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Presternal Ödem: Kabakula n Nadir Bir 
Komplikasyonu

Say n Editör,

Derginizin 2010 y l  4. say s nda yay nlanan “Presternal 

ödem: Kabakula n nadir bir komplikasyonu” isimli maka-

leyi okudum (1). Presternal ödem kabakulak enfeksiyonu-

nun glandüler komplikasyonlar  içinde yer al r ve %2.5-6 

oran nda izlenir (2,3). Ülkemizdeki görülme s kl  hakk n-

da yeterli bilgi olmamas na ra men, Ulu  ve arkada lar -

n n (3) çal mas nda bu oran %0.7 olarak saptanm t r.

Presternal ödem, kabakulak enfeksiyonu s ras nda 

tükürük bezlerinin geni lemesine ba l  olarak özellikle 

anteriyor süperiyor gö üs duvar  lenfatik drenaj ndaki 

obstrüksiyon sonucu olu maktad r (3). Ödem genellikle 

tükürük bezlerindeki inflamasyonun ba lamas ndan bir-

kaç gün sonra geli mekte olup disfaji, horlama ve lokal 

hassasiyet d nda ba ka bir rahats zl a yol açmamakta-

d r (3). Bizim çal mam zda, takip etti imiz olguda bilate-

ral parotit tablosu geli tikten üç gün sonra presternal 

ödem geli ti ve hastada disfaji ve horlama izlendi. 

Presternal ödem geli tikten sonra hasta hastaneye yat r -

larak takip edildi. Hastada altta yatan ba ka nedenler 

olabilece i de dü ünülerek boyun ve venöz doopler ultra-

sonografi (USG) yap ld . Sonuçlar normal olarak saptand . 

Hastan n parotit tablosunun gerilemesiyle birlikte prester-

nal ödem de kendili inden düzeldi. Sunulan olguda ise 

hastan n klini i daha iyi seyretmi  ve ek bir tetkike ihtiyaç 

duyulmam t r. 

Bu durum birçok hastal kla kar abilmektedir. Bunlar 

aras nda vena kava süperiyor sendromu (VCSS), anjioö-

dem, boyun bölgesinde ödeme yol açan derin servikal 

dokular n enfeksiyonu, yüze, boyuna ve gövdeye yay lan 

pnömomediastinuma sekonder subkütanöz amfizem, 

difteri, tüberküloz, yerel kistik higroma, sternal osteomi-

yelit ve selülit say labilir (1,4).

Sonuç olarak kabakulak enfeksiyonunda nadir görü-

len bu tablo, bu bölgede i li e neden olan di er sebep-

lerden farkl  olarak altta yatan hastal n iyile mesiyle 

birlikte kendili inden düzelmektedir (4). Bununla birlikte, 

akut ba lang çl  ba -boyun ödeminin genellikle ya am  

tehdit eden nedenler ile beraber olabilece i de unutulma-

mal d r. Bu ba lamda, VCSS ile ay r c  tan s nda venöz 

doopler USG yap lmal  ve hastalar mutlaka hastaneye 

yat r larak takip edilmelidir.
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Yan t:

Say n Editör,

Katk lar ndan dolay  Say n Dr. Mehmet Ulu ’a te ek-

kür ederiz.  Ülkemizde kabakulak enfeksiyonuna ba l  

presternal ödem ile ilgili yay nlar s n rl d r ve Say n Ulu ’un 

da vurgulad  gibi en son 2010 y l nda yay nlanan bir 

makalede bu oran %0.7 olarak bildirilmi tir (1).

Özellikle vaka sunumuzdaki (2) hastam z gibi ödemin 

a r  oldu u hastalar n mutlaka yat r larak izlenmesi gerek-

ti ini dü ünmekteyiz. Ayr ca presternal ödemin ay r c  

tan s nda ciddi ve hayat  tehdit eden superior vena cava 

sendromu, pnömotoraks gibi hastal klar n olmas  nede-

niyle (3) Say n Ulu ’un hastalar n yat r larak izlenmesi 

görü üne kat l yoruz. Superior vena cava sendromu 

dü ünüldü ünde invaziv olmayan tan  yöntemleri ile tan  

do rulanmal d r.

Say n Ulu ’a konu ile ilgili verdi i literatür bilgileri ve 

katk lar  için ayr ca te ekkür ederiz. 
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