNOTALAM İK YOL: 

 Ağrı ve ısı duyusu lateral spinotalamik yol ile,  dokunma ve basınç duyusu ise anterior spinotalamik  yol asendan 

gösterir. Bu noronlar talamusa ulaşır. Ardından primer duyu korteksine (postsentral girus) projekte olurlar. 
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SPİNOBULBER YOL (GRAC İLİS ve CUNEATUS) 

Kuneatus ve Grasilis : Vibrasyon, proprioseptif derin duyu taşır. Medulla spinaliste çapraz yapmadan yukarı çıkar. 

Bulbusta çapraz yapar . Çapraz yaptıktan sonra karşı tarafa geçen lifler lemniskus medialis  adını alır.  Lemniskus medialis önce 

talamusa sonra  duysal kortex’e (gyrus postsentralis) gelir. 

 

 

RANYA 
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KORD SENDROMLARI 

Anterior kord sendromu   

Medulla spinalis ön 2/3 kısmının lezyonudur. Propriosepsiyon korunurken motor ve ağrı ısı duyusunda bozukluk ile 

karakterizedir. 

 

Santral kord sendromu   

Hemen her zaman servikal bölgede kollarda bacaklardan daha belirgin güçsüzlük ve sakral korunma şeklinde ortaya çıkar. 

Dejeneratif servikal omurganın hiperekstansiyonu  bu yaralanmanın en sık karşılaşılan mekanizmasıdır. Üst ekstremitelerin daha 

fazla etkilenip sakral bölgenin korunmasının nedeni  omurilikteki somototropik organizasyondur . Servikal lifler en içte 

yerleşim gösterirken sakral lifler en dıştadır.  

 

Brown-Sequard sendromu  

 Medulla spinalis hemiseksiyonu sonucu lezyon seviyesi altında aynı tarafta paralizi ve propriosepsiyon, karşı tarafta ağrı 

ve ısı duyusu kaybıdır. Genellikle tam olmayan şekilde görülür; kitaplarda anlatıldığı şekilde nadiren ortaya çıkar.  

Nöroanatomik olarak  ağrı ve ısı duyusunu ileten spinotalamik traktın spinal kordda, kortikospinal ve dorsal kolonun beyin 

sapında çapraz yapması ile açıklanır. 
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Konus medullaris sendromu   

Sakral kord ve lomber sinir köklerinin spinal kanal içinde yaralanmasına bağlı arefleks mesane, barsak ve alt ekstremiteler 

ile karakterizedir.  

Kauda ekina sendromu lumbosakral sinir köklerinin nöral kanal içinde yaralanması sonucu arefleks mesane, barsak ve alt 

ekstremiteler ile ortaya çıkar. 

Omurili ğin santral lezyonu (Siringomiyeli sendromu):  

Kanalis sentralis ve çevresinde santral kavitasyon ve gliozis ile karakterizedir. 

Omuriliğin santral ve parasantral bölgesini bir kaç ya da daha çok segment boyunca harap eden lezyonlar tarafından 

ortaya çıkarılır.  

Buna hemoraji veya travmaya bağlı kontüzyon gibi akut süreçler ya da tümör, siringomiyeli gibi patolojik oluşumlar neden 

olur.  

Bu sendromu oluşturan en sık ve en tipik patolojik süreç olan siringomiyeli daha çok orta-alt servikal bölgede, daha nadir 

olarak lumbosakral bölgede ve medulla oblongatada (siringobulbi) görülür. 

 

Lezyona uğrayan segmentlere ilişkin dermatomlarda (servikal lezyon için her iki üst ekstremitede pelerin şeklinde) ağrı ve 

ısı duyusu kaybı  (o segmentte çaprazlaşan lifler tutulduğu için), yine bu segmentlere ait miyotomlarda simerik ya da asimetrik alt 

motor nöron tutulması tarzında kuvvetsizlik ve atrofi (spinal ön boynuz hasarına bağlı) ortaya çıkar. 

Lezyon yanlara doğru genişledikçe inen motor yolların tutulmasına bağlı olarak alt ekstremitelerde üst motor nöron tipinde 

kuvvetsizlik, tonus ve tendon relekslerinde artma ve patolojik refleksler gelişir. Derin duyu bozukluğu görülmez. 
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NÖROLOJ İK MUAYENE  

Hangi elini kullandı ğı: 

Uyanıklık durumu ve genel görünüm:  

Konu şma bozuklu ğu:  

Meningeal irritasyon bulguları:   

 – Ense sertliği,  

 – Kernig,  

 – Brudzinski belirtisi  

Kranial sinir muayenesi:  Aşağıdaki tabloda anlatılmıştır  

MOTOR SİSTEM MUAYENESİ 

 Kas kuvveti:  0-5 arası (0 tam felç iken, 5 normal kas gücü) 

 Tonus: Spastisite, rijidite 

 Trofisite  

 Istemsiz hareket: tremorlar, koreoatetoz 

DUYU MUAYENESİ 

1) Subjektif duyu 

2) Objektif duyu 

a.  yüzeyel duyu: ağrı, ısı, dokunma 

b.  derin duyu:  Pozisyon, pasif hareket, vibrasyon, derin ağrı 

  Romberg bulgusu: Derin duyu kontrolu için yapılır. Tabes dorsalis, subakut kombine dejenerasyon,  duyusal 

nöropatilerde ortaya çıkar 

3)  Kortikal duyu:  stereognozi, iki nokta ayırımı     

KOORDİNASYON VE ATAKS İ 

 Parmak-burun ve diz-topuk muayenesi 

REFLEKSLER  

 1) Derin tendon refleksleri:  Çene, biceps, triceps, patella, aşil refleksleri 

 2) Yüzeyel refleksler: Karın derisi, kremaster, anal refleks 

Patolojik refleksler  

Babinski:  ayak tabanı topuktan parmaklara doğru çizildiğinde normalde parmakların plantar fleksiyonu olması gerekirken 

baş parmağın dorsifleksiyona gelmesi.  

Klonus 

Hoffmann delili 

3) İlkel refleksler:  yakalama (grasping), emme, palmomental, glabella  

 

DURUŞ VE YÜRÜYÜŞ TANIMLAMASI  

Sfinkter kusuru  

Mental muayene:  Hastanın oriyantasyonunu, kendisi ve çevresi hakkında bilgisini, dikkatini, öğrenmesini, hafızasını, soyut 

düşünmesini değerlendirilir. 

 

Afazi, apraksi, agnozi  
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Ek bulgular  

• Otonom: Pupilla, nabız, terleme, trofik, vazomotor, pilomotor değişiklikler 

• Ekstrapiramidal: Tremor, bradikinezi, rigidite, maske yüz, flexiyon postürü, yavaş ve küçük adımlarla yürüyüş 

• Tetani: Ebe eli, chvostek, trousseau belirtileri, 

• Koma: Bilinç, solunum, motor sistem, göz hareketleri ve pupillalardaki değişikliklerle ilgilidir. 

Klinik tablonun özeti  

• Sendrom 

• Anatomik lokalizasyon 

• Olası tanılar 

• Günlük takip 

 

KRAN İAL S İNİRLERİN İNNERVASYONLARI LEZYONLARINDA GÖRÜLEN BA ŞLICA BULGULAR  

Sinir  İnervasyonu  Lezyonunda belirtiler  

1.Olfaktor  Koku Anosmi, hiposmi 

2.Optik Görme 
Görme alanı kusurları; direk, indirek pupil 

refleksi kaybı 

3.Okulomotor 
M. rektus sup, inf, med, inf. oblik ve konstriktör 

pupilla 

Göz yukarı içe bakamaz, aşağı bakmada 

kısıtlılık, indirek ışık refleksi kaybı, diplopi 

4.Trokhlear Superior oblik kas 
Aşağı içe bakmada kısıtlılık, baş lezyonun karşı 

tarafına eğilir. 

5.Trigeminus Yüzün tüm duyuları, çiğneme kasları 
Hipoestezi-anestezi, kornea refleksi kaybı, çene 

açılınca lezyon tarafına kayar 

6.Abducens  M. rektus lateralis Dışa bakamaz, diplopi iç şaşılık olur 

7.Fasialis 
Mimik kasları; dilin 2/3 ön tat duyusu; sublingual 

submandidi-bular, lakrimal bezler 

Fasial paralizizi, dilin 2/3 ön tat duyusu kaybı, 

göz yaşı sekresyonu durması 

8.Vestibulo kohlear İşitme, denge  
İşitme azlığı, tinnitus, vertigo, nistagmus, denge 

bozukluğu 

9.Glossofaringeus  
Farinks kasları dilin 1/3 arka tat ve dokunma ve 

farinks- tonsillerin dokunma duyusu 

Öğürme refleksi kaybı, dilin 1/3 arka tat, 

dokunma duyusu kaybı, farinks ve tonsillerin 

dokunma duyusu kaybı 

10.Vagus  

Larinks kasları, iç organlar ve kulak yolu duyusu, 

transvers kolonun ortasına kadar olan organların 

parasempatik inervasyonu 

Nazal konuşma, nazal regürgitasyon, vokal kord 

paralizisi, palatal arkta asimetri 

11.Accesorius M. trapezius ve sternokleidomostaideus  
Başını sağlam tarafa çeviremez, lezyon 

tarafında omzunu kaldıramaz  

12.Hipoglossus Dil kasları 

Periferik patolojilerde dil dışarı çıkarılınca lezyon 

tarafına, santral patolojilerde dışarı çıkarılınca 

lezyonun karşı tarafına deviye olur. 
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NÖROLOJ İDE TANI YÖNTEMLER İ 

1- LUMBAL PONKS İYON 

İki amaçla yapılır. 

1. Analiz için BOS örneği 

2. BOS drenaj ve basınç azaltılması 

L3/L4 aralığı iliak çıkıntı hizasındadır. BOS çoğunlukla bu seviyeden alınır. Ancak medulla spinalis L1 de bittiği için L2/L3 den 

L5/S1’ e kadar tüm aralıklar daha güvenlidir. Bu nedenle en sık L3-L4 ve L4-L5 aralı ğından yapılır.  

Özellikle menenjit, subaraknoid kanama, benign intrakranial hipertansiyon tanısında vazgeçilmez tanı yöntemidir. 

Endikasyonları  

1. BOS basıncı ölçülmesi  

2. Hücre, kimyasal ve bakteriyolojik incelemeler (subaraknoid kanamalar, menenjit, ensefalit) 

3. Myelografi, sisternografi için radyoopak madde verilmesi 

4. Tedavi amacıyla: Kemoterapi (örneğin; sitazin arabinozid enjeksiyonu) 

5. Tedavi takibi amacıyla: Menenjit, psödotümör serebri gibi durumlarda yapılmaktadır.  

Kontrendikasyonları  

1. İntrakranial kitle şüphesi 

2. LP yerinde lokal enfeksiyon (işlem mutlaka steril yapılmalıdır) 

3. Trombositopeni ve PT-PTT uzaması 

İntrakranial hipertansiyon olup LP nin kontrendike olmadığı hastalıklar: Menenjit, subaraknoid kanama, Benign intrakranial 

hipertansiyondur. Bu olgularda BT ile tümör ekarte edildikten sonra LP yapılmalıdır. 

Komplikasyonları  

1. En sık  komplikasyonu başağrısı ve radikuler ağrıdır %10 

2. Tonsiller herniasyon 

3. Epidural kanama 

LP Sonuçları  

•   Basınç : 180 - 200 mm H2O (Subaraknoid aralıkta) 

•   Görünüm : Berrak 

•  Hücre : Yok (5 mononükleer lenfosit/ml, 0 eritrosit/ml) 

•   Protein : 15 - 40 mg/dl 

•  Glukoz : Değerlendirirken eş zamanlı olarak kan şekeri alınmalıdır. Kan değerinin 2/3‘ünden daha azsa patolojiktir. 

Lumbal ponksiyonda geçilen tabakalar; deri, yağ dokusu, supraspinöz ligament, interspinöz ligamenti, epidural boşluk, 

durameter, araknoidmeter, subraknoid boşluktur. 

 

 

Protein değeri normal olan BOS incelemesinde ksantokromi varlığı subaraknoid kanamayı düşündürmelidir. 

 Ksantokromik BOS : BOS’un sarı renkli olmasıdır. Üç durumda görülür. 

1. Subaraknoid kanama:  4-5 saat önce geçirilmiş subaraknoid      kanamayı gösterir. 

2. Medulla spinalis basısı:  BOS proteinini çok yükseltir. 

3. Tüberküloz menenjit 



Klinik Bilimler Genel Tekrar 

 

O.E                                                     511 

 

 

 

• Oligoklonal bant : Demiyelinizasyon (MS, ADEM), MSS enfeksiyonları (Lyme hastalığı), Non enfeksiyoz inflamatuar  

   proçesler (SLE), SSPE 

•  Pozitif EBV PCR : AIDS’li ya da diğer immünosupressif durumlarda santral sinir sistemi lemfomaları için anlamlıdır. 

•  Yüksek Protein : Enfeksiyon, demiyelinizasyon, tümör, yaş. 

2- GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER İ 

Konvansiyonel X-Ray  

 Başağrısında ilk istenecek  görüntülemedir. 

 Kafa travmasında hastanın şuuru açıksa ilk istenecek tetkik direkt grafidir. 

 Mikroadenom yada makroadenom şüphesi varsa sella grafisi çekilir. 

 Mikroadenomda çift kontur, litik lezyon, kalsifikasyon ve erozyon görülür. 

Doppler USG  

 Kan akımı hızı ölçülür. 

 Genellikle vertebrobasiller sistemi ilgilendiren durumlarda kullanılır. 

CT 

 Kanama alanları beyaz, infarkt  alanları siyah görülür. 

 Fokal nörolojik belirtileri ve bilinç bozukluğu olanlarda CT ilk laboratuvar incelemesidir. 

 Tümörlerde tanısal amaçlı kullanılır. Özellikle metastaz taramasında tercih edilir. 

MR 

 Kortikal ve subkortikal yapıların tutulumunun ayrımı açısından çok önemlidir. 

 Demyelinizan hastalıklarda ilk tanı yöntemidir . (Örneğin; multipl skleroz) 

 Erken safhadaki enfarktlarda tercih edilir. 

 Kanamanın yaşını öğrenmekte faydalıdır. 

 İntraspinal lezyonlarda ve siringomyelide kullanılır 

 CT enfarktı ilk 24 saatte göstermeyebilir. MR da görüntülemede kemik artefaktı olmaz. 

 MR‘la parasagital kesit alınabilir. 

 Gelişimsel merkezi sinir sistemi anomalilerinde önemli bir tanı yöntemidir. 

 Non invazif anjiografi yapma imkanı verir. 

 MR kardiak pacemaker veya intrakranial metal kliplerin varlığında mutlak kontrendikedir. 

Single Photon Emission Tomography (SPECT)  

 Serebral kan akımını göstermede,  

 Artmış doku metabolizmasını göstermede (özellikle epileptiklerde) 

 Beyin ölümü tanısında kullanılır 

PET (Pozitron Emission Tomography)  

 Serebral kan akımını 

 Hastalıklı dokunun O2 kullanımı ve glukoz kullanımını ölçer. 
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 Primeri bilinmeyen maligniteler ve vücut metastaz taramasında tercih edilir. 

3- ELEKTROF İZYOLOJ İK İNCELEME 

Elektroensefalografi (EEG)  

 Serebral biyoelektrik aktivitelerin kaydını yapmaktadır. Epilepsili hastada kesin tanı yöntemidir. 

 Normal ritimler: alfa, beta, teta, delta ritimleri 

Alfa ritmi gözler kapalı iken ortaya çıkar gözler açılınca kaybolur. Beta göz açımından etkilenmez. 

Endikasyonları 

•   Epilepsi 

•  Ensefalopati 

•  Ensefalit 

•  Metabolik serebral hastalıklar 

•  Dejeneratif serebral hastalıklar 

•  Bilinç değişiklikleri 

•  Uyku bozuklukları 

•  Yapısal serebral lezyonlarda kullanılmaktadır. 

Elektromyografi (EMG)  

 Myopati (Miyopatinin kesin tanı yöntemi EMG‘dir)  

 Nöropati 

 Sinir yaralanmaları 

 Tuzak nöropatiler 

 Pleksus lezyonları 

 Kök lezyonları 

 Motor nöron hastalıkları 

 Sinir kas kavşağı hastalıkları 

 Hareket hastalıklarında kullanılmaktadır. 

4-UYARILMIŞ POTANSİYELLER  

1) Vizüel uyarılmı ş potansiyeller  

 Çocukta görmenin değerlendirilmesinde 

2) Beyin sapı odituvar uyarılmı ş potansiyeller  (BERA)  

 Çocuklarda ve mental retarde hastalarda işitmenin değerlendirilmesi 

5- BİOPSİLER 
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BEYİN 

 

 

A- FRONTAL KORTEKS VE FONKS İYONLARI 

1- Motor korteks (Gyrus precentralis-Brodman'nın 4.  alanı) 

Fonksiyonu : Presantral gyrustaki bu kortikal alan karşı vücut yarısına hareket yaptırır. Bu gyrusta bacağı iki hemisfer 

arasında ve gyrusa ters uzanan bir insan "motor homonkulus " olduğu düşünülmüştür.  
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Bu gyrustan çıkan motor lifler internal kapsülden geçip beyin sapına uzanırlar, Bulbusa geldiklerinde ise çapraz 

(deküstasyo ) yaparak medulla spinaliste kortikospinal yolu oluştururlar.  

Lezyonda : Karşı vücut yarısında spastik hemiparezi, hemiplejigelişir. 

 

2- Premotor korteks (Brodman'nin 6. alanı) 

Fonksiyonu : Motor kortekse yardımcı olan, hareketin planını hazırlama ve becerili bir şekilde yapılmasını sağlayan 

alandır.  

Lezyonda : apraksi (beceriksizlik ) oluşur. 

 

3- Motor konu şma (inferior frontal gyrus-pars triangularis/operku laris)  

Fonksiyonu : Konuşmanın motor alanıdır,  

Lezyonda : Broka (expresif) afazisi  gelişir, hasta konuşamaz, ancak iyi anlar. 

4- Kortikal bakı ş merkezi 

Fonksiyonu : Karşı tarafa istemli, hızlı göz ve kafa deviasyonu.  

Lezyonda : Gözler lezyonu gösterir, bu bakışa konjige bakış denir. 

 

5-Miksion (superior frontal gyrus, mezial frontal l ob-lobulus parsentralis)  

Fonksiyonu : Sfinkterlerin kontrolüdür.  

Lezyonda : Inkontinans gelişir. 
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6- Prefrontal korteks 

Fonksiyonu : Düşünme, muhakeme etme ve entelektüel davranışlardan sorumludur.  

Lezyonda : Kişilik ve personalite bozulması, Akinetik mutizm görülür. 

 

B- PAR İETAL KORTEKS VE FONKS İYONLARI 

1 - Somatosensorial korteks (Gyrus postsentralis) 

Fonksiyonu : His almadan sorumludur, koku, görme ve işitme harici vücuttan gelen tüm duyular buraya gelir. 

Yüzeyel duyular �  Dokunma, Ağrı-ısı 

Derin duyular �  Propriosepsion, Basınç, Vibrasyon 

Diskriminatif duyular �  2 nokta ayrımı 

Lezyonunda : 

            Karşı vücutta hemihipoestezi 

  Astereognozi (eldeki cismi tanımama) 

    Agrafestezi (ele çizilen rakamı tanımama) 
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2- Tad duyusu (operkulum, postsentral gyrus inferio ru) 

Fonksiyonu : 7. ve 9. kranial sinirlerle bu alana taşınan tad duyusu tanınarak bilince ulaşır.  

Lezyonda : Tat alma bozulur 

3- Okuma ve yazma (gyrus supramarginalis, angüler g yrus)  

Fonksiyonu : Okuma ve yazma işlevlerinden sorumludur. 

Lezyonda : Aleksi (okuyamama), Agrafi (yazamama) ve Akalkuli (hesap yapamama) görülür. 

Gerstman Sendromu : Angüler gyrus lezyonlarında görülür. Agrafi, sağ sol dezoryantasyonu, parmak agnozi ve 

Akalkulidir. 

C- TEMPORAL KORTEKS VE FONKS İYONLARI  

1-Wernicke konu şma alanı 

Fonksiyonu : Konuşmanın duysal merkezidir. 

Lezyonda : Wemicke (reseptif) afazisi gelişir. Hasta kendi konuştuğunu bile anlamaz, akıcı konuşur ve genelde hemiparezi 

yoktur, psikozla karışır.  

Afazi tipleri 

 Motor afazi (Broca afazisi): Hasta anlar ancak konuşamaz. 

 Sensorial (Wernicke afazisi): Hasta konuşulanı anlamaz ancak akıcı konuşur. 

 Konduksiyonel afazi: (Arkuat fasikul lezyonu) Hasta anlar ancak tekrar edemez. 

 Global afazi: En sık görülen afazi tipidir. Hasta ne anlar ne de konuşur. 

 

NOT : 

Transkortikal duyusal afazi: Wernicke alanının posterior’unda parietal ve temporal bölgelerin kavuştuğu yerde hasardan 

kaynaklanır. Güzel tekrarlama yetisinin haricinde özellikleri Wernicke afazisisine çok benzer. 

Transkortikal motor afazi:  Bu tür afazi korunmuş tekrarlama ve okuma yetisinin dışında Broka afazisine çok benzer. 

Broca’lardan farklı olan bir diğer özelliği ise hasta konuşmalarının kekelemeyi  andırmasıdır. Lezyon Broca alanına superior ve 

anterior olan bölgedir ve perisylvian alanın hudut sınırlarındadır. Broca ve özellikle transkortikal motor afazisi olan hastalarda ağız içi 

organların zayıflığından kaynaklanan disartri  gözlemlenir. 

Broka afazisi: Lezyon çoğunlukla Broka alanı olarak bilinen sol lateral frontal, prerolandik,suprasylvian bölgeyi kapsar ve 

kısaca precentral gyrus’a hemen anterior olan ön üçüncü convolution olarak bilinir.Lezyon orta cerebral damarların üst bölümünün 

sınırındadır, bazı durumlarda parietal alanı içine alacak derecede posterior olarak uzar. Hasta konuşmasının özellikleri tutuk, 

gramersiz, prosody, ezgi ve çekim eklerinin olmadı ğı telgraf tipidir . Kendine söyleneni anlar ve yanlışlarının farkına varabilir. 

Kondüksiyon afazi:  Lezyon Broca ve Wernicke alanını birbirine bağlayan beyaz madde yolunu (arkuat faskikulus)  

izlediği için en belirgin özelliği tekrarlama  yetisindeki zayıflıktır. Her ne kadar akıcı afazi tipi olarak bilinse de lezyon ne kadar 

anterior olursa, konuşma da o kadar tutuklaşır. 

Wernicke Afazi : lezyon hasarı Wernicke alanı, ya da yakındaki temporal ve parietal bölge içinde olabilir. Merkez olarak 

superior temporal gyrus’un posterior üçte birlik kısmıdır. Lezyon Wernicke alanı ve inferior parietal alan içindeyse akıcı konuşma ve 

fonemik parafazi gözlenir. 

 

2- koku (uncus-olfaktor Kortex) 

Fonksiyonu : olfaktor sinirin getirdiği koku duyusu bilince ulaşır.  

Lezyonda : anosmi gelişir. 

3- Hafıza ve emasyonel durum (Limbik korteks, parah ipokampal korteks),  

Lezyonda : Bellek bozukluğu  

 

D- OKSİPİTAL KORTEKS VE FONKS İYONLARI  

1 -Görme (kalkarin fissurda sitriat korteks)  

Lezyonunda : 

Kontralateral homonim hemianopsi 
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Kortikal Körlük bilateral görülür. Işık refleksi korunmuştur. Kortikal körlük başlıca vasküler hastalıklarda (posterior serebral 

arter) ayrıca hipoksi ve hipertansif ensofelopati sonrasında görülür. 

Vizüel agnozi - tanımama 

Vizüel halisünasyonlar (zig-zaglar görme, mikropsi, makropsi gibi) 

NOT: 

BEYİN LEZYONLARI 

Broca:(inf. Frontal Gyrus) Motor afazi  

Wernicke : (Sup. Temporal Gyrus)İşittiğini analayamaz.  

Arcuat Fasikül: İşittiğini anlar ama tekrar edemez.  

Bilateral Amigdala:Kluver-Bucky sendromu. (Hipersex, hiperoralite )  

Frontal Lob: Kişilik değişikliği, pirimitif reflex  

Sağ parietal lob: Neglect (Dünyanın sol tarafını algılayamaz)  

ARAS: Koma  

Mamiller cisim: Wernicke Karsakoff Psikozu  

 

KONJEN İTAL S İNİR SİSTEMİ MALFORMASYONLARI  

Yaşayan tüm bebeklerin yaklaşık %3'ünün en az bir SSS malformasyonu vardır.  

A. NÖRALTÜP DEFEKTLER İ  

Majör nöral tüp defektleri 

Spina bifida okkülta Ensefalosel Tethered kord Konuş medullaris lipomu 

Meningosel Dermal sinüs Siringomiyeli  

Miyelomingosel Anensefali Diastematomiyeli  

Nöral tüp defektleri SSS'nin en sık karşılaşılan kongenital malformasyonlarıdır; nöral tüpün gebeliğin 3-4. haftaları arasında 

kendiliğinden kapanmaması sonucu ortaya çıkarlar. Bu defektler sıklıkla multi-faktoriel kalıtım tipi gösterirler. 

Nöral tüpün kapanmaması fetal maddelerin (alfa -fetoprotein ve asetilkolin) amniyotik sıvıya atılımına neden olur; ki bu 

maddeler biyokimyasal marker olarak kullanılırlar. 
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1. Spina bifida okkülta; 

Disrafizmin en benign formudur. Asemptomatiktîr, nörolojik belirti yoktur.  

Vertebra grafilerinde tipik olarak L5-S1'i tutan vertabra kavislerinde posterior defekt görülür.  

2. Meningosel:  

Posterior vertaberal defektten meninkslerin fıtıklaşması sonucu oluşur.  
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3. Miyelomeningosel 

Vertabral sütunu tutan, disrafizmin en ağır formudur. 1/1000 canlı doğumda görülür. Gebelik öncesi vitamin ve folik asit 

desteği nöral tüp defekti insidansını azaltır. Valproik asit gebelerin % 1-2'sinde nöral tüp defektlerine neden olur. Hayvan 

deneylerinde hipertermi ve vitamin A'nın  da nöral tüp defektlerine yol açtığı gösterilmiştir. 

Sinir aksının herhangi bir yerine yerleşebilmekle birlikte, olguların % 75'inde iumbosakral bölgededir. Nörolojik defisit 

yerleşim yerine bağlıdır. Tipik lezyon lomber bölgeye yerleşmiş, ince bir ciltle örtülü, BOS sızıntısı olan kese benzeri kistik yapıdır.  

Nörolojik muayanede alt ekstremitelerde flask paralizi, DTR'ler yok, dokunma ve ağrı duyusu yok, clubfood ve DKÇ'yi 

içeren postür anormallikleri saptanır. Sürekli idrar kaçışı ve gevşek anal sfinkterler vardır.  

Meningomyeloselli % 80 vakada Tip II Chiari defekti ile birlikte hidrosefali gelişir. 

NOT: 

Chiari Malformasyonu:  Meduller ve serebellar dokunun foramen magnumdan servikal omuriliğe doğru uzayıp, dışarı çıkmasıdır. 

 

Chiari Tip I  

Serebellar tonsillerin servikal kanala protrüzyonudur.  

Adölesan veya erişkinlikte semptom verir: baş ağrısı, ense ağrısı, sık idrara çıkma ve ilerleyici alt ekstremite spastisitesi. 

Hidrosefali genellikle eşlik etmez. 

 

Chiari Tip II  

  ip l'e ek olarak progresif hidrosefali ve meningomiyelosel vardır.  

Yaklaşık %10'u stridor, zayıf ağlama ve apne gibi semptomlara erken bebeklikte sebep olur.  

Daha hafif formu çocuklukta yürüme bozuklukluğu, spastisite ve inkoordinasyondan oluşur. Kontrastlı CT veya MR beyin 

sapındaki anormalliği ortaya koyar Anomali cerrahi dekompresyon ile tedavi edilir. Foramen magnumda nöral dokunun 

kompresyonunu önlemek için cerrahi gereklidir. Hidrosefali semptomatikse şant işlemleri gerekli olabilir. 

Dandy Walker M.alformasyonu: 

Posterior fossada 4. ventrikülün kistik genişlemesinden ibarettir. Foramen Magendi ve Luschka'ların konjenital atrezisinden 

kaynaklanır. Hastaların % 90'ında hidrosefali ve posterior serebellar vermiş ve korpus kallosum agenezisini içeren asosiye 

anomaliler vardır. 
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KL İPPEİL-FEİL SENDROMU 

Servikal vertebra füzyonu ile olu şur.  Başlıca klinik özellikleri kısa boyun, ense saç çizgisinin aşağıda yer alması, boyun 

hareketlerinin kısıtlı olmasıdır. Scapunun tek veya iki yanlı yerleşim anomalisi olabilir. Chiari malformasyonu ve baziller impresyon ile 

birlikte olabilir. 

 

 

 

 

4. Ensefalosel:   

Kafatasını etkileyen disrafizmin (Kranium bifidum) 

2 tipi vardır: Kranial meningosel (içi BOS dolu meningeal kese) ve Kranial ensefalosei (kese artı serebral korteks, 

serebellum veya beyin sapı kısımları). Kranial defekt en çok oksipital bölgededir. Akuaduktus stenozu, Chiari malformasyonu veya 

Dandy-Walker sendromu nedeniyle hidrosefali riski artmıştır. 

 

5. Tethered Cord: 

Filum terminale fibröz doku ve yağ dokusuyla karıştığında meydana gelir. Bu, omuriliğin normal yukarı doğru gelişimini 

engeller. Çocuk büyüdükçe semptomlar gelişir.  

Spastisite ve kas güçsüzlüğüne bağlı tipik yürüyüş bozukluğu, yaşamın 3-6. yıllarında gelişir. Tedavi omuriliğin cerrahi 

olarak serbest bırakılmasıdır. 

6.Syringomyeli; 

Omurilikteki sıvı dolu kavite veya kist (siyrinx)'tir. Dekompresyon laminektomisi veya syrinxin kendisinin dekompresyonu ile 

durum düzeltilemediği taktirde kist düzeyi altında duyu kaybı ve kas zayıflığı ortaya çıkar. 
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SYRINGOMYELIA 

Canalis centralis ve çevresinde, santral kavitasyon (hydromyelia) ve gliozis‛le 

karakterize bir hastalıktır. Genellikle servikal segmentlerde (en sık C8-T1 

arasında ) görülür. Bazen lumbal segmentlerde ve bulbus‛ta da görülebilir 

(syringobulbia).  

Lezyondan ilk olarak tractus spinothalamicus lateralis‛in commissura alba 

anterior‛daki ikinci nöronlarının çaprazı etkilenir ve bu nedenle tutulan 

segmentlerle ilgili her iki taraf dermatom alanlarında öncelikle ağrı ve ısı 

duyusu kaybolur.  Duyu kaybı omuz atkısı şeklindedir.  Diğer duyular 

sağlamdır. İleri dönemde alt motor nöronlar da tutulur ve özellikle elin küçük 

kaslarında zayıflık olaya eşlik edebilir. 

 

Medulla Spinalis‛in Servikotorasik Bölgesini 

Tutan Syringomyelia 

 

 

B. HÜCRE MİGRASYON BOZUKLUKLARI 

Lissensefali (Agiria):  

Beynin 3- 4 aylık fetusun beyni gibi görünmesine yol açan kötü silvian fissür oluşumu ve serebral konvolüsyonların 

(girusların) yokluğu ile karakterizedir.  

Şizensefali:  

Morfogenez anormalliğine bağlı serebral hemisferler içerisinde tek veya iki taraflı yarıkların bulunmasıdır.  

Porensefali:  

Gelişimsel defektelerden veya doku infarktüsü gibi edinsel lezyonlardan kaynaklanan beyin içerisinde kistler veya kaviteler 

bulunmasıdır.  

C.KORPUS KALLOSUM AGENEZ İSİ 

Hetorejen bir grup hastalıktır, asemptomatik kalabileceği gibi ağır entelektüel ve nörolojik bozukluklara da yol açabilir.  

Korpus kallosumun yokluğu X'e bağlı veya OD geçişli olabilir. Kromozomal bozukluklar, özellikle trizomi 8 ve trizomi 18 ile 

birlikte olabilir. 

Aicardi sendromu:  Sadece kızlarda görülen, korpus kallosum agenezisi ile birlikte diğer organları etkileyen bir hastalıktır. 

Ağır MR, dirençli konvülziyonlar, vertebra anomalileri (hemivertara) ve retina anormallikleri, optik disk kolobomu görülür. 
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BAŞ AĞRISI 

GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI  

Tanım: 

 En sık görülen başağrısı tipidir. Ağrı diffuz, kunt, sızlayıcı bant şeklindedir.  

 Sabahları ve akşamları artarak şiddeti gün içinde değişir.  

 Psikojenik durum ve stresle ilişkilidir.  

 Oksipital bölgeden başlar ve baş bölgesinde mengene ile sıkıştırılmış hissi oluşturur.  

Tedavi : 

Analjezik ve kas gevşeticilerinin kullanılması uygundur. 

 

 

 

MİGREN  

Migren, genellikle tek taraflı sıklıkla pulsatil karakterde, bulantı, kusma, fonofobi, fotofobi, halsizlik eşlik eden baş ağrısı 

şeklinde ortaya çıkar.  

Kadınlarda 2/3 daha fazladır ve çoğunda ailede migren hikayesi vardır.  

2 Tip migren vardır: 

1- Aurasız migren 

 2-Auralı migren 

 

Auralı migren (klasik migren) 

Geçiçi nörolojik semptomlar olan auralar ile karakterizedir. En sık aura tipi visual semptomlardır. En sık skotom görülür.  

 

Prodromal semptomları (anksiete, alınganlık ve sinirlilik) 3 saat veya 3 gün önceden başlar. % 50 hastada haftada birden 

fazla atak gelişmez. 
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En önemli özelliklerinden birisi zonklayıcı hemikranial baş ağrısı olsada, ağrı bilateral olarak görülebilir. Baş ağrısı 

sırasında bulantı, kusma, fotofobi, fonobi, irritabilite, osmofobi baskın semptomlardır. Nadiren hemiparezi, konuşma bozukluğu, 

vertigo, ataksi eşlik edebilir.  

 

Aurasız migren (genel migren)  

 Aurasız migren genellikle periorbital, bilateral ve zonklayıcı karakterdedir.  

Prodrom semptomları ve aura yoktur. En sık görülen migren tipidir (% 70). Kusma başağrısını sonlandırabilir.  

Patofizyoloji 

Dış uyaranlar serotonerjik sinir liflerini uyararak internal karotiste vazokontraksiyon , eksternal karotiste vazodilatasyona 

yol açmakta böylelikle başağrısı oluşmaktadır. Migren atağında serotonin ve yıkım ürünler kanda artar. 

Ayrıca, dilate olan damarlar trigeminal sinirin afferent liflerinin aktivasyonuna ve inflamatuar Nöropeptidlerin salınmasına 

neden olmakta böylelikle steril bir inflamasyon (akson refleksi) ve ağrı oluşmaktadır. 

Migreni tetikleyen faktörler  

 Beyaz peynir (tiramin içerir), açlık stres, uyku düzeninde sapmalar, ağır kokular, yorgunluk, menstruasyon, monosodyum 

glutamat içeren yiyecekler, feniletilamin içeren çikolata, ilaçlar özellikle oral kontraseptifler ve vazodilatator ajanlar (nitrogliserin), 

parlak ışık atakları tetikleyebilir.  

Tedavi : 

A-Akut Atakta:  

Ergotamin-Dihidroergotamin(Şiddetli vazokonstriksiyon yapar)  

Sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan (Serotonin reseptör 5HT1D agonisti) 

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (naproxen sodium)  

Opiat Analjezikler  

Metoklopropamid (Antiemetik) (5HT3 ve dopamin reseptör blokeri) 

Domperidon (Antiemetik) ( Dopamin reseptör blokeri) 

B-Profilaktik tedavi haftada iki kez ve daha fazla gelen ataklarda uygulanır .  

Trisiklik antidepresan: amitriptilin, nortriptilin 

SSRI :sertralin, fluoksetin 

NSAIDs 

β-Adrenerjik blokerler 

Kalsiyum kanal bloker: verapamil, flunarizine   

Klonidine 

Antikonvulzan: valproik asit, gabapentin, topiramate, lamotrigine   

ACE inhibitörleri, AT-2 reseptör blokerleri( Kandesartan) 

MAO inhibitörleri: fenelzin 

Anti-serotenerjik: metizejid, siproheptadin   
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NOT: 

SEROTONERJİK AGON İST VE ANTAGON İSTLER  

Serotonin agonisti:  

Sumatriptan  (5HT 1D agonisti):  

5-HT 1D reseptörü presinaptiktir. 

Akut migren atağı tedavisinde kullanılır. 

Serotonin antagonistleri: 

Metizerjid  (5HT1- 5HT2 blokeri) 

 Migren proflaksisi ve karsinoid krizde kullanabilir.  

Yan etki olarak retroperitoneal fibrozis yapabilir. Retroperitoneal fibrozis sonucu üreterler obstruksiyona uğrar ve 

hidronefroz gelişir. Tanı IVP ve BT ile konur. Tedavide üreterler retroperitoneal alandan serbestleştirilir.(Üreteroliz) 

Siproheptadin  (5HT2 antagonisti + H1 antagonisti)   

 Migren profilaksi karsinoid kriz ve antihistaminik olarak kullanılabilir.  

Anti-serotenerjik ve anti-histaminik olduğundan iştah açıcı etki gösterir.   

 En sık görülen yan etkisi sedasyondur.  

Pizotifen : (5HT2 reseptör bloköreri) 

Migren proflaksisinde kullanılır. 

 

 

 

 

KÜME BAŞAĞRISI (HİSTAMİNERJİK BAŞAĞRISI) 

Serum histamin seviyesi yüksektir. 

15 dakika veya bazen saatlerce süren günde birkaç kez veya günaşırı gelebilen, unilateral periorbital lokalizasyonlu 

şiddetli ağrı ataklarıdır. Genellikle ataklar gece oluşur, hastayı uykudan uyandırır. 

Ağrı ile birlikte lakrimasyon ve rinore görülebilir.   

%100 oksijen ile ağrının geçmesi karakteristiktir. Tedavi migrenin aynısıdır.  

Proflakside migren proflaksisinde kullanılanilaçlara ek olarak lityum ve kortikosteroidler de kullanılır.  

Ancak hastalarda opiat grubu ağrı kesiciler histamin liberasyonu yapması nedeniyle akut atakta ve proflakside 

kontrendikedir.  

 

TRİGEMİNAL NEVRALJ İ 

Trigeminal nevralji ataklar halinde olan ve trigeminal sinir inervasyon bölgesinde şiddetli ağrı ile giden hastalıktır. 

Ağrı dokunmakla artar. 

Kadınlarda daha sık görülür. 

Klinik 

Ataklar yeme, çiğneme, dokunma ile tetiklenebilir. 

Muayene genelde normaldir, Multipl skleroz ve beyin sapı lezyonu varsa patolojik olabilir. 
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Tedavi 

 Karbamazepin 

 Gabapentin 

 

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR 

Serebrovasküler hastalıklar (SVH), kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sırada gelen en sık ölüm nedeni olarak 

kabul edilmektedir.  
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BEYİN DAMARLARI ve LEZYONLARI 

Anterior serebral arter:  

İki beyin yarım küresi arasını besler. Hasarında Homonkulusta ayak-bacak gibi alt extremite duysal ve motor kayıp oluşur.  

 

A.serebri Media:  

Beynin lateral yüzünü besler. Broca, Wernicke konuşma sahalarını, el-kol-yüzün motor ve duysal sahalarının 

beslenmesinden sorumlu  
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A.serebri posterior (PSA) 

Talamus, Oksipital lobun tamamı ve hipokampal formasyonu içeren inferior temporal gyrusu besler. Beynin iki hemisfer 

arasının inferiordan besleyicisidir. 

Tıkanıklığının en belirgin bulgusu; maküler korunmalı kontralateral hemianopsidir . 

 

A.talamostriata:  

ASM nin dalıdır. Stroke arteri adını alır. HT da en sık kanayan arterdir. Kapsula interna,putamen, globus pallidus, putameni 

besler.  

 

Anterior sirkulasyonu etkileyen strokta: (Karotis s istemi): Genel motor ve duysal disfonksiyon, afazi  
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Posterior sirkulasyonu etkileyen stroke: (Vertebrob asiler sistem): Kranial sinir felçleri, coma, serebellar ataxi  

 

PICA (Posterior inferior serebellar arter):  İpsilateral V, IX, X. kranial sinir parezileri, Horner sendromu, serebellar bozukluk, 

kontralateral hemihipoestezi (Wallenberg sendromu).  

 

 

ETYOPATOGENEZE GÖRE SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR: 

1-Atherosklerotik Trombotik Tıkayıcı Damar Hastalı ğı :  

 SVO nın en sık sebebidir.  

 En Sık ASM etkilenir.  

Tanı:  

BT ilk  12-24 Saatte akut infartta bulgu vermeyebilir. 

 MR difuzyon sekansı ilk 1 saat içinde sitotoksik ödemi saptar. 

 

 
Stroke etkilenen damarlar ve Klinik 

MCA  

Paryetal  

Frontal  

Paryetal  

Kontrlateral Hemipleji  

Dominant hemisfer-Afazi  

Nondominat-Neglect & Apraksi  

ACA  Frontal  Uriner inkontinans, Grasp reflex  

PCA  Oksipital  Homonim Hemianopi  

 

 

 



Klinik Bilimler Genel Tekrar 

 

O.E                                                     529 

 

Tedavi : 

 İlk üç saatte gelen hastalara t-PA verilmeli 

ASA, clopidogrel, heparin 

KİBAS varsa kontrol altına alınmalıdır (mannitol, frosemid, mekanik ventilatör) 

2. Embolik Tıkayıcı Damar Hastalı ğı :  

%35-40 SVA nın sebebidir.1/3 ü karotiste yerleşmiş ateroskleroza bağlı plak embolisidir. 

Tipik klinik TİA kliniğidir.  

Tanı:  

 Karotis Doppler USG 

 Karotis Anjiografi 

   

  

Tedavi 

 Karotis endarterektomi-stent (%70-99 stenoz) 

 ASA 

 Clopidogrel 

 

3. Laküner İnfarktlar : 

Hipertansiyona bağlı bazal ganglion, talamus, kapsula interna, anterior ponsta görülürler. Hipertansiyona sekonder gelişen 

Charcot-Bouchard  denilen kapiller mikroanevrizmalara bağlı gelişir.  
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Çoğu asemtomatik olmakla birlikte, kortikospinal ve kortikobulber yolboyunca yerleşenlerde psodobulber paralizi ortaya 

çıkabilir.  

Kronik dönemde mental yıkım, denge bozukluğu ve psodobulber felç tablosu ile karakterize MID  ( Multiinfart demans ) 

tablosu oluşturabilir.  

 

 

 

4. Beyin Kanaması : 

Strokların 3. en sık sebebidir.  

Beyin kanaması nedenleri sırasıyla hipertansif kanamalar, anevrizma veya AVM, kanama diatezi ve amiloid anjiopati.  

En sık hipertansif kanamalar putamen düzeyine olmaktadır. Bunun nedeni bazal ganglionları besleyen arterlerin (a. 

Talamostriata-a.lentikulostriata) ASM den dik açı ile çıkmalarıdır. Bu nedenle sistemik basınç direkt olarak bu damarlara yansır.  

 

Pontin kanamalarda; pinpoint pubil, şuur kaybı,quadriparezi olur.  

Bütün beyin kanamalarında amaç kafa içi basınç artışını kontrol altına almaktır.  

Tedavi :  

 Beyin kanamasında KİBAS önlemleri alınır. 

 Faktör VII  

NOT:  

Stroke geçiren hastada yapıalacak ilk tetkik BT olmalıdır. BT akut dönem kanamayı en hızlı gösteren tetkiktir. 
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NOT: 

Kibasta Herniasyonlar  

 

1) Subfalxian Herniasyon:  

Falx serebri altından gyrus cingulinin karşı tarafa itilmesidir.  

Başağrısı, bulantı, kusma, görme kaybı oluşur. 

2) Transtentorial Herniasyon:  

Tentoriumdan uncus ve hipokampusun herniye olmasıdır.  

3. Kranial Sinir bası altında kalır(anizokori), hemiparezi-hemipleji, deserebre katılık oluşur. 

3) Tonsiller Herniasyon:  

Foramen magnumdan, serebellar tonsiller girerler ve medulla oblongataya bası yaparlar.  

Ani şuur kaybı, ani solunum kaybı, ani intermittant opistotonus olur.  

Ense sertliği, öğürme ve öksürük reflexlerinin kaybı görülür.  

NOT: 

KOMA SKALASI 

Komanın derecesi Glasgow Koma Skalası’na (GKS) göre saptanabilir (Tablo I). Buna göre 

GKS:13-15 minimum, GKS : 9-12 orta , GKS≤8 siddetli beyin hasarı ve GKS<5 derin koma 

olarak değerlendirilir.  

Beyin ölümü tanısı klinik olarak, çesitli destekleyici testler ve radyonüklid görüntüleme yöntemleri ile konabilir. 

 

Glasgow Koma Skalası 

Göz açma skor 

Spontan        4 

Emirle       3 

Ağrılı uyaranla    2  

Yok      1 

 

Motor cevap 

Emirle ekstremite hareketleri normal     6 

Ağrılı uyaran lokalizasyonu      5 

Ağrılı uyarana reaksiyon      4 

Ağrılı uyarana fleksiyon     3 
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Ağrılı uyarana ekstansiyon      2 

Ağrıya cevap yok       1 

Sözlü cevap 

Oryante-isim, yaş         5 

Konfüzyon      4 

Uygunsuz konuşma      3 

Anlamsız homurtu       2 

Cevap yok      1 

 

 

BEYİN ÖLÜMÜNDE KL İNİK BULGULARI DESTEKLEY İCİ TESTLER 

1. EEG; sadece beyin korteksi hakkında bilgi verir 

2. Beyin Sapı Uyarılmış Potansiyeli (BAEP); Beyin ölümünün olduğu bölgenin elektrofizyolojik aktivitesini gösterir 

3. Serebral dolasımın kesildiğinin gösterilmesi 

Bilgisayarlı Tomografi  : Beyin damar yatağının görülmesi serebral dolasımın varlığını kesin olarak göstermez 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) anjiyografi:  Serebral dolasımı çok iyi gösterir, fakat ventilatördeki olgularda uygulama zorluğu 

vardır. 

Transkraniyal Doppler Sonografisi (TDS)  : Karotid arterler ve bazilik arter hakkında bilgi verir. 

Radyonüklid Teknikler:  Serebral dolasımı kesin olarak gösterir, uygulama kolaydır. Transplantasyon için kullanılacak organların da 

kanlanmasını gösterir. 

SPECT (Single Photon Emission Tomography):  Radyoaktif madde ( Tc99m HMPAQ) ile beyin perfüzyonu arastırılır. Beyin 

dokusunda radyoaktif madde tutulumunun olmaması, beyin perfüzyonunun olmadığını gösterir ve kesin beyin ölümü tanısı koydurur. 

 

5. Subaraknoid Kanama  

Ani, çok şiddetli başağrısı, koma, ense sertliği ve kanlı BOS ile tanı koydurucudur.  

Kanama genellikle, Willis poligonu civarı kafa kaidesinde yerleşmiş Berry  anevrizmalarından kaynaklanır.  

En sık anevrizma ant.cominikan arter ile ant.cerebral  arasında yer almaktadır. Vasküler malformasyonlar (arterio-venöz 

malformasyonlar, kavernoma) çocuklarda en sık nedendir.  
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Artan kafa içi basıncı nedeniyle şuur bozukluğu ve başağrısının artması, bulantı, kusma ve papilödem görülür.  

Daha geç dönemde ise arteriyel vazospazm , ödem nedeniyle ve anevrizmal kanama komşu beyin dokusuna geçtiğinde 

fokal nörolojik kayıplar olabilir.  

Tanı: 

 BT 

Lomber ponksiyon 

Anjiografi 

Tedavi 

 Anevrizmanın cerrahi veya endovasküler kapatılması 

 SAK donrası gelişen arteriel vazopazm için nimodipin 
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NOT: 

SEREBRAL VASKÜLER MALFORMASYONLAR  

KAP İLLER TELENJ İEKTAZ İ 

Çok küçük vasküler malformasyondur. Çoğu kez hayat boyu asemptomatik kalırlar. Genellikle 4. ventrikül ve pons  civarında 

yerleşirler. Pons kanamaların en sık  nedenidir.  

Nöroradyolojik tetkiklerde gösterilmezler. Sadece, cerrahi alınan spesmenlerde, histopatolojik inceleme ile tanı konur. 

VENÖZ ANJ İOMLAR  

Arteryel komponenti olmayan, sadece venlerin veya sinüslerin patolojik genişlemesidir. Genellikle parietooksipital bölgede 

yerleşirler, lober intraserebral hematom yaparlar. Lezyonun arasında sağlam nöral doku bulunur.  Nöroradyolojik tetkiklerde 

gösterilirler. 

KAVERNOMALAR (KAP İLLER ANJ İOMLAR)  

Çok küçük arteriyel komponenti olan vasküler malformasyondur. Lezyon nöroradyolojik tetkiklerde gösterilir. Lezyonun arasında 

sağlam nöral doku bulunmaz. Lezyonun kan akımı yavaş olduğundan, çoğu kez kalsifiye olur ve oligodendrogliomaya benzer 

kanama  ve konvülziyon görülür.  Santral sinir sistemi ve spinal kord dahil herhangi bir yerde görülebilirler. Kanamamış lezyonlarda 

bile proflaktik tedavi yapılır. 

ARTERIO-VENÖZ MALFORMASYON(AVM)  

En sık görülen serebral malformasyondur.  Embriyonik hayatın 4. haftasında kapiller yatak gelişmeden, arterler ile venler 

arasında kurulan patolojik kominikasyondur. Erişkinlerdeki subaraknoid kanamanın üçüncü, çocuklardakinin birinci nedenidir. 

Beyin dokusunun kanını çalarak, kitle etkisi ile veya subaraknoid kanamaya yol açarak kendilerini belli ederler. Genellikle 20 ya ş 

civarında görülürler.  

Anterior sirkülasyondakiler, en sık olarak middle s erebral arter da ğılımında yerle şirler.  Kanama sayısı arttıkça mortalite de 

artar. Gebelerde, arterio-venöz malformasyon rüptürleri en sık üçüncü trimesterde görülür. 
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Klinik  

1- Epilepsi:  Sıklıkla ilk belirtidir.  

2- Kanama (intraserebral,subaraknoid, intraventriküler) 

3- Hidrosefali 

4- Psödotümör serebri 

5- Neonatallarde yüksek debili kalp yetmezliği 

GALEN VENİ ANEVRİZMASI 

Arterlerin doğrudan galen veni içine girerek anevrizmal dilatasyona neden olurlar. Bu durum neonatal dönemde yüksek atımlı kardiak 

yetersizliğe, obstruktif hidrosefaliye, subaraknoid kanamaya neden olabilir.  

KAROTİD-KAVERNÖZ F İSTÜL 

Kafa travmasından sonra internal karotid arter ve kavernöz sinüs arasında fistül oluşmasıdır. Kavernöz sinüs trombozuna göre klinik 

akut olarak gelişir. Kliniğinde  

1. Pulsatil egzoftalmi ve üfürüm 

2. Belirgin fasyal venler 

3. Periorbital ödem ve konjuktival konjesyon 

4. Papil ödemi, retinal kanama 

5. Lensde ve korneada opasiteler 

6. Optik atrofi, vizyon defekti 

7. Oftalmopleji 
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6-Subakut Arteriosklerotik Lökoensefalopati (Binswa nger Hastalı ğı)  

İskemiye sekonder beyaz cevherde myelin asarı söz konusudur.  

Uzun süreli hipertansiyonla birliktedir. Yavaş ilerleyici bir demans, nörolojik kayıplar ve psödobulber semptomlar görülür. 

 

 

TOLOSA-HUNT SENDROMU 

Tanım : 

Tolosa-Hunt sendromu, ağrılı oftalmopleji ile prezente olan, kavernöz sinüs/superior orbital fissür’ün idiopatik granulomatöz 

inflamatuvar hastalığıdır. Unilateral orbital ağrıya eşlik eden 3, 4, 6. kraniyal sinirler ile 5. kraniyal sinirin oftalmik ve maksiller 

dallarından biri veya daha fazlasının tutulumu mevcuttur.  

Tanı: 

Kraniyal MRG 

 

Klinik Gidi ş 

Tolosa-Hunt sendromu nadir görülen bir tablo olup, unilateral ağrılı oftalmopleji ile başvuran ve steroid tedavisine kısa bir 

zaman içinde dramatik şekilde yanıt verdiği gözlenen hastalarda ilk planda olası tanı olarak düşünülmesi gereken hastalıklardan biri 

olmalıdır. 

 

Tedavi 

 Steroid 

 

7- Amiloid anjiopati  

İleri yaş grubunda beyin ve meningeal arter ve arteriollerinde lokalize amiloid materyel birikimine bağlı olarak 

serebrovasküler olaylar gelişebilir.  

Daha çok frontal, temporal, parietal oksipital loblar etkilenir. 

Sıklıkla serebral lober kanamalara  neden olur. Amiloid anjiopati Azheimer hastalığında da görülmektedir.  

 

8-Subdural Hemoraji  

Kafa travmalı hastalarda %5 oranında görülür. 

Çocuk ve yaşlılar daha sık etkilenmektedir.  

Köprü venleri ( korteks – venöz sinüsler arası ) yırtılması sonucu oluşur.  

Ani akselerasyon / deakselerasyon  oluşum mekanizmasıdır. Kanama sonrasında basıya bağlı nörolojik kayıp vardır. 

 Hastaların % 20 sinde Kronik subdural efüzyon denen tablo vardır. Özellikle yaşlı hastalarda travma sonrası subdural 

mesafeye kanam olur. Kan ozmotik etki ile plazmayı çeker. Sunuçta subdural efuzyon gelişir. Basıya bağlı nörolojik kayıp ve demans 

görülür. 

Kanamayı en erken gösteren tetkik BT dir.  

Subdural mesafeye olan venoz kanama beyin konveksitesine paralel hiperdens yapı olarak gözükür.  

Tedavi : 

 Subdural kanama boşaltılır. 
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10-Epidural Hemoraji  

Sıklıkla kafa kemiklerinde olan fraktürlere eşlik eder. 

A.meningia media  kanamasına bağlıdır.  

BT de lens seklinde (bikonveks) olarak gözükür.  

% 20 vakada lusid interval denilen tablo oluşturur. Hastada kafa travması sonrası 2-3 saat sonra bilincin aniden kapanması 

ile giden tablo oluşturabilir.  

Tanı  

BT 

Tedavi 

Cerrahi boşaltılır 

 

 

11-MOYAMOYA sendromu  

Serebral anjiografide internal karotis arter, anterir serebral arter, medial serebral arterde stenoz, oklüzyon yanısıra bu bölgede 

anormal vaskularizasyonun görülmesine denilir. Japonlarda daha sıktır. Genç erişkinlerde iskemik inmeye, daha yaşlılarda ise 

intraserebral hemorajiye neden olur. 

 

 

SİNİR SİSTEMİNİN DEJENERAT İF HASTALIKLARI 

DEMANS 

Alzheimer Demansı  

Alzheimer hastalığı hayatın orta-ileri döneminde ortaya çıkar (60 yaşın altında nadirdir). Başlangıç sinsidir ve progresif bir 

kötüleşme vardır. İleri evrelere dek yürüme bozuklukları gözlenmez.  
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Tipik olgularda belirgin bellek defektlerini lisan ve vizüospasyal bozukluk izler. Tespit belleğinden çok kodlama ve geri 

çağırmanın etkilendiği yakın bellek bozuklukları tabloya hakimdir.   

Uzak bellek geç dönemlere kadar korunmu ştur . Davranış bozuklukları olarak; sözel ve fiziki agresyon, meraklılık, 

ajitasyon, uygunsuz seksüel davranış, idrar inkontinansı, tırnak yeme, katastrofik reaksiyonlar ve kendine zarar verme vardır. 

Alzheimer hastalığının seyri başlangıçtan ölüme değin yaklaşık 10 yıldır. 

1907 yılında Alois Alzheimer tarafından tanımlanmıştır. Toplumda 85 yaş ve üzerinde %50 prevalansı vardır.  

Alzheimer hastalığı beyinde nöron membranında normalde bulunan APP (amiloid prokürsör protein) parçası olan A-beta 

birikmesiyle oluşur.  

APP’den A-beta fragmanını ayıran enzimler olan beta ve gama sekretazın genetik faktörlerle hatalı çalışması sonucu 

amiloidojenik A-betanın (senil plak)  oluştuğu sanılmaktadır. Hastalık öncelikle hipokampusu  etkiler. 

21. kromozomda kalıtılan APP, Down sendromlu hastalarda fazlaca yapıldığı için 20’li yaşlarda erken demans gelişir.  

Aksondaki mikrotübüllerin oluşumunda görev yapan tau  proteinin birikimide Alzheimer’da nörofibriler yumaklar  

oluşmaktadır.  

Apo E proteini Alzheimer’deki amiloidotik maddenin stabilizasyonu sağlar. Bu nedenle Apo E4 homozigot kişilerde erken 

demans oluşur.  

 Alzheimer hastalığında öcelikle asetilkolinerjik  noronlar kayba uğrar. 

 

Alzheimer Tedavisi 

Tacrine (tatrahidroaminoakridin), donepezil, rivastigmin ve galantamine gibi kolinestereraz  enzim inhibitörleri asetilkolin 

yıkımını azaltıp beyindeki Ach miktarını arttırarak kognitif fonksiyonları düzeltirler  

Memantine  NMDA kanal blokeridir. Bilindiği gibi glutamat NMDA reseptörü üzerinden nöron hasarını hızlandırmaktadır. 

NMDA kanal blokerleri bu hasarın oluşma hızını yavaşlatırlar.  

 

Vasküler Demans (Multi-infarkt demans) 

Birden fazla bilişsel alanda bozulmayla birlikte birkaç inmenin ya da iskemik beyin hasarının klinik ya da beyin 

görüntüleme kanıtları olduğunda serebrovasküler hastalıklara bağlı demanstan şüphelenilmelidir.  

Klinik inme ile bilişsel yıkım arasında geçici bir ilişki olduğunda ya da aile üyeleri durumda giderek bir yıkım 

tanımladıklarında tanı daha kesin olur.  

Vasküler demansın en yaygın görülen tipinde subkortikal beyaz maddenin iskemik hasarları ve küçük damar hastalıklarına 

ikincil olan laküner enfarktlar bulunur.  

Kortikal enfarktlar bulunduğunda, vasküler demansı olan hastalar afazi, ihmal, apraksi ya da hesaplama bozukluğu 

sergileyebilir. 
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Lewy Cisimci ği Demansı 

LCD klinik olarak parkinsonizm, sanrılar, varsanılar (özellikle görsel), dalgalı bir uyanıklık ve nöroleptik ilaçlara duyarlılık ile 

giden bir demans sendromudur.  

Bulunabilecek temel klinik özellikler arasında dalgalı bilişsel yetiler, görsel varsanılar ve parkinsonizm sayılabilir. , 

Depresyon ve hızlı göz hareketleri (REM) uykusu davranış bozukluğu LCD'de de sıktır. Idiyopatik Parkinson hastalığı olan 

hastaların yaklaşık %40'ı demans ölçütlerini karşılar. 

Genellikle kognitif bozuklu ğa sonradan eklenen parkinsonizm e şlik eder . Parkinsonizm idiyopatik Parkinson 

hastalığının aksine simetriktir, istirahat tremoru belirgin değildir ve yine idiyopatik Parkinson hastalığında kognitif etkilenim bu ölçüde 

belirgin olmaz. 

 

Frontotemporal Demans (Pick Demansı) 

Frontotemporal demans, kişilik ve sosyal ilişkilerde belirgin değişikliklerle ortaya çıkan ve kognitf etkilenmenin daha çok 

frontal lobun yürütücü işlevlerinin bozulması tarzında ortaya çõktüğü bir klinik tablodur.  

Alzheimer hastalığında ön planda etkilenmiş olan hafıza ve görsel-uzaysal işlevler ise görece korunmuştur. 

Bilateral temporal lob tutulumlarında Klüver-Bucy sendromu gelişebilir (hiperoralite, hiperseksüalite, vizüel agnozi, emosyonel 

küntlük).  

Kişilik değişikliklerinin başlangıçta olması Pick hastalığı lehine bir bulgudur. Ayrıca bu hastaların yaş ortalaması da 

Alzheimer'a göre daha gençtir (ortalama 55) ve Alzheimer hastalığının aksine algısal, uzaysal ve praksik beceriler korunmuştur.  

Erken başlangıç yaşı, nonkognitif davranış değişikliklerinin ve frontotemporal tutulumun olması ve görüntülemede asimetrik 

fontotemporal atrofi Alzheimer hastalığından ayıran özelliklerdir. 

 

İDİOPATİK PARK İNSONİZM (PARK İNSON HASTALIĞI) 

Substansia nigrada pigmente nuklelusların kaybı ve lewy cisimciklerinin bulunması ile karakterizedir. Ortalama 40-70 yaşlarında 

görülür, 60 yaşında pik yapar. Striatumda dopomin azalmıştır. En önemli 3 kardinal belirtisi  

1. istirahat tremoru (para sayar şekilde, tipiktir .) 

2. dişli çark jiditesi 

3. bradikinezi 

Maske yüz, postural reflekslerin kaybı, göz kırpma oranında düşme, küçük adımlarla yürüme, hipovolemik ses, yürüme tutulması, 

arkaya doğru düşme, fleksiyon postürü, okulojirik kriz diğer bulgularındandır. Medulla spinalis tutulumu olmaz. 

Patoloji  

•  Substantra nigradaki pigmente dopaminerjik nöronlarda kayıp 

•  Intranöronal hyalen madde birikimi (Lewy cisimci ği) 

•  Locus serulous nöronlarında dejenerasyon 

•  Substanra nigradan globus pallidusa dopaminerjik outputun azalması 

•  Subtalamik nukleus üzerinde inhibitör aktivitenin kaybolması  

TEDAVİ 

1. Levodopa (L-DOPA)  

  Parkinsonizm tedavisinde primer ilaçtır. 

  Oral olarak alındığında santral sinir sistemine ancak %3’ü ulaşır, kalanı periferde dopamine metabolize olur.Bu nedenle 

periferik dopa dekarboksilaz inhibitörleri (karbidopa-bensera zid)  kullanılır. 

Yan etkileri 

Diskinezi: Tedavide ana sınırlayıcı faktördür . %80 hastada görülür. Pallidotomi ile engellenebilir.  

Akinezi: İstemli hareketlerin birkaç dakika saat azalmasıdır. Doz sonu, paradoks veya on-off akinezisi şeklinde olabilir. On-
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off fenomeninde motor fluktuasyon vardır.  

Diğer yan etkiler: Psikoz, bulantı-kusma (CTZ’nin uyarılmasıyla), postural hipotansiyon ve midriyazisle akut glokom 

atağının presipitasyonudur.  

2. Dopamin agonistleri bromokriptin ve pergolid 

L-DOPA kadar etkili değildirler. 

Amantadin ve antikolinerjiklerden daha etkilidir. 

En önemli yan etkileri kalp damar sisteminedir.  

Bu yan etkiler periferik D2 blokör olan domperidonla önlenebilir.  

3. Amantadin  

Bir antiviral ilaçtır. 

Halusinasyon, konfüzyon ve periferik ödem en önemli yan etkileridir. 

4. Apomorfin  

D1 ve D2 reseptörleri etkileyen dopamin agonistidir. 

On-off’ları fazla olan hastalara verilir. 

Paranteral kullanıldığından pek tercih edilmez.  

5. Antikolinerjikler  

Tremora çok etkilidir . 

Bradikinezi ve rijiditeye etkisi azdır. 

Erken dönemde kullanılabilir. 

Konfuzyon, idrar retansiyonu, dar açılı glokom atağına neden olduklarından yaşlılarda tercih edilmez. 

Prostat hipetrofisi, dar açılı glokom ve paralitik ileusta kontrendikedir.  

 

 

6. MAO-B inhibitörleri (Selejilin)  

Dopaminin yıkımını önleyerek etkisini uzatır. 

Erken dönemde etkilidir. 

Amfetamin benzeri etkisi olabilir. 

Yan etkileri tolere edilebilir.  

 

Friedreich Ataksisi:  

Spinal kord posterior kolonlar, Kortikospinal,spinoserebellar traktuslar tutulur.  

Serebellumda  ise Purkinje hücre kaybı ve dentat nukleuslarda atrofi  görülür.  

Kalp kasının tutulması (kardiomyopati ) kalp yetmezliği ve disritmilere neden olur.  

Vakaların % 80’inde muskuloskeletal anomaliler vardır.  

Pes kavus, kifoskolyoz, optik atrofi, retinitis pigmentoza, nistagmus eşlik eder. 

Kortikospinal traktus tutulumuna bağlı olarak ekstremitelerde kuvvetsizlik, patolojik refleksler ortaya çıkar. Posterior 

kolonların tutulumu sonucu vibrasyon, pozisyon duyusu kaybolur.  
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Dlsease Expanded Trinucleotide Repeat Affected Protein 

Huntington disease CAG Huntingtin 

Spinocerebellar ataxla, types 1, 2, 3, 7 CAG Ataxin 1, 2, 3, 7 

Spinocerebellar ataxia, type 6 CAG α1A subunit of Ca2+ channel 

dentatorubral-pallidoluysian atrophy CAG Atrophin 

Spinobulbar muscular atrophy CAG Androgen receptor 

Fragile X syndrome CGG FMR-1 

Myotonic dystrophy CTG dM protein kinase 

Friedreich ataxia GAA Frataxin 

 

Fragil X: 

Ailesel zeka geriliği, 

karakteristik yüz görünümü(Uzun yüz, kepçe kulak), konuşma ve davranış buzuklukları ile seyreder. 

 

Miyotonik Distrofi: 

V şekilli üst dudak, muskuler atrofi çizgili kaslarda Klor kanal defekti Kaslar uyarılma sonrası geç gevşer. 

Endokrin anomaliler (diabet, Hipotroidi) Kalp blokları 

İmmun yetmezlik 
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Mental retardasyon, iri testisler, uzun yüz görünüm ü ve kepçe kulaklar a şağıdakilerin hangisinde daha sıklıkla rastlanır?   

A)  Turner sendromu     

B)  Fenilketonüri 

C)  Frajil X sendromu    

D)  Down sendromu 

E)  Lesch Nyhan sendromu 

 

Cinse bağlı durumların bir kısmı mental retardasyona yol açar. Frajil X; puberte sonrası erkeklerde makroorşidizm,anlatım dilinin 

gelişiminde beklenenden daha ağır gecikmeler, mental retardasyon ve çıkıntılı kulaklarla karakterizedir. 

(Cevap C)  

 

ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) 

Tanım 

Motor nöron hastalığıdır. Duysal nöronları tutmaz. 

Hem 1. hem de 2. motor nöron tutulumu ile gider. 

Kognitif, duyusal ve otonom disfonksiyon yoktur ve (3-4-6. Kronial Sinirlerin innerve 

ettiği) göz kasları tutulmaz. 

Ailesel ALS formlarında SOD (superoksit dismutaz) eksikliği vardır. 

Semptomlar  

Bulber etkilenmede çiğneme, yutma, konuşma bozukluğu, öğürme refleksinde 

azalma ve buna bağlı aspirasyon ve dil fasikulasyonu görülür. 

Ekstremitelerde güçsüzlük, spastisiste ve fasikülasyonlar ; üst ve alt motor nöron etkilenmesini 

yansıtır. 

Prognoz 

3-5 senelik survival vardır. Ölüm genellikle aspirasyon ve pulmoner enfeksiyon 

sonucu oluşur. 

Tedavi 

NMDA kanal blokeri olan riluzol hastalığın gidişatını yavaşlatmada yararlıdır. 

Seftriakson gliada bulunan glutamat taşıyıcılarını aktive ederek, ortamdaki glutamat 

miktarını azaltmakta ve nörotoksisiteyi hafifletmektedir. 

Psödobulber palsi  

V, VII, IX,X, XI ve XII kranial sinirlerin motor nukleuslarına giden kortikobulber yolların dejenerasyonuna bağlıdır.  

Yutma güçlüğü ortaya çıkar. Konuşma peltek ve monotondur.  

Öğürme refleksi artmış ve dil hareketsizdir, dışarı çıkarılamaz. Hastalarda emosyonel labilite, gülme, ağlama krizleri de 

görülür.  

Spinal muskuler atrofi:  

SMA(Spinomuskuler atrofi) 2. motor nöronun dejeneratif hastalı ğıdır.   

Werding-Hoffman ve Kugelberg-Wallender tipi SMA nın diğer tipleridir. 

Yenidoğan dönemi (infantil) SMA (tip 1), ara tip SMA (tip 2), çocukluk çağı (juvenil) SMA (tip 3), erişkin çağı SMA (tip 4). 

Bu tipler hastalığın başlangıç yaşı, şiddeti, ilerleyişi ve etkilenen kaslar yönlerinden farklıdır.  

En ağır olan tip, yeni doğan dönemi(tip 1) spinal muskuler atrofisidir. Hastalık hayatın ilk 6 aylık döneminde başlar.  

1-Yenido ğan dönemi(infantil) Spinal Muskuler Atrofisi (tip 1 )  

Spinal musculer atrofi grubunun en ağır seyreden hastalığıdır. Werdnig Hoffman hastalığı olarak da adlandırılır. Hastalık 

hayatın ilk 6 aylık döneminde başlar. Bazen, doğum öncesi başlayabilir.  
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Bazı anneler hamileliklerinin son dönemlerinde bebek hareketlerinin azalmış olduğunu hatırlayabilirler. Bu bebekler 

doğduklarında bez bebek gibidirler.  

Başlarını kaldıramazlar, desteksiz hiçbir zaman oturamazlar. Yutma ve emmede güçlük çekerler.  

Solunum kaslarının etkilenmesi, öksürmede güçlük ve solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı iki yıldan fazla 

yaşayamazlar. Çoğu hasta ilk bir yıl içinde kaybedilir. Bütün bunlarla birlikte, bu bebeklerin yüz harekeleri normal, bakışları canlıdır. 

Beyinleri etkilenmediğinden çevreye ilgilerinde bir bozulma yoktur. 

 

 

2-Ara tip spinal muskuler atrofi (tip 2) 

7-8 aylık dönemde başlar. Daha öncesinde bebeğin gelişimi  normaldir. Tip 1 deki hızlı kötüleşme burada görülmez. 

 

3-Çocukluk ça ğı SMA'sı (tip 3)  

Daha hafif bir tiptir(Kugelberg Welander). Başlangıç 18 aylıktan sonradır, sıklıkla 5-15 yaşlarında başlar. Hastalar güçlükle 

de olsa yürüyebilirler. Bu hastalar erişkin çağına kadar yaşayabilirler. 

 

 

4-Erişkin tip SMA'sı (tip 4)  

Kollar ve bacaklarda kuvvetsizlik oluşturur. Bu kuvvetsizlik yavaş bir biçimde gelişir. Hastanın yaşam süresi etkilenmez 

veya çok az etkilenebilir. 

SMA hastalığının tüm tiplerinde gövde ve extremite kasları etkilenir. Bu etkilenme vücudun merkezine yakın kaslarda daha 

belirgindir.  

SMA tip 1 ağız ve boyun kaslarını kontrol eden sinir mesajlarını daha fazla etkilediklerinden çiğneme ve yutma 

fonksiyonlarında bozulmaya daha fazla neden olurlar. Solunum kasları en çok bu tip de etkilenir. 



Klinik Bilimler Genel Tekrar 

 

O.E 544 

 

 

SİNİR SİSTEMİNİN DEMYELİNİZAN HASTALIKLARI 

MULTIPL SKLEROZ  

MS genç erişkinlerde görülen demiyelinizan bir hastalıktır. 

Semptomlar 

Halsizlik, parestezi, retrobulber nörit, diplopi ve sfinkter sorunlarına bağlı idrar kaçırma hastalık relapslar ve remisyonlarla 

gider. 

Myelin basic protein (MBP) T hücreleri için en önemli antijendir. Hastaların kan ve BOS’larında MBP-reaktif T lenfositler 

bulunmaktadır. 

MS hastalarının serumlarında ayrıca myelin komponentlerine karşı (myelin oligodendrosit 

glikoprotein-MOG) antikorlar bulunmaktadır. 

Optik sinir lezyonları MS’de başlangıç bulguları arasında en sık görülenlerdendir. I. motor nöron, duyu nöron ve otonomik 

SSS nöronlarını tutar, 2. motor nöron ve periferik sinirleri tutmaz. 
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Tanı 

MR’da plakların varlığı 

Uyarılmış potansiyeller 

BOS’da oligoklonal bandların gösterilmesi multipl skleroz tanısını destekleyen laboratuar bulgularıdır. 

 

 

Tedavi : 

Akut atakta glukokortikoid, plazma Exchange yapılması kullanılmaktadır.  

Yine bu amaç için MTX, siklofosfamid, IVIG kullanılabilir. Remisyonun sürdürülmesi için INF-Beta kullanılmaktadır. 

olgularda kullanılabilir.  

INF-Beta immunmodulatör etki ile T hücre proliferasyonun azaltmakta, inflamasyonu baskılamaktadır.  

Glatiramer asetat 4 aminoasidin (l-lizin, l-glutamat, l-alanin, l-tirozin) random kombinasyonundan oluşan bileşiktir.MHC 

molekülünü bloke ederek etki göstermektedir.  

NOT: 

INO (internuklear oftalmoplaji): 

MLF (medial longutudinal fasiculus) lezyonudur. MLF, PPRF (paramedian pontine reticular formation)’ yi birbirine bağlar. 

PPRF’de 6. ve 3. sinir bulunur.  

MLF, aynı tarafın 6. siniri ile karşı tarafın 3. sinirini bağlar. Böylelikle gözün konjuge bakış hareketi oluşur. 
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AKUT DISSEMINE ENSEFALOMYELIT (ADEM) 

Öncesinde viral bir enfeksiyonun olduğu sıklıkla monofazik gidişli, yaygın periventriküler demyelinizasyon alanları ile 

karakterize bir tablodur.  

Bilinç bulanıklığı eşlik edebilir. Semptomlar MS gibidir. 

Tedavi 

Plazmaferez 

PROGRESIF MULTIFOKAL LÖKOENSAFALOPATI:  

Hücresel ve hümoral immunitenin baskılandığı sistemik hastalıklarda görülür. (Lenfoma, Lösemi, AIDS ). 

JC-BK  viruslerin oligodendrositleri tutarak oluşturdukları yavaş virus enfeksiyonudur.  

Kişilik değişikliği, ilerleyici demans ve nörolojik (motor, duyu) kayıpla gider. Mortaldir. 

Tanı 

  MRG ile konur. 
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DEVİC HASTALIĞI - NÖROMYELİTİS OPTİKA 

Optik nevrit ve spinal kord tutuluşunun (transvers myelit) bir arada görüldüğü bir demyelinizan hastalıktır. Başlangıç bulgusu tek 

veya iki taraflı ani görme kaybı şeklinde olup, transvers my el it bunu izleyebilir.  

SANTRAL PONT İN MYELİNOLİZİS 

Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi sonucu oluşur. Hastalarda uyanıklık kusuru, piramidal kuadriparezi ve pseudobulber paralizi 

görülür. 

GUILLAIN-BARRE SENDROMU 

Periferik sinirler karşı antikor gelişir. Viral ve bakteriel (Campilobakter jujeni) ile enfeksiyonlar tetiklenbilir. 

Başlangıçta duyu semptomlar belirgindir.  

Daha sonra distalden başlayan ve asendan olarak ilerleyen paraliziler başlar. 

Tanı:  

Hastalarda BOS proteinleri yüksektir. BOS ta yüksek protein olmasına karşı hücre görülmez.(Albumino, sitolojik 

dissosiasyon)  

Tedavi : 

Plazmaferez uygulanması seçilecek ilk tedavi metodudur.  

Ayrıca intravenöz human immunglobolin G (IVlG) bu hastalarda düzelmeyi hızlandırmaktadır 

PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARI 

POLİNÖROPATİLER 

Periferik sinirlerin aynı nedene ve fizyopatolojik süreçlere bağlı olarak yaygın şekilde hastalanması sonucu ortaya çıkan 

tablodur.3 grup altında incelenir: 

1) Aksonal polinöropati:  akson hasarına neden olursa 

2) Nöropati: Nöron gövdesini etkiliyorsa 

3) Myelinopati:  Myelin kılıfı etkiliyorsa 

Mononöropati multiplekste  ise aynı hastalık süreci periferik sinirleri farklı zamanlarda yerleşen multip odaklar şeklinde etkiler. 

Hastanın öyküsünden klinik durumun zaman içinde farklı sinirlerin tutulması ile oluştuğu anlaşılır. En tipik örne ği PAN ve churg-

strauss allerjik granulomatozis dir.  
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Semptomlar  

Motor  

Subakut, kronik mikst veya motor nöropatilerde belirgin kas atrofisi vardır. 

     En çok atrofiye uğrayan kaslar ise elin dorsal interosseal kasları ve ayağın extensör digitorum brevis kaslarıdır. 

Kas gücü muayenesi:  

5 → Normal kas gücü 

4 → Yerçekimi ve dirence karşı aktif hareket vardır 

3 → Yerçekimine karşı aktif hareket 

2 → Yerçekimi ortadan kaldırıldığında aktif hareket 

1 → Kas kontraksiyonu vardır 

0 → Kas kasılması yoktur 

 

Duyu  

A) Negatif fenomenler  

Duyu kaybı 

Kalın myelinli liflerin harabiyetiyle dokunma ve propriosepsion hissi kaybolur.  

İnce myelinsiz liflerin harabiyetiyle ağrı ısı duyusu kaybı olur. 

B) Pozitif fenomenler  

Kalın myelinli liflerin hasarıyla distalde paresteziler oluşur.  

İnce myelinsiz liflerin hasarı ağrılı pozitif fenomenlere neden olur. 

Derin tendon refleksleri  

Refleks cevabının her hangi bir aşamasında hasar olursa derin tendon refleksi alınamaz. 

Periferik nöropatilerde derin tendon refleksi atrofi ve pareziden önce ortaya çıkar. 

Distalde olan derin tendon refleksleri, proksimaldekilerden daha önce kaybolur. 

Tanı yöntemleri  

Sinir iletim çalışmaları  

EMG  

Sinir biopsisi:  Nöropatilerdeki sinir biopsileri sural sinir veya N. peronealis superfisialisten alınır. 

 

HEREDİTER POLİNÖROPATİLER 

Charcot-marie-tooth hastalı ğı  

En sık görülen herediter nöropatidir. Ayaklarda pes kavus ve çekiç parmak deformitesi görülür. Alt ekstremitelerde belirgin distal 

zaaf ve atrofi kliniğe hakimdir. 

Dejenere-sottas hastalı ğı 

Histopatolojik olarak demyelinizasyon karakterize çocukluk çağında motor gelişme geriliğine yol açan duysal-motor nöropatidir. 

Çok düşük sinir ileti hızları vardır. Palpe edilebilen hipertrofik sinirler  vardır.  

Ailesel basınça duyarlılık nöropatisi (tomaküler nö ropati)  

Otozomal dominant geçer. Gelip geçiçi ağrısız motor-duysal defisitlerle karakterizedir. Biposide fokal sinir kalınlaşması görülür. 



Klinik Bilimler Genel Tekrar 

 

O.E 549 

Bu görünüme tomaküla   –sosis- denilir. 

SPESİFİK TİP POLİNÖROPATİLER 

1. Gullain barre (inflamatuar demiyelinizan polinör opati)  

Vakaların yarısında semptomlardan 1 ay önce üst solunum yolu veya gastrointestinal sistem enfeksiyonu (C. jejuni-fetus) 

yada cerrahi girişim veya aşılanma öyküsü mevcuttur. Başta duyusal semptomlar hakimdir. İlerleyen dönemlerde distalde ba şlayıp 

assendan ilerleyen paraliziler  olur. Şiddetli vakalarda solunum ve bulber kaslar tutulur, 1/3 vakada mekanik vertilasyon gerekebilir. 

Nadir olarak papil ödemi görülebilir ve çok artmış BOS preteini ile birlikte olur (<200 mg/dl).  

Otonomik disfonksiyon olursa taşikardi, idrar retansiyonu ve kan basıncı dalgalanmaları olur. Hastalığın mortalitesi %10 

dur. Tanıda çoğu vakada BOS da protein artmıştır ancak hastalığın başlangıcından 2-3 hafta sonraya kadar normal olabilir.  

BOS gammaglobulin fraksiyonu artar. Esas tedavi destekleyici tedavidir. Steroidlerin faydası gösterilememi ştir .  

Plazmaferez ilk tercihtir. İntravenöz insan Ig G (IV IG) iyileşmeyi hızlandırır. Duysal yakınmalar genel olarak daha geri plandadır ve 

ekstremite uçlarında parestezi ya da nadir olmayarak sırt, bel ve bacak ağrıları şeklindedir.  

BOS‘da protein artışına rağmen hücre görülmez (Albuminositolojik dissosiyasyon ).  Kranial sinir tutulumu görülebilir. En 

sık kranial çift tutulumu  % 50 vakaya eşlik eden bilateral  olabilen fasyal paralizidir . Derin tendon refleksleri tipik olarak yoktur. 

Miller-fisher sendromu  

Gullain-barre sendromunun oftalmopleji, arefleksi, ataksi eşlik eden formudur.  

 

2. Diabetik nöropati  

Motor, duysal ve otonomik disfonksiyonu içeren mikst tip polinöropatidir. Uzun süre diabeti olanların %40’ında ağrı ve 

paresteziler sık görülür. 

a) Diabetik polinöropati: Duyu semptomları belirgindir. Distal kuvvet azlığı da ortaya çıkabilir. Ayaklarda paresteziler başlar. 

Aşil refleksi alınamaz. 

b) Otonomik nöropati: İmpotans, nokturnal diare, postural hipotansiyon ve terleme fazlalığı oluşur. 

c) Diabetik mononöropati  

d) Diabetik amyotrofi:  Proksimal parezi, uyluk, perine, kalça ve sırtta nokturnal ağrı ve fasikulasyonlarla karakterizedir. 

Duyu kaybı minimaldir. 

e) Charcot eklemi :  Derin duyu bozulduğu için eklem kıkırdağı dejenere olup eklem içine düşer. En sık MTF ekleminde 

görülür. 
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3. Porfiri  

Akut intermittant porfiria hem sentezindeki bozukluğa bağlı otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. Gerçek patoloji 

karaciğerdedir ve porfobilinojenin aşırı yapımı sonucu idrarda bu ara ürünün ve amino levinulik asidin itrahı artar. Hastalık akut 

başlangıçlıdır. Motor semptomlar belirgindir. Hızla şiddetli flask paralizi  gelişir. Üst extremiteler daha fazla tutulur. Otonomik, 

kranial sinirlerde tutulabilir. Hekzeklorobenzen porfiri aktivasyonuna neden olur. 

4- Karsinomatöz polinöropatiler  

5- Metabolik bozukluklarla birlikte görülen polinör opatiler  

Vitamin B12 eksikli ği:  

Polinöropati 

Demans 

Posterior kolon tutulumu 

Spastisite 

 

 

TUZAK NÖROPAT İLER  

Torasik çıkı ş sendromu (TÇS) 

Anatomi :  

Anterior ve medius skalen kası 1. kostaya yapışır. Bu üçgenden subklaviyan arter ve brakiyal pleksus geçer. Subklaviyan 

ven anterior skalen kasının önünden geçer. 

 

Skalen üçgende nörovasküler kompresyona bağlı nonspesifik semptomlara (üst ekstremitede ağrı, atrofi, duyu bozukluğu 

ve dolaşım bozukluğu) TÇS denmektedir. Hastaların çoğunda servikal kosta veya C7 transvers proçes uzaması gibi anomaliler 

vardır. Bazı hastalarda anormal kemiğin ucundan 1. kostaya uzanan kalın fibröz bant vardır. 

Nörolojik muayene genellikle normaldir. Bazı hastalarda Adson manevrasında nabızda azalma veya kayıp (çok az önemi 

var, normal bireylerde de olabilir) tespit edilebilir. 
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Karpal tünel sendromu (KTS) 

En sık görülen tuzak nöropatisidir. İnsidans %1. KTS kadınlarda daha sıktır (7:3). Hastaların çoğunda semptomların 

başlangıcı 40-60 yaş arasıdır. Temel semptomlar elin ilk üç parmağına lokalize olan ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşukluktur.   

Tinel belirtisi  el bileği ekstansiyonda perküzyon yapılırsa daha güvenilirdir.  

Phalen testi hastanın el bileklerini fleksiyon pozisyonunda 1 dk tutması ile test edilir.  

Ters Phalen testi  hastanın el bileklerini ekstansiyon pozisyonunda 1 dk tutması ile test edilir. Elde median sinir 

dağılımında yüzeyel dokunma ve iğne batma duyusunda azalma tespit edilebilir. 

 

Kübital tünel sendromu 

Anatomi :  

Ulnar sinir medial epikondil arkasındaki oluktan geçtikten sonra fibroosseöz 

tünel olan kübital tünelden ön kola girer.  

 

 

Klinik :  

Semptomların başlangıcı genellikle sinsidir. Erkekler daha sık etkilenir (3:1). Bireylerin %12’sinde semptomlar bilateraldir. 

En sık 30-60 yaşında görülür. Eski travmaya bağlı dirsekte deformite olması predispoze faktördür. 

Etioloji :  

Travma, idiopatik, artrit, dirseğe dayanma alışkanlığı ve dirsek ekleminin ganglion 

kistleri. 

Semptomlar : 

4. ve 5. parmakta parestezi en sık semptomdur. Semptomlar dirseğin uzun süre fleksiyonda 

kullanımı ile şiddetlenir. 

Teşhis :  
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Dirsek 70-90º fleksiyonda EMG yapıldığında dirsek seviyesinde ulnar sinirde iletim hızının yavaşladığı tespit edilir. 

 

Guyon kanal sendromu 

Anatomi :  

Ulnar sinir ön kolun distalinde fleksör karpi ulnaris tendonuna lateral, unlar artere medialde seyreder. El bileğinde Guyon 

kanalına (ulnar karpal tünel) girer. Bu tünelin çatısını palmar fasiya (volar karpal lig.) ve palmaris brevis kası oluşturur. Kanaldan 

ulnar sinir ve ulnar arter geçer. 

 

Klinik :  

Guyon kanalında ulnar sinir tutulumunun nedenleri travma (alışkanlık aktiviteleri ile) ve ganglion kistinin basısı en sık 

nedendir. Ayrıca artrit, ulnar arter trombozu ve kitle sorumlu olabilir. 

Teşhis :  

EMG ile el bileği seviyesinde ulnar sinirde iletim hızının yavaşladığı tespit edilir. 

 

 

 

Meralgia paresthetica 

İnguinal bölgede lateral femoral kütanöz sinirin (LFKS) in tuzaklanması sonucu oluşan klinik sendromdur. 

 



Klinik Bilimler Genel Tekrar 

 

O.E 553 

Klinik :  

Meralgia paresthetica sıklıkla orta yaşta, kilolu, erkeklerde görülür. Erkekler kadınlara göre üç kat daha sık etkilenir. 

Şişmanlık ve kronik öksürük (KOAH) predispoze faktördür. Ana semptom uyluğun anterolateral yüzeyinde parestezidir . 

Teşhis : 

 En basit teşhis aracı anterior süperior iliak çıkıntının hemen medialine 5 ml %1’lik lidocaine ile lokal anestetik blok yapmak 

ve semptomların düzelmesini gözlemek. 

Ayırıcı tanı:  

L2-3 radikülopati, lomber stenoz. 

Tedavi : 

 Erken dönemde konservatif tedavi; şişmanlarda zayıflama. Sürekli veya şiddetli ağrılı hastalarda cerrahi tedavi; sinirin 

kesilmesi veya dekompresyonu. 

 

 

 

Difterinin en sık nörolojik komplikasyonu a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Transvers myelit            B) Nörit 

C) Koma                D) Konvülziyon 

E)  Strabismus  

DİFTERİDE GÖRÜLEBİLECEK KOMPL İKASYONLAR  

a. Polinörit (özellikle polinörite bağlı yumuşak damak felci en sık görülen nörolojik komplikasyondur. 

b. Miyokardit 

c. Bronkopnömoni 

DİFTERİ 

• Difteri, toksin üretebilen Corynabacterium diphteria’nın  neden olduğu, üst solunum yolları ve cildin bir akut enfeksiyonudur.  

•  Toksin, muköz membranlardan absorbe edildikten sonra, epitel yıkımına ve süperfisyal inflamatuar cevaba neden olur. 

Nekrotik doku, eksudatif fibrin a ğları, kırmızı ve beyaz küre kümeleri ile birlikte “ gri” renkli bir “psödomembran”a 
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yol açar. Bu psödomembran, tonsiller, farinks veya larinks üzerini örter ve kaldırılmaya çalı şıldığında kanar.  

Membran içerisindeki difteri basili, toksin üretmeye devam eder. Ve bu toksin kalp kası, karaciğer, böbrek ve adrenal 

bezlerde toksik hasara ve bazen hemorajiye yol açar. Toksin ayrıca yumu şak damak, göz kasları veya ekstremitelerin 

paralizisi ile sonuçlanan nörite neden olabilir. (En sık komplikasyon nörit) Ölüm, respiratuar obstruksiyon, akut toksemi 

veya dola şım kollapsına ba ğlıdır.  Hastalığın inkubasyon periyodu 1-6 gündür.  

•  Shick testi , difteri toksinine karşı bağışıklığı gösterir. Toksin intradermal olarak verildiğinde endurasyon varsa (+), yoksa  (-

)’tir.  

(Cevap B)  

 

 

 

 

KAS HASTALIKLARI 

Duchenne distrofi 

Becker (Benign X-Linked) Muskuler distrofi 

Limb girdle 

Myotonik distrofi 

Metabolik Myopatiler 

1. Duchenne Muskuler Distrofi 

En sık görülen tiptir. X'e bağlı resesif geçi ş gösterir.  

Çocuk merdiven çıkamaz, oturduğu yerden kalkamaz, yerden kalkması gerektiğinde vücuduna tutunarak kalkar (Gower's ).  

Vakaların %80'inde pseudohipertrofi görülür. Sıklıkla gastroknemiusta ortaya çıkarsa da, kuadriseps, deltoid ve dilde de 

ortaya çıkabilir.  

 

Çocuk 12 yaşına geldiğinde yürüyemez hale gelir ve kuvvetsizlik ekstremitelerin distaline de yayılır.  

Kifoskolyoz, solunum zorluğu, kalp kası tutulumu olabilir. 20 yaşında AC enfeksiyonu, kalp yetmezliği, aritmiler ve ağır 

kontraktürler ortaya çıkar. Hasta yatağa bağımlı olur. 25 yaşın üstünde yaşam süresi pek mümkün değildir. 

Duchenne muskuler distrofide distrofin  adlı proteinin yokluğu söz konusudur. 

Distrofin genindeki patolojinin gösterilebilmesi bugün için genetik merkezlerinde mümkün olmakta ve taşıyıcıların 

gösterilmesi ile prenatal teşhiste kullanılmaktadır.  

Kas enzimleri-kreatin fosfokinaz (CPK) özellikle hastalığın erken dönemlerinde çok yüksektir. Enzim, taşıyıcılarda da 

yüksek olduğu için erken tanı ve genetik danışma da anemlidir.  

EMG tanıyı destekler ve aile hikayesi olmadan spontan mutasyona bağlı olarak ortaya çıkan vakalarda tanıya yardımcı 

olur. Kas biopsisi kesin tanı koydurur.  

Etkin bir tedavi yöntemi yoktur. Ortopedik girişimler mobilizasyon süresini uzatır. 

2-Becker Tipi Muskuler Distrofi 

X'e bağlı resesif geçişlidir.  

Klinik bulgular Duchenne'e çok benzerse de daha geç yaşlarda 10 yaşından sonra başlar ve ilerlemesi yavaştır.  

Becker müsküler distrofide distrofin yokluğundan ziyade defekti mevcut olup olay Duchenne göre daha selim seyirlidir. 
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3- Limb Girdle Muskuler Distrofi 

2. ve 3. dekadlarda, hatta orta yaşta başla yabilen otozomal resesif bir hastalıktır.  

Genellikle pelvis kuşağından başlar ve kas tutulumu asimetriktir. CPK normalin 10 katı kadar artar. Kalp kası tutulmaz.  

Kas biyopsisi tanıyı kesinleştirir. 

Tedavisi semptomatiktir.  

 

4-Myotonik Distrofi 

Myotoni-kasın kasıldıktan sonra hemen gevşeyememesi ile karakterize, otozomal dominant bir hastalıktır.  

Fizyolojik olarak myotoni, kas membran bozukluğuna bağlı olup, kısa süreli kontraksiyondan sonra repetetif deşarjlar 

ortaya çıkar.  

15-45 yaşlar arasında ortaya çıkar.  

Yüz görünümü tipiktir.  

Frontal saç dökülmesi, myopatik yüz (pitoz, çene düşük, çiğneme kaslannın atrofisine bağlı olarak yanaklar çökük) boyun 

ve omuz kuşağı adeleleri atrofiktir.  

Ekstremitelerin distalinde kuvvetsizlik ve atrofi meydana gelir.  

El kasları geç döneme kadar etkilenmez.  

Hastalık ilerledikçe myotoni daha az aşikar hale gelir ve kaybolur. Hastalık 15-20 yıl sürer. 

 

Vakaların % 50 'inde katarakt vardır. Erkeklerde testiküler atrofi meydana gelir. Kadınlarda infertilite, habitual düşükler ve 

menstruasyon bozuklukları görülür.  

Kardiak disritmiler ani ölümlere neden olabilir.  

Glukoz/insülin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak diyabet ortaya çıkabilir. 
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5-Metabolik Myopatiler Periodik Paraliziler: 

Serum potasyum düzeylerindeki değişiklikler akut kuvvetsizlik ataklarına neden olur. 3 klinik tipi vardır. 

A- Hipokalemik periodik paralizi:  

Otozomal dominant geçişli, 2. dekadda başlayan bir hastalıktır.  

Egzersiz ve aşırı karbonhidrat alımı semptomları presipite eder.  

Proksimal kasıarda başlar ve hızla jeneralize olur. Genellikle sabah uykudan kalktıktan sonra ortaya çıkar. Bulber ve 

solunum kasları tutulmaz.  

Serum potasyum düzeyi 1,5 mg/I'nin altına düşer. 

Tedavi :  

Oral potasyum klorür kaşeleri verilir 

Profilaktik amaçla-asetezolamid, karbonhidrattan fakir, potasyumdan zengin diyet uygulanır.  

B- Hiperkalemik periodik paralizi:  

Otozomal dominant veya resesif geçişli olup, infant veya çocukluk döneminde başlar.  

Soğuk veya aktivite sonrası istirahatle ataklar presipite olur.  

Alt ekstremitelerden başlar ve hızla yükselir, atakların süresi 60 dk'dan kısadır. Bazıvakalarda belirgin myotoni bulguları 

vardır. Potasyum hafif yükselir. 

Tedavi:  

Atak sırasında IV kalsiyum glukonat veya NaCI kullanılır.  

Profilaksi için asetazolamid kullanılmaktadır. 

 

 

 

KAS-S İNİR KAVŞAĞI HASTALIKLARI 

MYASTENİA GRAV İS 

Nöromusküler kavşak hastalığıdır. 

Otoimmün post-sinaptik asetil kolin reseptörlerine karşı gelişmiş antikor vardır. Tekrarlayıcı hareketlerle artan kas 

güçsüzlüğü ve antikolinesterazlarla bu güçsüzlüğün düzelmesi tipiktir. 

Her yaşta başlayabilir. 20-40 yaş kadınlarda sıktır. %8-10 timoma -timik hiperplazi  ile birliktedir. 

Hastalık çoğu zaman oküler belirtilerle en sık olarakta tek taraflı pitozisle başlar. Daha sonra çift görme eklenir. Tek başına 

bu bulgularla seyreden hastalara oküler MG denilir (% 10). 

Konuşma güçlüğü, yutma güçlüğü, çiğneme güçlüğü ve solunum güçlüğü bulber bulgulardır. Erken yorulma 

ekstremitelerde daha önce başlayabilmesine rağmen sıklıkla bulber bulgular daha önce oluşur. 

 

Tanı 

Antikolinesteraz ilaçlardan yararlanılır. Edrofonyum klorid (Tensilon) enjekte edilir. 
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Gözle görülür iyileşme (pitozda düzelme) varsa test pozitiftir. 

EMG tanıda kullanılır. 

Tedavi 

Asetilkolinesteraz inhibitörleri (Pridostigmin), 

Steroidler, plazmaferez, immun supresifler, azotioprin, IgG ve timektomi uygulanabilir. 

 

VENTRİKÜLER S İSTEM 

 Beyin ve Medulla spinalis BOS içinde yüzmekte ve dış etkenlerden korunmaktadır. BOS, ventriküler sistem içinde koroid 

pleksus tarafından yapılmaktadır. 

 4 adet ventrikül bulunmaktadır. Lateral ventriküller foramen monro ile 3. ventriküle bağlanır. 3. ventrikül, akuaduktus ile 4. 

ventriküle bağlanmaktadır. 4. ventrikül Luschka (lateral) ve Magendi (medial) ile subaraknoid mesafeye açılır. Araknoid zarda 

bulunan araknoid villuslar ile BOS geri emilir. Buradan venöz sinusler ile drene edilmektedir. 

 

Erişkinde 90-150 ml BOS bulunur. 400-500 ml/Gün BOS üretimi sözkonusudur.  

 BOS, izotoniktir 

 Ph 7.33 (Artriel kan Ph:7.40, venöz kanda Ph:7.36) 

 Sodyum içeriği, seruma yakındır (135 mEq/lt) 

 Klor ve magnezyum içeriği serumdan yüksektir. 

 Potasyum, kalsiyum, bikarbonat, glikoz içeriği serumdan düşüktür. 

 0-4 adet / mm3 lenfosit 

HİDROSEFAL İ 

FİZYOPATOLOJ İ 

BOS hacmindeki artış ve genellikle bozulmuş emilimden nadirende aşırı salgılanmadan kaynaklanır.  

ANATOM İK SINIFLANDIRMA  

1- Kommunike (nonobstrüktif) hidrosefali  

Ventriküler sisteme üretilen BOS’ un ventriküler sistemden subaraknoid mesafeye geçişi normaldir. Subaraknoid mesafede 

oluşan tıkanıklıklar sorumludur.  

2- Non-kommunike (obstrüktif) hidrosefali  
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Lateral ventriküllerden foramen luschka ve magendiye kadar olan ventriküler sistem içinde tıkanıklık vardır.  

 

 

 

1. Non-obstruktif hidrosefali  

Enfeksiyon (menenjit) 

Subaraknoid kanama 

Karsinomatoz menenjit 

Aşırı BOS üretimi (koroid pleksus papillomu) 

Akondroplazi 

2. Obstruktif hidrosefali  

1- Konjenital hidrosefali:  

Akuadukt stenozu yada çatallanması 

Dany-walker sendromu 

Chiari malformasyonu 

Klippel-feil sendromu 

Galen veni anevrizması 

Heredite, virüsler (Kabakulak, Kızamık virüsleri, parazitler,toxoplazma), 

Konjenital tümörler (Teratomlar, Dermoidler) 

2- Edinsel hidrosefali:  

Edinsel akuadukt stenozu (enfeksiyon, kanama sonrası yapışıklıklar) 

Tentorial herniasyona neden olan supratentorial kitleler 

İntraventriküler kanama 

Tümörler 

Araknoid kistler  

Abse, granulom  

ÇOCUKLUK ÇAĞI HİDROSEFAL İSİ ETYOLOJ İSİ 

1- İntraventriküler Hemorajiler 

2- Ventrikülit 

3- 3. ventrikülün kolloid kistleri 

4- Suprasellar kitleler (foramen monroya blokaj yapar) 

5- Pineal bölge tümörleri (Aquaductusa bası yapar) 

6- Aquaductus sylvius stenozu 

7- Foramen magendi ve Luskhka atrezileri (Dandy Walker Sendromu) 

8- Tümörler, Menenjit, Subaraknoid kanama 

9- Arnold-Chiari Sendromu 

 

 

 

 

KL İNİK 
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 En önemli bulgu, ba ş çevresinin geni şlemesidir.  Küçük yüz, büyük kafa oluşur. Fontaneller belirginleşir, bombeleşir ve 

gerginleşir. Baş ve yüzdeki venler belirginleşir. Kafa içi Basınç Artışına bağlı olarak, gözler aşağı doğru bakar. Bu görünüme Batan 

güneş manzarası  (Setting sign) denir. 

 İleri dönemde , spastik yürüme, derin tendon reflexlerinde artma, 1. motor nöron bulgular, endokrin ve mental bozukluklar, diabet 

insipitus, puberte precox ve hipotalamik bulgular, kranial sinir felçleri (en sık 3. ve 6. kranial çiftler), optik sinir basısına bağlı görme 

kayıpları, nistagmus, uyuklama hali, epileptik nöbetler, irritabilite gelişir.  Fontaneller kapandıktan sonra hidrosefali gelişenlerde klinik 

tablo sadece Kafa İçi Basınç Artma sendromudur. 

Mc even belirtisi: Kafaya vurulunca, kırık testi sesi duyulması  

TANI 

 Anamnez, klinik muayene, direkt kafa grafileri, translüminasyon,  

 Kesin tanı BT ve MRI  ile konur. 

 Bilgisayarlı Tomografide hidrosefalinin karakteristik görüntüsü, ventrikülomegali ve periventriküler ödemdir.  

TEDAVİ 

a. Medikal tedavi: Amaç, BOS yapımını azaltmaktır 

 Karbonik Anhidraz İnhibitörü (Asetazolamid, Diamox) 

 Osmotik Diüretikler (isosorbid) 

 Aralıklı Lumbal ponksiyon 

b. Cerrahi tedavi: Hidrosefalinin tedavisi cerrahidir. 

1- Koroid pleksektomi: Artık kullanılmıyor. 

2- Üçüncü ventrikülostomi 

3- Şant prosedürleri  

− Ventriküloperitoneal şant:  En çok kullanılır 

− Ventrikülo atrial şant 

− Lumboperitoneal Şant 

− Ventriküloplevral Şant 

− Ventriküloüretral Şant 

 

 

Şant Komplikasyonları  

Enfeksiyon (Ventrikülit), şantın fonksiyon bozukluğu, perforasyon, subdural effüzyon, subdural hematom, kraniosinositozis, 

batında asit birikmesi, kistler (psödokist), ventriküler ucun beyin parankimine saptanması, pritoneal veya atrial ucun migrasyonları 

Aşağıdakilerden hangisi hidrosefaliye yol açan durumlar dan biri değildir?  

A) Konjenital akuaduktal stenoz   

B) Chiari malformasyonu  

C) Dandy-Walker sendromu   

D) Menenjit  

E) Trizomi 18  
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Çocuklarda hidrosefali nedenleri  

Nonkommunike (obstrüktif): En sık görülen tiptir. Ventriküler sistem de BOS dolanımının obstrüksiyonu sonucu oluşur. 

• Akuaduktus stenozu 

• Arnold-Chiari malformasyonu 

• Dandy-Walker sendromu 

• Klippel-Feil sendromu 

• Kitle lezyonları (Apse, hematom, tümör) 

• Galen ven anevrizması 

• Waller-Walburg sendromu 

• TORCH 

Kommunike (non-obstrüktif): BOS absorbsiyonundaki disfonksiyon sonucu oluşur. 

• Akondroplazi 

• Posthemorajik 

• Koroid pleksus papillomu 

• Baziller impresyon 

• Menenjitler 

• Meningeal maligniteler 

Trizomiler hidrosefali nedeni değildir. 

(Cevap E)  

 

 

NORMAL BASINÇLI H İDROSEFAL İ (ADAM HAK İM SENDROMU) 

İleri yaş grubu hastalığıdır. Yavaş başlangıçlı ve progresif seyirlidir. Primer (idiopatik) ve sekonder formu vardır.  

Sekonder Etyoloji:  

Aquaduct Patolojileri (Stenoz, çatallanma, gliozis), 

Kafa travmaları,  

subaraknoid kanama,  

Beyin Tümörleri (glial metastatik tümörler) 

Kistik Hastalıklar (araknoid, epitelyal, poronsefalik kist), 

Enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit)  

Üçlü karakteristik klinik triad bulgusu vardır 

1- Yürüme bozukluğu 

2- Mental Değişiklikler (Demans) 

3- İdrar inkontinansı 

 

Tanı 

Bilgisayarlı Tomografi:Ventrikülomegali, periventriküler ödem 

Lomber Ponksiyon: Hastanın klinik şikayetlerinde geçici olarak rahatlama veya iyileşme olursa, hastalık lehinedir. 

Tedavi  

Mutlaka Şant takılmalıdır. 

 

PSODOTÜMÖR CEREBRİ 
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PsodoTm  serebri beyinde yer kaplayan oluşum olmadan kafa içi basıncın artmasıdır . İdiopatik intrakranial 

Hipertansiyon  adı da verilir.  

Etioloji genellikle idiopatiktir . Hastalarda baş ağrısı , bulantı , kusma, baş dönemsi, kulak çınlaması gibi semtomlar  

vardır.  

Bazı ilaçlar  (Fenitoin, sulfonamid, tetrasiklin, A vit), Endokrin bozukluklar (Addison, Cushing, Hipoparatitroidi, Menarş, 

oral kontraseptif , gebelik, obezite ). Dural venoz tromboz, kafa travması, SLE  etiyolojik faktörlerdir. 

  BT-MRI da yer kaplayan kitle bulunmaz. Lumbal ponksiyonda hastalarda BOS basıncı artmı ştır . Tedavide hastada 

obezite  varsa kilo vermesi  sağlanır.  

Loop diüretikleri, asetozolamid , ventrikuloperitoneal veya lumboperitoneal şant yararlıdır. Optik sinir kılıfının 

fenestrasyonu  KİBAS bağlı körlü ğü engellemek  için kullanılır. 

 

 

NÖROKÜTANÖZ SENDROMLAR 

Hem deri hem de SSS anormalikleri ile karakterize heterojen bir grup hastalıktır.  

Etiolojisi bilinmemekle birlikte birçok bozukluk aileseldir ve primitif ektodermin farklılaşmasındaki defekten meydana 

geldikleri düşünülmektedir. 

NÖROFİBROMATOZ İS –NF (von reclinghausen hastalı ğı) 

Toplumda 1/4000 sıklıkta görülen otozomal dominant bir hastalıktır. NF geninde mutasyon sonucu inaktivasyon ile oluşur. 

NF geni: NF geninin ürünü olan nörofibromin GTP-az aktivitesi gösterir. Ras’ın oluşturduğu sinyalin sonlanmasını sağlar. 

 2 farklı tipi vardır. 

Nörofibromatozis-1 (NF-1)  

NF’un en sık tipidir, aşağıdakilerden 2 tanesinin olması tanı için yeterlidir: 

Cafe au lait (sütlü kahve) lekesi: Prepubertal 5 mm’den büyük en az 5 adet veya postpubertal 15 mm’den büyük en az 6 

adet leke. 

Aksiller veya inguinal çillenme 

Lisch nodülü: 2 veya daha çok nodül (iris hamartomu) 

Nörofibrom: 2 veya daha fazla nörofibrom veya 1 adet pleksiform nörofibrom. Tipik olarak cildi tutarlar, ancak periferal 

sinirler,damarlar ve GİS organları da tutulabilir. Pleksiform nörofibromlar sinir gövdesinin kalınlaşmasından kaynaklanır. 

Kemik lezyonları 

Optik glioma 

Ailede bu kriterlere göre NF tanısı almış bir kişinin bulunması 
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NF-1 olan çocuklarda nörolojik komplikasyonlar sık görülür:  

Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği veya konuşma bozuklukları.  

Sıklıkla normal hacimli ventriküller ile makrosefali görülmekle birlikte, akuaduktal stenoza bağlı hidrosefali de nadiren 

görülür.  

Malignite önemli problemdir:  

Nörofibromlar zaman zaman nörofibrosarkoma’ ya veya malign schwannoma’ ya farklılaşır.  

Ayrıca feokromositom, rabdomiyosarkom lösemi ve Willms tümörü sıklığı artmıştır.  

SSS tümörleri (optik glioma,  meningioma, nörofibroma ve astrositoma) morbidite ve mortalitenin yükselmesine neden 

olur. 

Nörofibromatozis-2 (NF-2)  

NF’in %10’unu oluşturur ve aşağıdakilerden biri tanı için yeterlidir: 

Bilateral 8. sinir kitlesi (akustik nöroma) 

NF-2 olan aile üyesi ve tek taraflı 8. sinir kitlesi veya aşağıdakilerden ikisi: nörofibroma, meningioma , glioma, 

schwannoma, jüvenil posterior subkapsüler lentiküler opasiteler 

 

TUBEROSKLEROZ İS (Bourneville hastalı ğı) 

Yaklaşık 30.000'de 1 görülen, değişik şekillerde ortaya çıkan otozomal dominant bir hastalıktır 

  TS geni 9. kromozomdadır, hastaların yarısı yeni mutasyondur.  

Karakterİstik beyin lezyonları tuber’lerden oluşur.  

Tuberler serebral hemisferlerin yüzeylerine yerleşir, tipik olarak subepandimal bölgede bulunur, klasifikasyona uğrar ve 

“damlayan mum” görünümü verecek şekilde ventrikül boşluğuna ilerler.  

Foramen Monro bölgesindeki tuberler BOS akımında tıkanıklığa-hidrosefaliye neden olurlar. 

Klinik bulgular:  

deri lezyonları,  

epileptik nöbetler(West)  

  mental retardasyondan oluşan triad ile karakterizedir. 
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Bebeklikte infantil spazm ve EEG’ de hipsaritmi  ile gelebilir.  

Hastaların % 90’ında üstü düz, hipopigmente "ash-leaf" lekeleri, Wood lambası altında daha iyi görülebilir.  

CT periventriküler alandaki kalsifiye tuberleri gösterebilir, ancak serebral tuberler 3-4 yaşına kadar ortaya çıkmayabilir.  

Nöbetleri kontrol etmek güç olabilir, ileride miyoklonik epilepsi geliştirebilirler.  

Mental retardasyon insidansı yüksektir. 

Çocuklukta TS jeneralize nöbetler ve patognomonik cilt lezyonları ile başvurur.  

Sebase adenomlar  4-6 yaş arasında gelişir: Burun ve yanakların üzerünse kırmızı nodüller şeklinde görünür ve akne ile 

karışabilirler.  

Periungal fibromlar adölesan dönemde oluşur.  

Beyin tümörleri NF kadar sık değildir, ama tuberler malign astrositomaya dönüşebilir.  

Kalpte rabdomiyosarkomlar, böbrekte hamartomlar ve polikistik hastalık ve akciğerde anjiomiolipomlar (sonucu kistler ve 

pnömotoraks) olabilir.  

 

NOT: 

Cafe-au-Lait lekeleri olan hastalıklar 

Nörofibramatozis 

McCune Albright sendromu 

Russel-Silver sendromu 

Multiple lentigenes 

Ataksi telenjektazi 

Fanconi anemisi 

Teberoskleroz 

Bloom sendromu 

Epidermal nevus sendromu 
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Gaucher hastalığı 

Chediak-Higashi  

STRUGE-WEBER HASTALI ĞI 

Fasial nevüs (porto şarabı renginde), nöbetler,  hemiparezi, intakranial kalsifikasyonlar ve MR ile karakterize bir hastalıktır. 

1/50.000, sporadik  görülür 

Fasial nevüs doğumdan itibaren, tek taraflı yüzün üst bölümünü ve göz kapağını tutar.  

Aynı taraf gözde buftalmos ve glokom  olabilir.  

Nöbetler ilk 1 yıl içinde gelişir.  

Tipik olarak fasial nevüsün karşı taraf vücut bölgesinde fokal tonik-klonik antikonvülzanlara dirençli nöbetler şeklindedir.  

Progresif hemiparezi gelişir. Hastaların % 50’sinde nöbetlere sekonder serebral atrofi ve MR gelişir.  

Beynin, özellikle oksipital bölgesinde leptomeningeal vaskülarizasyonundaki bozukluk ve kalsifikasyon CT ve kranial 

radyografi ile görüntülenebilir.  

Tedavi nöbetlerin önlenmesine yöneliktir. Nöbeti kontrol altına alınabilen çocuklar normal gelişim gösterirler. 

 

VON HİPPEL- LINDAU HASTALI ĞI 

Nörokütan sendromların çoğunda olduğu gibi bir çok organ (serebellum, spinal kord, medulla, retina, böbrek, pankreas, 

epididim) etkilenir. Otozomal dominant.  

Majör nörolojik özellik serebellar hemanjioblastom ve retinal anjiomatadır.  

Semptomlar genellikle erişkin dönemde ortaya çıkar. Serebellar yerleşimde intrakranial basınç artması bulguları; spinal 

yerleşimde duyu ve yürüme bozuklukları ile mesane disfonksiyonu olabilir. 
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Nörokutanöz sendromlar 

Sendrom Sıklık Genetik defekt Özellkleri 

Nörofibromatoz tip 1 1/3.000 17q11.2 Tümörler: Nörofibromlar (dermal, nodüler, pleksiform), 

gliomlar (optik gliom, astrositom, glioblastom), sarkomlar 

(malign schwannnom, rabdomiyosarkom, triton tümörü), 

nöroendokrin tümörler (feokromasitoma, karsinoid tümör), 

hematopoetik tümörler (juvenil KML). 

Diğer lezyonlar: Kemik (skolyoz, makrosefali, psödoartroz, 

sfenoid kanat displazisi), sinir sistemi (entelektüel bozukluk, 

epilepsi, nöropati, akuadukt stenozu a hidrosefali), damar 

(renal arterde fibromusküler hiperplazi), cafe-au-lait lekeleri, 

lisch nodülleri. 

Nörofibromatoz tip 2 1/40.000 22q12 Bilateral 8. kraniyal sinir schwannomu, meningiomlar, 

meningioanjiyomatoz, spinal ependimomlar, astrositomlar, 

glial hamartomlar, posterior lens opasitesi, serebral 

kalsifikasyonlar 

Tuberoz skleros 1/100.000 9q34; 

16p13.3 

Beyinde (kortikal tuberler, subependimal nodüller, beyaz 

madde hamartomları, subependimal dev xhücreli 

astrositom), deri (adenoma sabesekum, hipomelan otik 

makül, peri-subungal fibromlar), göz (retinal hamartom, 

retinal dev hücreli astrositom, hipopigmente iris lekeleri), 

böbreks (anjiyomiyolipom), kalp (rabdomiyom), sindirim 

sistemi (hamartomatöz rektal polip, karaciğer hamartomu). 

Von Hippel-Landau 1/36.000 3p25-26 Retinal kapiller hemansjiyoblastomlars, böbrekte kist ve 

renals hücreli karsinoms, pankreasta kist ve adacıks hücreli 

tümörs, feokromasitoma 

Struge-Weber hastalığı 1/10.000 ? 5. kafa çifti trasesinde yüz derisinde kutanöz anjiyomlar, 

atrofik hemisfer, göz patolojisi, meningial anjiyomatozis, 

serebral kalsifikasyon, epilepsi, mental retardasyon 
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EPİLEPSİ 

 

ETİOLOJ İK SEBEPLER:  

 İdiopatik (%65)  

 Kalıtsal etmenler,  

 Beyin patolojileri: doğum travması, anoxi , TORCH enfeksiyonları, metabolik bozukluklar (hipohiperglisemi, sıvıelektrolit 

bozuklukları), mezial temporal skleroz,  kalsifikasyon  

 Konjenital beyin hastalıkları:  Down, norokutan sendromlar  

 Kalıtsal metabolik hastalıklar  : Fenilkentonüri, Tay Sacs gibi lipidozlar, glikojen depo hastalıkları  

 Kafa travması:  Beyin kontuzyonu, cökme fraktütü veya hematoma sekonder  

 Serobrovaskuler hastalıklar  : AVM, hipertansif ensefalopati, vaskulitler  

 İnrakranial kitleler : Neoplazi, abse, parazit  

Dejeneratif beyin hastalıkları :Wilson, Alzheimer, Huntington, JakobCreutzfeld hastalığı, Multipl skleroz  

Epileptik nöbetler Parsiyel ve Jenaralize olmak üzere ikiye ayrılır.  
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A) PARS İYEL EPİLEPSİLER  

Parsiyel epileptik Nöbetler:  

Beynin bellikısmından başlayan epileptik deşarjlar buna uyan klinik oluştururlar.  

Basit tipinde bilinç kaybı olmaziken, komplex tipte basit nöbete bilinç kaybı eşlik eder.  

Çok kısa sürer, motor, otonomik, sensorial ve psişik semptomlar verir. 

 

Basit Parsiyel motor:   

Presental gyrus kökenlidir ve bu bölgede sınırlıdır . Bir extremitede klonik tarzda kasılmalarla giden epilepsitipidir.  

Nöbet başladığı yerde kalabilir veya motor homonkulus boyunca ilerleyebilir. (Jacksonian marş). Nöbet durduktan sonra 

extremitede 24 saat süren paralizi olu şur (Todd paralizisi) 

Basit Duysal nöbetler:  

Postsantral gyrus kaynaklıdır.   

Karıncalanma, elektriklenme gibi semptomlar oluşturur. 

Otonom nöbetler :  

Deri renginde paroksismal değişme, kan ve nabız değişiklikleri gibi belirtilerle gitmektedir. Yükselen epigastrik his temporal 

odaktan kaynaklanan nöbetlerde hastalarca sıkça tarif edilir. 

Psişik nöbetler :  

Kendini rüyada hissetme (dreamy state), depersonilizasyon, dejavu(sanki gördüm), nesneleri olduğundan daha büyük ya 

da küçük görme gibi belirtilerle karakterizedir. 

Komplex Parsiyel nöbetler:  

En sık görülen nöbet tipidir . Basit parsiyel nöbete bilinç kaybı eşlik eder.  

Otomatizma ile karakterizedirler.  

Hasta ilerideki bir noktaya bakakalmış gibidir. İletişim kuramaz. Buna çiğneme, yutkunma, düğmeyle oynama, yerde bir 

şey arama, koşma, vurma, sürtme, mırıldanma gibi stereotipik davranışlar eşlik eder.  

Posiktal konfuzyon dönemi oldukça uzundur.  
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Sekonder Jenaralize Nöbetler:  

Basit ve komleks parsiyel nöbetler sırasında epileptik eksitasyon yeterince şiddetli ise tüm beyne yayılıp jenaralize tonik 

klonik konvulziyona  dönüşebilir. Erişkinlerde jeneralize nöbetlerin ço ğunda fokal ba şlangıç sözkonusudur. 

B) JENERAL İZE EPİLEPSİLER  

Başlangıçtan itibaren beyni difüz olarak etkileyen ve fokal başlangıcı olmayan nöbetlerdir.  

Tipik absans (Petit mal) : 

Ani bilinç kaybı, konuşma , yürüme, yeme gibi motor aktivitelerin kesilmesi ile karakterizedir. 

Nöbet sırasında tonus korunur. 

Hasta etrafının farkında değildir.Nöbetler özellikle uykuya dalarken ve uyanınca daha sıktır. 

EEG de diken dalga kompleksi tipiktir. 

Genetik predispozisyon belirgindir. Hiperventilasyon ile nöbet provake olur.Kızlarda daha sıktır ve zeka normaldir.  

Adolesan dönemde azalır. 
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Myoklonik nöbetler:  

Bir veya birkaç kasta kısa süreli kasılmalara myoklonus  denir.  

Myoklonus kasın ani hareketine ve bir nesnenin fırlatılmasına neden  olabilir.  

Jüvenil tipi sıklıkla sabah uyanırken ortaya çıkar.   

Norolojik muayine ve zeka normaldir .  

Klonik nöbetler:  

Kaslarda ritmik kasılmalarla olan nöbetlerledir  

Tonik nöbetler : 

 Ani bilinç bozukluğuyla birlikte boyun ekstansiyonu, yüz kaslarının kasılması, gözlerin açılması, göz kürelerinin yukarı 

ödönmesi ile karakterizedir.  

Herhangi bir ya şta ortaya çıkmakla birlikte serebral hasar, mental reterdasyona e şlik eder.  

Jeneralize tonik-klonik nöbetler (Grand-Mal) : 

Ani bilinç kaybı ve epileptik çı ğlıkla yere dü şen hasta kısa fleksor tonik kasılmanın ardından çok  uzun süreli 

ekstansör tonik konvulziyon ya şar. Gözlerin ekstansiyonu, gözlerin yukarı deviasyonu, çeme kitlenmesi, ellerde yumruk ve ebe eli 

tonik komponenti oluşturur.  

Bu evreyi boyunda çenede klonik kasılmalar, hırıltılı ve kesintili solunumla klonik devre izler. Bazen uykunun NREM 

doneminde, menstruasyon döneminde (katamenial ) sıklaşabilir.  

NOT: Jeberalize tonikklonik nöbetler (GrandMal) metabolik bozukluklara ba ğlı en sık görülen nöbetlerdir.  
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Antiepileptik Tedavi: 

İlaç tedavisinin başlanması için en az iki nöbet gözlenmesi ve monoterapi kuraldır. Etki mekanizması inhibitör 

nörotransmitterlerin aktivitesini artırmak veya sodyum kanal blokajı ile nöronal membranı stabilize ederek, hızlı tekrarlayıcı sinyallerin 

iletimini engelleme esaslarına dayanır. 

İlk nöbette altta yatan patoloji (beyin tm) yoksa tedavi verilmez. Tedavi yükleme dozu ile başlar. Fenitoin ve 

karbamazepin parsiyel ve sekonder generalize tonik- klonik (grand mal) nöbette ilk tercihdir.  Valproik  asit nöbetlerin 

hepsinde tercih edilebilir. Absans nöbet valproik a sit ve etosüksimid ile tedavi edilir.   

Miyoklonik nöbetler valproat ve klonazepam ile teda vi edilir . Nöbet sırasında hastanın hava yolu sağlandıktan sonra 

biokimya incelemeri için kan alınır ve hemen 50 ml % 50 dekstroz verilir. Tedavi altındaki hastalarda özellikle çocuklarda nöbetsiz 

geçen 2-5 yıl sonrası tedavi 6 haftada doz azaltılarak yapılır. 

Gebelik sırasındaki antikonvülzan tedavi normalden artmış sıklıkta konjenital malformasyona yol açar. Özellikle damak 

yarığı, dudak yarığı ve kardiak anomaliler sık görülür. Ilaç kullanan gebelerde malformasyon sıklığı kullanmayanlara göre 2 kat sıktır. 

Antiepileptik alan gebelere folik asit mutlaka verilmelidir. Valproat ve karbamazepin nöral tüp defekti yapabili r.  

 

İlk Tercihler 

Basit parsiyel: Fenitoin, karbamazepin 

Kompleks parsiyel: Karbamazepin 

Absans: Etosuksimid 

Myoklonik: Klonazepam, valproik asit 

Atonik: Klonazepam 
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FEBRİL KONVÜLS İYONLAR  

6 ay- 6 yaş arasında görülen , SSS enfeksiyonu olmaksızın yüksek ateşli hastalıklarda ortaya çıkan konvülziyonlardır. 

Çocuklarda en sık görülen konvülziyonlardır .  

En çok 14–18 ayda görülür. İnsidansı % 3-4’tür. Sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonları, roseola ve otitis media 

sırasında ortaya çıkar.  

Prognozu çok iyidir. Epilepsiye dönü şmesi çok nadirdir .  

Basit ve komplike olmak üzere 2 gruba ayrılır.  

Basit febril konvülsiyon: Genetik bir yatkınlık vardır. Ailede febril  konvülziyon geçirmi ş bir kardeş veya anne baba 

öyküsü bulunur. Nöbet sıklıkla hızla yükselen bir ateşi takiben, genellikle ateş 38 derece ve üzerine çıkınca başlar. Birkaç saniye 10 

dakika arası süren jeneralize tonik klonik  konvülziyonlardır. Arkasından kısa süreli bir postiktal uyuşukluk görülür. Aynı gün içinde 

tekrarlamaz .  

Komplike febril konvülsiyon: Konvülziyon ate ş çok yüksek de ğilken de ortaya  çıkar, nöbet süresi15 dakikanın 

üzerindedir, 24 saat içinde tekrarlayabilir, 6 aydan küçük–6 ya ştan büyük çocuklarda  ortaya çıkabilir, fokal nöbet  veya postiktal 

nörolojik defisit görülebilir.  

Tedavi:  

Ateşin düşürülmesi temel tedavi yöntemidir.  

Profilaktik rektal diazepam uygulanabilir. Fenobarbital ise özellikle aile uyuncunun kötü olduğu hastalarda sürekli proflaksi 

için verilir.  
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YENİDOĞAN KONVÜLZ İYONLARI 

Yenidoğan döneminde görülen konvülziyonlar etiyoloji, klinik, tedavi ve prognoz açısından diğer yaşlarda görülen 

konvülziyonlardan farklıdır. 

Etiyoloji 

1. Perinatal asfiksi, hipoksik iskemik ensefalopati (HIE) 

2. İntrakranial kanamalar 

3. Metabolik bozukluklar: hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, hiponatremi, hipernatremi, doğuştan 

metabolizma bozuklukları, piridoksin eksikliği 

4. Enfeksiyonlar: sepsis, menenjit, TORCH 

5. Annenin ilaç alışkanlığı 

6. Kalıtsal konvülsif hastalıklar: benign familial epilepsi 

Hipoksik iskemik ensefalopati yenidoğan konvülziyonlarının en sık nedenidir.  

Konvülziyonlar genellikle ilk 24 saat içinde başlar, uzun ve antikonvülzanlara dirençlidirler. Hafif vakalarda bebek hiperalert, 

ağır hipoksemide ise stupor veya komadadır. 24-72. saatlerde beyin ödemi gelişebilir. Ölüm de en çok bu sırada olur. HlE'nin en 

önemli nedeni perinatal asfiksi, diğer nedenleri ise tekrarlayan apneik speller, ciddi respiratuar hastalıklar ve sağdan sola santiardır. 

İntrakranial kanamalar, sıklıkla doğum travmasına, nadiren de kanama bozukluklarına ve konjenital vasküler anomalilere 

bağlı olarak oluşurlar.  

Epidural, subdural ve subaraknoid kanamalar sıklıkla başın pelvise göre büyük olduğu travmatik doğumlarda görülür. 

Periventriküler ve intraventriküler kanamalar ise sıklıkla 35 haftanın altında ve 1500 gramdan küçük bebeklerde, hayatın ilk 4 gününde 

görülür. Bu bebeklerde RDS, pnömotoraks, asidoz, hızlı bikarbonat verilmesi, volüm genişleticiler ve ağrı yaratan girişimler kan 

basıncında fluktuasyonlara neden olarak germinal matriksten kanamaya neden olur. Bu tip kanamalarda daha çok tonik 

konvülsiyonlar görülür. 

Yenido ğan döneminde sinir sisteminde aksonal ve dendritik oluşumlar tamamlanmadığı ve sinaptik bağlantılar 

gelişmediği için jeneralize tonik klonik konvülziyonlar gözlenmez. 

4 tip konvülziyon görülür: 

1. Subtle 

2. Tonik 

3. Klonik a. Fokal b. Multifokal 

4. Miyoklonik 

Subtle (kolay farkedilmeyen) nöbetler: YD döneminde en sık görülen nöbet tipidir.  Stereotip davranı şlar vardır. 

Anormal göz hareketleri, göz kırpma, çi ğneme, yutma, emme, pedal çevirme, kürek çekme, adım  atma, apne, hiperpne 

şeklinde kar şımıza çıkar. Devamlı EEG monitorizasyonu ile bozukl uk saptanabilir. 

Tonik konvülziyonlar: Hasta deserebre postürdedir. Daha çok intraventrikü ler hemoraji ve hipoksik iskemik beyin 

zedelenmelerinde görülür. 

Klonik konvülziyonlar: Vücudun bir bölgesinin saniyede 1-3 kez ritmik kası lmalar şeklinde görülür. Fokal nöbetler 

vücudun bir bölgesine lokalizedir. Multifokal nöbet lerde ise vücudun de ğişik bölümleri sırayla tutulur. Bu tip nöbetler 

kortikal displazi ve metabolik bozukluklarda görülü r. 
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Miyoklonik nöbetler: Kasılma her iki kol ve bacakta aynı anda görülür. C iddi asfiksilerin terminal fazında, West 

sendromu gibi kortikal displazi ve dejeneratif beyi n hastalıklarında görülür. 

Doğumu izleyen ilk 3 günde konvülziyona yol açan neden ler: 

• Perinatal asfiksi 

• İntrakranial kanama 

• Hipoglisemi 

• Erken hipokalsemi 

• Hiponatremi 

• B6 bağımlılığı veya eksikli ği 

• Doğumsal serebral anomaliler 

 

Doğumu izleyen ilk 3 günden sonra olu şan konvülziyon nedenleri: 

• Geç hipokalsemi 

• Hipomagnezemi 

• Enfeksiyonlar 

• İntrakranial kanamalar 

• Doğumsal metabolik hastalıklar 

• Nörokütan displaziler 

• SSS'nin dejeneratif hastalıkları 

• Kromozom anomalileri 

• Benign familial konvülziyonlar 

• İlaç kesilmesi sendromları 

Tanı: Kullanılan laboratuar tetkikleri: 

• Kan sayımı 

• Biyokimyasal testler: Kan şekeri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, elektrolitler, total protein, üre, bilirubin, 

kan gazları 

• Lomber ponksiyon 

• Kültürler 

• Metabolik hastalı ğa yönelik testler: İKAA, idrarda redüktan madde, FeCI 3 testi 

• EEG  

• Kranial ultrasonografi, transillüminasyon, kafa gra fisi, BBT 

• Serolojik testler (TORCH) 
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Tedavi: Neden yönelik tedavi yapılır. 

a- Hipoglisemi: 2-4 ml/kg %10 dekstroz i.v verilir,  arkasından 6-8 mg/kg/dak gidecek şekilde devamlı infüzyon 

yapılır. 

b- Hipokalsemi: %10'luk kalsiyum glukonat 2ml/kg ço k yavaş i.v. verilir. Hipomagnezemi de varsa i.v. 

magnezyum verilir. 

c- Piridoksin eksikli ği: refrakter konvülsiyonlarla seyreder. 100 mg piri doksin verilmesiyle EEG de şarjlarında 

düzeme görülmesi tanı koydurucudur. 

d- Antikonvülsan tedavi: Fenobarbital ilk seçenektir. İkinci sırada fenitoin, daha sonra diazepam, lorazepam ve 

rektal paraldehit gelir. 

Prognoz: Konvülsiyonun etyolojisine göre değişiklik gösterir. 

Perinatal asfikside 5.dakika APGAR skoru üçün altında ise prognoz kötüdür. 

Hafif subaraknoid kanamalarda asfiksi yoksa prognoz iyi olmasına rağmen, ağır intraventriküler kanamalarda prognoz kötüdür. 

Hipoglisemi ve hipokalsemi hemen tedavi edilmişlerse prognoz iyidir, ancak uzun süre devam etmişse kötüdür. 

Enfeksiyonlara bağlı konvülsiyonlarda da prognoz kötüdür. 

Sekeller: Serebral harabiyet, mental retardasyon, hareket bozuklukları, mikrosefali, sağırlık, görme bozuklukları. 

 

 

 


