
Özgün Araştırma / Original Article

1

Ig-E Aracılı İnek Sütü Allerjisinde Oral 
Desensitizasyon

İbrahim Cemal MASLAK1, Ayşen BİNGÖL1

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Yazışma Adresi/Adress for Corrospendence: Ayşen Bingöl, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., Antalya 
Tel: 0242 249 65 40, e-mail:cocukalerji@hotmail.com

Özet

Giriş
İnek sütü alerjisi erken çocukluk döneminde görülen en sık besin alerjisidir. Tedavide temel prensip süt ve süt ürünle-

rinin diyetten çıkartılması ve kazara karşılaşma sonrası semptomatik tedaviyi içermektedir. Çocuk beslenmesinde inek 
sütünün önemi büyüktür. Son yıllarda birçok yayında süt oral immunoterapisinin inek sütü alerjisinin tedavisinde ümit 
vadeden, gelişmiş ve etkili bir tedavi yöntemi olduğu belirtilmektedir.

Gereç ve yöntem
İki-dokuz yaş arasında Ig-E aracılı inek sütü alerjisi tanısı alan çocuklar çalışmaya alındı. Tedavi rejimi hızlı doz artım 

fazı uygulanan ‘hastane hızlı arttırım fazı’ ve takibinde yavaş ve günlük doz artışları ile devam edilen ‘ev tedavisi fazı’ nı 
içermekte idi. Bu çalışmada amaç hastaların günlük minumum 200 mL inek sütünü sorunsuz bir şekilde tüketmelerini 
sağlamak idi. 

Bulgular
Oral immunoterapi inek sütü spesifik IgE, epidermal deri testi ve oral besin provokasyonu ile tanı alan 9 inek sütü 

allerjisi olan hastaya uygulandı.6 kız ve 3 erkek çalışmaya alındı. Protokol uygulandığında ortalama yaş 44,5±18,8 ay idi. 
Tüm hastalar günlük minimum 200 ml inek sütünü tolere ederek protokolü başarıyla tamamladı. Protokol sırasında yan 
etkiler gerçekleşti ve çoğu hafif reaksiyon idi.

Sonuç
Süt ile oral immünoterapi; seçilmiş olgularda Ig-E aracılı inek sütü alerjisi tedavisinde güvenli ve etkili bir tedavi 

yöntemidir ve yaşam kalitelerini artırmaya önemli katkıda bulunur
Anahtar kelimeler: immunglobulin E aracılı inek sütü alerjisi, desensitizasyon, tolerans, oral immünoterapi

Oral desensitizitation in Ig-E mediated cow’s milk allergy

Abstract

Introduction
Cow’s milk allergy is the most frequent food allergy in early childhood. The only current treatment for milk-allergy in 

children is avoidance of milk and milk products and symptomatic treatment of acute reactions after accidental ingestions. 
Cow’s milk in child nutrition is of great importance. During the last few years many reports suggest that milk oral immunot-
herapy is a promising, advanced and effective treatment regimen for cow’s milk allergy.
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Giriş
Besin alerjilerinin sıklığı ve şiddeti çocukluk ve erişkin yaş 

grubunda özellikle son 20 yılda giderek artmaktadır.1 Eliminas-
yon diyetine bağlı olarak bozulan yaşam kalitesi besin alerjilerini 
bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir.2

İnek sütü alerjisi infant ve erken çocukluk döneminde en sık 
görülen besin alerjisi olup genel popülasyondaki sıklığı %2-3 
kadardır.3

Günümüzde geleneksel olarak inek sütü allerjisi (İSA) için bi-
linen tek tedavi yöntemi sıkı bir diyet ve kazara karşılaşım sonra-
sı semptomatik tedavidir. Kontamine gıda alımı sonrası meydana 
gelebilecek şiddetli reaksiyonun potansiyel mortalitesi tedavide 
sadece süt ve süt ürünlerinin diyetten çıkarılmasından daha etkili 
bir tedavi ihtiyacını doğurmuştur.4 Persistan İSA hastalarında süt 
ve süt ürünlerinin eliminasyonu sonucu ortaya çıkan büyüme ge-
riliği, yaşın ilerlemesiyle beraber hidrolize mama temininde kar-
şılaşılan ekonomik problemler, çocuğun sosyalleştiği dönemde 
kontrolün zorlaşması ve diyetin yol açtığı psikolojik sorunlar İSA 
tedavisinde yeni umut arayışlarını doğurmuş ve bunun ışığında 
oral immünoterapi (OİT) konusunda gelişmeler sağlanmıştır.5

Persistan İSA’da tam kür veya uzun süreli remisyon sağlaya-
bilecek farmakolojik bir tedavi bulunmamaktadır. Özellikle konta-
mine gıda alımı sonrası şiddetli reaksiyon riskine sahip hastalar 
için güvenli ve etkili bir terapötik yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu ne-
denle 1980’ li yıllarda ilk defa fıstık alerjisinde subkutan immüno-
terapi uygulanmış; fakat ciddi yan etkiler nedeniyle bırakılmıştır 
[6]. Sonraki dönemlerde alerjen besinlerin oral yolla uygulama 
sonrası tolerans veya desensitizasyonun sağlanması amaçlan-
mış ve İSA’nın uygun bir model olduğu görülmüştür.

İnek sütü OİT, son birkaç yıl içinde üzerinde birçok çalışma 
yapılan ve etkinliği giderek kanıtlanan, İSA’da umut vadeden bir 
tedavi yöntemidir. Tedavi rejimi kademeli doz artımı ile sürekli süt 
uygulamasından ibarettir. Tedavinin amacına bağlı olarak, tolere 
edilebilen final doz ile kazara karşılaşma sonrası anafilaksi gibi 
şiddetli reaksiyonlar önlenebilirken, tolere edilebilen daha büyük 
dozlarla da süt hiçbir kısıtlama ve yan etki olmadan tüketilebilir 

hale gelir. Her iki durumda da oral toleransın devamı için düzenli 
süt alımı şarttır; aksi halde tolerans azalabilir veya kaybolur.4

Bu yazıda kliniğimizde izlenen IgE aracılı, persistan 9 İSA ol-
gusunun OİT sonuçları sunulmuştur.

Olgular
Çalışmaya kliniğimizde takip edilen ve aşağıdaki kriterleri 

sağlayan hastaları dahil ettik.
• Yaşları 2-9 yaş arası değişen çocuklar

• Ig-E aracılı inek sütü alerjisi tanı kriterlerini sağlayan has-
talar

• İnek sütü veya ürünlerini takiben ilk 2 saat içinde ani tip 
reaksiyonlardan herhangi birini gösterenler. Deri (ürtiker, 
anjiyoödem), sindirim sistemi (akut kusma ve/veya ishal) 
ya da solunum sistemi (bronkospazm ve/veya rinit).

• İnek sütü proteini epidermal prik testi ≥3 mm veya spesifik 
IgE değerinin >0,35 KU/L olması[7].

• OİT öncesi son 4 hafta içinde persistan İSA tablosunun 
devam etmesi

• İnek sütü proteini epidermal prik testi ≥3 mm veya spesifik 
IgE değerinin >0,35 KU/L olması

• Pozitif inek sütü besin yükleme testi

• OİT uygulamasına aile tarafından yazılı onam verilmesi 

İnek sütü alımı sonrası anafilaksi hikayesi, IgE aracılı olma-
yan inek sütü alerjisi, kontrolsüz astım ve epinefrin kullanımının 
kontrendike olduğu stabil olmayan kardiyovasküler hastalığı 
veya hipertansiyonu olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Has-
taların OİT öncesi demografik özellikleri Tablo 1’ de gösterilmek-
tedir.

Süt OİT
Çalışmamızda spesifik oral tolerans indüksiyonu için Longo 

ve arkadaşlarının8 uygulamış olduğu 2 fazlı OİT rejimini kullan-
dık.

Material And Methods
Children with immunoglobulin E-mediated cow’s milk allergy, age 2-9 years, were included in the protocol. The treatment regimen 

consisted of a rapidly increasing dose phase ‘hospital rush phase’, followed by a slowly and daily dose-up phase ‘home therapy pha-
se’. The aim of the study was the achievement of a daily intake of at least 200 mL cow’s milk without any symptom.

Results
Oral immunotherapy protocol was applied for a total of 9 patients diagnosed with cow’s milk allergy by cow’s milk specific Ig-E, 

epidermal skin test and oral food challenge. Six male and three female patients were included in the study. The mean age at protocol 
application was 44,5±18,8 months. All of the patients succesfully completed the oral immunotherapy protocol tolerated the daily minu-
mum of 200 mL cow’s milk. Adverse events occured during the protocol and most of them were mild.

Conclusion
In selected cases milk oral immunotherapy is a safe and effective treatment for immunoglobulin-E mediated cow’s milk allergy and 

contributes significantly to improving the quality of life.
Key words: immunoglobulin-E mediated cow’s milk allergy, desensitization, tolerance, oral immunotherapy
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Hızlı arttırım Hastane Fazı: Toplam 10 gün süren, hastane-
de uygulanan ve inek sütü miktarının hızla arttırıldığı bu fazda, 
birinci gün 1 saat aralıklarla toplam 6 doz sulandırılmış süt, iki ila 
dördüncü günlerde 2 saat aralıklarla toplam 4 doz sulandırılmış 
süt, kalan üç günde ise 2 saat aralıklarla toplam 3 doz sulandırıl-
mamış inek sütü verildi. Tüm hastalara damar yolu açılarak epi-
nefrin, metilprednizolon, antihistaminik ve nebülize salbutamol 
içeren acil ekipmanı hasta başında hazır bulunduruldu. Protokol 
öncesi 1mg/kg dozunda antihistaminik uygulandı. Clark ve Ewan 
sınıflandırmasına göre yan etkiler hafif (lokalize deri eritemi/ür-
tiker/anjioödem/oral pruritis), orta (jeneralize ürtiker ve anjiyoö-
dem, hafif bronkospazm) ve ağır (orta-ağır bronkospazm, nefes 
darlığı, anafilaktik şok) olarak sınıflandırıldı. Ağır reaksiyon veya 
tekrarlayan orta derecede reaksiyon varlığı, tedaviye uyum ye-
tersizliği, aile isteği ve yaşam kalitesinde bozulma saptanması 
durumunda OİT tedavisinin sonlandırılmasına karar verildi.

Ev tedavisi fazı: Hastane fazı tamamlandıktan sonra hasta-
lar taburcu edilerek ev tedavisine geçildi. Günlük 1 mL artışlarla 

150 mL hedef doza ulaşılması amaçlandı. Hastalar 150 mL’ye 
ulaşıncaya kadar 1mg/kg/gün oral antihistaminik aldılar. Aileler 
yan etki şiddeti ve sıklığı açısından takibe alındı. Nebülize sal-
butamol ve adrenalin otoenjektör kullanımı hakkında bilgilendiril-
diler. Hastalara her an ulaşabilecekleri telefon numaraları temin 
edildi. Tek seferde sorunsuz olarak 150 mL süt alımı sağlanınca 
süt ürünleri tüketimi serbestleştirildi. Süt ve süt ürünleri alımından 
3 saat önce ve sonra besin ilişkili egzersiz ile tetiklenen anafilaksi 
ihtimaline karşı hastaların bu zaman diliminde egzersizden uzak 
durmaları belirtildi. Ağır ve tekrarlayan yan etki görülmesi, tedavi-
ye uyumsuzluk durumunda OİT sonlandırıldı.

Sonuçlar
Kriterleri sağlayan toplam 9 olgunun 6’sı erkek 3’ü kız has-

ta idi. OİT uygulama yaşı ortalama 44,5±18,8 ay idi. Hastaların 
tanı öncesi şikayetleri inek sütü alımını takiben ortaya çıkan ür-
tikeryal döküntü, kusma, ishal ve hışıltı atakları idi. OİT öncesi 
inek sütü spesifik IgE değerleri (KU/L) ortalama 20,2±12,9 iken 

Tablo 1. OİT uygulanan olguların özellikleri.

Hasta No 1.olgu 2.olgu 3.olgu 4.olgu 5.olgu 6.olgu 7.olgu 8.olgu 9.olgu

Yaş (ay) 68 48 74 64 126 48 53 36 66

Cinsiyet E E E E K K K E E

Semptom Hışıltı Ürtiker
Kusma
İshal

Hışıltı Hışıltı
Ürtiker

Ürtiker
Kusma
İshal

Ürtiker Ürtiker Ürtiker Ürtiker
Rinit

OİT öncesi inek 
sütü spesifik 
IgE(KU/L)

18,4 44 4,3 36 11,5 24 18 6,9 19,4

OİT öncesi inek 
sütü deri prik testi 
(mm)

5x5 7x7 5x5 7x7 9x9 6x7 7x8 5x6 7x8

OİT uygulama yaşı 
(ay)

36 27 36 33 84 42 47 30 66

Besin yükleme 
testi sonrası tolere 
edilen maksimum 
inek sütü miktarı 
(ml)

5-10 5-10 10-15 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

Ek besin alerjisi (-) Yumurta 
akı
Yumurta 
sarısı

(-) Yumurta 
akı
Yumurta 
sarısı

(-) (-) (-) (-) Yumurta akı
Yumurta 
sarısı

Astım varlığı ve 
şiddeti

Hafif 
astım

(-) Hafif
astım

Hafif 
astım

(-) (-) (-) (-) Hafif astım

Atopik dermatit 
varlığı

(-) (+) (-) (-) (+) (-) (+) (-) (-)

OİT esnasında 
görülen yan etkiler

Ürtiker Ürtiker
Kusma

Ürtiker
Anjiyoödem

Ürtiker
Kusma

Ürtiker
Kusma

Ürtiker Ürtiker Ürtiker Ürtiker
Rinit

Sonuç Tam 
tolerans

Tam 
tolerans

Tam 
tolerans

Tam 
tolerans

Tam 
tolerans

Tam 
tolerans

Tam 
tolerans

Tam 
tolerans

Tam 
tolerans
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prik testi (mm) ortalama 6,6±1,3 idi. Olguların 8’ inde OİT önce-
si son 1 ayda yapılan besin yükleme testinde maksimum tolere 
edilebilen doz 5-10 ml arasında idi. Tüm hastalar OİT öncesinde 
eliminasyon diyeti uygulamakta ve gerektiğinde aminoasit bazlı 
tam hidrolize mama tüketmekteydi. 9 olgunun 3’ünde persistan 
İSA’ ya ek olarak yumurta akı ve sarısına karşı da alerji mevcuttu. 
Olguların 4’ünde eşlik eden astım olup hepsi hafif şiddette idi. 
Üç olguda atopik dermatit ile uyumlu cilt bulguları mevcuttu. Tüm 
hastalarda OİT sonrası tam desensitizasyon sağlandı. OİT esna-
sında hastaların tümünde yan etki görülmekle beraber hepsi hafif 
şiddette idi ve antihistaminik ile kontrol altına alındı. Yan etkilerin 
tümü ‘hastane fazı’ nda görüldü.

Tablo 2. Hastane fazı.

Gün Sulandırma Doz

1 1 dmL süt + 
10 mL su

5 dmL, 10 dmL, 1mL, 2mL, 5 mL, 10mL 
(1 saat aralarla)

2 5 dmL süt + 
20 mL su

2 mL, 4 mL, 8 mL, 16 mL  
(2 saat aralarla)

3 1 mL süt +  
20 mL su

2 mL, 4 mL, 8 mL, 12 mL (2 saat 
aralarla)

4 3 mL süt +  
20 mL su

3 mL, 6 mL, 9 mL, 10 mL (2 saat 
aralarla)

5 10 mL süt + 
20 mL su (1:3)

3 mL, 6 mL, 9 mL (2 saat aralarla)

6 10 mL süt + 
10 mL su (1:2)

3 mL, 6 mL, 9 mL (2 saat aralarla)

7 Sulandırma 
yok (1:1)

2 mL, 4 mL, 6 mL (2 saat aralarla)

8 Sulandırma 
yok (1:1)

4 mL, 7 mL, 10 mL (2 saat aralarla)

9 Sulandırma 
yok (1:1)

8 mL, 12 mL, 15 mL (2 saat aralarla)

10 Sulandırma 
yok (1:1)

13 mL, 16 mL, 20 mL (2 saat aralarla)

Uygulamanın alındığı kaynak: Longo G, Barbi E.Spesific oral tolerance induc-
tion in children with very severe cow’s milk-induced reactions.J Allergy Clin 

Immunol 2008;121:343-7.

Tartışma
İSA genellikle geçicidir ve vakaların çoğunda ilk 3 yıl içinde 

tolerans gelişir. Ancak bazı çalışmalar 5 yaşından sonra vakaların 
%19 unda, 8 yaşından sonra %11’inde İSA’nın devam ettiğini 
göstermiştir [9]. İnek sütü proteinlerine karşı serum spesifik IgE 
düzeyi saptanamayan olgularda spontan düzelme, yüksek spe-
sifik IgE değerlerine sahip infantlara göre daha fazla olmaktadır. 
Ayrıca persistan İSA hastalarında reaksiyonlar geçici İSA grubu-
na göre daha şiddetli olmaktadır. Bu durum muhtemelen 2 grup 
arasında farklı bir immünolojik yanıt olduğunu göstermektedir.10

Eliminasyon diyeti İSA tedavisinin güncel tedavi yaklaşımı ol-
masına karşın, hasta uyumunun kötü olması (özellikle erken ço-
cukluk döneminde) ve kazara karşılaşma sonrası anafilaksi ihti-

malinin olması nedeniyle beklentileri karşılayamamaktadır. Doğal 
tolerans gelişiminin persistan İSA hastalarında uzaması inek sütü 
spesifik oral tolerans indüksiyon tedavisinin ortaya çıkmasını ve 
gelişimini tetiklemiştir.

Birçok çalışmada farklı OİT protokolleri başarı ile uygulan-
mıştır. Martorel ve arkadaşları [11] ile Staden ve arkadaşları12 üç 
günlük süt oral immünoterapi protokolü, Meglio ve arkadaşları13 
ise 6 aylık yavaş doz arttırımlı OİT protokolü geliştirmiş ve başarı 
ile uygulamışlardır. Farklı OİT rejimlerinin başarısını karşılaştıran 
çalışmalar kısıtlıdır.

Persistan İSA tedavinde OİT etkinliği ve güvenliği ile ilgili li-
teratürdeki en geniş seriler M.Vazquez-Ortiz ve arkadaşları7 ile 
Barbi ve arkadaşlarına14 aittir. M.Vazquez-Ortiz ve arkadaşları 81 
ağır persistan İSA olgusuna 2 günlük hastane ve 16 haftalık ev 
tedavisini içeren OİT protokolü uygulamış, %71,6 tam desensi-
tizasyon (>200 ml), %20,9 parsiyel desensitizasyon (20-200 ml) 
sağlamıştır.7 Rekürren/ağır yan etki gösteren ve desensitizasyon 
sağlanamayan hasta profili incelendiğinde bazal süt spesifik IgE 
>50KU/L, inek sütü deri prik testi >9 mm ile çift kör plasebo kont-
rollü besin yükleme testinde 2,3 ve 4. derece reaksiyonun ba-
ğımsız risk faktörleri olduğu görülmüştür. Barbi ve arkadaşlarının, 
132 ağır persistan İSA olgusunu içeren çalışmasında daha uzun 
bir hastane fazı (10 gün) ve daha yavaş doz arttırımlarını içeren 
ev tedavisi uygulanmıştır. Ayrıca antihistaminik ile premedikas-
yon yapılmıştır. Bu rejimde başarı sansı artmış ve yan etki şiddeti 
ve sıklığı azalmıştır.14 Çalışmamızda 10 günlük hastane fazını 
takiben günlük doz arttırımını içeren ev tedavisi protokolü uygula-
dık. Hiçbir olguda şiddetli ve tekrarlayan yan etki gözlemlemedik. 
Çalışmamızdaki tüm hastalarda tam desensitizasyon elde edil-
mesi aşağıdaki etkenlere bağlanabilir:

5 yaş altında inek sütü alerjisinde doğal tolerans gelişme ihti-
mali yüksektir. Fiocchi ve arkadaşları15 ile Saarinen9 ve arkadaş-
larının yaptığı çalışmalarda yaşamın ilk 3-5 yılında inek sütü aler-
jisinin sırasıyla %63 ve %75 oranında düzeldiği gözlenmiştir. M. 
Vazquez-Ortiz ve arkadaşları ile Barbi ve arkadaşlarının çalışma-
larında hastaların hepsi 5 yaşından büyük persistan İSA olguları-
dır. Çalışmamızda 9 olgunun sadece 2’si OİT esnasında > 5yaş 
idi. Geri kalan 7 olgunun ortalama OİT uygulama yaşı 44,5 ay idi.

M.Vazquez-Ortiz ve arkadaşları ile Barbi ve arkadaşlarının 
çalışmalarına baktığımızda OİT esnasında sık ve tekrarlayan yan 
etki gösteren ve tam desensitizasyon sağlanamayan persistan 
İSA vakalarının hepsinde inek sütü spesifik IgE değeri >50 KU/L 
olarak saptanmıştır. Çalışmamızda olgularımızın tamamınında 
inek sütü spesifik IgE değeri<50KU/L idi.

Yaş faktörü ve inek sütü spesifik IgE düzeyi dışında proto-
kol esnasında enfeksiyon, fiziksel aktivite ve düzensiz inek sütü 
alımı da yan etki şiddet ve sıklığını etkileyebilir. Staden ve arka-
daşlarının12 yaptığı bir çalışmada inek sütü spesifik IgE ortalama 
10KU/L olan 25 persistan İSA vakasına OİT uygulanmış, hastala-
rın çoğunda hafif yan etkiler görülmüş, bu yan etkilerin de çoğun-
lukla enfeksiyon, süt alımı öncesi ve sonrasında artmış fiziksel 
aktivite ve düzensiz inek sütü alımı ile ilişkili olduğu görülmüştür. 
Benzer şekilde M. Vazquez-Ortiz ve arkadaşlarının yaptığı çalış-
mada da spesifik Ig-E değeri <50KU/L olan ve tam desensitizas-
yon sağlanan grupta görülen yan etkilerin hepsinin hafif şiddette 
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olduğu ve enfeksiyon, süt alımından hemen önce ve sonrasın-
daki artmış fiziksel aktivite, duygusal stres, açlık, yorgunluk gibi 
kofaktörler ile ilişkili olduğu görülmüştür.7 Çalışmamızda da ben-
zer şekilde yan etkilerin büyük bir kısmını enfeksiyon ve süt alımı 
öncesi ve sonrasında artmış fiziksel aktivite ile ilişkili olduğunu 
gördük.

OİT protokolü esnasında profilaktik antihistaminik uygulama-
sının her ne kadar alerjik semptomları baskıladığı tartışılsa da 
tolerans gelişimine engel olmaması ve hasta uyumunu attırması 

nedeni tolerans indüksiyonunun başarısını arttırdığı görülmüştür. 
Bu nedenle hastalara hastane ve ev tedavisinde belirtilen inek 
sütü dozuna ulaşıncaya kadar profilaktik antihistaminik almaları 
önerilmiştir.16 Bu uygulama özellikle ağır persistan İSA vakaların-
da daha etkili bir yöntem olabilir.
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Olgu Sunumu / Case Report

Plevral Ampiyem Tedavisinde İntraplevral Doku 
Plazminojen Aktivatörünün Kullanımı: İki Olgu Sunumu

Giriş

Ampiyem plevral kavite içerisinde püy birikmesidir. 
Parapnömonik efüzyon ve ampiyem insidansı ortalama 
100.000 çocukta 4 olup, sıklıkla infantlarda ve okul önce-
si çocuklarda görülmektedir.1, 2 Bakteriyel pnömoni nede-
niyle hastaneye yatırılan çocukların % 28.3’ünde ampi-
yem gelişmektedir.1, 2 Çocuklardaki parapnömonik plevral 
efüzyonlar ve ampiyemin uygun tedavisinin ne olması 
gerektiği tartışmalıdır.2 Efüzyonun niteliğine göre tedavi 

değişmektedir. Yapılan tedavi seçenekleri antibiyotik ile 
konservatif tedavi, tekrarlayan iğne aspirasyonları, gö-
ğüs tüpü uygulaması, tüp torakostomi ve beraberinde 
intraplevral fibrinolitiklerin verilmesi, video yardımlı tora-
koskopik cerrahi (VATS) ve torakotomiyle dekortikasyon 
gibi agresif cerrahi girişimlerdir.3

Ampiyem ve parapnömonik plevral efüzyonlarda te-
mel tedavi tüp torakostomidir. Buna rağmen hastaların 
çoğunda, biriken fibrin ve jelatinöz kıvamlı sıvı tüp drena-
jını engellemektedir.4 İlk kez streptokinaz ve streptodor-

Plevral Ampiyem Tedavisinde İntraplevral Doku Plazminojen Aktivatörünün Kullanımı: İki Olgu Sunumu

Özet
Ampiyem, bakteriyel pnömonili çocuklarda görülen önemli bir komplikasyondur. Çocuklarda görülen ampiyem-

lerde efüzyonun niteliğine göre tedavi değişebilmektedir. Son zamanlarda yayınlanan vaka serilerinde, intraplevral 
fibrinolitik tedavilerin pediatrik hastalarda etkin olabileceği bildirilmektedir. Burada, intraplevral doku plazminojen akti-
vatörü ile tedavi edilen iki ampiyemli pediatrik olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Ampiyem, fibrinolitik tedavi, doku plazminojen aktivatörü

Intrapleural Tissue Plasminogen Activator Treatment in Pleural Empyema: Report of Two Cases

Abstract
Empyema is a well recognized complication of bacterial pneumonia in children. The treatment of empyema varies 

with respect to the nature of effusion. More recently, the efficacy of intrapleural fibrinolytics in the pediatric patients has 
been reported in several case studies. Here, two pediatric cases of empyema treated with intrapleural tissue plasmi-
nogen activator (tPA) were reported.

Key words: Empyema, fibrinolytic therapy, tissue plasminogen activator
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naz karışımının kullanılmasıyla birlikte, 1949 yılından beri komp-
like parapnömonik efüzyonların tedavisinde kimyasal fibrinolizis 
kullanılabilmektedir.5-9 Bu amaçla çocuk hastalarda doku plazmi-
nojen aktivatörü (tissue plasminogen activator; tPA) kullanımıyla 
ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.10 Burada, intraplevral doku 
plazminojen aktivatörüyle (tPA) tedavi edilen iki plevral ampiyemli 
pediatrik olgu sunulmuştur.

Olgu 1
Onsekiz aylık kız hasta pnömoni ve sağ hemitoraksta plevral 

mayi tanıları ve ateşinin düşmemesi nedeni ile kliniğimize yön-
lendirildi. Öyküsünden 10 gün önce ateş, öksürük, nefes almada 
güçlük yakınmaları ile başvurduğu sağlık kurumunda pnömoni 
ve ampiyem tanıları ile yatırılarak antibiyotik başlandığı ve gö-
ğüs tüpü takıldığı, ğöğüs tüpünün 4 gün sonra drenaj olmaması 
nedeniyle çekildiği öğrenildi. Öz ve soygeçmişinde özellik olma-
yan hastanın, kliniğimize gelişindeki fizik muayenesinde patolojik 
olarak akciğer sesleri sağda sola göre azalmış, yer yer krepitan 
raller, solunum seslerinde azalma ve perküsyonda sağ hemi-
toraks üst ve orta zonda matite mevcuttu. Tam kan sayımında 
beyaz küre 8200/mm3 (%58 nötrofil), CRP 61 mg/L ve eritrosit 
sedimantasyon hızı 47 mm/saat olarak saptandı.  PA akciğer gra-
fisinde sağ parakardiyak orta zonda infiltrasyon ve plevral sıvı 

(Resim 1A), toraks ultrasonografisinde plevral septalı sıvı, toraks 
bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde pnömonik infiltrasyon 
ve atelektazi ile uyumlu olabilecek yaygın dansiteler ve plevral 
aralıkta ampiyemle uyumlu görünüm saptandı (Resim 2A). Tora-
sentezle alınan plevral sıvının görünümü koyu püy, pH 5, protein 
896 mg/dl, glukoz 2.3 mg/dl, LDH 1923 IU/L, LDH (serum/plevral 
sıvı) 0.29 idi. Plevral sıvı ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Kli-
nik ve radyolojik olarak evre II B ampiyem tanısı konuldu ve an-
tibiyoterapi (sefepim) başlanarak göğüs tüpü takıldı. Radyolojik 
incelemelerde sıvı gözlenmesine karşın ilk 24 saat içerisinde sa-
dece 5 ml serohemorajik sıvı gelmesi üzerine hastaya göğüs tüpü 
yardımıyla intraplevral tPA tedavisi (5 mg, 50 mL salin içerisinde) 
başlandı. tPA plevral aralıkta 4-6 saat durdu ve bu işlem sırasında 
hastaya her 30 dk’da bir sağ yan, sol yan, Trendelenburg ve ters 
Trendelenburg pozisyonları verildi. Doz 24 saatte bir tekrar edildi. 
İlk 24 saatten sonra > 25 ml/gün tüpten drenaj olmaya başladı ve 
tPA tedavisinden 72 saat sonra hasta afebril hale geldi. Uygula-
manın 8. gününde tüp drenajı <25 ml/24 saat, PA akciğer grafisin-
de (Resim 1B) ve kontrol toraks bilgisayarlı tomografide (Resim 
2B) plevral efüzyonun kaybolması üzerine göğüs tüpü çekildi. 
Toplamda 6 doz tPA alan hastanın tedavisi sırasında herhangi bir 
yan etki gözlenmedi. Hasta 16. günde şifayla taburcu edildi.

Resim 1. Olgu 1’in tPA öncesi (A) ve tedavi sonrası (B) PA akciğer grafileri.

Resim 2. Olgu 1’in tPA öncesi (A) ve tedavi sonrası (B) toraks bilgisayarlı tomografi kesitleri.
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Olgu 2
Yedi yaşında kız hasta dış merkezde yapılan tetkiklerde pnö-

moni ve sağda plevral efüzyon saptanması üzerine kliniğimize 
sevk edildi. Öyküsünde 1 haftadır antibiyotik tedavisine rağmen; 
sağ göğüs ağrısı, ateş, öksürük ve nefes almada güçlük yakın-
maları mevcuttu. Özgeçmişinde 2 aydır psöriazis öyküsü vardı. 
Soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde patolojik ola-
rak dispne, takipne, sağ akciğer üst ve orta zonlarda krepitan 
raller, solunum seslerinde azalma ve perküsyonda matite mev-
cuttu. Tam kan sayımında beyaz küre 8600 mm3 (%70 nötrofil), 
CRP: 239 mg/L, sedimantasyon: 85 mm/h. Yapılan radyolojik 
incelemelerde; PA akciğer grafisinde sağ akciğerde yaygın opa-
site, sağ kostofrenik açıda küntleşme ve plevral sıvı (Resim 3A), 
toraks ultrasonografisinde plevral septalı sıvı, toraks bilgisayarlı 
tomografisinde sağ akciğerde pnömonik infiltrasyon içerisinde 
atelektazik alanlar ve ampiyemle uyumlu görünüm saptandı (Re-
sim 4 A). Torasentezle alınan plevral sıvının görünümü koyu püy, 
pH:7, protein: 269 mg/dl, glukoz: 29 mg/dl, LDH: 3388 IU/L, LDH 
(serum/plevral sıvı): 0.11 idi. Hastanın alınan plevral sıvı ve kan 
kültürlerinde üreme olmadı. Klinik ve radyolojik olarak evre II B 

ampiyem tanısı konuldu ve antibiyoterapi (seftriakson) başlana-
rak göğüs tüpü takıldı. Radyolojik incelemelerde sıvı gözlenmesi-
ne rağmen; ilk 24 saat içerisinde yeterli drenaj olmaması üzerine 
hastaya göğüs tüpü yardımıyla  intraplevral tPA tedavisi (5 mg, 50 
cc salin içerisinde) başlandı. tPA plevral aralıkta 4-6 saat durdu 
ve bu işlem sırasında hastaya her 30 dk’da bir sağ yan, sol yan, 
Trendelenburg ve ters Trendelenburg pozisyonları verildi. Doz 
24 saatte bir tekrar edildi. tPA tedavisinden 48 saat sonra afebril 
hale geldi. Uygulamanın 5. gününde tüp drenajı <25 ml/24 saat, 
PA akciğer grafisinde (Resim 3B) ve kontrol toraks bilgisayarlı 
tomografide (Resim 4B) plevral efüzyonun kaybolması üzerine 
göğüs tüpü çekildi. Toplamda 4 doz tPA alan hastanın tedavisi 
sırasında herhangi bir yan etki gözlenmedi. Hasta 14. günde şi-
fayla taburcu edildi.

Tartışma 
Ampiyem, bakteriyel pnömonili çocuklarda görülen önemli bir 

komplikasyon olup, son zamanlarda görülme sıklığı artmaktadır. 
Bakteriyel pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların 
yaklaşık % 28.3’ünde ampiyem görülmekte ve bu durum morbi-

Resim 3. Olgu 2’nin tPA öncesi (A) ve tedavi sonrası (B) PA akciğer grafileri.

Resim 4. Olgu 2’in tPA öncesi (A) ve tedavi sonrası (B) toraks bilgisayarlı tomografi kesitleri.
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dite ve mortaliteyi artırmaktadır.1, 2 Plevral ampiyem tedavisinde 
temel prensip erken tanıyla birlikte plevral kavitede biriken mater-
yalin zaman kaybetmeden drenajıdır. Çocuklarda görülen komp-
like parapnömonik efüzyonlarda genel olarak kabul edilmiş bir te-
davi stratejisi olmamakla beraber; intravenöz antibiyotik tedavisi, 
göğüs tüpü takılması, VATS, torakostomi, cerrahi dekortikasyon 
ve debritman gibi çok değişik tedaviler yapılabilmektedir. Son kı-
lavuzlarda da bu konuyla ilgili sınırlı sayıda kontrollü çalışmalar 
olduğu bildirilmektedir.1-3

Olgularımızda plevral sıvılarının makroskopik yapısı koyu, 
visköz ve bulanık pürülan görünümde idi. Ancak çocukların plev-
ral sıvı kültüründe üreme olmadı. Bunun nedeni, plevra kültürü 
yapılmadan önce hastaların günlerdir intravenöz antibiyotik teda-
visi almış olmaları olabilir. Her iki hastaya da göğüs tüpü takılarak 
intraplevral tPA verilmiştir. Hastalarımızda tPA başlama kriterini; 
radyolojik yöntemlerle gösterilebilir rezidüel sıvı olmasına rağ-
men tüp drenajının azalması veya olmaması olarak kabul ettik. 
Zira komplike parapnömonik efüzyonlarda fibrinli debri materya-
linin tüpü tıkaması ya da plevral alandaki lokülasyonlar nedeniyle 
basit tüp drenajı genellikle yeterli olmamaktadır.4 Fibrinolitik ajan-
ların loküle ampiyemde fibrinöz yapıları eritebildiği ve böylece 
lenfatik porları temizleyebildiği bilinmektedir.1, 3 Bu yararlı etkileri 
nedeniyle, jelatinöz sıvının daha kolay drenajı amacıyla intrap-
levral fibrinolitik ajanlar kullanılmaya başlanmıştır.

Yaklaşık 40 yıldan fazla bir süredir ampiyem tedavisinde int-
raplevral fibrinolitik ajanlar kullanılmaktadır.5 Bu hastalarda fibri-
nolitik kullanılmasının altında yatan neden loküle sıvıyı eriterek 
plevral sıvı drenajını kolaylaştırmaktır. Bu amaçla sıklıkla kulla-
nılan ajanlar streptokinaz, ürokinaz ve tPA’ dır. Pediyatrik hasta 
grubunda bu üç ajanın birbirinden daha üstün olduğunu göste-
ren randomize kontrollü bir çalışma yoktur.3 Alerjik reaksiyonla-
rın yanı sıra, antijenik etkisinden dolayı ateş ve göğüs duvarında 
ağrı yapması nedeniyle pediyatrik hasta grubunda streptokinaz 
kullanımı nispeten sınırlıdır. Streptokinazın yan etkileri nedeniyle 
günümüzde fibrinoliz amaçlı en sık kullanılan ajan ürokinazdır. 
Neonatal böbrek hücre kültüründen izole edildiği için ürokinazın 
güvenilirliği halen sorgulanmaktadır. Ayrıca dünyanın her yerinde 
kolay ulaşılan bir ajan değildir. Diğer ajanlardaki immünolojik yan 
etkiler ve hipersensitivite reaksiyonları gibi olumsuz özellikler, 
tPA’ yı fibrinolitik tedavi için bir seçenek haline getirmiştir.10

Bulgularımız plevral ampiyemli çocuklarda intraplevral tPA 
uygulamasının plevral sıvı drenajını kolaylaştırdığını göstermek-
tedir. Her iki olguya intraplevral 5 mg tPA uyguladığımızda 48-72 
saat içerisinde afebril hale gelmişlerdir. Hastalarımıza mültipl gö-
ğüs tüpü uygulaması ya da cerrahi girişim gerekmemiştir. Litera-
türde plevral ampiyemli çocuklarda tPA uygulamasıyla az sayıda 
olgu sunumu ve sınırlı sayıda retrospektif çalışmalar mevcuttur.10 
Weinstein ve arkadaşlarının yaptığı geniş retrospektif çalışmada, 
komplike parapnömonik efüzyonlu çocuklarda erken dönemde 
(tanı konulduktan sonra 24 saat içerisinde) intraplevral tPA ve-
rilmesinin daha etkili ve güvenilir olduğu bildirilmiştir.11 Bunun 
aksine başka bir retrospektif çalışma, erken veya geç tPA uygu-
lamasının hastanede kalış süresi ya da cerrahiye gidiş oranlarını 
etkilemediğini göstermiştir.12 Bilgilerimize göre, çocuk hastalarda 
intraplevral tPA uygulamasıyla ilgili sadece bir tane prospektif 
randomize çalışma mevcuttur.13 Bu çalışmada, VATS ve fibrinoli-
tik tedavi uygulamasının benzer sonuçlar verdiği; intraplevral tPA 
uygulamasının daha ekonomik ve ucuz olduğu vurgulanmıştır. 
Günümüzde tPA’ nın optimal dozu, uygulama sıklığı ve plevral 
alanda kalış süresi konusunda görüş birliği yoktur.10 Plevral am-
piyemli çocuklarda tPA’ nın etkinlik, doz ve güvenilirliğini gösteren 
randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Fibrinolitik tedavide bilinen kontrendikasyonlar fibrinolitik 
ajana karşı duyarlılık, kanama diyatezi, bilinen hemorajik inme 
hikayesi, intrakraniyal travma, cerrahi ve tümörlerdir. Bizim olgu-
larımızda intraplevral tPA uygulamasına bağlı bir yan etki gözlen-
memiştir. Halbuki intraplevral streptokinaz uygulamasında tıpkı 
sistemik uygulamalardaki gibi antikor cevabı oluşmaktadır.14 Bu 
ajana bağlı ateş ve diğer immünolojik reaksiyonlar da bildirilmiş-
tir. Diğer bir fibrinolitik ajan olan ürokinaz antijenik olmayan bir 
proteindir. Buna karşın ürokinaz kullanımı sonrası hayatı tehlike-
ye sokan kanama, alerjik reaksiyon ve ölüm bildirilmiştir.7, 15

Sonuç olarak, çocukluk çağında görülen plevral ampiyemin 
tedavisinde genel olarak kabul edilen bir kılavuz mevcut değil-
dir. Yapılacak ideal tedavi hastanın özelliklerine göre farklılıklar 
göstermesine rağmen; ampiyemli çocuklarda intraplevral tPA 
uygulaması etkili görünmektedir. Bulgularımız ışığında; göğüs 
tüpünün yeterli drenajı sağlamadığı, radyolojik ve klinik düzelme 
olmayan hastalarda bu tedavi başlanabilir. Bu konuda tPA’nın et-
kilerini gösteren iyi planlanmış prospektif randomize kontrollü ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Frank-Ter Haar Sendromlu Bir Olgu

Özet
Psikomotor gelişme geriliği Çocuk Nöroloji Polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden biridir. Olguların önemli 

bir kısmında altta yatan genetik bir sendrom bu yakınmaya sebep olmaktadır. Başını tutamama yakınması ile ge-
tirilen olgumuzda da genetik sendrom düşündüren dismorfik yüz özellikleri mevcuttu. Konjenital glokom, makro-
korneasının olması, kardiyak ve sakrokoksigeal defektlerin eşlik etmesi ile olgumuzda Frank-Ter Haar Sendromu 
olabileceği düşünüldü. Bildiğimiz kadarıyla literatürde az sayıda Frank-ter Haar Syndrom’lu vaka vardır. Olgumuz 
bilateral inguinal herninin eşlik ettiği ilk vaka olması nedeniyle sunulması amaçlandı.

Anahtar kelimeler: Frank-ter Haar Sendromu, inguinal herni, motor retardasyon

Summary
Phsycomotor retardatioin is one of the most common reason for admission to the Pediatric Neurology Depart-

ment. Usually the patients with phsycomotor retardation tend to have an underlying genetic syndrome. Our patients 
who had dysmorphic features had been brought to our Pediatric Neurology Department with complaint of poor head 
control . We suggest that our patient had Frank-ter Haar Syndrome with his dysmophic features including conge-
nital glocoma, macrocornea, cardiac defects and sacrococcigeal defects.To our knowledge there were a few case 
reports about Frank-ter Haar Syndrome. Our case presented with being the first report that has bilateral inguinal 
hernia.

Key words: Frank-ter Haar Syndrome, inguinal hernia, motor retardation

Giriş
Frank-ter Haar sendromu multiple konjenital anoma-

lilerle seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Psikomotor geli-
şim geriliğinin yanı sıra, brakisefali, geniş fontanel, be-
lirgin alın, hipertelorizm, belirgin ve öne doğru çıkık göz 
küreleri, makrokornea, glokom, dolgun yanaklar, küçük 
çene gibi dismorfik özellikler tipiktir. Konjenital kalp de-
fektleri, kifoskolyoz, koksigeal cilt defektleri, parmakların 
fleksiyon deformitesi, iskelet displazileri eşlik eden diğer 
klinik bulgulardır. Makrokornea ve konjenital glokom tab-
losu nedeniyle yenidoğan döneminden itibaren genellik-

le göz polikliniklerinde takip edilen hastalardan motor 
retardasyon nedeniyle ilerleyen dönemlerde çocuk nö-
roloji değerlendirmesi istenebilir.1 Burada Frank-ter Haar 
sendromlu olgumuz, oldukça nadir görülen bir sendrom 
olması ve daha önce eşlik eden bulgu olarak inguinal 
herninin bildirilmemiş olması nedeniyle sunulmuştur.

Olgu
4 aylık erkek olgudan başını tutamama nedeniyle 

başvurdu. Öyküsünden term, normal spontan vajinal yol 
ile doğduğu, annenin gebeliğinde takipli olmadığı öğre-

A Case with Frank-Ter Haar Syndrome
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nildi.Anne ve baba arasında 1. derece kuzen akrabalığı vardı. 
Doğum ağırlığı 3150 gr (50-75 p) ve ilk doğduğunda baş çevresi 
34 cm (75-90p) idi. Dört aylık olan olgunun hala baş kontrolünü 
sağlayamadığı ve annesini takip etmediği, gülümsemediği öğ-
renildi. Bugüne kadar 2 kez konjenital glokom nedeniyle opere 
olduğu öğrenildi. Muayenesinde bazı dismorfik bulguları dikkat 
çekiciydi. Brakisefalisi, 4cmx4cm geniş ön fontaneli, geniş ve 
belirgin alnı, öne çıkık, belirgin göz küreleri, hipertelorizmi, be-
lirgin dolgun yanaklar, küçük çene tipik yüz özellikleri idi. Bu-
run delikleri öne doğru dönüktü ve kulak deformitesi mevcuttu. 
(Resim 1). Göğüste hafif pektus ekskavatum deformitesi, sak-
ral gamzesi ve kör fistül olduğu saptandı (Resim 2). Kısa el ve 
ayakları olan hastanın her iki elini sürekli fleksiyon pozisyonun-
da tuttuğu görüldü. Kardiyak muayenesinde patolojik üfürümü 
olduğu saptanan olgunun eksternal genitali haricen erkekti. 
Bilateral inguinal hernisi mevcuttu. Nörolojik muayenesinde 
dört ekstremitede hafif tonus artışı ile birlikte derin tendon refl-
keslerinin artmış olduğu görüldü. Oftalmolojik muayenesinde 
makrokornea (bilateral > 17mm) ve intraokuler basıncın yüksek 
olduğu saptanmıştı. Ekokardiyografisinde patent duktus arteri-
osus saptandı. Kemik survey grafileri normaldi. Batın ultraso-
nografisinde ve kraniyal görüntülemesinde patoloji saptanmadı. 
Rutin laboratuar tetkiklerinde anormallik görülmedi. Karyotip 
analizi 46XY olarak sonuçlandı. Mevcut klinik bulgular ile has-
tada Frank-ter Haar Sendromu olabileceği düşünüldü. Tanıyı 
kesinleştirmek için genetik analiz planlandı, ancak yapılamadı.

Resim 1. Dismorfik Yüz Özellikleri.

Resim 2. Sakral Cilt Katlantısı.

Tartışma
Frank-Ter Haar sendromu multiple konjenital anomalilerle 

seyreden kalıtsal bir hastalıktır. İlk 1973’de Frank ve arkadaş-
ları aralarında akrabalık bulunan ebeveynden doğan, makro-
kornea, multiple iskelet anomalileri olan, gelişme geriliği olan 
bir kız olgu sunmuşlardı. Ardından 1982’de Ter haar ve arka-
daşları büyük gözler, küçük çene gibi dismorfik yüz özellikleri 
ve iskelet anomalileri olan 3 olgu sunmuşlardı. Başlangıçta bu 
olguları Melnick-Needles Sendromu ile ilişkili olabildiği düşünül-
müştü. 1995’te Hamel ve arkadaşları da benzer klinik özelliklere 
sahip bir olguyu sundular. Dört hastanın da konjenital glokom 
ve koksigeal cilt katlantısı varlığı, ciddi konjenital kardiyak ano-
maliler nedeniyle de erken yaşta ölüm öyküsü nedeniyle önce-
den düşünüldüğü gibi Melnick-Needles Sendromu olamayacağı 
görüldü (2-4). Ayrıca Melnick-Needles Sendromu genellikle er-
keklerde letal olmakla birlikte, kız olgularda ise Frank-ter Haar 
sendromuna göre daha benign seyirlidir.1 Bu hastalar Ter Haar 
Sendromu olarak adlandırılmaya başlandı. 

Frank-ter Haar Sendromun otozomal resesif kalıtımlıdır. 
Çoğu vakada TKS4 proteinini kodlayan SH3PXD2B geninde 
mutasyon mevcut olduğu gösterilmiştir.2 TKS4 hücre migras-
yonunda görevli olan hücresel çıkıntılar, podosomların oluşu-
mundan sorumludur.1 Iqbal ve arkadaşları SH3PXD2B negatif 
farelerde iskelet, göz ve kardiyovasküler sistem anomalilerinin 
geliştiğini göstermiştir.3 Genetik heterojeniteyi kanıtlar şekilde 
mutasyon negatif olgular ve aileler de vardır.

Frank-ter Haar Sendromunun diğer kraniyofasyal ve iskelet 
malformasyonlarıyla seyreden sendromlardan temel farkı glo-
kom ve koksigeal deformite varlığıdır. Literatürde belirtilen tipik 
dismorfik yüz özellikleri brakisefali, geniş fontanel, belirgin alın, 
hipertelorizm, büyük belirgin gözler, makrokornea, bilateral pito-
zis, aşağı dönük palpebral fissurler, düşük kulak, kulak kepçesi 
deformiteleri, belirgin burun delikleri, mikrognati, yüksek damak, 
dolgun yanaklar, kısa boyun şeklinde sıralanabilir.2, 4-6 Zekala-
rı genellikle normal olsa da, mental retardasyon olan olgular 
da bildirilmiştir.2 Atrial septal defekt, ventrikuler septal defekt, 
patent duktus arteriosus, çift çıkışlı sağ ventrikül, mitral kapak 
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anomalisi bildirilen konjenital kardiyak defektlerdir.2, 4-6 El par-
maklarında fleksiyon deformitesi en sık iskelet sistemi bulgusu 
olmakla birlikte bilateral kalça eklem ve dirsek eklem kontrak-
türleri, ayak deformiteleri, kifoskolyoz da bildirilmiştir.2,5 Sadece 
bir olguda eklem hipermobilitesinden bahsedilmiştir.2 Dismorfik 
yüz özellikleri, makrokornea ve glokom öyküsü, kardiyak defek-
ti, koksigeal defekti ile olgumuzda Frank-ter Haar Sendromu 
olduğunu düşünüldü. Olgumuz bilateral inguinal herninin eşlik 
ettiği ilk vaka idi.

Sıklıkla motor retardasyon ile Çocuk Nöroloji Polikliniğine 

getirilen tipik fenotipik özelikleri olan bu olgularda eşlik edebile-
cek diğer sistem tutulumları açısından değerlendirme önemlidir. 
Kardiyolojik defektler nedeniyle erken yaşta kaybedildikleri de 
göz önüne alınırsa multisistemik yaklaşım ile değerlendirilmesi 
ve Göz Hastalıkları, Pediatrik Nöroloji, Pediatrik Kardiyoloji, Ge-
netik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Ortopedi bölümlerinin 
işbirliği ile takip edilmesi gereken olgulardır.

Dip Not: Yazarların hiçbirinin herhangi bir kurum veya kuru-
luş ile çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

1. Saeed M, Shair QA, Saleem SM. Frank-Ter Haar Syndrome J Coll Phy-
sicians Surg Pak. 2011 Apr;21(4):252-3. doi: 04.2011/JCPSP.252253.

2. Dundar M, Saatci C, Tasdemir S, Akcakus M, Caglayan AO, Ozkul Y. 
Frank-ter Haar syndrome with unusual clinical features. Eur J Med Gen-
et. 2009 Jul-Aug;52(4):247-9. doi: 10.1016/j.ejmg.2009.03.005. Epub 
2009 Mar 19. 

3. Iqbal Z, Cejudo-Martin P, de Brouwer A ve ark. Disruption of the podo-
some adaptor protein TKS4 (SH3PXD2B) causes  the skeletal dyspla-
sia, eye and cardiac abnormalities of Frank-Ter Haar Syndrome. Am J 
Hum Genet 2010 feb 12;86:254-261. Doi: 10.1016/j.ajhg.2010.01.009.
Ebup 2010 Feb 4

4. Aktas Z, Karaca EE, Dogan N ve ark. Congenital glaucoma as an oph-
thalmic manifestation of Frank-Ter Haar syndrome. Int Ophthalmol. 2014 
Apr;34(2):351-4. doi: 10.1007/s10792-013-9796-5. Epub 2013 May 25

5. Maas SM, Kayserili H, Lam J, Apak MY, Hennekam RC. Further de-
lineation of Frank-ter Haar syndrome. Am J Med Genet A. 2004 Dec 
1;131(2):127-33.

6. Femitha P, Joy R, Gane BD, Adhisivam B, Bhat BV. Frank-Ter Haar 
syndrome in a newborn. Indian J Pediatr. 2012 Aug;79(8):1091-3. doi: 
10.1007/s12098-011-0599-2. Epub 2011 Oct 29.
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Eritematöz Döküntü ile Başvuran Bir Olgu

Giriş
Grup A streptokok (Streptococcus pyogenes ) (GAS) 

akut bakteriyel faranjitin en sık nedeni olan aerobik gram 
pozitif koktur ve  primer olarak 5-15 yaş arası okul ço-
cuklarını etkiler. Okullar ve askeri alanlar gibi kalabalık 
yerler organizmanın yayılımı için kolaylık sağlar.  Grup A 
streptokok çeşitli deri enfeksiyonlarına (piyodermi, erizi-
pel, sellülit gibi), invaziv enfeksiyonlara, akut romatizmal 
ateş, akut glomerülonefrit ve toksik şok sendromu gibi 
komplikasyonlara neden olabilir. İnvaziv GAS enfeksi-
yonları ise bakteriyemi, pnömoni, osteomiyelit, septik art-
rit  gibi bulgularla saptanabilir.

GAS farenjiti ani başlangıçlı boğaz ağrısı, eksudatif 
tonsil, hassas servikal lenfadenopati ve ateşle seyreder 
ve 2-5 günde kendiliğinden geriler.1 Burada ateş olmaksı-
zın peroral ve genital eritematöz döküntü ile Çocuk Allerji 

ve İmmunoloji polikliniğine başvuran ve boğaz kültürün-
de Grup A streptokok üreyen bir hasta sunulmuştur.

Olgu
6 yaşındaki erkek hasta, 2 gün önce ortaya çıkan 

ağız çevresi ve genital bölgedeki döküntüler nedeniyle 
başvurdu. Öyküsünden ateş, öksürük, boğaz ağrısının 
ve kaşıntısının olmadığı yakınmalarının daha önceden 
tekrarlamadığı izleyen hekim tarafından  döküntüsünün 
allerji kaynaklı olduğu söylenerek hastanemiz çocuk Al-
lerji ve İmmunoloji Polikliniği’ne yönlendirildiği öğrenildi. 
Öz ve soygeçmişinde özellik saptanmadı. Fizik muaye-
nesinde ağız çevresinde daha belirgin olmak üzere ya-
naklarda ve genital bölgede (Resim 1 ve 2) eritematöz, 
basmakla solan ve deriden kabarık olmayan döküntü ve  
belirgin orofarenks hiperemisi saptandı. 

Abstract
Streptococcus pyogenes is one of the most frequent pathogens of  humans. It is estimated that between 5-15% 

of normal individuals harbor the bacterium, usually in the respiratory tract, without signs of disease.  S. pyogenes can 
infect when immune system is  compromised or when the organisms are able to penetrate the constitutive defenses. 
Herein, we presented a 6 year old boy admitted with perioral and genital rash and physical examination revealed ton-
sillopharyngitis  and Streptococcus pyogenes detected throat swab culture.

Özet
Streptococcus pyogenes insanlarda en sık rastlanan patojenlerden biridir. Normal bireylerin %10-15’i hastalık işa-

reti olmaksızın sıklıkla solunum yollarında bakteriyi taşır. Streptococcus pyogenes immun sistem zayıfladığında  veya 
organizma koruyucu yapıları istila ettiğinde enfekte edebilir. Burada, peroral ve genital bölgede döküntü ile başvuran  
fizik muayenede tonsillofarenjiti saptanan ve boğaz  kültüründe Streptococcus pyogenes üretilen 6 yaşındaki erkek 
hasta sunulmuştur.

Olgu Sunumu / Case Report

A Case Admitted with Erythematous Rash
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Laboratuvar tetkiklerinde: Hb: 12,9 g/dL Beyaz Küre Sayı-
sı:9700/µL Plt: 293000/ µL, Crp:.17,7 mg/ dL ESH:33mm/saat 

Boğaz kültürü: Streptoccus Pyogenes
Klinik seyir: Orafarenks hiperemisi, ani başlangıçlı, kaşıntısız 

döküntü nedeniyle Streptococcus pyogenes enfeksiyonu düşü-
nülerek boğaz kültürü alınan hastaya Benzil Penisilin 1.2 milyon 
Ü intramuskuler verildi. Tedavi sonrası 24 saat içerisinde el ve 
ayak tabanlarında soyulmalar gözlendi, döküntüleri gerileyen 
hastanın 4-5 gün içerisinde klinik bulguları tamamen düzeldi. 

Tartışma:
GAS zincir şeklinde üreme eğilimi gösteren Gram pozitif kok-

tur. İnsanlar GAS’un doğal rezarvuarıdır ve karşılaştıkları seroti-
pe spesifik immunitesi olmayan tüm bireylerde hastalık gelişebilir.

GAS hücre yüzeyinde ve fimbriada bulunan M protein antije-
nine göre >100’den fazla serotipe ayrılır. Tip 1, 12, 28, 4, 3 ve 2 
komplike olmayan streptokok farenjitine en sık neden olur.  GAS 
virulansını belirleyen M proteinidir. M proteininden zengin suşlar 
fagositoza dirençliyken, M proteini olmayan suşlar fagosite edi-
lebilir. GAS birçok enzim ve ekzotoksin üretir. Streptokokal piro-
jenik ekzotoksin A, B ve C kızılda görülen döküntüye ve strepto-
kokal toksik şok sendromu gibi invaziv enfeksiyona neden olur.2

GAS solunum yollarında farenjit ve pnömoniye neden olur-
ken, deride kızıl döküntüsü, impetigo, erizipel ve perianal derma-
tit yapabilir. İmpetigo servikal lenfadenopatinin eşlik ettiği sıklıkla 
bülloz olmayan formda ortaya çıkan ve pürülan enfeksiyonun eş-
lik ettiği deri döküntüsüdür.

Erizipel ise derinin derin katlarını tutan nadir görülen bir GAS 
enfeksiyonudur. Etkilenen alan şiş, kırmızı ve deriden hafif kaba-
rıktır. En karakteristik özelliği sınırlarının keskin ve deriden ka-
barık olmasıdır. Ani başlangıçlıdır ve yüksek ateş gibi sistemik 
enfeksiyon bulguları eşlik eder.3

Atopik egzamaya bağlı döküntülerde ise akut dönemde yo-
ğun kaşıntılı eritematöz papüller görülürken, kronik dönemde eri-
tematöz, ekskoriasyon gösteren papuller ve ileri dönemde likeni-
fikasyon görülür.4 Ürtiker ise kaşıntılı, eritematöz, deriden kabarık 
ve ödemin olduğu lezyonlardır. Lezyonlar birleşebilir, polisiklik, 
serpenginöz veya anüler görünümlü olabilir.5

Hastamızda ateş yüksekliği olmaksızın hızlı ortaya çıkan 
eritematöz döküntü, kaşıntının olmaması ve hiperemik tonsiller 
GAS enfeksiyonunu düşündürdü. Döküntülerin kaşıntısız olması 
ve özellikleri allerjik döküntünün sık görülen nedenleri olan ürtiker 
ve atopik egzamadan uzaklaştırdı.

Uygun alındığında %90-95 oranında duyarlılığı olan  boğaz 
kültürü ile tanı doğrulanırken, erken başlanan antibiyoterapi ile 
hastanın yakınmaları hızla düzeldi. Eritematöz döküntülerin ayırı-
cı tanısında streptokok enfeksiyonlarda akılda tutulmalıdır.

1. Choby BA: Diagnosis and treatment of streptococcal pharyngitis. Am 
Fam Physician 2009; 79:383-390.

2. Beachey, E. H., and I. Ofek. 1976. Epithelial cell binding of group A 
streptococci by lipoteichoic acid on fimbriae denuded of M protein. J. 
Exp. Med. 143:759–771.

3. Bisno AL, Stevens DL: Streptococcal infections of skin and soft tissues. 
N Engl J Med 1996; 334:240-245

4. Krakowski AC, Eichenfield LF, Dohil MA: Management of atopic derma-
titis in the pediatric population. Pediatrics 2008; 122:812-824

5. Dibbern Jr DA: Urticaria: Selected highlights and recent advances. Med 
Clin North Am 2006; 90:187-209.
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Helicobacter pylori Enfeksiyonu ve Oral Şelatör 
Deferasiroks Kullanımı Sonrası Gastrointestinal 
Hemoraji: Deferasiroksa Bağlı Az Bilinen Bir Yan Etki?

Olgu Sunumu / Case Report

Helicobacter pylori Enfeksiyonu ve Oral Şelatör Deferasiroks Kullanımı Sonrası Gastrointestinal Hemora-
ji: Deferasiroksa Bağlı Az Bilinen Bir Yan Etki?

Özet
Deferasiroks demir yüküne neden olan hematolojik hastalıklarda yaygın olarak kullanılan üç şelatörden biridir. 

Deferasiroksa bağlı bulantı, kusma ve ishal gibi geçici gastrointestinal yakınmalar sıklıkla görülmekle birlikte gastrik 
ülser ve gastrointestinal hemorajiye neden olup olmadığı bilinmemektedir. Bu yazıda Helicobacter pylori (H.pylori) 
enfeksiyonu varlığında deferasiroks kullanımı sonucu gastrik ülser ve gastrointestinal kanama geliştiği düşünülen olgu 
tartışılarak, gastrik ülser gelişimi için önemli bir risk faktörü olan H.pylori için endemik bir bölgede olduğumuzun akılda 
tutulması ve deferasiroksun dikkatli kullanılması gerektiği vurgulandı.

Anahtar Kelimler: Deferasiroks, gastrik ülser, gastrointestinal kanama.

Helicobacter pylori Infection and Gastrointestinal Hemorrhage  After an Oral Chelator Deferasirox Usage: 
Lesser Known Side Effect Due to Deferasirox?

Abstract
Deferasirox is a widely used  one of three chelators in hematological diseases that cause iron overload. Although 

deferasirox induced transient gastrointestinal complaints such as diarrhea, nausea and vomiting is frequently seen 
whether causing to gastric ulcer and gastrointestinal hemorrhage is not known. In this paper a child with Helicobacter 
pylori infection who developed gastric ulcer and gastrointestinal  hemorrhage as a result of deferasirox use discussed 
and emphasized that to keep in mind that we are in endemic area for H.pylori which is an important risk factor for the 
development of gastric ulcer and deferasirox should be used carefully.

Key words: Deferasirox, gastric ulcer, gastrointestinal hemorrhage.
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Uygun ve ark. / Deferasiroksa Bağlı Gastrointestinal Hemoraji

Uzun yıllar transfüzyon tedavisi alan talasemi major gibi 
hastalarda demir bağlayıcı tedavi uygulanmaz ise demir yükü 
ciddi morbidite ve mortaliteye neden olur. Ferrik demirin altı ko-
ordinasyon bölgesi vardır ve zararlı serbest radikal oluşumunu 
engellemek için tamamının şelate edilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla üç şelatör kullanılmaktadır: deferoksamin, deferipron ve 
deferasiroks.1 Deferoksamin heksadentat olması nedeniyle tek 
bir molekülle stabil demir kompleksi oluşturabilirken, bidentat 
olan deferipron ve tridentat olan deferasiroks suboptimal kon-
santrasyonlarda demir toksisitesini engelleyemeyebilir ve demir-
den ayrılıp ek olarak toksisiteye katkıda bulunabilir.2

Deferasiroks yarı ömrünün uzun olması nedeniyle günde tek 
doz kullanılabilmektedir. Bu durum diğer şelatörlere göre yaşam 
kalitesini arttırmakla beraber yan etki profili bu ilacın kullanılabil-
mesini kısıtlayabilmektedir.3-5

Deferasiroks kullanan çocuk hastalarda bulantı, kusma ve 
ishal gibi gastrointestinal yakınmalar sıklıkla görülmekle birlikte 
genellikle geçici olduğu bildirilmektedir [6].  Bu yazıda deferasi-
roks alan, izlemde gastrik ülser gelişen ve kanamayla seyreden 
bir çocuk olgu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu
Talasemi major nedeniyle merkezimizde takip edilen ve iki 

haftada bir eritrosit transfüzyonu almakta olan 11 yaşındaki kız 
hasta, var olan transfüzyonel hemosiderosis nedeniyle deferasi-
roks (30 mg/kg/g) kullanmaktaydı. Bu dönemde ara ara kendili-
ğinden geçen bulantı ve karın ağrısı olan olgunun bu şikayetleri 
nonspesifik karın ağrısı olarak değerlendirilmekteydi. Olgu, de-
ferasiroks başlangıcından 3,5 yıl sonra kanlı kusma ve solukluk 
nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Genel durumu iyi ve hemo-
dinamik açıdan stabil olan olgu sorgulandığında 2 gündür dış-
kı renginin siyah olduğu öğrenildi. Fizik bakısında belirgin karın 
ağrısı olmayan olgunun herhangi bir infeksiyon bulgusu da yoktu. 
Bir hafta önce rutin kontrolde eritrosit transfüzyonu uygulanması-
na rağmen hemoglobin değeri 5 gr/dl olması aktif gastrointestinal 
kanama olarak değerlendirildi ve hasta servise yatırıldı.  Olgunun 
bakılan karın ultrasonografisinde hepatomegali dışında patolo-
ji saptanmadı. Kan transfüzyonu ve antiasit tedavisi başlanan 
olguya gastroduedonoskopi uygulandı ve duodenumun normal 
olduğu, gastrik antral bölgede geniş bir ülser alanı ve özofajit ol-
duğu saptandı. Hızlı üreaz testi ve gastrik biyopsi materyalinin 
histolojik incelemesinde ise H. pylori olduğu raporlandı. Olguya 2 
hafta H. pylori´ye yönelik tedavi uygulandı (Lansoprazol 30 mg, 
amoksisilin 2x1000 mg, klaritromisin 2x 500 mg) ve antiasit teda-

viye 3 ay devam edildi. Olgunun öyküsü ayrıntılı olarak değerlen-
dirildiğinde, takibinin 2 yıl öncesine kadar dış merkezde olduğu 
ve o dönemde bir kez daha gastrointestinal kanama bulgularının 
olduğu öğrenildi. Olguya izlemde sadece antiasit tedavisi uygu-
landığı ve bir kaç ay sonra kesildiği saptandı. Literatürde defera-
siroksa bağlı gastrointestinal kanama bildirilmesi ve hasta ebe-
veynlerinin ilacı kullanmayı reddetmesi nedeniyle deferasiroks 
kesildi ve tedaviye deferipron ile devam edildi. Olgunun ferritini 
düşük olması nedeniyle deferipron dozu düşük tutulmakla bera-
ber bir yıldır henüz gastrik bir şikayet gelişmemiştir.

Tartışma
Deferoksaminin şelasyondaki önemi evrensel olarak kabul 

edilmiş olmakla beraber kullanımındaki zorluklar tedavide uyum 
sorunlarına yol açmakta ve bu nedenle yeterli etki sağlanama-
maktadır. Oral şelatörler kolay kullanım nedeniyle deferoksami-
ne iyi bir alternatif olmakta, devamlı ve yeterli dozda alındığında 
istenen etkiyi sağlayabilmektedir. Deferasiroks, günde bir kez 
oral alınması ve ciddi yan etkilerin az olması nedeniyle tedaviye 
uyumda daha az sorun görülmektedir. En sık yan etki gastroin-
testinal sistemde görülmekle beraber genellikle geçici olduğu bil-
dirilmektedir.3, 6 Ancak, bulantı, kusma ve ishal iyi yönetilmezse 
hastanın ilacı kesmesine neden olmaktadır. Amerikan Gıda ve 
İlaç Dairesi (FDA) erişkinlerde bildirilen gastrointestinal kanama 
olguları nedeniyle 2010 yılında bir uyarı yayınlamıştır.7 Literatür-
de deferasiroksa bağlı olduğu düşünülen sadece bir çocuk olgu 
vardır.3

Deferasiroks, fizyolojik pH´da 2:1 şelatör: demir kompleksi 
oluşturabilen lipofilik bir şelatördür. Bakır, çinko ve bazı metallerin 
yapısal yer değişimine sebep olabilmekte ve bu durumun metal 
içeren bazı enzim ve moleküllerin yapısını bozarak olası yan etki-
lere neden olduğu düşünülmektedir.8 Deferasiroks ve onun demir 
kompleksleri ve metabolitlerinin çoğunlukla safra ve feçes yolu ile 
atılması, ayrıca ilacın enterohepatik sirkülasyona katılması, en 
sık yan etki olan gastrointestinal yan etkileri kısmen açıklasa da 
bu durum tam olarak açıklanabilmiş değildir.9

Daha önce bildirilen çocuk olguda H. pylori gastriti olmadığı 
ve antiasit tedavi sonrası deferasiroks kullanımına devam etme-
sine rağmen gastrik şikayet gelişmediği bildirilmiştir. 

Deferasiroksun yan etki profili açısından güvenli olduğu bir-
çok çalışmada gösterilmiş olmakla birlikte yan etkilerin değerlen-
dirmesi dikkatli yapılmalı, gastrik yakınmaları olan hastalar antia-
sit tedavisi ve H. pylori  enfeksiyonu açısından yakın izlenmelidir.
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Antikonvülzan Hipersensitivite Sendromu: 
Olgu Sunumu

Anticonvulsant Hypersensitivity Syndrome: 
Case Report

Olgu Sunumu / Case Report

Antikonvülzan Hipersensitivite Sendromu:
Olgu Sunumu

1. Giriş 
Antikonvülzan hipersensitivite sendromu (AHS) na-

dir ancak hayatı tehdit edebilen bir ilaç reaksiyonudur. İlk 

kez fenitoin, karbamazepin, fenobarbital ve primidon gibi 
aromatik anti epileptik ilaçlarla bildirilmiştir. Klinik bulgu-
ların değişken olması ve yetersiz bildirim yapılması ne-
deniyle gerçek insidansı bilinmemekle birlikte fenitoine 
bağlı hipersensitivite sendromu insidansı 2,3-4,5/10.000 
olarak bildirilmiştir.1-3 Bulgular genel olarak ilaç alımını 

Antikonvülzan Hipersensitivite Sendromu: Olgu Sunumu

Özet:
Antikonvülzan hipersensitivite sendromu (AHS) nadir ancak hayatı tehdit edebilen, cilt bulguları, yüksek ateş, 

lenfadenopatiler ve iç organ tutulumları ile karakterize gecikmiş tip ilaç reaksiyonudur. İlk olarak 1988 yılında tanımlan-
mış olup, en sık fenitoin kullanımından sonra görülmektedir. Bu bildiride fenitoin alımını takiben, yüksek ateş, yaygın 
makülopapüler döküntü, farenjit ve bilateral servikal lenfadenopati ile başvuran ve antikonvülzan hipersensitivite send-
romu tanısı alan 9 yaşında bir erkek olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fenitoin, hipersensitivite sendromu, çocukluk çağı.

Anticonvulsant Hypersensitivity Syndrome: Case Report

Abstract:
Anticonvulsant Hypersensitivity Syndrome (AHS) is a rare and life-threatening delayed drug hypersensitivity re-

action characterized by skin eruption, fever, lymphadenopathies, and visceral involvement. It was first described in 
1988 and mostly seen after use of phenytoin. We report here a-9 years-old boy presenting with high fever, generalized 
maculopapular rash, pharyngitis and bilateral cervical lymphadenopathies after use of phenytoin and diagnosed anti-
convulsant hypersensitivity syndrome.

Keywords: Phenytoin, hypersensitivity syndrome, childhood.
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takiben 1-8 hafta içinde görülür. Fenitoin için bu süre ortalama 
17-21 gün kadardır. En sık görülen klinik bulgular ateş yüksekliği, 
morbiliform deri döküntüsü ve lenfadenopatidir.4-6

Bu yazıda, fenitoin alımını takiben yüksek ateş, yaygın ma-
külopapüler döküntü, farenjit ve servikal yaygın lenfadenopati ile 
başvuran ve AHS tanısı alan 9 yaşında bir erkek olgu sunulmuş-
tur. 

2. Olgu 
Dokuz yaşında erkek hastanın, başvurudan bir gün önce psö-

doefedrin içeren bir ilaç alımı sonrasında gelişen yaklaşık 10 saat 
arayla iki kez jeneralize tonik klonik nöbet geçirme yakınmasıy-
la bir sağlık kuruluşuna başvurduğu, burada hastaya 20 mg/kg 
dozunda intravenöz fenitoin tedavisi uygulandığı ve bilinci tam 
açılmadığı için hastanemize sevk edildiği öğrenildi. Dokuz gün 
boyunca hastanemizde tetkik ve tedavi edilen hastanın fenitoin 
tedavisine 5 mg/kg/gün (2 doz) olarak devam edildiği, bilincinin 
bir gün sonra açıldığı, C-reaktif proteinin (CRP), tam kan sayı-
mının, karaciğer transaminaz düzeylerinin, elektrolit düzeyleri-
nin, beyin-omurilik sıvısı (BOS) direk bakısının, glukoz ve pro-
tein düzeylerinin normal sınırlarda olduğu, BOS Enterovirus, 
Sitomegalovirus (CMV), Ebstein Barr virüs (EBV), Adenovirus 
ve Herpes virüs (HSV1-2) serolojilerinin negatif olduğu, elekt-
roensefalografik ve beyin manyetik rezonans görüntülemesinin 
normal olduğu öğrenildi. Hasta, fenitoin tedavisi 5 mg/kg/gün 

olacak şekilde kullanırken taburculuğundan 15 gün sonra, feni-
toin ilk dozundan 24 gün sonra polikliniğimize vücudunda yaygın 
kızarıklık, 39 dereceye varan ateş yüksekliği, boğaz ağrısı ve bo-
yunda şişlik yakınmalarıyla başvurdu. Fizik incelemesinde yüzü 
dâhil tüm vücudunda yaygın eritemli makülopapüler döküntü, hi-
peremik farenks ve servikal zincirde yaygın bilateral hassas 1,5-
2 cm boyutlarda lenfadenopatiler saptandı (Resim 1, 2). Diğer 
sistem bakıları olağandı. Tam kan sayımında lökosit sayısı 9.850/
mm3 (4.500-11.000/mm3) ve Hg: 13,7 g/dl’ydi. Periferik yayma-
da %20 oranında eozinofil olduğu görüldü ve atipik hücre yoktu. 
Eritrosit sedimantasyon hızı 2 mm/saat olarak saptandı. Serum 
CRP düzeyi (2,44 mg/dl N: 0,00-0,5) yüksekti.  Karaciğer transa-
minaz (ALT:40 IU/L (0-41 IU/L), AST:23 IU/L(0-40 IU/L)), düzey-
leri normal,  gama glutamil transferaz GGT:129 IU/L (5- 35IU/L) 
yüksek olarak saptandı. Fenitoin kan düzeyi düşüktü (5,63 ug/ml 
N: 10-20 ug/ml). Böbrek fonksiyon testleri ve elektrolit düzeyleri 
normaldi. Hastada AHS düşünülerek fenitoin tedavisi kesildi ve 
oral antihistaminik (desloratadin) tedavisi başlandı. Antikonvül-
zan tedavisi klonazepam ile değiştirildi (0,02 mg/kg/gün). Ebstein 
Barr virüs, CMV, Parvovirus B19, HSV1-2, Brusella ve Borrelia 
serolojilerinin negatif olduğu görüldü. Kan, idrar ve boğaz kültür-
lerinde üreme olmadı. Üç gün sonraki kontrolünde döküntülerinin 
solduğu, ateşinin tekrarlamadığı öğrenildi. Bir hafta sonraki kont-
rolünde tüm yakınmalarının düzeldiği görüldü.

Resim 1: Hastanın vücudundaki makülopapüler döküntü. Resim 2: Hastanın sağ kolundaki makülopapüler döküntü
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Gençpınar ve ark. / Antikonvülzan Hipersensitivite Sendromu: Olgu Sunumu

3. Tartışma:
Antikonvülzan Hipersensitivite Sendromu non-immunglobulin 

E aracılıklı bir immun yanıttır. Fenitoin, karbamazepin ve fenobar-
bital gibi ilaçların nasıl tetiklediği tam olarak açıklanamasa da ka-
bul gören teori, bu ilaçların kullanımı ile bazı reaktif metabolitlerin 
biriktiği ve biriken metabolitlerin hapten gibi davranarak immun 
yanıtı başlattığıdır.5, 6

Ateş yüksekliği olguların hemen hemen tümünde (%90-
%100) görülür ve genellikle 38ºC-40ºC arasındadır. Ateş yüksek-
liğinin olması olası enfeksiyöz etiyolojiler açısından uyarıcı olma-
lıdır. Kan, idrar ve boğaz kültürlerinde üreme olmaması ve EBV, 
HSV, CMV serolojilerinin negatif olması enfeksiyöz etkenlerden 
uzaklaştırır.6, 7 İlaç kesimini takiben dört haftaya kadar ateş yük-
sekliği devam edebilir. Bizim olgumuzun ateşi 2 günde gerilemişti 
ve viral seroloji incelemeleri ve kültür sonuçları negatifti. 

Deri bulguları, olguların %90’ında görülür ve hafif morbiliform 
döküntüden, eritema multiforme ve Stevens-Johnson sendro-
mu gibi ciddi ve yaygın cilt tutulumu şeklinde görülebilir. Cilt bi-
yopsisinde ilaç erüpsiyonlarında gözlenen lenfosit, histiyosit ve 
eozinofiller içeren birikim olduğu görülür.5 Bizim olgumuzun dö-
küntüsü yaygın eritemli makülopapüler bir döküntüydü ve biyopsi 
almaya gerek duyulmadı. Lokalize veya jeneralize lenfadenopati 
hastaların %75’inde görülebilir.8 Hastamızda bilateral ön, arka ve 
ortada belirgin olmak üzere servikal bölgede yaygın, hassas olan 
lenfadenopatiler olduğu görüldü.  

İç organ tutulumu genellikle izlemde ortaya çıkar. En sık et-
kilenen iç organ karaciğerdir ve %34-94 oranında sıklık bildiril-
miştir.9, 10 Transaminaz enzim düzeylerinde ılımlı yükseklikten 
fulminan hepatik yetmezliğe kadar geniş bir spektrumda karşımı-
za çıkabilir. Hepatit ve eşlik eden karaciğer yetmezliği prognozu 
belirleyen en önemli faktördür. Olgumuzun ne fizik incelemesinde 
ne de laboratuvar tetkiklerinde karaciğer tutulumuna ait bir bulgu-
ya rastlamadık.

Hematolojik bozukluklar sıklıkla görülebilir. En sık eosinofili, 
lökositoz, lökopeni, atipik lenfositler şeklinde kendini gösterir.11 Li-
teratüre uygun olarak hastamızın periferik yaymasında eozinofili 
saptandı ve atipik hücre yoktu. 

Görülebilecek diğer bulgular arasında periorbital ve fasiyal 
ödem, oral ülserler, eksudatif tonsillit, çilek dili, hepatosplenome-

gali, kolit, pankreatit, miyokardit, menenjit, parotit ve tiroidit sayı-
labilir.5 Özellikle geç başlangıçlı hipotiroidi bildirilmiştir. Olgumuz 
bu açıdan takibe alındı.

Tanıda güçlük çekiliyorsa neden olduğu düşünülen ilaçla 
deri yama testi, in vitro lenfosit transformasyon testi ve makro-
faj migrasyon inhibitör faktör testi yapılabilir.12 Ancak tanı diğer 
olası nedenler ekarte edildikten sonra öykü ve klinik bulgulara 
dayandırılmalıdır. Ayırıcı tanıda, diğer kutanöz ilaç reaksiyonları, 
akut enfeksiyozlar, lenfoma, kollajen doku hastalıkları ve serum 
hastalığı düşünülmelidir. Serum hastalığı; artralji görülmesi ve 
iç organ tutulumu olmaması ile ayrılabilir. Kawasaki sendromu, 
Still hastalığı, sifilis, porfiri ve hipereozinofilik sendrom klinik ve 
laboratuvar bulguları ile ayırt edilmelidir. Özellikle raş, ateş ve 
lenfadenopati ile karakterize olan Kawasaki Sendromu ile ayırt 
etmek çok güç olabilir. Ancak Kawasaki Sendromu, ilaç kullanı-
mı ile ilişkili değildir. Antikonvülzan hipersensitivite sendromunda 
ise hasta bulguların başlangıcından önce ilk kez ilaç kullanmaya 
başlamıştır. 

Tedavide öncelikle sorumlu ilaç kesilmelidir. Bizim hasta-
mızda olduğu gibi sadece ilacın kesilmesi ve antihistaminik ile 
semptomatik tedavi verilmesi bulguları geriletebilir. Multi-organ 
tutulumu olan olgularda plasebo kontrollü çalışma olmamasına 
rağmen oral prednison ya da pulse metilprednisolon uygulana-
bilir. Son yıllarda toksik epidermal nekrozisi olan olgularda plaz-
maferez ve intravenöz immunglobulin tedavilerinin etkili olduğu 
gösterilmiştir.1, 7, 13

Diğer bir sorun epilepsi tanısı olan bu hastaların hangi antie-
pileptikleri güvenle kullanacağıdır. Bezodiazepinler nöbet kontro-
lü için kullanılabilir. Biz de hastamıza klonazepam başladık. Yine 
karaciğer tutulumu olmayan hastalarda valproik asit ve yapısal 
benzerliği olmayan gabapentin nöbet kontrolünde kullanılabilir.5

Sonuç olarak, ilk kez fenitoin kullanmaya başlayan olgularda 
yüksek ateş, yaygın kütanöz erüpsiyon ve lenfadenpati saptandı-
ğında AHS akla gelmeli ve sistemik tutulum araştırılmalıdır. Yük-
sek mortalite riski nedeniyle reaksiyona neden olabilecek ilaçlar 
en kısa süre içinde kesilmeli ve antikonvülzan tedaviye tekrar 
başlanırken çapraz reaksiyon verme özellikleri göz önünde bu-
lundurulmalıdır.
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Olgu Sunumu
On yedi yaşında kız hasta adet görememe ve memeden beyaz renkte akıntı olması yakınmaları ile başvurdu. Me-

narş yaşı 12 olan hastanın başvurudan iki yıl önce menstrüel kanamasının kesildiği ve bu yakınma ile başvurduğu ka-
dın hastalıkları ve doğum hekimi tarafından adını bilmediği bir hormon tedavisi başlanıldığı öğrenildi. Bu tedaviyi aldığı 
18 ay süresince adetleri düzenli olan hastanın, altı ay önce ilacın kesilmesi ile beraber amenore yakınmasının tekrar 
ortaya çıktığı öğrenildi. Son üç aydır da amenore ile beraber memeden beyaz renkte akıntı olması, baş ağrısı ve halsiz-
lik yakınmalarının olduğu öğrenildi. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde vücut 
ağırlığı 66,1kg (75-90p), boyu 163 cm (25-50p) ve vücut kitle indeksi 24 (75-90p) olarak saptandı. Sistem muayenele-
rinde galaktore dışında patolojik bulgu saptanmadı. Puberte evrelemesi, Tanner’a göre evre 5 olarak değerlendirildi. 

Laboratuvar bulgularında, tam kan sayımı, rutin biyokimyasal tetkikler ve tiroid fonksiyon testleri normal sınırlarda 
saptandı. Sekonder amenore etiyolojisine yönelik bakılan beta-insan koriyonik gonadotropin (β-HCG) düzeyi negatif 
(<1,0 mIU/mL) saptanan hastanın, serum follikül uyarıcı hormon (FSH) 4,91 mIU/mL (N: 3,8-8,7), lüteinleştiren hor-
mon (LH) 4,75 mIU/mL (N: 1,6-15,0) ve kortizol düzeyi 10,1 µg/dL (N: 3,7-19,4) idi. Prolaktin değeri 228,9 ng/mL (N: 
3,8-26,7) bulundu. Hipofize yönelik manyetik rezonans görüntüleme’de (MRG) 1x1 cm boyutlarında suprasellar taşma 
gösteren ve heterojen kontrastlanma paterni ile kitle içi kanama düşündüren, makroadenom ile uyumlu görünüm tespit 
edildi (Resim 1). Pelvik ultrasonografisi (USG) ve görme alanı değerlendirilmesi normal saptandı.

Resim 1: Hipofiz MRG’de suprasellar taşma gösteren, heterojen kontrastlanma paterni ile kitle içi kanama 
düşündüren, 1x1 cm boyutlarında makroadenom.
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Tartışma
Primer amenore, 16 yaşına kadar adet görülmemesidir. Se-

konder amenore ise önceden adet gören bir kızda üç aydan daha 
uzun süredir adet kanamasının olmamasıdır. Amenoresi olan 
hastalara yaklaşım Tablo 1’de verilmiştir.1

Sekonder amenorenin nedenlerinden biri olan prolaktinoma, 
hormon salgılayan hipofiz tümörleri içinde en sık görülenidir. Ço-
cuk ve adölesanlarda görülen hipofiz adenomlarının yaklaşık 
%50’sini oluşturur.2 Hipofizer adenomun çapı <10 mm ise mik-
roadenom, >10 mm ise makroadenom olarak tanımlanmaktadır.3 
Klinik bulgular hastalığın başlangıç yaşına, hastanın cinsiyetine, 
tümör boyutuna ve prolaktin düzeyine bağlı olarak değişir.2 Aşırı 
salgılanan prolaktinin GnRH’yı inhibe etmesi hipogonadotropik 
hipogonadizme, laktasyonu uyarması ise galaktoreye neden ol-
maktadır.3 Bu hastalarda tümörün bası etkisine bağlı baş ağrısı 
ve görme alanı kaybı da görülebilmektedir.2 Kız hastalar ame-
nore, galaktore ve gecikmiş puberte gibi erken semptomlar ne-
deniyle genellikle mikroadenom döneminde tanı alırken, erkek 
hastalar ise görme alanı defekti ve baş ağrısı gibi makroadeno-
mun bası etkisine bağlı semptomlarla daha geç dönemde tanı 
alırlar.2 Amenore ve galaktore hastamızın temel yakınmalarıydı. 
Ayrıca, baş ağrısı yakınması da mevcut olan hastamızın nöro-
lojik muayenesi ve görme alanı değerlendirmesi normal olarak 
saptandı. Prolaktinoma tanısı klinik bulgular, serum prolaktin dü-
zeyi ve hipofiz adenomunun radyolojik görüntülenmesi ile konur.2 

Serum prolaktin düzeyinin >250 μg/L olması prolaktinoma için 
patognomoniktir. Hipofiz adenomlarının görüntülenmesinde ön-
celikle tercih edilmesi gereken yöntem MRG’dir.3 Hastamızın da 
serum prolaktin düzeyi yüksek saptanmış olup, hipofize yönelik 
MRG’de makroadenom ile uyumlu görünüm tespit edildi. Ayırıcı 
tanıda hiperprolaktinemiye neden olan parasellar veya intrasellar 
tümörler, ilaç kullanım öyküsü (antipsikotikler, antidepresanlar, 
opioidler), kronik hastalıklar ve hipotiroidizm düşünülmelidir.2, 3 
Kız hastalarda gebelik dışlanmalıdır.2

Polipeptid yapısında bir hormon olan prolaktinin en önem-
li fonksiyonu laktasyonu uyarmak ve devamlılığını sağlamaktır. 
Prolaktin sekresyonunun regülasyonunda birçok molekül rol oy-
namaktadır. Dopamin, ön hipofizde yer alan laktotrop hücrelerin-
de prolaktin üretimini ve bu hücreleden prolaktin salgılanmasını 
inhibe eder. Bu nedenle başlangıç tedavisinde ilk seçenek ilaçlar 
dopaminerjik agonistlerdir (bromokriptin, kabergolin). İlaç teda-
visinde başarısızlık olan veya görme alanı kaybı olan hastalarda 
transsfenoidal girişim düşünülebilir.3

Prolaktinoma tanısı ile olgumuza kabergolin tedavisi (1 mg/
hafta) başlandı. Kabergolin tedavisi ile serum prolaktin düzeyi 
normal aralığa gerileyen olgunun adetleri düzenli hale geldi. İzle-
minde hipofize yönelik MRG ile adenom boyutunun değerlendiril-
mesi planlandı. Adenom boyutunda küçülme olması durumunda 
ise normoprolaktinemiden 1-3 yıl sonra ilaç tedavisinin kesilmesi 
ve hastanın rekürrens açısından izlenmesi planlandı.

Amenore
(Gebeliği dışlayın)

Primer amenore

Anormal
Müllerian
agenezi

Anormal
Turner
Sendromu
Androjen
insensivitesi
Over
yetmezliği

Normal
Sekonder
amenore
nedenleri

DHEAS, T, LH/FSH
oranında artma PKOS

Yüksek
FSH, LH
Over yetmezliği

Prolaktin
>100 ng/dL
Kramiyal
MRG ya da
BT

Düşük
FSH, LH
“Progestro
challenge” testi

Düşük ya da normal 
FSH, LH “Progestron 
challenge” testi

DHEAS >700 µ/dL veya 
T>200 ng/dL Abdominal 
MRG ya da BT

DHEAS >5-700 µ/dL
Serum 17-OH
progestron düzeyi

Yüksek
Genetik analiz
ve pelvik USG

Düşük
Konstitüsyonel
boy kısalığı
Anoreksiya
nervosa
Sistemik
hastalıklar
GnRH eksikliği

Sekonder amenore

Gecikmiş puberte
Serum FSH, LH

Normal puberte, pelvik
muayene ya da USG

Hirsutizm veya
virizasyon
Serum T,
DHEAS,
LH/FSH oranı

Hirsutizm veya
virizasyon
yoksa
FSH, LH, TSH,
Prolaktin düzeyi

Tablo 1. Amenore’ye yaklaşım.
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Öksürük yakınması ile getirilen 2 yaşındaki kız hastanın akciğer grafisi Resim 1’de görülmektedir.

Soru: 

Akciğer grafisini yorumlayınız ve anormal bulguları belirtiniz.

Tülay ÖZTÜRK, Handan GÜLERYÜZ

Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
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Yanıt:
Akciğer grafisinde sağ akciğerde alveoler konsolidasyon alanları ve parapnömonik effüzyon izlenmektedir. Ayrıca sağ akciğer alt 

zonda ve sol akciğer orta zonda kaviter lezyonlar izlenmektedir. (Resim1).
Bu bulgularla ayırıcı tanıda enfeksiyöz sebepler (akciğer apsesi, fungal enfeksiyonlar, nekrotizan pnömoni özellikle stafilokok pnö-

monisi, ,tüberküloz), bül veya pnömatosel, kistler (travmatik, bronkojenik), nadiren tümöral sebepler (kaviter bronkojenik karsinom) ve 
septik emboli düşünülebilir.

Kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde sağda konsolide akciğer parankiminde nekrotik alanlara ait düşük dan-
siteli kontrastlanmayan fokal odaklar, parapnömonik effüzyon ve kaviter lezyonlar izlenmektedir. Ayrıca sol akciğerde de bir adet kavi-
ter lezyon mevcuttur. (Resim 2 ve 3) Bu radyolojik bulgular nekrotizan pnömoni tanısını düşünmemizi sağlamıştır.

Nekrotizan Pnömoni
Çocukluk yaş grubunda toplum kökenli pnömoni insidansı %3-4 olarak bildirilmektedir. Pnömoninin tedaviye yanıtı ve klinik seyri 

genellikle iyi olmasına rağmen plevral efüzyon, ampiyem, akciğer apsesi veya nekrotizan pnömoni gibi komplikasyonlar görülebilir. 
Çocuklarda komplike pnömoninin en sık sebebi Streptococcus pneumoniae ve Staphylococcus aureus gibi bakteriyel patojenlerdir, 
ancak bu olgularda kültürlerin %45-85 oranında negatif olabileceği de bildirilmektedir. Nekrotizan pnömoni diğer adıyla masif pulmoner 
gangren, konsolide akciğer dokusunun nekrozu ile karakterizedir.1 Nekroz ile komplike pnömoninin mekanizması parankimal inflamas-
yona bağlı alveoler kapillerin trombotik oklüzyonu ile ilişkilidir ve akciğer parankiminde iskemi ve nekroz ile sonuçlanır.2

Pnömoninin şiddeti ve dağılımına bağlı olarak, nekrotizan pnömoni soliter, multıpl veya multiloküle radyolüsen odaklar, bronkop-
levral fistül ve intrapulmoner apse ile komplike olabilir Olguların çoğunluğu bir lobu etkilerken, birden fazla lobu tutan az sayıda vaka 
bildirilmiştir.1 Streptococcus pneumonia enfeksiyonu eradike edildikten sonra bile, zararlı toksin üretir. Bu toksin akciğer nekrozundan 
sorumludur. Nekrotik akciğer dokusunun yerini zamanla pnömotoseller alabilir. Bronkoplevral fistül gelişme olasılığı nekrotik doku 
plevral yüzeye bitişik olduğunda artabilir.4 Pnömotosel interstisyel boşluğa havanın tek yönlü geçişine izin veren bronşiyol ve alveol 
nekrozuna sekonder gelişen, ince duvarlı, hava dolu intraparankimal kistlerdir. Pnömotosel pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan 
çocukların yaklaşık% 2-8’inde görülür. Genellikle bağışıklık sistemi normal olan hastalarda ortaya çıkmaktadır, ve en sık S aureus ve S 
pneumoniae enfeksiyonu ile ilişkilidir. Pnömatosellerin çoğunluğu (% 85’den fazla) klinik veya radyolojik sekel bırakmadan birkaç hafta 
ile ay içinde kendiliğinden, kısmen ya da tamamen regrese olur.1

Nekrotizan pnömoninin apse ile ayrımı önemlidir. Nekrotizan pnömonide konsolidasyon içerisinde ince duvarlı ya da duvar yapısı 
seçilemeyen ve kontrast tutmayan nekrotik alanlar bulunurken, intrapulmoner apse kontrastlanan kalın duvarlı soliter kavite şeklinde 
görülür.3

Akciğer grafisi kaviter lezyon ya da nekroz tespitinde BT’ye göre daha az duyarlı bir incelemedir. Radyografide hava dolu kaviteler 
sıvı dolu kavitelere göre daha kolay bir şekilde gösterilebilir. Akciğer dokusunda nekroz geliştiğinde, nekrotik doku sıvılaşır ve sıvı dolu 
boşluklar oluşturur. Bu nekrotik doku içerisindeki sıvı bronşial sistem aracılığıyla drene olduğunda kaviteler hava ile dolabilir. Kaviter 
lezyonların sıvı, hava-sıvı ya da hava içerdiği aşamaların hepsi BT ile gösterilebilir ve akciğer grafisi ile karşılaştırıldığında BT’nın er-
ken teşhis ve duyarlılığını arttırır.

Çocuklarda nekrotizan pnömoninin klinik seyri oldukça ağırdır. Hastaların çoğunun yoğun bakım ünitesinde takibi gereklidir ve 
pnömoni ile ilgili diğer komplikasyonlarla mücadele edilir. Ancak erişkin yaş grubu ile karşılaştırıldığında çocuklarda görülen nekroz ile 
komplike pnömonin medikal tedaviye yanıtı oldukça iyidir. Bu nedenle, çocuklarda akciğer enfeksiyonunda parankimal nekroz varlığı 
cerrahi rezeksiyon için endikasyon olarak kabul edilmemelidir.2

Sonuç olarak, BT kavite ve nekroz tanısında akciğer grafisine göre daha hassas bir görüntüleme yöntemidir. Nekrotizan pnömonin 
ağır bir klinik seyri olmasına rağmen çocuk hastaların büyük bir çoğunluğu cerrahi dışı tedaviler ile iyileşebilmektedir. Uzun vadede ak-
ciğer grafisi ile yapılan takiplerde bulgular belirgin derecede regrese olmakta hatta tamamen normale dönebilmektedir.2 Agresif tedavi 
yaklaşımı enfeksiyon sonrası akciğer nekrozu gelişen bir çocuk için zararlı olabilmektedir ancak tedaviye rağmen progresyon gösteren 
ve akciğer absesi olan bir çocuk için yararlı olabilir.4
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Resim 2, 3: Kontrastlı toraks BT tetkikinde aksial kesitte ve koronal reformat görüntüde sağda konsolide akciğer paranki-
mi içerisinde nekrotik alanlara ait düşük dansiteli kontrastlanmayan fokal odaklar (ok), parapnömonik effüzyon ve kaviter 
lezyonlar (kesikli ok) izlenmektedir. Ayrıca sol akciğerde de bir adet kaviter lezyon (kesikli ok) izlenmektedir.

Resim 1: Akciğer grafisinde sağ akciğerde alveoler konsolidasyon alanları ve eşlik eden parapnömonik effüzyon 
izlenmektedir. Ayrıca sağ akciğer alt zonda ve sol akciğer orta zonda kaviter lezyonlar (ok) izlenmektedir.

Resim 1

Resim 2

Resim 3


