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AÇIKLAMALAR 
KOD 723H00062 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Diğer Hastalıklar ve Ġlaçlar 

MODÜLÜN TANIMI  

Cilt, eklem, genital sistem, KBB ve göz hastalıklarının; 
belirti, bulgu, etyoloji, teĢhis ve tedavi yöntemleri ile 

antialerjik ve kemoterapötik ilaçların tüm farmakolojik 

özellik ve sınıflamalarına yönelik bilgi ve becerileri içeren 
öğrenme metaryalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL 

Anatomi ve Fizyoloji dersi modüllerini baĢarı ile 

tamamlamıĢ olmak, Hastalık ve Ġlaçlara GiriĢ modülünü 

almıĢ olmak 

YETERLĠK Diğer hastalıklar ve ilaçları ayırt etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon 

üniteleri ve/veya teknik laboratuvar ortamında diğer 
hastalıkları ve ilaçları doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Cilt hastalıklarını doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 
2. Eklem hastalıklarını doğru olarak ayırt 

edebileceksiniz. 

3. Genital hastalıkları doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 

4. KBB hastalıklarını doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 
5. Göz hastalıklarını doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 

6. Ġlaç çeĢitleri arasından doğru olarak antialerjik ilaçları 

ayırt edebileceksiniz. 
7. Ġlaç çeĢitleri arasından doğru olarak kemoterapötik 

ilaçları ayırt edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Maket, model, anatomi atlası, afiĢ, resim, CD, 

DVD, bilgisayar, tepegöz, projeksiyon cihazı, antihistaminik 

ilaçlar, hastalıklara yönelik ilaç çeĢitleri, eğitim 
plakaları,broĢü,afiĢ  
 

Ortam: Ameliyathane, yoğun bakım ve reaminasyon 
üniteleri ve/veya teknik laboratuvar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Çevreyi tanımak ve uyum sağlamak, çeĢitli ihtiyaçları karĢılamak, çevre ile iletiĢim 

kurmak gibi insan hayatı için önemli olan birçok iĢlevi Ģüphesiz insan duyu organları ile 
gerçekleĢtirmektedir. Eklemleri ile hareket edebilmekte, deri sayesinde tüm dıĢ faktörlerden 

korunabilmektedir. Ancak bu önemli yapılarla ilgili birçok farklı hastalık insan hayatını 

olumsuz etkilemektedir. 
 

Sistem hastalıkları ve farmakoloji dersinin son modülü olan bu modülde sistemlerin 

dıĢında vücudu etkiliyen diğer hastalıklar ele alınmıĢtır.  

 
Bu modülde sayılan tüm önemli hastalıkları, bunların nedenlerini, belirti ve 

bulgularını, teĢhis yöntemlerini ve tedavi Ģekillerini öğrenecek, antihistaminik ve 

kemoterapötik ilaçların çeĢitleri, endikasyonları, kontreendikasyonları, yan etkileri ve 
kullanım Ģekline yönelik bilgi, tutum ve davranıĢları kazanacaksınız. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

 

Cilt hastalıklarını doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 
 

 

 
 

 Ülkemizde en çok görülen cilt hastalıklarını araĢtırınız. 

 Vücudunuzda ya da çevrenizdeki kiĢilerde ben (nevüs) varsa inceleyiniz.  

 

1. CĠLT HASTALIKLARI 
 

Deri; vücudu bir örtü gibi saran, birçok çevresel etkenden koruyan, aynı zamanda 
dokunma duyusu olarak görev yapan en büyük organdır. 

 

1.1. Cilt Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel Belirtiler 
 

Deri (cilt) hastalıkları objektif ve subjektif olarak iki grup altında semptom verir. 
Subjektif semptomlar; hastalık sonucu kiĢide meydana gelen ağrı, kaĢıntı, yanma ve batma 

gibi Ģikâyetlerden oluĢur. Objektif semptomlar ise hastalığın deride meydana getirdiği ve 

gözle görülen semptomlardır. 

 
Deri hastalıklarının teĢhisi, kendilerini karakterize eden elemanter lezyonların tanısı 

ile mümkün olur. Klinik muayeneden sonra dikkat edilmesi gereken nokta, o deri 

hastalığının hangi elemanter lezyon ile seyrettiğini ortaya koymaktır. 
 

1.1.1. Elemanter Lezyonlar 
 
Deri hastalıklarının baĢlangıcında, seyrinde ve sonunda derinin normal yapısında 

oluĢan ve deri hastalıklarını tarif etmekte kullanılan değiĢikliklere (lezyonlara) ve belirtilere 

elemanter lezyonlar denir. Elemanter lezyonlar primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. 
 

1.1.1.1. Primer Lezyonlar 
 
Primer lezyonlar deri seviyesinde olanlar ve deriden kabarık olanlar Ģeklinde ikiye 

ayrılır. 

 
 Deri seviyesinde olan lezyonlar: Deri seviyesinde olan elemanter lezyonlara 

makül denir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 Makül (leke): Deri seviyesinde, sınırlı, lokal vazodilatasyonla meydana 

gelen kırmızı lekelerdir. Maküller oluĢ sebeplerine göre dört gruba ayrılır. 

AĢağıda maküller tablo hâlinde verilmiĢtir. Tablo 1.1‟i dikkatle 

inceleyiniz. 

 Eritem, ekzantem: Enfeksiyöz sebeplerle deride meydana gelen 

kırmızıya çalan renk değiĢiklikleridir. 

 Enantem: Mukozada görülen eritemlerdir. 

 Purpura: Eritrositlerin damar dıĢına çıkması ile deride oluĢturduğu koyu 

kırmızı lokal renk değiĢikliklerine purpura denir. 

 PeteĢi: Küçük nokta Ģeklinde (toplu iğne baĢı büyüklüğünde) olan 

purpuralardır. 

 Ekimoz: Büyük boyuttaki purpuralara ekimoz denir. Eğer kapsülle 

çevrilmiĢ bir kanama odağı Ģeklinde ise hematom adını alır. 

 Hipopigmente: Normal deri renginin (melaninin) azalması ile meydana 

gelen lekelere denir. 

 Apigmente: Rengin tamamen kaybolmasıyla meydana gelen lekeye 

denir. Hiperpigmentasyon, deri pigmentinin artmasına bağlı olarak 

meydana gelen lokal renk değiĢikliklerine denir. Generalize 
hiperpigmentasyona ise melanodermi denir. 

 Artifisiyel maküller: DıĢarıdan deri içine giren boyalı maddelerle 

oluĢurlar. Boya maddeleri dermise girecek olursa kalıcı lekeler meydana 

getirirler, bunlara tatuaj (dövme) denir. 

 
 Deri seviyesinden yüksek olan lezyonlar: Solid ve sıvı içeren lezyonlar olarak 

ikiye ayrılır. 

 

 Solid (sert, katı) lezyonlar: Papül, nodül, plak, tümör ve gom gibi 

oluĢumlardır. 

 Papül: Çapları 1 cm‟den küçük, deriden kabarık, sert oluĢumlara papül 

denir. Beyazdan siyaha kadar değiĢen farklı renkleri ve çeĢitli Ģekilleri 

vardır. ĠyileĢtikten sonra genellikle skar dokusu bırakmaz. Dermal, 

epidermal ve dermoepidermal kökenli olabilir. 

 Nodül: Deri seviyesinden kabarık, papülden büyük, 1-3 cm çapında solid 

oluĢumlardır. Deride genellikle subkütan tabakada yerleĢim gösterir. 

ĠyileĢtikten sonra skar dokusu bırakır. 

 Plak: Papüllerin biraraya gelerek birleĢmesi ile oluĢan, üzeri düz deri 

belirtilerine plak ismi verilir. 

 Tümör: DeğiĢik ebat ve Ģekillerde, yumuĢak veya sert, serbest hareket 

ettirilebilen ya da bulunduğu yere sıkıca yapıĢık olan deriden kabarık 

solid oluĢumlardır. Derinin her katında geliĢebilir. Zamanla ülserleĢme 

özelliği gösterir. 
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 Gom: Patojen mikroorganizmanın etkisi ile ve onun oluĢturduğu 

reaksiyon sonucu meydana gelir. OluĢma, yumuĢama, ülserleĢme, skar 

dokusu oluĢumu (tamir) safhalarını geçiren büyük nodüler lezyonlardır. 

Özellikle 3. devir sifilizde ve deri tüberkülozunda (skrofuloderma) 

görülür.  

 Sıvı içeren lezyonlar: Vezikül, bül, püstül bu grupta yer alır. 

 Vezikül: Deri seviyesinden kabarık, içi berrak sıvı ile dolu, çapları 0.5 

cm kadar olan elemanter lezyonlardır. Vezikül steril bir iğne ile 

delindiğinde içinden Ģeffaf, seröz bir sıvı çıkar. Ġçine kan karıĢtığında ise 
kırmızı renkte görülebilir. Herpes zoster, uyuz ve sinek sokmalarında 

vezikül görülebilir. 

 Bül: Çapları 0.5 cm‟den büyük, içlerinde berrak ya da pürülan sıvı ihtiva 

eden elemanter lezyonlara verilen isimdir. Vezikülden farkı sadece büyük 

olmalarıdır. 

 Püstül: Çapları 0.5 cm‟ye kadar olan, içlerinde cerehat dolu, deriden 

kabarık oluĢumlardır. DeğiĢik renklerde olabilir. Cerahat, lökosit, hücre 

artıkları ve bakterilerden oluĢur. Püstüller, foliküllerle bağlantılı 
(foliküler) veya bağlantısız (non-foliküler) olabilir. Bazı dermatozlarda 

püstüller sterildir (püstüler psoriasis). Püstüller epidermise veya dermise 

yerleĢim gösterir. Epidermiste olanlar iz bırakmazlar fakat dermisde 

olanlar iz bırakarak iyileĢir.  

 

1.1.1.2. Sekonder Lezyonlar 
 
Sekonder lezyonların baĢlıcaları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Erozyon: Epidermiste görülen yüzeyel doku kaybıdır. Kanama yoktur, seröz bir 
sızıntı vardır. Skatris bırakmadan iyileĢir. Herpes, aft, ekzema gibi hastalıklarda 

görülür.  

 Ülser: Dermise ve daha alt dokulara kadar ilerleyen doku kaybıdır. Yanık, 

donma, radyasyon ve kostik ajanlara bağlı geliĢebilir ve iyileĢirken skar bırakır. 

YumuĢak Ģankr, ektima, tüberküloz ve sifiliz gomlarının iyileĢirken bıraktıkları 

skar ülserlere örnektir. 

 Krut (kabuk): Seröz, cerehat veya koagüle olmuĢ kandan teĢekkül eden, 

bunların deri yüzeyine ulaĢıp kuruması ile meydana gelen oluĢumlardır. 

Maskeledikleri lezyonları teĢhis etmek için bunları kaldırmak gerekir. 

 Skuam (kepek): Normal deride görülmeyen kepeklenme, patolojik olarak 
epidermisteki anormal keratinizasyon (parakeratoz) sonucu ortaya çıkar. Deride 

un gibi veya un kepeği gibi, pul pul tabakalar hâlinde değiĢik büyüklükte 

dökülmeler olur. 

 Ekskoriasyon: Epidermisin tamamını ve dermisin üst kısımlarını içeren, nokta 

veya çizgi tarzındaki küçük doku kayıplarıdır. Seröz sızıntı ile birlikte kanama 
da görülür. Çoğu kere çizgisel hemorajik kurutlar Ģeklinde gözlenir. Genellikle 

kaĢıntılı dermatozlarda (pedikülozis, scabies-gale, nörotik ekskoryasyon) 

görülür.  
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 Atrofi: Deri tabakasının incelmesi sonucu derinin normal çizgilerinin 

kaybolmasıdır. Derinin yapısı inceldiği için gevĢek ve kırıĢıktır, gerilince ayna 

gibi parlar, sıkıĢtırıldığında ise sigara kâğıdı gibi kırıĢır.  

 Fissür (yarık): Epidermis ya da dermise kadar uzanan derin yerleĢim gösteren 

çatlaklardır. Derinin aĢırı kuruması sonucunda, özellikle küçük eklem yerlerinde 

meydana gelir. 

 Kist: Ġçi sıvı dolu bir kese ya da bir kısmı sert madde içeren bir kapsülle 

çevrilmiĢ nodüldür.  

 Vejetasyon: Papül, plak, erozyon, ülser, tüberkül, tümör ve nodüllerin üzerinde 

geliĢen, çok sayıda girintili çıkıntılı, karnıbahar görünümündeki oluĢumlardır. 

Bağ dokusu ve epitelin bir çeĢit proliferasyonudur.  

 Ragat (çatlak): Derinin gerilmesine bağlı olarak geliĢen, epidermisin tamamını 
ve dermisin üst kısmını içine alan çizgi Ģeklindeki doku kayıplarıdır. Genellikle 

küçük eklemlerin üzerinde, ellerde, ağız kenarlarında gözlenir.  

 

1.2. Cilt Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel TeĢhis Yöntemleri 
 

Dikkatli bir muayene ve iyi bir anamnez ile çoğu deri hastalığını tanımak mümkündür. 
Genellikle baĢvurulan teĢhis yöntemleri: 

 

 Anamnez: Anamnezde, doktor tarafından hastaya ayrıntılı sorular sorularak 
teĢhise götürecek bilgiler öğrenilir. 

 Fizik muayene: Uygun sıcaklıkta ve yeterince aydınlatılmıĢ bir odada tüm deri 
sathına dikkatle bakılarak ve deri belirtileri elle palpe edilerek yapılır.  

 Laboratuvar muayeneleri: Bakteriyolojik testler cilt hastalıklarının teĢhisinde, 

etyolojisinde ve patojenitesini tayin etmede önemli rol oynar. Sistemik bir 

hastalık düĢünülüyorsa hematolojik ve biyokimyasal testlerin yanı sıra bazı 

tablolarda mantar, parazit ve bakteri aranması gerekebilir. Gerekirse biyopsiye 
baĢvurulabilir. 
 

 Bakteriyolojik testler: Direkt muayene, kültürler, inokülasyonlar, 

sitolojik muayeneler, humoral reaksiyonlar, bioĢimik muayeneler ve deri 

testlerinden oluĢur. 

 

1.3. Benler (Nevüs)  
 
Nevüsler; halk arasında “ben” adı ile anılan deri oluĢumları olup yuvarlak veya oval 

deriden hafif kabarık 3-5 mm büyüklükte, pembe, siyah-kahve ve mavi renkte sertçe 

yapılardır. Normal organizmada bulunmayan sinir sistemi orijinli nevüs hücreleri ve 
epidermise yerleĢemeyip dermada kalan melanositlerden oluĢur. DoğuĢtan itibaren var 

olabilecekleri gibi pek çoğu çocukluk döneminde, bir kısmı da sonraki bir zamanda ortaya 

çıkar. Birçok çeĢidi olup önemlileri aĢağıda verilmiĢtir.  
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 Spitz nevüs: Genellikle çocukluk veya erken eriĢkin dönemde ortaya çıkar ve 

sıklıkla yüzde ve tek olarak yerleĢir. Ancak ileri yaĢ grubunda ve baĢka 

bölgelerde de olabilir. Kılsız, kubbe Ģeklinde, sert, düzgün yüzeyli, kırmızımsı 

kahverengi veya kırmızı, 3-15 mm'lik papülonodüller ile seyreder. 

 Doğumsal benler (konjenital nevüs): Doğumdan beri olan bu benler genelde 

tektir ve 1 cm‟den 20 cm‟ye kadar değiĢen büyüklükteki koyu kahve renkli 

tümoral oluĢumlardır. Plak benzeri veya daha kaba olabilir. En önemli riski 
malign melanomaya dönme olasılığının yüksek olmasıdır.  

 Displastik nevüs: Ġçinde farklı ve olağan dıĢı bazı hücresel yapıların olduğu 

benlere denir. Bunlar ailevi olarak ortaya çıkabilir. Genellikle 10 yaĢ civarında 

fark edilir ve 20 yaĢına kadar lezyon sayısı artmayı sürdürür. Çapları 10 mm‟nin 
altında olup lezyonları kaldırım taĢı görünümündedir.  

 Blue nevüs: Bazı kiĢilelerde az sayıda görülen, genellikle el ve ayak sırtına 

yerleĢim gösteren, lacivert-mor renkte benign tümörlerdir. Deriden biraz 
kabarık 4-5 mm çapındadır. DoğuĢtan veya sonra da oluĢabilir. 

 Acrocordon molloscum pendulum (et benleri): Genetik olarak her yaĢ 

gurubunda oluĢabilen et benleri özellikle otuzlu yaĢlarla beraber kadın erkek her 
iki cinste de görülebilir ve giderek sayılarını artırır. Et benleri çoğu zaman 

küçük, deri renginde veya kahverengi olup ufak saplarla deriye bağlantılıdır 

ancak bazen çok daha büyük leblebi veya ceviz ebadında ya da deriye yapıĢık 

toplu iğne büyüklüğünde olabilir. Genellikle göz kapakları, koltuk  altı, kasık, 
sırt ve göğüs bölgesinde oluĢur. Dokunmakla oldukça yumuĢak olan et benleri 

eğer bir tahriĢ ya da enfeksiyon yoksa ağrı, yanma yapmazlar. Estetik görünüm 

dıĢında tamamen zararsızdır. 

 

Nevüslere genellikle cerrahi tedavi yapılır veya elektrokoter sistemiyle yakılma iĢlemi 

uygulanır. Bu iĢlemden önce ağrı duyulmaması için kremle veya ince uçlu iğnelerle anestezi 

uygulanır. Benign nevüslerde herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Fakat nevüs sık travmaya 
maruz kalan bir yerde ise veya hasta estetik istiyor ise cerrahi olarak eksize edilir. Malign 

nevüsler ise cerrahi olarak alınıp hasta sıkı takip altında tutulur. 

 

1.4. Siğiller (Verruka) 
  

Siğil viral kökenli bulaĢıcı bir hastalıktır. Etkeni human papilloma virus (HPV) olarak 

adlandırılan bir virusdur. Siğillerin Ģekli bulunduğu bölgeye veya tipine göre değiĢmekle 

beraber genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert görünümdedir.  
 

Siğillerde bulaĢma direkt deriden temas yolu ve otoinokülasyon ile olur. Bu nedenle 

de siğil taĢıyan kiĢiler bunu diğer aile bireylerine, arkadaĢlarına bulaĢtırabilir. Siğiller klinik 
olarak bulundukları yere göre isim alır. 
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Resim 1.1: El üzerinde verruca 

 

 Yaygın siğiller/verruca vulgaris: Deriden kabarık pütürlü bir görünümü 

vardır. Lezyonlar baĢlangıçta deri rengindedir, giderek gri-kahve renk alır. 
Ellerde, parmaklarda, tırnak çevresinde, dudakta ve burunda görülen bu tip 

siğiller çok yaygındır. Deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda (tırnak 

yeme/yolma vb.) daha kolay çıkar. Çocuklarda sık görülür. 

 Verruca plantaris: Genellikle ayak tabanında, tek veya çoklu gruplar hâlinde 

görülür. YumuĢak, oval ve beyazımtıraktır. Diğerlerinden farkı deri içine 
gömülü görünümdedir ve ağrı yapabilir. 

 Verruca planus: Deriden hafif kabarık, 2-3 mm çapında, düzgün yüzlü, yassı 
siğillerdir. Yüzde boyunda, burunda, göz kapaklarında, ellerde sık görülür. Deri 

renginde, pembe veya açık kahverengi olabilir. 

 Verruca filiformis: Ġnce iplik Ģeklinde bir sap ve bunun ucunda iplik gibi 

uzantıları olan oluĢumlardır. 8-10 mm uzunluğunda olup genellikle deri 

rengindedir. Erkeklerde daha çok görülür. Sakal bölgesinde, ağız çevresinde, 
göz çevresinde ve koltuk altında görülebilir. 

 Verruca digita: GeniĢ bir tabandan demet Ģeklinde çıkan parmak gibi 

oluĢumlardır. Genellikle saç kenarlarında, bazen de yüzde görülür. 

 Verruca anogenitalis (condylomata acuminata): Pembe bir lezyon olarak 

baĢlar, büyüdükçe salkım, karnabahar görünümünü alır. EriĢkinlerde daha sık 

görülür ve yaĢam kalitesini etkiler. Sayı ve büyüklükleri farklılık gösterir. 
Genital organların dıĢında ve bayanlarda vajen, serviks gibi iç kısımlarda da 

olabilir. Çok eĢli ve güvenlik önlemi olmadan cinsel temasta bulunanlarda 

rastlanır. Bu tip, özellikle bayanlarda serviksi (rahim ağzını) uzun süre tedavi 

edilmeksizin tutarsa kansere kadar giden değiĢikliklere neden olabilir. Tek bir 
cinsel temas ile bulaĢma ihtimali %50‟dir. 

 
Genellikle yüzeysel ve az sayıdaki siğiller ilaçla tedavi edilir. Krioterapi sıvı nitrojen 

ile dondurma ve elektrokoter (sıcak) ile yakma ise yaygın ve güvenilir yöntemlerden olup 

lokal anestezi ile uygulanır. Bazen cerrahi tedavi gerekebilir. Siğil tedavi edildikten sonra 
hastanın iyileĢmesi bir süre izlenir. 
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1.5. Alerjik Reaksiyonlar 
 

Alerji konusunda en çabuk tepkilerin görüldüğü organlardan biri de deridir. Duyarlı 

kiĢilerde vücudun duyarlık kazanılan bir maddeye (alerjen) karĢı, sonraki her temasta 

gösterdiği tepkilere alerji denir. Organizmaya girdiğinde kendisine özgü antikor oluĢturan 
maddelere antijen denir. Bu antijen, alerjik bir durum geliĢtirirse o zaman antijene allerjen 

adı verilmektedir. Allerjenler normalde çoğu insan için zararsız partiküllerdir ancak atopik 

yani "alerji geliĢimine yatkın" bünyeli kiĢilerde alerjik hastalıklara neden olurlar.  
 

 Alerji nedenleri 

 Ev tozu  

 Polenler  

 Kedi ve köpek tüyleri 

 Bazı besinler  

 Ġlaçlar 

 Kalıtım  

 Vücut yapısı  

 Psikolojik sebepler  

 

 Tanı: Anamnez, fizik muayene, laboratuvar incelemeleri ve deri testleri ile tanı 
konur. 

 

Vücuda giren antijene karĢı oluĢan antikorlar spesifik özellik gösterir. Antijen ve 

antikorun birleĢmesi sonucu histamin ve benzer maddeler açığa çıkarak vücutta değiĢik 

belirtiler ortaya çıkarırlar. Alerjik reaksiyonlar alerjen ile karĢılaĢıldıktan 15-20 dk. sonra 
ortaya çıkmıĢ ise erken tip duyarlık, günlerce sonra ortaya çıkmıĢ ise geç tip duyarlık adını 

alır. Önemli alerjik reaksiyonların baĢında anafilaksi gelir.  
 

Alerjik Reaksiyonlar 

Erken Tip Duyarlık Reaksiyonları Geç Tip Duyarlık Reaksiyonları 

 Anafilaktik Ģok 

 Arthus fenomeni 

 Klinik alerji çeĢitleri 

 Alerjik nezle 

 Astma 

 Quincke fenomeni 

 Atopik egzema 

 Bakteriyel alerji 

 Viral alerji 

 Paraziter alerji 

 Mantar ve küf alerjisi 

 Kontakt dermatitler 

 Otoimmun hastalıklar 

Tablo 1.1: Alerjik reaksiyonlar 
 

Anafilaksi; antijenik uyarı sonucu oluĢan, IgE„nin aracılık ettiği bir reaksiyondur. 

Ġlaçlar içinde en çok penisilinlere karĢı ortaya çıkar. Anaflakside ortaya çıkan değiĢiklikler, 
temel olarak histamin, prostaglandinler, lökotrienler ve platelet aktive edici faktöre bağlıdır. 

Anafilakside deri, gastrointestinal sistem, üst ve alt solunum sistemi ve kardiovasküler 

sistem tek ya da kombine olarak olaya iĢtirak edebilir. Reaksiyon sonucu özetle; pruritis, 

ürtiker, bronkospazm, larenks ödemi, hipotansiyon, anaflaktik Ģok, ölüm tablosu geliĢebilir. 
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Anafilaksi klinik olarak acil tanı ve tedavi gerektiren bir tablodur. Müdahale edilmez 

ise kısa sürede ölümle sonuçlanabilir. Kardio-pulmoner fonksiyonlar hemen 

değerlendirilmeli gerekirse resüsitasyon yapılarak anafilaksi tedavi ilkeleri uygulanmalıdır. 

 
 Alerjik reaksiyonlarda tedavi: Alerjik hastalıklarda reaksiyonun oluĢumu, 

süresi ve çeĢidine göre çeĢitli ilaçlar uygulanır. Bu amaçla, antihistaminikler, 

kortikosteroidler, adrenalin, intravenöz sıvılar, vazopressörler ve beta 2 
agonisleri kullanılmaktadır.  

 

1.6. Ürtiker 
 

Halk arasında kurdeĢen olarak da bilinen ürtiker, alerjik bir mekanizma ile vücudun 

herhangi bir yerinde oluĢan, eritemli, ödemli, papül ve kaĢıntılı plakların görüldüğü klinik bir 

tablodur. Plaklar basmakla kaybolur, büyüklükleri birkaç mm‟den birkaç cm‟ye kadar 
değiĢir. 

 

Ürtiker tanısı, klinik olarak tek bir lezyonun "4-K" özelliğine dayanır. Bunlar: 
 

 KaĢıntı 

 Kızartı 

 Kabartı 

 Kısa sürede kendiliğinden kaybolma  

 

Ürtiker tek baĢına ya da anjioödem ile birlikte görülür. Anjioödem; solunum sistemi,  
ağız ve boğaz mukozasında ani ödem, solunum ve yutma güçlüğü geliĢmesidir. Ürtiker 

geçici (24 saatten kısa süreli) ve kaĢıntılı kabarıklıklardır. Anjioödem ise ĢiĢmeye neden olan 

derin dermal, subkutan ya da submukozal ödemdir ve genellikle 24 saat ve bazen daha da 
fazla sürer. Anjioödem genellikle yüzde, göz kapaklarında, dudaklarda, kollarda, bacaklarda 

ve genital bölgede oluĢmaktadır.  

 
Ürtiker intermittan olarak da görülebilir; haftalar veya aylarca süren semptomsuz 

dönemler arasında günler, haftalar süresince lezyonlar ortaya çıkabilir. Ürtiker atakları 6 

haftadan kısa bir zaman periyodunu içeriyorsa akut ürtiker, lezyonlar 6 haftadan daha uzun 

bir süre ataklar hâlinde tekrarlayarak devam ediyorsa kronik ürtiker olarak adlandırılır. 
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Ürtikere Neden Olan Faktörler 

Akut ürtiker Nedenleri Kronik Ürtiker Nedenleri 

 Yiyecekler: Yumurta, çikolata, inek 

sütü vb. 

 Ġlaçlar ve kimyasal maddeler: 
Penisilinler, novaljin, aspirin vb. 

 Enfeksiyonlar ve parazitozlar: 
Bakteriyel ve viral ajanlar, özellikle 

bağırsak parazitleri 

 Ġnhalanlar: Ev tozları, polenler, hayvan 

tüyleri  

 Böcek ısırmaları: Arı, örümcek, akrep, 

denizanası ısırması 

 Hastalıklar: Tiroid hastalıkları ve 

kollajenozlar 

 Psikolojik faktörler: AĢırı hassas 

kiĢilik özelliği 

 Fizik ajanlar: Sıcak, soğuk, basınç, 

güneĢ ıĢınları, egzersiz vb.  

 

Nedeni tam olarak bilinmemekle 
birlikte genellikle stres, basınç, soğuk, 

güneĢ, egzersiz, diğer bazı cilt hastalıkları 

veya cilt dıĢı sistemik hastalıklar ve ailesel 
hastalıkların etkisi olduğu düĢünülmektedir. 

Tablo 1.3: Ürtiker nedenleri 

 

Tanı: Anamnez, muayenede fiziksel bulguların görülmesi ve laboratuvar tetkikleri 
(alerji test vb.) ile konur. 

 

Tedavi: Akut ya da Ģiddetli olgularda semptomatik tedavi, kronik olgularda etiyolojik 

araĢtırma önceliklidir. Ġlaç olarak antihistaminikler, gerekli ise antibiyotikler ve 

kortikosteroidler kullanılır. Tedavi süresince doktorun önerilerine uyulur. 
 

1.7. Egzema 
 

ÇeĢitli çevresel faktörler, genetik ve alerjenlerin etkisiyle ortaya çıkan, ödemli, 
pütürlü, kırmızı renkte, kabuklanmıĢ, kaĢıntılı lezyonların olduğu iltihabi deri hastalığıdır. 

Dermatit olarak da bilinir. 
 

Egzema çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmıĢtır. Genellikle dıĢ kaynaklı (eksojen) ve iç 

kaynaklı (endojen) egzema olarak sınıflandırılmaktadır. 
 

 Ekzojen (dıĢ kaynaklı) egzemalar: DıĢ kaynaklı temasa bağlı geliĢen 
egzemalardır. Bunlar aĢağıda verilmiĢtir.  

 

 Akut irritan kontakt dermatit: Derinin tahriĢ olması sonucu geliĢen 

akut enflamasyonudur. Kimyasal maddelerin aĢırı kullanımı ile ortaya 

çıkar. BaĢlıca etkenler yağ çözücüler, deterjanlar, sabunlar, X ıĢınları, 
lazer ıĢınları, radyasyon ve güneĢ ıĢınlarıdır. 
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 Alerjik kontakt dermatit: Alerjik etkenlerle temas sonrası geliĢen 

egzemadır. Alerjik yama testi ile hangi etkenin alerjiye neden olduğu 

tanımlanır. Birçok nedeni olup kozmetikler, bitkiler, meyve ve sebzeler 

baĢlıca etkenler arasındadır. Deri yolu ile antijen alınması ile tablo baĢlar, 

lenf bezleri tarafından antijenin tanımlanması ve T lenfositlerin üretimi 
ile sonlanır. 

 Diaper dermatit: Islak bezlerin uzun süre deriye teması, idrar, feçes ve 

çocuk bezlerinin deriye sürtünmesi, steroit kullanımı sırasında geliĢen 

kandidaların neden olduğu dermatit Ģeklidir. 

 Asteototik egzema: Kuruluğa bağlı geliĢen deri yüzey yağlarının ve 

neminin azalması ile oluĢan egzemadır. 

 Pitiriyazis simpleks: En hafif egzema Ģekli olup iritan maddelere bağlı 

olarak derinin koruyucu tabakasının bozukluğu sonucu geliĢen 

egzemadır. 

 Numuler egzema: Üzeri kırmızı pullu madeni paraya benzeyen alanların 

görüldüğü egzemadır. 

 Gravitasyonel egzema: Venöz hipertansiyon nedeni ile doku 

perfüzyonunun artması sonucu oluĢan egzemadır. Genellikle yaĢlı 

kiĢilerde ve varis varlığında geliĢir. 

 
 Endojen (iç kaynaklı) egzemalar: Organizmanın kendi içinden kaynaklanan 

egzemadır. Sık karĢılaĢılan tipleri aĢağıda verilmiĢtir. 
 

 Atopik dermatit: Daha çok saman nezlesi, astım ve alerjik hastalığı olan 

kiĢilerde görülür. Diz, dirsek yüzleri, yüz, boyun ve gövdede yerleĢim 
gösteren kaĢıntılı kızarıklılarla seyreden dermatitdir.  

 Seboreik dermatit: Saçlı deride ve yüzde; kepeklenme, yağlanma, 

kaĢıntı ve pullanma ile seyreder. Malessezia denilen bir mantarın 

salgıladığı toksik bir maddenin oluĢumunu tetiklediği düĢünülmektedir.  

 Liken simpleks (nörodermatit): Renkleri kırmızı-kahverengi arasında 

değiĢen, deriden kabarık, sınırları belli, kuru ve kaĢıntılı plakların 
görüldüğü dermatitdir. Sıklıkla ellerde ve ayaklarda görülür.  

 Avuç içi ve ayak egzeması: Ellerin mekanik ve fiziksel travmalara 

maruz kalması, ayakların uzun süre ayakkabı içinde sıcak ve nemli 

ortamda kalması sonucu geliĢen Ģiddetli kaĢıntılı ve iltihabi dermatit 
Ģeklidir.  

 

 Belirti ve bulgular: Bütün egzemalarda görülen genel belirtiler; 
 

 KaĢıntı ve kızarıklık, 

 Deride ödem, eritem, 

 Sulanma ve /veya vezikül, 

 Likenifikasyon ve kalınlaĢma, 

 Hiper ya da hipo pigmentasyondur. 
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 Tanı: Anamnez, klinik fizik muayene, laboratuvar tetkikleri (özellikle alerjik 

kontakt dermatitde IgE ve yama testi) yapılarak tanı konur. 

 Tedavi: Tedavide genellikle antihistaminler ve kortkosteroidler 

kullanılmaktadır. Antihistaminler kaĢıntıyı önlemek için kullanılırken 

kortkosteroidler ise derideki lezyonları azaltmak içindir. Ancak uzun süre 

steroid kullanımı da deriyi tahriĢ eder, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. 

 

 Deri kuru ve kaĢıntılı olduğu için, deriyi nemli tutmak gerekir. Bu 

nedenle kremli sabunlar, bebe yağı ve nemlendirici kremler kullanılır. 

  Banyo sıklığı azaltılmalı, deriyi tahriĢ eden sabunlar yerine cilt pH‟ına 

uygun sabunlar tercih edilmelidir.  

 Yün ve sentetik giysiler kullanılmamalı, pamuklu, yumuĢak giysiler 

tercih edilmelidir.  

 Ġrritan (toz, deterjanlar, radyasyon, travma vb.) ajanlardan uzak 

durulmalıdır.  

 Alerjik kontakt dermatitde tedavide öncelikli olan hastalığa neden olan 

faktör saptanmıĢ ise ondan uzak durulmasıdır. Semptomatik tedavi 

uygulanır.  

 

1.8. Cilt Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel Tedavi Yöntemleri 
 

Dermatolojide ağırlıklı olarak topikal uygulamalara yer verilmektedir. Bunun yanında; 

sistemik (enteral-parenteral), fiziksel (koterizasyon, kriyoterapi, lazer, PUVA), cerrahi 

(eksizyon, rekonstrüksiyon), kozmetik (peeling, botulinum toksini) gibi tedavi yöntemleri de 
kullanılmaktadır. 

 

 Topikal tedavi 

 

Deriye ve mukozaya ilacın doğrudan uygulanmasıdır. Amacı; sistemik yolla 
sağlanamayan lokal etkileri sağlamak, sistemik yolla verilen ilaçların yan etkilerini ve 

komplikasyonlarını önlemek, etkin maddenin uygulanan bölgede istenene yakın 

konsantrasyona ulaĢmasını sağlamaktır.  
 

Topikal ilaçların etkisi; fiziksel, kimyasal, ya da hem fiziksel hem kimyasal etkinin bir 

arada olması Ģeklinde görülmektedir.  
 

Ġlaçların deriden emilimi üç yolla olmaktadır. Bunlar;  
 

 Transepidermal (intraselüller, interselüller) 

 Kıl folikülleri yoluyla (foliküler) 

 Ter bezleri yoluyla (grandüler)‟dır.  
 

Topikal preperatlar üç Ģekilde gruplanır: 
 

 Sıvı topikal ilaçlar: Solüsyonlar (banyolar, ıslak pansumanlar), kollidler, 

jeller, süspansiyonlar, emülsiyonlar, liminentler, losyonlar, sıvı yağlar, 

Ģampuanlardır. 
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 Yarı katı topikal ilaçlar:  Patlar, seralar, merhemler, kremlerdir. 

 Katı topikal ilaçlar: Pudralar ve sabunlardır. 

 

Topikal tedavide kullanılan ilaç etken maddeleri çok çeĢitlidir. Antiseptikler, 

keratolitikler, antifungallar, antienflamatuarlar, antiseboreikler gibi çeĢitlilik göstermektedir. 

Topikal tedavide etki mekanizması göz önüne alınırsa sıklıkla topikal antibiyotikler, 
antimikotikler, kortikosteroidler kullanılmaktadır. 

 

 Sistemik tedavi 

 

Enteral ve parenteral yolla sistemik etkili ilaçların kullanıldığı tedavi Ģeklidir. 
Bakteriler, mantarlar ve diğer birçok mikroorganizmaya etkili ilaçlar kullanılmaktadır. Bu 

amaçla antihistaminikler, antibiyotikler, kortikosteroidler, retinoidler kullanılmaktadır. 

 

 Fizik tedavi 

 
Birçok fizik tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Elektro cerrahi (elektrokoterizasyon): Elektrik enerjisinin dokuda ısı 

enerjisine dönüĢerek doku yıkımı oluĢturması esasına dayanır. 
Epilasyonda kılların kalıcı olarak ortadan kaldırılmasında, verukaların, 

nevüslerin, malign tümörlerin tedavisinde kullanılır. 

 Kriyoterapi: Lezyonların likit nitrojen ile dondurularak tedavi 

edilmesidir. Dermatofibrom, pyojenik granülom, hemanjiyom, keloid, 

seboreik keratoz, lentigo, premalin ve maling lezyonlarda kullanılır. 

 Fotokemoterapi: Psöriyazis, atopik dermatit, inatçı egzemalar alopesi 

areata vb. hastalıklarda kullanılır. Uzun süreli kullanımlarda hastalar deri 

kanserleri yönünden takip edilmelidir. 

 Lazer tedavisi: UyarılmıĢ radrasyon yayılımı ile ıĢığın güçlendirilmesi 

esasına dayanır. Birçok lazer tekniği vardır. Nevüs, premalign ve malign 
deri tümörleri, hemanjiomlar vb. durumlarda kullanılır. 

 Radyoterapi: Derinin habis tümörlerinin tedavisinde kullanılır. 

 

 Cerrahi tedavi: Farklı lezyonların eksizyonu ve doku rekontriksiyonu amacı ile 
baĢvurulan bir yöntemdir. 

 Peeling: Farklı yoğunluktaki asitlerle derinin yüzeysel olarak soyulması 

iĢlemidir. Yüzdeki lekelerin ve yüzeyel çukurcukların giderilmesi amacıyla 

kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Cilt hastalıklarını ayırt ediniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cilt hastalıkları ile ilgili genel belirtileri 

ayırt ediniz. 

 Kaynaklardan çeĢitli görseller 

araĢtırabilirsiniz. 

 Döküntüler arasındaki farklılıklara 

dikkat etmelisiniz. 

 Cilt hastalıkları ile ilgili genel teĢhis 
yöntemlerini ayırt ediniz. 

 Spesifik teĢhis yöntemlerini çeĢitli 
kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. 

 Elemanter lezyonları ayırt ediniz. 
 Lezyonlar arasındaki farkları 

karĢılaĢtırabilirsiniz. 

  Benleri ayırt ediniz. 
 Doğumsal ve sonradan oluĢan benler 

arasındaki farkları karĢılaĢtırabilirsiniz. 

 Siğilleri ayırt ediniz.  
 Siğil çeĢitleri ile ilgili görselleri 

inceleyebilirsiniz. 

 Alerjik reaksiyonları ayırt ediniz. 
 Anafilaktik Ģokun tedavisi ile ilgili 

tedavi prosedürünü araĢtırabilirsiniz. 

 Ürtiker durumunu ayırt ediniz. 
 Ürtiker çeĢitlerinin belirtilerini 

karĢılaĢtırabilirsiniz. 

 Egzema hastalığını ayırt ediniz. 
 Egzema çeĢitlerine ait görselleri 

araĢtırabilirsiniz. 

 Cilt hastalıkları ile ilgili genel tedavi 
yöntemlerini ayırt ediniz. 

 Yakınınızda bulunan hastanelerin cilt 
hastalıkları bölümüne giderek uygulanan 

tedavi yöntemleri hakkında bilgi 

alabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi verrucaların etkeni olan mikroorganizma grubudur? 

A) Human papilloma virus (HPV) 

B) Mycobakterium tuberkülosuz 

C) Neisseria gonore 
D) Rubella 

E) Parazitler 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi damarların geniĢlemesi ile deride oluĢan renk değiĢikliğidir? 

A) Vezikül 

B) Eritem 
C) Purpura 

D) Püstül 

E) Ekimoz 

 
3. Çapı 0,5 cm‟yi geçmeyen, içi berrak sıvı dolu kabarcık Ģeklindeki lezyonlara ne ad 

verilir? 
A) Kist 

B) Bül 

C) Püstül 

D) Vezikül 
E) Papül 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi dıĢ kaynaklı egzemadır? 
A) Diaper dermatit  

B) Atopik dermatit  

C) Seboreik dermatit  
D) Nörodermatit 

E) Kontakt dermatit 

 

5. Nevüslerden hangisinin malign melanomaya dönüĢme olasılığı yüksektir? 
A) Spitz nevüs 

B) Konjenital melanositik nevüs  

C) Halo nevüs  
D) Blue nevüs 

E) Displastik nevüs  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

 

Eklem hastalıklarını doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 
 

 

 
 

 Çevrenizde eklem hastalığı olan kiĢilere ne gibi Ģikâyetleri olduğunu sorunuz.  

 Eklem hastalıkları ile iklim Ģartları arasında iliĢki var mıdır? AraĢtırınız. 

 

2. EKLEM HASTALIKLARI 
 

Bir cisme canlılık katan özelliklerden biri de hareket edebilmesi yani yer 
değiĢtirebilmesidir. Ġnsana bu özelliğini kas ve iskelet sistemi sağlamaktadır. O hâlde kas 

iskelet sistemi insana hayat katan bir ögedir ve bu sistemin hastalıkları da insan hayatında 

çok önemli bir yere sahiptir.  

 
Kas iskelet sistemi; kemik doku, eklem, kas, kıkırdak, tendon, fasya ve bağ 

dokusundan oluĢmaktadır. Ġki veya daha fazla kemiğin karĢılaĢtığı, birleĢtiği yere eklem 

denir. Eklemler hareketlerine göre üç grupta incelenir. 
 

 Sinartroz (fibroz, oynamaz eklemler): Kafatası kemikleri arasındaki 

eklemlerdir. 

 Amfiartroz (yarı oynar eklemler): Vertebralar arasındaki eklemlerdir. 

 Diartroz (sinovyal, hareketli, tam oynar eklemler): Diz, kalça, omuz, bilek, 

parmak eklemleri gibi hareketli eklemlerdir. 

 

Eklem kemiklerinin yapısı ve bağların yerleĢimi eklemlerin hareket sınırını belirler. 

Eklemleri bir kapsül çevirir. Bu kapsülün içi, sinovyal denilen kaygan sıvıyı sağlayan bir 
örtü ile kaplanmıĢtır. Eklem yüzeylerinin kayganlaĢmasını sağlayan bu salgı, hareketi 

kolaylaĢtırır ve aĢınmayı önler. Eklem kıkırdakları beslenmesini sinovyal sıvıdan difüzyon 

ile yapar. 
 

2.1. Eklem Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel Belirtiler 
 

Eklem hastalıklarında ağrı, ĢiĢlik, kızarıklık gibi enflamasyondan kaynaklanan 

Ģikâyetlerin yanında, ilerleyen durumlarda Ģekil bozuklukları, hareket kısıtlılığı ve çevre 
dokulardaki tahribat ve tutuluma ait birçok fizik ve laboratuvar belirtileri vardır. Belirtiler 

genel olarak Ģunlardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Atralji: Eklem ve çevresindeki yapılardan kaynaklanan ağrıdır. 

 Artrit: Eklemin iltihabıdır. Eklemde ağrı, ısı artıĢı, lokal hassasiyet, kızarıklık 
ve hareket kısıtlılığı artrit bulgularıdır. Seyrine göre akut ve kronik olarak ikiye, 

tutulan eklem sayısına göre üçe ayrılır. AĢağıda tutulan eklem sayısına göre 

artrit sınıflaması verilmiĢtir. Bunlar; monoartrit (tek eklem tutulumu), oligoartrit 

(2-4 eklem tutulumu), poliartrit (beĢ veya daha fazla eklem tutulumu) olmasıdır. 

 Ödem: Eklem ve çevresinde ĢiĢliktir (Resim 2.1). 

 

Resim 2.1: Eklem bölgesinde ödem 
 

 Sabah tutukluğu: Ġnflamatuvar eklem sıvısının değiĢmiĢ olan akıĢkanlığı ve 
çevresindeki ödem nedeni ile hareket kısıtlılığı oluĢur. 

 Kas belirtileri: Myalji, güçsüzlük ve kramplar görülür. 

 Gece ağrısı ve uyku bozuklukları 

 Eklemlerde deformiteler  

 Paralizi: Parestezi ve parezi  

 Derideki değiĢiklikler: Deride kalınlaĢma, nodül ve tofüsler, tırnaklarda Ģekil 

ve yapı bozukluğu görülebilir. 

 Göz belirtileri: Yanma, kuruluk ve görme bozuklukları görülür. 

 Raynoud fenomeni: Soğuk, psiĢik faktörler ve hormonal etkilerle tetiklenen, el 
ayak parmakları, kulak memesi, burun gibi vücudun uç bölgelerine giden kan 

akımının bozulmasıyla ortaya çıkan bir tablodur. Bu bölgelerde solma,  

morarma, kızarıklık, sızı ve uyuĢma görülür. 

 

2.2. Eklem Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel TeĢhis Yöntemleri 
 

Eklem hastalıklarının en çok görüldüğü oluĢumlar sinovyal eklemler, kas ve bağ 
dokusudur. TeĢhis; anamnez, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, radyolojik incelemeler, 

endoskopik incelemeler, sinovyal sıvı incelemeleri ve biyopsi ile konur. 
 

 Laboratuvar testleri: Ġki grupta toplanır: 

 

 Hematolojik incelemeler: Eritrosit, lökosit, trombosit, sayımı ve 

sedimantasyon hızı ölçülür. 

 Antijen antikor incelemeleri  

o Lateks RF (romatoid faktör) 
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o ANA (anti nükleer antikor) 

o ASO (anti streptolizin o): Streptekoklara karĢı oluĢan antikorları 

saptamaya yönelik aglütinasyon testidir. 

o Lenfosit E-LE hücresi aranması  
o C-reaktif protein aranması( CRP) 

o HLA (doku uyuĢum antikor) aranması 

o Serum kas enzimleri (SGOT, SGPT) 
o Serum ürik asit düzeyi 

 

 Radyolojik yöntemler 
 

 Direkt röntgen grafileri: Hastalıktan etkilenen kemik ve eklemdeki 

aĢınmayı, atrofik ve hipertrofik değiĢiklikleri, eklemdeki Ģekil 
değiĢikliklerini değerlendirmeye yarar. 

 Artrografi: Ġntraartiküler eklemlere radyoopak madde verilerek yapılan 

incelemedir. 

 Eklem ve kemik sintigrafisi: I.V yoldan radyoizotop madde verilerek 

yapılır. Radyolojik değiĢikliklerinin olmadığı erken dönemdeki 
lezyonların tespitinde önemlidir. 

 Elektromyelografi: Kas üzerine yerleĢtirilen elektrot iğneleri aracılığıyla 

kasların elektriksel aktivetisinin incelenmesidir. 

 Endoskopik incelemeler: Artroskopi, ıĢıklı endoskop aracılığıyla yapılır. 

Eklemin direkt inspeksiyonunu, gerekirse iğne biopsisi ile eklemden 
materyal almayı sağlar (Diz, omuz, dirseğe yapılır.).  

 

 MR anjiografi: Vaskülitik olaylarda büyük ve orta çaplı arterlerin 

değerlendirilmesine yarayan noninvaziv bir iĢlemdir. 

 Ultrasonografi: YumuĢak doku patolojilerinde kullanılır. 

 Biyopsi incelemeleri: Biopsi incelemeleri; kemik, kas, deri, eklem ve diğer 

organ tutulumlarında materyal alınarak histolojik olarak incelenir. Örneğin deri 
biyopsisi (sklerodermada), deri altı nodülleri biyopsisi (romatoit artritte) yapılır. 

Sinovyal sıvı incelemeleri, sinovyal sıvının steril koĢullarda alınarak 

mikrobiyolojik olarak içeriğinin analiz edilmesidir. 

 

2.3. Akut Romatizmal AteĢ (ARA)  
 
A grubu beta hemolitik streptekoklarla oluĢan boğaz enfeksiyonlarından sonra 

(genellikle 1-5 hafta içinde) ortaya çıkan inflamatuar ve sistemik bir hastalıktır. ÜSYE‟nin 

yaygın olduğu kıĢ ve ilkbahar mevsimlerinde daha sık görülür. Beyin, kalp, eklemler ve 

deriyi etkiler. Hem yetiĢkinlerde hem de çocuklarda görülür fakat 5-15 yaĢlarda daha sıktır. 
Irk ve cinsiyet farkı yoktur. 

 

 Etyoloji: A grubu beta hemolitik streptekokların 1, 3, 5, 6, 18, 19, 24 serotipleri 
sorumludur. Patogenezde streptekokların virulansı, doku hasarı ve kiĢilerin 

duyarlı olması önemlidir.  
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 Belirti ve bulgular: Belirtiler streptekok enfeksiyonundan 2-3 hafta sonra 

ortaya çıkar. AteĢ, eklem ağrısı, hâlsizlik, eklemlerde ĢiĢlik, deride isilik ve 

ödem, nefes darlığı, taĢikardi, kaslarda zayıflık, aĢırı yorgunluk gibi genel 

belirtilere ek olarak ARA için tipik bulgular vardır. Bunlar jones tanı 
ölçütleridir. 

 

ARA’da Jones Tanı Ölçütleri 

Major Ölçütler Minor Ölçütler 

 Kardit 

 Artrit 

 Korea 
 Eritema 

marginatum 

 Subkutan nodüller 

 AteĢ 

 Artralji 

 Daha önce geçirilmiĢ 
ARA öyküsü 

 Sedimantasyon, CRP 

artıĢı 
 Lökositoz 

 EKG‟de PR aralığının 

uzamıĢ olması 

Tablo 2.1: ARA’da Jones Ölçütleri 
 

 Artrit: Genellikle birçok eklemi aynı anda tutan, gezici eklem 

inflamasyonudur. Sıklıkla diz, dirsek gibi büyük eklemleri tutar ve 

hastaların % 70‟inde görülen bir bulgudur. Salisilatlara 48 saat içinde 

yanıt verir. Sekel bırakmaz. 
 

 Kardit: Hastaların % 50-75‟inde görülen en önemli ve kronikleĢen tek 

komplikasyonudur. Genellikle endokardit, miyokardit, perikardit olmak 

üzerte pankardit Ģeklindedir. Daha çok mitral ve aort kapaklarını etkiler. 
 

Kardit belirtileri Ģunlardır: 
 

o TaĢikardi        
o Üfürüm 

o Perikardit      

o Frotman 

o Kardiyomegali  
o Kalp yetmezliği 
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Bu belirtiler hastalığın ağırlık derecesine göre biri, birkaçı veya hepsi Ģeklinde 

görülebilir. 

 

 Korea (sydenham koresi): Hastaların %15‟inde görülen santral sinir 

sistemi tutulumu ve bazal gangliyonların etkilenmesi sonucu oluĢan bir 
tablodur. Korealı hastaların % 27‟sinde romatizmal kalp hastalığı 

saptanmıĢtır. 8-12 yaĢ kızlarda daha çok görülür. Nörolojik ve psikiyatrik 

belirtiler vardır. 
o Nörolojik belirtiler: Koreik hareketler (ekstremitelerin, yüz ve 

gövdenin istemsiz, düzensiz hareketleridir) ve hipotoni görülür. 

o Psikiyatrik belirtiler: Emosyonel durum ve kiĢilik değiĢiklikleri, 

hiperaktivite, ayrılma korkusu, obsesyon ve kompulsiyonlardır. 
 

 Eritema marginatum: ARA vakalarının % 5-10‟nunda genellikle göğüs 

ve ekstremitelerde görülen etrafı koyu pembe, ortası soluk, deriden hafif 

kabarık, kaĢıntısız ve ağrısız maküler lezyonlardır (Resim 2.2). 

 

Resim 2.2: Eritema marginatum 
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 Subkütan nodüller: Cilt altında, sert, ağrısız, hareketli 0,5-2 cm 

çapındaki nodüllerdir. Çabuk kaybolmazlar, tekrarlayıcı özelliktedirler. 

Diz, dirsek ve bileklerin ekstansör yüzlerinde, saçlı deride ve spinal 

çıkıntı bölgelerinde görülür (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Subkütan nodül 

 
 Akut romatizmal ateĢte tanı: Fizik muayene, anamnez, EKO, EKG, ve 

laboratuvar testleri (ASO ve CRP‟de yükselme görülür.) yapılır. Tanıda jones 

ölçütlerinden yaralanılır. Ġki major veya bir major, iki minor ölçütün varlığı ve 
yakın zamanda A grubu streptekok enfeksiyonu geçirilmiĢ olması ARA‟yı 

kuvvetle destekler. 

 

 Akut romatizmal ateĢte tedavi: Antibiyotik teadavisi ve ilaç tedavisinin 
semptomatik tedavi ile desteklenmesi sağlanır. 

 Öncelikle streptekok enfeksiyonunun tedavisi yapılır. Bu amaçla 

genellikle benzatin penisilin G kullanılmaktadır. 

 Yatak istirahati ve fiziksel aktivite kısıtlanması yapılır. 

 Artrit ve kardit bulguları için salisilik asit ve kortizon tedavisi uygulanır. 

 Korea bulgusu için ise diazepam, haloperidol, fenobarbital gibi ilaçlar 

kullanılır. 

 Profilaktik amaçla 3-4 haftada bir benzatin penisilin G yapılır. 

 

2.4. Romatoid Artrit (RA) 
 
Etyolojisi bilinmeyen, özellikle eklemleri tutan, diğer organlarda da anormalliklere 

neden olan kronik, sistemik, inflamatuar bir hastalıktır. Hastalık genellikle periferik 

eklemlerdeki sinovyal dokuların enflamasyonu ile baĢlar. Poliartiküler enflamasyona bağlı 

ağrı, ĢiĢlik, sabah sertliği, hâlsizlik karakteristik belirtilerdir.  
 

 Etyoloji: Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik, hormonal, immünolojik, 
çevresel ve enfeksiyöz faktörlerin etkili olduğu söylenmektedir. RA her yaĢ ve 

cinste görülmekle birlikte daha çok 30-50 yaĢ kadınlarda görülmektedir. 

 Belirti ve bulgular: Hastalık hâlsizlik, kilo kaybı, ağrı, ateĢ gibi genel 

belirtilerin yanında eklem belirtileri ve eklem dıĢı belirtiler Ģeklinde ele 

alınmaktadır. 
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 Eklem belirtileri  
 

o Eklemlerde ağrı, ĢiĢlik, hareket kısıtlılığı 

o Sabah tutukluğu 
o Eklem deformiteleri 

 

 Eklem dıĢı bulgular 
 

o Deri tutulumu: Romatoid nodüller sert, periosta yapıĢık ağrısız 
oluĢumlardır. Sjögren sendromu (göz yaĢı ve tükrük sagısında 

azalma) görülür. 

o Akciğer tutulumu: Plörezi, plevral efüzyon, parankimal nodüller, 
kaplan sendromu (RA+ nekrobiyotik nodüller)      

o Kalp tutulumu: Kapak bozuklukları, perikardit 

o Böbrek tutulumu: Böbrek fonksiyon bozuklukları, amiloidoz 

o Göz tutulumu: Göz kuruluğu 
o Fetyl sendromu (RA+ splenomegali+lökopeni) 

o Nörolojik tutulum: Tuzak nöropatiler, duyusal ve motor nöropatiler 

geliĢebilir. 
o Laboratuvar bulguları; Romatoid faktör (RF) pozitifliği,CRPde 

artıĢ, normositer hipokromik anemi, trombositoz sinovyal sıvıda 

enflamatuar değiĢiklikler görülür. 

 

Resim 2.4: RA’da eklem bulguları 

 

 Tanı: Anamnez, klinik muayene, laboratuvar bulguları, radyolojik 

değerlendirme ve Amerikan Romatoloji Derneğinin (ACR) tanı ölçütleri 

kullanılır. ACR‟nin hazırladığı tanı ölçütlerinden en az dördünün bulunması 
veya bir tanesinin en az 6 hafta sürekli olması gereklidir. Romatoid artrit tanı 

ölçütleri Ģunlardır: 
 

 Bir saatten uzun süren sabah sertliği 

 3‟ten fazla eklemde artrit olması  

 Simetrik artrit 

 El eklemleri tutulumu 
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 RF pozitifliği 

 Romatoid nodüller 

 Radyolojik değiĢiklikler (kemiklerde erezyonlar) 
 

 Tedavi: Tedavide öncelikle hastanın ve ailesinin hastalıkla ilgili 

bilgilendirilmesi gerekir. Amaç, ağrı ve enflamasyonun giderilmesi, doku 
yıkımının önlenmesi, hastanın çevreyle ve toplumla uyumunun sağlanmasıdır. 

 

 Ġlaç tedavisi: Analjezik ve antipiretikler, nonsteroid antienflamatuar 

ilaçlar, antiromatizmal ilaçlar, kortikosteroidler, immünosupresif ilaçlar 
kullanılmaktadır. 

 Fizik tedavi: Egzersiz ve istirahat  

 Cerrahi tedavi: Eklem deformitelerini gidermek amacı ile yapılır. 

Sinovektomi, osteotomi, artrodez, tendon operasyonları, protez eklem vb.  
 

2.5. Dejeneratif Artrit (Osteoartrit) 
 

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen kronik, dejeneratif bir eklem hastalığıdır. 
Herhangi bir nedenle kıkırdak dokunun ortadan kalkması sonucu oluĢur. Daha çok 50-70 yaĢ 

kadınlarda ve vücudun ağırlık taĢıyan eklemlerinde görülür. 

 
 Etyoloji: Nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber, ileri yaĢ, cinsiyet, 

travmalar, obezite, heredite ve spor aktivitelerinin etkisi olduğu söylenmektedir. 

 

 Belirti ve bulgular: Dejeneratif artritte belirti ve bulgular aĢağıda sıranmıĢtır: 

 

 Artrit 

 Hareketle artan, dinlenme ile azalan ağrı 

 Eklemlerde ĢiĢlik ve deformiteler  

 Eklemlerde hareket kısıtlılığı 

 Sabah tutukluğu 

 Ayrıca fizik muayenede bunlara ek olarak krepitasyon (eklem hareketi 

esnasında elle hissedilen, duyulan sürtünme sesi), ilerleyen olgularda 

genu varum (O bacak), genu valgum (X bacak) ve kare el görülür. 

 Radyolojik bulgular, eklem mesafesinde daralma, kıkırdak kaybı ve 

osteofit oluĢumları görülür.  

 Laboratuvar bulguları, spesifik bir testi yoktur.  

 

Resim 2.5: Osteoartritte eklem bulgusu 
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 Tanı: Anamnez, fiziksel bulgular, klinik muayene ve radyolojik muayene ile 

konur. 

 Tedavi: Tedavide amaç geride kalan eklem kıkırdağının tahrip olmasının 

azaltılarak korunması ve hastanın yaĢam kalitesinin yükseltilmesidir. Dinlenme 

ve yatak istirahatı, beslenme düzeni ayarlanır. Gerekirse diyet yapması ve kilo 

vermesi sağlanır. Medikal olarak ise ilaç, fizik ve cerrahi tedavi yapılır.  

 

2.6. Gut Artriti  
 
Serum ürik asit düzeyinin yüksekliği ile eklemlerde ağrı, ĢiĢlik, hassasiyet ve ısı artıĢı 

ile akut baĢlayan ve ataklarla seyreden bir hastalıktır. Romatizmal hastalıklar içinde en ağrılı 

olandır. Erkeklerde daha çok görülür. Genellikle ayak baĢparmağı eklem tutulumu ile baĢlar. 
Ekstremitelerdeki diğer eklemler de etkilenir. 

 

 Etyoloji: Ürik asit metabolizması bozukluğu sonucu ürik asit fazlalığından 
oluĢur. Ürik asit fazlalığı ya yapımındaki artma ya böbrekteki atılımının az 

olmasından ya da pürinli bazı yiyeceklerden fazla miktarda alınmasından 

kaynaklanır. Gutun ortaya çıkmasında zemin hazırlayan faktörleri arasında yaĢ, 

cins, obezite, alkolizm, cerrahi giriĢimler, eklem travması, aĢırı yorgunluk, çok 
sıkı diyet, açlık ve bazı ilaçlar yer almaktadır.  

 

Resim 2.6: GUT’ta eklem ve kulak bulguları 

 

 Belirti ve bulgular: Gut artritte belirti ve bulgular aĢağıda sıranmıĢtır: 

 

 Akut baĢlayan özellikle geceleri görülen çok Ģiddetli ağrı vardır. 

Monoartrit Ģeklinde olup en sık ayak baĢparmağında görülür. Ağrı 

kolsiĢin ve NSAĠ ilaçlara iyi yanıt verir. 

 Serum ürik asit değeri yüksektir (%7 mg üstü). 

 Deri altında ürat kristallerinin birikimi sonucu tofüsler görülür. 

 Böbrek taĢı renal yetmezlik görülebilir. 

 Radyolojik olarak yumuĢak doku değiĢiklikleri ve kemik erozyonları 

görülebilir. 
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 Tanı: Anamnez, fizik muayenede tofüs, diğer belirtilerin görülmesi ve eklemde 

gut kristallerinin tespit edilmesi ile konur. 

 Tedavi: Beslenme ve diyet düzenlenir. Yatak istirahati ve fizik tedavi 

uygulanır. Medikal tedavide ise antihiperürisemik ilaçlar, NSAĠ ilaçlar ve 

kolsiĢin kullanılır. 

 

2.7. Sistemik Lupus Eritematosus (SLE)  
 

Bağ dokusunun yaygın enflamasyonu ve otoantikor üretimi ile karakterize, sistemik 
inflamatuar bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden 6-10 kat daha fazla görülür. 

 

 Etyoloji: Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber daha çok genetik, 
immunolojik, hormonal ve çevresel fakörlerin rolü olduğu düĢünülmektedir. 

Gebelikte alevlenen bir hastalıktır. 

 Belirti ve bulgular: Sistemik lupus eritematosusa ait belirti ve bulgular aĢağıda 

sıralanmıĢtır. 

 

 Yüzde kelebek raĢ (burundan yanaklara doğru kırmızı eritemli döküntü) 

 Fotosensitivite  

 Vücutta farklı yerlerde diskoid (deriden kabarık, yuvarlak plak Ģeklinde) 

döküntüler 

 Saç dökülmesi (alopesi) 

 Reynaud fenomeni 

 Ürtiker 

 Artrit 

 Oral ve nazal mukozada ülserasyonlar 

 Böbrek tutulumu sonucu proteinüri, nefrotik sendrom, yetmezlik ve 

hipertansiyon 

 Sinir sistemi tutulumu sonucu, lupus psikozu, epileptik konvülsiyonlar, 

migren tipi baĢ ağrısı 

 DolaĢım sistemi ile ilgili olarak perikardit, endokardit, hipertansiyon, 

tromboflebit 

 Hematolojik olarak ise anemi, pansitopeni 
 

 Tanı: Anamnez, ayrıntılı fizik muayene, laboratuvar testleri; eritrosit, lökosit, 

sedimantasyon hızı vb. bakılır. Antinüleer antikor (ANA) % 90 pozitif olması 

durumunda gerekirse deri ve iç organ biopsileri yapılır. 

 Tedavi: Medikal tedavi (aspirin, kortokosteroidler, immunosupresif ilaçlar), 
UV ıĢınlarından korunma, aĢırı stres ve yorgunluktan uzaklaĢma ile tedavi 

etkinleĢtirilir. 
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2.8. Poliarteritis Nodosa ( PAN) 
 
PAN, küçük ve orta çaplı damarların nekrotizan, inflamatuar ve multisistemik bir 

hastalığıdır. Vaskülitin olduğu organ ve dokularda iskemi görülebilir. YaĢlılarda ve 

erkeklerde daha çok görülür.  
 

 Etyoloji: Otoimmun hastalıklar (RA, SLE), viral enfeksiyonlar (HBV, CMV), 

ve birtakım ilaçların kullanımı sonucu geliĢebilir. 

 Belirti ve bulgular: Poliarteritis Nodosa hastalığında görülen belirti ve bulgular 

aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Deride ülserasyonlar 

 Artralji ve myalji 

 Hemiparezi, senkop, periferik nöropati 

 Kalp tutulumunda, iskemi miyokardit ve enfarktüs 

 Böbrek tutulumu, proteinüri, hematüri, hipertansiyon 

 OrĢit, epididimit 

 GĠS kanamaları 

 Kilo kaybı, yüksek ateĢ 

 

 Tanı: Laboratuvar tetkikleri (Sedimantasyon hızı yüksektir, lökositoz, 
trombositoz, proteinüri, hematüri görülür.), HBV (+), anjiografi ve biopsi 

incelemeleri yapılır. 

 Tedavi: Yüksek dozda kortikosteroid ile tedavi baĢlar. Dirençli durumlarda 

siklofosfamid kullanılır. 

 

2.9. Sistemik Sikleroz (Skleroderma) 
 

Derinin sertleĢmesi ve kalınlaĢması ile karakterize bir bağ dokusu hastalığıdır. 
Hücresel ve humoral immun sistem bozukluğu, küçük damarlarda vaskülopatiler, visseral 

organlarda kollajen birikimi ile ilerleyici bir hastalıktır. Deri dıĢındaki organların hastalığa 

katılması ile progresif sistemik skleroz olarak karĢılaĢılmaktadır. Lokalize ve sistemik olmak 

üzere iki Ģekli vardır. Lokal skleroz sistemik skleroza dönüĢmez. 
 

 Etyoloji: Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Daha çok kadınlarda ve 40-50 

yaĢlarda görülür. Bazı çevresel faktörler (slika, polivinil klorit, kolza yağı ve 
toluen vb.) hastalığı baĢlatabilir.  

 Belirti ve bulgular: Sistemik Siklerozda görülen belirti ve bulgular aĢağıda 
sıralanmıĢtır. 

 

 Deride sertleĢme (en çok el, yüz, kol, boyun derisi) olur. Çizgiler, kıllar, 

yağ ve ter bezleri kaybolur. Ġnce parlak görünümün yanında yer yer 

depigmante ve hiperpigmante alanlar görülebilir. Yüz maske hâlini alır. 

Diğer organlarında tutulumu ile ağız güçlükle açılır.  

 Reynaud fenomeni görülür. 
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 Özofagustaki peristaltizmin azalması nedeni ile yutma güçlüğü çekilir. 

 Kardiomegali, miyokardit, kalp yetmezliği görülür. 

 Böbrek tutulumunda; üremi, hipertansiyon, böbrek yetmezliği görülür. 

 Eklemlerde ĢiĢlik ve artralji vardır. 

 Pulmoner hipertansiyon, pulmoner vasküler hastalıklar ve interstisyel 

akciğer hastalığı görülür. 

 

 Tanı: Anamnez, fizik muayene, laboratuvar tekikleri (sedimantasyon hızı, RF, 

ANA,), deri biopsileri, radyolojik muayenelerden yararlanılır. 

 Tedavi: Ġlaç tedavisi, güneĢ ıĢınlarından korunma ve egzersiz programları 
uygulanır. 

 

2.10. Eklem Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel Tedavi Yöntemleri 
 

Eklem hastalıklarında ilaçla tedavi, fizik tedavi, cerrahi tedavi yapılmaktadır. 

 

 Ġlaçla tedavi: Genellikle analjezikler, antienflamatuarlar, parasetamoller, 
nonsteroid antienflamatuarlar, kortikosteroidler kullanılır. Deformite ve 

radyolojik bulguların düzeltilmesinde ise antimalaryal ilaçlar, altın tuzları, 

sulfasalasin, metotreksat ve siklofosfamid kullanılır. 

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Ġnflamasyonun baskılanıp ağrının giderilmesi 

ve deformitenin önlenmesini sağlar. 

 Cerrahi tedavi: Fonksiyon kaybı ve deformitenin düzeltilmesini sağlar. Ağrıyı 

giderir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Eklem hastalıklarını ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eklem hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Eklemlerin anatomik yapılarını anatomi 

atlasından inceleyebilirsiniz. 

 Eklem hastalıklarının tümünü gösteren bir 

pano hazırlayabilirsiniz. 

 Eklem hastalıkları ile ilgili genel 

belirtileri ayırt ediniz. 

 Eklem hastalıkları ile ilgili genel 

belirtileri gruplandırabilirsiniz. 

 Eklem hastalıkları ile ilgili genel teĢhis 
yöntemlerini ayırt ediniz. 

 Genel muayene ve teĢhis yöntemlerini 
çeĢitli kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. 

 Akut romatizmal ateĢi ayırt ediniz. 

 Akut romatizmal ateĢin spesifik tanı 
ölçütlerini bilgi notu olarak kâğıtlara 

yazabilirsiniz. 

 Özel tanı yöntemlerini araĢtırabilirsiniz. 

 Romatoid artriti ayırt ediniz. 

 RA‟daki eklem değiĢikliklerini 

resimlerden inceleyebilirsiniz. 

 Tedavi ilkelerini çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırabilirsiniz. 

 Dejeneratif artriti ayırt ediniz. 

 Halk arasındaki ismini öğrenebilirsiniz. 

 Dejeneratif artritin komplikasyonlarına 

ait görselleri inceleyebilirsiniz. 

 Gut artritini ayırt ediniz. 
 Gut‟un diğer eklem hastalıklarından 

farkını karĢılaĢtırabilirsiniz. 

 Sistemik lupus eritamozusu ayırt 
ediniz. 

 SLE ve skleroderma arasındaki 
benzerlikleri tartıĢabilirsiniz. 

 Poli artritisnodozayı (pan) ayırt ediniz. 

 Görseller bularak inceleyebilisiniz. 

 Sklerodermayı ayırt ediniz. 

 Eklem hastalıkları ile ilgili genel tedavi 

yöntemlerini ayırt ediniz. 

 Kaynaklardan araĢtırma yapabilirsiniz. 

 AraĢtırmanızla ilgili sınıfınıza pano 

hazırlayabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi ARA‟nın major tanı ölçütlerindendir? 

A) Artralji 

B) AteĢ 
C) Kardit 

D) Lökositoz 

E) CRP‟de artıĢ 
 

2. AĢağıdakilerden hangisinde felty sendromu görülür? 

A) Romatoid artrit 
B) SLE 

C) Skleroderma 

D) ARA 
E) GUT 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi el ayak parmakları, kulak memesi, burun gibi vücudun uç 

bölgelerinde solma, morarma ile kendini gösteren daha çok soğuğun neden olduğu 

patolojik durumdur? 

A) Eritema nodozum 
B) Artrit 

C) Artralji 

D) Reynaud fenomeni 
E) Kelebek raĢ 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi hiperürisemi ve dokularda ürat kristallerinin birikimi ile 

karakterize hastalıktır?  

A) Osteoartrit 
B) GUT artiti 

C) SLE 

D) Skleroderma 

E) ARA 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi orta ve küçük çaplı arterlerin inflamatuar ve multisistemik 
hastalığıdır?  

A) ARA 

B) PAN 
C) SLE 

D) GUT 

E) RA 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

Genital hastalıkları doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 
 

 

 
 

 Kadınlarda en çok ölüme neden genital organ kanserleri ile ilgili kaynak 
araĢtırması yapınız. 

 Erkek ve kadın genital hastalıklarındaki benzerlik ve farklılıkları öğreniniz. 

 Jinekolojik kanserleri azaltmak için ülkemizde yapılan uygulamaları araĢtırınız. 
 

3. GENĠTAL SĠSTEM HASTALIKLARI  
 

Kadın ve erkeğin vücut biçimleri ve üreme ile ilgili organları farklıdır. Bu organların 

birlikte fonksiyon yapması ile insan neslinin üremesi sağlanır. 
 

  

ġekil 3.1: Genital organlar 

 

3.1. Genital Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler 
 

Üreme organlarının yapı, konum ve fonksiyonları her iki cinste de farklılıklar gösterir. 

Bu farlılıklar nedeni ile genital sistem hastalıklarında da değiĢik belirti ve bulgulara rastlanır. 

Hastalıklarda görülen genel belirtiler aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 Kanama: Menstrüel siklus dıĢı anormal kanamalardır. 

 Menstruel siklus bozuklukları: Amenore, dismenore, polimenore vb. 

 Ağrı: Pelvis ve kasık bölgesinde görülür. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Pruritis vulva: Candidaya bağlı vagen enfeksiyonlarında vulvada kaĢıntı 

görülür. 

 Sterilite: Kısırlık 

 
Ayrıca genital organlara komĢuluğu nedeni ile mesaneye bası yapan hastalıklarda sık 

idrara çıkma, uterus prolapsusunda inkontinans olabilir. Bazı tümöral olgularda ağrılı 

defekasyon görülebilir. 
 

3.2. Genital Sistem Hastalıklarında Genel TeĢhis Yöntemleri 
 

Anamnez, genel muayene, jinekolojik muayene, radyolojik ve laboratuvar 

incelemeleri ile genital sistem hastalıkları teĢhis edilir. Ayrıca jinekolojide kullanılan özel 
inceleme ve testlerden yararlanılır. 

 

 Anamnez: Hasta ve hastalıkla ilgili bilgileri almaya yönelik hazırlanmıĢ sorular 
belirli bir Ģemaya göre sorulur ve bilgiler kayıt edilir. Genital hastalıklarda bilgi 

alırken hastanın mahremiyet duygusuna dikkat edilerek gerekli bilgiler 

alınmalıdır. 

 Jinekolojik muayene: Karın, pelvis, vulva ve himenin inspeksiyonu ve 

palpasyon ile muayenesi yapılır. Bu muayenede bimanuel muayene, rektal 

muayene, spekulum muayenesi gibi yöntemler kullanılır. 

 Genel muayene: Kalp, akciğer, meme ve abdomen muayene edilir, kan basıncı 

ölçülür.  

 Radyolojik muayene: Ultrasonografi, histerografi, histerosalpingografi, 

genitografi gibi incelemeler yapılır. 

 Laboratuvar tetkikleri: Hemogram, biyokimyasal tetkikler ve diğer bazı kan 

testleri ile servikal müküs incelemeleri, vagina ve serviksten alınan salgıların 

sitolojik incelemeleri, biyopsi incelemeleri yapılır. 

 Jinekolojide özel inceleme ve testler 
 

 Vaginal smear: Kanserin erken teĢhisi amacı ile yapılır. Pamuk uçlu 

çubuk ile arka forniksten alınan materyal incelenir. 

 Endometrial biopsi: Endometriumun fonksiyonel durumu sterilite 

vakalarında ovulasyon olup olmadığını incelemek için endometriumdan 
küçük bir parça alınarak yapılır. 

 Probe kürtaj: Kürtajdan önce kısa etkili genel anestezi veya lokal 

anestezi yapılır. Steril Ģartlarda küretaj iĢlemi yapılarak alınan materyal 

patoloji laboratuvarında incelenir. DüĢüklerde, amenorede, endometrial 
poliplerde, sterilitede, teĢhis ve tedavi için yapılır. 
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 Probe ponksiyonu: Karın boĢluğu asit ile dolu olduğunda genital 

organların palpasyonu mümkün olmayacağından bu asidin boĢaltılması 

gerekir. Ponksiyon göbeğin altında linea alba çizgisi veya sol Mc Burney 

(üst ön spina iliakayı göbeğe birleĢtiren hattın 1/3 dıĢ kısmı ) noktasından 

yapılır. Ponksiyon öncesi karın ön duvarına lokal anestezi uygulanır. 
Ponksiyon iĢlemi steril Ģartlarda yapılarak alınan mayi sitolojik inceleme 

için laboratuvara gönderilir. 

 Histereskopi: Endometrial kavitenin histereskop denilen fiber optik 

aletle incelenmesidir. 

 Histerometri: Histerometri adı verilen aletle kavum uteri derinliği ve 

doğrultusu ölçülür. 

 Schiller testi: Vagen epiteline lugol solüsyonu ile boyama yapılır. 

Epiteller boyanırsa test negatif, boyanmazsa pozitiftir. 

 Chrobak testi: Künt uçlu bir sonda ile serviksi örten epitel zara 

dokunulur. Normalde epitelyum hafif dokunuĢla delinmezken kanserli 

olgularda hemen delinir. Tanı için kullanılır. 

 Kolkoskopi: Kolkoskop ile vagina, serviks ve vulva dokularının 10-40 

kez büyütülerek incelenmesidir. 

 Kuldosentez: Douglas boĢluğundan sıvı alınarak incelenmesidir. 

 Laparoskopi: Cerrahi bir iĢlem olduğu için hastaya preoperatif hazırlık 

yapılarak iĢleme baĢlanır. Karın ön duvarına lokal anestezi uygulanır. 

Hastanın göbek çevresinden karın boĢluğuna girilerek laparaskop ile 
uterus, tubalar, overler incelenir. 

 

3.3. Uterus Hastalıkları 
 
Bu bölümde uterusun duruĢunda sapmalar, endometrial değiĢiklikler, uterus tümörleri 

anlatılacaktır. 

 

3.3.1. Uterus Prolapsusu 
 

Uterus pelvis duvarlarına ligamentler ile tutunur ve karın içi negatif basıncı ile 

normalde hafif öne eğik pozisyonda durur. Uterusun vagenden dıĢarı çıkmasına ve vulvada 
görülmesine uterus prolapsusu denir. 

 

 Etyolojisi: Doğumlar sonucu kasların ve bağların gevĢemesi, menapozda 
hormonal değiĢiklik nedeni ile oluĢan uterus atrofisi ve bağların gevĢemesi ve 

eski hâline dönmemesi sonucu oluĢur. 

 Belirti ve bulgular: Pelvik ağrı, vaginaya basınç, aĢağıya doğru sarkma hissi, 

idrar tutamama, idrar yapmakta güçlük, kabızlık, gaita yapmada güçlük, genital 

enfeksiyonlar görülür. 

 Tanı: Klinik ve fizik muayenede prolapsus görülür. 

 Tedavi: Tedavisi cerrahidir. 
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3.3.2. Desensus Uteri 
 

Uterusun aĢağı doğru sarkmasıdır. Hastalık Ģikâyetleri prolapsus ile benzerdir. Pelviste 
ve uterusun bağlarında defekt varsa genellikle sistosel, rektosel ve desensus vagina birlikte 

görülür. Tanı ve tedavi uterus prolapsusundaki gibidir. 

 

3.3.3. Endometriyozis 
 

Uterusu döĢeyen endometrial dokunun uterus kavitesi dıĢına yerleĢmesidir. Daha çok 
25-30 yaĢlarında doğum yapmamıĢ kadınlarda görülür. Hormonal faktörler etkili olduğu için 

ergenlik öncesi ve menapoz sonrası görülmez. 

 

YerleĢim yerine göre; tubalara ve uterusa yerleĢmiĢse endometriozis interna, uterus ve 
tuba dıĢında kalan genital organlara yerleĢmiĢse endometriozis externa, endometriozis 

odakları uterusa ektobik olarak yerleĢmiĢse adenomyosis, genital organlar dıĢında bir yere 

yerleĢmiĢ ise endometriozis extra-genitalis adını alır. 
 

 Belirti ve bulgular: Dismenore, bel ağrısı, cinsel iliĢki esnasında ağrı, meno-

metroraji, hematüri, kısırlık yapabilir. 

 Tanı: Klinik muayene, ultrasonografi, laparaskopi, laboratuvar tetkikleri;(Ca-

125 yükselmesi) ve Ģüpheli parçanın patolojik incelenmesi ile konur. 

 Tedavi: Gebelik ile gerileme gösterdiği için gebelik önerilir. Hormonal tedavi 

uygulanır. Hastalık tablosuna göre cerrahi tedavi de uygulanır. 

 

3.3.4. Uterus Tümörleri 
 

Uterus tümörleri, benign (selim) ve habis (maling) tümörler olmak üzere iki bölümde 
incelenir. 

 

3.3.4.1. Uterusun Selim Tümörleri 
 

Uterusun selim tümörleri arasında, myomlar ve uterus polipleri yer alır. 

 
 Myomlar: Sınırları belli, kapsülü olmayan, düz kas dokusundan geliĢen iyi 

huylu tümörlerdir. Genelikle myometriumdan köken aldığı için myom 

denilmektedir. 35 yaĢ üstü kadınların % 25‟inde bu tümör bulunur. 

 

 Belirti ve bulgular: Hipermenore, ağrı, sık idrara çıkma, konstipasyon, 

abdominal bası ve aĢağıya doğru basınç hissi, karında büyüme ve ĢiĢlik, 
enfeksiyon ve vaginal akıntı vardır. Gebelikte düĢüğe yol açabilir ve 

pospartum kanamalara neden olabilir. Ayrıca myomlar infertiliteye neden 

olabilir. 

 Tanı: Ultrasonografi, histereskopi, histerosalpingografi, laparaskopi ile 

tanı konur. 
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 Tedavi: Hastanın yaĢı göz önünde tutularak ilaç ya da cerrahi tedavi 

uygulanır. 

 

 Uterus polipleri: Mukozdan kaynaklanan saplı ya da sapsız tümörlerdir. 

Endometriumda daha çok görülür. Uterus poliplerinde hipermernore, servikal 
poliplerde postkoital kanama ve enfeksiyon görülebilir. Maliginite açısından 

büyük ve postmenapozal polipler risk taĢır. 

 

3.3.4.2. Uterusun Malign Tümörleri 
 

Serviks kanseri, korpus kanseri, uterus sarkomlarıdır. En çok görülen serviks 

kanseridir. Serviks kanseri daha çok eksternal os‟ta görülür. Kadınlarda meme kanserinden 

sonra mortalite ve morbidite açısından ikici sırada yer almaktadır.  
 

Korpus kanseri endometriyumdan köken alan kanserdir. Menapoz döneminde daha 

fazla görülür. uterus sarkomları ise myometriyal düz kas ya da endometrial stromadan köken 
alan kanserlerdir. Genital kanserlerin %1-3‟ünü oluĢtururlar.  

 

 Etyolojik faktörler: DüĢük sosyo-ekonomik düzey, multipl seksüel 

partner, geçirilmiĢ herpes virus enfeksiyonları, ilk koitusa erken yaĢta 
girme, sigara ve alkol, immüno supresyon gibi faktörlerin rolü olduğu 

söylenmektedir. 

 Belirti ve bulgular: Pürülan, kanlı akıntı, ağrı, düzensiz kanamalar, 

anormal adet kanaması, anemi, kilo kaybı, bacaklarda ödem, idrar ve 

gaita kaçırma, deri turgorunda azalma 

 Tanı: Jinekolojik muayene, biopsi, histopatolojik inceleme ve radyolojik 

muayene ile konur. 

 Tedavi: Semptomatik tedavi, kanserin ilerleyiĢine, hastanın yaĢına ve 

çocuk istemine göre radikal histerektomi, radyoterapi ve kemoterapi 

uygulanır. 
 

3.4. Salpinks Hastalıkları (Tuba Hastalıkları) 
 

Bu bölümde tuba hastalıklarından salpingitis, tuba tümörleri ve dıĢ gebelik 

anlatılacaktır. 
 

3.4.1. Salpingitis (Tuba Ġltihabı) 
 

Tuba uterinaların iltihabıdır. Tubaların fimbrialarında tıkanma, lümenin eksuda ile 

dolması ve ödem oluĢur. Tuba iltihaplı ve kırmızıdır. 

 
 Etyolojisi: Gebelik sonrası RĠA uygulamaları, alt genital enfeksiyonlar, batın 

içi enfeksiyonlar, gonore, çocuklukta geçirilen tbc. ve pnömokok 

enfeksiyonlarıdır. Tbc. basilinin neden olduğu salpingite granülomatöz 
salpingitis denir. 
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 Belirti ve Bulgular: YeĢil, sarı, kötü kokulu akıntı, karın alt kısmında ani 

baĢlayıp artan ağrı, adet düzensizlikleri ve ateĢtir. 

 Tanı: Jinekolojik muayene, vaginal smear, kan ve idrar tetkikleri ile tanı konur. 

 Tedavi: Etkene yönelik antibiyotik tedavisi, anajezik ve antipiretikler, cinsel 
perhiz ve yatak istirahati önerilir. 

 

3.4.2. DıĢ Gebelik (Ektopik Gebelik) 
 
Sperm ile oositin döllenmesiyle oluĢan embrionun uterus dıĢında bir yere yerleĢmesi 

ve geliĢmesini sürdürmesi ile oluĢan anormal gebelik durumudur. % 90-95 fallop tüplerine 

yerleĢim olur ve tuba gebeliği adını alır. Gebeliğe bağlı ilk üç ayda meydana gelen anne 

ölümlerinin en sık sebebidir. 
 

 Etyoloji: GeçirilmiĢ enfeksiyonlar sonucu tubalarda olan tıkanıklık ve 

yapıĢmalar, tubaların hareketlerinin azalması, geçirilmiĢ ameliyatlar sonucu 
olan yapıĢıklıklar ve doğumsal Ģekil bozukluklarıdır. 

 Belirti ve bulgular: Gebeliğin erken dönem belirtilerine ek olarak anormal 
kanama, karın alt bölgesinde ağrı, hâlsizlik, omuza vuran ağrıdır. Bu 

belirtilerden sonra hipotansiyon, iç kanama, akut batın tablosu tubanın perfore 

olduğunu gösterir. 

 Tanı: Ultrason ile konur. 

 Tedavi: Açık ya da laparaskopik cerrahi tedavi uygulanır. 

 

3.4.3. Tuba Kanserleri 
 

Tuba karsinomu tubanın en önemli tümörüdür. Genital kanserler içinde tuba uterina 

primer kanserleri % 0,3-1,1 oranında görülür. Özellikle 55 yaĢ üstü kadınlarda görülür. 

Kanama, ağrı, akıntı ve karında gerginlik gibi belirtiler gösterir. Lenf sistemi ile metastaz 
yapar. Prognozu kötü bir hastalık olup tedavisi cerrahidir. Cerrahi sonrası radyoterapi ve 

kemoterapi uygulanır. 

 

3.5. Ovaryum Hastalıkları 
 

Aplazi, agenezi, iltihaplar, kistler ve tümörler overlerde görülen baĢlıca hastalıklarıdır. 

 

 Over aplazisi ve agenezisi: Overlerin konjenital olmayıĢı durumunda aplazi, 
bir kısmı yok ve herhangi bir kısmının da geliĢmemiĢ olmasında ise ageneziden 

bahsedilir. Turner sendromunda görülür. GeliĢme bozukluğuna genetik 

hastalıklar, hormonal faktörler veya genital organların geliĢmesi esnasında 
oluĢan embriolojik bozukluklar neden olmaktadır. Ġnfertiliteye ve amenoreye 

yönelik tedavi uygulanır. Menapoz yaĢına kadar hormonal tedavi yapılabilir. 

Ġnfertilite için ise yalnızca donör oosit kullanılır. 
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 Over iltihapları (ooforit veya ovarit): Nadir görülür. Genital sistemin diğer 

organlarındaki enfeksiyonlardan kaynaklanır. Özelikle de komĢu organ 

tubaların iltihabının sekoder enfeksiyonu olarak geliĢir. 

 Over kistleri: Her kadında her yaĢta görülebilir. Hormonal faktörler, geçirilmiĢ 

over iltihapları ve radyasyona maruz kalmak gibi etkenler kist oluĢumuna neden 

olabilir. Basit folikül kisti, polikistik overler ve müsinöz kistaadenomlar gibi 
çeĢitli Ģekilleri vardır. 

 Overlerin adenokanserleri: Overler sürekli olarak yapısal değiĢikliğe 
uğradıklarından tümör oluĢumu için uygun oluĢumlardır. Over tümörleri her iki 

overde görülebilen % 90 epitelyal kökenli olan aynı zamanda jinekolojik 

kanserlerin en sık nedenlerinden biridir. Tümörün büyüklüğüne ve yaptığı 

basıya göre ağırlık hissi, karında büyüme ve asit toplanması komĢu organlara 
bası hissi Ģikâyetleri görülür. Prognozu genelde kötüdür. Periyodik pelvis 

muayeneleri erken tanıda önemlidir. Tedavide seçilecek yol tümörün özelliğine 

göre yapılır. Cerrahi tedavi, radyoterapi, ve kemoterapi uygulanır. 

3.6. Testis Hastalıkları 
 

Testislerde görülen hastalıklar; hidrosel, varikosel, epididim kisti, testis tümörü ve 

orĢittir. Hidrosel, testisi saran yapraklar arasında sıvı toplanması durumudur. Varikosel, 
testisteki venlerin geniĢlemesidir. Epididim kisti, testislerden sperm aktarımını sağlayan 

tüplerde bir kese içinde sıvı toplanmasıdır.  

 
 OrĢit: Testislerin iltihabi hastalığıdır. Testislerde ağrı, sertlik, ĢiĢlik ve sperm 

miktarında azalma görülür. ÇeĢitli enfeksiyon etkenlerinin testislere ulaĢması ile 

oluĢur. Nedenleri; kabakulak (% 20-30 ergenlikte geçirilen kabakulak), 
suçiçeği, kızıl, difteri, inluenza, tifo, tifüstür. Sifiliz, tüberküloz, apandisit ve 

kolesistit diğer orĢit nedenleridir. Fizik muayene, ultrasonografi, idrar, kan 

tetkikleri ile tanı konur. Tedavi de antibiyotik, analjezik ilaçlar kullanılır. 

 Testis tümörü: Nadir görülen, testislerdeki çeĢitli hücrelerden geliĢen, erken 
teĢhis ile % 95 tedavi olanağı olan bir solid tümörlerdir. Daha çok 20-40 

yaĢlarda görülür. Etyolojisinde; inmemiĢ testis, enfeksiyon, travma, kimyasal 

karsinojenler ve atrofi yer alır. Testiste ağrısız büyümenin görülmesi tanıda 
önemli bir bulgudur. Manuel muayene, skrotal ultrasonografi ve bazı kan 

testleri ile tanı konur. Cerrahi tedaviyi mütakiben radyoterapi ve kemoterapi 

uygulanır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Genital hastalıkları ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Genital sistem hastalıklarının genel 

teĢhis yöntemlerini ayırt ediniz. 

 TeĢhis yöntemlerini arkadaĢlarınızla 

soru cevap Ģeklinde tekrar ederek 
pekiĢtirebilirsiniz. 

 Genital sistem hastalıklarının genel 

belirtilerini ayırt ediniz. 

 Genital sistem hastalıklarının genel 

belirtilerine yönelik görseller 
araĢtırabilirsiniz. 

 Uterus hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Uterusun yapısını anatomi atlasından 

inceleyebilirsiniz. 

 Uterusun malign ve benign 

hastalıklarına yönelik görseller 
araĢtırabilirsiniz. 

 Salpinks hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Salpinksin normal yapısını anatomi 

atlasından inceleyebilirsiniz. 

 Salpinks hastalıklarına ait görseller 

araĢtırabilirsiniz. 

 Ovaryum hastalıklarını ayırt ediniz. 
 Overlerin fonksiyonlarını kaynaklardan 

araĢtırabilirsiniz. 

 Testis hastalıklarını ayırt ediniz. 
 Testis hastalıklarını kaynaklardan 

araĢtırabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi testislerde görülen iltihabi hastalıktır? 
A) Varikosel 

B) Hidrosel  

C) OrĢit 

D) Ovarit 
E) Epididim kisti 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi overlerin inflamasyonlu hastalığıdır? 
A) Salpingitis 

B) Vaginitis 

C) Ooforit 
D) Polikistik over 

E) Over aplazisi 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi endometrial dokunun uterus kavitesi dıĢına yerleĢmesidir? 

A) Endometriozis 

B) Myom 
C) Desensus uteri 

D) Prolapsus uteri 

E) Hipermenore 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi uterusta görülen malign tümörlerdendir? 

A) Myom 
B) Polip 

C) Serviks kanseri 

D) Salpingitis 

E) Prolapsus 
 

5. AĢağıdakilerden hangisinde turner sendromu görülür? 
A) Testis tümörü 

B) Korpus kanseri 

C) Uterus sarkomu 
D) Over aplazisi 

E) Myom uteri 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. ( ) Kanserin erken teĢhisi için vaginal smear yapılır. 

7. ( ) Uterusun vagenden dıĢarı çıkmasına ve vulvada görülmesine sistosel denir. 

8. ( ) Embrionun uterus dıĢında bir yere yerleĢmesine ektobik gebelik denir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. ( ) Myomlar uterusun kötü huylu tümörleridir. 

10. ( ) Testiste ağrısız büyümenin görülmesi testis tümörü bulgularından biridir.  

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
Kulak burun boğaz hastalıklarını doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 
 

 

 
 

 KBB hastalıklarında yapılan cerrahi giriĢimler hakkında bilgi toplayınız. 

 BERA nedir? AraĢtırınız. 

 Tonsillektomi en erken kaç yaĢında yapılır? AraĢtırınız. 

 

4. KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 
 

Bu bölümde iĢitme ve denge organı kulak koku duyusunun algılandığı burun ve 

vücutta savunma görevi yapan tonsillalar gibi önemli yapıların bulunduğu solunumda görevi 

olan boğaz hastalıkları anlatılacaktır. Kulak burun boğaz hastalıkları sık görülen, bazıları 

mevsime bağlı artıĢlar gösterip çok kolay yayılabilen ve çok sayıda kiĢiyi etkileyen 
hastalıklardır.  

 

4.1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel Belirti ve 

Bulgular 
 

Kulak burun boğaz hastalıklarında ortak ve farklı birçok belirti ve bulgular görülür. 

Bunları özetle Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür. 
 

 Ağrı 

 ġiĢlik ve kitle 

 Hemoraji 

 Disfaji  

 Halitozis 

 Dispne 

 Glossodinia (dil ağrısı) 

 Trismus (çene kilitlenmesi) 

 Tortikolis 

 Uyku sorunları 

 KonuĢma bozuklukları 

 Tat duyusunda değiĢiklik 

 Lenfadenopati 

 DiĢ ve protez sorunları 

 Regürjitasyon 

 Hematemez 

 Reflü 

 Tükrük salgısı değiĢiklikleri 

 Burun tıkanıklığı 

 Burun ve geniz akıntısı 

 HapĢırık 

 Koku almada bozukluk 

 ġekil bozuklukları 

 Nazolali 

 Disfoni (ses 

bozuklukları) 

 Tekrarlayan ÜSYE 

 Krutlanma 

 Cilt lezyonları 

 Ağız boğaz burunda 

kuruluk 

 Göze ait patolojik 

bulgular 

 Kulak akıntısı 

 Kraniyal sinir tutulumu 

 Odinofaji 

 BaĢ dönmesi (vertigo) 

 Kulak çınlaması 

(tinnutus) 

 ĠĢitme kayıpları 

 Kulakta dolgunluk hissi 

 Kulakta kaĢıntı 

 Lokal enfeksiyon 

bulguları 

 Hassasiyet 

 Kilo kaybı 

Tablo 4.1: KBB hastalıklarında genel belirti ve bulgular 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.2. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel TeĢhis 

Yöntemleri 
 
Klinik olarak KBB hastalıkları ortak değerlendirilse de birbirinden farklı hastalıklara 

sahiptir. Bundan dolayı kendilerine özgü teĢhis yötemleri vardır.  

 
 Kulak muayenesi ve teĢhis yöntemleri: Ġnspeksiyon, otoskopi, palpasyon, 

oskültasyon, diazopon deneyleri, odyolojik testler, ileri iĢitme testleri, vestibüler 

fonksiyon testleri ve radyolojik incelemeler ile teĢhis edilir. 

 

 Diazopon deneyleri: Subjektif değerlendirmeler olup iĢitme kaybının 

varlığı ve tipi ile ilgili bilgiler verir (Rinne deneyi, Weber deneyi, 
Schwbach deneyi, Gele deneyi). 

 Odyolojik testler: ĠĢitme kaybı olan hastalarda iĢitme kaybının türünü 

belirlemede kullanılır. 

 Ġleri iĢitme testleri: Objektif testler olup elektrokokleografiler ve BERA 

bu grupta yer alır. 

 
 Burun muayenesi ve teĢhis yöntemleri: Ġnspeksiyon, palpasyon, 

transilluminasyon (kuvvetli bir ıĢık kaynağı ile ağız içi ve göz kapakları 

birleĢim yerinden ıĢık tutularak sinüsler hakkında bilgi alınması), radyolojik, 
mikrobiyolojik, patolojik incelemeler ile teĢhis edilir. 

 Larenks, boyun muayene ve teĢhis yöntemleri: Ġnspeksiyon, palpasyon, 
endoskopik muayene, stroboskopi, direkt mikrolarengoskopi, EMG, radyolojik 

incelemeler, sintigrafi, patolojik ve diğer laboratuvar incelemeleri ile teĢhis 

edilir. 

 

4.3. Kulak Hastalıkları  
 
Kulak dıĢ, orta ve iç olmak üzere üç bölümden oluĢur. DıĢ kulak; aurikula (kulak 

kepçesi), dıĢ kulak yolu ve timpanik zardan oluĢur. Timpanik zar (kulak zarı), dıĢ kulak 

yolunun sonunda, dıĢ kulak-orta kulak sınırında yer alır.  

 
Orta kulak, nazofarenks ile bağlantılı havalı boĢluklar, iĢitme kemikçikleri (çekiç, örs, 

üzengi) ve bunlara bağlanan kas ve bağlardan oluĢur. 

 
Ġç kulak ise kemik ve zar labirent olarak iki bölümden oluĢur. ĠĢitme ve denge 

iĢlevlerinden sorumludur. 
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4.3.1. DıĢ Kulak Yolu Hastalıkları 
 

DıĢ kulakta görülen hastalıklar; konjenital anomaliler, enfeksiyonlar, travmalar ve 
tümörlerdir.  

 

 Konjenital anomaliler: Konjenital anomalilerde eksojen ve genetik faktörler 

söz konusudur. Gebelikte geçirilen bazı hastalıklar ve ilaçlar, kan uyuĢmazlığı, 

anne ile bebeğin hipoksisi sonucu geliĢebilir. Kulak kepçesinin total yokluğu 

(anotia), sadece kulak memesi olması (mikrotia), kulak kepçesinin çok büyük 
olması (makrotia), preauriküler kist, kepçe kulak, dıĢ kulak yolu atrezisi olup bu 

vakaların tedavisi cerrahidir. Genellikle plastik cerrahi operasyonları ile 

düzeltilir, total eksizyon yapılır ya da protez uygulanır. 

 Enfeksiyonlar: DıĢ kulak yolu (DKY) enfeksiyonlarının nedenleri arasında 

virüsler, bakteriler, mantarlar ve alerjen etkenler vardır. Ödem, hiperemi, ağrı, 
hassasiyet ve bazen iletim kaybı gibi Ģikâyetler görülür. Tedavide duruma göre 

topikal veya sistemik ilaçlar (antibiyotik, antimikotik, antihistaminik) kullanılır. 

Bazı olgularda cerrahi tedavi ve plastik cerrahi operasyonlar yapılır. DıĢ kulak 
yolu enfeksiyonlarından Gr(+) bakterilerinin neden olduğu DKY fronkülleri 

aĢağıda ayrıca anlatılacaktır. 

 DıĢ kulak yolu fronkülleri: DıĢ kulak yolundaki kıl folikülerinin 

stafilokoklarla enfeksiyonudur. En sık DKY‟nin arka duvarında görülür, 

hiperemi ile baĢlar fronkül hâline gelir. Ağrı, hiperemi, kaĢıntı, ateĢ, 

ödem, kırgınlık, trismus, tıkanıklık sonucu iletim tipi iĢitme kaybı 
olabilir. Lenfadenit görülebilir. Tedavide antibiyotik ve analjezik ilaçlar 

verilir. Ġleri vakalarda drene edilir. 
 

 Travmalar: Laserasyonlar, donma, yanık, othematon (travma sonucu 

perikondrium ile kıkırdak arasına kan toplanması) ve yabancı cisimler yer alır. 

Bu hastalıklarda; plastik cerrahi, protez uygulama ve medikal tedavi uygulanır. 

 Tümörler: Benign tümörleri, fibrom, adenom, papillom, anjiom ve keloiddir. 
Vücutta en çok malign tümörün görüldüğü yerlerden biri aurikuladır, karsinom, 

epidermoid karsinom en sık görülenleridir. Tedavi cerrahidir. Duruma göre 

radyoterapi uygulanır. 

 

4.3.2. Otitis Media 
 

Orta kulağın havalı boĢluklarını (tuba östaki, orta kulak kavitesi, mastoid kemik 

selülleri) kaplayan mukozasının inflamasyonudur. Üç haftaya kadar süren otitler akut, üç 
hafta ile üç ay arasında sürenler subakut, üç aydan uzun sürenler kronik olarak kabul edilir. 

 

 Etyoloji: Akut otitis media (OM), genellikle bir üst solunum yolu 
enfeksiyonunu (rino farengitis vb.) takiben görülür. Kronik otitis mediada, akut 

ve rekürrent orta kulak enfeksiyonları timpanik zarda kalıcı perforasyonlara 

neden olur. Genellikle kronik enfeksiyonlarda, akut otitis media sonrası ve akut 

otitis media‟nın yetersiz tedavisi, mastoid hücrelerin herediter yetersizlikleri,  
alerji gibi faktörler etkilidir. 
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 Belirti ve bulgular: Akut otitis mediada görülen belirti ve bulgular aĢağıda 

sıralanmıĢtır. 
 

 Yüksek ateĢ 

 Kulakta akıntı 

 Ġletim tipi iĢtme kaybı 

 Kulak zarı ve kulak arkasında hiperemi 

 

 Komplikasyonları: Menenjit, ekstradural apse, subdural apse, beyin apsesi 
lateral sinüs trombofilebiti, otitik hidrosefali, labirentit, petrözit (temporal 

kemiğin iltihabı) ve fasiyal sinir paralizisi gibi komplikasyonlar enfeksiyonun 

orta kulak dıĢına taĢması sonucu görülür. 

 Tanı: Anamnez ve otoskopik muayene ve diapozon testleri, odyolojik tetkikler 

ve görüntüleme yöntemleri (schüller, temporal kemik BT) hastalığın Ģiddetini 
belirlemede ve teĢhisinde önemlidir. 

 Tedavi: Medikal olarak (antibiyotik, analjezik, dekonjestan ilaçlar) kullanılır. 
Medikal tedaviye yanıt vermeyen vakalarda adenoiddektomi ventilasyon tüpü 

tatbiki yapılır. Kronik OM‟da temel tedavi cerrahidir. Eğer orta kulakta 

enfeksiyon varsa topikal antibiyotik ve steroitli damlalar üç hafta süreyle 
kullanılarak enfeksiyon tedavi edilir. Tedavi sonrası timpanoplasti yapılır. 

                                            

       Resim 4.1: Akut Otistis Media’da kulak zarı    Resim 4.2: Kronik Otistis Media’da perforekulak zarı 

 

4.3.3. Labirentit  
 

Ġç kulağın koklear kısmı vestibüler kısmı veya her ikisini birden tutabilen inflamatuar 

hastalığıdır. 
 

 Etyoloji: Sistemik enfeksiyonlar (viral etkenler, bakteriyel etkenler), komĢu 

enfeksiyonların yayılımı [menenjit, ensefalit, otitis media (seröz, süpüratif)] 

sonucu olur. 

 Belirti ve bulgular: Labirentitte görülen belirti ve bulgular aĢağıda 
sıralanmıĢtır. 

 

 Vertigo (baĢ dönmesi en belirgin semptomdur) görülür. 

 Bulantı, kusma olur. 

 Nistagmus (gözün istemsiz hareketleri titremesi) meydana gelir. 

 ĠĢitme kaybı (ilerlemiĢ vakalarda total iĢitme kayıpları) görülür. 
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 BaĢ ağrısı olur. 

 Hasta, gözleri kapalı hareketsiz yatar. Ayağa kalkarsa karĢı tarafa düĢer. 

 

 Tanı: Anamnez ve fizik muayene ile teĢhis konur. Ġlk etapta hasta muayene 

edilemeyecek kadar ağır bir tabloda olabilir. Odyolojik tetkikler, konvansiyonel 

grafiler ve bilgisayarlı tomografi tanıya yardımcı olur. 

 Tedavi: Medikal tedavi antibiyotikler ve sedatiflerle yapılır. Eğer bu tedaviye 

yanıt alınamaz ise cerrahi tedavi uygulanır. Kronik otitis media ile birlikte 
olduğunda ise hemen cerrahi tedavi uygulanır. Mastoidektomi yapılır. 

 

4.3.4. Meniere Hastalığı 
 
Ġç kulağı tutan progresif seyirli bir hastalıktır. Vertigo atakları ile karekterize olup 

buna fluktuan iĢitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, çınlama ve bulantı-kusma eĢlik 

etmektedir. 
 

Endolenf ve perilenf arasındaki osmolar dengenin bozulması sonucu geliĢen 

endolenfatik hidrops (sıvı toplanması) nedeni ile kokleadaki reissner membranının 

yırtılmasına bağlı, ortaya çıkan bir tablodur. Potasyumdan zengin nörotoksik endolenfa, 
perilenfa ile karıĢır ve sinir hücrelerinin depolarizasyonu nedeniyle denge ve iĢitme organları 

felci oluĢur. 

 
 Etyoloji: Tam olarak bilinmemektedir. Genetik etkenler rol oynayabilir. 

Hidrops geliĢiminde endolenfatik kesenin küçük, az geliĢmiĢ, anormal 

yerleĢimli olması ve fonksiyon bozukluğu göstermesi esas nedeni 
oluĢturmaktadır. Endolenfin üretildiği koklea ve absorbe edildiği endolenfatik 

kese arasındaki dengeyi bozan immün, viral, metabolik etkenlerin varlığından 

söz edilmektedir. Son yıllarda hastalığın oluĢumunda immünitenin rolü üzerinde 

durulmakta, iç kulak proteinlerine karĢı oluĢan antikorların varlığı 
gösterilmektedir. 

 Belirti ve bulgular: Meniere Hastalığı görülen belirti ve bulgular aĢağıda 

sıralanmıĢtır. 

 

 Vertigo atakları 

 Tinnitus (kulak çınlaması) 

 Fluktan iĢitme kaybı 

 Kulakta basınç hissi  

 
Tipik atak ani olarak baĢlar ve bu semptomlara ek olarak bulantı-kusma ve diğer 

vegetatif bulguları içerir. Semptomlar genel olarak tek taraflıdır. Remisyon dönemlerinde 

iĢitme, genellikle normale döner ve çınlama kaybolur. ĠlerlemiĢ durumlarda iĢitme kaybı tek 

taraflıdır, derin ve kalıcı çınlamalar vardır.  
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 Tanı: Anamnez, fizik muayene, BERA, laboratuvar testleri, elektrokokleografi, 

elektronistagmografi, CT, MRI, bekesy odiyometrisi, statik impedans 

kullanılabilen tetkiklerdir. 

 Tedavi: Medikal tedavi semptomların giderilmesinde % 80 etkilidir. Etkili 

olmayan vakalarda cerrahi tedavi uygulanır. 

 

4.4. Burun Hastalıkları  
 

Burun, solunum yolu olma yanında koku organı olarak görev yapan, atmosfer 

havasındaki koku partiküllerini algılayan olfaktor sinir hücrelerinin bulunduğu, kemik ve 
kıkırdaktan oluĢan bir yapıya sahiptir. Anatomik olarak dıĢ burun ve burun boĢluğundan 

oluĢur. 

 

Burun içi septum nazi ile eĢit olarak iki bölüme ayrılır. Eğer septum ile bölmeler eĢit 
ayrılmaz ise fizyolojisi değiĢir ve çeĢitli hastalıklar görülür. Burnun ön bölmesine 

vestibulum nazi denir. 

 
Burun boĢluğu dıĢ ortama choana‟larla yutak boĢluğunun burun bölümü nasopharyxe,  

nazalakrimal kanal aracılığıyla orbitaya, özel açılma delikleri aracılığı ile paranazal 

sinüslerle bağlantı hâlindedir. Burun hastalıkları bilimine rhinoloji adını alır. 

 

ġekil 4.1: Burun ve nazal mukoza 

 
 Paranazal sinüsler: Burun boĢluğuna birer delik ile açılan havalı kemik 

boĢluklarıdır. Sinüs frontalis, sinüs ethmoidalis, sinüs maxillaris ve sinüs 

sphenoidalis olmak üzere dört tane paranazal sinüs vardır. Sinüsler solunum 
epitelyumi ile örtülü olup salgıları özel delikler aracılığı ile buruna akıtılır.  

 Burun ve sinüs fonksiyonları: Solunum, solunan havanın ısı regülasyonunu 
koruma, nemlendirme, filtrasyon ve temizleme, koku fonksiyonu, ses 

rezonasyonu, orta kulak ventilasyonu, refleks fonksiyonu (hapĢırık, nazo 

pulmoner refleks, nazal siklus, ısı refeleksi), mukozal savunma, estetik 
bütünlüktür. 
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4.4.1. Sinüzit  
 

Paranazal sinüslerdeki solunum epitelinin iltihabına sinüzit denir. Rhinovirüs, 
parainfluenza, coxakia, hemofilus influenza, stf. aureus, strep. pyogenes gibi 

mikroorganizmalar etkenleri arasında yer alır. Akut ve kronik olarak sınıflandırılır.  

 

 Etyoloji: Sinüzitin etyolojisinde; 

 

 ÜSYE, 

 Sinüslerde drenajı bozacak anatomik ve fizyolojik bozukluklar, 

 AzalmıĢ silier aktivite, 

 DiĢ enfeksiyonları, 

 Genetik yatkınlık, 

 Alerjik rinitler, 

 Diğer faktörler (yüzme sonrası, yabancı cisim, adenoid vegetasyon, 

larengofarengeal reflü) rol oynar. 

 
 Belirti ve bulgular: Sinüzitte görülen belirti ve bulgular aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Zonklayıcı baĢ ağrısı 

 AteĢ  

 Lokal ağrı 

 Hâlsizlik 

 Burun tıkanıklığı  

 Yüzde ĢiĢlik, ödem 

 Burunda akıntı 

 Halitozis 

 Basmakla oluĢan ağrı (tenderness) 

 Anterior rinoskopide cerehatli akıntı  

 Koku alma bozukluğu 

 Servikal adenopati 

 

 Tanı: Fizik muayene, anamnez, transillüminasyon, diagnostik irrigasyon (sinüs 
ostiumundan veya ponksiyon ile tedavi için metaryal alıp inceleme), radyolojik 

inceleme ve gerekli olursa kültür çalıĢması yapılır. 

 Tedavi: Akut sinüzitlerde medikal tedavi yapılır. Kroniklerde ise medikal ve 

gerekli durumlarda cerrahiye baĢvurulur. 

 

4.4.2. Rinit 
 

Nazal mukozanın enflamasyonudur. Burun akıntısı, kaĢıntı, hapĢırma gibi Ģikâyetlerin 

tekrarlayıcı bir Ģekilde devamı ile karakterize bir durumdur. Alerjik, enfeksiyöz ve diğer 
rinitler olmak üzere üç grupta incelenir. En çok influenza riniti (grip) ve viral enfeksiyon 

olan basit nezle görülür.  
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 Etyoloji: Rinitin etyolojisinde; 
 

 ÇeĢitli enfeksiyonlar ve etkenler (rinovirüs, inflüenza A,B,C coronavirüs, 

difteri, sifiliz, erizipel, ruam, kızamık, boğmaca, çiçek, kızamıkçık 

etkenleri), 

 Alerjenler, 

 Cerrahi operasyon sonrası, 

 Radyoterapi, 

 Otoimmün sebepler, 

 Çevresel faktörler (düĢük ısı ve nem), 

 Yorgunluk ve aĢırı egzersiz, 

 Ġmmünosüpresif hastalıklar sonucu vücut direnci düĢüĢü, 

 Endokrin faktörler, 

 Travma, irritan buharlar, 

 Yabancı cisim ve buruna kaçan katı toksik maddeler, 

 Kronik enfeksiyonlar rol oynar. 

 
 Belirti ve bulgular: Alerjik rinit, basit nezle ve atrofik rinit belirti ve bulguların 

çoğu aynı olsa da farklılıklar da söz konusudur. 
 

 Alerjik rinitte; iklim, coğrafi faktör, meslek ve diğer faktörler gibi hangi 

alerjen etkense ona göre belirti ve bulgular değiĢik süre ve sıklıkta 
görülmektedir. Bunlar; 

o HapĢırma, 

o Burunda, gözde veya damakta kaĢıntı, 

o Burun tıkanıklığı, 
o Sulu ve bol bir burun akıntısı, 

o Geniz akıntısı,  

o Koku almada bozukluktur. 

 

 Basit nezlede; 

o BaĢlangıçta burun ve nazofarenkste kuruluk, 

o Burunda yanma hissi, 
o ÜĢüme ve yorgunluk, 

o HapĢırık ve sulu burun akıntısı, 

o Koku ve tat alma duyusunda bozukluk, 
o Ses kısıklığı, 

o BaĢ ağrısı ve gerginlik görülür. 
 

 Atrofik rinitte; 

o Burundan yayılan çok pis koku, 

o Hastada koku alma bozukluğu, 
o Burun tıkanıklığı, 

o Burun solunumunda güçlük, 

o Burun ve nazofarenkste kuruma, 

o Epistaksis, 
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o Krut, ülserasyon ve nazal mukozada atrofi, 

o Koyu kıvamlı sekresyon görülür. 
 

Resim 4.2‟te atrofik rinitte burun mukozasını inceleyiniz. 

 

Resim 4.3: Atrofik rinitte ve nazal mukoza 
 

 Tanı: Anamnez, fizik muayene laboratuvar tetkikleri, radyolojik, endoskopik 

muayene, alerjik testler, spesifik rinitlerde kültür ile tanı kesinleĢir. 

 Tedavi: Medikal tedavi (semptomatik, antibiyotik, antihistaminik vb.), cerrahi 

tedavi, alerjenlerden uzak tutma ve koruyucu tedavi (izolasyon, çevresel alerjik 
etkenlere yönelik önlem) uygulanır. 

 

4.4.3. Burun Polipleri 
 

Burun ve etrafındaki sinüslerin mukozal yapısında görülen enflamatuar, ödem ve 

fibröz doku içeren kese Ģeklinde oluĢumlardır. Kısaca mukozanın burun içine doğru 

uzanmasıdır. Büyüklüklerine göre,  
 

Burun polipleri dört 

gruba ayrılır. 

 

 Küçük polipler 

 Osteomeatal kompleksi dolduran, nazal kaviteye taĢmayan 

polipler  

 Osteomeatal kaviteyi doldurup, nazal kaviteye taĢan polipler, 

 Nazal kaviteyi dolduran polipler  

 

 Etyoloji: Alerjik etkenler, ödem ve inflamasyona neden olan faktörler, alt ve 

üst solunum yolu kronik ve sistemik hastalıkları, genetik yatkınlığın etkisi söz 
edilmektedir. 

 

Resim 4.4‟te burunda polip gösterilmiĢtir. 

 

Resim 4.4: Nazal mukozada polip 
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 Belirti ve bulgular: Burunda tıkanıklık, akıntı, kanama, koku ve tat duyusunda 

bozulma, ağız kokusu, ses değiĢiklikleri ve büyük poliplerde burun kavitesinde 

polip oluĢumunun görülmesi.  

 Tanı: Anamnez, fizik, radyolojik ve endoskopik muayene, alerjik testler, 

biyopsi incelemeleri yapılır. 

 Tedavi: Medikal (kortikosteroitler) ve cerrahi tedavi uygulanır. 

 

4.5. Boğaz Hastalıkları  
 

Bu bölümde ağız boĢluğu, dil farenks ve tonsillaların yer aldığı ve bunları etkileyen 
hastalıklar içinde en çok görülen tonsillite yer verilecektir. 

 

4.5.1. Tonsillit 
 

Tonsilla palatinaların enflamasyonudur. Tonsillit akut ve kronik olmak üzere iki 

Ģekilde görülebilir. Akut tonsilitin dört haftadan uzun sürmesi kronik tonsilit olarak 
adlandırılır.  

 

 Etyoloji: Akut tonsillitler viral veya bakteriyel nedenlerle oluĢabilir. Ancak en 

sık izole edilen bakteri, beta hemolitik streptokoklardır. Kronik tonsillitte, yine 
en sık etken streptokoklardır. 

 Belirti ve bulgular: görülen belirti ve bulgular aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 Ani baĢlayan üĢüme ve titreme ile gelen ateĢ görülür. 

 Boğaz ağrısı olur. 

 Yutma güçlüğü çekilir. 

 Ses değiĢiklikleri görülür. 

 BaĢ ağrısı olur. 

 Kırgınlık ve eklem ağrıları vardır. Kulağa yansıyan ağrı olabilir. 

 Çocuklarda letarji, karın ağrısı, kusma, febril konvülziyonlar görülebilir. 

 Servikal lenfadenopatiler bulunabilir. 

 Tonsiller hiperemik ve hipertrofiktir, özellikle bakteriyel durumlarda 

olmak üzere eksüda görülebilir. 
 

 Tanı: Akut tonsillitte tanı klinik muayene ile konur. Kronik tonsillitte fizik 
muayene ve boğaz kültürü veya direkt antijen testi ile streptokokal tonsillit 

tanısı konabilir. Ayrıca çeĢitli kan testleri (ASO, CRP vb.) tanıya yardımcı olur. 

 Tedavi: Semptomatik tedavi ile birlikte antibiyotikler kullanılır. Cerrahi tedavi 

olarak tonsillektomi yapılır. 

 Komplikasyonlar: Peritonsiller ve parafarinjeal apse, retrofarinjeal apse, akut 

romatizmal ateĢ, akut glomerulonefrit. 
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Resim 4.5: Tonsillit 

 

4.6. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ile Ġlgili Genel Tedavi 

Yöntemleri 
 
KBB hastalıkları ile ilgili tedaviler genel olarak medikal tedavi, cerrahi tedavi ve 

immünoterapi olarak üç ana baĢlık altında incelenebilir. 

 
 Medikal tedavi: Hastalık türü ve etyolojiye göre değiĢmekle birlikte genel 

olarak antibiyotikler, antihistaminikler, dekonjestanlar, mukolitikler, 

analjezikler, topikal ve sistemik steroidler, izotonikli damlalar, spreyler, 

antiseptik ve antienflamatuar sprey ve damlalar kullanılır. Ayrıca hastalık 
tablosuna göre sedatifler verilebilmektedir. Ani iĢitme kaybı, vertigo ve tinnutus 

durumlarında ginko biloba, betahistin, dekstran gibi mikro dolaĢımı artıran 

ajanlar da kullanılmaktadır. 

 Ġmmünoterapi: Özellikle alerjik rinitte tercih edilen desensitizasyon esasına 

dayanan ve hastalığın seyrini değiĢtiren bir tedavi yöntemidir. Periyodik olarak 
immünoterapi enjeksiyonları uygulanır. 

 Cerrahi tedavi: Medikal tedaviye yanıt alınamayan durumlar, anatomik ve 
fonksiyonel problemler (yumuĢak damak, septum deviasyonu, alerjik burun) ve 

kitlesel patolojilerde cerrahi tedaviye baĢvurulur. 

 

Ameliyatlarda duruma göre lokal ve genel anestezi tercih edilir. Cerrahiler içinde 

özellik gösteren, lazer ve radyofrekans yöntemleridir. 
 

Radyofrekans, konka hiperttrofilerinde ve horlama tedavisinde, yumuĢak damak 

ameliyatlarında kullanılır. Minimal travmatik olması, kolay uygulanabilmesi ve lokal 
anestezi ile yapılabilmesi avantajlanır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kulak burun boğaz hastalıklarını ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kulak burun boğaz hastalıklarını ayırt 

ediniz. 

 Kulak, burun ve boğazın bölümlerini 

anatomi atlasından inceleyebilirsiniz. 

 Kulak, burun ve boğaz hastalıklarını 

gruplandırabilisininiz. 

 KBB hastalıklarının teĢhis yöntemlerini 

ayırt ediniz. 

 KBB hastalıklarının teĢhis yöntemlerini 

öğrenmek üzere sağlık iĢletmelerine 

gidebilirsiniz. 

 Kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili 

genel belirtilerini ayırt ediniz. 

 Hastalıkların belirtilerini yazarak 

tekrarlayabilirsiniz. 

 Her hastalığın kendisine özgü olan 
ayırıcı belirtilerini not alabilirsiniz. 

 Kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili 

genel tedavi yöntemlerini ayırt ediniz. 

 KBB hastalıklarında tedavi yöntemlerini 

medikal ve cerrahi olarak 
sınıflandırabilirsiniz. 

 Kulak hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Kulak Burun Boğaz hastalıklarını 

anlatan bir pano hazırlayabilirsiniz. 

 Pano hazırlarken görsellerden 

faydalanabilirsiniz. 

 Açıklayıcı kısa bilgi notlarına yer 

verebilirsiniz. 

 Burun hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Boğaz hastalıklarını ayırt ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi nazal mukozanın enflamasyonuna verilen addır? 

A) Rinit 

B) Otitis media 

C) Menenjit 
D) Tonsillit 

E) Meniere 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi iç kulağı tutan vertigo atakları ile karakterize hastalıktır? 

A) Otitis eksterna 

B) Otitis media 
C) Meniere 

D) Atrofik rinit 

E) Sinüzit 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi tonsillitin komplikasyonlarından biri değildir? 

A) Akut romatizmal ateĢ 
B) Akut glomerulonefrit 

C) Peritonsller apse 

D) Parafarengeal apse 

E) Menenjit 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi dıĢ kulak yolu fronküllerinin belirti ve bulgularından biri 

değildir? 
A) Ağrı 

B) Trismus 

C) Hiperemi 
D) AteĢ 

E) Bulantı kusma 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi KBB hastalıklarının medikal tedavisinde yer almaz? 
A) Antibiyotikller 

B) Analjezikler 

C) Antihistaminikler 
D) Dekonjestanlar 

E) Antihiperlipidemikler 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. ( ) Meniere, endolenf ve perilenf arasındaki osmolar dengenin bozulması sonucu 

geliĢir.  

7. ( ) Paranazal sinüslerdeki solunum epitelinin iltihabına alerjik rinit denir.  

8. ( ) Labirentit dıĢ kulak yolunun inflamatuar bir hastalığıdır.  

9. ( ) Tonsilitte en sık izole edilen bakteri, beta hemolitik streptokoklardır.  

10. ( ) Burun polipleri burun ve etrafındaki sinüslerin mukozal yapısının burun içine 

doğru uzanmasıdır.  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 
 

 

Göz hastalıklarını doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 

 
 

 

 
 Gözlük ve lens kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları araĢtırınız. 

 Görmeyi etkileyen faktörleri araĢtırınız. 

 Kornea nakli konusunda internetten bilgi toplayarak sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 

 

5. GÖZ HASTALIKLARI 
 

Göz küre Ģeklinde olup orbita boĢluğu içinde yer alır ve tüm vücuttaki reseptörlerin 

%70‟ini içeren özel bir görme tabakasına sahiptir. Gözün ön kısmında yer alan renkli 
tabakaya iris denir. Ġrisin orta kısmında siyah görülen yer pupilla (göz bebeği) dır. Pupilla 

ıĢığa duyarlı olup normalde oda ıĢığında 4 mm çapındadır, daralmasına miyozis, 

geniĢlemesine midriyazis denir. Bu faliyette gözde sık görülen hastalıklara yer verilmiĢtir. 
Konuyu iyi anlamanız için gözün anatomi fizyolojisini tekrar ediniz. 

 

Görme duyusu doğumdan itibaren altı yaĢına kadar geliĢmeye devam eder. Doğumda 

iki göz arasındaki denge herhangi bir nedenle bozulursa beyin tarafından gözün biri tercih 
edilerek tam kullanılır, diğer göz çok düĢük kapasite ile kullanılır. Az kullanılan gözün 

zamanla görme yeteneği azalır ve göz tembelliği meydana gelir.  

 

5.1. Göz Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel Belirtiler 
 

Göz hastalıkları ile ilgili belirtiler; görme ile ilgili olanlar, gözde anormal hisler, göz 

ve çevresinin görünüm bozuklukları olmak üzere üç grupta incelenir. 

 
 Görme ile ilgili olanlar: Kırılma kusurları, retinopati algılamanın bozulması 

(agnozi), anormal görme olayları (yüzen cisim, ıĢık halkaları vb.), çift görme 

(diplopi) dir. 

 Gözde anormal hisler: Ağrı, yanma, sürtünme, yorgunluk, gözde yabancı 

cisim hissi, kanlanma, kanama, kaĢınma, gözde kuruluk (hiposekresyon), 
konjiktivanın ödemi (kemosis), fotofobi (ıĢıkta gözün ağrıması), gözde sulanma 

ve gözyaĢının artması (hiperskresyon), konjiktıvada renk değiĢikliği ve baĢ 

ağrısıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Göz ve çevresinin görünüm bozuklukları: ġaĢılık, papiller, foliküller, yalancı 

zar ve granülom oluĢumlar, konjektiva ve kornea ülserasyonları, kapaklarda, 

kepeklenme, kızarıklık, ödem, gözyaĢı bezinin büyümesi (daktriyomegali) 

görülür. Ayrıca; 

 Pitozis; üst kapak düĢüklüğü, 

 Ektropin; alt kapağın dıĢa dönmesi, 

 Lagoftalmi; göz kapaklarının tam kapanmaması, 

 Egzoftalmi; göz küresinin öne, dıĢarıya doğru çıkması, 

 Enoftalmi; göz küresinin içeriye, göz çukuruna doğru çökmesi, 

 Kedigözü refleksi (lökokori); göz bebeğinde görülen kedi gözü gibi 

parlama durumu bu grupta yer alan diğer belirtilerdir. 
 

5.2. Göz Hastalıkları Ġle Ġlgili Genel TeĢhis Yöntemleri 
 

Anamnez, inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon, radyografi, ultrasonografi, BT, MR, 

anjiografi gibi genel muayene yöntemlerinin yanında bazı özel muayene Ģekilleri de 
mevcuttur. AĢağıda kısaca değinilecektir. 

 

Görme derecesinin ölçülmesi: Görme keskinliği testi, astigmatizma testi, renk 
testleri ve göz hareketleri incelenir. 

 

Biyomikroskop ile kornea katları, tonometre ile göz içi basıncının ölçülmesi, 

oftalmoskop ile göz dibi muayenesi, retinoskopi ve otomatik refraktometre ile kırılma 
kusurları, oftalmometri ile korneadaki bombelik derecesi, pakimetri ile korneanın kalınlığı 

ölçülür. Karanlık oda adaptasyonu ile gece körlüğü ve lokal anestezik damlatılarak gözyaĢı 

incelenmesi gibi birçok özel teĢhis yöntemi vardır. 
 

5.3. Göz Kapağı Hastalıkları 
 

Göz kapaklarının dıĢ yüzeyleri deri ile iç yüzeyleri ise konjonktiva denilen mukozayla 

ve tars adı verilen fibröz yapı ile örtülüdür. Göz kapaklarının görevi; göz küresini dıĢ 
etkilerden korumak, kornea ve konjonktivayı nemli tutmak ve korneayı beslemektir. ÇeĢitli 

nedenlerle göz kapaklarında meydana gelen enfeksiyonlar ve oluĢumlar nedeniyle göz 

kapağının fonksiyonu bozulabilir. Bu hastalıklara aĢağıda kısaca değinilecektir. 
 

5.3.1. Blefarit 
 
Göz kapaklarının serbest kenarlarının kronik bilateral inflamasyonudur. Stafilokoksik 

ve seboreik olmak üzere iki tipi vardır. 

 
 Etyoloji: Seboreik tipte; alerjik etkenler, seboreik deri, hijyen kusurları çevresel 

faktörler (toz, duman, güneĢ hava Ģartları), kırılma kusurları ve vücut direncinin 

düĢük olması rol oynamaktadır. Stafilokoksik tipte ise; etken stafilokoklar olup 

hijyen kusurları çevresel faktörler, kırılma kusurları ve vücut direncinin düĢük 
olması yer alır. 
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 Belirti ve bulgular: Her iki tipte de kapaklarda kaĢınma, yanma, batma hissi 

vardır. Stafilokoksik tipte; kirpik diplerinde kepeklenme ve kepekleri kaldırınca 

kapak kenarında ülserasyon, hiperemi, kapak kenarında kalınlaĢma, madorozis 

(kirpiklerde dökülme) görülür. Seboreik tipte ise; saçlı deri ve yüzde sebore 
kepeklenme, kirpik dibinde aĢırı sekresyon vardır, fakat ülserasyon yoktur. 

 Tanı: Gözün inspeksiyonla muayenesi sonucu konur.  

 Tedavi: Kapak hijyeni sağlanır, sıcak pansuman, bebe Ģampuanı ile yıkama 
yapılır. Topikal antibakteriel göz damlaları kullanılır. Duruma göre kortizonlu 

damla ve merhemler eklenir. 

 

5.3.2. Hordeloum (Arpacık) 
 
Kapaklarda bulunan ter, yağ ve sebum salgılayan bezlerin akut stafilokoksik 

iltihabıdır. Ġçte ve dıĢta olmak üzere iki Ģekilde görülür.  

 

Resim 5.1: Hordeolum 

 

 Ġnternal hordeolum (iç arpacık): Tars içindeki lipit, sebum salgılayan 

bezlerinin (meibomian bezleri) akut stafilokoksik iltihabıdır.  

 

 Belirti ve bulgular: Göz kapaklarında; 

o Ağrı, 

o Hassasiyet, 
o Kızarıklık, 

o ġiĢlik görülür. 
 

 Tanı: Ġnspeksiyonla konur. 

 Tedavi: Sıcak pansuman ve topikal antibiyotikler kullanılır. 

 

 Eksternal hordeolum (dıĢ arpacık): Göz kapağında ter salgılayan (moll 

bezleri) ve yağ salgılayan (zeiss bezleri) akut stafilokoksik iltihabıdır.  

 

 Belirti ve bulgular: Göz kapaklarında; 

o ġiĢlik, 

o Kızarıklık, 
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o Ağrı, 

o Apse oluĢumu, 

o Fronkül oluĢumu görülür. 

 

 Tanı: inspeksiyon ile konur. 

 Tedavi: Sıcak pansuman ve topikal antibiyotikler kullanılır. Fronkül 

kendiliğinden drene olmazsa küçük bir insizyon ile iltihap boĢaltılır. 

 

5.3.3. ġalazyon (Meibomian Kisti) 
 

Yağ- sebum salgılayan meibomian bezlerinin ağzının tıkanması sonucu oluĢan ağrısız, 

sert, yuvarlak iltihabi granülomudur. AĢağıda resim 5.2‟ye bakınız. 

 

Resim 5.2: ġalazyon 

 

 Etyoloji: Ġç hordeolum, kr. blefaro konjonktivit, meibomit yer almaktadır. 

 Belirti ve bulgular: Konjonktivada kabarıklık ve kırmızı-pembe renk 

değiĢikliği görülür. Bazen granülom konjonktivayı aĢar, kapak ile göz küresi 

arasında tümöral kitle oluĢumuna yol açan pedikülli Ģalazyon görünümü oluĢur. 

 Tanı: Anamnez, palpasyon ile kistin değerlendirilmesi ve gözün muayenesiyle 

konur. 

 Tedavi: Genellikle cerrahi tedavi ile kist kürete edilir, biyopsi endikasyonu 
vardır. Küçük Ģalazyonlarda intralezyonal steroid enjeksiyonları uygulanabilir.  

 

5.4. Dakriyosistit 
 

GözyaĢı kesesinin ve nazolakrimal (gözyaĢı kanalları) kanaların inflamasyonudur. 

Konjenital, akut veya kronik olarak meydana gelebilir. 

 
 Konjenital dakriyosistit: GözyaĢı kanalının, buruna açılan kısmı olan 

nazolakrimal kanalın, konjenital olarak kapalı olması sonucu görülür. 

 

 Etyoloji: ÇeĢitli anomaliler ve tıkanma nedeniyle olabilir. 

 Belirti ve bulgular: Kese üzerine basınç uygulandığında, punktumlardan 

seröz ya da mükopürülan sıvının çıkmasıdır. Bazen konjonktivit de 

geliĢebilir. Bebeklerde aĢırı gözyaĢı geliĢmesi (epifora) en önemli 
bulgudur. 

 TeĢhiste kullanılan tetkikler: Belirtiler teĢhis için yeterli olabilir ancak 

kesin tanı için sintigrafı gereklidir. 
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 Tedavi: Vakaların çoğu birkaç haftada düzelir. Kese üzerinden burun 

köküne doğru yapılacak hafif masajlar etkili olur. Eğer düzelme olmazsa 

alt punktumdan sokulan sonda ile kanaldaki tıkanıklık açılmaya çalıĢılır, 

sonuç oldukça baĢarılıdır. Anomali varsa sonda ile sonuç elde edilemez. 

Bu durumda cerrahi tedavi (dakriyosistorinostomi) uygulanır. 
 

 Akut dakriyosistit: Lakrimal kesede inflamasyon ile karakterize durumdur. 

 

 Etyoloji: GözyaĢı kesesinde bulunan bakterilerin virulanslarının arttığı ve 

vücut direncinin azaldığı durumlarda görülür.  

 Belirti ve bulgular: Kesenin bulunduğu yerde, 
 

o ġiĢlik, 

o Kızarıklık, 
o Ağrı, 

o Göz yaĢarması ve akıntı, 

o Gerginlik hissi, 

o AteĢ, baĢ ağrısı, hâlsizlik ve konjonktivit de görülebilir.  
 

 Tanı: Anammez ve gözün muayenesi ile konur. 

 Komplikasyonlar: Kornea ülseri, orbita selüliti, tromboflebit, 

menenjittir. 

 Tedavi: Sistemik etkili antibiyotikler verilerek etkili tedavi sağlanır. 

Sıcak pansuman uygulanır. Akut dönem geçtikten sonra cerrahi tedavi 
(dakriyosistorinostomi) uygulanır. 

 

 Kronik dakriyosistit: GözyaĢı kesesinin sık sık tekrarlayan inflamasyonudur. 

 

 Etyoloji: Travma, sinüzit, rinit, gözyaĢı kanallarının alt kısmında oluĢan 

darlık ve tıkanmalar kronik dakriyosistit oluĢturan faktörlerdendir. 
Kadınlarda daha çok görülür. 

 Belirti ve bulgular 
 

o Göz yaĢarması, önceleri refleks olarak daha sonra sürekli görülür. 

o Ġç kısımlarda konjonktivit, çapaklanma, akıntı olur. 
o Kapak dıĢ yüzeyinde egzema görülür. 

o Kesenin olduğu yerde ağrısız, yumuĢak ĢiĢlik vardır. 

 

 TeĢhiste kullanılan tetkikler: Sintigrafi, dakriyosistografi ve lavaj ile 

teĢhis konur. Lavaj ile alınan sıvıda yapılan tetkiklerde pnömokoka 
rastlanır, bazen stafilakok ve streptokok da üreyebilir. 

 Tedavi: Cerrahi tedavi (dakriyosistorinostomi) uygulanır. 
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5.5. Konjonktivit 
 
Konjonktivanın iltihaplanmasıdır. Enfeksiyöz, alerjik ve kimyasal konjonktivit olmak 

üzere üç çeĢiti vardır. 

 
 Alerjik konjonktivit: Saman nezlesi konjonktiviti ve vernal konjonktivit 

(bahar nezlesi) tabloları Ģeklinde görülür. Çiçek tozları, polenler, halı, yün 

parçaları gibi alerjenlerin tetiklediği bir hipersensitivite reaksiyonudur. 

 

 Belirti ve bulgular: Gözlerde kaĢınma, kızarıklık, sulanma atakları, 

ĢiĢme, mukoid eksudasyon, yabancı cisim hissi, fotofobi ve ödem ile 

karakterize durumdur. 

 Tanı: Anamnez ve göz muayenesi ile konur. 

 Tedavi: Topikal mast hücre stabilizatörleri kullanılır. Steroidler Ģiddetli 

olgularda kısa süreli kullanılabilir. 
 

 Kimyasal konjontivitler: Acil tedavi gerektiren, körlüğe neden olabilen 

konjonktivitlerdir. Nedeni asit ve alkali yanıklardır. 

 

 Asit yanıklar: Doku proteinini çökelttiği için oluĢan hasar kapaklar, 

kornea ve konjonktiva ile sınırlı kalır. 

 Alkali yanıklar: Asit yanıklara göre çok daha ciddi yanıklardır. Kornea 

epitelindeki lipitleri sabunlaĢtırır, korneanın normal bariyeri bozulur. 

Sonuç olarak dıĢ oküler yapılar dıĢında katarakt, üveit, sekonder glokom 
ve fitizis bulbi ile sonlanır. 

 Belirti ve bulgular: Her iki yanıkta da; 
 

o Kapak deformiteleri, 
o Kuru göz, 

o Sekonder enfeksiyon, 

o Kornea komplikasyonları görülür. 

 

 Tedavi: Öncelikle partiküller gözden çıkartılır ve göz serum fizyolojik ile 

yıkanır. Alkali yanıklarda konjontiva pH‟ı ölçülerek yıkamaya uzun süre 

devam edilir. Üveiti önlemek için topikal steroidler kullanılır. 

Semblafaronları önlemek için cam çubuklarla yapıĢıklıklar ayrılır. 
Terapotik amaçlı suni gözyaĢı damlaları ve topikal kolajenaz inhibitörleri 

kullanılabilir. Geç komplikasyonlar için cerrahi tedaviye baĢvurulur. 

 
 Enfeksiyöz Konjonktivitler: Genellikle stafilokokların neden olduğu, oldukça 

sık rastlanan bir enfeksiyondur. Gonokokların yaptığı gonokoksik 

konjonktivitler ve klamidyaların yaptığı klamidial konjonktivitler enfeksiyöz 

konjonktivitler arasında değerlendirilir. 

 

 Belirti ve bulgular: Gözde ani baĢlayan kızarıklık, hassasiyet, yanma, 

batma, yaĢarma ve çapaklanma görülür. 
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 Tedavi: GeniĢ spektrumlu antibiyotik damla ve pomadlar kullanılır. Göz 

hijyeni sağlanır. 

 

 Viral konjonktivit: En sık görüleni adenovirüslerin yaptığı konjonktivitlerdir. 

 

 Etyoloji: Konjonktivitle birlikte keratit de yaparlar. Bazen farenjit de 

tabloya eklenir. Önce tek gözde baĢlayıp sonra diğer göze bulaĢır. Viral 

konjontivitler çok hızlı yayılır, kalabalık yerlerde salgınlar yapar. 

 Belirti ve bulgular: Viral konjonktivitte; 
 

o Sulanma, 
o Kızarıklık, 

o Kemosis, 

o Ödem, 

o Foliküller, 
o Subkonjonktival hemoraji, 

o Kulak çevresinde lenfoadenopati, 

o Noktalı keratit görülür. 
 

 Tanı: Anammez ve göz muayenesi ile konulur. 

 Tedavi: Spesifik tedavisi yoktur. Hastalık kendiliğinden iyileĢir. Soğuk 

pansuman hastayı rahatlatır. Çok Ģiddetli olgıularda steroidler verilebilir. 

 
 Klamidial konjonktivit: Klamidyaların neden olduğu hastalıkların en 

önemlilerinden bir tanesi trahomdur. Trahom, konjonktivanın körlükle 

sonuçlanan bir enfeksiyon hastalığıdır. 

 

 Etyoloji: Etken klamidia trachomatistir. Hijyen Ģartlarının iyi olmadığı 

yerlerde görülür. Ülkemizin, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi‟nde 

görülmektedir. BulaĢma insandan insana ya da karasineklerle olmaktadır. 

 Belirti ve bulgular: Klamidial konjonktivitte; 
 

o Gözde yabancı cisim hissi, 
o Kızarıklık, 

o Sulanma, 

o Mükopürülan eksüdasyon, 

o Kapak konjonktivalarında foliküller, 
o Görmede azalma vardır. 

 

Hastalığın ileri dönemlerinde foliküller nekroze olur, nedbeleĢir, folikül kaybolduktan 
sonra yerinde çukurcuklar oluĢur. 

 

 Tanı: Kapak konjonktivasında, kapak kenarına paralel nedbeler (arlt 

çizgisi) ile teĢhis konur. Giemza boyama ile bazofilik stoplazmik 

inklüzyon cisimcikleri karakteristiktir.  

 Komplikasyonlar: Ptozis, trikiyasiz, gözyaĢı azalması semblefaron, 

xerosis. 
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 Tedavi: Lokal ve sistemik olarak ilaçlar kullanılır. Ellerin, vücudun ve 

çevrenin temizliğine dikkat etmek gerekir, bu Ģekilde bulaĢmalar 

önlenebilir. 

 

5.6. Ġritis 
 
Ġris, uveanın en dıĢında yer alan ve göze rengini veren kısmıdır. Ġris ve siliar cisim ön 

uveayı meydana getirir. Koroidea (gözün damar tabakası) ile birlikte üçü uveayı oluĢturan 

yapılardır. Uvea iltihaplarına uveit, siliar cismin iltihaplanmasına siklitis denir. Sadece irisin 
ihtihaplanmasına ise iritis denir. 

 

 Etyoloji: Mikroorganizmalar (virüsler, mantarlar, parazit enfeksiyonlar, 

toxoplasmosis), immunolojik faktörler ve travmalardır. 

 Belirti ve bulgular: Ġritiste görülen baĢlıca belirti ve bulgular; 
 

 ġiddetli göz ağrısı, 

 Bulanık görme, 

 KamaĢma, fotofobi, 

 Derin kanlanma, kırmızı göz, 

 Göz yaĢarması, 

 Görme alanında lekeler, görmede azalma, 

 Pupilla miyotiktir. 

 BaĢ ağrısı vardır. 

 
 Tanı: Biyomikroskopla teĢhis konur. 

 Tedavi: Lokal ve sistemik etkili ilaçlarla (midriyatik, sikloplejik damla, NSAĠ, 

kortizonlar vb.) tıbbi tedavi uygulanır. Tedavi edilmez ise görme kaybolur. 

 

5.7. Katarakt 
 

Katarakt, lensin geçirgenliğinde azalmaya ve ıĢınların saçılmasına yol açan göz 

merceğinin görmeyi azaltacak Ģekilde Ģeffaflığını kaybederek opaklaĢmasıdır.  
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Resim 5.3: Gözdeki yapılar 
 

 Etyoloji: OluĢum metabolizması henüz tam olarak aydınlatılmamıĢtır. Birçok 
faktörün etkisi vardır.  Bu faktörler arasında konjenital, yaĢlılığa bağlı, aile 

hikâyesi, Ģeker hastalığı, gözün travmaya maruz kalması, güneĢ ıĢığı, geçirilmiĢ 

göz ameliyatları, steroid gibi ilaçlar sayılabilir. 

 

 Belirti ve bulgular: Kataraktta görülen baĢlıca belirti ve bulgular; 
 

 Görmede azalma, 

 Kontrast belirlemede azalma (tam beyaz üzerinde tam siyah yazının 

kontrastının tam görülememesi),  

 Fotofobi, 

 Diplopi (tek gözle çift görme) dir. 
 

 Tanı: Klinik muayene, pupilla ıĢık refleksi, ıĢık projeksiyonu, ultrasonografi, 

anjiyografi, elektroretinografi teĢhis konur. 

 Tedavi: Tedavi cerrahi olarak yapılır. Lensin opaklaĢmasına yol açan faktör 

ortadan kaldırılır. Temizlemek mümkün olmazsa yapay lens yerleĢtirilir. 
Uygulanan en son cerrahi yöntem, lokal damla anestezisi altında dikiĢsiz olarak 

yapılan fakoemülsifikasyon (FAKO) yöntemidir. 

 

5.8. Glokom 
 

Göz tansiyonu olarak bilinir. Optik sinir üzerinde tahribat yapan ve periferik görmeyi 

bozarak körlüğe kadar gidebilen kayıplara neden olan optik nöropati durumudur. En önemli 

faktör göz içi basıncının (GĠB) yüksek olmasıdır. Göz içi basıncı, ön ve arka kamarayı 
dolduran sıvının kornea ve skleraya yaptığı basınca denir. 
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 Etyoloji: En önemli neden, göz içi basıncının yükselmesidir. Miyopi, diyabet, 

dolaĢım yetersizliği, kortizon gibi ilaçlar, genetik yatkınlık, yaĢlılık, sigara 

kullanımı, hipertansiyon, migren, otoimmün reaksiyonlar, tümörler ve 

yaralanmalar da glokom oluĢumunu etkileyen faktörlerdir. 

 Belirti ve bulgular: Hastalığın ilk dönemlerinde genellikle belirti olmaz, 

görmede herhangi bir bozukluk ve ağrı söz konusu değildir. Ġlerlediği dönemde, 
görme sinirindeki hasar nedeniyle görme alanı gittikçe daralır. Bir borudan 

bakıyormuĢ gibi olur, etraftaki cisimler görülmez. Son dönemde bu boru görüĢü 

de kaybolur, görme tamamen yok olur. Glokom krizinde kırmızı göz olabilir.  

 Tanı: Tonometri ile göz içi basıncı ölçülür, goniyoskopi, oftalmaskop ile göz 

dibi muayenesi, görme alanı muayenesi yapılarak tanı konur. 

 Tedavi: Glokomun tedavisinde, 
 

 Lokal ve sistemik etkili ilaçlar verilir. 

 Argon lazer tedavisi ilaçla düzelme olmadığında uygulanır. 

 Cerrahi tedavi ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda uygulanır. 

 

5.9. Görme Bozuklukları 
 

Görme bozukluklarına neden olan kırma kusurları (refraksiyon kusurları)dır. Kırılma 
kusurları, sonsuzdan parelel gelen ıĢınların kırıcı ortamlardan geçtikten sonra retina üzerinde 

değil de önünde veya arkasında bir noktada odaklaĢmasıdır. Myopi, hypermetropi ve 

astigmat Ģeklinde görülmektedir. Gözlük veya lens mercekleri ile görme düzeltilmektedir. 
Küçük yaĢta tespit edilir ve düzeltilirse her iki göz daha iyi görür.  

 

5.9.1. Myopi 
 

Myopide, sonsuzdan paralel gelen ıĢınlar retina önünde odaklaĢır. Yani görüntü 

retinanın önüne düĢer, bu nedenle görme bozukluğu oluĢur. 
 

Myopide uzağı görmede bozukluk vardır, uzaktaki cisimlerin ayrıntıları görülemez. 

Görüntü net değildir, bulanık görülür. Yakını görmede sorun yaĢanmaz. Görüntüyü 

netleĢtirmek için cisim göze yakınlaĢtırılır, bu Ģekilde görüntünün retina üzerine düĢmesi 
sağlanır ve görme netleĢir. Miyopisi olan göze myop göz denir. 

 

Myopi üç Ģekilde görülmektedir: 
 

 Basit myopi, gözün ön arka ekseninin uzun oluĢuna bağlı geliĢir. 

 Aksiel miyopi, kırıcı ortamların fazla kırmasına bağlı geliĢir (sferik lens gibi). 

 Dejeneratif miyopi, resesif geçiĢli dejeneratif değiĢikliklerin olduğu miyopidir. 
 

 Tedavi: Kalın kenarlı (ıraksak) mercekler, kırılmayı azaltır ve 

görüntünün retinada oluĢmasını sağlar. Gözlükleri sürekli kullanmak 
gerekir. Özellikle çocuklarda ileride ĢaĢılık geliĢmesine neden 

olacağından daha dikkatli olunmalıdır.  



 

 65 

5.9.2. Hypermetropi 
 

Hipermetropide, sonsuzdan paralel gelen ıĢınlar fovea (retinanın merkezindeki çukur) 
arkasında odaklaĢarak görüntü retinanın arkasına düĢer ve böylece görme bozukluğu oluĢur. 

Gözün kırıcı ortamları ıĢınları yeterince kıramamaktadır. Hipermetropilerde yakını görmede 

bozukluk vardır. Bozukluk, net görememe, bulanık görme Ģeklinde olur. Görmeyi 

netleĢtirmek için objeleri gözden uzaklaĢtırır, böylece görüntü retinada oluĢur. 
Hipermetropisi olan göze hipermetrop göz denir. 

 

Hipermetropi üç Ģekilde görülmektedir: 
 

 Eksen hipermetropisi 

 Eğrilik hipermetropisi 

 Kırıcılık hipermetropisi 

 

Tedavi: Ġnce kenarlı (yakınsak) merceklerle görme düzeltilebilir. 

 

5.9.3. Astigmatizma 
 
Astigmatizma, noktasızlık demektir. Bulanık ve net görememenin yanında görüntüde 

Ģekil bozuklukları (yamuk görme gibi) vardır. Meridyenlerin kırıcılık farkı (en çok kırıcı ile 

en az kırıcı meridyen) ise astigmatizmanın derecesini belirler. 

 
Astigmatizma üç Ģekilde görülür: 

 

 Basit astigmatizma 

 BileĢik astigmatizma 

 KarıĢık astigmatizma 

 

Tedavi: Basit astigmatizmada silindirik mercekler kullanılır. BileĢik astigmatizmada 

önce silindirik daha sonra myopi veya hipermetropi için ince ya da kalın kenarlı mercekler 
kullanılır. KarıĢık astigmatizma da bileĢikler gibi tedavi edilir. 

 

5.10. Göz Hastalıkları ile Ġlgili Genel Tedavi Yöntemleri 
 

Göz hastalıklarında, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi, sıcak-soğuk pansumanlar, göz 
hijyenini sağlama, güneĢ gözlüğü ve Ģapka kullanılması gibi hastalığa göre değiĢen tedavi 

yöntemleri uygulanmaktadır. 

 
Kırılma kusurlarından kaynaklanan görme bozukluklarını düzeltmek için ise gözlük 

kullanımı, kontakt lensler ve çeĢitli cerrahi yöntemlere baĢvurulur. 

 

 Refraktif kornea cerrahisi: Kırma kusurunu gidermek için cerrahi olarak 
korneanın ön yüz eğriliği düzeltilir. 
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 Radyal keratomi: Myopilerde 6 diyoptriye kadar etkilidir. Hipermetropi ve 

astigmatizmada da kullanılır. 

 Epikeratoplasti: Çocuk ve yetiĢkin hipermetropları ile baĢlanarak myopilerde 

kullanıma geçilmiĢtir. 

 Termokeratoplasti: Lazer ve iğne ile ısı uygulanarak korneadaki düzleĢmeden 

kaynaklanan hipermetropi düzeltilir. 

 Fotorefraktif keratomi: Eksimer lazer kullanılarak yapılır.  

 Kornea nakli: Göz yapısı sağlam ve sadece korneada bulanıklık, leke ve 

düzensizlik olan gözlere uygulanır. 

 Protez göz takılması: Orbita tümörleri veya baĢka nedenlerle gözün alınması 

gerektiği durumlarda veya kaybedildiği durumlarda, göz çukurunun estetik 

görünümü için protez göz takılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Göz hastalıklarını ayırt ediniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Göz hastalıkları ile ilgili genel teĢhis 

yöntemlerini ayırt ediniz.  

 Gözün Ģeklini çizerek bölümlerini 

gösterebilirsiniz. 

 TeĢhis yöntemlerini çizdiğiniz Ģekilde 
belirtiniz. 

 Göz hastalıkları ile ilgili genel belirtileri 

ayırt ediniz. 

 Göz hastalıklarının belirtilerini 

listeleyebilirsiniz. 

 Göz hastalıklarını listeleyiniz. 
 Göz hastalıklarını oluĢum yerlerine göre 

gruplandırabilirsiniz. 

 Göz hastalıklarının genel tedavi 

yöntemlerini ayırt ediniz  

 Tedavilerin avantaj ve dezavantajlarını 

araĢtırabilirsiniz. 

 Gözlük ve lens kullanımlarına dair 

kaynak araĢtırması yapabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi üst göz kapağının düĢüklüğüne verilen addır? 

A) Enoftalmi 
B) Granülom 

C) Ektropion 

D) Pitozis 

E) ġalazyon 
 

2. AĢağıdakilerden hangisinde cerrahi tedaviye gerek yoktur? 

A) Blefarit 

B) Glokom  
C) Katarakt  

D) ġalazyon  

E) Dakriyosistit  
 

3. AĢağıdakilerden hangisinde görüntü retinanın arkasına odaklaĢır? 

A) Myopi 

B) Hpermetropi 
C) Astigmatizma 

D) Ġritis 

E) Dakriyosistit 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi göz içi basıncının yükselmesi ile karakterize hastalıktır? 

A) Konjonktivit 

B) İritis  

C) Myopi  
D) Üveit  

E) Glokom  
 

5. AĢağıdakilerden hangisinin tedavisinde kalın kenarlı mercek (konkav) kullanılır? 
A) Myopi 

B) Hipermetropi  

C) Astigmatizma  
D) Dakriyosistit  

E) Glokom 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi tedavi edilmezse görme kaybolur? 
A) Alerjik konjonktivit 

B) Ġritis  

C) Astigmatizma  

D) Dakriyosistit  
E) ġaĢılık 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 
 

 

Antialerjik ilaçları doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 

 
 

 

 
 Anafilaktik Ģokta vücutta görülen değiĢiklikleri araĢtırınız. 

 Otokidler ile hormonlar arasındaki farklar nelerdir? 

 Antihistaminik ilaçlar en çok hangi kliniklerde ve nasıl kullanılır? AraĢtırınız. 

 

6. HĠSTAMĠN VE ANTĠHĠSTAMĠNĠK 

ĠLAÇLAR 
 

Histamin, prostaglandinler ve serotonin otokoidler olarak adlandırılan bileĢiklerdir. 

Vücutta pek çok doku tarafından sentezlenebilir. Sentezlendikleri dokuda etkilerini gösterir, 
etki bölgelerinde inaktif metabolitlere çevrilirler ve lokal hormon olarak iĢlev yaparlar. 

Yapıları ve farmakolojik etkileri birbirinden çok farlıdır. AĢağıda bazı otokoidler Tablo 

6.1‟de gösterilmiĢtir. 

 

Vücutta bulunan bazı otokoidler ve görevleri 

Bradikininler         → Güçlü vazodilatör etkilidirler. 

Prostaglandinler    → Düz kasları uyarır ve ağrı oluĢumunda rol oynar. 

Angiotensinler       → 
Güçlü vazokonstriktör etkilidir. 

Prostasiklinler       → Pıhtı oluĢumunu önler. 

Tromboksanlar     → 
Trombositlerin agregasyonunu sağlar, düz kaslarda kasılma 
yapar. 

Tablo 6.1: Otokoidler ve etkileri 

 

Histamin, alerjik ve inflamatuar reaksiyonlarda, mide asidi sekresyonunda ve beynin 

belirli bölgelerinde sinirsel iletide aracılık eden bir kimyasal mediyatördür. Histamin tüm 
dokularda bulunur ancak akciğerler, cilt, gastrointestinal sistem, mast hücreleri ve bazofil 

lokositlerde daha yüksek miktarlarda bulunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Sentezi: Dokularda (endojen) yaygın olarak bulunan histamin histidin 

maddesinin dekarboksilasyonu ile sentezlenir. Mast hücreleri (deri, mide, 

bağırsak, solunum yollarındaki bağdokusu hücresi), bazofiller, akciğerler, cilt 

ve GĠS depolanır ve sentezlenir. Mast hücreleri ve bazofil lökositler içinde 
histamin, granüllerde heparin ve ATP ile birlikte depolanır. 

 Histaminin salınımı: Soğuk, bakteri toksinleri, arı iğnesindeki venomlar, bazı 
ilaçlar ve travma nedeniyle hücrelerin hasar görmeleri sonucunda dokulardan 

histamin sagılanır. Genellikle çeĢitli kimyasal mediyatörlerle birlikte salgılanır. 

 Histamin salınımına neden olan ilaçlar: Morfin, tubokürarin, polimiksin, 

guanetidin ve 48/80 bileĢiğidir. 

 Histaminin farmakolojik etkileri: Histaminin klinikte kullanımı yoktur. 

Sadece bazı hastalıklarda (pernisiyöz anemi, feokromastoma, aklorhidridri) tanı 
amacıyla kullanılmaktadır. Ancak histaminin etkilerini değiĢtiren ilaçların 

(antihistaminikler) tedavide rolü çok büyüktür. Vücutta histaminin etkilerinin 

ortaya çıkmasından sorumlu iki grup reseptör vardır. Histaminin baĢlıca etkileri 

ve sorumlu reseptörler Tablo 6,2‟de verilmiĢtir. 

 Alerji ve anafilakside histaminin rolü: Düz kaslarda kasılma, kılcal 
damarlarda geniĢleme ve geçirgenliklerinde artma, duyusal sinir uçlarının 

uyarılması ve vücut salgılarında artıĢ gibi alerji ve anafilakside görülen 

semptomlar ile histaminin ĠV uygulanması sonucu oluĢan semptomların 

birbirine benzer olduğu görülmüĢtür. 

 

Histaminin etkileri 
Sorumlu 

reseptörler 

Vazodilatasyon 

Hipotansiyon  

Kapiller çeper geçirgeliğinde artma ve ödem 

Cilttelokal vazodilatasyon (kızarıklık, kaĢıntı, ĢiĢlik) sonucu oluĢan üçlü 

yanıt 

 

Kalp atım sayısının artması 

Mide asit salgısında artma 

 

BronĢ ve bağırsak düz kaslarında kasılma 

Nazal ve bronĢial mukus salgısında artma 

KaĢıntı ve ağrı (duysal sinir uçlarına etki) 

H1 ve H2  

H1 ve H2 

H1 ve H2 

H1 ve H2 

 

 

H2 

H2 

 

H1 

H1 

H1 

Tablo 6.2: Histaminin etkileri 
 

6.1. Antihistaminikler 
 

Histaminik reseptörleri (H1 ve H2) bloke ederek histaminin etkilerini inhibe eden 

ilaçlara antihistaminikler adı verilir. Antihistaminikler histaminin sentez, salınım veya 
parçalanmasını etkilemezler, sadece reseptörlerde spesifik etki ile histaminle etkileĢirler. 

Antihistaminik ilaç denilince H1 reseptör angonitleri kastedilir. 
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6.1.1. H1 Reseptör Antagonistleri (Klasik Antihistaminikler) 
 

Histaminin H1 reseptörleri aracılığıyla oluĢturdukları tüm etkileri bloke ederler. Bu 
etkiler; kapiller vazodilatasyon ve geçirgenlik artıĢı, ciltte kaĢıntı, yanma, 

bronkokonstriksiyon ve düz kaslarda kasılmadır. Ayrıca H1 reseptör antagonistleri 

antihistaminik etki dıĢında sedasyon, antikolinerjik özellik, lokal anestezik etki gösterme gibi 

baĢka etkilere de sahiptirler. 
 

 Tedavideki yeri; 
 

 Alerji (böcek sokmaları, eritemler), 

 Saman nezlesi, alerjik rinit,  

 TaĢıt tutması ve bulantı, 

 Sedatif olarak (uykusuzlukta ve preanestezide), 

 Anafilaktik Ģok ve ürtiker de kullanılır. 

 
Farmakokinetik özellikleri; oral yolla uygulandıktan sonra emilim iyidir ve en yüksek 

serum konsantrasyonuna 1-2 saatte ulaĢırlar. Ortalama plazma yarılanma ömrü yaklaĢık 4-6 

saat olup biyo yararlanımları yüksektir. Santral sinir sistemi de dâhil bütün dokulara 
dağılırlar. Karaciğerde metabolize edilirler. Çok azı değiĢikliğe uğramaz. Ġlaç ve 

metabolitleri böbreklerden atılırlar. 

 

 Yan etkileri 
 

 Sedasyon  

 Tinnitus 

 Yorgunluk, baĢ dönmesi 

 Bulanık görme 

 Tremor 

 Ağız kuruluğu 

 Sıralı hareketleri yapamama 

 Görme bozuklukları 

 

 Ġlaç etkileĢimleri: Alkol, hipnotikler ve sedatiflerle birlikte kullanıldıklarında, 

o ilaçların santral sinir sistemini deprese edici etkilerini artırırlar. Eritromisin, 
klaritromisin, terfanadin ve astemizolün metabolize edilmesini engelleyerek 

ciddi kardiyak aritmilere neden olabilirler. 
 

 Tedavide kullanılan baĢlıca antihistaminik ilaçlar 

 
Klinikte kullanılan antihistaminik ilaçlar ve etkileri özetle Tablo 6.3‟te verilmiĢ olup 

önemli ve çok kullanılanlar hakkında ayrıca bilgi verilmiĢtir. 
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Antihistaminik Ġlaçlar (H1 Reseptör Antagonistleri) 

1. KuĢak antihistaminikler 2. KuĢak antihistaminikler 

Difenhidramin Astemizol 

Dimenhidrinat Akrivastin 

Antazolin Azatadin 

Klemizol  Ebastin 

Doksilamin Feksofenidin 

Prilamin Loratadin 

Klorfeniramin Setrizin 

Hidroksizin Terfenadin 

Meklizin NOT: 1. kuĢak antihistaminiklerin 

sedatif etkileri fazladır. 2. kuĢak 

antihistaminiklerin sedatif etkileri zayıftır 
(kan-beyin bariyerini aĢamadıkları için). 

Buklizin 

Prometazin 

Sinarizin 

Bromfeniramin  

Tablo 6.3: Antihistaminik ilaçlar  

 

 Dimenhidrinat: Ticari ismi dramaminedir. Güçlü antihistaminik, antiemetik, 
sedatif ve antikolinerjik etkilere sahiptir. TaĢıt tutmasına karĢı en etkili 

antihistaminik ilaçtır. TaĢıt tutması için aracın hareketinden yarım saat önce 

alınması gerekir. Ayrıca meniere sendromu, gebelik ve postoperatif bulantı ve 
kusmalarda endikedir. Oral ve parenteral yolla kullanılır. BaĢlangıç dozu 50-

100 mg‟dır. Aynı dozda günde 3-4 defa verilebilir. Günlük yetiĢkin toplam dozu 

400 mg„dır. 

 Difenhidramin: Güçlü antihistaminik, antiemetik, sedatif ve antikolinerjik 

etkilere sahiptir. Ayrıca antitüssüf etkisi olan difenhidramin, benadryl ticari 

adıyla bilinir. Oral yolla günde 4 defa 25 mg dozda kullanılır. Antikolinerjik 
yan etkilere benzer (ağız kuruluğu, kabızlık, mukusta koyulaĢma vb.) ile birlikte 

uyuĢukluk ve sedasyon en önemli yan etkileridir. 

 Hiroksizin: Antihistaminik ve anksiyolitik etkisi güçlüdür. Ayrıca 

premedikasyonda da kullanılır. Yan etkileri genel antihistaminiklerede olduğu 

gibidir. Tablet ve Ģurup biçimindeki preperatından antihistaminik olarak gece 
yatmadan önce tek doz 25 mg ile baĢlanıp daha sonra günde 3-4 defa 25 mg 

olarak kullanılabilir. 

 Feniramin: Ticari adı “Avil” dir. Alkilaminler grubunda yer alır. Sedatif etkisi 

zayıf, antihistaminik etkisi güçlüdür. Oral, ĠM, ĠV. yolla kullanım Ģekilleri ve 

lokal etkili formu vardır. Genelikle çocuklarda tercih edilir. 

 Loratadin: Ġkinci kuĢak antihistaminiklerden biridir. Tablet ve süspansiyon 
formları vardır. Ticari Ģekillerinden biri “Alarin” Ģuruptur. Oral yolla çabuk 

absorbe olur ve karaciğerde metabolize olur. Alerjik rinit ve kronik ürtiker 

tedavisinde kullanılır. 

 Setrizin: Kan-beyin engelini aĢamadığı için sedatif etkisi yoktur. Alerjik rinit, 

idiopatik ürtiker tedavisinde kullanılır. Oral yolla verilir. 
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6.1.2. H2 Reseptör Antagonistleri  
 

Tüm H2 reseptörlerini bloke ederler. Histaminin H2 reseptörler aracılığıyla oluĢturtuğu 
mide asiditesinin artırıcı etkisini antagonize ederler ve tedavide temel kullanım amacı peptik 

ülserde mide asit salgılanmasını azaltmaktır. BaĢlıca H2 reseptör antagonistleri; simetidin, 

ranitidin ve famotidin‟dir. Famotidin günde 40 mg dozda 1-2 ay kullanılır. Ranitidin günde 2 

defa 150 mg dozda kullanılır. 
 

 Simetidin: Oral yolla kullanılır, mide asit salgılanmasını %50‟den fazla azaltır. 

Tüm vücuda dağılır ve atılımın çoğu böbreklerdendir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Antialerjik ilaçları ayırt ediniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Histaminik ilaçları ayırt ediniz. 
 Histaminin özelliklerini yazarak 

çalıĢabilirsiniz. 

 Antihistaminik ilaçların etkilerini analiz 

ediniz. 

 Antihistaminik ilaçların 
endikasyonlarını ve 

kontroendikasyonlarını araĢtırabilirsiniz. 

 Antihistaminik ilaçları etki Ģekillerine 
göre sınıflandırınız. 

 1. ve 2. kuĢak antihistaminik ilaçları 
Ģema Ģeklinde gruplandırabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi histaminin sadece H2 resptörlerinin uyarılması ile oluĢur? 
A) Vazodilatasyon 

B) Ödem 

C) Hipotansiyon 

D) Mide asit salgısında artıĢ 
E) Düz kasların kasılması 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ülser tedavisinde kullanılan H2 reseptör antagonistidir? 

A) Simetidin  

B) Difenhidramin  
C) Prometazin 

D)Dimenhidrat 

E) Hidroksizin  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi histamin salımına neden olan ilaçtır? 
A) Simetidin 

B) Kinidin 

C) Tübokürarın 

D) Siklizin 

E) Digoksin 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi metabolize olması H1 reseptör antagonistlerince önlenerek 

ciddi kardiyak aritmilere neden olan ilaçlardan biri değildir? 

A) Klaritromisin 
B) Eritromisin  

C) Terfenadin 

D) Astemizol 
E) Aspirin  
 

5. AĢağıdakilerden hangisi antihistaminiklerin tedavide kullanıldığı durumlardan 

değildir? 

A) Enfeksiyöz rinit 

B) Alerji 
C) Anafilaktik Ģok  

D) TaĢıt tutması 

E) Alerjik rinit 
 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

 
 

Ġlaç çeĢitleri arasından doğru olarak kemoterapotik ilaçları ayırt edebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Mikrorganizma çeĢitleri ve özellikleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Bilinçsiz antibiyotik kullanmanın olumsuz sonuçları neler olabilir? AraĢtırınız. 

 AĠDS hastalığı ve tedavisindeki yenilikler konusunda araĢtırma yapınız. 

 Antibiyogramın niçin ve nasıl yapıldığını öğreniniz. 

 

7. KEMOTERAPOTĠK ĠLAÇLAR 
 

Kemoterapi; enfeksiyona neden olan mikroorganizmaları ve parazitleri, hastanın 

normal hücrelerine zarar vermeden yok edebilen veya geliĢmelerini durdurabilen ilaçlarla 
yapılan tedavi Ģekline denir. Kemoterapide kullanılan ilaçlara da kemoterapötik ilaçlar denir. 

 

Kemoterapinin ana ilkesi; konakçıda az, hastalık etkeni olan mikroorganizmada fazla 
toksik etki oluĢturmaktır. Bu selektif etki, insan hücresi ile mikroorganizma hücresi 

arasındaki yapı ve biyokimyasal iĢleyiĢ farkından kaynaklanmaktadır. En seçici etki gösteren 

ilaçlar penisilinlerdir. 

 
Ġlacın sağladığı seçici (selektif) toksisite göreceli bir durumdur ve genellikle kullanılan 

ilacın dozuna göre değiĢir. Bu nedenle hastaya zarar verecek dozları aĢmadan 

mikroooraganizmalara etkili olacak dozun dikkatli seçilmesi gerekir. 
 

Kemoterapide kullanılan ilaçlar genellikle etki ettikleri mikroorganizmanın cinsine 

göre sınıflandırılırlar (Tablo 7.1). 
 

Kemoterapotik Ġlaçlar 

 Antibakteriyel ilaçlar 

 Antihelmintik ilaçlar 

 Antimalaryal ilaçlar 

 Antiamibik ilaçlar 

 Antiriketziyal ilaçlar  

 Antiviral ilaçlar 

 Antineoplastik ilaçlar 

Tablo 7.1: Kemoterapotik ilaçların sınıflandırılması 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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7.1. Antibakteriyel Ġlaçlar 
 
Mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlara karĢı kullanılan, sentez yolla ve 

çeĢitli küflerden elde edilen ilaçlara genel anlamda antibiyotikler denir. Antibakteriyel tedavi 

kavramı 19. yüzyılın sonlarına doğru geliĢmiĢtir. 1929‟da penisilinin keĢfedilmesi, 1935 
yılında sulfonamidlerin tedaviye girmesi ve birçok ilacın  tedaviye eklenmesiyle birçok 

hastalığın tedavisi mümkün hâle gelmiĢtir. 

 

Antibakteriyel ilaçlar kimyasal yapılarına ve mikroorganizmalar üzerindeki etkilerine 
göre ikiye ayrılırlar. Tablo 7.2‟de gruplar altındaki ilaçları inceleyebilirsiniz. 

 

Bakteriostatik etki; bakteri hücrelerinin geliĢmesinin ve üremesinin durdurulmasıdır. 
 

Bakterisid etki; bakteri hücrelerinin öldürülmesi, yok edilmesidir. Bakterisid ve 

bakteriostatik etkili ilaçlar tedavide kombine olarak kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar birbirinin 
etkisini antagonize ederler. 

 

Bakteriostatik Ġlaçlar Bakterisid Ġlaçlar 

 Tetrasiklinler 

 Sulfonamidler 

 Kloramfenikol 

 Linkozamidler  

 Makrolidler 

 Penisilinler 

 Sefalosporinler 

 Ġmipenem 

 Aztreonam 

 Aminoglikozidler 

 Fluorokinolonlar 

 Vankomisin 

 Rifampin 

 Nitroimidazoller 

Tablo 7.2: Antibiyotiklerin etki güçlerine göre sınıflandırılması 

 

Antibiyotiklere duyarlı olan mikroorganizma türlerinin tümüne o ilacın spektrumu 
denir. Ayrıca bir antibiyoğin etkili olabilmesi için enfeksiyon bölgesinde yeterli yoğunlukta 

bulunması gerekir. Etkin tedavi için uygulanan doz önemlidir. 

 

Antibiyotiklerin hassasiyetini in vivo olarak anlamak için antibiyotik hassasiyet testi 
(antibiyogram) yapılmaktadır. Antibiyogram ile enfeksiyon etkeni bakterilere hangi 

kemoterapotiğin, hangi yoğunlukta etkili olduğu saptanmaktadır. Etki spektrumlarına göre 

antibakteriyel ilaçlar iki gruba ayrılır. 
 

 Dar spektrumlu antibakteriyel ilaçlar: Az sayıda hatta birkaç 

mikroorganizmaya etki eden ilaçlardır. Örneğin isoniyazid (INH) sadece m. 

tuberkulosis üzerine etkili bir ilaçtır. Sefalosporinler, linkomsin , klindamisin de 
bu grupta yer alır. 
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 GeniĢ spektrumlu antibakteriyel ilaçlar: Çok sayıda mikroorganizmaya etki 

eden antibakteriyal ilaçlardır. Örneğin tetrasiklinler, kloramfenikol, 

sulfonamidler. 

 
Antibiyotik tedavisinde önemli bir kavramda direnç (rezistans) oluĢmasıdır. Direnç, 

duyarlı mikroorganizmaların zaman içinde etkilendikleri antibiyotiklerden etkilenmemesi 

veya daha az etkilenmesidir. Mikroorganizmanın antibiyotiğin yeterli konsantrasyonunda 
ondan kalıtsal olarak etkilenmemesine doğal direnç (rezistans) denir. Mikroorganizmanın 

antibakteriyel ilaçla karĢılaĢtıktan sonra direnç kazanılmasına kazanılmıĢ direnç denir. 

Yetersiz dozda, yetersiz sürede ya da gereğinden fazla, uzun süre antibakteriyel ilaç 

kullanımı sonucu geliĢir. Bir antibiyotiğe dirençli mikroorganizma türü, genellikle benzer 
kimyasal yapıya sahip diğer antibiyotiklere de dirençlidir. Bu duruma çapraz direnç denir. 

Örneğin kimyasal yapılarında beta laktam (β-Laktam) halkası bulunduran penisilinlerden 

birine dirençli olan bir mikroorganizma, diğer penisilin türevlerine de dirençlidir. 
 

Antibiyotikler klinikte genellikle antibiyogram yapılarak kullanılır. Diğer durumlarda 

geniĢ spektrumlu antibiyotikler verilerek tedavi sürdürülür. Ancak bu durumlarda direnç 
oluĢma riski artar. 

 

 Antimikrobiyal ilaç kombinasyonları, enfeksiyona yol açan bakteriye etkili en 

dar spektrumlu antibiyotikle tedavi en uygun antibiyotik tedavisidir. Böylece 
süperenfeksiyon olasılığı, mikroorganizmaların direnç geliĢtirme riski ve 

toksisite azaltılabilir. Fakat ilaç kombinasyonlarının gerekli olduğu durumlarda 

vardır. Tüberkülozun birkaç ilaç ile birlikte tedavi edilmesi gibi. Kombine 
tedavinin amacı, antibiyotikle elde edilecek olan antibakteriyel etkiyi 

güçlendirmek ve spektrumu daha da geniĢletmektir. Antibiyotikler bir arada 

kullanıldıklarında baĢlıca üç Ģekilde etkileĢir: 

 

 Sinerjistik etkileĢim: Bir antibiyotiğin diğerinin etkisini artırmasıdır.  

 Aditif etkileĢim: Her birinin etkilerinin toplamına eĢit etki elde edilir. 

 Antagonistik etkileĢim: Biri diğerinin etkisini azaltır. Örneğin bakterisid 

(penisilinler) ve bakterostatik (tetrasiklinler, kloramfenikol) etkili 
antibiyotikler birlikte kullanılırsa antagonistik etkileĢim oluĢur.  

 

Resim 7.1: Oral antibiyotik ilaçlar 
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7.1.1. Antibakteriyel Ġlaçların Etki Mekanizmaları 
 

Antibiyotikler, mikroorganizma hücresinde etkiledikleri yere ve etki mekanizmalarına 
göre dört grupta ele alınır. Bakteri hücre duvarı sentezini inhibe edenler, bakteri için gerekli 

olan metabolizmayı inhibe edenler, protein sentezi inhibitörleri ve nükleik asit fonksiyonunu 

ve sentezini inhibe edenler. 

 

7.1.1.1. Bakteri Hücre Duvarı Sentezini Ġnhibe Edenler 
 
Bu grup antibakteriyel ilaçlar, etkilerini bakteri hücre duvarı sentezini engelleyerek 

gösterirler. Bakteri hücre duvarı sentezini engelleyen ilaçlar en güçlü etkiyi, üremekte olan 

bakteriler üzerinde gösterir. Bu grup ilaçlar geliĢimini tamamlamıĢ bakteri hücresine çok az 

etkili hatta etkisizdir. Bu grubun en önemli üyeleri beta(ß) laktam antibiyotiklerdir. Bu ismi 
almalarının nedeni aktiviteleri için β laktam halkası taĢımalarıdır. 

 

Bu grupta yer alan antibiyotikler 
 

 Penisilinler 

 Sefalosporinler 

 Basitrasin 

 Novobiosin 

 Vankomisin 

 Aztreonam 

 Ġmipenem 

 

7.1.1.2. Bakteri Ġçin Gerekli Olan Metabolizmayı Ġnhibe Edenler  
 
Folik asit; pürin ve primidinlerin (DNA ve RNA prekürsörleri), hücre büyümesi ve 

çoğalması için gerekli diğer bileĢiklerin sentezinde gereklidir. Folik asit olmadığında 

hücreler büyüyemez ve bölünemezler. Sulfa grubu ilaçlar folik asit sentezinin 
inhibitörleridir. Bakterilerin folik asit sentezini ve folik asidin tek karbon taĢıyıcısı 

kofaktörlerine dönüĢmesini engellerler. Böylece bakteri hücresi için gerekli olan pürin ve 

pirimidin ve amino asit sentezi engellenmiĢ olur. 

 

Bu gruptaki kemoterapötikler: 
 

 Sulfonamidler 

 Sulfonlar 

 Trimetoprim 

 PAS (Paraaminosalisilik asit) 

 Ġzoniazid (INH) 

 Etambutol 

 Ko-trimoksazol 
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7.1.1.3. Protein Sentezi Ġnhibitörleri 
 

Bu grup antibiyotikler, antimikrobiyal etkilerini bakteri hücresinin ribozomunu 
etkileyerek gösterirler. GeniĢ spektrumludurlar ve etki mekanizmaları genellikle 

bakterostatiktir. Lyme hastalığı, kolera, mikoplazma pnömonisi, klamidya enfeksiyonları, 

kronik idrar yolları enfeksiyonları bu grup ilaçların kullanıldığı hastalıklardır. 

 
Bu gruptaki kemoterapötikler: 
 

Tetrasiklinler 

Kloramfenikol 

Aminoglikozidler Makrolidler 

Klindamisin 

 Demoksisilin 

 Doksisilin 

 Tetrasiklin 

 Minosiklin 

 Amikasin 

 Gentamisin 

 Streptomisin 

 Neomisin 

 Netilmisin 

 Tobramisin 

 Azitromisin 

 Klaritromisin 

 Eritromisin 

Tablo 7.3: Protein sentezi inhibitörleri 

 

7.1.1.4. Nükleik Asit Fonksiyonunu veya Sentezini Ġnhibe Edenler 
 

Bu grubun en tipik ve yaygın kullanılan üyesi siprofiloksasindir. Esas olarak üriner 

sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılırlar. Gereksiz ve yanlıĢ kullanımı dirençli 

suĢların geliĢmesine neden olur ve bu durum kullanım alanını daraltmıĢtır. 
 

Fluorokinolonlar Kinolonlar Ġdrar yolu antiseptikleri 

 Siprofloksasin 

 Enoksasin 

 Lomefloksasin 

 Norfloksasin 

 Ofloksasin 

 Nalidiksik asit 
 Metenamin 

 Nitrofurantoin 

Tablo 7.4: Nükleik asit sentezini inhibitörleri 

 

7.2. Penisilinler 
 

Penisilinin antibakteriyel etkinliği ilk defa 1929‟a A. Fleming tarafından penicillium 
notatum adlı bir mantarda bulunmuĢtur. Penisilinler etkilerini bakteri hücre duvarı sentezini 

inhibe ederek ve otolitik enzimlerini aktive ederek gösterirler. Güçlü bakterisid etkili olup 

tüm antibakteriyel ilaçlar içinde bakteriler üzerine en seçici etki gösteren ilaç grubudur. 

Penisilinlerin yapısı 6-APA (6- aminopenisilanik asid)‟dır. 6- APA, tiazolidin ve beta- 
laktam halkalarından oluĢur. Penisilinler doğal olarak elde edildikleri gibi özel metotlarla 

yarı sentetik olarak a yapılmaktadır. Penisilinlerin antibakteriyel etkinlikleri ünite terimi ile 

ifade edilir (0,6 mikrogram= 1 ünitedir). 
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Penisilinler kuru toz hâlinde bozulmadan uzun süre kalabilirler. Sudaki solüsyonları 

da oda sıcaklığında 24 saat içinde etkinliğini yitirir. Bu sebeple enjeksiyonluk penisilin 

müstahzarları viyal içinde kuru toz hâlinde bulunur. 
 

Mide bağırsak kanalından az emildiklerinden oral biyoyararlanım tam değildir. Asidik 

bileĢiklerdir bu nedenle intratekal uygulanmamalıdır. Penisilinlerin enjeksiyonluk Ģekilleri 

genellikle kas içine enjekte edilir. Ağır enfeksiyonlarda kristalize Ģekli ĠV yolla verilir. 
Absorbsiyondan sonra vücut sıvıları ve dokuları içine serbestçe dağılır. Serebrospinal sıvıya 

geçemez. Ancak menenjit durumunda geçirgenlik artacağından, BOS'a yüksek 

konsantrasyonda geçer. Oral verilen penisilinlerin alerjik yan etki yapma durumları 
paranteral verilmeye oranla daha düĢüktür. Bununla beraber ciddi ve alerjik reaksiyon 

yapabildikleri bildirilmiĢtir. 

 
Büyük oranda böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla atılır. 

Probenesid penisilinlerin tübüler sekresyonunu azaltır ve böylece etki sürelerini uzatır. En 

kısa etkili penisilin, metisilin; en uzun etkili penisilin, mezlosilin ve tikarsilindir. 
 

Sadece Oral Kullanılan 

Penisilinler 

Sadece Parenteral Kullanılan 

Penisilinler 

 Fenoksipenisilinler 

 Amoksisilin  

 Kloksasilinler 

 Penisilin G  

 Metisilin  

 Tikarsilin  

 Asilüreidopenisilinler 

Tablo 7.5: Oral ve parenteral penisilinler 
 

Penisilinler altı grupta incelenir. Bunlar aĢağıda anlatılmıĢtır. 
 

7.2.1. Benzil Penisilinler 
 

Tedavide ilk kullanılan penisilinlerdir. Aside duyarlı oldukları için oral yolla 

kullnılmazlar. Penisilin G (benzyl penicilline) bu gruptadır. Genellikle ĠM olarak 600.000-

1.000.000 ĠÜ yapılır. ĠV infüzyon Ģeklinde de verilir. Gr (-) ve Gr (+) koklara, Gr (+) 
basillere, treponema pallidum, leptospira gibi bakterilere etkilidir. 

 

 Kristalize penisilin G (benzil penisilin): ÇeĢitli gram (-) ve (+) koklara, gram 

(+) basillere ve spiroketlere enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. ĠM ve ĠV 

infüzyonla uygulanır. 

 Prokain Penisilin G: Penisilinler içinde en fazla alerjik reaksiyon riski olan 

uzun etki süreli penisilindir. Sadece ĠM uygulanır.  

 Benzatin Penisilin G: Depo penisilin de denir. En uzun etkili penisilindir. ĠM 

yolla derin uygulanmalıdır. Enjektöre çekilince hastaya hemen uygulanmalıdır. 

Bekletilirse enjektörde katılaĢır. 600.000, 1.200 000 ve 2.400 000 ünitelik 

preperatlar 15-30 günde bir kullanılır. Özellikle uzun süren bazı 

enfeksiyonlarda, A grubu streptekoksik farenjit ve romatik ateĢ profilaksisinde 

kullanılır. 
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7.2.2. Aside Dayanıklı Oral Penisilinler 
 

Aside dayanıklı oldukları için oral yolla kullanılabilirler. Yiyecekler absorbsiyonu 
azaltacağı için yemeklerden önce alınmalıdır. Etki spektrumları penisilin G‟ye benzer, ancak 

gram negatif koklara etkinlikleri daha azdır. Bu grupta; fenetisilin, penisilin V (fenoksimetil 

penisilin), propisilin ve azidosilin yer alır. 

 

7.2.3. Beta Laktamazlara Dayanıklı Penisilinler 
 
Stafilokok aureus‟un salgıladığı beta laktamazlara dayanıklı, E. koli gibi gram negatif 

basillerin salgıladıklarına ise yeterli derecede dayanıklı değildirler. Antibakteriyel 

etkinlikleri benzil penisilinlere oranla daha azdır. Metisilin, nafsilin, formidasilin, temosilin 

ve izoksazolil penisilinler bu grupta yer alır. 
 

 Metisilin: Aside dayanıksız olduğundan oral kullanılmaz. 

 Nafsilin: Yarı sentetik bir penisilindir. Penisilinaz salgılayan satafilokoksik 

enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. ĠM ve ĠV yoldan uygulanır. 

 Ġzoksazolil Penisilinler: Oral kullanılabilirler. Esas olarak penisilin G‟ye 

dirençli stafilokok aeurus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılırlar. Oksasilin, 
kloksasilin, diklosasilin, floksasilin bu gruptaki penisilinlerdir. 

 

7.2.4. Aminopenisilinler 
 

GeniĢçe etki spektrumuna sahip, yarı sentetik ve mide asidine dayanıklı ilaçlardır. 
Genellikle beta laktamazlara dayanıksızdırlar. Dar spektrumlu penisilinlerin etkiledikleri 

patojenlere ilaveten H. influenza, E. coli, Proteus mirabalis, shigella, salmonella gibi gram 

negatif basillere de etkilidirler. 
 

Bu grupta bululan ilaçlar aĢağıda tabloda gösterilmiĢtir. 

 

 Amoksisilin  

 Siklasilin  

 Episilin  

 Ampisilin ve esterleri (ampisiline dönüĢerek etki yapan ön- ilaçlar):  

 Bakampisilin  

 Pivampisilin  

 Talampisilin  

 

Tablo 7.6: Aminopenisilin grubu ilaçlar 

 

 Ampisilin: E. coli‟ye bağlı idrar yolu enfeksiyonları, kr. bronĢit, salmonella, 
shigella enfeksiyonları ve otitis media tedavisinde kullanılır. Oral yolla 

genellikle 6 saat ara ile 250-500 mg verilir. ĠM veya ĠV olarak günde 150-200 

mg/kg dozunda yapılır. 
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 Amoksisilin: GeniĢ spektrumlu antibakteriyel ajan olup ampisiline göre oral 

yolla daha iyi absorbe edilir. Tifoda kloramfenikolden sonra ikinci ilaç olaral 

tercih edilir. Günde üç defa 500 mg dozda kullanılır. 

 

7.2.5. Antipsödomal Penisilinler 
 

Bu gruptaki ilaçlar diğer penisilinlerin etkiledikleri mikroorganizmalara ilaveten P. 

aeruginosa, proteuslari, enterobakterler, B. fragilis ve klebsiella‟ya (en etkilisi piperasilin) 
etkilidirler. Parenteral yoldan kullanılır (Karindasilin ve karfenesilin oral kullanılır.). 

Antipsödomonal etkinliği en düĢük olan karbenesilindir. Azlosilin ve piperasilin en güçlü 

antipsödomonal etkili penisilinlerdir. Aminoglikozitlerle kimyasal etkileĢim gösterirler. 
 

Bu grupta yer alan ilaçlar tablo 7.7‟da verilmiĢtir. 
 

Karboksipenisilinler Asilüreidopenisilinler 

 Teraksilin 

 Karbenesilin ve esterleri 

 Azlosilin 

 Mezlosilin 

 Piperasilin 

Tablo 7.7: Antipsödomal penisilinler 
 

7.2.6. Beta Laktamaz Ġnhibitörleri Ġle Kombine Penisilinler 
 

Bazı bakteriler penisilinaz enzimi üreterek bazı penisilinleri etkisiz hâle getirir. Beta 

laktamaz inhibitörleri ile ampisilin, tikarsilin ve amoksisilinle kombine edilerek böylece bu 
ilaçların güçleri artırılır ve spektrumları geniĢletilir. Kombinasyonda kullanılan ilaçlar 

Ģöyledir Tablo 7.8‟de verilmiĢtir. 
 

Klavulanik asit  

Klavulanik asit 

Sulbaktam  

Tazobaktam 

+ 

+ 

+ 

+ 

Amoksisilin 

Tikarsilin 

Ampisilin 

Piperasilin 

Tablo 7.8: Kombinasyon kullanılan ilaçlar 
 

7.2.7. Penisilinlerin Yan Etkileri 
 

En sık görülen alerjik reaksiyonlardır. Parenteral yoldan uygulananlarda bu etki 

fazladır. 
 

 Alerjik reaksiyonlar: etken penisiloik asittir. En sık, Tip I alerjik reaksiyonlar 
görülür. Cilt döküntüleri, serum hastalığı anjionörotik ödem, anafilaktik Ģoka 

kadar giden ciddi tablolar görülebilir. Akut anafilaksilerin yakalaĢık %10‟u 

öldürücü seyretmektedir. Bu nedenle hemen müdahale edilmesi gerekir. 
Penisilin alerjisi olanların yaklaĢık %10‟u sefalosporinlere de alerjiktir (çapraz 

alerji). Penisilin alerjisinde kullanılacak alternatif ilaç eritromisindir. 
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Alerjik reaksiyon görüldüğü taktirde 0.5-1 mg adrenalin sübkütan veya ĠV (çok yavaĢ) 

ve ĠV glukokortikoid verilir. Damar yolu açılır. ĠV infüzyon sıvı takılır. Asidozu önlemek 

için sodyum bikarbonat, kan basıncını yükseltmek için noradrenalin veya dopamin fizyolojik 

sıvılara eklenebilir. 
 

Penesilin türevi ilaçlarda alerjik reaksiyonların dıĢında; ilaç ateĢi, ishal, yüksek 

dozlarda SSS‟de irritasyon ve eksitasyon görülebilir. Ayrıca karbenisilin, piperasilin ve 
tikarsilin kanama zamanını uzatır. Ampisilin, amoksisilin gibi geniĢ spektrumlu penisilinler 

süperenfeksiyon oluĢturabilir. 

 

7.3. Sefalosporinler 
 
Beta laktam antibiyotikleridir ve yapısal olarak penisilinlere benzerler. Penisilinler 

gibi bakteri hücre duvarını bozarak etki ederler. BOS‟a geçemezler ancak kemik dokuya 

yüksek oranda geçerler. Özellikle penisiline dirençli stafilokok ve gonokoksik 
enfeksiyonlarda tercih edilirler. Büyük oranda böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler 

sekresyonla atılırlar. GeniĢ spektrumları, tedavideki etkinlikleri ve yan etkilerinin az olması 

dolayısıyla ile son yıllarda çok kullanılan antibiyotiklerden olmuĢtur. Sefalosporinler 

geliĢtirilme sürecine göre dört jenerasyonda ele alınır. Tablo 7.9‟e bakınız. 
 

1. KuĢak 2. KuĢak 3. KuĢak 4. KuĢak 

Sefaleksin (po)  

Sefaloglisin (po)  

Sefadroksil (po)  

Sefalotin (pe)  

Sefasetril (pe)  

Sefazolin (pe)  

Sefapirin (pe)  

Sefradin (po + pe) 

Sefaklor (po)  

Sefiksim (po)  

Sefprozil (po)  

Lorakarbef (po)  

Seftibuten (po)  

Sefamandol (pe)  

Sefoksitin (pe)  

Sefotetan (pe)  

Sefmetazol (pe)  

Sefonisid (pe)  

Sefuroksim 

Seftazidim (pe) 

Sefsulodin  

Sefaperazon (pe)  

Sefotaksim (pe) 

Seftizoksim (pe) 

Seftriakson (pe) 

Moksalaktam  

Sefmenoksim 

Sefpodoksim (po) 

Sefepim (pe) 

Sefpirom (pe) 

Tablo 7.9: Oral ve parenteral penisilinler 

 
 1. kuĢak sefalosporinler: Ortaya ilk çıkan sefalosporinlerdir. Dar 

spektrumludurlar. Gram (+) ve gram (-) koklara ve az sayıda gram (-) aerob 

basillere etkilidirler. 
 

 Sefazolin: Stafilokok enfeksiyonları ve cerrahi profilaksi amacıyla çok 

kullanılır. Kemik dokuya geçiĢi iyi olduğu için osteomiyelitte ilk tercih 

edilen antibiyotiklerdir. ĠV ve ĠM yolla kullanılır. 

 
 2. kuĢak sefalosporinler: Gram (+) koklara, beta laktamaz salgılayan 

bakterilere, H. influenza, E. coli, klebsiella, enterobakter aerogenes, proteus ve 

bazı neisseria suĢlarına karĢı etkilidir.  
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 Sefaklor: H. influenza, proteus ve E.coli bakterilerine etkilidir. Daha çok 

ampisiline dirençli H. influenzadan kaynaklanan otitis media, ÜSYE„de 

kullanılır. Oral günde 1 -2 defa 375-750 mg dozunda kullanılır. 

 Sefuroksim: Etki süresi diğerlerine göre uzundur. Kan-beyin bariyerini 

geçebilir. Toplumda kazanılmıĢ bronĢit veya pnömonisi olan yaĢlı 

hastaların ve bağıĢıklık sistemi baskılanmıĢ hastaların tedavisinde 
kullanılır. 

 

 3. kuĢak sefalosporinler: Penisilinaz salgılayan bakterilere ve psödomanas 
aeruginasa karĢı daha etkilidir. BOS‟a geçiĢleri iyidir bu sebeple menenjit 

tedavisinde de kullanılırlar. Bu grup ilaçlar hipotrombonemiye yol açarak 

kanamaya neden olabilirler.  
 

 Sefotaksim: SSS‟ye geçiĢi iyidir. Pseudomanas aeruginosaya ve Gr (-) 

bakterilere karĢı etkilidir. ĠV ve ĠM yolla kullanılır. 

 

 4. kuĢak sefalosporinler: Beta laktamazlara çok dayanıklıdırlar. 2. kuĢaktan 

farkları gram (+) etkinlikleri artmıĢtır. BOS‟a geçiĢleri iyi olduklarından 
menenjit tedavisinde kullanılabilirler. 

 

 Sefepim: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, alt solunum 

yolları, karın içi, safra ve jinekolojik enfeksiyonlarda kullanılırlar.  

 

7.3.1. Sefalosporinlerin Yan Etkileri 
 

En sık alerjik reaksiyonlar görülür ( makülopapüler döküntüler, ürtiker, eozinofili ve 

nadiren anafilaksi gibi). Ġshal, kolit, trombositopeni, granülositopeni, kemik iliğine toksik 
etki, K vitaminini baskılamasından dolayı kanamaya yol açabilirler. Ayrıca Coombs testinde 

yalancı pozitif reaksiyon, alkol ile birlikte disulfram benzeri etki gösterirler. 

Süperenfeksiyona neden olabilirler. 

 

7.4. Karbapenemler 
 

Sentetik beta laktam antibiyotikleridir. Gr (+) ve gram (-) anaerop bakterilere 

etkilidirler. Ancak bunlarda bütün beta laktamlar gibi metisiline- dirençli stafilokoklara karĢı 
etkisizdirler. Penisilinaza dirençli antibakteriyel ilaçlar içinde en geniĢ spektrumlu 

antibakteriyel ilaç, imipenem‟dir 

 

7.5. Monobaktamlar 
 
Azitreonam bu grubun kullanımda olan tek üyesidir. Monobaktamlar hücre duvarı 

sentezini inhibe erderek etki gösterirler. Antimikrobiyal spektrumu dar olduğundan ampirik 

tedavide kullanımı güçtür. Antibakteriyel etkileri esas olarak enterobakteriler üzerinedir.   
Aerobik Gr (-) basillere etkilidirler. ĠV ve ĠM yolla uygulanır. Antijenik özellikleri zayıf 

olduğu için penisiline ve sefalosporinlere alerjik olan hastaların tedavisinde alternatif bir 

ilaçtır. 
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7.6. Aminoglikozidler 
 

Tüm aminoglikozidler bakterisidal etkilidirler. En az lipofilik olan ilaçlardır. Oral 

alınamazlar sadece parenteral kullanılırlar. Ġçlerinden neomisin toksik etkisi çok olduğu için 

sadece kolon cerrahisinde lokal olarak kullanılır. Kan-beyin bariyerini geçemezler. En sık 
kullanılan aminoglikozidler, streptomisin, gentamisin, tobramisin, amikasin ve neomisin‟dir. 

 

Önemli yan etkileri, ototoksisite (vestibuler veya kohlear), nefrotoksisite, 
nöromüsküler paralizi ve alerjik reaksiyonlardır. 

 

 Streptomisin: Tbc. ve brusella tedavisinde kullanılır. Streptomisine karĢı 
direnç çabuk geliĢir bu yüzden tbc. tedavisinde diğer antitüberküloz ilaçlarla 

kombine olarak kullanılmalıdır. Aminoglikozidler içerisinde nefrotoksik etkisi 

en az olanıdır. En önemli yan etkisi ototoksisite nedeni ile geçici denge 
bozukluğu ve kalıcı sağırlıktır. 

 Ġzoniazid: Etambutol, rifampisin, pirazinamid, morfozinamid, etionamid, para 
amino salisilik asit, kapreomisin, viomisin ve sikloserin tüberküloz tedavisinde 

kullanılan diğer ilaçlardır. 

 Gentamisin: Aminoglikozidler içinde antibakteriyel etkinliği en fazla olan ve 

amikasinden sonra spektrumu en geniĢ olan ilaçtır. Aerobik gram (-) basillerle 

ilgili enfeksiyonlarda endikedir. Ġdrar yolu enfeksiyonları ve yanıklı hastalarda 
bakteriyemi oluĢtuğunda kullanılır. ĠV enjeksiyonu çok yavaĢ yapılmalıdır. 

Hızlı verildiği zaman geçici nöromüsküler blok oluĢabilir. Nöromüsküler bloku 

ortadan kaldırmak için neostigmin kullanılır. 

 Neomisin: Ototoksik ve nefrotoksik etkisi en fazla olan aminoglikoziddir. Yan 

etkileri nedeni ile sadece lokal kullanılır. 

 

7.7. Florokinolonlar 
 
Bakteri hücresinin genetik yapısını bozarak (DNA giraz enzimini inhibe ederler) 

bakterisid etki gösterirler. GeniĢ spektrumludur. Lipofilik bileĢiklerdir, mide-bağırsak 

kanalından iyi absorbe edilirler. Vücuttaki dağılımları iyidir. Büyük kısmı karaciğerde 
metabolize edilir. Fluorokinolonlara duyarlı bakterilerin yaptığı idrar yolu, gastro intestinal 

sistem infeksiyonları, solunum yolları, intraabdominal, safra yolu, cilt, göz, kulak, burun, 

boğaz infeksiyonları, gonore ve bakteremilerin tedavisinde kullanılırlar. 

 
Florokinolonları gebelik ve laktasyon döneminde kullanılması kontrendikedir. 

Nefrotoksisite, fototoksisite, baĢ ağrısı, bulantı, kusma en önemli yan etkileridir. 
 

 Siprofloksasin: En güçlü ve kısa etkili kinolondur. Psödomanas aeruginosa‟ya 

karĢı en etkili ilaçtır. Özellikle enterobakterler ve Gr (-) basillere bağlı 

enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. 

 Trovafloksasin: Yeni bir florakinolondur. GeniĢ spektrumlu ve bakterisid 

etkilidir. Uzun yarılanma ömrü nedeni ile günde tek doz alınır. Tedavi hastane 
ortamında olmalı ve 14 günden fazla sürdürülmemelidir. Karaciğer hasarı, baĢ 

dönmesi, uykusuzluk baĢlıca yan etkileridir. 
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7.8. Nitroimidazoller 
 

DNA sentezini inhibe ederek güçlü bakterisid etki gösteren ilaçlardır. Gr (-) ve (+) 

anaerobik bakterilere, helikobakter, trikomanas vaginalis, giardia ve amip enfeksiyonlarına 
etkilidirler. Amipli dizanteri, trikomoniyazis, psödomembranöz kolit, osteomiyelit, septik 

artrit, endokardit, beyin abseleri, dental, oral enfeksiyonlar tedavideki kullanım alanlarıdır. 

Metronidazol, ornidazol ve tinidazol bu grupta yer alan ilaçlardır. 
 

 Metronidazol: duyarlı anaerop mikroorganizmaların neden olduğu, endokardit, 

osteomiyelit, beyin apsesi, menenjit, psödomembranöz kolit, trikomanas 

vaginalis, giadia ve amip enfeksiyonlarında etkilidir. Tüm vücut dokularına ve 
sıvılarına dağılımı iyidir. Karaciğerde metabolize olur. En çok gastro intestinal 

sistem yan etkileri vardır. 

 

7.9. Rifampin 
 

Bakteri hücresindeki RNA sentezini inhibe ederek etki gösterir. Mide bağırsak 

sisteminden emilim iyidir. Dokulara iyi dağılır. Tüberküloz tedavisinde ikinci derece önemli 

ilaçtır. Lepra tedavisinde antistafilakokal ve antimenengekokal olarak kullanılır. 
Ġmmunosupresif etki gösterir. Direnç hızlı geliĢtiği için minör enfeksiyonlarda 

kullanılmamalıdır. 

 
Önemli yan etkileri; hepatotoksisite, bulantı-kusma, iĢtahsızlık ve diyaredir. Kırmızı 

rengi nedeni ile vücut sıvılarını turuncu ve pembe renge boyar. 

 

7.10. Vankomisin 
 

Bakteri hücre duvarı sentezini bozarak bakterisid etki oluĢturur. Toksisitesinden dolayı 

önemini kaybetmiĢtir. En önemli kullanılıĢ yeri; ciddi, dirençli stafilokok aureus ve 
epidermidis infeksiyonlarıdır. Ayrıca penisilin G‟ye dirençli enfeksiyonlarda kullanılır. 

 

7.11. Tetrasiklinler 
 

En geniĢ spektrumlu antibiyotiklerdir. Mikroorganizmaların protein sentezini inhibe 

ederek bakterostatik etki gösterirler. Lyme hastalığı, kolera, kayalık dağları lekeli humması, 

klamidya enfeksiyonları, mikoplazma pnömonisi, sinüzit, anjin, bakteriyel ishaller baĢlıca 
kullanıldığı durumlardır. Oral kısmen emilir. Süt ve süt ürünleri emilimi azaltır. 

 

 Önemli yan etkileri: Dispeptik Ģikâyetler, büyüme döneminde kemiklerdeki 
kalsiyuma bağlanarak ve diĢlerde birikerek diĢlerde renk değiĢikliği ve geçici 

olarak büyümenin durması, ölümle sonuçlanabilen karaciğer toksisitesi (Bu 

hamilelerde pyelonefrit tedavisi için yüksek doz kullanımında görülmüĢtür.), 

fototoksisite, süperenfeksiyonlar, vestibüler problemler. 

 Kontrendikasyonları: Tetrasiklinler böbrek hastalarında, hamilelerde, emziren 
annelerde ve 8 yaĢ altı çocuklarda kullanılmamalıdır. 
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7.12. Sulfonomidler 
 
Kullanıma ilk giren antibiyotiklerden olup bakteriostatik kemoterapötiklerdendir. 

Bakterilerde geliĢen rezistans ve etkili baĢka antibakteriyel ilaçların kullanıma girmesi ile 

eski önemini kaybetmiĢtir. Sülfonamidler mide-bağırsak kanalından absorbe edilirler ve 
vücut sıvılarına ve dokulara iyi nüfuz ederler. Karaciğerde inaktive edilirler ve 

böbreklereden atılırlar. 
 

Sülfonamidlerin en fazla kullanıldıkları infeksiyonlar Ģunlardır; idrar yolu 

infeksiyonları, solunum yolu infeksiyonları, nokardiazis tedavisi, toksoplazmozis, klorokine-

rezistan plasmodium falciparum sıtması, ülseratif kolit tedavi ve profilaksisi, trahom ve 
konjonktivit tedavisidir. 

 

Sülfonamidler; kısa, orta ve uzun etkili olarak sınıfalandırılırlar. Kısa ve orta etkili 
sulfonamidler daha çok tercih edilirler. Bu grupta en çok kullanılan ilaç Ko-trimaksazol„dür. 

 

 Ko-trimaksazol: Trimetoprim ile sulfametaksazolün kombine edilmesi ile elde 
edilen bakterisid bir ilaçtır. Akut otitis media, ÜSYE, sinüzit, basilli dizanteri, 

tifo ve kronik bronĢitin akut alevlenmesi gibi durumlarda kullanılır.  

 GümüĢ sülfadiyazin: BileĢimindeki gümüĢün sebep olduğu antiseptik etki 

nedeni ile yanık tedavisinde lokal olarak uygulanır. Sülfasetamidin merhem ve 

solüsyon biçimindeki oftalmik preperatları lokal olarak kullanılır. 

 

Sülfonamid böbreklerde taĢ oluĢumu riskini artırdığı ve kristalüriye sebep olduğu için 
bol su ile alınmalıdır. Ayrıca folik asit eksikliği oluĢturduğu için folik asit eksikliğine bağlı 

megaloblastik anemiye sebep olabilirler. 

 

Yan etkileri: Kristalüri, ürtiker, deri döküntüleri, ilaç ateĢi ve serum hastalığı, alerjik 
reaksiyonlar, temas dermatiti nefrit ve hepatitdir. 

 

7.13. Amfenikoller 
 
Bakteriostatik ve geniĢ spektrumlu antibakteriyel ilaçlardır. Ciddi yan etkilerinin 

olması, irreversbl olarak anemiye yol açması ve bazı bakterilerin rezistans kazanması nedeni 

ile kullanımı sınırlanmıĢtır. Kloramfenikol ve tiamikol bu grupta yer alan ilaçlardır. 

 
 Kloramfenikol: Çok sayıda Gr (-) ve Gr (+) bakteriye ve riketsiyalara karĢı 

etkilidir. Ancak toksistesi nedeni ile klinikte baĢka kullanılabilecak antibiyotik 

olmadığı hayati tehlikeye neden olan infeksiyonlarda kullanılmaktadır. Oral ve 
ĠV uygulanabilir. Karaciğerde metabolize olur ve böbreklerden atılır. 

 Yan etkileri: Ölümle sonuçlanan aplastik anemi, yenidoğanlarda ilaç atılımının 
zayıf olması ve birikimi nedeni ile ortaya çıkan; yetersiz beslenme, solunum 

depresyonu, KVS fonksiyonlarının bozulması ve siyanoz ile (gri bebek 

sendromu) ölüme yol açar. 
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7.14. Makrolidler ve Azalidler 
 
Dar spektrumlu, bakteri hücresinin protein sentezini inhibe eden bakteriostatik, yüksek 

dozlarda bakterisidal etkili ilaçlardır. Özellikle penisiline ve tetrasiklinlere dirençli 

bakterilere etkilidirler. Eritromisin kullanıma giren ilk üyesidir. Bu grubun yeni üyeleri, 
kalritromisin ve azitromisin eritromisine benzeyen ve aynı zamanda eritromisine üstün olan 

çeĢitli özelliklere sahiptir. Yakın zamanda antibakteriyel spektrumu eritromisine benzeyen 

fakat günde tek doz kullanma üstünlüğü olan bir makrolid, diritromisin kullanıma girmiĢtir. 

 
 Eritromisin: Penisilin alerjisi olanlarda tedavide ilk tercih edilecek ilaçtır. Pen 

G‟nin etkili olduğu mikroorganizmalara etkilidir. Sifiliz, lejyoner hastalığı, 

üreplazma, mikoplazma pnömonisi ve klamidya enfeksiyonlarında da kullanılır. 
Mide asidinde parçalandığı için enterik kaplı tabletler oral yolla kullanılır. 

Eritromisinin emilimini gıdalar azaltır. Serebrospinal sıvı dıĢında tüm vücut 

sıvılarına dağılımı iyidir. Prostat sıvısına geçebilen nadir ilaçlardandır. ĠV yolla 
uygulanması sonucunda tromboflebit geliĢebilir. 

 Klaritromisin: Aktivitesi eritromisine benzer ancak aynı zamanda H. 
influenzaya karĢıda etkilidir. Klamidya, ligionella ve üreplazmaya 

eritromisinden daha güçlü etki gösterir. Eritromisinle çapraz direnç gösterir. 

Klaritromisin mide asidine dirençlidir. Gıdalar kalritromisinin emilimini 
artırırlar. Teofilin ve karbamazepin gibi ilaçların metabolizmasını etkileyebilir. 

Atılımı karaciğer ve böbrek yoluyladır. 

 Azitromisin: Azalid grubuna ait ilk antibiyotiktir. Stafilokoklara ve 

streptekoklara eritromisinden daha zayıf etkili olmasına rağmen H. influenzaya 

ve moraxella kataralis‟e bağlı solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde daha 
etkilidir. Chlamidya trachomatis‟in neden olduğu üretritin tedavisinde ilk tercih 

edilen ilaçtır. Mide asidine dirençlidir, gıdalar emilimini azaltır. Vücut 

dokularına dağılımı iyidir. 

 Yan etkileri: Epigastrik ağrı, kolestataik sarılık, ototoksisite bu grup 

ilaçların baĢlıca yan etkileridir. 

 Kontrendikasyonları: Karaciğer fonksiyonu bozuk olanlarda ilacın 

karaciğerde birikmesi nedeni ile eritromsin tercih edilmez. 
 

7.15. Linkozamidler 
 

Bakteri hücresinin protein sentezini bozarak bakteriostatik etki gösteren dar 

spektrumlu antibakteriyel ilaçlardır. Gr (+) basiller ile Gr (-) koklara etkilidir. Stafilokoklar 
üzerine güçlü etkilidirler. Streptekok ve pnömokoklarda linkozamidlere karĢı direnç 

oluĢurken beyin bariyerini aĢamazlar, kemik dokuya geçiĢi iyidir. Bu grupta iki ilaç bulunur. 

Bunlar, klindamisin ve linkomisindir. 
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 Klindamisin: Etki mekanizması eritromisinle aynıdır. Primer olarak genellikle 

travma sonucu abdominal enfeksiyonlara yol açan bakteriodes fragilis gibi 

anaerobik bakterilerin yaptığı enfeksiyonlarda ve jinekolojik enfeksiyonlarda 

kullanılır. Oral yolla alındığında iyi emilir, serebrospinal sıvı dıĢında tüm vücut 
sıvılarına dağılım ve kemik dokuya geçiĢ iyidir. Safra yolu ile veya glomeruler 

filtrasyon ile böbreklerden atılır. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları ileri 

derecede bozuk olan hastalarda vücutta birikebilir. 

 Yan etkileri: Cilt döküntüleri, bulantı, kusma, ishal ve en önemli yan 

etkisi psödomembranöz kolittir. Metronidazol veya vankomisinin oral 

yolla uygulanması ile bu yan etkiler etkin biçimde kontrol altına 
alınabilir. 

 

7.16. Antihelmintik Ġlaçlar  

 

Helmintler, insan vücuduna parazit olarak, kan, lenf damarları, sindirim kanalı ve bazı 
dokulara yerleĢip orada yaĢayan çok hücreli canlı varlıklardır. Helmintlerin vücuda 

yerleĢmesi ile geliĢen patolojik olaylara enfestasyon denir. 

 
Helmintlerden, sestodlar, nematodlar ve trematodlar ile flaryalar insanda enfestasyon 

etkenleridir. Enfestasyonlar tüm vücutta görülebilirler ancak en önemlileri sık görülenleri 

bağırsakta oluĢan enfentasyonlardır. Özellikle kırsal kesimde hijyen kurallarına uyulmayan 
topluluklarda daha sık görülür. 

 

Antihelmintik ilaçlarla tedavinin tam baĢarı için bazen tüm aile bireyleri antihelmintik 

ilacı kullanması gerekir. KiĢisel hijyen kurallarına uyulmalıdır. Antihelmintik ilaçlar 
nematodlara, trematodlara, sestodlar ve flaryalara ekili ilaçlar Ģeklinde gruplara ayrılır. 

 

 Nematodlara etkili ilaçlar 

 

Nematodlar ağız ve anüsün bulunduğu tam geliĢmiĢ bir sindirim sistemine sahip olan 
halkalı kurtlardır. Bağırsaklarda, kanda ve dokularda enfestasyon yaparlar. Pirantel pamoat, 

mebendazol, piperazin, tiabendazol bu grupta yer alan baĢlıca ilaçlardır. 

 

 Pirantel pamoat: Askaris, oksiyur ve kancalı kurt enfestasyonlarında tek 

doz olarak kullanılır. Oral emilimi zayıftır ve etkilerini bağırsakta 

gösterir. Yan etkileri az ve etkinliği fazla olduğu için mebendazol ile 

birilkte en çok kullanılan iki ilaçtan biridir. Bulantı kusma ve diyare gibi 
hafif yan etkileri görülebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda ve 

2 yaĢ altı çocuklarda kontrendikedir. 

 Mebendazol: GeniĢ spektrumludur. Triküris triküra, askaris, oksiyur ve 

kancalı kurt enfestasyonlarında kullanılır. Mebendazol sindirim 

kanalından absorbsiyonu az olduğu için yan etkileri azdır. Oksiyurda tek 
doz verilir. Aynı doz üç hafta sonra tekrarlanır. Teratojenik olduğundan 

gebelerde kontrendikedir. 
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 Piperazin: Askaris ve oksiyur‟a karĢı etkili bir ilaçtır. Bağırsaklardan 

emilir ve böbreklerden atılır. 

 Tiabendazol: Oral yolla kullanılır. Ciltteki larva migransa da ise %15‟lik 

krem biçimindeki preperatları uygulanır. En sık görülen yan etkileri; baĢ 
dönmesi, bulantı, kusmadır. Ayrıca tiyobendazole bağlı eriteme 

multiforme ve stevens –Johnson sendromu görülebildiği ve ölümle 

sonuçlanabildiği saptanmıĢtır. 

 

 Sestodlara etkili ilaçlar 

 
Tenya adı verilen ve bağırsaklarda yaĢayan ağızları ve sindirim sistemleri olmayan 

sestodlara etkili birçok ilaç vardır. Ençok tercih edilenlere aĢağıda değinilmiĢtir. 

 

 Niklozamid: Tenyazis tedavisinde yaygın kullanılan ilaçtır. Ġlaç oral 

yolla aç verilir. 

 Mebendazol ve albendazol: Ekinekokus granülosus‟un karaciğerde 

yaptığı kisthidatiğin cerrahi tedavisinden sonra nüksleri önlemek için 

verilir. 

 Prazikuantel: ġiĢtozomiyazisin tedavisinde ve sistiserkozis gibi sestod 

enfestasyonlarının tedavisinde kullanılan geniĢ spektrumlu antihelmintik 

ilaçtır. Yan etkileri niklozamidden fazladır. Oral yolla tek doz kullanılır. 

 

 Trematodlara etkili ilaçlar 

 

Trematodlar infekte ettikleri dokuya göre göre (karaciğer, akciğer, bağırsak ve kan 
trematodu gibi) sınıflandırılır. Trematod enfestasyonları genellikle pirazikuantel ile tedavi 

edilir. 

 

 Pirazikuantel: oral yolla uygulandıktan sonra hızla emilir. Serebrospinal 

sıvıya dağılır. Safra ve idrar ile vücuttan atılır. Sık görülen yan etkileri, 

uyku hâli, baĢ dönmesi, iĢtahsızlık ve dispeptik Ģikâyetlerdir. Hamilelik 

ve laktasyon döneminde kontrendikedir. 
 

7.17. Antiviral Ġlaçlar 
 

Virüsler zorunlu hücre içi parazitlerdir. Hücre duvarları ve hücre zarları yoktur ve 

metabolik olayları gerçekleĢtiremez. Virüs, çoğalmak için konağın metabolizmasından 
yararlanır ve virüslerin çoğalmasını konağın hücrelerine zarar vermeden durdurabilecek çok 

az ilaç vardır. Bazı ilaçlar konakçı hücrenin fonksiyonları ile virüsün fonksiyonlarını ayırt 

edebilir ve toksik etkilere neden olmadan virüsün çoğalmasını durdurabilir, ancak çok az 
sayıdaki virüs grubu bu ilaçlardan etkilenebilir. 
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Virüs enfeksiyonları genel olarak üç bölümde incelenir: 

 

 Litik tip virüs enfeksiyonları: Kızamık, polio, influenza gibi birçok virüs, 

hücre içinde yeni virüs hücreleri oluĢturarak ve vücut hücresini patlatarak 
yayılırlar. 

 Süregelen tip virüs enfeksiyonları: AIDS, kronik hepatit B gibi bazı virüsler 

vücut hücresinde yaĢamaya devam ederken vücut hücresini öldürmeden yavaĢ 

olarak çoğalıp hücre dıĢına çıkarlar. 

 Latent tip virüs enfeksiyonları: Bu tür virüs enfeksiyonlarında virüs, vücut 

hücresi içinde çoğalmadan uzun süre kalır, belli dönemlerde alevlenerek aktif 

hâle geçer. TeĢhisi zordur. Örneğin herpes virüslerinde görülür. 

 

ġekil 7.1: Antiviral ilaçların sınıflandırılması 

 

7.17.1. Ġnfluenza Virüsüne Etkili Ġlaçlar 
 
Ġnfluenza tip A ve B ile respiratuvar sinsitiyal virüs (RSV) solunum yollarında 

enfeksiyon yapan virüsler olup tedavileri mümkündür. Amantadin, rimantadin ve ribavirin 

bu grupta yer alan ilaçlardır. 

 
 Amantadin: Sadece influenza A virüsünün çeĢitli suĢlarına etkili bir ilaçtır. 

Virüsün konakçı membranına sokulmasını, içeri girebilenlerin kabuğundan 

soyunmasını inhibe ederek etki gösterir. Kan – beyin bariyerini geçer. Esas 
olarak influenza için profilakside faydalıdır. Amantadin parkinson tedavisinde 

de kullanılmaktadır. Oral yolla kullanılır.  
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 Yan etkileri: BaĢ dönmesi, uykusuzluk, ataksi, halüsinasyon görme ve 

konuĢma bozukluğu gibi SSS‟ye bağlı yan etkiler görülebilir. 

 Kontrendikasyonları: Teratojenik etkisi nedeni ile gebelerde 

kullanılmamalıdır. Ayrıca psikiyatrik bozukluğu olanlarda, epilepsisi olan 

hastalarda, serebral aterosklerozu olanlarda ve böbrek fonksiyonu 

bozukluğunda dikkatli kullanılmalıdır. 
 

 Rimantadin: Amantadinin bir analoğu olan rimantadin, daha etkili bir ilaçtır. 

Kan- beyin bariyerini daha az oranda geçtiği için, SSS‟ye yan etkileri daha 
azdır. 

 

7.17.2. Herpes Virüsüne Etkili Ġlaçlar 
 

Herpes virüsleri uçuk, viral ensefalit, doğum esnasında bebeğe bulaĢabilecek genital 
enfeksiyonlar gibi çeĢitli hastalıkara sebep olabilirler. Bu virüslere etkili ilaçlar etkilerini 

enfeksiyonların akut safhasında gösterirler ve latent fazda etkisizdirler. 

 

 Asiklovir: Bu gruptaki en selektif ilaçtır. Virüs hücrelerinin DNA oluĢumunu 

engeller. BağıĢıklık fonksiyonu bozulmuĢ hastalarda hayat kurtarıcı olabilir. ĠV 
infüzyon, oral yol ve topikal olarak uygulanır. Topikal uygulamada lokal ağrıyı 

ve kaĢıntıyı giderir. 
 

Etkili olduğu enfeksiyonlar: 

 Genital herpes infeksiyonu  

 Herpes labialis (dudak uçuğu) 

 Herpes ensefaliti 

 Oftalmik herpes infeksiyonu  

 Varisella- zoster  

 

Yan etkileri: yan etkileri uygulama yoluna bağlıdır. Topikal uygulamada, uygulanan 

bölgede irritasyon, oral alımda, bulantı, kusma, baĢ ağrısı ve diyare, ĠV yoldan yüksek 
dozların uygulandığı veya dehidrate hastalarda böbrek fonksiyonlarını geçici olarak 

bozabilir. 

 

 Vidarabin; toksik etkisi en az olandır. DNA sentezini inhibe eder. Sistemik 
herpes simpleks infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca bağıĢıklığı 

baskılanmıĢ hastalarda geliĢen variselle- zoster infeksiyonlarında ve lokal 

herpes simpleks keratitinde etkilidir. 

 

Yan etkileri: Bulantı, kusma, ensefalopati, kemikiliği depresyonu ve konvulsiyonlar 
gibi nörolojik belirtilerdir. 

 

 Famsiklovir: Pensiklovire dönüĢerek etki gösteren bir ön ilaçtır. Herpes zoster 
ve genital herpes zoster tedavisinde kullanılır. Oral yolla uygulanmaktadır. 

Bulantı kusma gibi yan etkiler görülebilir. 
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7.17.3. Ġmmün Yetmezlik Virüsüne (HIV’e) Etkili Ġlaçlar 
 

AĠDS edinilmiĢ immün yetmezlik sendromudur. Etkeni HĠV virüsü, retro virüs tipinde 
bir RNA virüsüdür. Kan ve lenfoid dokudaki T hepler lenfositlerini tutar. HĠV virüsünün 

sebep olduğu enfeksiyonların radikal tedavisi henüz yoktur. Ancak enfeksiyonların ilerleyip 

geliĢmesini yavaĢlatan bazı ilaçlar vardır. Günümüzde HIV tedavisi için kullanılan altı ilaç 

vardır. Bu ilaçların beĢ tanesi purin veya pirimidin analoğudur ve antiviral etkilerini 
gösterebilmeleri için nükleotid formlarına çevrilmeleri gereklidir. Altıncı ilaç bir HIV 

proteazinhibitörüdür. Tedavi edici olmamalarına rağmen bu ilaçlar virüsün çoğalmasını 

yavaĢlatarak hastalığın ilerlemesini geciktirip hastanın yaĢam süresini uzatmaktadırlar. 
 

Ġlaçların yan etkileri fazla olduğu için tedavi sırasında geliĢebilecek toksik etkiler 

dikkatle izlenmeli ve virüste direnç geliĢmesine sebep olmayacak kombinasyonlarla tedavi 
sürdürülmelidir. Ayrıca HĠV virüsü ile bulaĢmıĢ çeĢitli materyallere temas eden sağlık 

personeline de temasın ardından bu grup ilaçlarla tedavi yapılmalı ve derhâl bir uzman ile 

irtibata geçilmelidir. 

 
 Zidovudin (AZT): HĠV enfeksiyonu ve AĠDS tedavisinde kullanılan en etkili 

ilaçlardan bir tanesi olup pirimidin analoğudur. Bu ilaç ile bağıĢıklık sisteminin 

güçlendiği saptanmıĢtır. En önemli etkisi ise enfekte hamilelerde 
kullanıldığında fetüsün enfekte olmasını önleyebilmesidir. 

 
Etki mekanizmasını, büyümekte olan virüsün DNA sentezini durdurup virüsün 

replikasyonunu engelleyerek göstermektedir. Oral yolla uygulandıktan sonra emilim iyidir. 

Kan beyin bariyerini geçer. Karaciğerde metabolize olup böbreklerden itrah edilir. 
 

Yan etkileri: Kemik iliğine toksik etkileri vardır. Yüksek dozlarda derin anemi ve 

lökopeni görülebilir. BaĢ ağrısı ve AĠDS‟in ileri dönemlerinde olan hastalarda nöbetler 
geliĢtiği gözlenmiĢtir. 

 

 Ritonavir: Kullanıma yeni giren HIV proteaz inhibitörlerinden bir ilaçtır. Hem 

akut hem kronik enfeksiyon evrelerinde etkilidir. Genellikle zidovudin ile 
birlikte kombine kullanılır. Oral yolla uygulanır, karaciğerde metabolize edilir. 

 
Yan etkileri: Bulantı, kusma, ishal, ağız çevresinde parestezi, baĢ ağrısı ve cilt 

döküntüleridir. 

 

7.17.4. Ġmmün Faktörler (Welferon) 
 

 Ġnsan Ġnterferonları: Ġnterferonlar doğal olarak bulunan, virüslerin hücreleri 
enfekte etmelerini engelleyen glikoproteinlerdir. Ġnterferonlar vücut dıĢında pek 

çok virüsün çoğalmasını engelleyebilmesine rağmen vücutta aynı düzeyde etkili 

olamamaktadır. Ġnsan interferonlarının üretimindeki güçlükler sebebi ile 
fiyatları çok yüksektir. Hepatit B ve C tedavisinde, saçlı hücreli lösemi ile 

Kaposi sarkomu gibi kanserlerin tedavisinde kullanılır. Ġnterferon ĠV yolla 

uygulanır ve serebrospinal sıvıya geçebilir. 
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Yan etkileri: AteĢ, letarji, kemik iliğinin baskılanması, konjestif kalp yetmeziliği, 

akut aĢırı duyarlılık reaksiyonları, nadiren karaciğer yetmezliği ve akciğer infiltrasyonları 

görülebilir. 

 
 Gamaglobulin: Kan bankalarındaki normal insan plazmasından özel 

yöntemlerle elde edilir. T lenfositleri tarafından salınır. Virüslerin vücut hücresi 

içine girmesi ve hücreye tutunmasını engellerler. Kuduz, kızamık, polio, hepatit, 
kızamıkçık, suçiçeği, CMV (cytomegalo virüs) ve RSV (respiratuar sinsisyal 

virüs) enfeksiyonlarında kullanılır. Genellikle ĠM ve ĠV yolla verilir. 

 

7.18. Antineoplastik Ġlaçlar 
 

Kanser, hücrelerin kontrolsüz olarak aĢırı Ģekilde çoğalması ile karekterize öldürücü 

bir hastalıktır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara antineoplastik ilaçlar denir. Hücre 

çoğalmasını engelledikleri için sitotoksik ilaçlar da denir. 
 

Sitotoksik etkileriyle malign hücrelerin büyüme çoğalmalarını önleyen bu ilaçlar, 

kanser hücrelerinin yanısıra bağırsak epiteli, testis hücresi, ağız mukoza epiteli, kıl folikül 

hücreleri, fetus hücreleri, kemik iliği hücreleri gibi hızlı çoğalan normal vücut hücrelerini de 

etkiler. Seçici olarak kanser hücresini tahrip eden ilaç henüz bulunamamıĢtır. 
 

Antineoplastik ilaçların bazıları döneme özgü ilaçlardır ve bunlar, hücre çoğalması ile 

ilgili dinamik olaylar üzerinde etkindirler. Diğerleri ise malign hücrenin hem istirahat 

döneminde hem de bölünme dönemlerinde her zaman etkilidirler. Bunlara da döneme özgü 

olmayan ilaçlar denir. 
 

Antineoplastik ilaçların tedavi edici özellikleri az olduğu için yeterli bir baĢarı Ģansı 

ön görülmüyorsa kullanılmamalıdır. 
 

Antineoplastik ilaçların çoğunun teratojenik ve toksik etkili olmaları nedeni ile 

tedavinin deneyimli personel tarafından uygun Ģartlarda yapılması gereklidir. Antineoplastik 
ilaçlar uygulanması özel izolasyonlu bölgelerde, eldiven, maske ve koruyucu giysiler 

kullanılarak yapılmalıdır. Hamile personel bu bölümde çalıĢtırılmamalıdır. 

 

7.18.1. Alkilleyici Ġlaçlar (Azotlu Hardallar, Etilenimler) 
 

Alkilleyici ajanlar kanser tedavisinde ilk defa kullanılan ilaç grubudur. Lenfotik ve 
solid tümörlerin tedavisinde diğer ajanlarla birlikte kullanılır. Aynı zamanda mutajenik ve 

karsinojeniktirler ve lösemi gibi sekonder kanserlere yol açabilirler. Radyasyonun 

toksistesini artırdığı için radyoterapi ile birlikte uygulanmamalıdır. 
 

Grubun önemli ilaçları; mekloretamin, siklofosfamid ve nitrozoürelerdir. 
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7.18.2. Antimetabolitler 
 

Bu grup ilaçlar nükleik asitlerin sentez basamaklarını inhibe ederek etki yaparlar. 

 

Grubun önemli ilaçları;  

 

 Metotreksat: Lösemi, solid tümörler, hodking dıĢı lenfoma, osteosarkomların 
tedavisinde kullanılırlar. Oral ya da parenteral yolla kullanılmaktadır. Sitomatit, 

kemik iliğinin baskılanması, böbrek hasarı, karaciğerde fibrozis, pulmoner 

toksisite, nörolojik toksisit, gibi önemli yan etkileri vardır. 

 Merkaptopürin ve tiyoguanin: Miyelositer lösemide ilk tercih edilecek 

ilaçtırlar. BaĢlıca yan etkileri, kemik iliği depresyonu, sindirim bozukluları ve 
karaciğer bozukluklarıdır. 

 Sitarabin ve fluoro-urasil: Meme, ovaryum, cilt ve sindirim kanserlerinde 

kullanılırlar. BaĢlıca yan etkileri, kemik iliği depresyonu, bulantı, kusma, 

stomatit, diyare, baĢ dönmesi ve alopesidir. 

 

7.18.3. Bitkisel Kaynaklı Antineoplastik Ġlaçlar 
 

Vinko alkaloidleri de denilen bu ilaçlar, kanser hücresinin bölünmesini metafaz 

döneminde durdururlar. Bu grup ilaçlara mitoz inhibitörleri de denir. Akut lenfoblastik 
lösemi ve solid kanserlerin kemoterapisinde kullanılır. 

 

Vinkristin, vinblastin, vinorelbin, vindensin, podofilotoksin etopozid, tenipozid bu 
grup ilaçlardandır. 

 

7.18.4. Antibiyotikler 
 

Bu ilaçlar sitotoksik etkilerini DNA fonksiyonlarını bozarak gösterirler. Hücre 

döngüsüne spesifik ilaçlardır. Radyoterapi ile kullanıldığında toksik etkiyi artırdığı için 
birlikte kullanılmamalıdır. 

 

Daktinomisin, doksorubisin, daunorubisin, bleomisin, plikamisin, idarubisin 

mitomisin, epirubisin, aklarubisin bu grupta yer alan ilaçlardır. 
 

7.18.5. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri 
 
Hormona duyarlı ya da bağımlı olan dokulardan kaynaklanan kanserlerin tedavisinde 

kullanılırlar.  

 
Hormona duyarlı olan tümörler Ģu özellikleri gösterebilirler: Belirli bir hormonun 

uygulanması tümör geliĢimini yavaĢlatabilir, hormonun etkilerinin önlenmesi tümörün 

büyüme hızını yavaĢlatır veya her ikisi birlikte görülebilir. Hormona duyarlı tümörlerin 
hormonlarla tedavisi genellikle palyatiftir ve sadece hastanın Ģikâyetlerini azaltmaktadır. 
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Hormon tarafından baskılanan dokulardan kaynaklanan kanser vakalarında, inhibe 

edici hormonlar kullanılır. Hormon uyarısının hormona bağımlı tümörlerin tedavisi amacıyla 

ortadan kaldırılması cerrahi yolla da sağlanabilir. Örneğin prostat kanseri olan hastalarda 

uygulanan orĢiyektomi gibi. Aynı etki, anti estrojen etkilitamoksifenin meme kanserlerinin 
tedavisinde kullanılmasında olduğu gibi ilaçlar yolu ile sağlanabilir. 

 

 Glukokortikoid hormonlar: Lenfoid dokuda proliferasyonu inhibe ederler. En 
çok kullanılan ilaç prednizon‟dur. Lenfopeni ve lenfoid kütlede azalma yapar. 

Akut lenfositer lösemideremisyonun sağlanması amacı ile ve hodgkin ve non 

hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılır. Ayrıca antineoplastik ilaçların sebep 
olduğu alerjilerde ve diğer ilaçlara cevap vermeyen bulantı ve kusmalarda 

kullanılırlar.  

 Antiandrojenler: Prostat kanserinde kullanılırlar. Flutamid, nilutamid bu 

gruptaki ilaçlardır. BaĢlıca yan etkileri; sıcak basması, libido azalması, 

impotanstir. 

 Östrojenler: Menapoz sonrası oluĢan meme kanseri ve prostat kanserinde 

kullanılırlar. 

 Tamoksifen: Antiöstrojen bir ilaç olup östrojenin kendi reseptörüne 

bağlanmasını bloke ederek etki gösterir. Postmenapozal kadınlarda metastatik 
meme kanserinin tedavisinde kullanılır. Premenapozal kadınlarda etkili değildir. 

Tamoksifen hücre döngüsünün herhangi bir fazına spesifik bir ilaç değildir. 

Oral yolla uygulanabilir. 

 

7.18.6. Diğer Antineoplastik Ġlaçlar 
 

GeniĢ spektrumlu antineoplastik ilaç olan sisplastin, karboplatin, asparajinaz, 
hidroksiüre, pentostatin, topotekan, irinotekan ve interferonlar kanser tedavisinde kullanılan 

diğer ilaçlardır. 

 
Kanser hücrelerinin geliĢmesi için ihtiyaç duyduğu kan damarları yapımını 

(angiogenesis) engelleyerek etkisini gösteren thalidomide kanser tedavisinde kullanıma 

girmiĢ yeni bir ilaçtır. 
 

 Antineoplastik ilaçların genel yan etkileri 
 

 Kemik iliği supresyonu sonucu anemi, lökopeni 

 Lenfotoksik etki 

 Ġmmünosupresif etki 

 Sperm ve ovum yapımının bozulması, amenore, kısırlık 

 Gastrointestinal yan etkiler 

 Teratojenik, karsinojenik, ve mutajenik etki 

 Alopesi, kıl ve tüy dökülmesi 

 Cilt ve mukozada yaralar 

 Alerjik reaksiyonlar 

 Nöropati 

 Akciğer, karaciğer, börek ve kalp üzerine toksik etki 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Kemoterapotik ilaçları ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kemoterapotik ilaçları ayırt ediniz. 
 Ġlaçlarla hastalıkları eĢleĢtirerek bir 

Ģema çizebilirsiniz. 

 Antibakteriyel ilaçları ayırt ediniz. 

 Antibakteriyel ilaçları 

gruplandırabilirsiniz. 

 Gruplar altındaki ilaçları not 

yazabilirsiniz. 

 Antihelmintik ilaçları ayırt ediniz.  
 Antihelmintik ilaçları tahtada 

gruplandırarak Ģema oluĢturabilirsiniz.  

 Antiviral ilaçları ayırt ediniz.  
 Antiviral ilaçları endikasyonlarını ve 

kontroendikasyonlarını yazabilirisiniz. 

 Antineoplastik ilaçları ayırt ediniz. 

 Antineoplastik ilaçların endikasyonlarını 

ve kontroendikasyonlarını tekrar 

edebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Bakteri hücresini öldürerek yok eden antibakteriyel etkiye ne denir? 
A) Bakterisid 

B) Bakteriostatik 

C) Bakteriofaj 

D) Bakteriozis 
E) Bakteriyemi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi beta laktamazlara dirençli penisilin türüdür? 

A) Prokain penisilin 

B) Penisilin V 
C) Metisilin 

D) Azidosilin 

E) Benzatin penisilin 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi gri bebek sendromuna yol açan antibiyotiktir? 
A) Klindamisint 

B) Doksisilin 

C) Metronidazol 

D) Kloramfenikol 
E) Ofloksasin 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi penisilin alaejisi olan hastalarda kullanılan alternatif ilaçtır? 

A) Eritromisin  

B) Sefaklor  
C) Sefotaksim 

D) Amantadin  

E) Nafsilin  
 

5. AĢağıdakilerden hangisi vücuttaki kalsiyuma bağlanarak diĢlerde renk değiĢikliği 

yapan antibiyotikdir? 
A) Sulfonamidler  

B) Tetrasiklinler  

C) Rifampin  
D) Vankomisin  

E) Trimetoprim  
 

6. AĢağıdakilerden hangisi herpes virüslere etkili ilaçtır? 

A) Asiklovir  

B) Linkomisin  
C) Adefovir 

D) Zidovudin 

E) Zalsitabin  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi alkilleyici tiptedir? 

A) Bleomisin 

B) Siklofosfamid 

C) Merkaptopürin 
D) Vinblastin 

E) Doksorubisin 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları cevaplayınız. 

 

1. Ġnternal hordeolumun tedavisi nasıl yapılır? 

2. ARA‟da major tanı ölçütleri nelerdir? 

3. Kemoterapötik ilaç ne demektir? 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

4. ( ) Sistemik skleroderma bir bağ dokusu hastalığıdır. 

5. ( ) Spitz nevüsün malign melanomaya dönme olasılığı yüksektir. 

6. ( ) Kulak kepçesinin total yokluğuna anotia denir. 

7. ( ) Nitroimidazoller antianerobik antibiyotiklerdir. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

8. ………….eklem iltihabı demektir. 

9. Göz içi basıncı…………….ile ölçülür. 

10. ...............serum ürik asit düzeyinin yüksekliği ile karakterize bir hastalıktır. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
11. AĢağıdakilerden hangisi tubaların inflamasyonlu hastalığıdır? 

A) Ektobik gebelik  

B) OrĢit 

C) Ovarit 
D) Polikistik over  

E) Salpingitis 

 
12. AĢağıdakilerden hangisi tonsillit komplikasyonlarındandır? 

A) Kızamık  

B) Menenjit  

C) Otitik hidrosefali 
D) Pertonsiller abse 

E) Sinüzit  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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13. AĢağıdakilerden hangisi klamidya trachomatisisin neden oluğu göz hastalığıdır? 

A) Trahom 

B) Viral konjontivit 

C) Alerjik konjonktivit 
D) Ġritis  

E) Üveit  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 
2 B 
3 D 
4 A 
5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 A 
3 D 
4 B 
5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 C 
3 A 
4 C 
5 D 
6 Doğru 
7 YanlıĢ 
8 Doğru 
9 YanlıĢ 
10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 C 
3 D 
4 E 
5 E 
6 Doğru 
7 YanlıĢ 
8 YanlıĢ 
9 Doğru 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 A 
3 B 
4 E 
5 A 
6 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 A 
3 C 
4 E 
5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 C 
3 D 
4 A 
5 B 
6 A 
7 C 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Sıcak pansuman ve topikal antibiyotikler 

kullanılır. 

2 Kardit, artrit korea, eritema marginatum, 
subkutan nodüllerdir. 

3 Kemoterapötik ilaç, enfeksiyona neden olan 

mikroorganizmaları ve parazitleri, hastanın 

normal hücrelerine zarar vermeden yok edebilen 
ilaçlara denir. 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Artrit 

9 Tonometre 

10 Gut 

11 E 

12 D 

13 A 
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