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ÖZET
Munchausen sendromunda kiúi ya kendini yada bir
baúkasn kendi çabalar ile semptom ve bulgu verecek
bir tabloya sokmaktadr. Bu úekilde kendisi veya örne÷in
çocu÷unu hastaymú gibi göstermeyi baúaran kiúiler,
bundan ikincil kazançlar elde etmektedirler. Semptom ve
bulgularn ortaya çkmas inanlmaz hikayeler içerebilmektedir. Bizim hastamz, koluna yabanc cisim batrarak
sadece kolunda yumuúak doku enfeksiyonlarna yol
açmak sureti ile, sorunlu aile hayatndan uzakta kalmak
adna hastanelerde kalmay tercih etmekteydi. Sundu÷umuz olgu ile Munchausen sendromu tans koyarken
kaybedilen para ve zaman kaybna vurgu yapmak ve
yaplmas gerekenleri tartúmay amaçladk. Hastamz 27
yaúnda olup son iki buçuk yln de÷iúik hastanelerde ve
çok pahal tedaviler ile tetkiklere maruz kalarak ama
kesin tansz geçirmiúti. Hastada bugüne kadar
yaplmayan tek tansal de÷erlendirme arac histopatolojik
muayene idi. Patolojik de÷erlendirme sonucunda tan
yapmack pannikülit olarak kondu. Her ne kadar biz
hastay daha sonra pisikiyatri klini÷ine konsulte edip
baz tedaviler önerdiysek de hastann tekrar ayn
yaknmalar ile hastanelere baúvurmas halinde, öncelikle
bizim
klini÷imizce
kabulunun
do÷ru
olaca÷n
düúünüyoruz. Böylece zaman ve para israfnn önüne
geçilebilece÷ini ümit ediyoruz.

ABSTRACT
The value of pathologic evaluation in diagnosis of
Munchausen syndrome
Any patient with Munchaussen syndrome causes a
clinical case associated with some findings and
symptoms on either himself or herself or his or her kid.
Their aim by doing so is for profit. It may be associated
with unbelievable stories. The patient presented here
chose to live in hospitals by separating herself from her
family by inserting some foreign bodies into her arm
caused soft tissue infections in the right arm merely for
a long time. By aiming to emphasis on wasting time and
money during the diagnosis of the Münchhausen
syndrome and to discuss the things should be done, we
presented a 27 year old women treated in several
hospitals with different diagnoses for 2 and half years.
The only examination method that had not been done on
the patient was the histopathologic one. We did it and
the pathologic diagnosis confirmed the problem as
factitious panniculitis. Although we consulted the patient
to the physiciatry department and gave her some
treatment, we decided that if the patient comes again
with the same symptoms and signs it would be better to
admit her to our department to avoid unnecessary
searching and treatments by her admission to another
department or hospital.

Anahtar Kelimeler: Munchausen sendromu, patoloji,
pisikiyatri, pilastik cerrahi
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GøRøù
Hastanelere baúvuran insanlarn her baúvurularnda do÷ru tan ve tedavi aldklarn söyleyemesek
de, tans yanlú konmuú durumlar üç de÷iúik
akibetin
bekledi÷ini
öngörebiliriz.
Bunlardan
birincisinde tablo daha da kötüleúir ve hasta ya
kendili÷inden baúka bir merkeze baúvurur ya da
doktoru tarafndan baúka bir merkeze gönderilir.
økincisinde tablo kendili÷inden geriler. Üçüncü
durumda, tabloda bir de÷iúiklik olmaz. Bu son
gurup hastalar bekleyen, baz destek tedaviler ile
sahip olduklar sorunla beraber yaúamay ö÷renmektir.
Munchausen sendromlu hastalar durumlar itibar
ile aslnda son guruptadrlar ancak sorunlar ile
birlikte yaúamay ö÷renemeyecek bir haldedirler.

Munchausen sendromunda kiúi ya kendini yada bir
baúkasn kendi çabalar ile semptom ve bulgu
verecek bir tabloya sokmaktadr. Bu úekilde kendisi
veya örne÷in çocu÷unu hastaymú gibi göstermeye
baúaran kiúiler, bundan ikincil kazançlar elde
etmektedirler. Semptom ve bulgularn ortaya çkmas
inanlmaz hikayeler içerebilmektedir. Doktor doktor,
hastane
hastane
gezerler
ve
kendilerine
ola÷anüstü tetkik ve tedaviler yaplabilir. Bu
tetkikler arasnda tablonun giderek karmaúklaúan
haline bakarak pahal radyografik incelemelerin
defalarca yapld÷na rast gelinebilir. Oysa e÷er
incelenebilecek doku varsa histopatolojik de÷erlendirme hiç bir úüpheye meydan brakmakszn
tany koydurabilir.
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OLGU
Evli, 3 çocuk annesi, 27 yaúnda bayan. Kolunda
úiúlik yaknmas ile poliklini÷imize baúvurdu. Uzun
zamandan
beri
çeúitli
hastanelere
benzer
yaknmalarla baúvurup yatmú olmasna ra÷men
bir tan konulamad÷ dikkate alnarak yatúna karar
verildi. Klinikteki ilk e÷itim vizitinde, kendisinin
hikayesi ayrntl olarak dinlendi. Bu arada hasta
úimdiye kadar kendisine yaplanlar ayrntl olarak
yazd÷ bir küçük defteri bizlere verdi. Yaplanlar
arasnda 15 defadan daha fazla kültür-antibiyogram
ve hemen her türlü kombinasyonu içeren en pahal
antibiyotikleri de kapsayan tedavi protokolleri
vard.
Manyetik
rezonans
görüntüleme
ve
tomografi, kemik sintigrafisi de yaplmút. Son 3
yln 6 de÷iúik hastanede en az 3’er ay yatarak
geçiren hasta için son olarak kol amputasyonu
önerildi÷inde kendi iste÷i ile taburcu olmuú.
Klini÷imize kabul edildi÷indeki fizik muayene
bulgular úöyle idi:
Ön kolda onlarca direnaj insizyonu izi mevcuttu
(Resim 1). El srt lenfödemdekine benzer sert,
gode brakmayan ödeme sahipti (Resim 2). Kol
ekstensör yüzde scaklk artú ile beraber,
hiperemik görünümde ve dokunmakla a÷rl
alanlar vard. Ayrca kolu dirse÷e yakn ksmda
çepeçevre saran konstriktif band sendromu gibi bir
alan mevcuttu ve drenaj insizyonlarnn hep bu
snrn distalinde olmasna bakarak tans atlanmú
bir konjenital bant sendromu oldu÷u düúünülerek
buraya Z-pilasti ameliyat planladk (Resim 3).
Ameliyat
sonras
sadece
4-5
gün
kadar
asemptomatik olan hastada kol ekstensör yüzdeki
enfeksiyon bulgular tekrar belirince bu kez lenfödem
olabilece÷ini düúündük ve lenf sisteminin sintigrafik
de÷erlendirmesini istedik. Sonuç normal olarak
gelince enfeksiyon alanndan geniúçe bir doku
çkartlp patolojik de÷erlendirmeye göndermeye
karar verdik ve bunun hastada yaratabilece÷i
kozmetik deformite hakknda hastamz bilgilendirdik.
Kabul etti. Patolojik de÷erlendirmesi yapmack
pannikülit (“factitious panniculit”) olarak geldi
(Resim 4,5).

Resim 1. Aktif pannikülit varl÷nda koldaki pürülan
akntnn ve etrafn görünümü
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Resim 2. El srtndaki lenf ödeme benzeyen görünüm

Resim 3. Hastann sa÷ kolunun ilk baúvurudaki halinin
görünümü

Resim 4. Yalanc pannikülite özgü yabanc cisimlerin
polarize úk mikroskobundaki görünümü

Resim 5. Yalanc pannikülite özgü yabanc cisimlerin
polarize úk mikroskobundaki bir baúka kesitteki görünümü
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Resim 6. Vücudunun di÷er alanlarnn en ufak bir
enfeksiyon ve yang bulgusuna sahip olmamas nedeni
ile genel bir ba÷úklk sistemi hastal÷n hiç akla
getirmedik

Resim 7. Biyopsi amaçl yaplan eksplorasyon srasnda
deri alt dokularnn genel anlamda enfeksiyon bulgular
içermedi÷ine dikkat ediniz

TARTIùMA
øngilizce yazlan kaynaklarda ayn zamanda
Munchausen sendromu olarak da anlan hastal÷a
ad verilen kiúi bir hekim de÷ildir. Hastal÷n 1951
ylnda øngiltere’de Richard Asher tarafndan
tanmland÷ bildirilmektedir. Tabloya Munchausen
ad tümüyle bu kiúinin kiúilik yapsna atfen verilmiútir.
Ad geçen kiúi 1720-1797 yllar arasnda yaúamú bir
Alman askeri olup anlatt÷ inanlmaz öyküleri ile
tannmútr. Ayn biçimde inanlmaz ve uydurma
hastalk tablosuna sahip insanlara bu nedenle bu
tan adn verme e÷ilimi ortaya çkmútr.
Günümüzde bu gurup hastalar ile ilgili en önemli
konu, bu hastalarn gereksiz yere her türden
disiplini meúgul etmeleri ve ekonomik anlamda
israfa yol açmalardr1-5. Bir di÷er önemli husus da
günün birinde yeni bir Munchausen sendromlu
hasta ile karúlaúmak ihtimali dünya varoldukça
her branútan bir hekim için ihtimal dahilindedir. Bu
nedenle ayrc tanda aklda tutulmas úarttr.
Hastamz hastanemize baúvurdu÷unda ne poliklinik
görüúmesi srasnda ne de yatarken baúlangçta
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herhangi bir úüpheli hareketi ile dikkatimizi çekmedi.
Kendisinin daha önce çok sayda hastanede ve
uzun süreler yatmú olmas nedeni ile baz bilgileri
gözden kaçrmú olmamak için, hastann kendisinden,
baúndan geçenleri ve kendisine yaplan iúlemleri
günlük tutar gibi yazmasn talep ettik. Bu defterin
sayfalar arasnda bir úiir de vard ve bunun
üzerine sorular sordu÷umuzda ö÷rendik ki hastamz
3 çocuk sahibi bir anne olmasna ra÷men çocuklar
ve eúinden ayr idi. Bunu ö÷rendi÷imizde bir
annenin bilerek ve isteyerek bu kadar uzun bir
zaman çocuklarndan ayr kalamayaca÷n düúündük
ve ikincil kazançlar ile birlikte olabilecek pisikolojik
kökenli hastalklar aklmza getiremedik.
Daha önceki hastanelerde ald÷ cerrahi yardmlar
srasnda yaplan drenaj insizyonlarnn hep sa÷ üst
ekstremitede meydana gelmiú olmas nedeni ile
sistemik bir immun yetmezlik tablosunu düúünmedik ve araútrmadk. Ancak hastamzn not defterinde bir immunoloji klini÷inde görüldü÷ü de yazl
idi (Resim 6).
Hep ayn ekstremitede ve her zaman da aksillann
distalinde enfeksiyon tablosunun geliúmiú olmas
nedeni ile bölgesel lenf staz aklmza geldi ve
lenfosintigrafi istedik. Sonuç normal olarak
de÷erlendirildi. Bu arada hastamzn klini÷imizdeki yatú
süresi 1 ay doldurmak üzereydi. Bir iki kez drenaj
iúlemi bizde de yapldysa da drenaj srasnda bol
miktarda pü gelmedi. Sadece ciltaltna ulaút÷mzda
ya÷ tabakas aralklarnda enfeksiyon bulgularna
rastladk. Fasiya altnda kalan derin ciltalt dokular
ise enfeksiyon bulgularna sahip de÷ildi (Resim 7).
Yatú sürerken medlayn taramas yaptk ve baz
atipik mikobakteriyum enfeksiyonlarnn bu tip
tablolar
yapabildi÷ini
ö÷rendikten
sonra
hastamzda doksisiklin baúladk. Bir yarar olmad.
Son bir adm olarak kol ekstensör yüzden 10x10
cm boyutlarnda ve çizgili kaslarn üzerindeki
fasiyay da kapsar tarzda bir rezeksiyon yaparak
bunu histopatolojik incelemeye almaya karar verdik
(Resim 5). Bunun hastamzda yaratabilece÷i görünüm
bozuklu÷u hakknda hastamz bilgilendirdik. Kabul
etti ve genel anestezi altnda ameliyata aldk.
Rezeksiyon iúlemini takiben bölgeyi ksmi kalnlkta
deri grefti ile örttük. Ameliyat srasnda
dikkatimizi çeken özel bir úey olmad.
Histopatolojik tan yabanc cisim ile birlikte olan
yapmack pannikülit olarak geldi. Polarize úk
altnda yaplan de÷erlendirmeler bu tan için tipik
bulgular ortaya koyucu nitelikte idi (Resim 4,5).
Hastaya durumu açkladk ve pisikiyatri konsultasyonu istedik. Deri grefti yaplan alandaki yaralarn
da iyileúmesini takiben hastay taburcu etmeye
karar verdik. Taburcu olaca÷ günün öncesi akúam
klinikte yatan di÷er hasta ve yaknlarndan durumunu
dramatize eden konuúmalar takiben yüklüce para
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yardm toplamú oldu÷unu ö÷rendik. Bu konuda
herhangi bir eylemde bulunmakszn hastay taburcu
ettik ve klini÷imize her zaman gelebilece÷ini
söyledik. Taburcu olmasn takiben hastadan birinci
yazara bayram tebriki ve baz mektuplar geldi.
Bunlarn içerikleri genel olarak bizim düúündüklerimizin do÷ru olmad÷ kendisinin gerçekten hasta
oldu÷unu açklamaya yönelikti.
Son 3 yln de÷iúik hastanelerde yatarak geçiren
ve bu arada kendisine yüzlerce tetkik yaplan, çok
pahal ilaçlar kullanlan, defalarca ameliyathane
koúullarn meúgul eden bu hastann probleminin
kendisi tarafndan meydana getiriliyor olmas
ilginç. Bu tür tablolarn var oldu÷unu bilmek
durumundayz. Bilmedi÷imiz takdirde hep ayn
úeyleri yapacak ve hep ayn sonuçlar elde
edece÷iz demektir. Bu ise her açdan israf olup,
baúta zaman kayb, ekonomik kayp, iú gücünün
etkin kullanmnn engellenmiú olmas gibi de÷iúik
boyutlarda kendini hissettirecektir.
Munchausen sendromu denen tabloya kiúiler kendi
üzerlerinde yol açabilecekleri gibi baúkalar üzerinde

de yol açabilirler ve bu anlamda en çok ma÷dur
olanlar çocuklardr6,7. Munchausen sendromunda,
ikincil kazançlar arasnda gördü÷ümüz tbbi yardm
almak iste÷i o kadar ileri boyutta olabilir ki, kiúiler
kendilerine endotrakeal entubasyon gibi invaziv
iúlemler yaplmasn bile kabul edebilirler8. Bizim
sundu÷umuz hasta, kendisine kol amputasyonu
önerilene kadar her úeyi kabul etmiútir. Buna her
gün kan almalar, tomografi çekimleri, manyetik
rezonans çekimleri, anjiyografiler, sintigrafiler,
kültür antibiyogramlar, yatak baú abse direnajlar
dahildir. Burada aslnda biz amputasyonun gerçekten
önerildi÷inden de emin de÷iliz çünkü pekala bunu
da hastamz kendisi uydurmuú olabilir.
Böylece, snrl alanlarda tekrarlayan ve kronik
infeksiyonu olan hastalarmza sradan yöntemlerle
yardmc olamad÷mzda, bölgeden patolojik
de÷erlendirme için doku örne÷i almann yararl
olabilece÷ini aklda tutmal ve patolojinin psikiyatrik kökenli ama cerrahi bir tablo gibi gözüken
hastalklarn tansnda önemini de anlayabiliriz.

REFERANSLAR
1. Turner J, Reid S. Munchausen's syndrome. Lancet 2002;26: 346-9
2. Huffman JC, Stern TA. The diagnosis and treatment of Munchausen's
Syndrome. Gen Hosp Psychiatry. 2003;25: 358-63
3. Paar GH. Factitious disorders in the field of surgery. Psychother
Psychosom. 1994;62: 41-7
4. Parent DJ, Krafft T, Noel JC, Askenasi R, Goldschmidt D, Heenen M,
Linkowski P. Cutaneous Munchausen syndrome with presentation simulaing
pyoderma gangrenosum. J Am Acad dermatol. 1994;31: 1072-4
5. Falagas ME, Christopolou M, Rosmarakis ES, Vlastou C.
Munchausen's syndrome presenting as severe panniculitis. Int J Clin Pract.
2004;58: 720-2.
6. Al Haidar FA. Munchausen Syndrome by Proxy and child’s rights.
Saudi Med J, 2008;29: 452-4.

96
96

7. Ozmen S, Ozmen OA, Ylmaz T. Clear otorrhea: a case of
Muchaussen syndrome in a pediatric patient. Eur Arch Otorhinolaryngol,
2007; 21.
8. Klaassen FA, Schober P, Schwarte LA, Boer C, Loer SA.Acute respiratory
failure leading to emergency intubation: an unusual manifestation of
Munchausen's syndrome. Resuscitation. 2007;75:534-9.

Yazúma adresi:
Dr. Mehmet O÷uz YENøDÜNYA
Mustafa Kemal Üniversitesi Tp Fakültesi
e-mail: moyenidunya@hotmail.com
Yayna kabul tarihi: 04.04.2008

