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DESENDEN NEKRoTizAN MEDiAsTiNiT: AcıL
SERVısTE NADiR BiR oLGu
Dilek Kostak Mert. Ataman Köse, Şule Akköse Aydın, Özlem Köksal,
Mevlüt Okan Aydın
lJludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anobilim Dal1, Burlo

Girış: Desend,aı nekfotizan mcdiastinit (DNlvI) nadir aücak tan]
korrulması zor bir durumdur. Sıklık]a orofarenjeirl/odontojenik en
fcksiyonlara bağlı gelişen bu koııplikasyoııun nrortalitesi vükscktir.

Olgrı: 35 yaşlnda kadn hasta aci1 servise, nefes darlığı, bolunila
sişlik ve plöretik gögris ağrisı ile başırırdu. Bir hafta önce diş çekiııri
iiı,-kiisü nıevcut.Geldiğinde kan basrırcı: 1 1 0170 ıımHg, nabız:l 0,1/

dk, solunrım sayısı: 24ldk, parmak ucu oksijen satrrrasyonu: 9iı82 ı,e
ateş:36.9 derece idi, Genel durumu kötri, ortopneik, dispneik olaıl
l,ıastanrn özellikle boyuırun sağ tarafında daha belirgin olan ağrılı,

Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya

krepitasyon vcrmeycn şişlik vc sağ hcmitoraksta so]unum scslcrindc
azalma saptandr.

Labcıratuvarrnda, WBC: 1]..600/nın3 r,e karaciğer fonksi1,on test-
lerinde hatif yükselme haricinde hir patoloji,voktu. Hastanın akciğer
grafisiıcle sağda plewal eliizyon gözlendi. Çekilen bol.un ve toraks
BTti mediastinit olarak yorumliındı, Geııiş spekturuınlu antibii.otik
başlanarak Gögris cerrahisi tarafindan acil operasyona alınan hasta 3

hafta yoşın 1ıa]<rm tedavisi srınrası exil.us olıiu,
'Iaıtışma: Mediastiı-ıitin erken taıısı seınptoıı]larındaki beliısiz]ik

nedeni ile zordrır, İlk brılgular genellikle serrrka] ent-eksivona bağ-
1ı geliscıı retrostcrnal ağı,ı, bolı_ında şişme, sertlik, krepitasyon ı.c
genel enfeksilnn bulgularıdır. Yetersiz veya etkisiz tedavi dunrnrla-
rında hastalık sepsise ilerlemekte ve mortalite oranlarr artnakı.adrr.
Radvoloıi, tanı krınulmasında kolaylastrrrcrdrr. Erkcn tanı ve tedavili
sağlaınadaki ta},dasındaıı dolalı BT derin serr.ika1 enfeksıü,onlu tilı-ıı
hastaiara çekilınelidir. Enteksi,von et}ieni genellikle mikst aerob ı.e
anaerob mikroorganizmalardır. Ancak en sık streptokokJar saptanır.
Tedavi gram-pozitii', gran-ılegatif r.e aıaerob nııkroorgaıizmalaıa
etkili antibiiıotik, cerra]ıi dcbı idıııan ı,e drenajdır,

Sonuç olarak, odoııtojenik 1,a da rlerirı seıvikal enfeksi1,onlırra se-
konder metliastiııit okiukça enderdir. Akut DN]V{ olgı-ılarında erken
tarır korımasr r.e hrzlı cerrahi yaklaşun kararrnrn alınması yüksek
o]an mortalite oranını diişiirecek ve hayat l«ırtarıcı olaca]itır.
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Şekil 1. 5ağ hemıtoıaksta plevral efüzyon

Şekil 3. Mermi (ekjrdeğini gösterei] 5ervikal bilgisayaılı tomografi kesiti

Ş€kil 2. BOyunda sağda daha belirgin amfizem
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