
 
 
 
 
 
 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
MERAM TIP FAKÜLTESİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 
 
 

Anabilim Dalı Başkanı 
 

Prof. Dr. Rahmi ÖRS 
 
 
 
 

ÇOCUKLUK ÇAĞI LENFADENOPATİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Metin ŞEN 
 

UZMANLIK TEZİ 
 
 
 
 
 

Tez Danışmanı 
 

Doç. Dr. Yavuz KÖKSAL 
 
 
 
 

KONYA 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ii

 
 
 
İÇİNDEKİLER 
 
 
 
 
TABLO DİZİNİ ........................................................................................................................... iii 
 
ŞEKİL DİZİNİ ............................................................................................................................. iv 
 
KISALTMALAR .......................................................................................................................... v 
 
GİRİŞ ............................................................................................................................................ 1 
 
GENEL BİLGİLER ...................................................................................................................... 2 
 
HASTA VE YÖNTEM… ........................................................................................................... 24 
 
BULGULAR…………………………… ................................................................................... 28 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ…........................................................................................................ 41 
 
ÖZET…....................................................................................................................................... 52 
 
SUMMARY……… .................................................................................................................... 53 
 
KAYNAKLAR…………………………… ................................................................................ 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

Tablo Dizini 

Tablo 1: Yaşa göre servikal lenfadenit nedenleri ........................................................................ 16 

Tablo 2: Lenfadenopatili hastaların bazı özellikleri .................................................................... 28                              
 
Tablo 3: Lenfadenopatilerin yerleşim yerleri .............................................................................. 28 
 
Tablo 4: Lenfadenopatilerin fizik muayene özellikleri ............................................................... 29 
 
Tablo 5: Lenfadenopatiye eşlik eden fizik inceleme bulguları ................................................... 29 
 
Tablo 6: Lenfadenopatili hastaların laboratuar bulguları ............................................................ 30 
  
Tablo 7: Hastaların görüntüleme tetkik sonuçları ....................................................................... 31 
 
Tablo 8: Benign lenfadenopatinin özelikleri ............................................................................... 31 
 
Tablo 9: Benign lenfadenopatilerin yerleşim yerleri ................................................................... 32 
 
Tablo 10: Benign lenfadenopatili hastaların fizik inceleme bulguları ........................................ 32 
 
Tablo 11: Benign lenfadenopatili hastaların laboratuar bulguları ............................................... 33 
 
Tablo 12: Benign lenfadenopatili hastaların radyolojik görüntüleme bulguları.......................... 34 
 
Tablo 13: Benign lenfadenopatili hastalarda saptanan nedenler ................................................. 34 
 
Tablo 14: Malign lenfadenopatilerin laboratuar bulguları .......................................................... 37       
 
Tablo 15: Malign lenfadenopatili hastaların radyolojik bulguları ............................................... 37                              
 
Tablo 16: Malign ve benign lenfadenopatilerin karşılaştırılması sonucu anlamlı bulgular ........ 40 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv

Şekil Dizini 

Şekil 1: Lenf nodu anatomisi……………………………………… ............................................. 3 
 
Şekil 2: Yaygın lenfadenopatiye yaklaşım…………………… .................................................. 11 

Şekil 3: Bölgesel lenfadenopatiye yaklaşım………………………… ........................................ 17                               

Şekil 4: Lenfadenopatiye neden olan malign hastalıklar ............................................................. 38 

 
 
 



 v

KISALTMALAR 
 
 
BCG  Bacille Colmette-Guerin 

CMV  Sitomegalovirus, Cytomegalovirus 

EBV  Ebstein Barr Virus 

ESR  Eritrosit sedimantasyon hızı 

HIV  Human immunodeficiency virus 

İ.İ.A.B.             İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi 

İ.M.  İntramuskuler 

İ.V.  İntravenöz 

LAP                  Lenfadenopati 

LDH  Laktat dehidrogenaz 

PO  Oral 

PPD  Purified Protein Derivate 

S.Ü.M.T.F Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

 
 
 



 1

1. GİRİŞ ve AMAÇ 
 

Lenf bezlerinde büyüme anlamına gelen lenfadenopati (LAP), çocukluk çağında başvuru 

yakınması ya da fizik inceleme sırasında sık karşılaşılan bir bulgudur. Lenfadenopatilerin 

çoğunluğu benigndir. Ancak enfeksiyonlar ya da çeşitli kanserlerin seyri sırasında ilk bulgu olarak 

karşımıza çıkabilirler. Özellikle kanser hastalarında tanıda geç kalınması önemli tıbbi sorunlara yol 

açabileceğinden büyümüş lenf nodlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve hangilerinin 

araştırılması gerektiğine karar verilmesi oldukça önemlidir. Eğer bir lenf nodundaki büyüme 

patolojik boyutta ise bu LAP’ın gerçek nedeninin tanımlanması gereklidir. 

Lenfadenopatili bir hastanın tanısına yaklaşımda ayrıntılı bir öykü, sistemik sorgulama ve 

fizik inceleme ile büyük oranda bir ön tanıya ulaşmak mümkün olabilir ve sadece gerekli laboratuar 

incelemeler ile tanı konulabilir. Çocuk hasta takip ve tetkik edilirken aile ile işbirliği içinde 

olunmalı ve mümkün olduğunca ailenin korkuları giderilmeye çalışılmalıdır.   

Bu çalışmada amaçlanan; 

1. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Hastalıklarına Temmuz 2007 ile 

Temmuz 2008 tarihleri arasında periferik lenfadenopati sebebiyle başvuran hastaların prospektif 

olarak izlenimlerini yapmak.  

2. Lenfadenopatinin etiyolojik özelliklerini irdelemek. 

         3. Lenfadenopatinin karakteristik özelliklerini irdelemek. 

         4. Lenfadenopatide malign ve benign ayırımını sağlamada hangi özelliklerin bize fayda 

gösterdiğini bulmak. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Tanımlar 

Lenfadenopati: İnflamatuar veya neoplastik hücrelerin lenf noduna invazyonu, yayılımı 

sonucu lenf nodunun yapısında ve büyüklüğündeki değişiklik olarak tanımlanmaktadır (1). 

Lenfadenopati, lenf nodlarının hastalığı anlamında veya lenf nodu büyümesi olaraktaolarak da 

kullanılmaktadır (2). 

Lenfadenit: Isı artışı, hassasiyet, eritem gösteren lenfadenopatilere lenfadenit denilir (3).  

Akut lenfadenit: Lenfadenit 4 dört haftadan kısa sürüyorsa akut lenfadenit denir (4). 

Kronik lenfadenit: Lenfadenit 4 haftadan uzun sürüyorsa kronik lenfadenit denir (4).     

Reaktif  lenfadenopati 

Reaktif lenfadenopati: Komşu yapılardaki veya sistemik bir enfeksiyon etkenine tepki 

olarak lenf nodu  yapısındaki hücrelerin prolifere olmasıdır (3, 6). 

Yaygın lenfadenopati: Birbirine komşu olmayan iki lenf bezi bölgesinde lenfadenopati 

saptanması durumudur (1, 3, 15). 

Bölgesel lenfadenopati: Bir lenf bezi bölgesi veya birbirine komşu lenf bezi bölgesinde 

ortaya çıkan lenadenopatiyi tanımlamaktadır (1, 3, 15). 

2.2. Lenf nodları 

Lenfatik sistem, vücudun korunmasında ve immünolojik işlevler yürütmesinde önemli görev 

alan lenfosit, lenf damarları, lenf bezleri, dalak, timus, tonsil, adenoid doku, peyer plaklarından 

oluşur (3, 9). 

 Lenf nodları, lenfatik kanallar boyunca belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunan, 

lenfositlerden ve antijen sunucu hücrelerden zengin kapsülle çevrili organellerdir. Lenf nodunun 

kesitine dıştan içe bakıldığında; korteks, parakortikal alan ve medulla olmak üzere üç kısımdan 

oluşur (Şekil 1). Lenf nodu içindeki lenfatik akış afferent ve efferent lenfatik kanallarla sağlanır. 

Ekstrasellüler sıvıdan afferent lenfatiklerle  kapsüller sinüse giren antijenler efferent lenfatiklerle 

lenf nodunu terk ederler. B ve T lenfositlerin çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayan foliküller, 

subkapsüller sinüsin içine doğru uzandığı kortekste yer alır. Daha içeride yer alan medulla ve 

medullar kordda plazma hücresi ve makrofajlar yer alır. Lenfatik sıvı içine immünglobulin burada 
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salınır (5, 6). Yenidoğan döneminde belli belirsiz olan lenf nodularınınerinin  boyutları yaşa, nodun 

lokalizasyonuna ve bireyin immünolojik yapısına göre değişmektedir. Lenf dokusu antijenik 

uyarımla beraber 8-128–12 yaşa kadar büyümeye devam eder. Çocuklarda lenf dokusu daha büyük 

yer kaplar. On iki 12 yaşından sonra lenf nodu atrofisi başlar (7, 8).  

 

         Şekil 1: Lenf nodu anatomisi 

         2.3. Lenfatiklerin anatomisi 

Çocuklarda lenf nodu anatomisi etiyolojiyi belirlemede önemlidir. 

         Baş-boyun bölgesi lenfatik sistemi 

Üç defans hattından oluşur:  

1. Birinci defans hattı: Waldeyer halkası diye de bilinir ve 1 adenoid, palatal tonsil, lingual 

tonsil, farenks arka duvarının submukazal lenfatiklerinden oluşur ve antijenle ilk karşılaşan 

bölgedir (1, 3, 9, 12).  
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2. İkinci defans hattı: Oksipital, postaurikuler, preaurikuler, submandibuler, submental, 

sublingual, retrofarengial nodlardan oluşur ve yüz, kafa derisi, kulak ve arka-üst boyun bölgesinin 

drenajından sorumludur (1, 3, 12).  

3. Üçüncü defans hattı: Ön servikal grup (yüzeyel ön juguler zincir, prelaryngeal, pretrakeal, 

paratrakeal), lateral servikal grup (spinal aksesuar zincir, supraklaviküler lenf nodu, internal juguler 

zincir) oluşturur. 

İkinci defans bölge nodların drenajını incelersek (1, 3, 12, 13); 

Submental nodlar: Yanak, dilin 2/3 ön kısmı, ağız tabanı ve diş eti lenfatiklerinin boşaldığı 

lenf nodlarıdır. Efferent yolları submandibuler noda oradan da internal juguler zincire boşalır. 

Submandibuler nodlar: Submental nodlar, alt ve üst dudaklar, submandibuler bez, 

sublingual bez, göz kapakları, yanak cildi, burun, burun cildi lenfatik drenajı buraya olur. 

Efferentleri internal juguler zincire boşalır. 

Oksipital nodlar: Saçlı derinin lenfatik drenajını alır ve spinal aksesuar zincire boşalır. 

Retrofarengial nodlar: Farenks arka duvarında konstrüktür kaslar ile prevertebral fasya 

arasında yer alır. Kafa kaidesinden toraksa kadar uzanır. Arka nazal kavite, sinüsler, nazofarenks, 

farenks arka duvarı, orta kulak ve özafagustan lenfatik akımını alır. 

Preaurikuler nodlar: Saçlı deriden veya yüz cildinin lenfatik akımı buraya olur ve buradan 

submandibuler noda boaşalır. 

Postaurikulerculer nodlar: Saçlı derinin lenfatik akımını alır ve spinal aksesuar zincire 

boşalır. 

Üçüncü defans bölge nodların drenajını incelersek; 

a)         a) Ön servikal nodlar: Yüzeyel ön juguler zincir cilt ile ilgilidir. Derin servikal nodlar 

afferentlerini larenks, üst trakea, troid, özafagustan alır ve internal juguler zincirle yadaya da direk 

torasik duktusa dökülürler. 

b)  

b)Lateral servikal nodlar 
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     1) Spinal aksesuar zincir: Sternokleidomastoid kas ile trapezeus kası (posterior servikal 

üçgenin üst kısmı) arasında yer alır. Oksipital nod, üst ve yan boyun, omuzdan afferentlerini alır, 

supraklaviküler nod kısmen derin juguler zincire efferentlerini verirler. 

     2) Supraklaviküler lenf nodu: Boyun tabanında posterolateral bölgeden juguler ve 

subklavian venlerin birleşme noktasına kadar uzanan lenf nodlarıdır. Spinal aksesuar nodlar, boyun 

alt laterali, göğüs ön kısmı, akciğer ve gastrointestinal sistemden afferentlerini alır. Sağda direk 

olarak lenfatik dukctusa, solda ise duktus torascikusa boşalır. Sol supraklaviküleer nod Vvirchow 

nodulü olarak bilinir ve erişkinde gastrointestinal kanserlerin metastaz yeridir. Bilaeteral 

metastazda olabilir. İnfraklaviküleer bir malignensi mediastinal lenfatik aracılığıyla dukctus 

torasikusa dökülüp sonra retrograd olarak tekrar supraklaviküleer bölgeye ulaştığı 

düşünülmektedir. 

c.          c) İnternal juguler zincir: Supraklaviküler lenf nodları dışında tüm lenf nodları buraya 

boşalır. Efferentleri solda direk duktus torasikusa, sağdaki lenfatik duktusa dökülür. 

Bronkomediastinal lenf nodlarıyla da bağlantısı vardır. 

           Aksiller nodlar 

           El, kol, göğüs yan duvarı, karın duvarı, memenin lateral bölümünün lenfatik drenajını sağlar. 

Epitroklear nodlarda el ve parmakların drenajını sağlar ve aksiller noda dökülür. Tüm lenfatik 

drenaj duktus torasikusa dökülür (1, 14). 

          İnguinal nodlar 

Alt ekstremite, perine, gluteal ve genital bölge, alt karın duvarı, anal bölge, vajenin alt 1/3 

kısımın drenajını sağlar (1, 14). 

2.4. Lenf nodu boyutları 

Çocuklarda lenfadenopati boyutları servikalde 1 cm,1 santimetre (cm),  aksillerde  0,.5 cm, 

epitroklearde  0,.5 cm, preaurikulerde 0,.5 cm, postaurikulerde 0,.5 cm, oksipitalde 0,.5 cm,  

inguinalde 1,.5 cm, mediastinal 1,.5 cm, abdominal 2 cm, supraklavikülerde 0,.3 cm  ye kadar 

normal kabul edilir (1, 3, 8).  

         2.5. Etiyoloji 
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Etiyolojide LAP’ları değerlendirmede yaygın veya bölgesel nedenler diye iki kısımda 

incelenmektedir: 

a. iyoruz. Yaygın LAP; birbirine komşu olmayan iki lenf bezi bölgesinde LAP saptanması 

durumudur. Yaygın LAP’a yaklaşım şekil 2 de özetlenmiştir.b. Bölgesel LAP; bir lenf bezi bölgesi 

veya birbirine komşu lenf bezi bölgesinde ortaya çıkan LAP’ı tanımlamaktadır (15). Bölgesel 

LAP’a yaklaşım şekil 3 de özetlenmiştir. 

         

 

 

        Yaygın LAP 

Yaygın LAP nedenleri (1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15); 

a. Enfeksiyonlar 

         1. i.Viral 

          i. 1.Üst solunum yolu enfeksiyonları 

2.           ii. Enfeksiyöz mononükleozis (EBV) 

          iii. 3. Sitomegalovirüs (CMV) 

 

          iv. 4. Akkiz immün yetmezlik sendromu 

          v. 5. Kızamıkçık 

6.  

          vi. Suçiçeği 

7.  

          vii. Kızamık 

         2. ii. Bakteriyel 

                 i. Sepsis 

                 ii. Tifo 

                 iii. Tüberküloz 

                 iv. Sifiliz 
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                 v. Veba 

3. iii. Protozoal 

1.           i. Toksoplazma 

         4. Fungal 

                  i. Koksidomikozis 

                 ii. Histoplazmozis 

                 iii. Cryptococcosis 

b. Maligynite  

i. Akut lösemiler 

ii. Lenfomalar 

iii. Nöroblastom 

iv. Histiyositozlar (Llangerhans hücreli histiyositoz, hemafagositik sendrom, Rosai 

Ddorfman hastalığı, malign histiyositoz) 

c. Otoimmün hastalıklar ve hipersensitive reaksiyonları 

i. Juveanil romataid artirit 

                ii. Sistemik lupus eritematozis 

                iii. İlaç reaksiyonları  

                iv. Serum hastalığı 

                v. Dermatomyozit 

d. Depo hastalıkları 

i. Gaucher hastalığı 

ii. Niemann- Pick hastalığı 

e. Diğer nedenler 

i. Castleman hastalığı 

ii. Sarkoidoz 

iii. Otoimmün lenfoproliferatif hastalık 

Enfeksiyonlar: 
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Lenfadenopatiler, enfeksiyonların seyri sırasında sık karşılaşılan bulgulardandır. Viral üst 

solunum yolu enfeksiyonları, EBV, CMV, HIV, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği gibi viral 

enfeksiyonların seyrinde sıklıkla görülür (1, 3, 6). Kızamık, kızamıkçık makülopapüler 

döküntülerle seyrederken, suçiçeğinde veziküler lezyonlar vardır. Bu hastalıkları öykü ve fizik 

inceleme ile tanıya kolayca ulaşılabilir. Gerek EBV, gerekse CMV enfeksiyonlarının kendilerine 

özgü bir döküntüleri yoktur. Bu iki virus enfeksiyonunun periferik yayma incelemesinde Downey 

hücreleri görülebilir, ayırıcı tanıda serolojik incelemelerden yararlanılır. HİV de akut dönemde sert 

lenf nodu ile birlikte yorgunluk ve ateş belirgindir (1, 3, 61).  

Bakteriyel enfeksiyonların (kızıl, tifo, tüberküloz, sifiliz, veba) seyri sırasında da LAP 

gözlenebilir. Kızıl, A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu döküntülü bir hastalıktır. 

Hastalığın seyri sırasında ekzantem ve enantemle birlikte orafarenkste hiperemi, kırmızı ya da 

beyaz çilek dili ve pastia çizgilerinin olması ile tanı konulabilir (1, 2, 3, 6). Eğer hastada toksik 

görünüm varsa ateş, lökositoz eşlik ediyorsa sepsis düşünmek gerekir (16, 18). Ateş, artiralji, 

organomegali, gece terlemeleri, kilo kaybı varsa salmonella ve bruscellayı ekarte etmek gerekir 

(15, 17). Tanı için Sserolojik yöntemlerden faydalanılır. Eğer lenfadenopati kronikse, ateş, kilo 

kaybı varsa tüberkülozu ayırt etmeliyiz (20). Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan sifiliz de önemlidir 

(19). 

         Maligniteler: 

Akut lösemilerde, lenf nodları hızlı büyür ve kıvamları serttir. Ek olarak solukluk, peteşi, 

kanamaya eğilim, halsizlik, hepatosplenomegali eşlik edebilir. Tam kan sayımında sitopeniler 

olabilir veya beyaz küre sayısı düşük, normal, yüksek olabilir (3). Hodgkin lenfoma genellikle 

supraklavikuler veya servikal bölgeye yerleşir. Lenf nodu haftalar veya aylar içinde büyür, lastik 

kıvamında, hareketlidir. Ateş, kilo kaybı, kaşıntı gibi sistemik bulgular eşlik edebilir (9, 21).  

Hodgkin dışı lenfoma Non hodgkin lenfoma ise hızlı seyreder, lenf nodu serttir, B 

semptomları eşlik etmez (1, 3, 6, 9).Üst torakal veya servikal sempatik ganglionlardan kaynaklanan 

nöroblastom supraklaviküler lenfadanopati veya Hhorner sendiromuyla karşımıza çıkabilir (6). 

Histiyositozlar içinde olan hemofagositik sendromda; sitotoksik lenfositler ve natural kiler 

hücrelerin fonksiyonlarında bozulma, makrofaj ve T lenfosit aktivasyonu, proinflamatuar 
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sitokinlerin aşırı üretimi ve hemofagositoz sonucu ateş, karaciğer, dalak, lenf nodlarında büyüme, 

sitopenilerin eşlik ettiği sendromdur. Bu sendromda  hipertrigliseridemi ve/veya hipofibrinojemi, 

ferritin yüksekliği, kemik iliğinde en az iki tane hemafogositik hücre görmek gerekir (23). Rosai –

Dorfman hastalığı lenfosit ve histiyositlerin lenf nod sinüslerinde aşırı birikimiyle meydana gelen 

masif ağrısız lenfadenopati, ateş, artmış eritrosit sedimantasyon hızı, lökositoz ve poliklonal 

hipergamaglobulinemi   ile karakterizedir. Prognozu ekstranodal tutulum ve immün bozuklukların 

eşlik etmesi belirler, eğer ekstra nodal tutulum yoksa sadece klinik izlem yeterli olur. Tedavide 

steroid, kemoterapatikler ve monoklonal antikor verilebilir (24, 25). 

Otoimmün hastalıklar ve hipersensitive reaksiyonları 

Sistemik lupus eritematozis, romatoid artrit ve dermatomiyosit gibi kollaejen doku 

hastalıkları  seyrinde de yaygın  lenfadenopati gözlenebilir. Kronik veya intermitant ateş, kendine 

özgü deri döküntüleri, artrit, kilo kaybı, halsizlik semptomları olabilir. Fizik muayene ve laboratuar 

bulguları ile eklem, böbrek, akciğer, karaciğer, perikard, cilt tulumu tanıyı destekler. Lenf nodu 

sert, birleşme eğilimi göstermeyen, genelde servikal, aksiller, inguinal bölgeyi tutan boyutu 0,5 ile 

birkaç cmsantimetre arasında değişen nodlardır (3, 10). Serum hastalığı ise ateş, artralji, yorgunluk, 

kaşıntı, ürtikeryal döküntü ile karşımıza çıkar . Serum hastalığının öyküsünde ilaç kullanımı vardır 

ve en sık penisilin, karbamazepin, fenitoin, sulfanamidler suçlanmaktadır ve lenf nodları genellikle 

yumuşaktır (6).  

İlaçlara bağlı olan lenfadenopatilerin etiyolojisinde fenitoin, fenilbutozon, allopurinol, 

izoniazid, atenolol, kaptopiril, karbamazapin,  altın, penisilin, primidone, kinidin, trimetoprim 

sulfometaksazol, hidralazin vardır (3, 5, 6, 14). 

 Depo hastalıkları 

Özellikle süt çocuklarında infantlarda karaciğer ve dalak büyümesine beyin tutulumu eşlik 

edebilir. Lenf nodları metabolit yüklü makrofajlarla büyüyebilir. Gaucher ve Nnieman pPick 

hastalığının tanısında kemik iliği faydalıdır. Kemik iliğinde köpük hücreleri ve lizozomlarında lipid 

yüklü makrofaj olan deniz mavisi histoisitler tanı koydurucudur (22). 

Diğer nedenler 
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Castleman hastalığı; anjiofoliküler lenfoid hiperplazi olarak da bilinir. Etiyolojisi tam 

bilinmemekle birlikte immün bozukluklar sorumlu tutulmaktadır (26). Histopatolojik olarak hyalin 

vasküler tip (anjiofoliküler tip), plazma hücreli ve miksxt tip olmak üzere 3’e ayrılır. Klinik olarak 

ise soliter ve multisentrik olarak 2 farklı biçimde görülür. Soliter tip yaygın olarak mediasteni tutar 

ama boyun, aksilla, mediasten, retroperiton, retropankreasda lokalize olabilir. Hastalar çocukluk ve 

yedinci dekad arasında değişiyor. Soliter tipde olan vakalarda herhangi semptom gözlenmezken 

multisenterik olan vakalar sistemik belirtiler eşlik eder ve yaygın lenfadenopati oluşturur. 

Multisentirik tipe POEMS (Polinöropati, orgonamegali, endekrinopati, M proteini, deri 

değişiklikleri) sendromu ile birliktelik gösterebilir. Castleman hastalığın tedavisi lezyonun 

tamamen çıkarılması ve belli aralıklarla izlenmesidir (26, 27). 

Sarkoidoz sebebi bilinmeyen, sıklıkla genç erişkinlerde görülen, sıklıkla hiler lenfadenopati, 

akciğer lezyonları, göz ve deri bulgularıyla seyreder. Bilateral servikal lenfadenopati yanında, 

yaygın lenfadenopatide görülebilir. Hipergamaglobulinemi ve hiperkalsemi görülebilir. Tanı klinik 

ve radyolojik bulgularla bir veya iki sistemde gösterilen histopatolojik ( kazeifikasyon göstermeyen 

granülom) bulguyla konur. Akut başlangıçta spontan iyileşebilirken, sinsi olarak ilerleyip 

progreasif fibrozise ilerleyebilir (6, 28, 29). 

Otoimmün lenfoproliferatif hastalık (ALİPS); lenfositlerin hücre yüzey reseptörü Fas 

(CD95)’ ‘ın ligandı olan FasL ile etkileşmesiyle indüklenen ve lenfosit apopitozisini sağlayan 

genlerdeki kalıtsal mutasyonlar sonucu hücresel ölümdeki (apopitozis) bozukluktan kaynaklanan 

hastalıktır. Tanı kriterlerinde; 1. Lenfadenopati veya karaciğer ve dalak büyüklüğü ile belirlenen 

malign olmayan lenfoid hücrelerin kronik birikimi 2. İnvitro Fas ilişkili apopitozis defekti 3. 

Periferik kanda hücre yüzeyinde CD3+, CD4-, CD8- T hücre %1 in üzerinde olacak. Destekleyici 

kriterler ise; 1. Otoimmünite, otoantikorlar (hemolitik anemi, idiopatik trombositopenik purpura, 

Guillain Barre sendromu, gulian bare, aplastik anemi, otoimmün hepatit) ile birliktelik 2. Fas, FasL 

veya caspase 10 geninde mutasyon saptanmasıdır. Bu hastalarda Hhodgkin ve Hodgkin dışı 

nonhodgkin lenfomaya yakalanma riski 15-55 kat artmıştır. Tiroid, meme, akciğer, kolon, karaciğer 

kanseri riski artmıştır. Lenfadenopati ve dalak büyüklüğü genelde ikinci dekatda geriler. Genelde 

prognozu iyidir (30, 31). 
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Şekil 2: Yaygın Lenfadenopatiye Yaklaşım 
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Bölgesel lenfadenopati 

Bölgesel lenfadenopati nedenleri (1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15) 

a.  Servikal 

i.. Viral üst solunum yolu enfeksiyonu 

ii. EBV 

iii. Kızamıkçık 

iv. Kedi tırmığı hastalığı 

v. Streptokokal farenjit 

          vi. Akut bakteriyel lenfadenit 

vii. Tüberküloz 

viii. Akut lösemiler 

ix. Lenfomalar 

x.  Nöroblastom 

xi. Rabdomyosarkom 

xii. Kawasaki hastalığı 

xiii. Nazofarenks kanseri 

xiv. Tiroid kanseri 

xv. Kikuchi hastalığı 

xv. Pfaba sendromu b. Submaksiller, submental 

i. Ağız içi ve diş- dişeti enfeksiyonları 

ii. Akut lenfadenit 

c. Oksipital 

i. Pediküloz 

ii. Tinea kapitis 

iii. Cilt enfeksiyonlarına bağlı 

iv. Kızamıkçık 

v. Roseola infantum 
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d. Preaurikuler 

i. Lokal cilt enfeksiyonları 

ii. Kronik oftalmik enfeksiyonlar 

iii. Kedi ısırığı hastalığı 

e. Supraklaviküleer 

i. Lenfoma 

ii. Tüberküloz 

iii. Histoplazma 

iv. Koksidomikozis 

 f. Aksiller 

i. Lokal enfeksiyonlar 

ii. Kedi ısırığı hastalığı 

iii. Brusella 

iv. Aşı reaksiyonları 

v. Lenfomalar 

vi. Juvenil romatoid artrit 

   g. İnguinal 

i. Lokal enfeksiyonlar 

ii. Diaper dermatit 

iii. Böcek ısırıkları 

iv. Sifiliz 

v. Lenfogranüloma venerum 

vi. Malign tümörler 

h. Abdominal 

i. Akut mezenterik lenfadenit 

ii. Lenfoma 
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ı. Mediastinal 

i. Akut lenfoblastik lösemi 

ii. Lenfoma 

iii. Kistik fibrozis 

iv. Tüberküloz 

v. Histoplazmosis 

vi. Koksidomikozis 

Servikal lenfadenopati  

Akut bilateral servikal LAP’ın en sık sebebi viral enfeksiyonlardır. lerdir. Bunlar üst 

solunum yolların etkeni olan respiratuar sinsityal virus, influenza, adenovirustur. Yaşa göre 

servikal lenfadenit nedenleri tablo 1 de verilmiştir. Yumuşak çevre dokuya fikse olmazlar. Bölgesel 

servikal lenfadenitlerde en sık etken bakterilerdir. Etkenleri ise sıklıkla stafilokoklar ve A grubu 

beta hemolitik streptokoklardır. Fizik incelemede ateş, lenfadenopatilerde hassasiyet, ısı artışı 

vardır. Diş çürükleri ve periodontal hastalıklarda anaerobik mikroorganizmalar bu klinik tablodan 

sorumludur ( 32). Kronik lenfadenitler prodrom belirti olmaksızın, ağrısız veya hafif ağrılı, ısı artışı  

olmayan, bazen fluktuasyon gösteren lenf nodülleridir. Etiyolojide tüberküloz, atipik 

mikobakteriler, kedi tırmığı hastalığı, EBV, CMV vardır (33). EBV ve kızamıkçık arka servikalde 

daha çok lenfadenopati yaparlar. EBV nin tanısında monospot test ve serolojide EBV VCA IgM 

nin pozitif olması tanı koydurur. Dalak büyüklüğü ile seyreder. Ampisiline karşı cilt reaksiyonu 

vardır (1, 3). Tüberküloz lenfadenitleri tek taraflı ağrısız lenfadenopatilerdir. Supraklaviküler 

tutulumda sıktır. Cilde fistülüzasyon görülebilir. Akciğer bulgusu %30-70 vakada görülür. PPD nin 

15 mm’nin üzerinde olması tüberküloz lehinedir. Bu hastalara tüberküloz tedavisi verilir (6). Atipik 

mikobakterilere bağlı lenfadenit tek taraflı, yavaş büyümüş, sıklıkla submandibuler ve servikal 

yerleşim gösterir. Akciğer grafisi normal olup, PPD 10 mm’ nin altındadır. Kültürde üretilerek tanı 

konulur. Tedavisi cerrahi eksizyondur, insizyon ve drenaj önerilmez. Tüberküloz tedavisi 

gerektirmez (33). Kedi tırmığı hastalığının etkeni Bbartonella henselae’ dir. Lenf nodu 
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yumuşaktır. Öyküde kedi tırmalama vardır ve sıklıkla aksiler, inguinal, epitroklear bölgede 

lenfadenopati yaparlar eğer yüz teması varsa servikal lenfadenopati yapabilir. Ateş ve yorgunluk 

eşlik eder. Temastan birkaç hafta sonra lenf nodu belirir. Biyopsi ile teşhis konur. Kendiliğinden 

geriler bazılarında antibiyotik vermek gerekebilir (32, 37). Kikuchi hastalığı; izole servikal lenf 

nodu vardır. Daha az sıklıkla multiorgan tutulumu sistemik semptomlar ateş, kilo kaybı, gece 

terlemesi, karın ağrısı, karaciğer ve dalak büyüklüğü, deri döküntüleri tanımlanmıştır. Viral ve 

otoimmün etiyolojiye bağlı olabilir. Nedeni tam belli değildir. Biyopside histiositik nekrotizan lenf 

nodu görülür. Hastalığın tabi seyrinde 6 ay içinde kendiliğinden bulgular gerileyerek spontan 

düzelme olur. Hastalık tekrarlama yapabilir nadiren ölümcüldür (34, 35). Kawasaki hastalığı; 

etiyolojisi belli değil, süt ve küçük çocuklarda klinikte akut sistemik vaskülit  bulguları ile ortaya 

çıkar. Servikal LAP hemen daima tektir ve yaygın LAP görülmez. Beş günden fazla süren ateş, 

pürülan olmayan konjuktivit, parmak aralarında deskuamasyon, çilek dili, kırmızı dudaklar ve 

döküntü vardır. Döküntü el ve ayaklarda eritem ve şişlik, periungal soyulma şeklindedir. Lenf nodu 

1,5 cm’den büyük ön servikal yerleşimli fluktuasyon vermeyen ağrısız özelliktedir. Tedavide 

intravenöz immünglobulin ve aspirin verilebilir. Komplikasyon olan koroner arter anevrizması, 

tromboz, miyokard infarktüsünü verilen intravenöz immünglobulin sayesinde görülme sıklığı azalır 

(36).  

Pfapa sendromu, periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal LAP ile karakterizedir. 

Yirmi bir-yirmi sekiz günde tekrarlayan ve 3-6 gün süren 39 derece üzerindeki ateşler tespit 

edilmektedir. Etiyolojide viral ve otoimmün mekanizmalar öne sürülmekte, kesin nedeni 

bilinmemektedir. Hastaların çoğu 5 yaş altında gözlenmekte olup selim seyirli bir hastalıktır. 

Tedavide steroid ve tonsillektomi bulunmaktadır ama fikir birlikteliği yoktur (62).Nazofarenks 

kanseri arka servikal ve submandibuler lenf noduna metaestaz yapabilirler. Tiroid kanserleri de 

metastazla servikal lenfadenopati yapabilirler, serttir ve ağrısızdır (6).    

 

 Tablo 1: Yaşa göre servikal lenfadenit nedenleri 

 
ETKENLER 

Hasta yaşı  

Yenidoğan 2 Ay–1 Yaş 1–4 Yaş 5–18 Yaş  
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ETKENLER 

Hasta yaşı  

Yenidoğan 2 Ay–1 Yaş 1–4 Yaş 5–18 Yaş  

Grup A streptokok − − + ++ 

Grup B streptokok ++ + − − 

Stafilokok aureus + ++ ++ ++  

Tüberküloz dışı 
Mikobakterium 

− − ++ +  

Bartonella henselae − + ++ ++  

Toksoplazma gondi − − + +  

Anaerobik bakteri − − + ++ 

Sembol: (++, sık sebeb) (+, ara sıra) (−, nadir veya hiç) 
         

         Supraklaviküler lenfadenopati 

Sol supraklaviküler lenf nodu karın içinin drenajını yaptığı için gastrointestinal sistem 

kanserlerinde sol supraklaviküler LAP görülme sıklığı artmıştır. Sağ supraklaviküler lenf nodu 

akciğer ve mediastinumu drene ettiği için intratorasik olaylarda (Tüberküloz, histoplazmosis, 

Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomanon hodgkin, hodgkin lenfoma ) büyür. Malignite sıklığı arttığı 

için özellikle BCG sorgulandıktan sonra acilen biyopsi yapılmalıdır (1, 3, 4, 10, 11, 14). 

Aksiller lenfadenopati 

BCG aşısından sonra sık görülür. Kedi tırmığı hastalığı ve tüberkülozda öykü iyi sorgulanırsa 

kolayca tanı konulabilir. Mide kanseri sıklıkla ön ve merkez aksiller bölgeye metastaz yapar.   

Epitroklear  bölgeye sıklıkla lenfoma metastaz yapar. Parmakta ısırık görüldüğünde ve 

epitroklear bölgede lenfadenopati varsa tularemi düşünülmelidir (1, 3, 6). 

İnguinal lenfadenopati 

Alt ekstremite ve genital bölgedeki enfeksiyonlar en sık sebeplerdir. Lenfogranüloma 

venerum, sifiliz hastalığında da sık görülür. Özellikle cinsel ilişki araştırılmalıdır. Testiküler tümör 

ve alt ekstremite kemik tümörlerin metastaz bulgusu olabilir (1, 3, 6, 14, 15). 

          

 

 

         Lenfadenopati fizyopatolojisi 
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a.Lenf bezinin büyümesi iki temel mekanizma ile oluşur. 

a. Lenf nodlarında intrensek hücrelerin proliferasyonu: Lenf nodunda plazmosit, histiyosit ve 

lenfositler antijenik stimülasyonla prolifere olurlar.  

b. Lenf nodlarının ekstrensek hücrelerce işgali: Lokal enfeksiyonlarda nötrofillerin (örnek 

lenfadenit),  malignitede malign hücrelerce (örnek lenfoma) veya metobolit yüklü makrofaj 

infitrasyonu (örnek depo hastalıkları) ile büyüyebilir (10, 11). 

         

           

Şekil 3:  Bölgesel lenfadenopatiye yaklaşım 

 

        Lenfadenopatili hastaya yaklaşım 
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        Lenfadenopatili hastada yaklaşımda özellikle irdelenmesi gereken sorular şunlardır (3, 6, 10, 

11, 14, 38, 61);  

1.1. Büyüyen nodun yerleşim yeri 

2.2. Lenfadenopati bölgesel mi, yaygın mı? 

3.3. Bölgesel lenfadenopati ise yeni geçirilmiş enfeksiyona ait bulgular var mı? 

4.4. Bölgesel lenfadenopati ise ısı artışı, fluktuasyon, fistülizasyon, kızarıklık var mı? 

5. Lenfadenopatiye eşlik eden semptomlarda ateş, kilo kaybı, gece terlemesi var mı? Fizik 

muayenede karaciğer, dalak büyüklüğü var mı? Peteşi, purpura, ekimoz eşlik ediyor mu? Hasta 

soluk mu? 

Bu sorulara cevap bulmak için lenfadenopatiyi araştırırken çok dikkatli öykü, fizik muayene 

yapıldıktan sonra uygun laboratuar tetkikleriyle sonuca ulaşılır. 

Öykü 

Hasta yaşı, lenfadenopatinin ortaya çıkış şekli, süresi, gelişimi, antibiyotik kullanımı, 

antibiyotik sonrası küçülme olup olmadığı, progresif olup olmadığı, hayvan ısırması, kedi 

tırmalaması, HİV enfeksiyon risk faktörleri, aile ve çevrede tüberküloz varlığı, ilaç kullanımı, diş 

problemi, 1-2 hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirip geçirmediği, ateş, gece terlemesi, 

kilo kaybı sorgulanmalıdır (1, 3, 6, 10, 11, 14, 38). Lenf nodu büyümesi genelde 3-5 yaşları 

arasında meydana gelmektedir. Beş yaş altı sağlıklı çocuklarda %44 palpable lenf nodu tespit 

edilmiştir (39). Hodgkin lenfoma adelosan hastalık populasyonunda görülürken 10 yaş altında nadir 

görülür. Özellikle servikal ve supraklaviküler yerleşmiş lenf nodların ateş, gece terlemesi, kilo 

kaybı varsa lenfoma açısından dikkatli olunmalıdır (3, 9, 40). Erişkinlerde özellikle aksiller 

bölgede lenf nodu varsa cinsel yolla geçen hastalıklar sorgulanmalıdır. Okul öncesi ve erken okul 

çocuklarında geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu, otit ve konjuktivit sıklıkla kronik reaktif 

servikal lenfadenopati sebebidir (3, 6, 32).Bir yaş altı çocuklarda ve küçük çocuklarda özellikle 

konjenital boyun lezyonları ayırt edilmelidir (3, 6, 9).Boyunda yerleşen maligyn kitleler içinde 

küçük çoçuklarda ve bebeklerde en sık etken nöroblastomadır (3, 6, 33). Ağrı, ciltte kızarıklık 

genelde enfeksiyon lehine iken, çevre dokulara baskı yapan, santral tümör nekrozu gösteren veya 

hızlı büyüyen tümörde de çıkabilir. Lenfadenopatinin kendisi ağrısız iken, kulak ağrısı olması 
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orafarengeal düzeyde malignite göstergesi olabilir. Servikal lenfadenopati ve seröz otit varsa 

erişkin ve genç hastalarda nazofarengial tümör akla gelmelidir (32, 33, 39). Başlangıç süresi 

öğrenilerek akut ve kronik sebepler gözden geçirilir. Hodgkin lenfomada hastalığında öykü aylar 

öncesini bulurken, Hodgkin dışı lenfomada süre daha kısadır (6, 21). Akut tek taraflı servikal 

lenfadenit etkeni bakteriyel iken, iki taraflı servikal lenfadenitin etkeni ise virüslerdir allerdir (32). 

Hastanın yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu, diş ve ağız içi enfeksiyon sonrası oluşan 

servikal lenfadenopatinin reaktif veya enfeksiyoz nedene bağlı olduğunu gösterir (32). Antibiyotik 

kullanım sonrası eğer lenfadenopatide gerileme varsa akut lenfadenopati için anlamlıdır (15). 

Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, sürekli ateş sistemik hastalığı düşündürür. Kollajen doku 

hastalığı ve tüberküloz için dikkatli olunmalıdır (3, 10). Hayvanla temas da özellikle kene ile varsa 

tularemi, kedi ile varsa kedi tırmığı hastalığı akla gelmelidir (6, 36, 37).  

         Fizik muayene 

Lenfadenopati muayene edildiğinde bölgesel ve yaygın lenfadenopati olmasına göre 

etiyolojik nedenler araştırılır (3, 6, 10, 11, 14). 

İnspeksiyonda; Hastanın genel durumunda düşüklük, solukluk, kilo kaybı, devamlı yüksek 

ateş hali malign, kollajen doku hastalığı veya tüberkülozu düşündürür (3, 10, 20, 21). Takipne, 

solunum sıkıntısı, boyun venlerinde belirginlik intratorasik hastalığa işaret eder (41). Cilt 

döküntüleri çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları, EBV, Langerhans hücreli histiyositozda 

görülebilir. Solukluk, peteşi, ekimoz bazı maligyn hastalıklarla eşlik edebilir (3, 5, 6, 16). Kedi 

tırmığı, kene inspeksiyonla görülür (36, 37). 

Palpasyonda; Lenf nodların patolojik boyutlarını bilmek önemlidir. Servikal bölgede 1 cm’ 

den, epiroklear bölgede 0,5 cm’ den, inguinal bölgede 1,.5 cm’ den büyük olması patolojikken, 

supraklaviküler bölgede saptanan her lenfadenopati patolojik kabul edilmektedir (1, 3, 6, 10, 13, 

14, 42). Bakteriyel lenfadenitlerde, toksoplazma, EBV’ de lenf nodları ağrılı ve hassastdır. 

Tüberküloz ve malign hastalıklarda lenf nodu hızlı büyüyüp kapsül gerilimi yaratmadıkça 

ağrısızdır. Hodgkin lenfomadahastalığında lenf nodu ağrısız, yumuşak, hareketli ve lastik 

kıvamındadır. Hodgkin dışı lenfomalarda ağrısız ve serttir. Metastatik lenf nodları taş gibi serttir (1, 
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3, 6, 21, 40). Lenfadenopatinin yeri özellikle önemlidir. Etiyolojik sebepleri belirtirken 

lenfadenopati yerleri belirtilmiştir. Supraklaviküler lenfadenopati maligyn hastalık açısından 

önemlidir. Sol supraklaviküler lenfadenopatilerde gastrointestinal sistem kanser metastazları 

açısından önemli iken sağda ise akciğer kanseri metastazı akılda tutulmalıdır (1, 3, 4, 10, 11, 14, 

15). Kedi tırmığı hastalığı servikal, aksiller lenfadenopati yapar (37). Uzun süren servikal lenf 

nodlarında tüberküloz dışlanmalıdır. Sol aksiller lenfadenopati ile gelen hasta BCG lenfadeniti 

olabilir, dört yaşına, ender olarak 8-9 yaşına kadar sürebilir. Direkt akciğer grafisi çekilerek sol 

aksiller lenfadenopati görülmesi tanı koydurucudur (4, 43, 44). Ender görülen nazofarenks 

kanserinde ilk bulgu servikal bölgede taş gibi sert lenf nodu olabilir (1, 7, 10, 33). 

Lenfadenopatiye; dalak büyüklüğü eşlik ederse EBV, lösemi, lenfoma, sarkoidoz akla gelir 

(1, 3, 45). 

         Laboratuar 

Servikal lenfadenopatilerde öykü ve fizik muayenede bakteriyel veya viral olduğuna karar 

verilebilirse ve patolojik boyutta lenfadenopati değilse laboratuara gerek duymadan takip 

yapılabilir. Eğer klinik ağır ve tanıdan şüpheleniliyorsa yardımcı laboratuar testlerden 

faydalanılınır. Tam kan sayımı ve periferik yayma en sık yapılan tetkiklerdir. Anemi tespit 

edildiğinde kronik hastalık ilk akla gelendir ve kemik iliğini tutan hastalık açısından ayırt etmek 

gerekir. Hemoglobin ve trombositler düşük, beyaz küre yüksek veya düşük ise kemik iliğinin 

infiltre olduğu düşünülür. Lökositoz varlığında periferik yaymada toksik granülasyon ve polimorfo 

nükleer hücrenin artışı bakteriyel enfeksiyonu akla getirir. Periferik yaymada lenfosit hakimiyeti 

olup EBV enfeksiyonunu destekleyen klinik varsa EBV titrasyonuna bakılmalıdır. Trombositlerin 

azalması ve periferik yaymada blastların görülmesi neoplastik hastalık bulgusu olarak düşünülür. 

Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) değerine bakmak gerekir (1, 3, 6, 8, 14, 15). 

 Biyokimyasal incelemede ürik asit, laktat dehidrogenaz (LDH) ve karaciğer fonksiyon 

testlerine bakmak gerekebilir. Normal kan sayımında hafif yükselmiş karaciğer enzimleri viral 

enfeksiyon lehine yorumlanabilir. LDH maligyn hastalıkta yükselmekle birlikte hemoliz ve hepatik  

hastalıklarda da artabilir. Yükselen ürik asit, fosfor, kan üre nitrojen, azalan kalsiyum değeri tümör 

lizis sendromunun kompenenti olabilir ki bu maligyn hastalık anlamına gelir.  Özellikle yaygın 
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lenfadenopati olanlarda EBV, CMV, HİV,  toksoplazmaya yönelik tetkiklerde planlanmalıdır (1, 3, 

6, 10, 14, 38, 46). 

Görüntüleme Çalışmaları 

Görüntüleme çalışmalarında kullanılan yardımcı tetkikler şunlardır (3, 6, 10, 49, 50, 51, 57, 63); 

1. İki yönlü akciğer grafisi2. Ultrasonografi 

3. Tomografi 

4. Galyum sintigrafisi   

5. PET- CT 

İki yönlü akciğer grafisi;; özellikle tüberküloz, sarkoidoz, malignitelerin ayırıcı tanısında 

önemlidir. Hiler lenfadenopati tüberküloz ve sarkoidozda görülebilir, aksiller kalsifikasyon 

tüberküloza spesifiktir. Mediastinal genişlik kitlenin tanı anında önem kazanmaktadır.  

Ultrasonografi; normal lenf nodu korteksinin konturu düzgün, kalınlığı simetrik, ince ve 

eko paterni homojen hipoekoiktir. Metastaz ve lenfomalarda nadiren korteks hiperekojen olarak 

izlenebilir. Reaktif lenfadenopatilerde boyut artışı dışında lenf nodunun formasyonu 

koruyacağından normal lenf nodundan ayırmak zor olabilir. Kortikal makrokalsifikasyon 

tüberküloz gibi granülamatöz hastalıklarda, radyoterapi, kemoterapi almış olgularda izlenirken 

mikrolasifikasyon ise tiroid kanseri veya metastatik kanserlerde izlenir. Hilus ekojinetesi lenfoma 

ve metaslarda tamamen oblitere olurken reaktif lenfadenopatilerde sağlam kalır. Lenf nodu boyutu 

submandibuler ve jugulodigastirik nodlarda kısa çapın 8 mm den ve uzun çapın 15 mm den fazla 

olması, servikal lenf nodunun kısa çapı 7 mm uzun çapı 12 mm den fazla olması, aksiller, inguinal 

bölge uzun çapının 15 mm’  yi aşması patolojik kabul edilir (49, 50, 51, 57). 

Bilgisayarlı tomografi;  malign bir hastalık düşünüldüğünde lenf nodunun çapını ve 

kanserin evrelendirilmesi için önemlidir (1, 3, 5, 6, 10, 51). 

Sintigrafi; ; reaktif lenfadenopatilerde hiler perfüzyon izlenirken, periferik perfüzyon 

metastatik kanserlerde, karışık perfüzyon ise lenfomalarda izlenir (51). 

2.4. Lenf bezi biyopsisi: 
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Öykü, fizik muayene ve laboratuar ile hastalığın tanısını koyamıyorsak, ince iğne aspirasyon 

biyopsisi (i.i.a.b.) veya eksizyonel biyopsi (e.b) yaparak tanı koymaya çalışırız. İnce iğne 

aspirasyon biyopsisi, .İ.A. lenfadenitlerde enfeksiyon ajanı saptanmasında ve spesifiye etmede ve 

ajanaetkene göre tedavi planı yapmada klinisyene yardımcıdır. Maligyn hastalık şüphesinde ise 

i.i.a.b. ile elde edilen materyalin yetersiz olma ihtimali çok yüksektir; bu nedenle tercih 

edilmemelidir. Eksizyonel biyopside en son çıkan, progresyonu devam eden, alt servikal, 

supraklaviküler yerleşimi olan en büyük lenf nodu çıkarılmalıdır. İnguinal ve aksiller lenf 

nodundan sakınılmalıdır. Kapsül korunmalı parça hemen doku kültürü ve patolojiye 

gönderilmelidir (1, 3, 5, 6,  8, 10, 11, 13, 14, 15, 47). 

 Lenf noduna eksizyonel biyopsi endikasyonları şunlardır (1, 3, 5, 6,  8, 10, 11, 13, 14, 15, 

47, 48, 54);  

1. İki hafta sonunda lenf nodu büyümeye devam ediyor ve diğer tanı yöntemlerinden tanıya 

gidilemiyorsa 

2. Lenf bezi uygun antibiyotik tedavisine rağmen 4 haftada küçülmüyor veya büyümesi 

devam ediyorsa 

3. Supraklaviküler LAP varlığında 

4. Anormal klinik bulguların varlığında (bir haftadan uzun süren ve açıklanamayan ateş, kilo 

kaybı, gece terlemesi, organomegali) 

5. Akciğer grafisinde anormallik (mediastinal kitle) 

       

 

       2. 5. Takip ve tedavi 

       Hastadan iyi bir öykü aldıktan sonra lenfadenopatinin patolojik olup olmadığına karar 

verilmelidir. Eşlik eden fizik muayene bulgusu varsa mutlaka etiyolojik ajan araştırılmalıdır, eğer 

eşlik eden bulgu yoksa iki üç hafta beklenir. Bazı merkezler ampirik antibiyotik tedavisi başlar. İki, 

üç hafta izlemden sonra lenf nodu aynı kalıyorsa 2, 3 hafta daha takip edilir. Lenf nodu küçüldüyse 

izlemden çıkarılır. Lenf nodu hala aynı boyutta kalıyor veya büyüyorsa ileri incelemeler 

yapılmalıdır. Tedavi altta yatan sebebe bağlı olarak yapılır. Akut servikal lenfadenitde lökositoz, 



 23

sedimantasyon hızı artmış ve malignite yönünde anamnez ve bulgu yoksa ampirik antibiyotik 

verilebilir. Özellikle yaşa göre seçim yapmak gerekir. Hasta iki üç günde kontrole çağırılır, tedavi 

iki üç hafta verilebilir. Fuluktuasyon veya abse formasyonu saptanırsa insizyon, drenaj, kültür 

yapılmalıdır. Küçük çocuklarda sistemik bulgular varsa ve genel durum kötüyse intravenöz tedavi 

verilmelidir (1, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 21). Tüberküloz lenfadenitlerinde antitüberküloz tedavi 

verilirken, atipik tüberküloz lenfadenitlerinde cerrahi eksizyon yapılmalıdır, insizyon ve direnaj 

önerilmez (6, 33, 20, 43). Kedi tırmığı hastalığında eğer kilinik kötüyse rifampisin, tirimetoprim 

sulfometaksazol veya gentamisin ile kombine edilerek tedavi edilir (32, 37).  Diğer 

lenfadenopatilerin tedavisinde etiyolojiye yönelik tedavi uygulanılır (1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          3. HASTALAR VE YÖNTEM 

 
Bu çalışma, Temmuz 2007 ve Temmuz 2008 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında B.30.2.SEL.0.01.00.00.281-4055 sayılı etik kurul 

kararıyla yapılmıştır. Çalışma prospektif olarak yürütülmüştür.  

Çalışma grubu ve özellikleri 

Temmuz 2007- Temmuz 2008 tarihleri arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim 

dalına LAP şikayetiyle başvuran veya fizik incelemede LAP bulunan hastalar çalışmaya alındılar. 
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Lenfadenopati nedeniyle başvuran ve takipte gelmeyen hastalar, yapılan fizik muayenede LAP 

saptanmayan veya patolojik boyutta LAP’ı olmayan hastalar çalışmaya alınmadı.  Çalışmaya alınan 

her hastaya EK-1 formu açıldı. Bu süre içerisinde çalışmaya başvuran hastalarda; 

1. Yaşları 

2. Cinsiyeti 

3. Başvuru yakınmaları 

4. Öyküsü kapsamında  

a. Lenfadenopatinin süresi  

         b.  Geçirilmiş enfeksiyon hikayesi  

         c. Eşlik eden semptomlar (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, döküntü, soluklukluk)  

         d. İlaç kullanımı  

         e. Hayvan teması  

         f. Seyahat 

         g. BCG aşılama  

         h. Ateş öyküsü sorgulandı. 

5. Fizik muayenede lenfadenopatinin; 

                a. Yaygınlığı  (yaygın mı?, bölgesel mi?) 

                b. Yeri 

          suboksipital 

          preaurikuler 

          postaurikuler 

          servikal 

          aksiller 

          supraklaviküler 

          inguinal lenfadenopatiler olarak gruplandırıldı. 

c. Büyüklüğü 

d. Kıvamı 

e. Durumu 
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f. Lokal ağrı 

g. Lokal ısı artışı 

h. Lokal hassasiyeti 

ı. Lokal fistülizasyon 

i. Eşlik eden diğer fizik muayene bulguları (döküntü, ekimoz, hepatosplenomegali, 

fokal enfeksiyon varlığı) 

6. Çalışmaya alınan her hastadan laboratuar olarak istenenler; 

   Tam kan sayımı 

   Sedimantasyon 

   CRP 

   LDH 

   Periferik yayma 

   İki yönlü akciğer grafisi 

7. Eğer yaygın LAP varsa, orgonamegali varsa, sistemik semptomlar eşlik ediyorsa 

yukarıdaki laboratuar tetkiklerine ek olarak  

    EBV, CMV, Toksoplazma, Salmonella, Brusella serolojisi gönderildi. 

   Görüntüleme tetkiklerinden faydalanıldı. 

8. Periferik yaymada atipik hücre veya tam kanda sitopeni devam ederse kemik iliği yapıldı. 

9. Eğer lenf nodu biyopsi endikasyonu varsa biyopsi planlandı. 

 

 

Çalışmaya alınmayan hastalar 

1. Lenfadenopati nedeniyle başvuran ve takipte gelmeyen hastalar.   

2. Lenfadenopati şikayeti ile başvuran ama yapılan fizik muayenede LAP saptanmayan veya 

patolojik boyutta LAP olmayan hastalar.  

Çalışma grubunun değerlendirilmesi 

Çalışma grubuna alınan hastalarda yukarıdaki verilen özelliklerin yanı sıra; 
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a. Lenfadenopatinin süresi yönünden; dört haftadan kısa süreli LAP’lar akut, dört haftanın 

üzerindeki LAP’lar kronik kabul edildi. 

b. Lenfadenopati yaygınlığı açısından; bir lenf bezi bölgesi veya birbirine komşu lenf bezi 

bölgesinde ortaya çıkan LAP bölgesel, iki lenf nodundan fazla birbirine komşu olmayan lenf bezi 

büyümesi yaygın LAP olarak değerlendirildi. 

 c.  Lenfadenopatilerin yerleşim yeri olarak yaygınlığı göz önüne alınmadan en büyük 

çaptaki LAP kabul edildi. 

 d. Tam kan sayımında hemoglobin değeri 10 gr/dl nin altında ise anemi; lökosit 10000 

(109/L) den yüksekse lökositoz, 4000 (109/L) den düşükse lökopeni; trombosit 450000 (1012/L) den 

yüksekse trombositoz, 100000 (1012/L) den düşükse trombositopeni kabul edildi. CRP’nin 10 

mg/dl, ESR’nin 20 mm/saat, LDH’ın 192 IU/L üzerinde olması yüksek olarak kabul edildi. 

 e. Görüntüleme tetkikleri açısından; malign ve iyi huylu kanser ayırımında ultrasonografinin 

ve iki yönlü akciğer grafisinin etkinliği değerlendirildi. 

  Verilerin toplanması ve istatistiksel analiz 

   Prospektif olarak yürütülen bu çalışmada, toplanan veriler Ek-1 de verilen hasta 

değerlendirme formu kapsamında kaydedildi. Veriler “SPSS for Windows Release 13.0” 

programına yüklendi.  

Sayısal değişkenlerin değerlendirilmesinde merkezi eğilim ölçütü olarak ortalama, değerlerin 

dağılım aralığı için ortalamaların yanında standart sapma değerleri belirlendi. Dağılım aralığının 

çok geniş olduğu durumlarda merkezi eğilim ölçütü olarak ortanca değer verildi. Benign ve malign 

lenfadenopatilerin, lenfadenopati süresi, lokalizasyonu, büyüklüğü, yaygınlığı ve palpasyon 

bulguları ile radyolojik ve laboratuar tetkiklerin gruplar arası karşılaştırılmasında Ki-kare testi 

uygulanmıştır. İstatistiksel olarak elde edilen P değeri P <0,05 olması halinde istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi (52). 
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4. BULGULAR 

Temmuz 2007 ile Temmuz 2008 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına lenfadenopati yakınması ile başvuran 172 hasta değerlendirilmeye 

alındı. Yüz Altmış yedi hastada LAP saptandı. Lenfadenopati olmayan (n:5) hastaların tanıları 

hemanjiyom (n:2),  fibrom (n:1),  lenfanjiom (n:1) ile brakial kleft kisti (n:1) idi.  
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Lenfadenopatisi olan hastaların 114’ü (%68) erkek, 53’ü (%32) kız, yaşları 1 ile 17 arasında 

değişiyordu ve ortanca 6 yıl idi. Lenfadenopatilerin 116’sı (%69) akut iken, 116 hastada bölgesel 

lenf nodu tutulumu vardı (Tablo 2).   

       Tablo 2: Lenfadenopatili hastaların bazı özellikleri  

Özellikler n % 
Yaş aralığı (yıl), ortanca (yıl) 
 
Erkek/kız 
 
Lenfadenopati süresi 
         Akut 
         Kronik 
 
Lenfadenopati yaygınlığı 
         Bölgesel 
         Yaygın 

1-17 yıl (6 yıl) 
 

114/53 
 
 

116 
51 
 
 

104 
63 

 
 
 
 
 

69 
31 
 
 

62 
38 

         

 Lenfadenopatilerin en sık yerleşim yerinin servikal bölge olduğu görüldü (Tablo 3).  

       Tablo 3: Lenfadenopatilerin yerleşim yerleri 

Özellikler n % 
Servikal 
Submandibuler 
Aksiller 
Oksipital 
Supraklaviküler 
Preaurikuler 
İnguinal  

109 
36 
15 
3 
2 
1 
1 

63 
21,6 

9 
1,8 
1,2 
0,6 
0,6 

 

Lenfadenopatilerin 49’u (%29,3) yumuşak, 99’u (%59,2) sert, 17’si (%10,5) lastik 

kıvamındaydı, %89’u hareketliyken, %16’sında ağrı ve hassasiyet, %10’unda kızarıklık ve ısı artışı 

vardı (Tablo 4).  

 

          Tablo 4: Lenfadenopatilerin fizik muayene özellikleri 

Özellik n % 

Lenfadenopatinin kıvamı 
         Sert 
         Yumuşak 
         Lastik 
 
Hareketlilik 

 
99 
49 
17 
 
 

 
59,2 
29,3 
10,5 
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         Hareketli 
         Fikse 
 
Ağrı ve hassasiyet 
 
Kızarıklık  
 
Isı artışı 

149 
18 
 

26 
 

17 
 

17 

89 
11 
 

16 
 

10,1 
 

10,1 
                                                                                                                               

Lenfadenopatiye eşlik eden fizik inceleme bulguları olarak (Tablo 5) en sık lokal enfeksiyon 

bulguları vardı. Lokal enfeksiyon odağı olarak en sık sırasıyla farenjit 50 (%30), tonsillit 28 

(%16,7), otit 10 (%6), sinüzit 3 (%1,8), bronşit 1 (%0,6) hastada bulundu. Ayrıca 34 hastada 

karaciğer ve/veya dalak büyüklüğü (%20) saptanırken, solukluk 10 (%6), peteşi 4 (%2,4) hastada 

saptandı. 

          Tablo 5: Lenfadenopatiye eşlik eden fizik inceleme bulguları 

Bulgular n % 
Bölgesel enfeksiyon bulguları 
Karaciğer ve/veya dalak büyüklüğü 
Solukluk 
Peteşi 
Maküler tarzda döküntü 
Vezikül 

92 
34 
10 
4 
3 
1 

55 
20 
6 

2,4 
1,8 
0,6 

 

Lenfadenopatili hastaların laboratuar değerlendirilmesi Tablo 6 da görülmektedir. Tam kan 

sayımı ve periferik yayma tüm hastalara bakılırken, C-reaktif protein, ESR, LDH ve serolojik 

testler (toksoplazma, EBV, CMV, rubella, brusella, salmonella) hastaların bir kısmında 

değerlendirildi. 

  

 

 

 

Tablo 6: Lenfadenopatili hastaların laboratuar bulguları 

 n % 
Hemoglobin 
         Anemi 
         Normal 
 

 
33 

134 
 

 
20 
80 
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Lökosit sayısı  
         Lökositoz 
         Lökopeni 
         Normal 
 
Trombosit sayısı 
         Trombositoz 
         Trombositopeni 
         Normal 
 
Periferik yayma 
         Atipi yok 
         Atipi var 
 
C-reaktif protein 
         Yüksek 
         Normal 
 
Eritrosit sedimantasyon hızı 
         ≤20 mm/saat 
         >20 mm/saat 
 
LDH 
         Normal 
         >Nx2 
         >Nx3 
         >Nx4 
 
Serolojik testler 
         EBV pozitifliği 
         CMV pozitifliği 
         Rubella pozitifliği 
         Brusella 
         Toksoplazma 
         Salmonella 

 
70 
4 
93 
 
 

3 
9 

155 
 
 

161 
6 
 
 

5 
74 
 
 

76 
77 
 
 

57 
84 
10 
3 
 
 

22/83 
6/84 
2/83 
1/81 
0/84 
0/84 

 
42 
2 

56 
 
 

1,8 
5,4 

92,8 
 
 

96,5 
3,5 

 
 

50,3 
49,7 

 
 

49,7 
50,3 

 
 

37 
54,5 

6 
1,9 

 
 

26 
7 

2,4 
1,4 
0 
0 

 

 

 

 

 

 

Görüntüleme yöntemlerinden akciğer grafisi 165 hastaya, ultrasonografi ise 64 hastaya 

yapıldı (Tablo 7). 

        Tablo 7: Hastaların görüntüleme tetkik sonuçları 

 n % 
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Akciğer grafisi 
         Mediasten genişliği 
         Aksiller kalsifikasyon 
         Normal 
 
Ultrasonografi 
         Hilusu yok 
         Hilusu var 
         Abse 

 
4 
3 

158 
 
 

10 
53 
1 

 
2,4 
1,8 

95,8 
 
 

15,6 
82,8 
1,6 

 

Kemik iliği aspirasyonu incelemesi 12 hastaya yapıldı ve 10 hastaya ALL tanısı konuldu. 

Yirmi sekiz hastaya (%17) eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapıldı.  

Benign Lenfadenopatili Hastaların Değerlendirilmesi 

Lenfadenopati şikayeti ile başvuran 167 hastanın 147’si (%88) benign karakterdeydi. Benign 

lenfadenopatilerin yaşları 1 ile 17 yıl arasında değişiyordu, ortanca yaş 6 yıl idi. Erkek hasta sayısı 

102 (%69,4), kız hasta sayısı 45 (%30,6) idi. Lenfadenopatilerin 108’i (%73,5) akut, 39’u (%26,5) 

kronikti. Benign LAP’ın özellikleri Tablo 8’de verilmiştir. 

          Tablo 8:  Benign lenfadenopatinin özelikleri 

 n % 
Yaş aralığı (yıl), (ortanca, yıl) 
 
Erkek/Kız 
 
Lenfadenopati süresi 
         Akut 
         Kronik 
 
Lenfadenopati yaygınlığı 
         Bölgesel 
         Yaygın 

1-17 yıl, (6 yıl) 
 

102/45 
 
 

108 
39 
 
 

92 
55 

 
 
 
 
 

73,5 
26,5 

 
 

62,5 
37,4 

 

Benign LAP’ların oldukça önemli bir kısmının servikal bölge olduğu görüldü (Tablo 9).  

 

 

        Tablo 9: Benign lenfadenopatilerin yerleşim yerleri  

 n % 
Servikal 
Submandibuler 
Aksiller 
Oksipital 

95 
33 
15 
3 

64,6 
22,4 
10,2 
2,1 



 32

İnguinal 1 0,7 
 

 Lenfadenopatilerin fizik muayene özellikleri değerlendirildiğinde yarıdan fazlasında sert, 

önemli bir kısmında hareketliydi (Tablo 10). 

 

        Tablo 10: Benign Lenfadenopatili hastaların fizik inceleme bulguları 

 n % 

Lenfadenopatinin kıvamı 
         Sert 
         Yumuşak 
         Lastik 
 
Hareketlilik 
         Hareketli 
         Fiske 
 
Ağrı ve hassasiyet 
 
Kızarıklık 
 
Isı artışı          

 
88 
47 
12 
 
 

132 
15 
 

25 
 

17 
 

18 

 
59,9 
32 
8,1 

 
 

89,8 
1,2 

 
17 
 

11,6 
 

12,2 
 

Lenfadenopatiye eşlik eden fizik inceleme bulguları olarak en sık lokal enfeksiyon bulguları 

vardı. Ayrıca 24 (%16,3) hastada karaciğer ve/veya dalak büyüklüğü saptandı.  

 

 

 

 

 

 

 

Benign lenfadenopatili hastaların laboratuar bulguları Tablo 11 de verilmiştir. 

Tablo 11: Benign lenfadenopatili hastaların laboratuar bulguları 

 n % 
Hemoglobin 
         Anemi 

 
22 

 
15 
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         Normal 
 
Lökosit sayısı 
         Lökositoz 
         Lökopeni 
         Normal 
 
Trombosit sayısı 
         Trombositoz 
         Trombositopeni 
         Normal 
 
Periferik yayma 
         Atipi var 
         Atipi yok 
 
C-reaktif protein 
         Yüksek 
         Normal 
 
Eritrosit sedimantasyon hızı 
         ≤20 mm/saat 
         >20 mm/saat 
 
LDH 
         Normal (N) 
         >Nx2 
         >Nx3 
         >Nx4 
 
Serolojik testler 
         EBV 
         CMV 
         Rubella 
         Brusella 

125 
 
 

61 
1 
85 
 
 

3 
1 

143 
 
 

1 
146 

 
 

60 
72 
 
 

82 
65 
 
 

55 
72 
7 
0 
 
 

22/69 
6/70 
2/69 
1/67 

85 
 
 

41,5 
0,7 

57,8 
 
 

2 
0,7 

97,3 
 
 

0,7 
99,3 

 
 

45,4 
54,6 

 
 

52,2 
47,8 

 
 

41 
53,7 
5,2 
0 
 
 

31,9 
8,6 
2,9 
1,5 

 

 Benign LAP’lı hastalardan 147’sine akciğer grafisi, 55 tanesine ise ultrasonografi yapıldı. 

Hastaların görüntüleme yöntem bulguları Tablo 12 de özetlenmiştir.  

 

 

 

 

        Tablo 12: Benign lenfadenopatili hastaların radyolojik görüntüleme bulguları 

 n % 
Akciğer grafisi 
         Mediasten genişliği 

 
0 

 
0 
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         Aksiller kalsifikasyon 
         Normal 
 
Ultrasonografi 
         Hilusu yok        
         Hilusu var 
         Apse  

3 
144 

 
 

1 
53 
1 

2,1 
97,9 

 
 

1,8 
96,4 
1,8 

 

Benign LAP’lı hastalarda sebebi bulunan hastaların dağılımı Tablo 13 de verilmiştir.  

        Tablo 13: Benign lenfadenopatili hastalarda saptanan nedenler 

 n % 
Enfeksiyonlar 
          
         EBV 
         CMV 
         Stafilokok enfeksiyonu 
         Kabakulak 
         Rubella 
         Kedi tırmığı hastalığı 
         Streptokok enfeksiyonu 
         Suçiçeği 
         Parvovirüs enfeksiyonu 
         Brusella enfeksiyonu 
 
Enfeksiyon dışı nedenler 
 
         Kawasaki hastalığı 
         Alips 
         Castleman hastalığı     
         Pfaba hastalığı          

 
 

22 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
 
 
 

2 
1 
1 
1 

%25 
 

13,2 
2,9 
2,9 
1,2 
1,2 
1,2 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

 
3 
 

1,2 
0,6 
0,6 
0,6 

 

Ebstein Barr virüs enfeksiyonlu 22 hastanın yaş sınırları 1-12 yıl, erkek/kız oranı 14/8 

belirlendi. Hastaların 10’unda (%45) ateş, 19’unda (%86) karaciğer ve/veya dalak büyüklüğü vardı. 

Akut LAP 19 (%86) hastada, kronik LAP 3 (%14) hastada bulundu. Lenfadenopati 14 (%64) 

hastada servikal, 8 (%36) hastada submandibuler yerleşimliydi ve 18 hastada (%81) yaygın olarak 

lokalizasyonu vardı. Lenfadenopatilerin 21’i (%95) hareketli, 16’sı (%72) sert kıvamdaydı.  

Sitomegalovirüs enfeksiyonlu 5 hastanın yaş sınırları 1-9 yıl arasındaydı, erkek/kız oranı 4/1 

di. Akut LAP üç hastada (%60), yaygın LAP 3 (%60) hastada tespit edildi. Hastaların 3’ü 

submandibuler, 2’si servikal yerleşimliydi ve lenfadenopatilerin %80’i sert ve hareketliydi. 

Rubella enfeksiyon tanısı alan iki hastanın lenfadenopatileri oksipital ve servikal 

yerleşimdeydi, yaygın, hareketli ve sert kıvamdaydı. 
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Kabakulak enfeksiyonu olan iki hastanın lenfadenopatileri servikal ve submandibuler 

yerleşimliydi, yayılımı bölgeseldi. 

Suçiçeği tanısı alan hastada vezikülobüllöz döküntüsü mevcuttu ve yayılımı yaygındı. 

Stafilokok ve streptokok enfeksiyon tanısı alan hastalar lenfadenopati bölgesinden ince iğne 

aspirasyonu ve kültür yapılarak tanı konulmuştur. Altı hastanın yerleşimi bölgeseldi, (%60) 

submandibuler, (%40) servikal yerleşimliydi ve ağrı, hassasiyet, kızarıklık hepsinde tespit 

edilmiştir. 

Kedi tırmığı tanısı alan iki hastanın hikayesinde kedi teması, elde kedi tırmığına bağlı lezyon 

mevcuttu ve lezyon olan tarafta aksiller lenfadenopatisi mevcuttu. Bir hastanın servikal bölgede 

lenfadenopatisi büyük olduğu için lokalizasyonu servikal bölge seçildi. Hastaların bir tanesi kronik 

ve bölgesel iken, bir tanesi akut ve yaygın yerleşimliydi. Tanıları biyopsi ile konuldu, biyopside 

granülomatöz lezyon mevcuttu. 

Kawasaki tanısı alan her iki hasta erkekti, lenfadenopatileri servikal yerleşimli, hareketli ve 

yumuşaktı. Her iki hastanın da sebebi belli olmayan ateşi vardı ve damar içi immünglobulin 

tedavisi sonucu ateşi geriledi. 

Castleman hastalığı tanısı alan hasta kronik yerleşimli servikal lenfadenopatisi vardı. Biyopsi 

ile tanısı konuldu. 

Alips tanısı alan hasta kronik seyirli yaygın lenfadenopatisi vardı. Tanısı biyopsi ve 

histokimyasal inceleme sonucu konuldu. Takiplerde trombositopenisi gelişti ve lipodistrofisi 

mevcuttu. 

Pfaba tanısı alan erkek hastaydı ve 5 yaşındaydı, ayda bir olan ateş ve farenjiti vardı. 

Lenfadenopatisi servikal yerleşimli, yumuşaktı. Tanısı takipte ateşli dönemde yapılan steroide hızla 

cevap vermesi ve klinik ile konuldu. 

PPD si pozitif olan 9 hastanın 2’si akut lenfadenit, 7’si kronik lenfadenit tanısı aldı. ARB ve 

balgam kültüründe üreme olmayan hastalara isovit tedavisi başlandı. PPD’si pozitif olan hastaların 

6’sı erkek, 3’ü kızdı, 7’si bölgesel, 2’si yaygın yerleşimliyken, yerleşimlerin %78’i aksiller, %22’si 

servikaldi ve çekilen akciğer grafisinin 3’ünde aksiller kalsifikasyon mevcuttu. 
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Akut lenfadenitlerin sayısı 78 idi. Hastaların 55’i (%70,5) erkek, 23’ü (29,5) kız iken yaş 

ortalaması 7 idi. Akut lenfadenitlerin 17’si (%21,8) yaygın, 36’sı (%46,2) sert, 74’ü (%94,9) 

mobildi. Yerleşim yerleri sırasıyla %70,5 servikal, %18 submandibuler, %8 aksiller, %2,5 

oksipital, %1 inguinal bölgeydi. 

Kronik lenfadenitlerin içerisinde biyopsi yapılarak 14 (%8) hasta reaktif lenfadenopati tanısı 

aldı. Kronik lenfadenit sayısı 22 idi. Hastaların 15’i (%68) erkek, 7’si (32) kızdı. Kronik 

lenfadenitlerin %55’i bölgesel, %86’sı sert, %95’i mobildi. Yerleşim yerleri %55 servikal, %36 

aksiller, %9 submandibulerdi. 

Malign lenfadenopatili hastaların değerlendirilmesi 

Lenfadenopati şikayeti ile başvuran 167 hastanın 20’sinde (%12) malign bir hastalık 

saptandı. Malign LAP’ların yaşları 3 ile 17 arasında değişiyordu, ortancası 9 idi ve hastaların 12’si 

erkek (%60), 8’i de kız hastaydı (%40). Lenfadenopatilerin süresi değerlendirildiğinde 8’nin akut 

(%40), 12’sinin de kronik (%60) olduğu, yine 12 hastada LAP’lar bölgesel LAP, 8’inde de yaygın 

LAP olduğu görüldü. Yerleşim yeri olarak servikal bölgenin en sık yerleşim yeri olduğu (n:14, 

%70), onu da sırasıyla submandibuler (n:3, %15), supraklaviküler (n:2, %10) ve preaurikuler (n:1, 

%5) bölgeler olduğu gözlendi. Lenfadenopatilerin 13’ünün sert (%65), 5’inin lastik kıvamında, 

2’sininde yumuşak kıvamda olduğu saptandı. Lenfadenopatilerin hareketliliği değerlendirildiğinde 

%85’nin hareketli olduğu, bir hastada da ağrı ve hassasiyet saptandı. Malign nedenli LAP’ların 

hiçbirinde kızarıklık ve ısı artışı saptanmadı. 

Malign LAP’lı hastaların %50 kadarında karaciğer ve/veya dalak büyüklüğü, %30 kadar 

hastada ateş, solukluk, %25 kadar hastada peteşi, %10 kadar hastada kilo kaybı ve gece terlemesi 

yakınmaları saptandı.  

Malign lenfadenopatilerin laboratuar bulguları Tablo 14 de verilmiştir.                                               

 

Tablo 14: Malign lenfadenopatilerin laboratuar bulguları 

 n % 
Hemoglobin 
         Anemi 
         Normal 
 

 
9 
11 
 

 
45 
55 
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Lökosit sayısı 
         Lökositoz 
         Lökopeni 
         Normal 
 
Trombosit sayısı 
         Trombositoz 
         Trombositopeni 
         Normal 
 
Periferik yayma 
         Atipi var 
         Yok 
 
C-reaktif protein 
         Yüksek 
         Normal 
 
Eritrosit sedimantasyon hızı 
         ≤20 mm/saat 
         >20 mm/saat 
 
LDH 
         Normal 
         >Nx2 
         >Nx3 
         >Nx4 

 
9 
3 
8 
 
 

0 
8 
12 
 
 

2 
15 
 
 

15 
2 
 
 

5 
12 
 
 

2 
12 
3 
3 

 
45 
15 
40 
 
 

0 
40 
60 
 
 

12 
88 
 
 

88 
12 
 
 

30 
70 
 
 

10 
60 
15 
15 

  

    Malign LAP’lı hastaların radyolojik görüntüleme yöntemleri içerisinde, akciğer grafisinde %20 

hastada mediastende genişlik, ultrasonografi ile hastaların %45’inde pozitif bulgu saptandı (Tablo 

15).  

Tablo 15: Malign lenfadenopatili hastaların radyolojik bulguları 

 n % 
Akciğer grafisi 
         Mediasten genişliği 
         Normal 
 
Ultrasonografi 
         Hilusu yok 
         Hilusu var 

 
4 

16 
 
 

9 
10 

 
20 
80 

 
 

45 
55 

Malign lenfadenopatili hastaların tanıların incelendiğinde yarısının akut lenfoblastik lösemi olduğu 

görüldü (Şekil 4). 
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Şekil 4: Lenfadenopatiye neden olan malign hastalıklar 

Akut lenfoblastik lösemi tanısı alan hastaların yaşları 3-16 yıl arasında değişiyordu (ortanca 

8 yıl), hastalardan 5’i erkek, 5’ide kızdı. Yedi hastada LAP’lar yaygın ve beş hastada kronik LAP 

vardı. Yerleşim yerleri değerlendirildiğinde 9 hastada servikal, bir hastada submandibular bölgede 

olduğu gözlendi. Karaciğer ve/veya dalak büyüklüğü 10 hastada da saptandı. Lenfadenopatilerin 

%50’si erkek, yaş ortalaması 8, %70’i yaygın, %90 servikal, %10 submandibular, %100 mobil ve 

sertti. Hastaların 8’inde anemi, 8’inde trombositopeni, 3’ünde lökositoz ve birinde lökopeni 

saptandı.  

Hodgkin lenfoma altı hastada görüldü. Hastaların yaşları 5-16 yıl arasında değişiyordu 

(ortanca, 10 yıl) ve hastalardan beşi erkek, biri kızdı. Lenfadenopatilerin tamamı bölgesel LAP ve 

%66’sı da kronik LAP idi. Yerleşim yerleri üç hastada servikal, 2 hastada supraklaviküler ve bir 

hastada da preaurikuler bölge idi. Dört hastada LAP lastik kıvamında birer hastada da sert ve 

yumuşak kıvamda idi.  

Hodgkin dışı lenfoma üç hastada görüldü 2 hastada servikal, 1 hastada submandibuler bölge 

yerleşimli idi ve sert kıvamda idi.   

Nazofarenks kanseri bir hastada görüldü ve servikal yerleşimli sert kıvamındaydı. 

 

Benign ve malign lenfadenopatilerin özelliklerinin karşılaştırılması 
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Malign ve benign lenfadenopatilerin özellikleri yönünden karşılaştırılması Tablo 16 da 

verilmiştir. Sürenin kronik olması (p:0,002), LAP boyutunun 3 cm’den büyük olması (p:0,02), 

yerleşim yerinin supraklaviküler veya preaurikuler bölge olması (p<0,001), kıvamının lastik 

kıvamında olması (p:0,02) ve organomegalinin olması (p<0,001) malign nedenli LAP’larda daha 

sık görülüyordu. Lenfadenopatinin yaygın ya da bölgesel olması, cinsiyetin, LAP’ların 

hareketliliği, ağrı veya hassasiyetin olması, kızarıklığın olması malign ya da benign LAP’lar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.   

Malign ve benign lenfadenopatiler laboratuar ve radyolojik olarak karşılaştırıldığında (Tablo 

17): anemi (p<0,001), lökopeni (p:0,008), trombositopeni (p:0,001), C-reaktif protein yüksekliği 

(p:0,001), laktat dehidrogenaz enzimin normalin üç katından daha fazla olması (p<0,001), direk 

akciğer grafisinde mediasten genişliğinin olması (p:0,00) ve ultrasonografide hilusun görülmemesi 

(p:0,00) malign LAP’larda daha sık olduğu görülürken, eritrosit sedimantasyon hızının her iki grup 

açısından anlamlı fark bulunmamıştı (p>0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 16: Malign ve benign lenfadenopatilerin karşılaştırılması sonucu anlamlı bulgular 
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 Malign Lenfadenopatiler Benign Lenfadenopatiler P 
N % n % 

Süre 
         Akut Lenfadenopati 
         Kronik Lenfadenopati 
 
Büyüklük (>3 cm) 
 
Yerleşim yeri 
         Preaurikuler 
         Supraklaviküler 
 
Kıvam 
         Lastik 
 
Organomegali 
 
Laboratuar bulguları 
         Anemi 
         Trombositopeni 
         Lökopeni 
         C-reaktif protein yüksekliği 
         LDH (>normalx3) 
 
Radyolojik görüntüleme 
         Mediasten genişliği 
         USG’de hilus yokluğu 

 
8 
12 
 

5 
 
 

1 
2 
 
 

5 
 

10 
 
 

9 
8           
3 
15 
3 
 
 

4 
9 

 
        40  
        60 
 
        25 
 
 
          5 
         10 
 
 
          25 
 
          50 
 
 
          45 
          40 
          15 
          80 
          15 
 
 
          20 
          45 

 
108 
39 
 

12 
 
 

0 
0 
 
 

12          
 

24 
 
 

22 
1           
1 
60 
0 
 
 

0 
1 
 

 
       73 
       27 
 
       8 
 
 
       0 
       0 
 
 
      45 
 
      16 
 
 
       15   
       0,7 
       0,7 
       40 
 
 
 
          0 
        0, 7 

 
0,002 
0,002 

 
0,02 

 
 

<0,001 
<0,001 

 
 

0,02 
 

<0,001 
 
 

<0,001 
  0,001 
 0,008 
 0,001 
<0,001 

 
 

0,00 
0,00 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5. TARTIŞMA 
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Lenfadenopati çocukluk çağında sık karşılaşılan bir yakınma ya da fizik inceleme sırasında 

karşılaşılan bir bulgudur. Büyük bir kısmında benign bir hastalık neden olmasına karşın özellikle 

çeşitli kanserlerin seyri sırasında ilk bulgu olarak karşımıza çıkması nedeni ile birçok doktoru 

tedirgin etmektedir. Kanserli hastalarda tanıda geç kalınması önemli tıbbi sorunlar 

oluşturabileceğinden LAP ile karşılaşan doktorun lenf nodlarını iyi değerlendirmesi ve hangilerini 

araştıracağını iyi bilmesi gereklidir (8). 

Yenidoğan döneminde lenf nodları palpe edilemezken, antijenik uyarılarla lenf nodlarında 

büyüme gelişir ve 12 yaşından sonra gerilemeye başlar (7, 8). Ancak her palpe edilen lenf nodu 

patolojik kabul edilip incelenmesi gerekmez. Çocuklarda lenf nodu boyutları servikalde 1 cm, 

aksiller bölgede 0,5 cm, preaurikuler bölgede 0,5 cm, oksipital bölgede 0,5 cm, inguinal bölgede 

1,5 cm, mediastinal bölgede 1,5 cm, abdominal bölgede 2 cm ve supraklaviküler bölgede 0,3 cm’ 

ye kadar normal kabul edilir (1, 3). Genellikle bu boyutların üzerindeki LAP’lar incelenmesi 

gereklidir. Bu çalışmalarda ise lenf nodu volümü önemsenmektedir (8). 

Bizim çalışmamıza Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerine LAP 

yakınması ile başvuran ya da fizik inceleme sırasında LAP saptanan 172 hasta dahil edildi. Ancak 

hastaların 5’inde (fibrom, hemanjiom, lenfanjiom, brakial kleft kisti) LAP dışı nedenler saptandı. 

Lenfadenopati nedeni araştırılırken iyi bir öykü ve fizik inceleme ile ayırıcı tanıda önemli yol 

alınabilir. Lenf nodlarındaki büyüme dört haftadan kısa süredir varsa akut; dört hafta ve daha uzun 

süredir varsa kronik LAP olarak adlandırılır (15). Akut LAP’larda genellikle neden enfeksiyon 

kaynaklıdır. Ancak kronik LAP’larda tüberküloz, enfeksiyoz mononükleozis gibi otoimmün bir 

hastalık, malign bir hastalığa neden olabilir. Öyküde kedi, köpek gibi evcil hayvanların beslenip 

beslenmediği, yolculuk, ailede tüberküloz varlığı ve uzun süreli kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır. 

Ayrıca öyküde ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, eklem ağrısı ve kas ağrısı irdelenmelidir. Yakın 

zamanda geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu mutlaka sorgulanmalıdır (3, 6, 14, 61). 

Çalışmamızda 116 hastada akut LAP (%69), 51 hastada (%31) kronik LAP saptandı. 

 Büyümüş lenf nodunun muayenesinde; lenf nodunun yeri, ağrılı, hassas ve kızarıklık olup 

olmaması değerlendirilmelidir. Birbirine komşu olmayan iki ya da daha fazla lenf nodu bölgesinde 

LAP saptanmışsa ''yaygın LAP’’, bir lenf nodu bölgesi veya birbirine komşu lenf nodu bölgesinde 
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ortaya çıkan LAP’a ise "bölgesel LAP’’ denilir (15). İnflamasyonun neden olduğu LAP da ağrı, 

hassasiyet ve kızarıklık gibi bulgular eşlik eder. Ebstein Barr virus, CMV ve toksoplazma gibi 

mikroorganizmaların neden olduğu LAP’lar genellikle ağrılı iken, tüberküloz ve malign 

hastalıklarda LAP hızlı büyümedikçe lenf nodu kapsülünde gerilime ve dolayısıyla ağrıya neden 

olmazlar. Hodgkin lenfomada genellikle lenf nodu ağrısız ve lastik kıvamında iken Hodgkin dışı 

lenfomalarda ve diğer malign hastalıklarda LAP serttir (1, 3, 6, 8, 9). 

Oğuz ve arkadaşları (4) yaptıkları çalışmada 8 yıllık sürede LAP’lı 457 hastayı 

incelemişlerdir. Bu çalışmada hastaların yaşları 2 ay ile 19 yıl arasında değiştiğini (ortanca 7 yıl) 

belirtmişlerdir. Hastaların %52,3’ünün kronik LAP olduğu ve önemli bir kısmının servikal bölge 

yerleşimli olduğunu saptamıştırlar. Tüm hastaların %46’sının LAP boyutunun 3 cm’den büyük 

olduklarını ve yaklaşık  %58’inin de yaygın LAP olduğunu belirtmişlerdir. Lenfadenopatiye eşlik 

eden en sık semptomunda (%42,9) ateş olduğunu saptamışlardır. 

Williamson’un (59) yaptığı retrospektif çalışmada, 249 hastanın dosyası incelenmiştir. 

Büyümüş lenf nodlarının dağılımına bakıldığında en sık baş ve boyun bölgesinde olduğu 

görülmüştür. Karadeniz ve arkadaşlarının (56) çalışmasında yaşları 2 ay ile 16 yaş arasında değişen 

275 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve bunlardan 138 hastada tek bir lenf nodu bölgesi, 171 hastada 

2 ya da 3 lenf nodu bölgesi, 73 hastada yaygın LAP saptanmış. 

Kumral ve arkadaşlarının (53) çalışmasında LAP’lı 200 çocuk hasta değerlendirilmiştir. Tüm 

LAP’ların yaklaşık yarısı kronik, yarısı da akut LAP; %60’ınında bölgesel LAP olduğunu 

saptamışlardır. Hastaların çok önemli kısmında yerleşim yerinin servikal bölge olduğu ve 

%72’sinde LAP’ın 1 cm’den büyük olduğu ve yaklaşık %90’nında LAP’ın hareketli olduğu 

gözlenmiştir. Tüm hastaların yaklaşık yarısında da sistemik semptom olarak ateş vardır. Benign 

nedenli LAP’lı hastaların (%70) önemli bir kısmının (%60,8) akut ve bölgesel LAP (%68) olduğu 

bulunmuştur. Benign LAP’ların %95,7’sinin servikal bölgede yerleştiği, %81’inde 3 cm’den küçük 

olduğu ve %90,7’sinin hareketli olduğu saptanmıştır. Malign LAP’lı (%30) hastaların muayene 

bulguları incelendiğinde %75’inde kronik LAP olduğu ve yaklaşık %60’ında bölgesel LAP 

bulunmuştur. En sık yerleşim yerinin de servikal bölge olduğu görülmüştür. 
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Yaris ve ark. (55) çalışmasında çocuk onkoloji bölümünde 3 yıllık bir dönemde 126 hasta 

büyümüş lenf nodu ön tanısı ile değerlendirmiş bunlardan sadece 28’inde LAP dışı neden 

saptamışlardır. Doksan sekiz hastada LAP saptanmış. Hastaların önemli bir kısmında LAP’ın 

yerleşim yerinin servikal bölge olduğu ve yarısından fazlasında da LAP’ın bölgesel olduğu ve 3 

cm’den küçük olduğu görülmüştür. Karaciğer ve dalak büyüklüğü hastaların yaklaşık %14’ünde 

saptanmıştır. 

Lenfadenopatisi olan hastalarımızın lenf nodu muayenesinde hastaların %62’sinde bölgesel, 

%38’inde ise yaygın LAP idi. Yerleşim yerleri incelendiğinde çok önemli bir kısmın servikal 

(%65,3) ve submandibular (%21,6) bölgeler idi. Hastalarımızın yarısından fazlasında (%52,2) 

LAP’ların sert olduğu, çok büyük bir kısmında (%89) LAP hareketli idi. Kızarıklık ve ısı artışı 

%17’sinde, ağrı ve hassasiyet hastaların %16’sında saptandı. 

Her yaşta 2 cm’nin üzerinde alt servikal veya supraklaviküler yerleşimli LAP’larda malign 

hastalık unutulmamalıdır. Genellikle 2 cm’den küçük LAP’larda ilk önce akla enfeksiyon nedenler 

akla gelmelidir (1, 3, 10, 39, 42, 45, 53, 56). Lenfadenopatilerin boyutları değerlendirildiğinde iki 

grup yapıldı. Yüz elli hastada LAP boyutu 1-3 cm arasında iken, 17 hastada 3 cm’nin üzerindeydi. 

Malign ve benign grup karşılaştırıldığında 3’cm den büyük grupta malign hastalık görülme sıklığı 

anlamlı olarak artmıştı.  

Lenfadenopati nedenini araştırırken tam bir sistemik muayene hem enfeksiyon hem de 

malign hastalıklar için önemlidir. Servikal bölgede yerleşmiş LAP’larda çok dikkatli bir kulak, 

burun, boğaz muayenesi yapılmalıdır. Örneğin tonsillit veya diş çürükleri servikal LAP’ın nedeni 

olabilirken sert damak veya yumuşak damaktaki bir deviasyon nazofarenkste yerleşmiş bir kitleyi 

düşündürür. Fizik incelemede saptanabilecek peteşi, purpura, ekimoz veya solukluk gibi bulgularda 

ciddi şekilde değerlendirilmeli. Karaciğer ve dalak büyüklüğü ile birlikte olan LAP’lar üzerinde 

dikkatli bir şekilde durulmalıdır (1, 3, 6, 61). 

Bizim çalışmamızda LAP’a eşlik eden fizik inceleme bulguları içinde lokal enfeksiyon 

bulguları, ateş, karaciğer ve/ veya dalak büyüklüğü, solukluk ve peteşi vardı. Farenjit, tonsillit, otit 

ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları en sık bölgesel enfeksiyon bulgularıydı. 

Lenfadenopatili hastaların yaklaşık %20’sinde karaciğer ve/veya dalak büyüklükleri saptanırken 
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solukluk %6 hastada, peteşi %2,4 hastada bulundu. Karaciğer ve/veya dalak büyüklüğü olan 

hastaların (n:34) 24’ünde benign hastalık (EBV ve CMV enfeksiyonu), 10’unda (%50) ise malign 

bir hastalık nedendi.  

Lenfadenopatili hastalarda yapılacak tetkikler planlanırken öykü ve fizik incelemeye göre 

planlanmalıdır. Genellikle ilk yapılacak tetkik kan sayımıdır ve nötrofillerin sayısında artış 

enfeksiyonları düşündürürken, Downey hücrelerinin görülmesi enfeksiyoz mononükleozisi 

düşündürür. Viral enfeksiyonlarda lenfosit hakimiyeti saptanır. Kemik iliği tutulumu ile seyreden 

hastalarda periferik yaymada blast ya da atipik hücreler görülebilir. Eritrosit sedimantasyon hızı 

özgün bir test olmayıp, birçok LAP’da yüksek bulunabilir. Kronik LAP’lı hastalarda EBV, CMV 

ya da HIV gibi serolojiler çalışılabilir (3, 14, 15, 61).  

Oğuz ve arkadaşlarının (4) çalışmasında tüm LAP’ların sadece %13’ünde lökositoz varken, 

benign LAP’lı hastalarda %15, malign LAP’lı hastalarda %6,3’ünde lökositoz saptamışlardır. 

Benign LAP’lı hastalarda nötrofil hakimiyetinin olduğu, blastlarında malign hastalık olduğu 

gözlenmiş. Eritrosit sedimantasyon hızı yüksekliği ve C-reaktif protein yüksekliği oranının malign 

LAP’lı hastalarda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bir başka önemli test LDH enzim 

yüksekliğiydi. Oğuz ve arkadaşlarının çalışmalarında LDH yüksekliği malign hastalığı olan 

hastalarda belirgin yüksek bulmuşlardır.  

Kumral ve arkadaşlarının (53) çalışmasında anemi ve trombositopeni oranları malign LAP’lı 

hastalarda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada lökositoz oranlarının da malign 

LAP’lı hastalarda yüksek saptanmıştır. Periferik yaymada atipik lenfositler ya da benign 

lenfadenopatilerde nötrofil hakimiyeti görülmüştür. Eritrosit sedimantasyon hızındaki değişikliğin 

bu çalışmada önemi bulunmamıştır. 

Yaris ve arkadaşlarının (55) çalışmasında ise anemi, trombositopeni, lökositoz veya lökopeni 

olması, eritrosit sedimantasyon hızında artışın olmasının malign ve benign LAP oranında 

istatistiksel olarak fark bulunmamış, ancak LDH yüksekliği malign LAP’larda daha yüksek oranda 

bulunmuştur. 

Çalışmamızda, tüm LAP’lı hastalar incelendiğinde, laboratuar bulguları içerisinde aneminin 

hastaların sadece %20’sinde olduğu görüldü. Yine hastaların yarısından fazlasında lökosit sayısının 
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ve çok önemli bir kısmında (%92,8) ise trombosit sayısının normal olduğu saptandı. Hastaların 

yaklaşık yarısında eritrosit sedimantasyon hızının ve C-reaktif protein düzeyinin normal olduğu 

görüldü. Serolojik tetkikler değerlendirildiğinde: EBV serolojisinin pozitifliği %26 hastada, CMV 

pozitifliğinin %7 hastada, kızamıkçık pozitifliğinin %2,4 hastada ve brusella pozitifliğin ise sadece 

hastaların %1,4’ünde pozitif olduğu saptandı. Çalışmamızda serolojik testler özellikle 4 hafta 

antibiyotik kullanan veya yaygın LAP olan hastalardan planlanmasına rağmen sadece %36 hastada 

spesifik tanı konulmuştur, ancak salmonella ve toksoplazmaya yönelik serolojik testlerden hiç 

pozitiflik saptanamaması, öykü ve fizik muayeneye daha dikkat edilerek tetkik planlanması 

gerektirdiğini düşündürmüştür.  

Benign LAP’lı hastalarımızın değerlendirilmesinde ise hastaların %15’inde anemi 

saptanırken, yarısından fazlasında lökosit sayısının, %97,3’ünde trombosit sayısının normal sınırlar 

içerisindeydi. Yine benzer şekilde akut faz reaktanlarından eritrosit sedimantasyon hızı ve C-reaktif 

protein düzeyi hastaların yarısından fazlasında normal değerlerdeydi. Laktat dehidrogenaz enzimin 

düzeyinin ise hastaların %94,7’sinde ya normal sınırlar içerisinde ya da normal ile normalin iki katı 

içerisinde olduğu görüldü.  

Malign LAP’lı hastaların %45’inde anemi, %60’ında anormal lökosit sayısı (lökositoz veya 

lökopeni), %40’ında trombositopeni saptandı. C-reaktif protein yüksekliği ve eritrosit 

sedimantasyon hızında artma sırasıyla hastaların %88 ve %70’inde bulundu. Laktat dehidrogenaz 

enzim düzeyi ise hastaların %90’ında normalin üstündeydi.  

Lenfadenopatili çocuk hastalarda planlanacak görüntüleme yöntemleri öykü ve fizik 

incelemeye göre yapılmalıdır. 

Görüntüleme yöntemleri içerisinde ilk sıralarda genellikle direkt akciğer grafisi ve 

ultrasonografi yer almaktadır (8). 

Akciğer grafisi uzun süredir devam eden ya da önceden antibiyotik kullanmış hastalar ile, 

ailede tüberküloz öyküsü bulunan veya malign bir hastalık şüphesi var ise çekilmelidir. Mediastinal 

veya hiler bölgede LAP’ın olması malign hastalıklarda daha sık karşılaşılır (4, 53, 55). 

Bizim çalışmamızda 165 hastaya akciğer grafisi çekilmişti. Ancak tüm LAP’lı hastaların 

sadece %4,2’sinde patolojik bulguya (mediasten genişlemesi veya aksiler bölgede kalsifikasyon) 



 46

rastlanıldı. Pozitif akciğer grafisi bulgusuna, benign LAP’lı hastalarda %2,1’inde (sadece aksiler 

bölgede kalsifikasyon), malign LAP’lı hastaların ise %20’sinde (mediasten genişliği) rastlanıldı. 

Malign LAP’lı hastalarda öykü, fizik muayene bulgusu ve laboratuar bulguları ile de malign 

hastalık düşünülmüştü.  

Büyümüş lenf nodunun ultrasonografik değerlendirilmesi tecrübeli doktorlarca yapılması ile 

bize önemli bilgiler verebilir. Ultrasonografik incelemede gri skala ultrasonografi ile lenf nodunun 

morfolojisi, doppler ultrasonografi ile LAP’ın boyutları, sekli ve iç yapısı (hilusunun izlenmemesi, 

intranodal nekroz veya kalsifikasyonun olması) değerlendirilir. Dopler ultrasonografi ile lenf 

nodunun damarsal özellikleri değerlendirilir ve malign LAP’ın ayrımında yardımcı olur (49). 

Ahuja ve Ying, normal ve reaktif lenf nodlarının genellikle submandibuler, parotis, üst 

servikal ve arka üçgen bölgelerinde bulunduğunu ve normal ya da reaktif LAP’ın gri-skala USG’ 

de komşu kas yapılarına göre hipoekoik, submandibuler ve parotis bölgesi dışında oval yapıda (kısa 

çap/uzun çap oran <0,5) bu bölgede ise yuvarlak (kısa çap/ uzun çap >0,5) olduğunu; ve ekojenik 

hilusa sahip olduklarını belirtmişlerdir. Yine yazarlar doppler USG ile normal servikal lenf 

nodlarının hilusta vaskülarite ya da avasküler görüldüğü, reaktif lenf nodlarının hiler vaskülarite 

gösterdiğini vurgulamışlardır. Bu makalede gerek metastazı gerekse lenfomaya bağlı lenf nodları 

irdelendiğinde: Gri skalada metastatik LAP’ların genellikle hipoekeoik, yuvarlak ve ekojenik 

hilusların seçilmediğini belirtmişlerdir. Alışılmışın dışında kortikal hipertrofinin olması fokal 

tümör infiltrasyonun bir işareti olduğunu; kistik LAP malign bir hastalığı ve intranodal kistik 

nekroz sıklıkla skuamöz hücreli kanserlerin metastazında görüldüğünü vurgulamışlardır (50). 

Doppler USG’de metastaza veya lenfomaya bağlı LAP’larda periferal ya da karışık tipte 

vaskülarite gösterirler (50). Gri skala USG ile malign ve reaktif lenf nodlarının duyarlılığı %95 ve 

özgüllüğü %83 olarak raporlanmıştır (63).  

İki yüz on sekiz servikal LAP’lı hastada yapılan ultrasonografik çalışmada malign hastaların 

%75’inde hipoekojenite ve hilus yokluğu tespit edilmiştir (57). Eğer lenf nodu ultrasonografisi 

dikkatli yapılırsa hilus varlığı ve yokluğu malign hastalıklara bağlı LAP ayrımında önem 

kazanabilir (49, 50, 57). 
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Hastalarımızdan 64’ünde LAP, ultrasonografi ile değerlendirilmişti. Pozitif bulgu olarak 10 

hastada lenf nodunun hilusu seçilemezken, bir hastada apse saptandı. Benign LAP’lı hastaların 

sadece birinde (%1,8), malign LAP’lı hastaların ise 9’unda lenf nodunun hilusu seçilemedi. Bizim 

çalışmamızda lenf nodları renkli doppler ile kanlanması ve benzeri çalışmalar yapılmadı.  

Öykü, fizik inceleme, temel laboratuar incelemeleri ve USG ile malign olduğu düşünülen 

veya biyopsi ile kanıtlanmış hastalarda ileri görüntüleme çalışmaları olarak bilgisayarlı tomografi 

ve/veya manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ya da son zamanlarda 18F- floro - 2 - deoksi - D – 

glukoz (FDG)’li Pozitron emisyon tomografisi ile değerlendirilir (51). 

Öykü, fizik inceleme, laboratuar tetkikleri ve radyolojik incelemelerle her zaman tanıya 

ulaşmak mümkün olmayabilir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak örnek mikrobiyolojik 

değerlendirme yapılmalıdır (8, 14). Lenf nodundan biyopsi yapılacaksa mümkünse eksizyonel 

biyopsi yapılmalıdır. Eksizyonel biyopsilerde prensip olarak ulaşılabilen en büyük lenf nodu, 

bütünlüğü bozulmadan çıkarılmalıdır. Gerekli ise akım sitometri ve/veya genetik incelemeler 

yapılmalıdır (1, 3, 6, 15). 

Lenf nodundan biyopsi: 1) Lenf nodu 2 haftadan fazla büyümesi devam ediyorsa; 2) Dört, 

altı haftada küçülme yoksa 3) Supraklaviküler LAP olması; 4) Mediastinal kitle olması 5) 

Zayıflama, ateş, gece terlemesi, ya da karaciğer ve/veya dalak büyüklükleri gibi klinik bulguların 

olması durumunda yapılmalıdır (14). 

Hastalarımızdan 28’ine (%17) biyopsi yapıldı. Patolojik bulguları irdelendiğinde hastalarının 

14’ünün reaktif LAP (%8,5) olduğu görüldü. Diğer patolojik tanılar ise kedi tırmığı hastalığı (n:2), 

Castleman hastalığı (n:1), alips (n:1) tanıları konuldu. On hastada ise malign bir hastalık LAP’a 

neden oluyordu. Bunlar Hodgkin lenfoma (n:6), Hodgkin-dışı-lenfoma (n:3) ve bir hastaya 

nazofarenks kanseri tanısı konuldu. On hastaya klinik ve laboratuar bulguları göz önüne alınarak, 

kemik iliği aspirasyonu ile lösemi tanısı konuldu.  

Servikal, submandibuler, oksipital, aurikuler bölgelerinde gözlenen bölgesel lenf nodlarının 

çoğu baş boyun enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen genellikle akut LAP’lardır. Bu bölgelerde 

görülen kronik LAP’larda tüberküloz akla gelmelidir. Hodgkin lenfomalar genellikle izole olarak 

servikal bölgede LAP ile gelirken, yine nazofarenks kanseri servikal bölgede izole sert bir LAP ile 
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başvurabilirler. Hodgkin dışı lenfomalarda sıklıkla yaygın LAP saptanırken bazen özellikle erken 

evrelerde izole boyun bölgesinde LAP ile gelebilir. Supraklaviküler bölgedeki LAP’lar dikkatli bir 

şekilde incelenmelidir. Çocukluk çağında nadir olmakla beraber sol supraklaviküler LAP’da 

gastrointestinal sistem kanserleri, sağ supraklaviküler LAP’larda da akciğer kanserleri akla 

gelmelidir (1, 3, 6). Aksiller bölgenin lokalize LAP’larında daha çok düşünülmesi gereken 

enfeksiyonlardır. Özelliklede kedi besleniyorsa kedi tırmığı hastalığı unutulmamalıdır. Bir diğer 

önemli nokta sol aksiller bölgede bölgesel LAP ile başvuruyorsa BCG lenfadenitidir. Direk akciğer 

grafisinde sol aksiller kalsifikasyon görülmesi özellikle tanı koydurucudur (6, 20, 44). İnguinal 

bölgenin bölgesel LAP’larında ise alt ekstremitenin dikkatle muayenesi yapılmalıdır (14). 

Hastalarımızda bakteriyel enfeksiyonlar, kabakulak, rubella, Castleman hastalığı, Kawasaki 

hastalığı, pfaba literatürle uyumlu olarak bölgesel yerleşim gösteriyordu. Malign hastalıklar 

içerisinde Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma da bölgesel tutulum saptandı.  

Yaygın LAP’lar hemen her zaman patolojiktir. Bu hastalarda ayrıntılı bir öykü ve fizik 

inceleme oldukça yararlıdır. Enfeksiyon (enfeksiyoz mononükleozis, CMV enfeksiyonu ya da 

toksoplazmozis), malign hastalıklar (lösemi, Hodgkin dışı lenfomalar veya nöroblastom), 

otoimmün hastalıklar, kronik ilaç kullanımı (fenitoin, karbamazepin) ve kollajen doku 

hastalıklarında yaygın LAP görülebilir (1, 3, 6).  

Yaygın lenfadenopatiler daha çok viral enfeksiyonlarla birlikte görülmekle beraber sistemik 

veya malign hastalıklarda da gözlenebilir (1, 3, 6, 32). Bizim çalışmamızda EBV, CMV ve 

Parvovirüs enfeksiyonları ile suçiçeği, lösemi, alips daha sık yaygın yerleşimliydi. 

Soldes ve ark. (42) yaptığı çalışmada lökositoz ve lökopeninin benign ve malign ayırımında 

anlamlı istatistiksel sonuç elde edilememiştir. 

          Kumral ve ark. (53) yaptığı çalışmada, anemi, trombositopeni, akciğerde mediasten 

genişliğinin malign hastalarda sıklığı artmış bulunurken, sedimantasyon artışının malign hastalarla 

birlikte sıklığında artış saptanmamıştır. Malign hastalarda lökositoz istatistiksel olarak anlamlı ve 

lökopeni ise anlamsız bulunmuştur. 
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Yaris ve ark. (55) yaptığı çalışmada ise anemi, trombositopeni, lökopeni, lökositoz, 

sedimantasyon artışı malign hastalıklarla ilişkisi anlamlı bulunmazken, laktat dehidrogenaz 

enziminin 600 IU/L’nin üzerinde olması ve mediasten genişliği anlamlı bulunmuştur.  

Benign ve malign hastalık karşılaştırıldığında anemi, lökopeni, trombositopeni, C-reaktif 

protein yüksekliği, LDH’ın normalin 3 katından fazla olması, akciğer grafisinde mediasten 

genişliği, ultrasonografik incelemede lenf nodunun hilus yokluğu malign hastalarda istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu.  

Literatür incelendiğinde LAP’ın nedeni malign bir hastalığa bağlı olması oranı oldukça 

değişkendir (%3,2-30) (58-60). Yüksek oranlarda malign LAP’a sahip merkezlerde, bu oran 

yüksekliği, çalışmaya alınan hastaların direkt çocuk onkoloji ya da hematoloji kliniklerinden 

alınması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Öykü, fizik muayene, laboratuar ve biyopsi 

sonuçlarına göre lenfadenopati etiyolojisinde: 147 hastada (%88) LAP, benign bir hastalığa, 20 

hastada (%12) ise malign bir hastalığa bağlı idi.  Bizim çalışmamızda diğerlerinden farklı çıkması 

hastaların bir kısmının direk çocuk onkoloji ya da çocuk hematoloji ünitesine sevk edilmesinden 

kaynaklanıyor olabilir.  

Benign LAP’lı hastaların incelenmesinde spesifik tanıya 47 hastada ulaşıldı. Bunlardan 42’si 

enfeksiyöz nedenler (en sık neden EBV enfeksiyonu) ve enfeksiyöz dışı nedenler (n:5) (Kawasaki 

hastalığı, Castleman hastalığı, pfaba ve alips) saptandı.  

Spesifik neden saptanamayan hastaların neredeyse yarısında tanı akut lenfadenitti (%47).  

Enfeksiyoz olaylarda veya reaktif lenfadenopatilerde non-spesifik antibiyotik tedavisi 

verilerek izlenebilir. Tedavi seçiminde yaşa bağlı etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Genel 

olarak beta laktamaz içeren penisilinler veya sefalosporinler tercih edilir. Sistemik bulgu yoksa oral 

tedavi başlanabilir. Enfeksiyonla hiperplaziye uğramış bir lenf nodülünün normale dönmesi 4-8 

haftalık bir süre alabilir. Küçülme var veya akut enfeksiyoz bulgular gerilediyse 15 günlük 

tedaviden sonra antibiyotik kesilebilir (3, 61). Bizim çalışmamızda sistemik veya malignensi 

bulguları olmayan hastalara profilaktik antibiyotik başlandı ve 4 haftada gerileyen hastalara akut 

lenfadenit denildi, 4 haftadan sonra küçülme oluyorsa ve spesifik tanı verilemiyorsa kronik 

lenfadenit denildi. Yalnız verilen profilaktik antibiyotik etiyolojide spesifik etkenleri belirlemede 
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sıklığı azaltmaktadır ama gereksiz yere yapılacak tetkiklerden de kaçınmamıza yardımcı 

olmaktadır. Bizim çalışmada en sık etiyolojik sebep bu yüzden akut lenfadenit oluşturuyordu. 

Kronik lenfadenit sayısı 22 idi. Bunların 14 üne lenf nodu küçülmediği için biyopsi yapıldı ve 

reaktif lenfadenopati tanısı aldı. Eğer reaktif lenfnodu hiperplazisi büyümeye devam ederse 2. kez 

biyopsi yapmak gerekir. Yapılan bir çalışmada reaktif lenfadenopati tanısı alan hastalara 2. kez 

biyopsi uygulandığında %67 oranında malign hastalık tanısı almış (48). Abdullah Kumral ve 

arkadaşları (53) yaptığı çalışmada %46 spesifik tanı koymuşlar. Spesifik tanı konulan grubun %30’ 

unu malign grup oluşturuyordu. Benign grupta %16’lık spesifik tanı konulmuştu ve bunların 

etiyolojisinde en sık sırasıyla EBV, Toksoplazma, CMV, tüberküloz oluşturuyordu. Bu çalışmada 

da bizim çalışmamız gibi etiyolojiyi en sık sebebi bilinmeyen grup oluşturuyordu ve etiyolojide en 

sık sebebi bilinen benign sebep viral enfeksiyonlardı. Bizim çalışmamızdan farklı olarak malign 

grup %30 gibi etiyolojinin büyük kısmını oluşturuyordu bunu çalışmayı yapan kişiler hastaların 

direk hematoloji ve onkolojiye yönlendirilmiş gruptan seçilmesini göstermişler. Literatürde yapılan 

352 hastalıklı bir çalışmada da sadece hematoloji ve onkolojiye gönderilen grupta yapılmış ve 

malign oran %27,5 bulmuşlar (56). Yakın zamanda yapılan 200 hastalıklı diğer bir çalışmada 

malign oran %20 bulunmuş (53). Yakın zamanda yapılan diğer bir çalışmada bizim çalışmamıza 

yakın malign oran %14 bulmuştur ve bu çalışmada da hasta sayısı 127 idi (55). Bu bulgu hasta 

sayısı arttıkça, malignite oranının artabileceğini düşündürmüştür.  

Sonuç olarak; çocukluk çağında LAP’larda ayrıntılı anamnez, tam bir fizik muayene ve basit 

laboratuar tetkiklerinin tanıya götürecek ipuçlarını kısmen sağladığı görülmüştür. Tam kan sayımı, 

periferik yayma, akut faz reaktanı ve laktat dehidrogenaz enzim yükseklikleri malign bir hastalığa 

bağlı LAP ayrımında yardımcı olabilirken, serolojik tetkiklerin seçiminde öykü ve fizik incelemeye 

göre seçici yapılması, dikkatli bir ultrasonografik incelemenin malign/benign LAP ayrımında 

oldukça yardımcı olabilirken, akciğer grafisinde pozitif bulguların tüm hastaların çok az bir 

kısmında saptanması nedeni ile seçilmiş hastalara yapılması; öykü, fizik inceleme ve basit 

laboratuar ve radyolojik inceleme ile malign özellik taşıyan hastalarda erken dönemde patolojik 

incelemeye gidilmelidir.  
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SONUÇLAR: 

1. Kronik LAP’larda malign LAP olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

2. Lenfadenopatinin boyutu 3 cm’nin üzerinde olması malign hastalıklarda daha sık 

bulunmuştur.  

3. Supraklaviküler yerleşimler malignite açısından anlamlıydı.  

4. Lenfadenopatili hastalarda yapılan tam kan sayımında saptanan derin anemi, 

trombositopeni, lökopeni ve periferik yaymadaki blastik hücreler etiyolojik tanıda 

yol gösterici olmaktadır.  

5. Malign ve benign LAP’lar karşılaştırıldığında anemi, trombosit sayısı, lökopeni, C-

reaktif protein yüksekliği, laktat dehidrogenaz enzim yüksekliğinin 3 katından fazla 

yüksek olması, supraklaviküler yerleşim, lenfadenopatinin büyüklüğü, lastik kıvamı, 

karaciğer ve/veya dalak büyüklükleri, akciğer grafisinde mediasten genişliği, 

ultrasonografik bulgular değerli bilgiler vermektedir.  

6. Ayrıntılı öykü, fizik muayene, basit laboratuar tetkikleri tanıyı yönlendirmede yeterli 

olmakta, uygun hasta grubunda istenen doğru laboratuar tetkikleri ile tanı daha kısa 

sürede konulabilir.      
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6.ÖZET 

ÇOCUKLUK ÇAĞI PERİFERİK LENFADENOPATİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Amaç: Çocukluk çağında periferik lenfadenopati şikayeti ile gelen hastaların prospektif 

izlenimlerini yapmak, lenfadenopatilerin etiyolojik özelliklerini, karakteristik özelliklerini 

belirlemek. 

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya Temmuz 2007 ile Temmuz 2008 tarihleri arasında SÜMTF 

Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalına lenfadenopati sebebiyle başvuranlar alındı. Öykü, fizik 

muayene, lenfadenopatiye ait özellikler ve laboratuar bulgularının benign ve malign 

lenfadenopatiyi tanımlamadaki etkinliği değerlendirildi. Benign ve malign lenfadenopati tanısı alan 

lenfadenopatilerin özellikleri araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 172 hasta başvurdu bunların 5’i lenfadenopatiyi taklit ediyordu ve 167 

hasta çalışmaya alındı. Hastaların 114’ü erkek, 53’ü kızdı ve yaş ortancası 6 idi. Hastaların 147’si 

benign, 20’si malign lenfadenopati tanısı aldı. Benign ve malign lenfadenopatiyi tanımlamada 

lenfadenopatinin süresi (p:0,002), lenfadenopatinin büyüklüğü (p:0,02), supraklaviküler yerleşim 

(p<0,001), anemi (p<0,001, x2:15,36), lökopeni (p:0,008, x2:9,64), trombositopeni (p:0,00, x2:31,6), 

CRP yüksekliği (p=0,001, x2:11,02), orgonamegali (p<0,001, x2:10,32) varlığının değerli veriler 

olduğu saptandı. 

Sonuç: Ayrıntılı öykü, fizik muayene, basit laboratuar tetkikleri tanıyı yönlendirmede yeterli 

olmakta, uygun hasta grubunda istenen doğru laboratuar tetkikleri ile tanı daha kısa sürede 

konulabilir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk, malign, periferik lenfadenopati 
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         7. SUMMARY 

ASSESSMENT OF CHILDHOOD PERIPHERAL LYMPHADENOPATHIES 

Objective: Prospective assessment of children admitting with the complaint of peripheral 

lymphadenopathy and determining the etiologic and characteristic properties of 

lymphadenopathies. 

Patients and Method: Patients admitting with the complaint of lymphadenopathy during the 

period from july 2007 to july 2008 were enrolled in the study. Efficiency of history, physical 

examination, lymphadenopathy characteristics and laboratory findings on defining whether the 

lymphadenopathy was benign or malign were evaluated. The characteristics of the 

lymphadenopathies which were diagnosed as benign or malign were investigated.  

Results: Because 5 of the patients among the 172 patients admitted with lymphadenopathy  

had mimicking lymphadenopathy, 167 patients [114 male (68%), 53 female (32%)] were enrolled 

in the study. The median age was 6 years. While 147(88%) patients had benign, the remainder 20 

(12%) had malign lymphadenopathies. Duration (p:0.002) and size (p:0.02) of lymphadenopathy, 

supraclavicular location (p<0.001), anemia (p<0.001, x2:15.36), leukopenia (p:0.008, x2:9.64), 

thrombocytopenia (p:0.00, x2:31.6), high CRP levels (p:0001, x2:11.02) and organomegaly 

(p<0.001, x2:10.32)  were valuable criterias in distinguishing benign and malign 

lymphadenopathies.   

Conclusion: Detailed history and physical examination, simple laboratory investigations 

were adequate for diagnosis and with proper laboratory investigations in appropriate patient group 

diagnosis can be achieved earlier.  

Key words: Children, malign, peripheral lymphadenopathy  
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EK-1 FORMU: 

LENFADENOPATİLİ HASTALARDA DEĞERLENDİRME 

Adı:                                     Dosya No: 

Soyadı:                                Kurum: 

Yaş:                                     Adres: 

Cinsiyet:                              Tel: 

 
Yakınma: 

Öykü: 

 
 
 
Anahtar Kelimeler: Başlangıç süresi, enfeksiyon hikayesi, antibiyotik kullandı mı?, ateş hikayesi, 

gece terlemesi, kilo kaybı, döküntü, Kronik ilaç kullanımı var mı?, işi, hayvan teması, seyahat, aşı 

hikayesi 

 
Özgeçmiş: 

Soygeçmiş: 

Fizik Muayene: 

Ateş: 

Patolojik bulgular: 

Lenfadenopati ile ilgili özellikler: 

Yer: 

Büyüklük: 

Kıvam: 

Durum: 

Enfeksiyon bulguları: Ağrı, hassasiyet, kızarıklık, ısı artışı, fistülizasyon 

Laboratuar: 

Tüm hastadan istenenler:  

Tam Kan                  Periferik Yayma               CRP                  Sedimantasyon 

LDH                        Akciğer grafisi 

Lenfadenopati yaygınsa: 

Toksoplazma           EBV                                 CMV                   Rubella  

Salmonella               Brusella                           PPD 

İleri tetkik: 

ANA                           Anti ds DNA                   Kan kültürü       Abse kültürü 

      Ultrasonografi             Biyopsi        


