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SOLUNUM SİSTEMİ

1

histoloji
� İletici bölüm
� Solunum bölümü
� Tipik Solunum Epiteli Beş Tip 

Hücreden Oluşur;
� Silli prizmatik hücreler (en fazla hücre).
� Müköz goblet hücreleri
� Fırça hücreleri
� Bazal (kısa) hücreler
� Küçük granüllü hücreler (nöroendokrin 

hücreler)
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PULMONER ANOMALİLER

� Agenezi veya hipoplazi (en sık)
� Trakeal veya bronşial atrezi, agenezi ve fistüller
� Vaskuler anomaliler
� Konjenital lober overinflasyon (amfizem)
� Ön barsak kistleri (bronkojenik kist)
� Konjenital pulmoner havayolu malformasyonu
� Pulmoner sekestrasyon (intralobar/ekstralobar)
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ATELEKTAZİ
� Hava yollarının yetersiz ekspansiyonu 
� akciğer parankiminde hacim kaybı
� Atelektazi nedeniyle kanın oksijenlenmesi azalmış, 

infeksiyonlara yatkınlık artmıştır. 
� Kontraksiyon atelektazisi dışında diğerleri reversible.
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ATELEKTAZİ

� Rezorpsiyon (Obstrüksiyon) Atelektazisi
� Havanın distale inişini engelleyen bir tıkanıklık
� En sık neden postoperatif mukus ya da mukopürülan tıkaç.
� Bronşial astım, bronşektazi, bronş karsinomu, anverizma, LAP, 

yabancı cisim aspirasyonu, v.b diğer nedenler

� Kompresyon Atelektazisi
� Plevral boşluk içine sıvı, kan, hava dolması sonucu komşu akciğerde 

kollaps 
� Konjestif kalp yetmezliğine bağlı plevral effüzyonlar (en sık neden) , 

pnömotoraks, subdiafragmatik abseler, neoplastik efüzyon, peritonit 
v.b
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ATELEKTAZİ

� Kontraksiyon Atelektazisi
� Plevral fibrozis ve yapışıklık nedeniyle akciğerin 

genişleyememesidir. 
� En sık neden, iltihap ve tümörlere bağlı oluşan skar 

dokularıdır.

� Mikroatelektazi
� Nonobstruktif atelektazi olup akciğerin ekspanse olamaması 

nedeniyle oluşur. 
� En sık yenidoğan ve erişkin akciğer respiratuvar distress 

sendromunda sürfaktan kaybı nedeniyle görülür.
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PULMONER İNFEKSİYONLAR PNÖMONİ

� AKUT BAKTERİYEL PNÖMONİ

� FUNGAL İNFEKSİYONLAR

� AKCİĞER APSESİ
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KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI (KOAH)

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları 

Hastalık Anatomik 
bölge 

Patolojik bulgu Etiyoloji 

 
Kronik bronşit 

 
Bronş 

Bronş Mukus gland hiperplazisi, 
hipersekresyon, skuamöz metaplazi, kronik 
inflamasyon, fibrozis 

 
Tütün, hava kirliliği 

Bronşiektazi Bronş İnflamasyon, hava yolu dilatasyonu, 
multiple akciğer apsesi 

Kronik enfeksiyon 

Astım Bronş Düz kas hiperplazisi, ödem, aşırı mukus 
üretimi, inflamasyon 

İmmunolojik ve idiopatik 

Amfizem Asinüsler Distal hava yollarında proteolitik hasar, 
dilatasyon ve inflamasyon 

Tütün kullanımı ve kalıtsal 
nedenler 

Bronşiolit Bronşiol İnflamatuar skar ve obliterasyon Tütün kullanımı ve hava 
kirliliği 
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AMFİZEM
� Terminal bronşiol distalindeki hava yollarının kalıcı, 

anormal genişlemesi
� Respiratuvar bronşiol, alveoler duktus ve alveollerin 

duvarında proteolitik enzim harabiyeti
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AMFİZEM

� Sentrasiner (sentrlobüler) amfizem
� En sık görülen 
� Asinüslerin santral ve/veya proksimal kısımlarını tutar. 
� Sigara ve kömür pnömokonyozunda en sık görülür.
� Lezyon sıklıkla üst loblarda oluşur

� Panasiner (panlobüler) amfizem
� Tüm asinüs, respiratuvar bronşiyol seviyesinden alveole kadar 

tümüyle genişler.
� α1- antitripsin eksikliğinde, sıklıkla alt loblarda görülür.
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• a1 -antitripsin eksikliği olan bir hastada 
aşağıdaki amfizem tiplerinden hangisi görülür? 
(E-2011)

– A) Paraseptal amfizem     
– B) Panlobüler amfizem
– C) Sentriasiner amfizem     
– D) İrregüler amfizem
– E) Büllöz amfizem

12
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AMFİZEM

� Distal asiner (paraseptal) amfizem
� Asinüslerin proksimal kısmı normal olup distal kısım 

tutulmuştur.
� Erişkinlerde oluşan spontan pnömotoraksın en sık nedeni
� Karakteristik olarak alveollerin genişlemesi ile oluşan 

birkaç santimetreye varan bül yapıları.

� İrregüler amfizem
� Asinüsler irregüler olarak tutulmuştur.
� ***Otopside En sık görülen amfizem tipidir. 
� Her zaman inflamatuar olayların bir komplikasyonudur, 

skarlarla ilişkilidir.
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� Diğer Amfizem Tipleri

� Büllöz Amfizem: 
� Subplevral alanda 1 cm’den büyük hava boşlukları
� Rüptüre olup pnömotoraks

� İnterstisyel (mediastinal) Amfizem: 
� Akciğer dokusundan mediasten ve subkutan dokunun içine hava 

girmesi
� Spontan olabileceği gibi kusma, öksürük, kosta kırıkları, delici 

toraks yaralanmaları ile de oluşur.
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� Amfizem Patogenezi

� alfa1– antitripsin:
� serum, doku sıvıları ve makrofajlarda 
� nötrofillerden salgılanan proteazları (özellikle elastaz) 

inhibe
� eksikliği olursa elastaz ile doku hasarı
� Sigara nötrofil ve makrofaj için kemotaktik
� Nikotinin kendiside nötrofiller için kemotaktik
� Sigara ; 

� nötrofil ve makrofajlardan elastaz salgılatır
� á1–antitripsini bloke eder
� komplemanın alternatif yolunu da aktive eder.
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KRONİK BRONŞİT
� Birbirini izleyen 2 yıl içinde, en az 3 ay aralıksız devam 

eden balgam çıkarma ile birlikte kronik öksürük tablosu
� Hava kirliliği ve sigara temel neden

� glandların hipertrofisi
� goblet hücre metaplazisi
� mukusun artışı
� kronik iltihabi hücre infiltrasyonu

� Bronş duvarında fibrozis, düz kas hipertrofisi
� Reid indeksi > 1/3

� Bronş epitelinde skuamöz metaplazi, displazi ve bronş 
karsinomu
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� Reid indeks artışı: 
� Gland kalınlığının bronş duvarının kalınlığına oranı artmış olması
� Mikroskobi:

� Goblet hücre metaplazisi, 
� Skuamöz metaplazi, 
� Hemosiderin yüklü alveoler makrofaj 
� İnflamasyon (mukozada lenfosit, bazen de nötrofil hücre infiltrasyonu), 
� Bronş duvarında fibrozis ve 
� Düz kastahipertrofi
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ASTIM
� Nöbet şeklinde gelen, 
� Tekrarlayıcı bronkokonstrüksiyonla karakterize 
� Kronik inflamatuvar akciğer hastalığı

20
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ASTIM

� Atopik astım
� En sık görülen ve çocuklukta başlayan astım
� Tip I aşırı duyarlılık
� Eksojen bir ajan tarafından tetiklenir
� Ailevi allerji ve atopi öyküsü

� Non-atopik astım
� Viral pulmoner infeksiyonlar, soğuk, egzersiz, psikolojik stres, 

subepitelyal vagal reseptör eşiğini düşürür

� İlaç duyarlılığı gösteren astım
� Aspirine bağlı olarak rölatif lökotrien düzeyinin artışı

� Mesleki astım
� Duman, organik ve kimyasal toz, gaz ve diğer kimyasallar
� Tip I aşırı duyarlılık

21

� Atopik astım 
� Genellikle erken çocukluk döneminde 
� Ev tozu, allerjenler ya da organik tozlar 
� Hastaların çoğunda Ig E artmış
� CD4+ TH2 T–lenfositlerin sensitizasyonu 
� İL–4 ve İL–5 
� IgE sentezini artırıp, mast hücreleri ve eozinofil 

lökositleri aktive 
� Antijenle tekrar karşılaşma gerçekleştiğinde 

histamin deşarjı

22

� Akut fazda histamin.:
� vagal reseptörler ve mediatörlerle bronkokonstrüksiyon, 

vazodilatasyon, vasküler permeabilite artışı, mukus hipersekresyonu 

� Major basic protein:
� Eozinofil lökositler tarafından, bronş epiteline toksik etki

� Eozinofil katyonik protein.:
� Eozinofil ve nötrofil kemotaksisi

� Astımda en  belirgin  bulgu, bronş ve bronşiollerde koyu yapışkan 
mukus tıkacı
� Tıkaçlarda, müsin ve dökülen hücrelerden oluşan Curschmann 

spiralleri, eozinofil membran proteinlerinden meydana gelen 
Charcot–Leyden kristalleri ve eozinofil lökositler bulunur. 
YKL-40 düzeyi hastalık şiddetiyle koreledir.

23

ASTIM PATOGENEZİ

• Astım bir CD4+ TH1 hücre fonksiyon defektidir
• Astımlı hastalarda T-bet yok

• T-bet,TH1 diferansiasyonu sağlayan transkripsiyon faktörü

24
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� Astımda Bronş Duvarındaki Değişiklikler
� Eozinofil lökositler, nötrofil lökositler, bazofiller, mast 

hücreleri, plazma hücreleri ve CD4+ TH2 hücrelerini içeren 
bronşial inflamasyon.

� Epitel altında kollajen ve fibrozise bağlı bazal membran 
kalınlaşması.

� Goblet hücrelerinde artış, müköz glandlarda hiperplaziye bağlı 
aşırı mukus üretimi.

� Bronş düz kas hücrelerinde hiperplazi ve hipertrofi
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Balgam incelemesinde bol alveolar 
makrofaj, eozinofil ve Charcot-Leyden 
kristalleri saptanan bir hastada öncelikle 
aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? 
(Eylül 2009) 

A) Bronşiyal astım 
B) Bronkopnömoni 
C) Akciğer adenokarsinomu 
D) Viral pnömoni 
E) Silikozis 

27 28
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BRONŞİEKTAZİ

� Konjenital ve kalıtsal hastalıklar
� Kistik fibrozis, immün yetmezlik, Kartagener sendromu

� Postinfeksiyöz durumlar
� M.tüberkülozis, S.aureus, H.influenza, Psödomonas, 

Asperjillozis vs yol açtığı nekrotizan pnömoniler.
� Bronş tıkanıklığı

� Tümörler, yabancı cisim, mukus tıkacı, astım ve kronik 
bronşit komplikasyonu 

� Diğer nedenler
� Romatoid artrit, SLE, infl amatuar barsak hastalığı, 

GVHD

29

BRONŞİEKTAZİ

� Alt lob bronşları bilateral olarak , bronş ve bronşiollerin distal 
kısmında daha şiddetli, Bronşiol duvarında epitel dökülmesi, 
ülserasyonlar ve iltihabi eksüda

� Bronş duvarında da harabiyet, kronikleşince bronşta ve 
peribronşioler dokularda fibrozis 

� Bazı olgularda akciğer apsesi 
� Akciğerin kalıcı dilatasyonudur.
� Sabah yataktan kalkınca Şiddetli ve devamlı öksürük, kötü kokulu 

kanlı balgam

30

RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

� Diffüz, alveol duvarı ve interstisyumdaki konnektif 

dokuyu tutan, kronik hastalıklar

� Akciğer esnekliğini kaybettiği için inhalasyonda 

genişleyemez. 

� Akut ve kronik form

� Kronik formlarında son dönem akciğeri (end stage) 

görüntüsü oluşur ki buna bal peteği akciğer (honey–

comb) adı verilir.

31

I– AKUT RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIĞI 
(ERİŞKİN RESPİRATUVAR DİSTRES 
SENDROMU)

� Garfide buzlu cam görünümü
� Mikroskopik olarak alveolitis
� Akut respiratuar yetmezlik; şok akciğeri, akut / diffuz 

alveoler hasar tablosu
� Olguların % 50’den fazlasında neden sepsis, diffüz 

pulmoner enfeksiyonlar, gastrik aspirasyon ve mekanik 
travmala

32
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� Patogenez:
� Alveollerde ve kapillerlerde diffüz hasar 

� Zedelenme özellikle nötrofiller ve makrofajlarca

� Çoğunlukla endotel ve epitel birlikte hasarlı

� Endotel zedelenmesi,: geçirgenlik artışı ve pıhtılaşma,

� Mediatörlerin etkisiyle ödem, endotel ve alveoler epitel 
nekrozu, akciğer matriksinin sindirilmesi 

33

� Alveol duvarında mumsu hiyalin membranlar 

� Alveolü çevreleyen bu membran, fibrinden zengin 

ödem, nekrotik endotel ve alveoler epitel

hücrelerinin artıklarını 

� Yenidoğanda görülen hiyalin membran hastalığına benzer.

� Bu faz eksüdatif fazı

� Yaşayan hastalarda organize faz

� tip II pnömosit regenerasyonu 

� Fibrinöz eksuda organize olarak intraalveoler fibrozise yol 
açar. İnterstisyel hücreler ve kollajen artar.

34

Akut Respiratuar Distres (ARDS) Nedenleri

Enfeksiyonlar Fiziksel zedelenme Kimyasal zedelenme Hematolojik Diğer

• Sepsis

• Pulmoner enf.

• Gastrik 

aspirasyon

• Mekanik travma

• Isıya bağlı hasar

• Boğulma

• Yağ embolisi

• Yanıklar

• İyonize radyasyon

• Yüksek doz eroin

• Asetil salisilik asit

• Barbituratlar

• İrritanların 

solunması

• Duman

• İrritan gazlar

• Oksijen toksisitesi

• Multiple 

transfüzyon

• DIC

• Pankreatit

• Üremi

• Kardiyopulmoner 

cerrahi

• Hipersensistivite

35

II– KRONİK RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

� Fibrozis yapanlar
� İdiopatik pulmoner fibrozis (Usual interstisyel pnömoni ), nonspesifik

interstisyel pnömoni, kriptojenik organize pnömoni, kollagen doku hastalıkları, 
pnömokonyozlar, ilaç reaksiyonları

� Granülomatöz grup
� Sarkoidoz (%20), hipersensitivite pnömonisi

� Eozinofilik grup
� Respiratuar yetmezlikle seyreden akut eozinofilik pnömoni, löffler sendromu, 

mikrofilarianın neden olduğu tropikal eozinofili, idiopatik kronik eozinofilik
pnömoni

� Sigarayla ilişkili olanlar
� Deskuamatif intestisyel pnömoni, respiratuvar bronşiyolit

� Pulmoner alveoler proteinozis

36
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İDİOPATİK PULMONER FİBROZİS 
(USUAL İNTERSTİSYEL PNÖMONİ)

� Bilinmeyen bir ajanın, ile gelişen alveolitis 
(intraalveoler iltihap) ve epitel hücre hasarı 

� Lenfosit, makrofaj ve tip II pnömositlerin rol oynadığı 
fibrojenik bir reaksiyon 

� İnterstisyumda inflamasyon ve bağ dokusu artışı 
� Genç ve eski bağ dokusu ile temporal heterojeniteye 
� İleri dönemde bal peteği akciğeri görünümü ,
� Sonuçta hipoksi, solunum yetmezliği, uzun süren ağır 

olgularda kor pulmonale

37

İDİOPATİK PULMONER FİBROZİS

38

KRİPTOJENİK ORGANİZE PNÖMONİ (KOP)

� Eski adı bronşiolitis obliterans organize pnömoni(BOOP)

� Alveoler duktus, alveoller ve bronşiollerde organize bağ 

dokusu

� Karakteristik polipoid fibrotik tıkaçlar (masson body)

� Masson bodyler UIP’de de var ancak KOP için karakteristik

� Temporal heterojenite ve bal peteği izlenmez

39

• Sigara kullanımı aşağıdaki akciğer 
hastalıklarından hangisinin gelişmesinde 
rol oynamaz? (E-2008)

• A) İdyopatik pulmoner hemosideroz
• B) Sentriasiner amfizem
• C) Deskuamatif interstisyel pnömoni
• D) Bronşiyolit
• E) Bronkojenik karsinom

40
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KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARINDA AKCİĞER TUTULUMU

� Sistemik Sklerozis: 
� Olguların % 80’inde akciğerler tutulumu
� Vasküler skleroz, organize pnömoni, bronşiolit ve diffüz interstisyel 

fibrozis
� Romatoid artrit: 

� Plevral effüzyon, interstisyel pnömoni, nekrobiyotik nodül ve romatik 
pnömokonyoz (Caplan sendromu)

� Akciğerde nodüller
� Caplan Sendromu, silikozis ve asbestoziste de görülebilir.

� SLE: 
� Plevral effüzyon, interstisyel pnömoni, yama tarzında parankimal 

infiltrasyon.
� Sjögren sendromu: 

� Romatoid artrite benzer klinik vardır.
� Wegener Granülomatozis: 

� Üst solunum yolunda ve akciğerde granülomlar, sistemik vaskülit ve 
böbrekte nekrotizan glomerülonefritle karakterizedir.

42

PNÖMOKONYOZLAR
� Kömür İşçisi Pnömokonyozu

� Akciğerde kömür tozlarının birikimi (antrakoz) 
� Üç değişik klinik formu vardır:
� Asemptomatik antrakoz
� Basit kömür işçisi pnömokonyozu

� akciğerde nodüller 
� Akciğerin üst lobları veya alt lobun üst kısımları 
� Bazen sentrilobüler amfizem

� Komplike kömür işçisi pnömokonyozu
� progressif masif fibrozis (%10 olguda) ve Kaplan sendromu 

(pnömokonyoz ve romatoid artrit) 
� Hastalarda tüberküloza yatkınlık vardır.????????

43

� Silikozis
� En sık görülen kronik meslek hastalığı
� Neden genellikle quartz partikülleri
� Kum işçileri, taş kırıcılar, seramikçiler ve madenciler
� Akciğerin üst zonlarını
� Akut silikozis (akut interstisyel pnömoni): 

� Toksikasyon tablosu
� Alveollerde surfaktandan zengin proteinli sıvı

� Kronik silikozis: 
� Progressif masif fibrozisle karakterli Kaplan sendromu
� Lenf nodlarında da fibrozis, yuvarlak nodüller ve yumurta kabuğu 

şeklinde kalsifikasyon
� Hastalarda tüberküloza ve kansere ****yatkınlık artar.

44
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� Asbestozis
� ****Beyaz toprak : amfibol ve serpentin
� Madenciler, sıhhi tesisatçılar, fabrika işçileri ve gemi söküm 

işçilerinde 
� Asbestozis, Kaplan sendromu, bal peteği akciğer, pulmoner 

hipertansiyon
� Plevral efüzyon, plak (en sık bulgu), diffüz fibrozis, 

mezotelyoma
� ** en sık yaptığı kanser; Akciğer karsinomu (özellikle 

adenokarsinom)
� Larinks karsinomu
� Mide, kolon karsinomları
� Sigara ile birlikteliği akciğer kanserleri için sinerjistik etki 

yapar

45

� Berilyozis
� Nükleer enerji, uçak ve uzay endüstrisinde çalışanlarda.
� Akut berilyozis (akut interstisyel pnömoni)
� Berilyum granülomatozisi (akciğerde sarkoidoz ile karışır)

� Sigara içimi, en fazla asbestoziste olmak üzere, hepsinde 
tabloyu daha da kötüleştirir. 

� Yüksek doz berilyuma maruz kalanlarda kanser gelişme riski 
artar.

46

Kronik interstisyel akciğer hastalığı oluşumuna
neden olan kazeifiye olmayan ileri dönemde
fibrozis gösteren granülomların izlendiği hastalık
hangisidir? (Eylül 2002)

a) Berilyozis
b) Silikozis
c) Asbestoz
d) Kömür isçileri pnömokonyozu
e) Desquamatif pnömoni

47 48
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Pnömokonyozlar 

Etken Hastalık Maruziyet 

Kömür tozu • Antrakozis 
• Basit K.İ.P 
• Komplike K.İ.P  PMF 
• Kaplan sendromu 
• Tüberküloza yatkınlık 

Kömür madenleri 

Silika • Akut– Kronik silikozis 
• Nodüler fibrozis’ PMF 
• En sık meslek hastalığı 
• Hiler lenf nodlarında yumurta kabuğu 

kalsifikasyon 
• Kaplan sendromu 
• Tüberküloz riskinde artış 

Maden, taş ocakları, taş kesme, 
seramik, kum, cam, mermer, 
döküm işçiliği 

Asbest • Diffuz interstisyel akciğer fibrozisi 
(asbestozis) 

• Plevrada lokalize veya diffuz fibröz plaklar 
• Kaplan sendromu 
• Mezotelyoma 
• Akciğer, larinks, kolon ve özofagus mide 

kanseri 

Maden işçiliği, izolasyon sanayi, taş 
değirmen işleri, gemi tersaneleri, 
boyası ve sıvası eski evler 

Berilyum • Akut berilyozis 
• Akciğerde berilyum granülomatozisi 
• İnterstisyel akciğer fibrozisi 
• Akciğer kanseri 

Nükleer Enerji, Havacılık ve Uzay 
Endüstrisi 

Demir oksit Siderozis Metal kaplama 

Baryum sülfat Baritozis Madencilik 

Tin oksit Stanozis Madencilik 

 

49

• Kronik asbest maruziyeti sonucunda 
aşağıdaki kanserlerden hangisi oluşur?
(Nisan-99)

• A) Lösemi     
• B) Mesane kanseri
• C) Akciğer kanseri   
• D) Pankreas kanseri
• E) Mide kanseri

50

51

• Gemi endüstrisi gibi asbeste maruz kalınan 
islerde çalısan kisilerde, asağıdaki tümörlerden 
hangisinin görülme olasılığı en yüksektir? 
(Eylül 2003)

a) Non-Hodgkin lenfoma
b) Malign mezotelyoma
c) Larenks kanseri
d) Sinonazal karsinom
e) Mesane kanseri

52
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• Asbestozis ile ilişkili aşağıdaki 
hastalıklardan hangisi en sık görülür? 
(2008 YD)

• A) Lokalize fibröz plak
• B) Parankimal interstisyel fibrozis
• C) Plevral efüzyon
• D) Mezotelyoma
• E) Nodüler parankimal fibrozis

54
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Kırk yedi yaşında, 20 yıldır gemi söküm 
sanayinde çalışan bir hastanın, çekilen akciğer 
grafisinde bilateral, yaygın kalsifiye plaklar 
saptanıyor.

Bu hastadaki radyolojik görüntünün 
aşağıdakilerden hangisinin maruziyetine bağlı 
olma olasılığı en yüksektir? (Eylül 2009)

A) Silika    B) Berilyum 
C) Asbest   D) Arsenik 
E) Nikel

56
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SARKOİDOZ

� Nonkazeifiye granülomlarla karakterize, etiyolojisi bilinmeyen 
sistemik hastalık

� Deri testlerine karşı anerji vardır. Kanda CD4 + T lenfositleri 
azalırken, akciğerde 10 kat artmıştır. 
� IL-2, IFN-γ ve TNF ↑

� Olguların %90’ında bilateral hiler LAP 
� Hiler ve paratrakeal lenf nodlarında non-kazeifiye granülomlar, 

interstisyel fibrozis 

� Granülomlarda Schaumann ve yılldızsı asteroid cisimcikler

58

� Akciğer en sık tutulan bölge
� Deri(%50), lenf düğümü(%100)
� ***önce lenf nodunu sonra akciğeri, tbc önce akciğeri 

sonra lenf nodunu
� Kemik iliği, dalak, karaciğer, göz, lakrimal ve tükrük 

bezi lezyonları da hastalığa eşlik eder.
� Mikulicz’s sendromu 

� Bilateral gözyaşı ve tükrük bezi tutulumu
� ***sjögren, sarkoidoz, lösemi ve lenfoma’da görülebilir

59

HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİ

� İmmünolojik orijinli inflamatuvar akciğer hastalığı
� Alerjik alveolit
� Nonkazeifiye granülomlarla karakterize, 

etiyolojisi bilinmeyen sistemik hastalık
� Genellikle küflü samandaki organik tozların 

solunmasıyla aşırı duyarlık
� Tip III-IV aşırı duyarlılık.   Kanda Antikor ve 

dokuda  granülom 

60
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SİGARA İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

� Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni
� Alveollerin içinde kahve rengi granüllü smokers macrophages
� Alveoler septalar kalınlaşır, interstisyel alanda lenfositler, 

eozinofiller ve plazma hücrelerinden oluşan mikst yangısal hücre 
infiltrasyonu izlenir.

� Respiratuar bronşiolit

61

PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS

� Radyolojide bilateral yama tarzında asimetrik pulmoner 
opasiteler 

� İntraalveolar ve bronşioler boşluklarda asellüler 
surfaktan birikimi.

� Hematopoietik büyüme faktörü GM-CSF’nin fonksiyon 
eksikliği nedeniyle sürfaktan parçalanamaz.

� Kazanılmış PAP
� Konjenital PAP
� Sekonder PAP

62

� DİFFÜZ PULMONER HEMORAJİ SENDROMLARI
� Goodpasture sendromu

� İdiyopatik pulmoner hemosiderozis

� Vaskülite bağlı kanamalar

�

63

Goodpasture Sendromu

� Tip IV kollagene karşı gelişen antikorlar
� Kresentik otoimmün glomerülonefrit 
� Nekrotizan hemorajik interstisyel pnömoni 
� Grafide bilateral atılmış pamuk görünümü 
� İntraalveoler kanama, alveol duvarında fokal nekroz, 

septumlarda fibröz kalınlaşma ile Tip II pnömosit 
hiperplazisi 

� Glomerül bazal membran ile çapraz reaksiyon veren 
IgG ve kompleman depolanır.

64
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� İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis
� Alveoller kan ve hemosiderin yüklü makrofajlar ile dolu
� Alveol bazal membranında IgG depolanması yoktur. ,
� İnflamasyon ve vaskülit görülmez.

� Vaskülite Bağlı Kanama
� SLE, Wegener granülomatozu ve hipersentivite anjitisi ile 

birliktedir. Pulmoner kapillerlerin nekrotizan iltihabı vardır. 
Wegener Granülomatozunda üst solunum yolunda ve 
akciğerlerde granülomlar vardır. Böbrekte de kresentik 
glomerülonefrit vardır. Hastalarda hemoptizi izlenir. C– ANCA 
pozitifliği vardır.

65

VASKÜLER AKCİĞER HASTALIKLARI

� Pulmoner Tromboembolizm, Kanama, İnfarkt
� Pulmoner arterlerin emboli ile tıkanması durumudur. Pulmoner 

embolilerin çoğu alt ekstremitelerin büyük derin venlerinden 
kaynaklanır. Tipik olarak popliteal ven ve proksimalindeki 
büyük venlerdir. Pulmoner arter ana dalını tıkayan emboli, ata 
biner tarzda bifurkasyona oturursa eyer emboli (saddle) adını 
alır. Total pulmoner akımın % 60’dan fazlası engellenirse akut 
sağ kalp yetmezliği (akut kor pulmonale) ve hipoksi gelişir. 
Kardiyovasküler yetmezlik olursa, koagülasyon nekrozu sonucu 
kırmızı infarktüs gelişir. Emboli ne kadar perifere giderse 
infarkt olasılığı o kadar fazladır. Tüm infarktların 3/4’ü alt 
lobda görülür. % 50’den fazlası multipledir. İnfarkt tabanı 
plevrada, tepesi hilusa doğru koni şeklindedir. İnfarkt kanama 
sahasında 48 saat içinde eritrositler lizise uğrar, hemosiderin 
yüklü makrofajlar nedeniyle doku kahverengi hal alır.

66

TÜBERKÜLOZ

� Mycobacterium tuberculosis
� solunum sistemini ve bazen hematojen yayılımla tüm 

sistemleri 
� kronik nekrotizan granülomatöz bir infeksiyon
� M. tuberculosis asido–rezistans intrasellüler. 

tüberkülin testi
� gecikmiş tipte tip IV hipersensitivite reaksiyonu ile 

gelişen bir hastalıktır

67

Primer Tüberküloz

� İlk karşılaşma

� Ghon odağı 

� Üst lobların alt kısmı veya alt lobların üst kısmı

� Ghon kompleksi

� Langhans tipi dev hücre

68
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Sekonder Tüberküloz
� Önceden sensitize olmuş kişi, apikal segmentler, 

kaviteye 
� Primer tüberküloz odağı ya spontan olarak 

fibrokalsifiye olup Ranke kompleksi oluşturur ve 
inaktif 

69

� Progresif pulmoner tüberküloz
� hava yolları, lenfatikler veya kan yoluyla akciğerin tamamına 
� Miliyer pulmoner hastalık 
� plevra tutulumu kaçınılmaz

� Endobronşiyal, endotrakeal veya laringeal tüberküloz

� Sistemik miliyer tüberküloz
� pulmoner venöz yolla sol kalbe gelip sistemik dolaşıma
� karaciğer, kemik iliği, dalak, adrenal, meninks, böbrek, tuba 

uterina ve epididime

70

� İzole organ tüberkülozu
� En  sık meninks, böbrek, adrenal, kemik ve tuba uterinayı 
� Vertebrada olursa Pott hastalığı 

� Lenfadenit: 
� Ekstrapulmoner tüberkülozisin en yaygın formudur. Servikal 

bölgedeki tutulum
� skrofula adı verilen servikal lenfadenit 

� Eskiden kontamine sütlerle primer intestinal tüberküloz
� günümüzde sekonder tüberküloz komplikasyonu olarak öksürük 

materyalinin yutulmasıyla, ince ve kalın barsakta mukozal 
lenfoid agregatlar

71

TÜBERKÜLOZ

•

72
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AKCİĞER TÜMÖRLERİ

� İkinci en sık görülen ***(değil en sık ilkinci sırada 
görülen)

� En sık ölüme yol açan organ kanseri
� % 95’i bronş epitelinden (bronkojenik karsinom), 
� % 5’i bronşial karsinoid, 
� Mezotelyoma ile mezenkimal, lenfoid ve diğer 

neoplaziler
� Akciğer diğer organların karsinom ve sarkomlarından 

sık olarak metastaz alır

73

� Small cell karsinom

� Non–small cell karsinom

74

Epitelyal Akciğer Tümörleri (WHO):

� Adenokarsinom (% 25–40)(en sık)

� Skuamöz hücreli karsinom (% 25–40)

� Küçük hücreli karsinom (% 20–25)

� Büyük hücreli karsinom (% 10–15)

� Karsinoid tümör 

75

Klinik 
� Daha çok akciğer hilusuna yakın 
� Supraklavikular lenf nodu (Virchow nodu) metastazı 
� (okkült karsinom). 
� (vena cava superior sendromu).
� (Horner Sendromu) 
� Pancoast tümörü
� Lambert–Eaton sendromu
� Hipertrofik osteoartropati, akantozis nigrikans

76
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PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

� Hiperkalsemi (Parathormon benzeri peptid salgılanması)
� Cushing Sendromu (ACTH salgılanması)
� Diabetes insipitus (uygunsuz ADH salgılanması)
� Nöromusküler sendromlar (miyasteni, periferik nöropati, 

polimiyosit)
� Çomak parmak ve pulmoner osteoartropati
� Hematolojik bulgular (gezici tromboflebit, nonbakteriyal 

endokardit, DIC)

77

Skuamöz Hücreli (Epidermoid) Karsinom

� Sigara ile ilişkili
� Erkeklerde daha sık
� Santral lokalizasyonlu ve bronşla ilişkili
� Keratin ** incisi(globe korne) yapıları ve dezmozomal 

intersellüler bağlantılar 
� Bölgesel lenf nodu yayılımı sık, ancak uzak metastazı 

nadir
� Hiperkalsemi en sık paraneoplastik tablo
� p53 mutasyonunun en sık izlendiği tip

78

Adenokarsinom
� K=E, ***Napsin A(+), ALK mut
� sigara ile ilişkisi yok,
� Periferik yerleşim,
� Skar sonrası gelişim
� Plevraya invazyon ve uzak metastaz sık
� Klinik, radyolojik ve mikroskopik olarak 

mezotelyomadan ayırmak zor
� Müsin salgılayan glanduler hücreler
� Hematolojik sendromlar (tromboflebit ve DIC), 

pulmoner osteoartropati (çomak parmak) 
� EGFR mutasyonu iyi prognoz; RAS mutasyonu kötü 

prognoz
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� Bronkioloalveoler Karsinom
� Artık in sitü adenokarsinom

80
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Küçük Hücreli (Small–cell) Karsinom

� E>K, Sigara ile en ilişkili
� **Kulchitsky kökenli
� Santral, Hızlı büyüme. ,
� Sitoplazması izlenmeyen lenfosite benzer küçük 

boyutlu ** kötü diferansiye nöroendokrin hücreler
� Mikroskopik incelemede malign lenfomalardan ayırmak 

güç
� Mitoz, apoptozis ve nekroz yaygın
� Prognozu en kötü olan akciğer karsinomu

81

Küçük Hücreli (Small–cell) Karsinom

� Tanı konduğunda sıklıkla lenf nodu veya uzak metastaz.
� Cerrahi kontrendike
� Kemoterapi ve/veya radyoterapi 
� En sık paraneoplastik sendrom yapan akciğer tümörü

� Uygunsuz ADH ve ACTH salınımı
� Çekirdeklerin ince granüllü görünümü (tuz–biber 

manzarası) ve tümör hücrelerinin ağızlaşması 
(moulding) önemli mikroskopik özellikleri

� myc, Rb ve p53 mutasyonları sık

82

Bronşial Karsinoid

� Kulchitsky kökenli *** iyi diferansiye malign tümör
� İntestinal karsinoidlere benzer. 
� İyi sınırlı rezektabl tümörler
� Lümene polipoid gelişir, mukozal plak bronş duvarını 

penetre ederek peribronşiyal dokuya uzanır (yaka–
düğme lezyonu). 

� % 30 hiler lenf nodu metastazı vardır. 
� Karaciğer ve diğer organlara uzak metastaz nadirdir.
� ***Atipi, mitoz, nekroz varsa Atipik Karsinoid

83

Üzerindeki mukozayı ülsere etmeden bronş içine
doğru polipoid büyüyen tümörün histolojik
incelemesinde üniform, mitoz ve atipi
göstermeyen, yuvarlak hücrelerden oluşan,
kordonlar görülüyor. Kromogranin ve nöron
spesifik enolaz pozitif boyanan bu tümör
nedir?(N-2000)
Yassı hücreli ca
Adenoid kistik karsinom
Hamartom
Karsinoid tümör
Adenokarsinoma in sitü
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Sigara içen bir hastada akciğer hilusunda kavite
yapan kitlenin mikroskopik   incelenmesinde  çok
sayıda keratin oluşturan epitel hücresi ve glob-korn
yapıları  görülüyor. 
En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (N-2002)
Adenokarsinom
Adenokarsinoma insitü
Skuamoz karsinom
Büyük hücreli karsinom
Küçük hücreli  ca 
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Aşağıdaki akciğer kanserlerinden
hangisinin prognozu en iyidir?N-2003
Skuamoz hücreli kanser
Adenokarsinoma in sitü
Akciğer adeno kanseri
Küçük hücreli kanser
Büyük hücreli indifiransiye kanser
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Sigara içmeyen kadın, sağ akciğer orta lob
periferinde tümör bulunuyor, en büyük
olasılıkla  hangi tümördür? (E-2001)
Küçük hücreli kanser
Adenokanser
Büyük hücreli kanser
Yassı hücreli kanser
Adenoskuamoz kanser

90
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Aşağıdaki akciğer kanseri tiplerinden
hangisinin sigara içimi ile görülme riski en
yüksektir? E-97
Küçük hücreli kanser
Large cell anaplastik ca
Adeno ca
Karsinoid tümör
Adenokarsinoma in sitü
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Aşağıdakilerden hangisi, nöroendokrin 
hücre kökenine sahip ve yüksek dereceli 
bir tümördür? (E-2008)

• A) Adenokarsinoma in sitü 
• B) Bronşiyal karsinoid
• C) Küçük hücreli karsinom       
• D) Mukoepidermoid karsinom
• E) Adenokarsinom

94

95

Aşağıdaki kanserlerin hangisinde hastaların 
yaklaşık % 50 sinde ektopik uygunsuz ADH 
salgılaması en sık görülür? (Nisan 2010)

A) Küçük hücreli akciğer kanseri
B) Hipernefrom
C) Hepatom
D) Rabdomiyosarkom
E) Meme kanseri

96
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• Aşağıdaki tümörlerden hangisi en sık
ektopik ACTH salınımı yapar? (A-2010)

A) Seminom
B) Küçük hücreli akciğer kanseri
C) Lenfoma
D) Hepatom
E) Melanom

98

99

SCC

⦁ Santral yerleşimli.
⦁ Hücreler arası desmozomal bağlantılar ve keratin incileri (glob korn) diagnostiktir.
⦁ Sigara içen yaşlı erkeklerde sıktır.
⦁ Yavaş seyirlidir.
⦁ Hiperkalsemiye neden olur.
⦁ Skuamoz metaplazi →Displazi →In-situ ca →Invaziv ca
⦁ P53 mutasyonunun en sık görüldüğü akciğer ca.

Küçük Hücreli

⦁ Santral yerleşimlidir. 
⦁ Lenfositlere benzeyen koyu çekirdekli, sık mitoz gösteren hücreler. Nükleer 
moulding belirgindir.
⦁ Mikroskobik görünüm lenfomalara benzer.
⦁ Sigara ile en çok ilişkili kanserdir (%99).
⦁ Yüksek dereceli nöroendokrin bir tümördür (Kromogranin, snaptofizin ve CD57 +)
⦁ En sık ektopik hormon salgılayan akciğer ca. ACTH salgılar Cushing sendromu 
yapar.
⦁ Cerrahi yapılmaz, sistemik yayılım yapar.
⦁ En kötü prognozlu akciğer karsinomu.
⦁ P53 ve RB gen mutasyonu sıktır.

Adenokarsinom

⦁ Periferik, plevraya yakın yerleşimlidir.
⦁ Kadınlarda sıktır
⦁ Skar dokusunda gelişir.
⦁ Yavaş büyür, erken metastaz yapar.
⦁ Rekürren trombozis, DIC, hipertrofik osteoartropati, çomak parmak yapar.
⦁ Mezotelyoma ve metastatik adenokanserlere benzer mikroskopik görüntüler
⦁ K-RAS mutasyonu sıktır
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Bronkio-alveoler 
Karsinom

⦁ Periferik yerleşimlidir.
⦁ Bilateral ve multifokal olabilir. 
⦁ Radyografisi pnomoniye benzer
⦁ Adenokarsinoma in situ olarak kabul edilir. Prognozu iyidir.
⦁ Bazal membranı invaze etmeyen, alveol duvarında kolumnar tip hücreler 
(Lepidik patern)
⦁ Sigara ile en az ilişkili kanserdir
⦁ K-RAS mutasyonu sıktır

Büyük Hücreli

⦁ Periferik yerleşimlidir. 
⦁ Nöroendokrin bir kanserdir
⦁ Büyük, pleomorfik hücreler tabakalar oluşturur.
⦁ Yüksek dereceli nöroendokrin bir tümördür.
⦁ Kötü prognozludur

Karsinoid Tümör

⦁ Bronş lümenine doğru büyüyen plak ya da nodüler kitle yapar.
⦁ Düşük gradeli malign tümördür.
⦁ Kulchitsky hücrelerinden köken alan, nöroendokrin hücreli bir tümördür.
⦁ 40 yaşından altında daha sık görülür.
⦁ Tipik ve atipik karsinoid alt tipleri vardır (Tipik ve atipik ayırımı mitoz ve nekroz 
ile yapılır).
⦁ Atipik olanda P53 mutasyonu ve BCL2/ BAX mutasyonu vardır.

101

Hamartoma

� Akciğerin en sık görülen benign tümörü

� İnsanlarda en sık görülen hamartom???? Nevüs???

� Akciğer periferinde coin lezyon 

� Mikroskopik olarak bol miktarda normal kıkırdak, 

düşük oranda yağ, fibröz ve epitel doku içerir

102

PLEVRAL LEZYONLAR
Plevral Effüzyon

Plevral Efüzyon Nedenleri 
 Sıvı tipi Nedeni 

Inflamatuvar 

Serofibrinöz plörit Seröfibrinöz eksuda Kollajen vasküler hastalıklar 
Komşu akciğerde iltihap 

Süpüratif plöritis (ampiyem) Püy Komşu akciğerde süpüratif iltihap 

Hemorajik plörit Kanlı eksuda Tümör 

Noninflamatuar 

Hidrotoraks Transuda Konjestif kalp yetmezliği 

Hemotoraks Kan Aort anevrizma rüptürü, travma 

Şilotoraks Lenf Tümörlerin lenfatikleri tıkaması 
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MEZOTELYOMA
� Mezotel hücrelerinden köken alan malign tm
� Etiyolojide asbest, erionit ve SV40 virüs
� Sıklıkla viseral ve parietal plevrada, nadiren peritonda 

yerleşir.
� Plevrada diffüz kalınlaşma, plak formasyonu ve fibrozis yapar

� Epiteloid, sarkomatoid, desmoplastik tip 
� Mikroskopik olarak adenokarsinom ile sık karışır.

� Mezotelyomada:
� kalretinin, mezotelin, sitokeratin 5/6, WT-1, (+), 

klaudin4(-) 
� Adenokarsinomda 

� CEA, EMA, Ber-EP4, klaudin4 (+)
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ÜST SOLUNUM YOLU LEZYONLARI

� Anjiofibrom 
� Adolesan erkekler
� sıklıkla burun kanaması
� Benign 

� Soliter Plazmositom
� En sık paranazal sinüsler, nazofarinks ve larinksi 

tutar.

105

� Sinonazal Papillom 
� HPV 6/11 ile yakın ilişki, bazı olgularda EBV.

� ,
� Laringeal nodül

� Sesini kötü kullananlarda ve sigara içenlerde görülür (singer 
nodül).

� Laringeal papillom
� Yetişkinlerde tek, çocuklukta ise HPV 6/11’e bağlı olarak 

multiple (juvenil papillomatozis).
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ÜST SOLUNUM YOLU LEZYONLARI

� Nazofarinks Karsinomu
� Keratinize SCC, 
� nonkeratinize SCC, 
� indiferensiye karsinom(en sık)
� EBV ile ilişkili
� Lenfoepitelyoma da denir. 
� İndifferensiye tipi en yaygındır.
� İlk klinik bulgusu posterior servikal LAP olabilir.
� ***ileri yaş, tek taraflı seröz otit ve posterior servikal LAP 
� Radyosensitivitesi yüksektir

107

� Larinks karsinomu
� % 96 oranında erkeklerde % 95’i SCC
� Sigara, alkol, asbest, radyasyon ve HPV etiyolojik ajanlar
� En sık glottik (en iyi prognozlu).
� Supraglottik ikinci. 
� Subglottik  en nadir ve en kötü prognozlu.
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60 yaşında, 40 yıldır günde 2
paket sigara içen,  3
aydır progresif olarak ses
kısıklığı olan, başka
şikayeti olmayan hastada ne
düşünürsünüz? E-93
Larinks karsinomu
Nazofarinks karsinomu
Ağız tabanı karsinomu
Akciğer  skuamoz hücreli CA 
Akciğer adenokarsinomu

Yukarıdaki  sorudaki
tümörün histolojik  tipi
hangisi  olabilir? E-93
Adenokarsinom
Transizyonel hücreli CA
Malign melanom   
Kistik adenokarsinom
Skuamoz hücreli karsinom

109 110

MEDİASTİNAL KİTLELER

� Mediastinal kitleler yerleşim yerine göre natürü 
hakkında bilgi verebilir. 

� Süperiorda en sık timoma, timik kistler, lenfoma ve 
paratiroid lezyonları görülür. 

� Anteriorda timoma, orta hatta germ hücreli tümörler, 
tiroid lezyonları yer alır. 

� Posteriorda ise nörofibrom, ganglionöroma ve 
gastroenterik kistler bulunur. 

� Orta mediastende perikardiyal ve bronkojenik kistler 
görülür.
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� Süperior mediasten
� Lenfoma
� Timoma
� Tiroid lezyonları
� Paratiroid tümörleri
� Metastatik kanserler
� Ön mediasten
� Lenfoma
� Timoma
� Tiroid lezyonları
� Paratiroid tümörleri
� Teratom
� Orta mediasten
� Lenfoma
� Bronkojenik kist
� Perikardial kist
� Arka mediasten
� Lenfoma
� Nörojenik tümörler (schwannoma–nörofibroma, paragangliomlar)
� Gastroenterik herniler
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KALP VE DAMAR 
HASTALIKLARI

9.DERS 

1

ARTER HİSTOLOJİSİ

2

ARTERİOSKLEROZİS

Ateroskleroz
Mönkeberg’in medial kalsifik sklerozu
Arterioloskleroz (hiyalin & hiperplastik tip)

3

ATEROSKLEROZ

0-10 yaş: yağ damlacıkları ( fatty drops)  
10-20 yaş: yağlı çizgiler ( fatty streaks) 

En sık aort kapağı ve torasik aortda

>20 yaş: Aterom plağı
En sık abdominal aortda görülür
En az görüldüğü yer çıkan aort (ilk 10 cm)

4



2

5

ATEROSKLEROZ PATOGENEZİ

6

ATEROM PLAĞI

7

ATEROM PLAĞI KOMPLİKASYONLARI

Kalsifikasyon ve progresif obstruksiyon
Kolesterol embolisi (aort ve renal arter)
Plak üzerinde trombüs gelişimi

Tromboemboli (karotis)
MI

Plak içine kanama
Ülser gelişimi
Anevrizma (abdominal aort)

8
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MÖNCKEBERG’İN MEDİAL KALSİFİK SKLEROZU

Orta boy müsküler arter (renal arter)
50 yaş üstü
X-ray= Distrofik medial kalsifikasyon
Lümene ve kan akımına zararı yok

9

ARTERİOLOSKLEROZ 

Hyalin arterioloskleroz
Benign HT, DM, yaşlılık
En yaygın izlendiği yer hipertansiyonlu hastaların 
böbrekleri

Benign nefroskleroz

Hiperplastik arterioloskleroz
Malign HT
Soğan zarı tarzında lameller düz kas hiperplazisi
Nekrotizan arteriolit
Malign nefroskleroz

10

ARTERİOLOSKLEROZ

Hyalin arterioloskleroz Hiperplastik arterioloskleroz

11

VASKULİTLER
Şekil 
9.5

12
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PAN

Orta boy ve küçük arterleri tam kat, atlamalı tutar
Akc ve aortu ve aortdan çıkan damarları tutmaz
Böbrek renal arter dalları ( en sık ), kalp, KC, GİS, testis, 
kas, deri, SSS tutulumu
Fibrinoid nekrozla giden vaskulit
Lezyonların farklı dönemleri birarada bulunur
Ölüm nedeni  böbrek tutulumu.
%30 olguda serumda HBV ag +

13

Granülomatozis Polianjitis (Wegener
Granülomatozisi)

40’lı yaşlar, E
Küçük arter ve ven tutulumu
Klasik Triad

Üst ve alt solunum yolunda nekrotizan granülomlar, 
nazal septum perforasyonu
Nekrotizan vaskülit-
kresentik GN

Ölüm nedeni böbrek tutulumu

c-ANCA%95 +
***(proteniaz 3’e karşı PR3 ANCA)

14

Lökositoklastik Vaskülit (Mikroskopik Polianjit/ 
Lökositoklastik veya Hipersensitivite vasküliti)

Küçük damarları tutar (A,V,K) **P-ANCA (+)
Lezyonlar aynı evrede, segmenter tutulum yok
Pek çok hastalıkta saptanabilen ortak bir mikroskopik bulgu
Deri, mukozal membranlar, akciğer, beyin, kalp, böbrekler ve 
kas

• Deri etkilenmeden sadece iç organ tutulumu varsa, (özellikle böbrek ve 
akciğer tutulumu gösteren) ve p–ANCA pozitif(MPO ANCA) olan 
olgular klinikte mikroskopik PAN (değil polianjitis düzeltelim!!! 
olarak adlandırılır. Bu olgular kötü prognozludur; böbrekte nekrotizan, 
kresentik glomerülonefrit üzerinden sıklıkla ölüm nedenidir.

• Lökositoklastik vaskülit ve mikroskobik PAN (polianjitis)  mikroskopta 
ayırt edilemeyen aynı lezyonlardır.

15

Damar duvarında fibrinoid nekroz, lökositoklazi ve PNL 
infiltrasyonu

Hızla böbrek yetersizliğine gidebilen (kresentik/hızla ilerleyen) kötü 
prognozlu bir tablo; deriye sınırlı lökositoklastik vaskülitler ise kendi 
kendine düzelen benign bir klinik tablodur.

Henoch–Schönlein purpurası, çocukluk çağının en sık 
izlenen vaskülitidir. Morfolojisi tipik olarak lökositoklastik
vaskülittir.

16
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Alerjik Granülomatozis ve Anjiitis (Churg–
Strauss Sendromu)

Alerjik rinit, bronşial astım, eozinofili
Küçük arter-veni tutan granulamatöz vaskulit
Böbrek, AC, kalp tutulumu
Ölüm nedeni koroner arterit ve myokardit
p-ANCA %70 +

17

Temporal (dev hücreli; kraniyal) Arterit

En sık kronik vaskülittir. 
Ayrıca yaşlı popülasyondaki en sık vaskülittir
Karotisten  çıkan damarlar ( muskuler arterler )

Segmental, granulamatöz, dev hücreli
En sık, temporal arter, vertebral ve oftalmik arterin terminal 
dallarını

18

Temporal (dev hücreli; kraniyal) Arterit

%50 vakada polimyalji romatika ilk bulgu
Ateş ve sedim artışı

50 yaş üstü, kadın
%50 vakada oküler bulgular

Görme kaybı +, acil KS tedavisi

*** yaşlı, baş ağrısı, görme kaybı, çiğnerlken çenede ağrı, 
sabah tutukluğu , ateş sedim
granülomatöz, dev hücreli(langhans ya da yabancı 
cisim tipi) bir arterittir
Tanı: biopsi

Negatif biopsi anlamsız

19

TAKAYASU ARTERİTİ

aort ve aorttan çıkan ana arterleri, kimi zaman ise 
pulmoner arteri , kronik dev hücreli  granülomatöz vaskülitt
<40 yaş, kadın, nabızsızlık hastalığı
Aort tutulumu

Nabızsızlık, üst ekstremitede soğukluk, uyuşukluk
Aort dilatasyonu - AY – KY ( en sık ölüm nedeni )
Koroner ateroskleroz – MI
Her iki kol arasında tansiyon farklılığı

Pulmoner arter tutulumu
Pulmoner HT- Kor pulmonale

20
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KAWASAKİ HASTALIĞI

<4 yaş, akut febril  hst. 
mukokutanöz lenf nodu sendromu 
Ateş, konjunktival ödem ve eritem, el ve ayaklarda 
ödem, eritem, servikal LAP
Koroner arter tutulumu  ve anevrizmaya bağlı %1 MI
Erişkinde AIDS ile birliktelik
Viral ya da bakteriyel enf.u takiben ortaya çıkar 

21

Tromboanjitis Obliterans
(Buerger hastalığı)

25-50 yaş, sigara içen erkek hasta
Sıklıkla tibial ve radial arter tutulur

Arter ile komşuluğundaki ven ve sinirde                             
kr. granülomatöz iltihap

Lümende trombüs + damar duvarında 
granulomlar

Tromboflebit, kr. ülserler, gangren
By-pass  kontrendike.
Sigara bırakılırsa dramatik düzelme.
Tedavi amputasyon

22

Primer ve Sekonder Raynaud Fenomeni

• Primer raynaud fenomeni /raynaud hastalığı:
– Soğuk etkisi ve emosyonel stres durumlarında akral bölgelerde (el, ayak 

parmakları, burun ucu, kulaklar) arter ve arteriollerde vazokonstruksiyon 
sonucu, solukluk ve siyanozla karakterli bir hastalıktır. 

– Damar duvarında histopatolojik değişiklik yoktur.

• Sekonder raynaud sendromu 
– SLE, skleroderma, ateroskleroz ve Buerger gibi hastalıklara
– sekonder gelişen akral periferik arteriyel yetmezliktir. 
– Damar duvarında geriye dönüşsüz histopatolojik değişiklikler izlenir.
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ATERESKLEROTİK ANEVRİZMALAR

40’lı yaşlar, E
En sık abdominal aort, renal arter çıkışının hemen altında

Peiferik arterlerden en sık popliteal arterde
Sakkuler bir anevrizma

Mural trombüs, tromboemboli, mezenter iskemisi

Rüptür en sık izlenen ve en ölümcül komplikasyon
<5 cm ise patlama riski azalır 

Ted cerrahi
Mikotik abdominal anevrizma: Salmonella ile enfekte olan 
aterosklerotik anevrizma.
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SİFİLİTİK ANEVRİZMA

Tersiyer sifilisin bulgusu
Proksimal aortun vazo vazorumunda obliteratif 
endarterit 

Çıkan aortada anevrizmal genişleme
AY, kor bovinum, KY ( en sık ölüm nedeni)
Çıkan aort ve koroner arterlerde ateroskleroz

Aterom plakları, ağaç kabuğu görünümü

25

DİSSEKAN AORT ANEVRİZMASI

İki ayrı yaş grubu
40-60 yaşında HT nedenli
Marfan ve Ehler Danlos Tip IV’de genç yaşlarda

İntimal yırtık +
%90 aortun ilk 10 cm’i içinde.
Ateroskleroza bağlı değil

Histopatolojik bulgu, kistik medial nekroz
Rüptür sonucu her 3 vücut boşluğuna kanama ile  ani ölüm, 
hematom.
Tip A daha kötü prognozlu

26

VENÖZ HASTALIKLAR

Variköz venler
Kadınlarda sık
Özellikle ayak yüzeyel venlerinde

VCSS
Küçük hücreli Akc. Ca, çocukta  lenfoblastik lenfoma 

VCİS
Femoral-iliak ven  kaynaklı tromboemboli. 
HCC, RCC

Flebotromboz ve tromboflebit
Alt ekstremite derin venlerinde
İmmobilizasyon,gebelik, obezite, postop. 
Malignitelerde  migratuar tromboflebit (Trousseau bulgusu)
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LENFATİK HASTALIKLAR

Lenfanjit
A grubu β hemolitik streptokoklar

Lenfödem
Sekonder lenfödem

Maligniteler, postinflamatuar lenfatik skar, cerrahi, 
postradyasyon fibrozisi, filariazis

Primer lenfödem
Basit doğumsal lenfödem
Milroy hastalığı : Lenfatik kanalların konjenital yokluğu
Lenfödem prekoks
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DAMAR TÜMÖRLERİ
Benign İntermediate Malign

•  Hemanjioma
Kapiller hemanjioma
Kavernöz hemanjioma
Pyojenik granülom (lobüler kapiller
hemanjiom)

•  Lenfanjioma
Kapiller (basit) lenfanjioma
Kavernöz (kistik higroma) 

• Glomus tümörü
• Vasküler ektaziler

Nevus flammeus
Spider telenjiektazi
Herediter hemorajik telenjiektazi (Osler-
Weber- Rendu)

• Reaktif vasküler proliferasyon
Basiller angiomatozis

Kaposi sarkomu
Hemangioendoteliyoma

Anjiosarkom
Hemanjioperisitoma
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HEMANJİOMLAR

Çocukluk çağında en sık görülen tümör. 
Kapiller hemanjiom

Deride, nadiren mukozada

Juvenil kapiller hemanjiom
Kavernöz hemanjiom

Karaciğerin en sık benign primer tm
Von Hippel Lindau hst: pankreas ve karaciğerde kavernöz  
hemanjiom, MSS’te hemanjioblastom

Pyojenik granulom
Tırnak yatağı, dişeti ve oral mukozada
Yüzeyi ülsere kapiller hemanjiom
Gebede adı; granuloma gravidarum
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DAMAR TÜMÖRLERİ

Lenfanjiom
Çocukluk çağında görülür
Kavernöz lenfanjiom = kistik higroma
Boyun ve aksilla

Glomus tm/ glomanjioma
Benign, çok ağrılı bir tm
Glomus cismindeki modifiye düz kas hücre kaynaklı.
En sık parmak ucu ve tırnak yatağında

Basiller anjiomatozis
Deri, kemik ve beyinde kırmızı papül ve nodül
Bartonella Henselae
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VASKULER EKTAZİLER/telenjiektaziler
Nevus flammeus

Dermal damarlarda dilatasyon
Özel bir tipi, port-wine stein

Spider telanjiektaziler
Kadınlarda gebelik, erkeklerde siroz en sık neden

Herediter hemorajik telanjiektazi
Osler-Weber-Rendu Hastalığı
Mukozal membranlar ve deride, multipl 5 mm.’den küçük, 
anevrizmal lezyonlar veya telanjiektaziler

• Basiller anjiomatosis; 
– sıklıkla AIDS olgularında ya da immün yetmezlikli kişilerde izlenen 

opportunistik bir infeksiyondur. Etken gram negatif bir basil 
olan Bartonella ailesindendir. Mikroskopik görüntü tümöral
bir kapiller proliferasyonudur.
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KAPOSİ SARKOMU

İmmünsupresiflerde, HHV-8 nedeniyle gelişen, endotel 
kökenli, malign tm.
En sık tibia ön yüz derisinden başlar

Yama tarzında bir lezyon olarak başlar.
Proksimale ilerler ve plak halini alır.
Son aşama nodüler-tümöral evredir.

Dört ayrı klinik form
Klasik KS
Afrika  tipi KS (Endemik)
Tx’a eşlik eden KS
AIDS’le ilişkili KS (Epidemik)
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Hemanjioendoteliyoma

• Benign–malign arasında;
• İntermediate damar tümörleridir. 
• Deri, dalak, karaciğer ve akciğerde

34

ANJİOSARKOM

Endotel kökenli malign tm
KC’in en sık primer sarkomudur
PVC, torotrast ve arsenik predispozan
Deri, yumuşak doku ve KC’de görülür
– Meme karsinomu nedeni ile radikal mastektomi olmuş ve 10 yıl geçmiş kişilerde 

izlenen uzun süreli lenfödem zemininden (özellikle de radyoterapi görenlerde) 
anjiyosarkom gelişmesi tipiktir.

– Postmastektomi anjiosarkomu (radyoterapiye sekonder gelişir) Stewart–Traves 
sendromu olarak bilinir.
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Hemanjioperisitoma

• Kapiller ve venüllerin çevresindeki perisitlerden 
• Yavaş büyüyen, ağrısız kitleler
• En sık alt ekstremite ve retroperitoneal
• Nüks edebilir.
• Akciğer ve karaciğere metastaz yapabilir
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