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KURULLAR
TÜRK PEDİATRİ KURUMU YÖNETİM KURULU
TÜRK PEDİATRİ KURUMU BAŞKANI
Mehmet Vural
KONGRE BAŞKANLARI
Ertuğrul Kıykım
Kenan Barut
TÜRK PEDİATRİ KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Özgür Kasapçopur
Tiraje Celkan
Nur Canpolat
Kenan Barut
Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Salim Çalışkan
Ertuğrul Kıykım
Hüseyin Tufan Kutlu
Fügen Çullu Çokuğraş
Hilmi Apak
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EĞİTİM OTURUMLARI
29 Kasım 2019, Cuma
Pediatrik Yoğun Bakım Eğitimi (Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Salonu)

Saat

Eğitmenler: Agop Çıtak, Esra Şevketoğlu, Fatih Aygün, Fatih Varol, Cansu Durak, Emine Ülgen,
Müge Deveci, Hülya Tıkıroğlu, İlayda Altun

08:00-08:45

SIRS/Sepsis/Septik şok - Cansu Durak, İlayda Altun

08:45-09:30

Kafa travması - Fatih Varol, Emine Ülgen

09:30-09:50

Kahve Arası

09:50-10:35

Solunum sıkıntısı - Agop Çıtak, Müge Deveci

10:35-11:20

Sıvı elektrolit dengesizliği - Fatih Aygün, Hülya Tıkıroğlu

11:20-11:40

Kahve Arası

11:40-12:30

Radyolojik görüntüler - Soru cevap
Esra Şevketoğlu

12:30-13:30

Öğle Yemeği
29 Kasım 2019, Cuma

Saat

Pediatrik Radyoloji Eğitimi (Prof. Dr. Özdemir İlter Salonu)
Eğitmenler: Sebuh Kuruğoğlu, Neslihan Gücüyener, Aylin Ünver, Cansu Koç, Ezgi Mollaoğlu

09:00-10:00

Akciğer grafisi yorumlaması - Sebuh Kuruğoğlu
Olgu sunumu - Ezgi Mollaoğlu

10:00-11:00

Kusan çocukta radyolojik değerlendirme - Sebuh Kuruğoğlu
Olgu sunumu - Cansu Koç
Bilinci kapalı hastada radyolojik değerlendirme - Sebuh Kuruğoğlu
Olgu sunumu - Neslihan Gücüyener

11:00-11:30

Kahve Arası

11:30-12:30

İdrar yolu enfeksiyonunda radyolojik değerlendirme - Sebuh Kuruğoğlu
Olgu sunumu - Aylin Ünver

12:30-13:30

Öğle Yemeği
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29 Kasım 2019, Cuma
Pediatrik Dermatoloji Eğitimi (Hilton Hotel Binası Eğitim Salonu 1)
Saat

Oturum Başkanı: Haluk Çokuğraş
Eğitmenler: Server Serdaroğlu, Burhan Engin, Özge Aşkın, Zeynep Topkarcı, Deniz Aygün, Hasan Karakaş, Nursena Koloğlu

09:00-10:00

Lezyondan tanıya dermatolojik olgular
1. Oturum - Server Serdaroğlu, Burhan Engin

10:00-11:00

Lezyondan tanıya dermatolojik olgular
2. Oturum - Özge Aşkın, Zeynep Topkarcı

11:00-11:30

Kahve Arası

11:30-12:30

Olgularla çocukluk çağı döküntülü hastalıkları - Deniz Aygün, Hasan Karakaş, Nursena Koloğlu

12:30-13:30

Öğle Yemeği
29 Kasım 2019, Cuma
Pediatrik Ortopedi Eğitimi (Hilton Hotel Binası Eğitim Salonu 2)

Saat

Pediatrik ortopedi kursu
Eğitmenler: Ali Şeker, Soner Koçak, Göker Utku Değer, Rüya Meriç

09:00-10:00

Aksayan çocuğa yaklaşım - Soner Koçak

10:00-11:00

Gelişimsel kalça displazisi - Göker Utku Değer

11:00-11:30

Kahve Arası

11:30-12:30

İçe basma, düz tabanlılık - Rüya Meriç
Omurga deformiteleri - Soner Koçak

12:30-13:30

Öğle Yemeği
29 Kasım 2019, Cuma
Yenidoğan Eğitimi (Hilton Hotel Binası Eğitim Salonu 3)

Saat

Eğitmenler: Serdar Cömert, Aslı Memişoğlu, Tuğba Erener Ercan, Ali Bülbül, Merve Karaca Şahin,
Çisem Duman, Muhammed Aydın, Aybüke Gurup, Demet Şeker

09:00-10:00

Yenidoğan sarılığı - Muhammed Aydın, Serdar Cömert

10:00-11:00

Hipoksik iskemik ensefalopati - Çisem Duman, Aslı Memişoğlu

11:00-11:30

Kahve Arası

11:30-12:30

Respiratuar distres sendromu - Merve Karaca Şahin, Tuğba Erener Ercan
Yenidoğan sepsisi - Aybüke Gurup, Ali Bülbül

12:30-13:30

Öğle Yemeği
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BİLİMSEL PROGRAM
29 Kasım 2019, Cuma
SAAT

Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Salonu

Prof. Dr. Özdemir İlter Salonu

13:30-14:00

Açılış Oturumu ve Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Ödülleri
Sosyal pediatri oturumu
Otum Başkanları: Emel Gür, Koray Boduroğlu
Çocuk sağlığı izleminde sık sorulan sorular
Perran Boran
Emre Ceyhun
Damla Önal

EURYPA Session
Pediatric residency in 8 different
European countries
Oturum Başkanları: Mehmet Vural, Fügen Çullu Çokuğraş
Turkey - Rüya Meriç
Ireland - Roy Gavin Stone
Romania - Vasile Valeriu Lupu
Denmark - Soren Lomholt
Croatia - Marija Slobodonac
Hungary - Balazs Andras Maar
Italy - Enrica Manca
Russia - Dmitry Sladkov

14:00-15:00

15:00-15:30

Kahve Arası

Alerji- immunoloji oturumu
Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Nihat Sapan
Anaflaksiyi tanıyor muyuz? Sık hastalanan çocuğa immunolojik açıdan
yaklaşım- allerjik açıdan yaklaşım
Ayça Kıykım
Esra Yücel
15:30-17:00 Zarangız Bayramlı
Khanım Babazada
Kübra Yırgın
Lütfiye Koru
Sezin Aydemir
17:30

IPA Session
Oturum Başkanları: Linda Arnold,
Fügen Çullu Çokuğraş
Obstructive sleep apnea in children - Bharath Reddy
Using social media to reach parents and gen Z - Catharine Mayung Samboo
Improve neonatal care and what we have done and are doing to reduce
neonatal mortality in Uganda - Santorino Data
The role of young pediatricians in immunization advocacy - Smriti Mathema
Joy and work - Sebastian Gray

Açılış Kokteyli
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30 Kasım 2019, Cumartesi
SAAT

Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Salonu
Endokrin oturumu
Oturum Başkanları: Oya Ercan, Cumhur Aydemir
Boy kısalıklarına yaklaşım - Yavuz Özer
09:00-10:00 Olgu sunumu - Hülya Tıkıroğlu
Erken ve geç puberte - Hande Turan
Olgu sunumu - Müge Deveci
Gastroenteroloji - Çocuk cerrahisi ortak oturumu
Oturum Başkanı: Tufan Kutlu
Dışkıda kan ayırıcı tanısı
10:00-11:00 Oğuzhan Tin, Kağan Çalışgan, Rahşan Özcan, Poyraz Yorulmaz, Zeynep
Merve Gökbuget
11:00-11:30

Prof. Dr. Özdemir İlter Salonu
Göz hastalıkları oturumu
Oturum Başkanları: Hilmi Apak, Münevver Türkmen
Çocuk hastalarda göz acillerine yaklaşım
Ahmet Murat Sarıcı, Hasan Karakaş, İlayda Altun
KBB oturumu
Oturum Başkanları: Emin Ünüvar, Özcan Bör
Yeni rehberler eşliğinde tonsillektomi endikasyonları Mehmet Ada, Sinem
Kara
Olgu sunumları - M. Fatih Erbay, Samed Cihad Çelik

Kahve Arası

Uydu sempozyumu - GSK
11:30-12:30 Oturum Başkanı: Esra Şevketoğlu
Türkiye’de invazif Meningokok B hastalığına karşı korunma - Ahmet Soysal
Öğle Yemeği ve Poster Turu (P-001 - P-146)
12:30-13:30 Poster Başkanları: Cumhur Aydemir, Fatih Aygün, Ömer Faruk Beşer, Özcan Bör, Erkan Çakır, Ergin Çiftçi, Yaşar Doğan, Tuğba Erener Ercan, Ahmet
İrdem, Mine Özdil, Betül Sözeri, Velat Şen, Münevver Türkmen, Osman Yeşilbaş, İlker Kemal Yücel
Enfeksiyon hastalıkları oturumu
Oturum Başkanları: Ergin Çiftçi, Haluk Çokuğraş
13:30-14:30 Odağı bulunamayan ateş ve uzamış ateşe yaklaşım
Pınar Önal, Çağla Seven

Hematoloji oturumu
Oturum Başkanları: Tiraje Celkan, Çağlar Çıtak
Trombositopenili olgular ve ayırıcı tanıları
Süheyla Ocak, Yusuf Günay, Ece Söylem Şenkal,
Büşra Hotaman

Uydu sempozyumu - Nutricia
Oturum Başkanı: Fügen Çullu Çokuğraş
14:30-15:30 Malnütrisyon: Ne kadar farkındayız? Daha neler yapabiliriz? Ömer Faruk
Beşer
15:30-16:00

Kahve Arası
Göğüs hastalıkları oturumu
Oturum Başkanları: Hasan Yüksel, Erkan Çakır
Sık tekrarlayan hışıltısı ve solunum sıkıntısı olan çocuğa yaklaşım
Velat Şen, Tarık Koç, Tuğçe Tatar

Nöroloji oturumu
Oturum Başkanı: Sema Saltık
Epileptik nöbet ile başvuran hastada tanılandırıcı yaklaşım
16:00-17:00 Serhat Güler, Emine Ülgen

Romatoloji oturumu
Oturum Başkanları: Betül Sözeri, Kenan Barut
17:00-18:00 Çocukluk çağı vaskülitleri- Mehmet Yıldız
Olgu sunumu - Tuğçe Uçar
Jüvenil idiyopatik artrit - Amra Adroviç
Olgu sunumu - Nursena Koloğlu

Kardiyoloji oturumu
Oturum Başkanları: Reyhan Dedeoğlu, Kemal Nişli
Göğüs ağrısına kardiyolojik yaklaşım
Ahmet İrdem, Belen Ateş, Ayşenur Bostan Kantarcı

19:30

Gala Yemeği
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30 Kasım 2019, Cumartesi
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMLARI
SAAT

Bildiri Salonu 1

Bildiri Salonu 2

Bildiri Başkanları: Esra Özek, Özlem Bostan

Bildiri Başkanları: Süheyla Ocak, Reyhan Dedeoğlu

S-1 Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde Çocuk Nefroloğu Tarafından
Uygulanan “Eş Zamanlı Ultrasonografi Gözetiminde Böbrek Biyopsisi”
Deneyimleri - Elife İslamoğlu
S-2 Dirençli Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Semptomlarında Transkutanöz
Elektriksel Sinir Stimulasyonu Tedavisinin Etkinliği - Elif Altınay Kırlı
09:00-10:00 S-03 Çocuk Onkoloji Olgularında Duygu Durumu Ve Ağrı Seviyelerinin
Değerlendirilmesi - Belen Ateş
S-04 Kanserli Çocukların Tanı Sırasındaki Beslenme ve Vitamin/Mineral
Durumlarının Değerlendirilmesi - Banu Özata Abanoz
S-05 Down Sendromlu Çocuklarda Gelişimsel İzlem: Denver II Sonuçları Ayşe Melike Adak
S-09 Protein Kaybettirici Enteropatilerde Kompleman Aktivasyonu ve CD55 Eksikliği
Oranının Araştırılması - Merve Selçuk
Bildiri Başkanları: Amra Adroviç, Velat Şen

S-06 Talasemi majör tanılı hastaların kardiyolojik değerlendirilmesi - Şükrü Çekiç
S-07 Pediatrik polistemik olguların incelenmesi: Tek merkez deneyimiNazlı İdil Fil
S-08 Vitamin B12 Eksikliği Olan Hastaların Hematolojik Bulguları Dilvin Celik Ateş
S-10 Sporla İlişkili Troponin Yüksekliği - Belen Ateş
S-11 Noniyonize radyasyonun kardiyak repolarizasyon parametreleri üzerine
etkisinin değerlendirilmesi: Bir elektrokardiyografi çalışması - Şeyma Kayalı
S-12 Çocuklarda Ajmail testinin Brugada sendromu tanısındaki rolü Hasan Candaş Kafalı
S-13 Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Kardiyak Üfürüm Nedeni İle Gönderilen
Çocuklarda Üfürümün Nedenleri ve ebeveynlerdeki endişe Düzeyinin
Değerlendirilmesi - Fatma Beşiroğlu Çetin
Bildiri Başkanları: Serhat Güler, Meltem Erol

S-14 Hemafagositik Lenfohistiositoz nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinde
izlenen hastalarda plazma değişiminin mortaliteye etkisi; tek merkez
deneyimi - Nihal Akçay
S-15 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlem Gerektiren Ev Kazalarının
Değerlendirilmesi - Nazlı Gülenç
S-16 Pediatrik Akut Solunum Sıkıntısı Olgularında Nötrofil Lenfosit Oranı ve
Platelet Lenfosit Oranı - Merve Mısırlıoğlu
S-17 Obezitenin Uzun Dönem Komplikasyonlarında Antropometrik Ölçümlerin Yeri 10:00-11:00
Burcu Güven
S-18 Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuklarda depresyon, kaygı, yaşam kalitesi ve
benlik saygısı - Bahar Özcabı
S-19 Tip 1 diyabetes mellitus tanılı hastalarda otoimmün poliendokrinopati tip 3b
sıklığı - İhsan Esen
S-20 Bir Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde İzlenen Akut Odağı Olmayan
Ateş Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi - Sevgi Yaşar Durmuş
S-21 Non-invaziv mekanik ventilasyon ve nazal yüksek akış uygulanmasında ikinci
saat kalp tepe atımı ve solunum sayısı başarıyı etkileyen önemli bir faktördür
Fatih Aygün
Bildiri Başkanları: Seda Geylani Güleç, Sadık Sami Hatipoğlu

S-22 Çocuk Acil Servisimizdeki Bir Yıllık Endotrakeal Entübasyon Deneyimimiz Emel Ekşi Alp
S-23 Politravma Hastalarında Tüm Vücut BT’nin Uygunsuz Kullanımı - Şeyma Yaşar
S-24 Çocuk Acil Servisinde Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanısı Almış 2 yaş altı
Çocuklarda Antibiyotik Direncinin Araştırılması - Şeyma Köksal Atış
S-25 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Nontravmatik ensefalopati tanısı alan
hastaların değerlendirilmesi; 4 yıllık retrospektif analiz - Zeynep Karakaya
S-26 Acil servise intihar girişimi ile başvuran adolesan hastaların değerlendirilmesi:
nasıl, kaç kere ve niçin? - Filiz Tubaş
S-27 Antalya Bölgesindeki Duchenne Musküler Distrofi Tanılı Hastaların
İncelenmesi - Elif Çiğdem Şirazi
S-28 Febril konvülziyon tanılı hastalarda D vitamin düzeyi - Hüseyin Kılıç
S-29 CK yüksekliği, hipoton süt çocuğu, proksimal kas güçsüzlüğü: çocuk nöroloji
polikliniğinde izlem - Tuğçe Aksu Uzunhan

S-30 Çocuk ve Aile Merkezli Klinik Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve
Geliştirilmesi - Kübra Gökçe Tezel
S-31 Beslenme Alışkanlıklarına Göre Altıncı Aydaki Bebeklerin Demir
Parametrelerinin Değerlendirilmesi - Kübra Yılmaz
S-32 Çocuk Sağlığı İzleminde Kırmızı Yansıma Testi Uygulamasının Sonuçları:
Tek Merkez Deneyimi- Pilot Çalışma Sonuçları - Pınar Odalı
S-33 Çok düşük doğum ağırlıklı doğan 5-7 yaş arasındaki çocuklarda kemik
16:00-17:00
mineralleşmesinin DXA ile değerlendirilmesi - Fatma Demirbaş
S-34 Buprenorfin+Nalokson(Suboxone®) ile tedavi edilen Yenidoğan Yoksunluk
Sendromu Olgusu - Ersin Ulu
S-35 Prematüre retinopatisinde tam kan sayımı parametreleri-Özge Yabaş Kızıloğlu
S-36 Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve platelet/lenfosit oranının (PLO) Helikobakter
pylori gastritinin varlığı ve şiddeti ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Funda Atash

S-37 Yeni tanı çölyak hastalarında aort elastisitesinin değerlendirilmesi Esra Polat
S-38 Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuklarda fonksiyonel kabızlık sıklığı
Hasret Ayyıldız Civan
S-39 Genel Pediatri Polikliniğine Başvuran Ebeveynlerin Memnuniyeti ve Etkileyen
Etmenlerin Araştırılması - Şennur Keleş
S-40 Göğüs ağrısı olan çocukların annelerindeki anksiyete düzeyinin Staı 1-2 ve
Beck anksiyete ölçekleriyle değerlendirilmesi - Yelda Türkmenoğlu
S-41 Çölyak Hastalığında Nötrofil-Lenfosit ve Trombosit-Lenfosit Oranları Glutensiz
Diyet Uyumu ile İlişkili midir? - Nimet Şaşmaz Nurday
S-42 Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuk Hastalarda Talasemi Taşıyıcılığı Oranının
Saptanması - Büşra Başer Taşkın
S-43 Bronşiolitli hastalarda başvurudaki hiponatreminin, yatış süresi ve hastalığın
şiddeti ile ilişkisi - Mehmet Tekin
S-44 Spinal Kord Yaralanması Olan Çocuklarda Üst Üriner Sistemini Bozulmasını
Öngören Faktörler - Elif Altınay Kırlı
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1 Aralık 2019, Pazar
SAAT

Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Salonu
Gastroenteroloji ve beslenme oturumu
Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Hasan Çetin
Beslenmesi bozuk çocukta tanılandırıcı yaklaşım ve yeniden beslenme 09:00-10:00 Fonksiyonel GİS Hastalıkları
Meltem Erol, Hasret Ayyıldız Civan, Büşra Kertmen

Prof. Dr. Özdemir İlter Salonu
Nefroloji oturumu
Oturum Başkanları: Lale Sever, Mustafa Koyun
İşeme bozukluğu ve idrar inkontinansı - Cengiz Candan, Huri Maral Özkaya
İdrar yolu enfeksiyonları - Sevgi Yavuz,
Abdulvehhap Beygirci

Çocuk psikiyatrisi oturumu
Oturum Başkanları: Hacer Ergin, M. Tayyib Kadak
Dikkat eksikliği hareket bozukluğuna yaklaşım - Burak Doğangün
10:00-11:00 Olgularla DEHB - Beste Doğar, Büşra Arslan
DEHB’de ayırıcı tanı - İpek Ülkersoy

Pediatrik acil oturumu
Oturum Başkanları: Sadık Akşit, Levent Saltık
Kritik hastanın belirlenmesi - erken uyarı skorları, acil serviste şok ve
tedavisi.
Eylem Ulaş Saz, Ali Yurtseven, Caner Turan

11:00-11:30
Metabolizma oturumu
Oturum Başkanları: Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Yaşar Doğan
11:30-12:30 Metabolik hastalıklarda tanısal ipuçları
Tanyel Zübarioğlu, Salim Can, Duygu Öztürk Ünsal

Kahve Arası
Akılcı ilaç kullanımı
Pınar Önal

12:30-13:00 Ödüllü bilgi yarışması ve kapanış oturumu
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI
Abdülvehhap Beygirci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) 7 yaşına kadar kızların % 8’inde erkeklerin % 2’inde görülen bir tablodur.
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde erkeklerde; ilerleyen yıllarda kızlarda daha sıktır. İYE’nin yaklaşık %75-90’ında etken E. coli ’dir. Klebsiella, Proteus ve S. saprophyticus diğer bakteriyel nedenlerdir.
Viral nedenlerden ise sıklıkla Adenovirüs yer alır ve çocuklarda hemorajik sistit tablosuna yol açar.
Yenidoğan döneminde, bakteriler idrar yollarına en sık hematojen yol ile ulaşır bu nedenle sepsis
kabul edilir, diğer dönemlerde asendan yolla ulaşır.
Üriner sistemi enfeksiyonu kolaylaştırıcı faktörler:
•

Kız cinsiyet

•

Sünnetsiz erkek

•

Anatomik anomaliler

•

Vezikoüreteral reflü (VUR)

•

İşeme disfonskiyonu

•

Ağır konstipasyon

•

Nörojen mesane

•

Cinsel aktivite

Klinik Bulgular ve Sınıflama:
Yenidoğan ve infantlarda beslenememe, hipotermi, hipertermi, kilo kaybı, tartı alamama, kusma, ishal, uzamış sarılık, sepsis ile presente olabilir. İnfantlarda semptomlar belirgin olmadığı için tanıda
klinik şüphe önemlidir. İki yaşından büyük çocuklarda tekrarlayan titreme ve ateş nöbetleri, sırt ve
böğür ağrısı, kostovertebral açı hassasiyeti, karın ağrısı, bulantı ve kusma akut pyelonefriti düşündüren bulgulardır. Bazen şok ve dissemine intravasküler koagülayon (DIC) tablosu gözlenebilir.
Sistit: Dizüri, urgency, sık idrara çıkma, suprapubik ağrı ve hassasiyet, hematuri ve inkontinans ile
karakterizedir.
Asemptomatik Bakteriüri: İYE şikâyetleri yokken pozitif idrar kültürü ve bakteriüriyi tanımlar. Kızlarda sık görülür. Gebelik dışında selim bir durumdur.
Tanı: Kesin tanı idrar kültürü ile konur. Pyüri beklenir. Ancak idrar tetkikinde lökosit esteraz ve nitritin
birlikte pozitifliği İYE tanısını güçlendirir.  Orta akım idrarda 100000 koloni, mesane kateterizasyonu
ile 10000 koloni, direkt mesaneden alınan idrarda 1 gram negatif koloni bile üremesi anlamlıdır. Amerikan Pediatri Akademisi İYE tanısı için gerekli koloni sayısını 50000/mm3’e düşürmüştür.
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İYE ve Görüntüleme Yöntemleri:
1. Ultrasonografi: Böbreklerin yer ve yapıları, büyüklüğü, korteks kalınlığı, kaliks, pelvis ve üreterlerin çapı, mesane duvarının kalınlığı ölçülebilir. Ayrıca yer kaplayan lezyonlar, taş, hidronefroz, nefrokalsinosis ve perirenal oluşumlar incelenebilir. Üriner enfeksiyon tanısı olan her
çocukta ilk olarak yapılması gereken görüntüleme yöntemidir.
2. Doppler USG: USG’ye ek olarak renal kan akımı, renal arter stenozu, arteryel ve venöz trombozlar gösterilebilir.
3. Voiding sistoüretrografi: Mesane ve üretrayı değerlendirmek ve VUR’u saptamak için en değerli tetkiktir.
4. DMSA: Statik böbrek sintigrafisidir. Renal korteks, kitle, renal skar ve ageneziyi göstermek için
yapılır. Renal skarları göstermede en duyarlı ve doğru testtir. Son yıllarda tekrarlayan İYE’de
önce DMSA sintigrafi çekilmesi, skar varlığında VCUG çekilmesi şeklinde yaklaşımlar ön plana
çıkmıştır.
Komplikasyonlar:
·

Hipertansiyon

·

Böbrekte skar

·

Böbrek yetersizliği

İYE’de Yatış Kriterleri:
·

<3 ay

·

Komplike İYE

·

Septik görünüm

·

Kusma-oral alamama

·

Orta-ağır dehidratasyon

·

İmmunsüpresyon

Tedavi:
İYE tedavisinde amaç; akut enfeksiyonun tedavisi, semptomatik rahatlama sağlamak, renal skar oluşumu ve ilişkili komplikasyonların azaltılmasıdır. İnfant ve küçük çocuklarda 3 günden fazla süren
nedeni bilinmeyen ateş, durumlarında İYE akla gelmelidir. Kültür alınıp beklenmeden ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Ampirik tedavide düşük serum düzeyi ile yüksek idrar konsantrasyonu oluşturan, fekal flora üzerine minimal etkili antibiyotik tercih edilir. Tedavinin 48. saatinde idrar
steril olmalıdır. Tedavide seçilecek ilaçlar; oral almayanlarda seftriakson, sefotaksim, seftazidim ve
aminoglikozitler; oral alanlarda ise sefiksim, sefaleksin, trimetoprim-sulfametoksazol, amoksisilin
ve ampisilindir. Vezikoüreteral reflü, posterior üretral valv, renal skar gibi seçici vaklarda antibiyotik
supresyonu verilebilir. Çocuklara düzenli işeme yapmaları önerilir. İşeme için çocukların en uygun
duruşu kullanmaları ve kendilerini tamamen boşaltmaları için zaman ayırmaları teşvik edilir. Titiz
genital hijyen ve yeterli sıvı alımı tavsiye edilir. Kabızlık, disfonksiyonel işeme gibi altta yatan koşullar
da beraberinde tedavi edilir.
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NEONATAL SEPSİS
Prof. Dr. Ali BÜLBÜL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul.

Neonatal sepsis bakteriyal, viral ya da fungal kaynaklı, hemodinamik değişiklikler ve klinik bulguları
içeren klinik sendrom olarak tanımlanır. Sıklığı 1000 canlı doğumda 1 ile 5 arasında değişmektedir.
Sıklığın doğum ağırlığı ile ters orantısı vardır. Doğum ağırlığı azaldıkça görülme sıklığı artar. Bulguların
ortaya çıkış zamanına göre erken başlangıçlı, geç başlangıçlı ve çok geç başlangıçlı neonatal sepsis
olarak sınıflandırılır. Erken başlangıçlı neonatal sepsis klinik bulguların yaşamın ilk 3 gününde (<72
saat) ortaya çıktığı vakaları tanımlarken, bazı birimler bu sınırı yaşamın ilk 7 günü olarak kabul etmektedir. Geç başlangıçlı neonatal sepsis yaşamın 7. gününde çok geç başlangıçlı neonatal sepsis ise yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerwde 30. günden taburcu olana kadar geçen sürede
tanı alan sepsis olgularını tanımlamaktadır.
EPİDEMİYOLOJİ
Yenidoğan sepsisi yenidoğan ölüm nedenleri arasında prematürite ve intrapartumla ilişkili komplikasyonlardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Erken başlangıçlı neonatal sepsis insidansı 1000
canlı doğumda 1-5 arasındadır.  Enfeksiyona sahip gebelerin intrapartum döneminde uygun antibiyotik tedavisi ile erken neonatal sepsis sıklığının azaldığı görülmüştür.
RİSK FAKTÖRLERİ
Yenidoğan ilişkili risk faktörleri: Yenidoğan döneminde sepsis gelişimine sebep olan en önemli risk faktörü prematüritelik ve düşük doğum ağırlığıdır. Preterm bebeklerin transplasental geçişli
maternal kaynaklı IgG düzeylerinin de düşük olması risk faktörleri arasındadır. Fetal distres, düşük
APGAR skoru, bebeğe canlandırma uygulanmış olması ve çoğul gebelik erken başlangıçlı sepsis riskini; sık kan alınması, entübasyon, mekanik ventilasyon, kateter/sonda takılması gibi invaziv girişimler,
yetersiz anne sütü, uzun süre parenteral beslenme, mide asiditesinin azaltılması, cerrahi girişimler
ise özellikle geç başlangıçlı sepsis riskini artırmaktadır.
Maternal risk faktörleri: Korioamnionit, erken uzamış membran rüptürü (>18 saat), intrapartum
maternal ateş (>38 ºC), 37 gestasyon haftasından erken gerçekleşen doğum, maternal grup B streptokok (GBS) kolonizasyonu ve yenidoğanda GBS infeksiyonu riskini arttıran diğer durumlar (annenin
gebeliğin son dönemlerinde vajinal-rektal GBS tarama kültürlerinin pozitif olması, önceki gebelikte GBS ile enfekte bebek öyküsünün olması, gebelik döneminde GBS pozitif bakteriüri saptanması,
GBS’e yönelik intrapartum nükleik asit amplifikasyon testlerinin pozitif olması) erken neonatal sepsis
riskini arttırmaktadır.
ETKEN MİKROORGANİZMALAR
Etkenler gelişmişlik düzeyi ve coğrafik dağılıma göre değişmekte, sıklık sırasına göre saptanan etken-
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ler sıralanmıştır.
Erken Başlangıçlı Neonatal Sepsis etkenleri: Grup B Streptococ, Eshericia coli, Listeria monocytogenes, Grup A, C ve G streptokoklar, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella ve Koagülaz negatif stafilokoklardır.
Geç Başlangıçlı Neonatal Sepsis etkenleri: Koagülaz negatif stafilokoklar, S. Aureus, Candida spp.,
E. Coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp. ve Enterobacter spp. olarak bilinmektedir.
TANI YÖNTEMLERİ
Yenidoğan Sepsisinde Klinik Bulgular: Yenidoğan sepsisinde bulgu ve semptomlar genellikle spesifik değildir. Bu nedenle ayırıcı tanı önem teşkil etmektedir. Erken başlangıçlı neonatal sepsiste birden
fazla organ veya sisteme ait bulgu ortaya çıkabilirken; geç ve çok geç başlangıçlı neonatal sepsiste
enfeksiyon bulguları multisistemik veya fokal (menenjit, pnömoni, omfalit, osteomiyelit, septik artrit
gibi) olabilir. Yenidoğan sepsisi solunum sisteminde inleme, yardımcı solunum kaslarında çekilme,
burun kanadı solunumu, apne, siyanoz, takipne ile; kardiyovasküler sistemde bradikardi/ taşikardi,
periferik dolaşım bozukluğu, hipotansiyon, kapiller dolum süresinde uzama ile; sindirim sisteminde,
beslenme intoleransı, emmeme, kusma, ishal, batın distansiyonu, hepato-splenomegali, sarılık ile;
ciltte, sklerem, cutis marmaratus, püstül, abse, peteşi, pupura ile santral sinir sisteminde ise letarji,
hipotonisite, uykuya meyil, zayıf veya tiz sesle ağlama, bombe fontanel, irritabilite, konvülziyon, hipoaktivite, ısı düzensizlikleri ve emmeme ile bulgu verebilir.
Laboratuar Yöntemleri:
Hemokültür: Neonatal sepsis tanısı için altın standart steril olması beklenen vücut sıvılarında (kan,
idrar, beyin omurilik sıvısı; gerekli görülürse, plevral sıvı, periton sıvısı, eklem sıvısı gibi) patojen mikroorganizmanın üretilmesidir. Hemokültür için en az gerekli kan miktarı 0.5-1 ml olmalıdır. Tercihen
iki farklı bölgeden iki farklı numune alınması önerilmektedir. Santral venöz katateri olan hastalardan
eş zamanlı kataterden ve periferden hemokültür alınması katater ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarını
ayırt etmekte önem taşımaktadır.  
Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Kültürü: Sepsis şüphesi olan yenidoğanlarda BOS kültürünün yeri tartışmalıdır. Kültür kanıtlı bakteriyel menenjit her 1000 canlı doğumda yaklaşık 0.25 oranında görülür.
Sepsis tanılı yenidoğanların % 20-25’ine, erken başlangıçlı neonatal sepsis olgularının ise %13’üne
menenjit eşlik etmektedir.
İdrar Kültürü: Erken başlangıçlı neonatal sepsis tanısı alan bebeklerde özellikle ilk 72 saatte idrar
miktarı kısıtlı ve pozitif idrar kültürü oranı düşük olduğu için erken başlangıçlı neonatal sepsis değerlendirmesinin bir parçası olarak idrar kültürünün değerlendirilmesine gerek yoktur.
Tam Kan Sayımı Komponentleri ve Periferik Yayma: Neonatal sepsis tanısında tam kan sayımı
(CBC), beyaz küre sayısı (WBC), mutlak nötrofil sayısı ve immatür nötrofil sayısının total nötrofil sayısına oranı (I:T) üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Birçok sepsis tarama protokolünde WBC üst
limiti 30.000- 40.000 / mm3 olarak belirlenmiştir. Bununla beraber sepsis tanılı olguların üçte birinde lökositoz saptanmadığı dikkat çekmektedir. Periferik yayma değerlendirilmesinde vakuolizasyon,
Döhle cisimcikleri ve toksik granülasyon bakteriyel sepsis tanısınında yol göstericidir. I/T oranının  ≥
0.2 olması sepsis tanısında anlamlı kabul edilir. Trombositopeni ise neonatal sepsisin özgül olmayan
geç bulgusudur. Trombosit sayısının postnatal ilk 10 gün için 100000/mm3’ün daha sonraki sürelerde
150000/mm3’ün altında olması sepsis ile ilişkili saptanmıştır
C-Reaktif Protein (CRP): Yenidoğan döneminde normal alt sınırı 1 mg/dL olarak kabul edilmektedir.
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CRP serum düzeyi temelde enfeksiyonlarla beraber yükselmesine rağmen; EMR, maternal ateş, fetal
distress, zor doğum ve perinatal asfiksi gibi enfeksiyon dışı nedenlerle de yükselebilir. Bu durum erken neonatal sepsis için spesifitesinin düşük olmasına sebep olmaktadır.
Prokalsitonin (PCT): Makrofaj ve hepatositler tarafından sentezlenir. Endotoksine maruziyetten 2-4
saat sonra PCT seviyesi hızla yükselir, 6-8 saatte pik seviyeye ulaşır ve 24 saat boyunca yüksek kalır.
PCT’nin yarı ömrü 24–30 saattir. Bakteriyel sepsis başlangıcından itibaren hızlı yükselişi nedeni ile
yenidoğan sepsisinin erken tanısı için CRP’ye kıyasla daha iyi bir belirteç olarak kabul edilir.
Matriks Yardımlı Lazer Desorpsiyon İyonizasyon-Uçuş Zamanı Kütle Spektrometresi (Martix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight, MALDI-TOF): Mikroorganizmanın tanımlanmasına dayalı yeni tanısal tetkikler arasında Matriks Yardımlı Lazer Desorpsiyon İyonizasyon-Uçuş Zamanı Kütle Spektrometresi (Martix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight, MALDI-TOF)
yer almaya başlamıştır. MALDI-TOF kültürde organizma mevcut olduğu anda, geniş bir gram negatif
ve gram pozitif bakteri yelpazesinde cins ve türlerin hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlayan bir kitle spektrometre aracıdır.
Neonatal sepsis tanısında çalışılan diğer belirteçler:
Serum Amiloid A (SAA)
Lipopolisakkarit bağlayıcı protein (LPB)
İnterlökin- 6 (IL-6)
İnterlökin-8
Tümör Nekrozis Faktör (TNF)- α
Monokin RANKES, MCP-1 ve IP-10
Hücre Yüzey Belirteçleri:  CD11b (Mac-1, CR3), CD64, sCD163
Diğer Biyobelirteçler: suPAR, anjiyopoietinler, pentraxin 3 (PTX3),  sTREM-1 ve inter alfa inhibitör proteinlerdir (IaIp). Ancak rutin kullanımlarını destekleyecek ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
TEDAVİ
Ampirik Tedavi: Erken başlangıçlı bakteriyel enfeksiyonların ampirik tedavisi ampisilin ve aminoglikosit grubu bir antibiyotik (genellikle gentamisin) içermelidir. Gentamisin ile tedavinin başlangıcında
böbrek fonksiyon testleri değerlendirilmeli,  antibiyoterapisi tamamlanacak olan bebeklerde serum
gentamisin düzeyi görülmelidir. Tedavisi 48 saate tamamlanarak kesilen bebeklerde böbrek fonksiyon testleri normal ise gentamisin düzeyi incelemesine gerek yoktur. Üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinlerin kullanımı ancak gram negatif menenjit şüphesinde tedaviye eklenmelidir. Klinik sepsis tanısında tedaviye 7-10 gün, kanıtlanmış sepsis tanısında ise tedaviye 10 gün devam edilmelidir.
Bebeğin klinik durumu ve laboratuvar tetkikleri ile tedaviye yanıt takip edilir. Tedavi başlangıcından
itibaren ilk 24- 48 saatte klinik bulguların düzelmesi, 48-72 saatte CRP düzeyinin, İ/T oranının ve beyaz
küre sayısının normale dönmeye başlaması tedaviye uygun yanıt alındığını gösterir. Enfeksiyon için
klinik veya hematolojik kanıt bulunmayan iyi görünen bebeklerde, standart uygulama, 48 saat sonra
kültür üremesi yoksa antibiyoterapiyi kesmektir.
Etkene Yönelik Tedavi: Patojenler tanımlandıktan sonra tedavi, türe ve duyarlılığa göre tekrar düzenlenmelidir. Tedavi süresi enfeksiyon bölgesi ve hastanın klinik cevabı ile belirlenir. Enfeksiyon
odağı olmayan bakteremi genellikle 7-10 gün tedavi edilir.
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Gram negatif bakteriyemi tedavisi 10-14. güne kadar uzatılmaktadır.
Gram negatif bakteriyel menenjitlerde ise 21 gün veya ilk negatif BOS kültüründen sonra 2 hafta süre
ile tedaviye devam edilir.
L. monositogenezis tedavisinde ampisilin tek başına yeterli olmakla beraber aminoglikozidler sinerjistik etki göstermektedir.  Enterokoklar, penisilin içeren bir antibiyotik ile tedavi edilmeli, sinerjistik
etki dokümante edilmişse tedaviye aminoglikosit eklenebilir.
Ampisiline dirençli enterokok enfeksiyonları aminoglikosit eklenmeden vankomisin ile tedavi edilebilir.
S. Aureus enfeksiyonlarında duyarlılık profili sonuçlanana kadar vankomisin tedavide kullanılırken
MRSA saptanan olgularda vankomisin ile tedaviye devam edilir. MSSA saptanması durumunda sefazolin, MSS enfeksiyonları ve endokardit dışında alternatif tedavi olarak kullanılabilir. Koagülaz negatif
stafilokok enfeksiyonları vankomisin ile tedavi gerektirir. Gram-negatif enterik bakteri enfeksiyonlarında tedavi için ampisilin (eğer duyarlı ise) veya bir aminoglikosit yeterlidir. Bununla birlikte, menenjit şüphesi varsa veya onaylandıysa, üçüncü kuşak veya dördüncü kuşak sefalosporin (örneğin,
sefotaksim, seftazidim veya Pseudomonas spp etken ise sefepim) veya karbapenem kullanılmalıdır.
Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (ESBL)   üreten Enterobacteriaceae suşlarının tedavisinde en iyi
seçenek karbepenem iken sefepim kullanımı da düşünülebilir. Karbapenemaz üreten Enterobacteriacaea suşlarının neden olduğu enfeksiyonlar karbapenemle beraber kolistin veya yüksek doz tigesiklin veya aminoglikosit içeren bir rejim ile tedavi edilir. Anaerobik enfeksiyonların tedavisinde
klindamisin, ampisilin+sulbaktam veya metronidazol kullanımı uygundur; MSS tutulumu mevcut ise
metronidazol tercih edilir. Mantar enfeksiyonları değerlendirildiğinde Amfoterisin B deoksikolat, invaziv kandidiyazis tedavisinde tercih edilen ilk seçenektir. Flukonazol, profilaksi almamış hastalarda,
duyarlı mantar enfeksiyonlarının tedavisinde flukonazol alternatif tedavi olarak kullanılabilir. Lipozomal amfoterisin veya echinocandin (caspofungin veya micafungin) hepatik veya splenik kandidiyaz
tedavisinde kullanılabilir.
Kaynaklar:
1.Bülbül A, Uslu HS. Pratik Neonatoloji. Tıbbi Yayınlar Merkezi, 2016.
2.Yenidoğan Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Rehberi, Türk Neonatoloji Derneği, 2018
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ERKEN UYARI SKORLARI
Ali YURTSEVEN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede çocuklar önlenebilir nedenlerle ölmektedir. Yapılan çalışmalar genel çocuk ölümlerinin %30 ile %65’nin önlenebilir olduğunu ortaya koymaktadır. Son yıllarda
tıp ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, eskiden tedavisi mümkün olmayan hastalığa sahip birçok
hasta tedavi edilebilmektedir. Ancak bu hastaların bir kısmı gerek tedavi sırasında, gerekse tedavi
sonrası süreçte daha yüksek ağır hastalık riski taşıyabilmektedir. Bu durum beraberinde, ağır hastalık
riski taşıyan hasta sayısını ve bu hastaların sağlık kuruluşlarına başvurularını belirgin şekilde artırmıştır. Bununla birlikte, başta acil servisler olmak üzere, çocuk hastaların bakıldığı tüm birimlerde ağır
hastalık riski taşıyan hastaların erkenden tanınıp tedavi edilmesi mortalite ve morbiditeyi belirgin
şekilde düşürebilecektir. Bu amaçla, son yıllarda kötüleşme riski taşıyan hastaların mümkün olan
en erken sürede tanınabilmesi için pediatrik erken uyarı skorları (PEUS) geliştirilmiştir. Mortalite ve
morbiditenin, PEUS’nın aktif şekilde kullanılmasıyla belirgin olarak düşürülebileceği belirtilmektedir.
Sepsis, ağır bir enfeksiyona bağlı gelişen, immün disregülasyon, mikro dolaşım bozukluğu ve son
organ disfonksiyonu ile karakterize bir sistemik inflamatuar yanıt sendromdur ve çocuk ölümlerinin
en önemli nedenlerinden biridir. Bununla birlikte, sepsis, en çok atlanan, erken tanınıp uygun şekilde
tedavi edilmesi durumunda, mortalite ve morbiditenin en belirgin şekilde düşürülebileceği hastalıklardan biridir. Çocukluk yaş grubunda son yıllarda geliştirilen erken uyarı skorlarının belkide en
önemli hedefi sepsisin erken tanınmasıdır. Sepsisin en önemli bileşeni olan sistemik inflamatuar cevap sendromu (SIRS)’nun tanımlanmasında kullanılan dört parametreden üçü, tüm sağlık sunucularının kolayca ve hızlıca değerlendirebileceği ateş yüksekliği, açıklanamayan taşikardi ve takipnedir. Bu
hastalarda hastalık ilerledikçe kan basıncı da düşmeye başlayabilmektedir. Bu nedenle PEUS’nın çoğunda kalp tepe atımı, solunum sayısı ve kan basıncı değerlendirilen öncelikli parametreler olmuştur.
Çocukluk yaş grubundaki bir diğer önemli mortalite ve morbidite sebebi travmadır. Travma hastalarında kafa travması sıklıkla mortalite ve morbiditeyi belirlemektedir. Kafa travmalarında, travmanın
ağırlığı hastanın bilinç düzeyine (glaskow koma skalası) göre belirlenmekte ve buna göre ileri tetkik
ve tedavi kararı alınmaktadır. Travma hastalarının yanında, başka birçok ciddi hastalık durumunda
bilinç bozulabilmektedir. Bu durum, bilinç değerlendirmesini,  PEUS’nın bir diğer önemli parametresi
haline getirmiştir.
Monaghan ve arkadaşları tarafından ilk PEUS’ndan biri 2005 yılında Brighton – Paediatric Early Warning Score olarak yayınlanmıştır. Bu skorlama sisteminde, hastaların bilinç ve davranış durumu, kalp
tepe atımı ve kapiller geri dönüş zamanı ile solunum sayısı, yardımcı solunum kaslarının solunuma
katılması ve oksijen ihtiyacı değerlendirilerek puanlama yapılmıştır. Değerlendirilen parametrelerin
çoğu genel olarak ağır hastalık riski taşıyan hastaların bulguları olsa da, bu skorlama sistemi yoğun
bakımda yatan hastaların kötüleşebilirliğini öngörmek için geliştirilmiş, diğer birimlerde karşılaşılan
hastaları değerlendirmek için uygun olmayan, spesivitesi yüksek, ancak sensivitesi düşük olabilecek
bir skorlama sistemi gibi görümektedir.
Hastane genel servislerinde yatmakta olan hastalarda acil tıbbi ihtiyacı öngörmek amacıyla geliştirilen ve sonrasında başka birçok çalışmada diğer birimlerde de kullanılabilirliği değerlendirilen bir
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diğer PEUS’u Duncan ve arkadaşları tarafından 2006 yılında yayınlanan “The pediatric early warning
system score (The PEWS score)” dur. The PEWS skoru, yaşa göre kalp tepe atımı-solunum sayısı-sistolik kan basıncı değerleri ile nabız durumu, oksijen saturasyonu, glaskow koma skalası, kapiller geri
dönüş zamanı, vücut sıcaklığı ve damardan bolus sıvı verilip verilmediğinin değerlendirildiği karmaşık
bir skorlama sistemidir. Bu skorlama sisteminin yatan hastalarda ağır hastaları belirlemede sensivitesinin 78, spesivitesinin %95 olarak hesaplanırken, acil servise başvuran hastalarda ise spesivitesinin %96, sensivitesinin 24 gibi çok düşük olduğu görüldü.  The PEWS skoru’nun birçok parametreye
dayalı olması sensivitesini düşürüp ve spesivitesini yükseltmiş olabilir. Ancak erken uyarı skorlarında
hasta atlanmaması esastır ve sensivitenin düşük olması The PEWS skoru’nun ciddi bir dezavantajdır.
Son yıllarda özellikle ülkemiz olmak üzere, başka birçok ülkede acil servise başvurular belirgin şekilde artmıştır. Acil servislerin bu ciddi kalabalığında hastaların önceliklendirilmesi mecburi bir durum
haline gelmiştir. Bu nedenle PEUS’ından en çok acil serviste yararlanılmaktadır. Ancak yatan hastalarda kullanılmakta olan birçok parametreye dayanan, sensivitesi düşük bazı PEUS acil servisler için
uygun değildir. Acil servislerin çoğunda, klinik değerlendirmeye dayanan, hızlı basit PEUS olan triyaj
algoritmaları kullanılmaktadır. Bunlardan Emergency Severity Index (ESI) en sık kullanılan acil servis
triyaj algoritmalarından biridir. Bu değerlendirme yönteminde hastaların ileri yaşam desteği ihtiyacı,
tehlikeli vital bulgu varlığı (kalp tepe atımı, solunum sayısı, oksijen saturasyonu), vücut sıcaklığı,  bilinç
durumu ve yüksek risk varlığı ile ağrı varlığı değerlendirilerek 1’den 5’e kadar bir sınıflama yapılmaktadır. 1,2 ve 3 olan hastalar daha hızlı bakılması gereken, 4 ve 5 olan hastalar bekletilebilecek hastalar
olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak PEUS hastalarla karşılaşılabilecek her birimde sağlık sunucularının kullanması gereken,
pediatrik mortaliteyi ve morbiditeyi belirgin olarak azaltabilecek uygulamalardır. Son yıllarda birçok
PEUS geliştirilmiş olsada kullanımı kolay ve sensivitesi yüksek olanların tercih edilmesi daha uygun
olacaktır.
Kaynaklar:
1. Monaghan A. Detecting and managing deterioration in children. Paediatric Nursing. 2005;17:3235.
2. Duncan H et al. The paediatric early warning system score: A severity of illness score to predict
urgent medical need in hospitalised children. Journal of Critical Care. 2006; 21: 271-278.
3. McCabe A et al. Paediatric early warning systems: where do we go from here? Paediatric nursing.
2009;21:14-17.
4. Robson MJ, et al. Comparison of Three Acute Care Pediatric Early Warning Scoring Tools. Journal
of Pediatric Nursing. 2013;28:33–41.
5. Bradmana K and Maconochieb I. Can paediatric early warning score be used as a triage tool in
paediatric accident and emergency? European Journal of Emergency Medicine 2008, 15:359–360.
6. Gilboy N, Tanabe P, Travers D, Rosenau MA. Overview of the Emergency Severity Index. In Emergency Severity Indeks: A TriageTool for Emergency Department Care Version 4. 2012 edition, Boston: AHRQ Publication, 2012:7-16.
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YENİDOĞAN SEPSİSİ OLGU SUNUMU
Aybüke Gurup Özen
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakultesi, İstanbul , Türkiye

Bebek K.
Hikaye: 22 yaşında sağlıklı annenin ikinci gebeliğinden  34+4 gestasyon haftasında erken membran
rüptürü (EMR)  ve oligohidroamniozla acil sezeryan ile  2.687 gr olarak doğdu. Doğar doğmaz ağladı,
1. Ve 5. dakika Apgar skoru 6 ve 8 olarak verildi. Doğum salonunda serbest oksijen verilmesi dışında
müdahalede bulunulmadı.
Özgeçmiş: Antenatal 24. Gestasyon haftasında amniosentez ile arjininosüksinik asidüri tanısı almış.
8 günlük EMR öyküsü ve oligohidroamnioz mevcut. Erken doğum tehdidi nedeni ile 2 doz antenatal
steroid tedavisi uygulanmış.
Soygeçmiş: Akraba evliliği olmayan 25 yaşında sağlıklı baba ile 22 yaşında sağlıklı anne, 5 yaşında kız
kardeşinde arjininosüksinik asidüri saptanmış ve karaciğer nakli yapılmış.
Fizik bakı: Tartı:2.687 gr (50-90p),Boy: 50 cm (97p),Baş çevresi: 33cm (50-90p), SpO2: %98 , Genel
durumu: canlı-aktif, Sistemik muayenesi normal
Klinik İzlem: Prematürite ve metabolik dekompanzasyon nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitemize transfer edildi. Umbilikal kateter takılarak EMR öyküsü nedeniyle ampirik ampisilin ,gentamisin
antibiyoterapisi , amonyak düzeyinin yüksek olması nedeniyle total parenteral nutrisyon ve hiperamonyemi tedavisi başlandı. Postnatal 6. gününde 38.2 derece ateş, kusma , hipotonisite ve uykuya
meyil olması üzerine şüpheli geç neonatal sepsis olarak değerlendirildi. Hastadan tetkik amacıyla
kan kültürü, bos kültürü, tam idrar tetkiki , idrar kültürü ve akut faz reaktanları gönderildi. Umbilikal
kataterinin risk faktörü olması nedeniyle kateteri çekilerek kateter ucu da kültüre gönderildi. Akut
faz reaktanlarının yüksek olması üzerine klinik sepsis olarak düşünüldü. Antibiyoterapisi vankomisin
ve amikasin olarak değiştirildi. Kan ve kateter kültüründe klebsiella pneumonia üremesi gözlenmesi
üzerine hastamız kanıtlanmış sepsis olarak tanı aldı.
İzleminde antibiyoterapisi 14 güne tamamlandı, akut faz yanıtı negatifleşti.
Sonuç: Yenidoğan döneminde postnatal 72. saatten sonra gelişen geç neonatal sepsislerde umbilikal
kateterlerin, sık kan alma gibi invaziv işlemlerin, total parenteral nutrisyonun önemli bir risk faktörü
olduğu unutulmamalıdır.
Teşekkürler
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI’NA RADYOLOJİK YAKLAŞIM
Dr. Aylin ÜNVER

Üriner Sistem Enfeksiyonu, çocukluk çağında en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. İlk
3 ay hariç kızlarda, erkeklerden daha sık olarak görülür. Alt üriner sistem enfeksiyonlarında semptomlar genellikle pollaküri, inkontinans, sıkışma, karın ağrısı ve hematüri iken ; üst üriner sistem
enfeksiyonlarında ateş, kusma, yan ağrısı vb. semptomlar sıktır. İdrar tetkikinde lökosit esteraz ve
nitrit pozitifliği, pyüri bulunması İdrar Yolu Enfeksiyonu’nu (İYE) düşündüren bulgulardır ; tanıda altın
standart ise idrar kültürüdür.
İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda radyolojik incelemeler; üriner sistem malformasyonlarını
ortaya çıkarmak, akut piyelonefrit tanısından emin olmak, renal skarın olup olmadığını değerlendirmek, taş ve obstruktif üropatiyi saptamak amacı ile yapılır. İlk enfeksiyon sonrası tüm erkek çocuklarına, ilk enfeksiyon sonrası <5 yaş altındaki kız çocuklarına, ateşli İYE’si olan ve tekrarlayan idrar yolu
enfeksiyonu olan çocuklara radyolojik değerlendirme önerilir.
Kullandığımız radyolojik tetkiklerden bahsedecek olursak;
Ultrasonografi (USG): İYE değerlendirmesinde ilk basamak olarak kullanılabilir. Non-invaziv, radyasyonsuz, en yaygın kullanılan görüntüleme yöntemidir. Böbrek boyutları, konturları, parankim ekojenitesi değerlendirilebilir. Taş, hidronefroz, mesane duvar kalınlığı, üreter dilatasyonu olup olmadığı
tespit edilebilir.
Voiding Sistoüreterografi (VCUG): Tetkik sırasında hastanın aktif İYE geçirmediğinden emin olmak gerekir. İYE’den yaklaşık 4-6 hafta sonra yapılması önerilir. Mesane kataterizasyonu İYE için risk oluşturmaktadır ve bu tür enfeksiyonların tedavisi daha zor olduğundan kataterizasyon sırasında sterilizasyonda dikkatli olunmalıdır. VCUG; Mesane, üretra (erkek çocuklarda posterior üretral valv) ve üreter
anatomisi, mesane fonksiyonu ve özellikle Vezikoüreteral Reflü (VUR) varlığı hakkında fikir verir.
Radyonüklid sistografi: Radyasyon dozu VCUG’a göre daha azdır .VUR tespiti ve takibi için kullanılabilir. (Değerlendirmede yetersizdir)
İntravenöz piyelografi (İVP): Renal skar varlığı için kullanılan İVP yerini sintigrafiye bırakmıştır. Toplayıcı sistemin anatomik olarak karışık bozukluklarında (özellikle kaliksler) en iyi tercih yöntemidir.
Dimerktaptosüksinik asit (DMSA): Teknesyum 99m kullanılarak renal parankim ve korteksin görüntülenmesi sağlanır. Akut piyelonefritin erken dönemde tanısında ve renal skarı değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Renal skarda kortekste volüm kaybı, akut piyelonefritte ise verilen maddenin renal
parankimde tutulumunda azalma görülür.
Üriner Sistem Enfeksiyonları’nda radyolojik tetkiklerin yeri ve önemini birkaç vaka ile örnekleyecek
olursak ;
OLGU-1: 3.5 aylık kız hasta, prenatal olarak sağ böbrek agenezisi tanısı almıştır. Postnatal yapılan
USG’si ‘Sol UPJ darlığına sekonder pelvikalisiyel sistem genişlemesi, sağ, Multikistik Displastik Böbrek’
şeklinde yorumlanmıştır. Hastanın rutin kontrol amacıyla başvurduğu poliklinikte yapılan fizik muayenesinde herhangi bir özellik saptanmamış olup alınan kan tetkikleri tamamen normaldir. Hastanın idrar tetkikinde pyüri saptanması üzerine Komplike İYE tanısı ile antibiyoterapi amacıyla servise
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yatırılmıştır. Sonrasında yapılan VCUG tetkikinde,USG bulgularına ek olarak sol tarafta grade 3 VUR
saptanmıştır. Antibiyoterapisi 2 haftaya tamamlanan, pyürisi gerileyen ve idrar kültüründe üreme
olmayan hasta aylık USG kontrolü yaptırmak üzere taburcu edilmiştir.
OLGU-2: 1 yaş kız hasta, Down sendromu tanısıyla takiplidir.İlk kez 10 aylıkken ateşli İYE geçirme
öyküsü mevcut. 12 aylıkken ateş şikayetiyle acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde Down stigmaları dışında özellik bulunmayan hastanın yapılan tetkiklerinde akut faz reaktanlarında yükseklik ve
idrar tetkikinde pyüri saptanmıştır. Hasta tekrarlayan ateşli İYE ileri tetkiki ve antibiyoterapi amacıyla
servise yatırılmıştır. Yapılan Üriner USG’de özellik saptanmayan hastanın çekilen VCUG tetkikinde bilateral grade 3 VUR  saptanmıştır. Antibiyoterapisi tamamlanan hasta, profilaksi başlanarak taburcu
edilmiştir.
OLGU-3: 14 yaş erkek hasta, doğumu takiben anal atrezi ve ambigus genitalia olan, penoscrotal hipospadias,sol inmemiş testis ve rektoüretral fistüllü, Çocuk Cerrahi tarafından takiplidir.Hasta ateş
ve karın ağrısı şikayetleriyle Çocuk Acil’e başvurdu. Ek olarak son 15 gündür idrar yaparken zorlanma,
ince işeme şikayeti vardı. Hastanın fizik muayenesinde; sağ KVAH pozitif,  sağ tarafta batın hassasiyeti
mevcuttu. Kan tetkiklerinde ; nötrofil hakimiyetinde lökositoz, üre/kreatinin değerlerinde bazale göre
artış, akut fazlarında 30 katlık yükselme saptanmış. Acil şartlarında yapılan Üriner USG’de pyelonefrit
ile uyumlu bulgular görülen hasta, antibiyoterapi amacıyla servise yatırılmıştır. Tedavisinin 15. gününde kontrol idrar tetkiki ve idrar kültürü normal olan hasta taburcu edilmiştir.
OLGU-4: 5 yaş kız hasta, idrar yaparken yanma ve idrar renginde koyulaşma şikayetleri ile Ç. Acil
Servis’e başvurdu. Fizik muayenesinde suprapubik hassasiyeti dışında herhangi bir patolojik özellik
bulunmayan hastanın alınan kan tetkiklerinde de patolojik bir özellik yoktu. İdrar tetkikinde hematüri
ve pyüri saptanan hastanın yapılan USG’sinde bilateral multipl milimetrik kalküller saptanmıştır. Çekilen BT’sinde sağ üst ve alt polde ve sol alt polde taş görülen hasta; tetkik ve tedavi amacıyla Üroloji
bölümü’ne transfer edildi.
OLGU-5: 9 yaş kız hasta, idrar yaparken yanma, idrar tutma, sıkışma ve aralıklı gece idrar kaçırma şikayetleriyle Genel Çocuk Polikliniği’ne başvurdu. Hastanın aynı zamanda kabızlık yakınması da vardı.
Fizik muayenesinde tüm sistem muayeneleri normaldi. Rutin olarak alınan kan tetkiklerinde herhangi
bir patolojik özellik yoktu. Aynı şikayetlerin olduğu eski zamana ait tahlillerinde, idrar tetkikinde pyüri
mevcuttu. Hastanın başvurusu sırasındaki idrar tetkikinde de pyüri ve nitrit pozitifliği saptanması
üzerine Tekrarlayan İYE tetkiki, antibiyoterapi ve kabızlık tedavisi amacıyla servise yatırıldı. Yapılan
USG’de sağ böbrek sola göre küçük saptanmıştır. DMSA tetkikinde sağ böbrek atrofik, sol böbrek üst
polde skar saptanmıştır. Hastaya yapılan Videoürodinami(VUD) tetkikinde stakkato işeme paternine
rastlanmıştır. Antibiyoterapisi 14 güne tamamlanan, konstipasyonu kontrol altına alınan hastanın
kontrol idrar tetkiki ve idrar kültürü normal olarak bulundu. Hasta Mesane Barsak Disfonksiyonu
tanısı ile poliklinik takibine alındı.
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Pediatric residency in Hungary
Balazs Andras Maar

In Hungary, medical education is 6 years long. Paediatric residency is a minimum of 5 years and
is divided into Residency (2 years) and Paediatrician candidacy (3 years). There are no compulsory
tests and every hospital is able to request paediatric resident spots and decide whom to employ. It
is required to pass an examination to complete the paediatric training. In Hungary, every residents
have a 40 hours per week contract with the government. Additional 24 hour long shifts are paid by
the hospital and the number of shifts vary considerably depending on the location: usually 3-6 shifts
per month. There are compensatory rest days allocated after these. The take home salary without
any shift is 560 EUR per month after taxation and plus 200-400 EUR with shifts. In Hungary, paediatricians work in primary, secondary and tertiary level care as well. Advantages to paediatric residency in
Hungary simple way to enter the training. Disadvantages to paediatric residency in Hungary include
low wages, prioritisation of service delivery over training needs.
Macaristan’da tıp eğitimi 6 yıldır. Pediatrik asistanlığı 5 yıl olup, asistanlık (2 yıl) ve pediatri adaylığına
(3 yıl) ayrılmıştır. Zorunlu testler yapılmamaktadır ve her hastane, çocuk asistanı talep edebilir ve
kimi çalıştıracağına karar verebilir. Pediatri eğitimini tamamlamak için sınavı geçmek gerekir. Macaristan’da her asistanın hükümetle haftalık 40 saatlik bir sözleşmesi var. 24 saatlik nöbetler hastane
tarafından ödenir ve bölgeye bağlı olarak genellikle büyük ölçüde nöbet sayısı değişmektedir. Bundan sonra dinlenme vardır. Nöbetsiz maaş, vergilendirmeden sonra ayda 560 Euro ve nöbet için
200-400 Euro’dur. Macaristan’da, çocuk doktorları birinci, ikinci ve üçüncü seviye sağlık hizmetlerinde
çalışmaktadır. Macaristan’da pediatrik asistanlığı avantajı pediatri eğitimine girmenin kolay olmasıdır.
Macaristan’da pediatri asistanlığının dezavantajları düşük maaşlar ve hizmet sunumunun eğitimin
önünde tutulmasıdır.
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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Beste Doğar, Büşra Arslan
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Tanım: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında hiperaktivite, dürtüsellik ve /
veya dikkatsizlik belirtileri ile kendini gösteren bir hastalıktır. Belirtiler bilişsel, akademik, davranışsal,
duygusal ve sosyal işleyişi etkiler.
Epidemiyoloji: Okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığının yüzde  8 ile 11 arasında olduğu belirlenmiştir, bu da onu çocukluk çağının en sık görülen hastalıklarından biri haline getirmiştir. DEHB
kızlarda erkeklerden daha yaygındır  (hiperaktivite baskın tip için erkek kadın oranı 4: 1,dikkatsiz tip
baskın için 2: 1) .
Etyoloji: Serebral kortekste katekolamin metabolizmasının genetik dengesizliği ;yapısal ve fonksiyonel beyin görüntüleme, hayvan çalışmaları ve noradrenerjik aktiviteye sahip ilaçlara verdiği yanıtla
gösterildiği gibi primer rol oynuyor. Bununla birlikte, çeşitli çevresel faktörler ikincil bir rol oynayabilir; ancak çevresel faktörlerin önemi tartışmalıdır.DEHB’nin genetik temeli ile ilgili çalışmalar;ikiz
çalışmaları,genom çalışmaları yapılarak kanıtlanmaktadır. Bu bulgular prefrontal yapılardaki ve bazal
ganglion bölgelerindeki yapısal ve fonksiyonel anormallikleri gösteren nörogörüntüleme çalışmaları
ile tutarlıdır.
Klinik: DEHB iki temel semptom kategorisine sahip bir sendromdur: Hiperaktivite / dürtüsellik ve
dikkatsizlik.DEHB belirtileri ile ilgili şikayet ebeveynlerden, öğretmenlerden veya diğer gözlemcilerden kaynaklanabilir. Hiperaktif ve dürtüsel semptomlar tipik olarak, çocuk 4 yaşına geldiğinde başlar
ve 7-8 yaşlarında pik yapar.Ergenlikte; hiperaktivite semptomları geriler,emosyonel disgerulasyon
şeklinde kendini gösterir ve çevre tarafından bu durum zor anlaşılır. Buna karşın, dürtüsellik ve dikkatsizlik belirtileri genellikle yaşam boyunca devam eder. DEHB kriterlerini karşılamak için, temel
semptomların akademik, sosyal veya mesleki faaliyetlerde işlevi bozması gerekir. DEHB olan çocuklarda sosyal beceriler sıklıkla önemli ölçüde bozulmaktadır.
Tanı: 17 yaşından küçük çocuklar için DSM-5 DEHB tanısı ≥6 hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri
veya ≥6 dikkatsizlik belirtileri gerektirir. İlk muayenede;genel fizik bakı,boy kilo ölçümü,kan basıncı ve
nabız kontrolüne bakılır. Hafif nörolojik belirtiler, tikler, koordinasyon bozuklukları araştırılır.Genel biyokimyasal tarama ve EKG görülebilir.İşitme ve görmenin normal olduğundan emin olmak gereklidir.
Komorbid bozukluklar - DEHB’li çocuklar ve ergenlerde, Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu (ODD),
Davranım Bozukluğu, Depresyon,Anksiyete Bozukluğu ve Öğrenme Bozukluğu gibi komorbid psikiyatrik bozukluklar sık görülür.Komorbid durumlar; DEHB tedavisinden bağımsız olarak tedaviye ihtiyaç duyarlar.
Tedavi: Öncelikli olarak önerilen metilfenidat ve dekstroamfetamin gibi santral sinir sistemi uyarıcı
ilaçların (psikostimulanlar) ve uyarıcı-olmayan atomoksetin’in tedavide belirgin bir klinik düzelme
oluşturduğu birçok bilimsel ve klinik çalışma ile desteklenmiştir.
Olgu-1 (A.C.)
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6 yaşında dikkat eksikliği nedeniyle öğretmeni tarafından yönlendirilen çocuğun, psikiyatrik muayenesi DEHB ile uyumludur. Ancak derslerde sık dalma, sık düşme şikayetlerinin de olması nedeniyle
istenen EEG’yle hasta ESES(Yavaş Dalga Uykusu Sırasında Elektriksel Status Epileptikus) tanısı almıştır.Bu olguyla beraber; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sendromunun ayırıcı tanısının önemini vurgulamak istedik.
OLGU – 2 (B.İ.)
B.İ, 8 yaşında 3. Sınıf öğrencisi kız çocuk, Ekim 2019’da kliniğe annesi ve babası eşliğinde başvurdu.
Başvuru şikayetleri “dikkat dağınıklığı” idi. B.’nin odaklanmada zorlandığı, konuşurken sık sık konudan
koptuğunu, kitaplarını okul dolabında unutup geldiğini, çok sabırsız bir yapıda olduğu öğrenildi.
Yapılan ruhsal durum muayenesinde; Yaşında gösteren çocuğun duygudurumu ötimik, duygulanımı
duygudurum ile uygundu. Konuşma hız ve miktarı hafif artmıştı. Düşünce içeriğinde ve sürecinde
patoloji saptanmadı. Mental kapasitesi klinik olarak normal izlendi. Görüşmede dikkat süresinin kısa
olduğu görüldü, zaman zaman dürtüsel davranışları oldu.
Çocuğun tıbbi özgeçmişinde özellik bulunmamaktaydı. Hastada ön tanı olarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu düşünüldü. Kan tetkikleri, EKG istendi. Öğretmen ve aile tarafından doldurulmak üzere ölçekler verildi.
Sonraki görüşmede, öğretmen ve ailenin doldurduğu belirti ölçekleri klinik olarak anlamlı düzeyde
olduğu görüldü. Kan tetkiklerinde ve EKG’sinde patolojik bulgu saptanmaması üzerine, uzun etkili
metilfenidat 10 mg. 1x1 reçete edildi.
Düzenlenen tedaviyle ders takibinin arttığı, ödevlerin daha kısa sürede tamamlanmaya başladığı ve
organizasyon becerilerinin iyileştiği bilgisi alındı
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LEZYONDAN TANIYA PEDİATRİK DERMATOLOJİ
Prof. Dr. Burhan ENGİN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Verruka Plantaris: Etken Human papilloma virüstür (HPV 1,2,4,63). Lezyonlar tek veya multipl olabilir. Keratozik papüller görülmektedir. Tanı klinik olarak konur.Verruka plantaris kallustan ayırt edilmelidir.Mikrotrombozlara bağlı siyah noktalanmalar verrukalarda tipiktir.Verrukalarda deri çizgileri
silinirken kalluslarda korunmuştur.Tedavide  5-FU losyon,salisilik asit ve laktik asit kombinasyonları,
elektro-cerrahi,kriyo-cerrahi kullanılmaktadır.
Tinea Corporis: Etken çoğunlukla dermatofitlerdir. İnkubasyon süresi 2-6 gündür. Lezyonlar yüz ve
ekstremiteler gibi açık bölgelerde yerleşir.Ortadan iyileşirken çevreye doğru ilerler.Papül veya bazen
püstüllerin bulunduğu aktif kenar varlığı tipiktir.Çocuklarda sıklıkla kedi ve köpeklerden Microsporum canis bulaşına bağlı meydana gelir. Pitriazis roseanın madalyon plağı ilk başta tinea korporis ile
karışabilir.Kaşıntı pitriazis rozeada belirgin değildir.Tedavide topikal Azol grubu antimikotik kremler
4 hafta süreyle kullanılır.
Pitriazis Versikolor: Etken Malassezia’dır.Göğüs ön yüz, sırtta lezyonlar görülür. Adolesanlarda sıktır.Sarımsı veya beyaz oval-polisiklik lezyonlar görülür. Malassezialar saprofit olarak deri florasında
bulunduğundan lezyonlar bulaşıcı kabul edilmez.Tedavide topikal antifungaller (özellikle imidazol
grubu) kullanılır.Yaygın lezyonlarda sistemik antifungaller eklenebilir.
Verruka Anogenitalis (Kondilom): Çocuklarda görülen anogenital verrukalarda 3 yaş altında anne
veya babadan bulaşma olasılığı düşünülür. Üç yaş üzerinde  cinsel istismar olasılığı önem kazanır.
Tedavide İmikimod ,Podofilin,Elektro-cerrahi,Kriyo-cerrahi kullanılır.
İntertrigo: İnguinal kıvrımlarda, derinin birbirine sürtündüğü alanlarda, bacakların arka yüzleri ve intergluteal bölgede görülen inflamatuar bir olaydır. Isı, nem ve ter birikmesi sonucu gelişen maserasyon, sürtünmenin de etkisi ile inflamasyona ve bazen de erozyonlara yol açar. Deri kıvrımlarına uyan
bölgelerde nemli, keskin sınırlı eritem şeklinde ortaya çıkar. Olaya kandida veya bakterilerle oluşan
sekonder infeksiyonlar da sıklıkla eklenir. Psoriasisle ayırıcı tanı önemlidir. Psoriaziste diffüz tutulum,
net sınırlı eritemli plaklar, diğer bölgelerde psoriatik plaklar, aile hikayesi ve tırnak değişiklikleri ön
plandadır.
Bebeklik dönemi seboreik dermatitte tutulum genellikle ilk 6 ayda olur ve saçlı deri tutulumu ile seyreder. Diğer ayırıcı tanıya giren Streptokokal intertrigo bebeklerde A grubu beta-hemolitik S.pyogenes nedeni ile meydana gelir. Genellikle unilateral net sınırlı, canlı eritemli plaklar bulunur. Kötü koku
mevcuttur. Satellit püstüller bulunmaz. Tedavi kurutucu pansumanlar ve steroidli ve antimikotik/antibiyotikli karışımlardır.
Ürtikerya Pigmentoza: Mastositozların en sık görülen formudur. Küçük sarı- turuncu, kırmızı- kahverengi maküller, hafif kabarık papüller görülür. İlk bakışta çiller ile karışabilir. Sürtünme, çizme, çarpma ile yaklaşık 5 dakika içinde oluşan lokalize ürtiker ve eritem oluşur (Darier belirtisi). Tedavide
antihistaminikler: H1 ve H2,kromolin sodyum, lökotrien antagonistleri (montelukast, zafirlukast) kullanılır.
Allerjik Kontakt Dermatit: Hücresel aracılı geç tip hipersensitivite reaksiyonu ile oluşur. Önceden
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duyarlanmış hastalarda allerjen temasından 48 saat sonra semptomlar başlarken, ilk maruziyette bu
süre 10-14 gün arasındadır. Akut formda tipik olarak vezikülobüllöz lezyonlar, kronik formda tekrarlayan maruziyetle kuru eritemli skuamlı lezyonlar görülür. Bebek bezindeki lastik ve yapıştırıcılara bağlı
ekzema günümüzde giderek azalmaktadır. Bebek bezi bölgesinin temizliğinde kullanılan ıslak mendillerde bulunan formol türevleri ve metilizotiyazolinon gibi allerjenler kronik allerjik kontakt dermatit
nedeni olabilir. Ayırıcı tanıya giren irritan kontakt dermatitte lezyon sınırları nettir ve kaşıntıdan çok
yanma eşlik eder. Piyodermilerde ise ateş eşlik eder. Atopik dermatitli çocuklarda kontakt dermatit
sıklığı artmıştır. Atipik bölgelerde, lokalize lezyonlarda allerjik kontakt dermatit akılda tutulmalıdır.
Dizhidrotik egzema ise idiyopatiktir ve el ayası ve ayak tabanı ile parmakların lateral yüzlerinde görülür. Kontakt dermatitte tedavi allerjen maruziyetinin kesilmesi ve topikal steroidlerdir.
Seboreik Dermatit: Saçlı deri, boyun, retroauriküler bölgeler, aksilla ve inguinal alanlarda eritem,
sarımsı yağlı skuamlar bulunmaktadır. Kaşıntı yoktur veya hafiftir. İlk 1 ayda başlar. Saçlı deri, yüz,
retroauriküler alan, boyun, bez bölgesinde yoğunlaşmıştır.
El Ayak Ağız Hastalığı: Kaşıntı yoktur veya hafiftir. Genellikle ilk 1 ayda başlar. Saçlı deri, yüz, retroauriküler alan, boyun, bez bölgesinde görülür. Dudak, dil, sert damak ve yanak mukozasında çevresi
eritemli veziküller bulunur.Eritemli halka ile çevrili uzun eksenleri deri çizgilerine paralel palmoplanter vezikülopüstüller vardır.Tipik olarak az lezyonla seyretse de bazen generalize olabilir.Alt ekstremiteler daha sık tutulur. Generalize formu variselladan ayırt etmek gerekir. El-ayak-ağız hastalığında
döküntü distalde yoğunlaşır. Varisellada gövde ve saçlı deri tutulumu belirgindir.
Bebek Bezi Dermatiti: Bebek bezi bölgesinde görülen çeşitli inflamatuvar reaksiyonları kapsar. Sürtünme bölgelerinde hafif eritem, kendiliğinden geçer. İdrar, dışkı teması ve sürtünmeye bağlı gelişir.
Gluteal, perianal ve pubik bölge tutulumu ön plandadır.Şiddetli vakalarda ağrılı erozyonlar eşlik eder.
Tedavide bariyer kremler, topikal steroidler, topikal antifungal kremler kullanımı (şiddetli ve uzun
süren olgularda), kalsinörin inhibitörleri kullanılır.
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BESLENME BOZUKLUĞU NEDENİYLE TAKİP EDİLEN OLGU
Dr. Büşra KERTMEN

Şikayet: 7 aylık erkek hasta. 4 gün önce başlayan kusma,ishal, halsizlik şikayetiyle acil servisimize
başvurdu. Hasta huzursuz, ajite ve sürekli ağlıyordu.
Özgeçmiş: Miadında, 3650 gr ağırlığında doğmuş. Bilinen hastalığı yok, anne baba arasında akrabalık
yok. Ailede bilinen hastalık öyküsü yok. 7 aydır anne sütüyle besleniyor. Ek gıdalara başlamamış.
Genel durumu kötü ve dehidrate olması nedeniyle servise yatırıldı.
Fizik muayene: ateş:36, kta:110/dk, dss:34/dk, ta:90/50 mm/hg, ağırlık:6.500 gr(<3p), boy:65 cm
(3-10 p), baş çevresi:43,5 cm(10-25 p), ağırlık sds:-2,02, boy sds:-1,75, üst kol çevresi:11,5 cm
Genel durumu:orta-kötü, cilt turgor, tonusu azalmış. Cilt altı yağ doku azalmış. Baş-boyun: ön fontanel 1*1 cm açık, boyunda ele gelen kitle ve lap yok. Solunum sistemi: akciğer sesleri doğal,     kvs: kalp
ritmik, ek ses yok, üfürüm yok. Gis:hsm yok. Alt ekstremitelerde ve skrotumda bilateral gode bırakan
ödem var. Nöromotor sistem:Başını tutabiliyor, destekli oturamıyor, hipotonik.
Laboratuvar: Hb:8,9 g/dL , Hct:27,4 % , Mcv:75 fl  , WBC:5,3 bin , PLT:583 bin , ALT:48 U/L , AST:61
U/L , Glukoz:80 mg/dl  , Total protein:3,38 g/dL  , Albumin:1,96 g/dL  , Üre:5,4 mg/dL , Kreatinin:0,07
mg/dL  , BUN:2,5 mg/dL  , Ca:6,5 mg/dL  , Düzeltilmiş Ca:8,13 mg/dl  , P:1,84 mg/dL  , ALP:275 U/L ,
Na:135 mmol/L , K:3,5 mmol/L , Cl:106 mmol/L , Crp:2,6 mg/L , TİT: Dansite:1029 ,  pH:6,5 , Keton:1+ ,
Protein:-  , Glukoz:- ,  PTH:364 pg/mL , Vitamin-D:4,5 ng/mL , Demir:13 mikrog/dL  , DBK: 156 mikrog/
dL  , Ferritin:16,9 ng/mL , Vitamin B12:31 pg/mL ,Dışkıda alfa-1 antitripsin: negatif , Dışkı mikroskobisi:
Normal , Gaitada sindirim durumu incelemesi: Kan: görülmedi,  Hazmedilmemiş besin artıkları: görülmedi ,  Yağ: görülmedi , Nişasta tanecikleri: görülmedi , ph: 5,0
Tanı: Hasta değerlendirildiğinde; özgeçmişte 7 aylık olmasına rağmen sadece anne sütü alması, vücut ağırlığı persantilinin geri olması ve vücut ağırlığı sds nin -2,02 olması, bilateral bacaklarında ödem
olması, ishalinin olması, hipotonik, hipoaktif olması, anemisinin olması ve vitamin değerlerinin düşük
olması nedeniyle beslenme bozukluğu olarak değerlendirildi.
Antropometrik değerlendirme: GOMEZ sınıflamasına göre yaş için standart ağırlığa göre %72= Orta
derecede malnutrisyon, Waterlow sınıflamasına göre boya göre ağırlık %86= Akut malnutrisyon,
Welcome sınıflamasına göre yaşa göre ağırlığı %72 ve ödemi de olduğu için Kwashiorkor ile uyumlu
olduğu düşünüldü. Üst kol çevresinin 11,5 cm ölçülmesi de malnutrisyonu desteklemekteydi.
Tedavi: Hasta akut gastroenterit ve dehidratasyon  ön tanılarıyla pediatri servisine yatırıldı. Oral alımı
zayıf olduğu için dehidratasyonu IV olarak tedavi edildi. Hastanın fizik muayene bulguları ve antropometrik ölçümleri malnütrisyonla uyumluydu. Kalorisi 80 kcal/kg/gün ve günlük 1 gr/kg protein alacak
şekilde  yaşına uygun formül mama ile enteral beslenmesi desteklendi.  Folik asit 1 mg/gün dozunda,
Çinko 2 mg/kg/gün dozunda başlandı. A vitamini 100.000 IU olarak 1.,2. gün, D vitamini 2000 IU/gün
verildi. Vitamin B12 100 mcr/gün, bir hafta boyunca hergün verildi.
İzlem: Günlük kilo takibi yapıldı, hastanın kilo artışı gözlendi, ağırlık artışı >10 g/kg/gün idi. Oral alımı
iyi tolere ettiği için kalorisi ve protein oranı kademeli olarak arttırıldı.  Alt ekstremitelerindeki ödem
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giderek kaybolmaya başladı.   Huzursuzluk ve sürekli ağlamaları azaldı. Gülümsemeye, göz teması
kurmaya başladı. Yatışının 7. gününde bakılan kontrollerinde:  Albumin:2,56 g/dL , Üre:4,6 mg/dL ,
Kreatinin: 0 mg/dL , Ca:7,8 mg/dL , P:1,89 mg/dL , Alp:269 U/L , Mg:1,82 mg/dL ,  K:4,2 mmol/L , Na:139
mmol/L . İshali düzeldi. Hasta yatışının 10. gününde ailenin isteği ve tedavi reddi ile taburcu oldu.
Taburcu olduğu sırada vücut ağırlığı normalde boyu için olması gerekenin %83 üne ulaşmıştı. Hedef
vücut ağırlığı normalde boyu için olması gerekenin %90 ına ulaştığı zaman taburcu etmekti.
Demir tedavisi 2. hafta başlanması planlandığı için hastanede yatış süresince başlanmadı. Hastaneden çıkarken demir dozu 3mg/kg/gün olarak ayarlanarak reçete edildi ve aileye anlatıldı. Beslenme
konusunda aileye bilgi verildi, haftalık poliklinik kontrolüne gelinmesi önerildi. Ancak hasta hiç poliklinik kontrolüne getirilmedi.
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ACİL SERVİSTE ŞOK VE TEDAVİSİ
Dr. Caner TURAN

Şok, yetersiz doku perfüzyonu ile karakterize dinamik bir patofizyolojik durum olup azalmış intravasküler hacim, intravasküler hacmin anormal dağılımı ve/veya kardiyovasküler disfonksiyon sonucunda gelişir. Çocuk acil pratiğinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisidir; ancak birçok medikal
problemler ile karışabilmesi sebebiyle geç tanı konmakta ya da atlanabilmektedir. Şokta zaman çok
değerlidir, ilk birkaç saat içinde erken tanı ve hedefe yönelik uygun ve agresif tedavi ile organ hasarı,
çoklu organ yetmezliğinin önüne geçilerek morbidite ve mortalite önemli ölçüde azaltılabilir.
Çocukluk çağında en sık görülen şok nedenlerinin ishale bağlı hipovolemik veya travmaya bağlı hemorajik ve sepsis kaynaklıdır. Gastroenterit kaynaklı hipovolemik şok, tüm Dünya’da çocuklarda görülen
şokunun en sık nedenidir. Oral rehidratasyon tedavisinin yaygın kullanımı, gelişmekte olan ülkelerde
ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmıştır. Travmaya bağlı hemorajik şok çocuklarda da önemli bir
ölüm nedenidir. Şok durumunda dokuların metabolik ihtiyaçlarını karşılamada ve atıkları uzaklaştırmada yetersizlik sonucu çeşitli klinik bulgular ortaya çıkmaktadır: bilinç değişikliği, takipne, taşikardi,
kapiller dolum zamanında uzama, ciltte solukluk-soğukluk ve idrar çıkışında azalma görülebilir. İlk
olarak ortaya çıkan kompanze dönemde kan basıncının normal seviyede kalması için nörohümoral
kompansatuar mekanizmalar devreye girmektedir, ve erken ve uygun tedavi ile şoka ait tum bulgular
geriye döndürülebilir. Eğer tanı koymada gecikme olur ya da uygun olmayan tedavi yapılırsa kompansatuar mekanizmalar yetersiz kalır ve şok bulguları ilerleyerek dekompanze evreye geçiş olur. Bu
evrede uygulanan tedaviye geç yanıt alınır ya da yanıt alınamaz. Dekompanse şokta, hipoksiye bağlı
iskemi, endotelyal hücre hasarı ve disfonksiyondan dolayı yeterli oranda dolaşım sağlanamaz ve klinik tablo çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyebilir.
Şokun sınıflandırılması:
A. Hipovolemik şok
Çocukluk çağında en sık görülen şok tipidir ve vücuttaki kan volümünün mutlak ya da rölatif olarak
azalması sonucunda oluşur. Kayıba bağlı dehidratasyon  ve kanama en sık nedenleri oluşturmaktadır. Hipovolemide ekstrasellüler sıvı, dehidratasyon, kan ya da plazmanın kaybı nedeniyle azalmıştır.
Rölatif hipovolemide ise efektif kan volümü anaflaksi, sepsis, vazodilatatör ajanlar gibi vasküler tonusunun azaldığı durumlarda azalmıştır. Bunun yanısıra, hemorajik şokta, hipovolemiye ek olarak
dokulara oksijen taşınmasının azalması da şoka katkıda bulunmaktadır.
B. Kardiyojenik şok
Miyokardda meydana gelen hasar sonucu yeterli kardiyak output sağlanamaması sonrasında gerçekleşen klinik tablodur. Bu durum, enfeksiyöz veya iskemik miyokard hasarıns; sağ ve sol ventrikül önyükünün arttığı obstrüktif durumlara, kardiyak tamponada, sağ-sol ventrikül önyükünde azalmaya,
valvüler lezyonlar ve taşiaritmi sonrası ventrikül dolum süresinde kısalmaya bağlı olarak gelişebilir.
C. Distribütif şok
Vasküler tonusta azalmaya neden olan anaflaksi ve sepsis gibi durumlarda vasküler yataktaki sıvı30
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nın anormal dağılması sonrasında gelişen klinik tablodur. Sepsiste, vasküler reaktiviteye, dissemine
intravasküler koagülasyona (DİK), endotelyal hücre disfonksiyonuna bağlı olarak kapiller bütünlükte
bozulma meydana gelir. Distribütif şokta çoğunlukla hipovolemik ve kardiyojenik şok birlikte görülmektedir. Vasküler tonus ve volümündeki değişiklikler sonucunda dokulara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir.
Genel durumu iyi görünmeyen çocuklarda pediatrik değerlendirme üçgeni ve triyaj skorlamaları ile
hızlı ve kolay değerlendirme sağlanarak şokun tanınması daha kolay olmaktadır. Doku perfüzyonunun bozulması sonucu ortaya çıkan mental durum değişikliği, taşikardi, takipne, hipotermi veya hipertermi, ciltte soğukluk-solukluk, ve idrar çıkışında azalma şoktaki çocuklarda görülen bulgulardır.
Sinüs taşikardisi en sık görülen klinik bulgu olmakla birlikte kompanse şoktaki çocuklarda ilk bulgu
olabilir. Buna karşın, kardiyojenik şok ve spinal kord hasarına bağlı durumlarda bradikardi de görülebilir. Açıklanamayan ve ateşsiz her taşikardide şok akla getirilmelidir. Ateş yüksekliği şok tablosundaki
bir hastada öncelikli olarak septik şoku düşündürür. Hipotermi de yine şokun bir bulgusu olabilir.
Kompanse şokta (erken dönem)  kan basıncı, idrar çıkışı ve kardiyak “output” normal olabilir; metabolik asidozu kompanze etmek için solunum sıkıntısı olmadan takipne gelişir.
Doku perfüzyonunda azalma, klinik olarak kapiller dolum zamanı (KDZ)’nda uzama ve organ fonksiyonlarında bozulmaya (bilinçte bozulma, taşikardi ve oligüri) neden olmaktadır. Periferik dolaşımda
azalma sonucu ciltte soğukluk-solukluk, ve kutis marmoratus meydana gelir. Deri sıcaklığı ve KDZ,
şoktaki hastalarda kalp hızı, kan basıncı ve idrar çıkışı kadar önemli parametrelerdir. Özellikle KDZ
ve derinin sıcaklığı, periferik dolaşımın yeterliliğinin göstergesidir. KDZ ayrıca, travmaya uğrayan çocuklarda intravasküler volümün iyi bir göstergesidir. Normal ortam sıcaklığında KDZ’nin 2 saniyeden
az olmasının yeterli olduğu düşünülür. Çocuklarda KDZ’de uzama, dehidratasyonun, kardiyak atım
hacminde azalmanın ve kan laktat seviyesinde artışın iyi bir göstergesi olarak bulunmuştur.
Acil servise başvuran birçok çocukta ateş, taşikardi ve vazodilatasyon görülmektedir; ancak bu triadın olduğu çocuklarda huzursuzluk, laterji, uygunsuz ağlama, uyku hali, ve ebeveyn ile iletişimde
zayıflama gibi mental durum değişikliği görüldüğünde, mutlaka septik şoktan şüphelenilmelidir. Enfeksiyona bağlı ateş yüksekliği ya da hipotermi olduğu durumlarda, doku perfüzyonunda yetersizlik
bulguları ya da idrar akım hızı 1cc/kg/saat’ten az ise septik şok tanısı konulmalıdır. Doku perfüzyon
bozukluğu bulguları, mental durum değişikliği, KDZ’de uzama, nabız basıncında azalma (soğuk şok),
kutis marmoratus (soğuk şok), KDZ’de artma (sıcak şok), periferik nabızlarda azalma ve nabız basıncında genişlemeyi (sıcak şok) içerir. Hipotansiyon olması dekompanze septik şoku destekler.
Şokun tedavisindeki ana amaç dokulara oksijen sunumunu arttırmaktır. Klinik hedefler ise bilinç durumunun normale gelmesi, taşikardinin gerilemesi, periferik nabızların güçlü palpe edilmesi, periferik dolaşımın düzelmesi sonrasında kapiler geri dolum zamanının normal sınırlara getirilmesi (<2),
diürezin > 1 ml/kg/saat olmasıdır. Total kan akımının büyük bir kısmının beyin ve böbreklere gitmesi
nedeniyle her iki organın klinik değerlendirmesi şokun etkisi ve tedaviye yanıt açısından önemlidir.
Özellikle bilincin düzelmesi ve idrar miktarın artması tedaviye yanıtı öngörmede en önemli parametrelerdir. Dokulara yeterli oksijen taşındığının en iyi göstergelerinden biri santral venöz oksijen
satürasyonudur. Superior vena kavaya yerleştirilen kateter ile alınan kan örneklerinde santral venöz
oksijen (SVCO2)   satürasyonu bakılabilir ve SVCO2 satürasyonu şok sırasında uygulanan tedavinin
etkinliği hakkında önemli bilgiler verir. SVCO2 satürasyonu % 70’in üzerinde tutulması hedeflenir. Venöz kanda SVCO2 satürasyonu % 70’in altına olduğunda kalp debisini artırmak amacıyla inotrop ve/
veya vazodilatör ajanlar kullanılabilir.
Şoktaki hastalarda dokulara sunulan oksijen miktarının azalmış olması ve artmış olan oksijen ihtiyacından dolayı her hastaya ısıtılmış ve nemlendirilmiş yüksek akımlı oksijen verilmelidir. Solunum iş
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yükü arttığında, oksijene rağmen hipoksi ve/veya solunumsal asidoz geliştiğinde ise hasta endotrakeyal yoldan entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmalıdır. Şoktaki hastanın tedavisi kalp tepe
atımı, kan atım hacmi ve periferik damar direncine yönelik düzenlenmelidir. Hastalara en iki damar
yolu açılarak ilk olaak sıvı tedavisi ile hemodinamik destek sağlanmalıdır. Periferik damar yolu açılamadığı veya zorlandığı durumlarda ise intraosseöz yol açılır. Sıvı açığı en sık kristaloidler (% 0.9 NaCl
veya ringer laktat) kullanılarak kapatılır; kolloid ajan kullanılmak istendiğinde ise %5 insan albuminin
kullanılması gerekmektedir. Septik şokta sıvı tedavisine yanıtı değişkendir. Erişkinlerde mortaliteden
düşük vasküler direnç sorumlu iken çocuklarda düşük kalp debisi mortalite ile ilgilidir. Çocukların büyük bölümü agresif sıvı tedavisine iyi tolere ederler. İlk 1 saatte 40 ml/kg’dan fazla sıvı tedavisi uygulanan septik şoktaki çocuklardaki mortalite ve morbiditenin 40 ml/kg’dan daha az sıvı uygulananlara
göre düşük olduğu gösterilmiştir. Kardiyojenik şokta ise sıvı tedavisi dikkatli yapılmalı; hepatomegali
gelişmesi, juguler ven dolgunluklarının artması, akciğerde rallerin duyulması veya artması, oskültasyona S3’ün bulunması, veya nabız-oksimetrede periferik oksijen satürasyonun düşmesi sıvı yükünün
fazla olduğunu gösterir. Kanamalı hastalarda ise hemoglobin düzeyi 6 g/dl altına indiğinde mortalite
artmaktadır. Bu nedenle, uygun kan grubu bulunabilirse hastanın kan grubundan eritrosit süspansiyonu 10-15 ml/kg dozunda verilmeli; uygun kan grubu bulunamaz ise 0 Rh(-) eritrosit süspansüyonu
hızlıca uygulanmalıdır.
Şoktaki hastalarda öncelikle iyonize kalsiyum düzeyhine bakılmalı; kalp debisi ve perfüzyonu düzeltmek amacıyla vazoaktif ilaçlardan önce iyonize kalsiyum düzeyini normal düzeye yükseltilmelidir.
Şokta hipogliseminin hızlı düzeltilmesi oldukça önemlidir. Septik şoktaki çocuklarda kan şekeri hasta
başında hızlı bir şekilde kontrol edilmelidir. Septik şoktaki çocuklarda antibiyotik uygulaması ilk 1 saat
içinde yapılmalıdır. Hastadan tüm kültür örnekleri alındıktan sonra antibiyotik uygulanır fakat hemokültür hemen alınamıyorsa antibiyotik tedavisi geciktirilmemelidir.
Uygun sıvı tedavisi uygulanmasına rağmen hastanın perfüzyon bozukluğunun ve/veya hipotansiyonun devam etmesi durumunda vazoktif ilaçlar kullanılır. Acil serviste santral venöz kateterin açılması
ile ilgili sıkıntılar nedeniyle inotrop ilaçların başlanmasının gecikmemesi için inotrop tedavisi periferik
damar yolundan başlanabilir. İnotrop tedavisi kalbin kasılmasını düzelterek kalp atım hacminin ve
kalp debisinin artmasını sağlarlar. İnotropların büyük bölümü (dopamin, dobutamin, adrenalin) adrenerjik reseptör agonisti olarak etki ederler. Buna karşın tip III fosfodiesteraz inhibitörleri (milrinon,
inamrinon, enoksimon) cAMP düzeyini artırarak, levosimendan ise myofibrilleri kalsiyuma duyarlılığını artırarak etki ederler. Katekolamine dirençli şokta hastalar sürrenal yetmezlik açısından mutlaka
değerlendirilmelidir.
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Sepsis – Septik Şok Tanımlama ve Tedavisinde Güncellemeler
Cansu DURAK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Sepsis, enfeksiyona düzensiz konak cevabının neden olduğu hayatı tehdit edici organ disfonksiyonudur. Septik şok daha yüksek mortalite ile ilişkili, dolaşım ve hücresel/metabolik bozukluğun eşlik ettiği
sepsistir. Yetişkin hastalar için 2016 kılavuzlarında SIRS, septisemi ve ağır sepsis tanıları terk edildi.
Pediatrik sepsis ve septik şok tanı kriterleri için 2005 yılında uluslararası uzlaşı konferansında yapılan
tanımlar hala geçerliliğini korumaktadır.
TANIMLAR:
SIRS (Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromu): En az bir tanesi anormal vücut ısısı ya da lökosit sayısı
olmak üzere aşağıdakilerden iki tanesinin varlığı SIRS tanısı için yeterlidir.
• Ateş veya hipotermi: vücut ısısı>38,5°C ya da <36°C
• Taşikardi: Harici uyaranlar, ağrılı durumlar veya taşikardi yapabilecek kronik ilaç kullanımı olmaksızın ortalama kalp hızının yaşa göre normal sınırların 2 SD üzerinde olması veya başka şekilde açıklanamayan 0,5-4 saat boyunca devam eden dirençli taşikardi ya da
1 yaş altı çocuklarda harici vagal uyarı, beta bloker ilaç kullanımı, konjenital kalp hastalığı veya başka
şekilde açıklanamayan kardiyak depresyon sonucu gelişen bradikardi
• Takipne: Ortalama solunum hızının yaşa göre normal değerlerin 2 SD üzerinde olması ya da nöromüsküler hastalık veya anestezi nedeniyle olmayan mekanik ventilatör ihtiyacı
• Lökosit sayısı: Lökosit sayısının yaşa göre normal değerlerin üzerinde ya da altında olması veya olgunlaşmamış nötrofil oranının %10’un üzerinde olması
Sepsis: Şüpheli ya da kanıtlanmış enfeksiyonla birlikte SIRS
Septik şok: Sepsis ve kardiyovasküler fonksiyon bozukluğunun bir arada olması
Ağır Sepsis: Sepsis + kardiyovasküler fonksiyon bozukluğu veya ARDS veya > 2 organ fonksiyon bozukluğu
Sepsisin erken tanınması ve etkin tedavi edilmesi mortalitenin azaltılmasında en önemli noktadır.
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Using Social Media to Reach Parents and Generation Z
Catharine Mayung Sambo
1Indonesian Pediatric Society, Jakarta, Indonesia

Abstract : Social media platforms has become a popular means to share health information, regardless of whether it is evidence based or not. In order to share evidence based health information,
Indonesian Pediatric Society has been building health promoting campaign through several social
media platforms and smartphone applications. This presentation aimed to discuss the use of several
social media platforms as well as smartphone applications to reach parents and generation Z. Generation Z, or gen Z, by workplace terminology, is formed by a group of people born between the year
1995 and 2010.
This generation will reach their full productivity by 2030, the time when Sustainable Developmental
Goals are expected to be attained, and by optimizing their healthy growth and development, it is
expected that their offsprings will form the next healthy generation. Currently, gen Z spans from
childhood to young adulthood (9-24 years old). In order to help gen Z achieve the optimum health
perceptions, pediatricians and other health professionals need to do an approach with age-appropriate communication tools, aimed to optimize their self health, then to reach out to friends, family,
and close community, and become social media influencer for healthy lifestyle.
To avoid misconception or exploitation, it is better to connect and spread health information from
official social media accounts, such as those of the Ministry of Health or professional society, as well
as to cultivate health promoting social media ecosystem.
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OLGULARLA NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞE YAKLAŞIM
Dr. Çağla SEVEN

17 yaşında erkek olgu: 1 haftadır kilo kaybının eşlik etmediği yüksek ateş ve gece terlemesi, karın
ağrısı , yürüyememe, son 1 gündür kanlı ishal yakınmasıyla başvurdu. Özgeçmişinde özellik saptanmayan hasta ve ailesi hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. Fizik muayenede vücut ısısı 37.2 ölçüldü.
Döküntü, purpura-peteşi , patolojik lenf nodu saptanmadı. Batın muayenesinde sağ alt kadranda
hassasiyet mevcut idi. Palpasyonla hepatomegali saptanmadı ancak traube kapalı idi. Diğer sistem
ve nörolojik muayenesi normal bulundu. Laboratuvar incelemelerinde rutin idrar tetkiki, kan şekeri,
serum elektrolitleri ve böbrek fonksiyon testleri normal sınırlardaydı. Kan sayımında Hb 14.3 g/dl,
lokösit 8400/mm3, PNL 6200, lenfosit 1300/mm3, trombosit 294.000/ mm3 bulundu. Periferik yaymada atipiye rastlanmadı, enfeksiyon ile uyumlu vakuollü PNL’ler mevcut idi. Akut faz reaktanlarında
CRP 7.43 mg/L , Sedim 1.saat 23, 2.saat 49 mm/h saptandı. Hasta odağı bulunamayan ateş nedeniyle
tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Yatışının 1. gününde sağ kalça ağrısı yakınması tariflemeye başladı. Yapılan mikrobiyolojik incelemelerde gaita kültürü ve bakteriyel-viral GİS patojenlerine yönelik
testlerde, viral seroloji testlerinde anlamlı bulgu saptanmadı. Tüberküloza yönelik yapılan PPD testi
0 mm, Quantiferon testi negatif saptandı. Brusellaya yönelik yapılan Grubel Widal ve Brucella Tüp aglütinasyon testleri negatif saptandı. Görüntüleme incelemelerinde akciğer grafisi doğal, kalça direkt
grafisinde belirgin özellik yoktu. Abdomen ultrasonografisinde karaciğer doğal, dalak boyutu artmış
135x70 mm, parankim eko ve striktürü, splenik ven ve portal ven akımı tabii olarak değerlendirildi.
Kalça ultrasonografisinde sağ koksofemoral eklemde belirgin effüzyon ve koleksiyon izlenmedi. Sağ
kalça MR incelemesinde sağ koksofemoral eklemde minimal artmış effüzyon ve sağ sakroiliak eklemde sakroileite ait olabilecek bulgular saptandı. Hasta Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı ile
konsülte edildi; ön planda septik artrit düşünülmediği bildirildi. Hastaya analjezik ve anti inflamatuar
tedavi olarak İbuprofen, ampirik antibiyoterapi olarak 400 mg/kg/gün IV Sefazolin başlandı. Bu tedadaviler altında yakınmaları gerilemeyen hastada ailenin hayvancılıkla uğraşma ve hastada çiğ süt
tüketme öyküsü, çoklu hemokültürde üremenin olmaması, ampirik tedaviye klinik yanıt olmaması
gözönüne alınarak Grubel Widal ve Brucella tüp aglütinasyon testlerinin negatif sonuçlanmış olması
(prozon olayı) nedeniyle Halk Sağlığı kurumu ile görüşülerek Coombslu Brusella Aglütinasyon testi
istendi, 1/2560 yüksek titrede pozitiflik saptandı. Hastaya Bruselloz tanısıyle Rifampisin+Doksisiklin
tedavisi başlandı. İzleminde ateş ve kalça ağrısı geriledi.
4 yaşında kız olgu: 20 gündür olan 38 dereceyi geçen yüksek ateş yakınmasıyla başvurdu. Özgeçmişte nebulize tedavi almış olması dışında özellik saptanmadı. Soygeçmişte babaanne akciğer kanseri,
dede renal hücreli karsinom nedeniyle kaybedilmişti. Başvurduğu ilk sağlık kuruluşunda yapılan laboratuvar incelemelerinde rutin idrar tetkiki, kan şekeri, serum elektrolitleri ve böbrek fonksiyon testleri
normal sınırlardaydı. Kan sayımında Hb 12.3 g/dl, loökosit 15500/mm3, PNL 12000, lenfosit 2900/
mm3, trombosit 193.000/ mm3, CRP 173 mg/L saptanarak 3 gün IM Seftriakson , devamında oral antibiyotik tedavi verilmiş. Hasta ateş yüksekliğinin devam etmesi üzerine tarafımıza başvurmuştu. Fizik
muayenede aksiller vücut ısısı 36.5 olarak saptandı. Döküntü, patolojik lenf nodu saptanmadı. Kardiyovasküler sistem muayenesinde S1,S2 olağan,ritmik idi, sol üst sternal bölgede 3/6 sistolik ejeksiyon
üfürümü işitilmekteydi. Diğer sistem ve nörolojik muayenesi normal bulundu.  Merkezimizde bakılan
kontrol tetkiklerinde kan sayımında Hb 9.5 g/dl, lokösit 12600/mm3, PNL 9000/mm3, lenfosit 2900/
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mm3, trombosit 407.000/ mm3, Üre:14 , Cr:0.48 mg/dl, AST16 IU/L, ALT 11 IU/L, LDH 183 U/L Ürik asit
4 mg/dl, CRP 158.18 mg/L , Sedimentasyon 112 mm/h, serum IgA 117.9 mg/dl, IgM 93.8 mg/dl, IgG
985 mg/dl, NSE, AFP değerleri normal saptandı. İmmün yetmezlik açısından bakılan NBT ve lenfosit
alt grupları incelemesi normal olarak sonuçlandı. Görüntüleme tetkiklerinde akciğer grafisi doğal idi.
Batın ultrasonografisinde karaciğerde yaygın olarak izlenen en büyükleri 16 mm çapında silik sınırlı
bazıları hipoekoik lezyonlar ve  portal hilusta yaklaşık 22x15 mm boyutunda LAP, safra kesesi lümen
içi milimetrik boyutlarda çok sayıda kalkül ile uyumlu hiperekojen yapı ile dolu görünüm saptandı.
Abdomen MR incelemesi ‘’Karaciğerde her iki lobda dağınık yerleşimli en büyüğü 15 mm çapında
olmak üzere multiple lezyon (enfeksiyon?).Periportal büyüğü 22x17 mm boyutlarında birkaç adet
LAP mevcut’’ olarak raporlandı. Hastaya karaciğerdeki lezyonlara yönelik biyopsi yapıldı, patolojik
inceleme sonucu ‘’geniş parankim kaybı ile giden granülomatöz iltihap’’ olarak sonuçlandı. Yapılan
kemik iliği aspirasyon incelemesi normoselüler olarak değerlendirildi. Mikrobiyolojik incelemelerde
hemokültürde üreme olmazken, viral serolojik incelemesinde anlamlı pozitiflik saptanmadı. Rose
Bengal, Grubel Widal , Brucella tüp aglütinasyon, Kist Hidatik indirekt hemaglütinasyon testleri negatif sonuçlandı. PPD 0 mm ,Quantiferon pozitif saptandı. Hastaya Gastrointestinal sistem Tüberküloz
tanısıyla 4 lü anti tüberküloz tedavi (İNH-RİF-ETM-PRZ) başlandı. Kontrol ultrasonografik incelemede
karaciğerdeki lezyonlarda belirgin regresyon saptandı.
4 yaşında erkek olgu: 1 aydır, her gün, günde 2-3 kez olan 38 dereceyi geçen ateş, aralıklı kusma,
geceleri atlet değitirecek kadar gece terlemesi, son 1 ayda yaklaşık 8 kg kilo kaybı yakınmasıyla başvurdu. Fizik Muayenede; vücut ısısı 36.4 derece, Batın muayenesi doğal idi, hepatosplenomegali saptanmadı. Diğer sistem ve nörolojik muayenesi normal bulundu.   Laboratuvar incelemelerinde rutin
idrar tetkiki, kan şekeri, serum elektrolitleri ve böbrek fonksiyon testleri normal sınırlardaydı. Hb 9.6
g/dl, lokösit 9400/mm3, PNL , lenfosit /mm3, trombosit 346.000/ mm3, CRP 276 mg/L Sedimentasyon 115 mm/h, LDH643 U/L, Ürik asit 2.9 mg/dl saptandı. Periferik yaymada 2 adet myelosit, şüpheli
birkaç adet atipik hücre saptandı. Serum IgA 82.7, IgM 111.5, IgG 915 mg/dl, NSE 426 ng/mL(yüksek)
saptandı. Mikrobiyolojik incelemelerde Grubel Widal, Brusella, Rose Bengal testi negatif, Viral Seroloji; EBV VCA IgG, Rubella IgG, HSV Tip1 IgG, Anti HAV IgG Negatif saptandı. Görüntülemelerde akciğer
grafisinde ve ekokardiyografik değerlendirmede patoloji saptanmadı. Batın ultrasonografide sağ sürrenal lojda 36x27 mm boyutunda düzgün sınırlı solid kitle (Nöroblastom?) saptanan hastaya Kemik
İliği aspirasyonu yapıldı. Patolojik inceleme ’Hiposelüler kemik iliği, hematopoezde baskılanma, kitle
ve rozet oluşturan atipik mononukleer hücreler mevcut olmakla beraber sitomorfolojik bulgular kemik iliğine metastaz gösteren ‘’Yuvarlak Hücreli Malign Tümör’’ ile uyumludur’ olarak raporlandı. PET
BT incelemesi yapılan hastada  tüm vücutta yaygın kemik tutulumu saptanarak Evre 4 Nöroblastom
tanısıyla tedavi başlandı.
9 yaş erkek olgu: Yaklaşık 20 gündür 39 dereceye varan ateş yakınmasıyla başvurduğu sağlık kuruluşunda akut tonsillit tanısıyla oral antibiyotik kullanımı sonrası uygulanan tedavilere rağmen ateşinin
düşmemesi üzerine başvurdu. Fizik muayenede döküntü, patolojik lenf nodu saptanmadı. Baş-boyun
muayenesi olağan, orofarenks hafif hiperemik, otoskopik muayene olağan idi. Batın muayenesinde
karaciğer midklavikular hatta kot kavsini 2 cm geçmekteydi, dalak 4 cm ele geliyordu ve traube alanı
kapalıydı. Diğer sistem ve nörolojik muayenesi normal bulundu. Laboratuvar incelemelerinde rutin
idrar tetkiki, kan şekeri, serum elektrolitleri ve böbrek fonksiyon testleri normal sınırlardaydı. Hb
9.8g/dl, lokösit 8820/mm3, trombosit 212.000/ mm3, CRP 5.2 mg/L Sedimentasyon 2 mm/h, AST 324
ALT 142 IU/L , Fibrinojen  896  Ferritin 40.000 ng/ml, Trigliserid 574 mg/dl. Mikrobiyolojik incelemelerde idrar kültüründe üreme olmadı. Gruber widal, Brucella tüp aglutinasyon testleri ve viral seroloji
negatif saptandı. Görüntülemede akciğer garafisi doğaldı. Kemik iliği aspirasyonu patolojik incelemesi hemofagositoz ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hemofagositik Lenfohistiyositoz öntanısıyla has37
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taya HLH protokolü başlanarak 8 hafta sonra kemik iliği kontrolü planlandı. Kemik iliği aspirasyonu
kontrolünde Leishmania trofozoitleri görülen hastaya Viseral Leishmaniasis tanısı konarak lipozomal
amfoterisin B tedavisi başlandı.
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HIPOKSIK-İSKEMIK ENSEFALOPATI
Çisem DUMAN, Aslı MEMİŞOĞLU

Vaka Özeti: Olgumuz 40. gestasyon haftasında uzamış doğum eylemi nedeniyle acil sezaryen ile
doğurtuldu. Mekonyum boyalı, spontan solunumu olmayan, bradikardik olan hasta, doğum salonunda resüsitasyon uygulanıp entübe edilerek SIMV modunda ventilatöre bağlandı. Hastanın kord kan
gazında hipoksiye sekonder derin metabolik asidozu olduğu görüldü; nörolojik muayenesi Sarnat
1-2,Thompson 4-5 olarak belirlenen ve hipotermi tedavisi kriterlerini karşıladığı için tüm vücut soğutma tedavisi başlatıldı. Standart 72 saatlik hipotermi tedavisinden sonra ısıtma döneminde sol fokal
nöbeti olan hastaya fenobarbital başlatıldı ve yeniden soğutmaya geçildi. Nöbeti tekrarlamayan hastanın hipotermi tedavisi  24 saat daha devam ettirildikten sonra 5 saatlik ıstma sonrasında sonlandırıldı. Hastanın 5 günlük iken çekilen difüzyon kranial MR ve EEG bulgularında patoloji saptanmadı.
Perinatal dönemde oluşan neonatal hipoksik-iskemik ensefalopati (HİE), yenidoğan ölüm ve sakatlığının önde gelen nedenlerinden biridir. Orta ila şiddetli HİE, 1000 canlı doğumda 1–3 bebeği etkiler.
Çoğu durumda, azalmış oksijenasyonun (hipoksi) derinleşmesi hipotansiyon ve serebral perfüzyonu
azalmasına neden olur. Bebeklerde orta ila şiddetli HİE’ nin tek tedavisi, term ve terme yakın bebeklerde ölüm ve ciddi sakatlığı önemli ölçüde azaltan terapötik hipotermidir. Selektif baş soğutma
veya tüm vücut soğutma şeklinde uygulanabilen terapötik hipoterminin, HİE ile ilişkili ölüm ve majör
sakatlığı önemli ölçüde azalttığı kanıtlanmıştır. Bu iki yöntem arasında etkinlik açısından fark saptanmamıştır. Bununla birlikte, birçok bebek hala hareket, duyum ve bilişsel alanda yaşam boyu süren
sakatlık yaşamaktadır. Güçlü kanıtlara dayanan klinik kılavuzlarda, orta ila şiddetli hipoksik olan bebekler için doğumdan sonraki 6 saat içinde başlayıp, 33.5 ± 0.5 ° C hedef beyin sıcaklığının hedeflendiği 72 saatlik süre boyunca sürdürülen terapötik hipotermi tedavisini önerilmektedir. Bu sürenin
sonunda ise bebeklerin saatte 0,5 °C oranında artırılacak şekilde yeniden ısıtılmaktadır. Hipotermi
ile tedavi edilmesine karşın halen orta ila şiddetli HİE’ li bebeklerin yaklaşık yarısı, müdahaleye rağmen hala ölmekte veya sakat kalmaktadır. Üstelik orta ile şiddetli akut hipoksi-iskemi, günler, hatta
haftalar sonraya dek devam eden ve gelişen hücre ölümünü tetiklediğinden; aslında geç dönem için
de tedavi potansiyeli vardır. Mevcut kanıtlanmış hipotermi uygulamasına başka nöroprotektif tedavi
seçeneklerlerinin ekleneceği yeni tedavi protokollerinin uygulanması sonuçları iyileştirebilir. Bu nedenle, mevcut hipotermi protokollerinin sonuçlarını daha da iyileştirmek amacıyla optimize edilmesine ihtiyaç vardır.
Doğum sonrası HİE düşünülen bebeklerde, uygun ventilasyon ve perfüzyonun sağlanmasını hedefleyen “destekleyici bakım stratejisi” uygulanır. Tedavi planında aşağıdaki hususlar yer alır:
•

Solunumsal destek ve tedavileri(ihtiyaca uygun mekanik ventilasyon, antibiyotik, pulmoner
hipertansiyon gelişiminde inhale nitrik oksit)

•

Kardiyak ve hemodinamik destek (kısıtlı sıvı verilmesi, inotrop ve vazopressör tedavi),

•

Metabolik ve elektrolit anormalliklerinin düzeltilmesi

•

Renal yetmezlik varlığında sıvı kısıtlaması, diüretik tedavi, ilaç doz ayarlaması, lüzumu halinde
periton diyalizi,

•

Koagülasyon bozukluklarının düzeltilmesi, gerektiğinde kan ve kan ürünlerinin verilmesi
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Hipotermi tedavisi kararı aşağıdaki kriterlere göre verilir:
A. Gebelik haftası ≥36 hafta
B. Fizyolojik kriterler (aşağıdakilerden en az biri)
•

pH ≤7.0 veya baz açığı ≥16 mmol/L
(kord kan gazında veya neonatal ilk 1 saat içindeki ilk kan gazında)

•

pH 7.01-7.15 veya baz açığı 10-15.9 mmol/L veya kan gazı alınamamış
VE
1. Akut perinatal olay (geç veya variabl deselerasyonlar, kord prolapsus veya ruptürü, uterus
ruptürü, maternal travma/hemoraji/kardiyopulmoner arrest)
2. 10. Dakika APGAR skoru ≤5
VEYA
       Doğumdan itibaren en az 10 dakika devam eden “asiste ventilasyon”

C. Nörolojik kriterler (aşağıdakilerden en az biri)
•

Ortadan ağıra dek olan şiddette ensefalopati bulguları (aşağıdaki tablodaki 6 kategoriden en
az 3 tanesi olmalıdır)

•

Nöbetlerin varlığı

•

Bağırsak iskemisi gelişmiş olabileceğinden; enteral beslenmeye başlanmasının hemodinamik
duruma ve kliniğe göre gerekirse ertelenerek “total parenteral besleme” başlanması,

•

Klinik nöbetlere veya aEEG monitorizasyonundaki nöbetlere yönelik antikonvülzan ilaç tedavisi,

Ağrı kontrolü için sedatif ve analjezik tedavileri yer alır.

ORTA VE AĞIR ENSEFALOPATİYİ TANIMLAMA KRİTERLERİ
KATEGORİ
ORTA ENSEFALOPATİ
AĞIR ENSEFALOPATİ
Bilinç Düzeyi
Letarjik
Stupor veya koma
Spontan aktivite
Aktivite azalmış
Aktivite yok
Postür
Distal fleksiyon, tam ekstansiyon Deserebre
Tonus
Hipotonik (fokal veya genel)
Gevşek, flask
Primitif refleksler
Emme Zayıf
Moro Tam değil
Otonom sistem

Yok
Yok

Pupiller Konstrikte
Kalp hızı Bradikardi
Solunum Periyodik solunum

Deviasyon(+), dilate veya ışığa yanıtsız
Değişken
Apne
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Hipotermi tedavisi için dışlama kriterleri.
•

Postnatal ilk 6 saatten büyük olmak

•

Majör konjenital anomali

•

Ciddi intrauterin büyüme geriliği (doğum ağırlığı <1800 gr)

Doğum odasında, HİE ön tanısı alarak hipotermi tedavisi kararı alınan bebekler, radyan ısıtıcı ve
transport küvöz ısıtılması kapatılarak, bebek vücut sıcaklığı 34℃ altına düşmesine izin verilmeden
pasif hipotermi uygulanarak ve vital bulgu monitorizasyonu sağlanarak transfer edilmelidir. Standart
hipotermi tedavisi 72 saat boyunca vücut sıcaklığını 33-34℃ civarında tutularak uygulanır; süre bittiğinde 5-6 saatlik bir sürede normal vücut sıcaklığına ısıtılır.
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Olgularla Çocuklarda Döküntülü Hastalıklar
Dr. Deniz AYGÜN

Olgu-1: 11 aylık erkek hasta, ateş, öksürük, burun akıntısı, döküntü yakınmalarıyla başvurdu. Ateş ve
öksürük 5 gündür vardı, ateşi 39° C’yi bulmuştu. Döküntü ateşin 3. gününde çıkmış, yüzünde başlamış, 3 gün içinde gövde ve ekstremitelere yayılmıştı. Özgeçmişinde miadında, NSD ile doğmuş, aşıları
aşı takvimine uygun olarak yapılmıştı. Nöromotor gelişimi ayına uygundu. Soygeçmişinde akraba evliliği yoktu, diğer kardeşler sağ, sağlıklıydı. Fizik Muayenesinde; Genel durumu iyi, cilt turgor, tonusu
normal. Gövdesinde, yüzünde ve ekstremitelerde makulopapüler özellikte ve birleşme eğilimi gösteren döküntüleri mevcut.  Orafarinks ve tonsiller hiperemik, solunum sesleri kabaydı.
Döküntünün Tanımı: Makül kapiller dilatasyon sonucu oluşan, büyüklüğü 1 cm geçmeyen deri yüzeyinde olan ve basmakla solan kızarıklıktır. Papül çapı 1 cm’den, yüksekliği 0,5 cm küçük kabarıklıktır,
damar dışına sızan serum sonucu oluşur. Eksantem ciltte oluşan döküntü, enantem mukozada oluşan döküntüdür.
Kızamık (Rubeola-Birinci Hastalık); Paramiksoviridae ailesinden bir RNA virüsüdür. Sadece insanları enfekte eder yani eliminasyonu mümkündür. Tek serotipi vardır, hayat boyu bağışıklık bırakır.
Bulaşıcılığı en yüksek hastalıklardan biridir, kapı deliğinden bile bulaşır. Damlacıkların solunması,
sekresyonlarla doğrudan ya da dolaylı bulaş gerçekleşebilir. Bulaşıcılık döküntüden dört gün önce
başlar, döküntünün sona ermesinden dört gün sonraya kadar devam eder. Prodromal dönem (döküntü öncesi dönem) 3-5 gün sürer. Klinik bulguları; Yüksek ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı,
konjunktivit ve lenfadenopatilerdir. Bu dönemde görülen Koplik Lekeleri; ağız içinde ikinci molar diş
hizasında, yanak mukozasındaki eritemli zemin üzerinde görülen küçük beyaz renkteki eksüdalardır.
Tanı koydurucudur fakat her kızamık vakasında gözlenmez.
Alt göz kapaklarında keskin sınırlı ödem Stimson çizgilenmesi olarak adlandırılır. Hastalarda fotofobi
görülür. Döküntü alın saç çizgisi, ense saç çizgisinden başlar, 3 günde tüm vücuda yayılır. Gövdede
yaygındır, makülopapülerdir, birleşme eğilimi gösterir, kaşıntısızdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Sürveyans
Genelgesinde (2010); Şüpheli vaka makülopapüler döküntüyle seyreden herhangi bir hastalık olarak
tanımlanır. Olası Kızamık Vakası veya Klinik Vaka; 38 ° C’den yüksek ateş ve makülopapüler döküntü
ve öksürük veya burun akıntısı veya konjuktivit tanımlanır. Laboratuvarla doğrulanmış vaka ise kızamık Ig M pozitifliği saptanan, nazofarengeal sürüntü ve idrarda PCR pozitifliği saptanan hastalardır.
Bu hastalara solunum izolasyonu yapılmalıdır. Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akut kızamık geçiren tüm çocuklara, hangi ülkeden olursa olsun, enfeksiyon sırasında
A vitamini verilmesini önermektetir. İlk 72 saatte aşı, altı gün içinde immun globulin yapılmalıdır.
Aşı 6 ayında altında yapılmaz, 6 ayın altındaki bebekler, gebeler ve Immünsuprese kişilere immun
globulin uygulanmalıdır. Ayırıcı tanıda,   kızamıkçık, 5. Hastalık, 6. Hastalık, Epstein-barr virus, Adenovirus enfeksiyonları, Enteroviral hastalıklar, ilaç döküntüleri ve Kawasaki hastalığı vardır. Rubella
(Kızamıkçık-Üçüncü Hastalık); Prodromal dönemde kataral bulgular kızamığa göre daha hafiftir. Ateş
kızamıktaki kadar belirgin değildir ve fotofobi görülmez. Thedor bulgusu olarak adlandırılan suboksipital, posterior auriküler ve anterior servikal bölgede lenfadenopatiler,  Forchheimer lekeleri olarak
adlandırılan yumuşak damakta hemorajik peteşiler görülebilir.
Olgu-2: Dokuz yaşında kız hasta, ateş, boğaz ağrısı, döküntü yakınmalarıyla başvurdu. Ateşi 3 gün
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önce çıkmıştı. Bir gün önce yüzünde ve vücudunda döküntü, dilinde kızarıklık gelişmişti. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde; ateş 39.2°C  idi. Gövdede makülopapüler
döküntü ve yanaklarda kızarıklık vardı. Orofarenks hiperemik ve hipertrofikti. Kript ve çilek dili mevcuttu. Laboratuvar değerlendirmesinde: Lökosit sayısı: 17800/mm3 (nötrofil hakimiyetinde), CRP: 40
mg/L, Anti streptolizin O (ASO) 580 IU/Ml, Hızlı antijen saptama testi (Strep testi) pozitifti.  Boğaz kültürü: Beta hemolitik streptokok üredi.
Kızıl Grup A beta hemolitik streptokokların (GABHS) Eritrojenik ekzotoksin nedeniyle oluşan bir enfeksiyondur. Ateş, tonsillofarenjit, ekzantem ve enantemler ile karakterizedir. Yaygın eritemli basmakla solan (negatif dermografizm) döküntüler küçük (1 ila 2 mm) papüller şeklindedir. Zımpara
kağıdı veya soyulmuş tavuk derisine benzer.  Ağız çevresinde solukluk vardır. Pastia çizgileri olarak
isimlendirilen ekstremitelerin gövdeye birleştiği bölgelerdeki deride ince kahverengi çizgilenmeler
ile karakterizedir. Avuç içi ve ayak tabanı genellikle korunur. Tonsiller ödemlidir ve üzerinde eksuda
vardır. Palatal peteşiler eşlik edebilir. İlk 2 gün beyaz çilek dili (hiperkeratotik membran nedeniyle),
4-5. günler kırmızı çilek dili (membran kalkar, parlak mukoza) görülmektedir. Tanıda hızlı strep testi
ve boğaz kültürü kullanılır. Penisilin duyarlıdır. Antibiyotik başlandıktan 24 saat sonra bulaştırıcılık
sona erer.
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Pediatric residency in Russia
Dmitry SLADKOV

In Russian Federation, medical education in university lasts for 6 years. After the university students
can go for work in primary care or they can pass special accreditation exams for further education in
residency. After finishing the residency doctors work in either secondary or tertiary level care. All paediatric residencies are 2 years long. It is required to pass 3 exams in the specialty after every semester and final examinations at the end of residency (set of 3 exams: test, theory and practical skills).
Standard working hours for residency are 40 hours, however we usually stay up late in case of need.
Paediatric residents have 2 obligatory shifts of 24 hours at the weekend per month or they can change it in combinations of several 12-hours shifts on workdays. There are no compensatory rest days
after shifts. In Russia residents do not have any salary but we have academic scholarships. Their
amount in different hospitals is almost the same in different hospitals and it is approximately 100
EUR per month.
Advantages of paediatric residency in Russia are possibilities to work on the frontier of paediatric
science, participate in solving of several difficult cases. However there are several disadvantages:
long working hours (exceeding official ones) and thus low possibilities to find any job to earn some
money (because we do not have salaries in our residencies), in hospitals the work is usually prioritizing over the education.
Rusya’da, tıp eğitimi 6 yıl sürer. Üniversite sonrasında öğrenciler pratisyen olarak çalışabilirler veya
uzmanlık için özel akreditasyon sınavlarını geçebilirler. Uzmanlıktan sonra doktorlar ikinci ya da üçüncü seviyede çalışırlar. Pediatri asistanlığı 2 yıldır. Her yarıyıldan sonra 3 sınav ve asistanlık sonunda
yapılan final sınavından geçmek zorunludur (3 sınavdan oluşan bir set: test, teori ve pratik beceriler).
Standart çalışma saatleri 40 saattir, ancak ihtiyaç halinde genellikle geç saatlere kadar çalışırız. Pediatri asistanları, ayda 2 hafta sonu 24 saat zorunlu veya iş günlerinde 12 saatlik vardiya kombinasyonları halinde değiştirebilirler. Nöbet sonrasında dinlenme günleri yok. Rusya’da asistan maaşlarımız
yok ama akademik burslarımız var. Farklı hastanelerdeki miktarları hemen hemen aynıdır ve aylık
yaklaşık 100 Euro’dur.
Rusya’da pediatri asistanlığının avantajları, pediatride çalışma, birkaç zor vakanın çözümüne katılma
olanaklarıdır. Bununla birlikte birkaç dezavantajı var: uzun çalışma saatleri (resmi olanları aşan) ve
para kazanmak için herhangi bir iş bulmak için düşük olasılıklar (çünkü konutlarımızda maaşlarımız
yok) ve hastanelerde iş genellikle eğitimden önceliklidir.
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Epileptik Nöbet ile Başvuran Hastada Tanılandırıcı Yaklaşım
Araş. Gör. Dr. Emine Ülgen, Doç. Dr. Serhat Güler
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Nöbet, kortikal nöronların aşırı, anormal ve senkronize deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan, klinikte
motor, duysal, bilişsel ve otonom belirtilerle şekillenen bir durum olup genellikle aralıklı ve kendi
kendini sınırlayan bir aktivitedir. Elektroensefalografide, göreceli olarak ayrı bir başlangıcı ve bitişi
olan sürekli, anormal elektriksel aktivite ile izlenir. Anormal deşarjların değişen morfolojisi ve genliği
(voltajı) ile karakterize edilip değerlendirilir.   Epilepsi, nöbetlerin tekrarlama eğiliminin bulunduğu
kronik bir durumdur.
Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği (ILAE) tarafından 2017 yılında yapılan son sınıflamada epileptik
nöbetler üç ana grupta sınıflandırılmıştır; Fokal nöbetler, generalize nöbetler ve bilinmeyen nöbetler.
Epilepsi sınıflandırmalarının temel amacı olgulara tanı koymak olsa da, epilepsi araştırmaları, antiepileptik tedavilerin geliştirilmesi ve tün dünyada ortak bilimsel dilin kullanılması amacıyla da önemlidir.
Epileptik Sendrom; kendine özgü klinik, semptom ve bulguları ile tanımlanabilen epileptik bir durumdur.  Çocuklarda epileptik sendromlar tipik başlangıç yaşı, nöbet tipi, eşlik edebilecek klinik özellikler
ve spesifik EEG bulguları göz önüne alınarak sınıflandırılmıştır. Epileptik sendromun tanımlanması
uygun tetkik ve tedavinin planlanmasına ve prognozun öngörülmesine olanak sağlar.
Yenidoğan Dönemi: Selim Ailevi Yenidoğan Nöbetleri, Selim İdiyopatik Yenidoğan Nöbetleri, Erken Miyoklonik Ensefalopati, Ohtahara Sendromu
Süt Çocukluğu Dönemi: Selim İnfantil Fokal Epilepsi, Selim İnfantil Miyoklonik Epilepsi, West Sendromu,
Dravet Sendromu, Miyoklonik Astatik Epilepsi (Doose Sendromu)
Oyun Çağı Dönemi: Lennox –Gastaut Sendromu, Landau-Kleffner Sendromu
Okul Çocukluğu Dönemi:   Çocukluk Çağının Sentrotemporal Dikenli Selim Epilepsisi, Çocukluk Çağı
Oksipital Lob Epilepsileri (Panayiotopoulos Sendromu, Gastaut Sendromu), Çocukluk Çağı Absans
Epilepsisi, Otozomal Dominant Frontal Lob Epilepsisi
Ergenlik dönemi: Jüvenil Absans Epilepsi, Juvenil Myoklonik Epilepsi, Tek Başına Jeneralize Tonik Klonik  
Nöbetli Epilepsi, İsitsel Özellikli Parsiyel Epilepsi
Etiyolojik olarak nöbetler; yapısal, genetik, enfeksiyöz, metabolik, immün ve bilinmeyen nedenler
olarak sınıflandırılmıştır. Bazı olgularda epilepsi etiyolojisinde birden fazla faktör rol oynayabilir. Bu
sınıflamada hiyerarşik bir öncelik yoktur ve olguya göre bazı etiyolojik faktörler daha ön plana çıkabilir. Örneğin Tuberoskleroz tanılı hastalarda hem yapısal hem genetik bozukluklar rol oynar. Epilepsi
cerrahisi yapısal lezyonlar ön planda önemliyken, genetik danışmanlık ve hedefe yönelik tedaviler
(mTOR baskılayıcıları) açısından genetik etiyoloji ön plandadır.
Yapısal Etiyoloji: Beyinin yapısal bozuklukları edinsel (ensefalit, iskemik olay, travma, tümör vb.) veya
genetik (kortikal malformasyonlar) kökenli olabilir.
Genetik Etiyoloji: Epileptik nöbetin ana klinik bulgu olduğu ve nöbetlerin genetik bozuklukla ilişkilendirildiği olgularda genetik epilepsiden bahsedilir. KCNQ2 ve KCNQ3 gen mutasyonları sonucu oluşan
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Selim Ailevi Yenidoğan Nöbetleri iyi prognozlu iken, SCNA1 gen mutasyonu sonucu oluşan Dravet
Sendromu kötü prognozludur.
Enfeksiyoz Etiyoloji:  Bilinen bir enfeksiyon sonucu gelişen ve epileptik nöbetlerin ana klinik bulgular
arasında yer aldığı epilepsi olgularında enfeksiyonun etiyolojik faktör olduğu düşünülür. Subakut Sklerozan Panensefalit, HIV,  tüberküloz, Konjenital CMV, HSV ensefaliti en önemli örneklerdir.
Metabolik Etiyoloji: Metabolik hastalığa bağlı ortaya çıkan etiyolojiler (Pridoksin Bağımlı Nöbetler,
Folinik Aside Duyarlı Nöbetler, Sülfit Oksidaz Eksikliği vb)
İmmun Etiyoloji: İmmunolojik hastalıklarla doğrudan ilişkili olan epileptik nöbetlerdir. Otoimmun ensefalitler (Anti-NMDA ensefaliti, Hashimoto Ensefaliti, Limbik Ensefalit) en önemli nedendir.
Sunumuzda yaş, klinik semptomlar, nöbeti tetikleyen provokasyon faktörleri, EEG bulguları ve prognoz açısından epileptik nöbetler incelenecektir.
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PEDİATRİK TRAVMA HASTASINA YAKLAŞIM
Araş. Gör. Dr. Emine Ülgen, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Varol
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Travma en önemli çocuk ölüm nedenlerinden biri olup, travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık yarısı travma anında yaralanmanın olduğu yerde olmakta geri kalanı ise ilk birkaç saat içinde veya günler, haftalar sonra geç dönemde gerçekleşmektedir (1,2). Bu durum ciddi yaralanması olan hastaların önemli
bir kısmına müdahale edebilme şansı vermekte ve travmaya bağlı ölümlerin bir bölümünün önlenebilir olduğunu göstermektedir. Yetersiz değerlendirme ve uygun olmayan tedavi yaklaşımları erken
ölümlere neden olmaktadır. Travmaya bağlı ölümler dışında daha fazla sıklıkta meydana gelen kalıcı
sakatlıklar ve yaşam kalitesinde azalma da önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır (3).
Travmaya bağlı yaralanmalar; kaza sonucu oluşan kasıtsız yaralanmalar ve bilinçli olarak gerçekleştirilen kasıtlı yaralanmalar olarak iki ana gruba ayrılabilir. Motorlu araç kazaları en sık rastlanan kasıtsız
yaralanma sebebidir (4). Düşme, yanık,suda boğulma ,çocuk istismarı gibi sebeplerle oluşan travmalar da çocukluk çağında sıklıkla görülen diğer yaralanma sebeplerindendir. Düşme çocukluk çağında
travma nedenleri arasında % 22 oranında bildirilmektedir (4). Çocukların yaralanmaları % 90 oranında künt travma şeklinde olmakta, penetran yaralanmalar da giderek artan bir sıklıkta görülmektedir
(4). Genel olarak çocukluk yaş grubunda motorlu araç kazaları en sık yaralanma ve ölüm nedenidir.
Okul çocuklarında bisiklet ve yaya trafik kazaları öne çıkmaktadır. Ergenlik çağında motorlu taşıt kazaları, intihar ve cinayetler daha fazla saptanan ölüm nedenleridir (4).
Çocuklardaki ciddi travmaların yaklaşık yarısında çok sistemli yaralanmalar oluşmakta ve birden çok
organ yaralanması meydana gelmektedir (5,6). Kafa travması birçok seride bildirilen birincil yaralanmadır ve kafa travmasına bağlı mortalite ilk sırada yer alır (3,7,8). Batın travması toraks travmasından %30 oranında daha sık görülmekle birlikte toraks travmasında ölüm oranı daha fazladır. Toraks
travması çocukluk çağı travmalarında ikinci sırada yer alan ölüm sebebidir (9,10).Travmalı çocuğun
değerlendirilmesinde çocukluk yaş grubuna özgü fizyolojik ve anatomik farklılıkların bilinmesi büyük
önem taşır.  Çocuklar beden yapıları ve gelişim özellikleri nedeniyle travmalardan daha fazla etkilenmektedir. Bir çocuk olguda vücut kütlesinin daha küçük olması ve aynı sayıda organın daha küçük hacimde yer alması travma esnasında maruz kalınan enerjinin daha fazla hasara yol açmasına ve çoklu
organ yaralanmalarının meydana gelmesine neden olur (11,5,6).Çocuk travma hastalarında havayolu
ve solunum bozuklukları dolaşım bozukluğundan daha sık görülür. Kemiklerin esnek yapıda olması
ciddi kemik yaralanması veya kırığı olmaksızın iç organ hasarı oluşabilmesini açıklar. Çocuklarda kemik kırıkları çoğunlukla yeşil ağaç kırığı şeklinde görülür. Karaciğer, dalak gibi organlar görece büyük
ve korumasızdır. Böbrekler etrafındaki yağ dokusu azdır (12,13) Mesane dolu iken göbek hizasına
kadar çıkabilir. Tüm bunlar karın içi organların yetişkinlere göre daha fazla yaralanabilmelerine yol
açmaktadır. Küçük çocuklarda mediastinal yapıların mobil olması tansiyon pnömotoraks gibi durumlarda kolaylıkla yer değiştirmelerine ve bunun sonucunda büyük damarlarda angülasyon meydana
gelerek kalbe venöz dönüşün bozulmasına yol açabilmektedir.
Travmalı Çocuğa Yaklaşım
Travmalı çocuğa yapılacak birincil yaklaşım ilk değerlendirme ve muayenedir. Yaralanan organların
değerlendirilmesi ve tedavi ikinci basamaktır. Birincil yaklaşımdaki önemli noktalar, her hastada ol47

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

duğu gibi hava yolu, solunum ve dolaşımın sağlanması, nörolojik değerlendirme yapılması ve şüpheli
alanların dikkatle gözlenmesidir (2,6). Birincil değerlendirmede amaç; hayatı tehdit eden durumların
önlenmesi ve gerekli girişimlerin acilen yapılmasıdır.Buna “Resusitasyon Fazı” da denebilir. Birincil
değerlendirme ve ilk yaşam desteği işlemleri aynı anda yapılmalı ve ilk bir dakika içinde tamamlanmalıdır. Travmalı bir hastada yapılması gereken öncelikler şunlardır:
A. Airway = Hava Yolu
B. Breathing = Solunum
C1. Circulation = Dolaşım, nabız C2. Cervical = Servikalvertabralar C3. Thorax = Toraks
D. Consciousness veya Disability = Bilinç düzeyi ve nörolojik durum
E. Exposure veya Environmentalcontrol = Hastanın elbiselerini mümkün olduğunca çıkarma ve hastayı hipotermiye karşı koruyacak önlemleri alma işlemi
Solunum, uygun havayolu sağlandıktan sonra kontrol edilmelidir. Çocuk yaş grubunda özellikle 4
yaşın altındaki çocuklarda solunum rezervleri sınırlıdır. Çocuk hastada yeterli bir solunum desteği
sağlayabilmek için yaşa uygun solunum sayısı ve tidal volüm değerlerinin bilinmesi gerekir. Travmalı
çocukta hava yolu açıklığı ve güvenliği servikal omurga immobilizasyonu ile birlikte sağlanmalıdır. Baş
nötral pozisyonda tutulmalı, traksiyondan kaçınılmalıdır. Tüm çoğul travmalı hastalara %100 oksijen
verilmelidir. Rutin hiperventilasyon önerilmeyip, kafa içi basınç artışı ile birlikte herniasyon bulguları
varsa uygulanmalıdır. Yeterli bir sirkülasyonun sağlanması; ciddi dış kanamaların kontrolü, kardiyovasküler sistemin pompa işlevinin sürdürülmesi ve yeterli damar içi volümün sağlanması ile mümkündür. Çocuklarda total kan volümünün %20’sini aşan kayıplardan sonra hipotansiyon görülür. Yeterli bir tedavi uygulanmaz ve volüm kaybı devam ederse dekompansasyon gelişir, hipotansiyonu
takiben kısa sürede irreversibl şok görülür. Çocukta; kalp tepe atımı, bilinç durumu, cilt bulguları,
kapiller geri dolum zamanı, nabız basıncı ve idrar miktarı gibi bulgular değerlendirilip hastanın hemodinamik durumu hakkında karar verilir. Şok bulguları olan hastada birincil neden hipovolemi olduğu
için hasta 20 cc/kg kristaloid sıvı ile gerekirse 2 kez resüsite edilmeli ve ihtiyaç duyuluyorsa daha
sonra uygun grupta 20 cc/kg kan veya 10 cc/kg eritrosit süspansiyonu verilmelidir. Tüm çabalara
rağmen devam eden kanama nedeniyle hipovolemi varsa kanamaya yönelik cerrahi girişim düşünülmelidir (6,14).Travmaya uğramış bir çocukta iskelet deformitelerinin gözlenmesi ve baştan topuğa
bir muayenenin yapılması için hastanın üzerindeki tüm kıyafetler çıkarılmış olmalıdır. Bu işlemler ve
daha sonra yapılacak radyolojik incelemeler sırasında çocuğun hipotermiye girmesi engellenmelidir.
Hipotermi asidozu ve oksijen ihtiyacını artırır, pıhtılaşma basamaklarında yavaşlamaya neden olur.
Hastaya verilen sıvıların ısıtılması ile bu sorun bir dereceye kadar önlenebilir (6,14).Yaşamsal bulgular dengeye ulaşınca nörolojik inceleme yapılmalı; hastanın bilinç durumu,pupillerin boyutu ve ışığa
reaksiyonu,ekstremitelerin hareketleri,tonusu,hastanın postürü,derin tendon refleksleri ve patolojik
refleksler değerlendirilmelidir.Pediatrik Glaskow Koma Ölçeği ile uyanıklık,sözel ve ağrılı uyaranlara yanıt değerlendirilir.Bilinç kaybı,anizokori ,lateralizasyon bulgusu,rinore ,otore,kafa tabanı kırığı
bulguları saptanan hastalar ile Glaskow Koma Skorunda hızlı düşüş olan hastalar kafa içi kanama
açısından riskli grubu oluşturur.
Birincil değerlendirme sonunda, kan ve idrar örnekleri alınır, gerekli görülen olgularda nazogastrik
ve foley sonda yerleştirilir. Rutin laboratuar testleri; kan grubu, tam kan sayımı, elektrolit değerleri,
amilaz, karaciğer fonksiyon testleri ve koagülasyon tetkikleridir. İdrar, hematüri ve gerekirse toksik
maddeler açısından incelenir. Bu sırada radyolojik değerlendirme için, ayakta direk batın, yan servikal
omurga, ön-arka akciğer ve pelvis grafileri çekilmelidir (2,6,15).Kafa grafisi rutinde önerilmemekte
olup kafa travması belirtileri saptanan hastalar bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmelidir.
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Birincil yaklaşımın tamamlanmasından sonra acil hayati tehlike yaratmamış fakat izlemde hayatı tehlikeye sokabilecek yaralanmaların saptanması ve sistematik fizik muayenenin değerlendirilmesi ile
sürecek olan ikincil yaklaşım dönemi başlar. Hastanın yakınlarından hasta ve geçirdiği travma ile ilgili
ayrıntılı anamnez alınır. Kafadan başlayarak tüm sistemler ayrıntılı olarak yeniden muayene edilir.
Eksternal lezyonlar kaydedilir. Bu işlemlerden sonra travma geçirdiğinden şüphelenilen sisteme ve
çocuğun durumuna göre ileri tanısal incelemeler yapılmalıdır (2,6).
Temel takip parametrelerini; dakika solunum sayısı ve şekli, kalp tepe atımı, tansiyon arteriyel, idrar
çıkışı, nazogastrik aspirasyon, elektrokardiyogram, pupilla ve bilinç takibi oluşturur. Hastanın vital
bulgularının seyrine ve ilk fizik muayene bulgularına göre yönlenerek spesifik tanı amacıyla bazı özel
tanı yöntemlerine başvurulabilir. Periton lavajı, ultrasonografi, tomografi, intravenözpiyelografi, üretrogram ve sistogram bu özel tanı yöntemleri arasında yer alır (16).
Olgu Sunumu:
Daha önce bilinen hastalığı olamyan 11 aylık kız hasta yüksekten düşme nedeniyle acil travma ünitesine getirildi. Genel durumu kötü olup bilinci kapalı olan hastanın ilk muayenesinde taşikardi ve
filiform nabız mevcut olup sağ tarafta solunum sesleri azalmıştı, bilateral otore ve rinoresi mevcuttu.
Yüzde belirgin ödemi olan hastanın vücudunun diğer alanlarında haricen lezyon gözlenmedi. Pupiller bilateral myotik olup, bilateral ışık refleksi vardı. Glaskow koma skoru 8 olarak saptandı. Servikal
omurga korunarak entübe edildi, hava yolu güvenliği sağlandı. Periferik damar yolu açılarak 20cc/
kg kristaloid yüklendi. Hastanın tam kan sayımı, kan grubu, kan gazı, glukoz, üre, kreatinin, kreatinin
kinaz ,transaminaz ,amilaz,lipaz ve elektrolit düzeyi tetkikleri,koagülasyon parametreleri ve tam idrar
tetkiki alındı.İntrakranyal kanama şüphesi olan hastaya kranyal BT çekildi.Sol temporooksipital bölgede lineer nondeplase fraktür ve hemorajik alan ve sağ temporal kemikte orta kulağa uzanım gösteren fraktür saptandı.Göğüs,lateral servikal,pelvis görüntülemeleri yapıldı.Bilateral akciğer kontüzyonu belirlendi. Dalak parankiminde laserasyon, perisplenik alanda submasif sıvı ve sağ adrenal bezde
hemoraji görüldü. Çoğul sistem travması olarak yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaya mekanik
ventilatör ile solunum desteği verildi, intrakranyal basınç artışını engellemek için ventilatör parametreleri düşük tutuldu. Santral venöz kateter takılarak uygun sıvı tedavisi ve total parenteral beslenme
düzenlendi. Sedasyon ve analjezi yapıldı. Anemisi olan hasta transfüze edildi. Menenjit profilaksisi
amacıyla antibiyoterapi ve nöbet profilaksisi açısından antiepileptik başlandı. Beyin ödemi açısından
deksametazon ve mannitol tedavisi verildi. Kanama ve diürez takibi yapıldı. Nöroşirurji, KBB ve Çocuk
Cerrahisi anabilim dallarına konsulte edilen hastaya acil cerrahi girişim düşünülmedi. Hasta yoğun
bakım ünitesinde yatışının beşinci gününde ekstübe edilerek, nazogastrik sonda ile beslenmeye başlandı. Hasta tedavisinin devamı için beyin cerrahi tedavi servisine transfer edildi.
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ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİNDE SIK SORULAN SORULAR
Emre CEYHUN, Damla ÖNAL
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Bu oturumda çocuk sağlığı izleminde son yıllardaki güncellemeler ile poliklinik kontrollerinde ebeveynlerin sıklıkla sordukları konulardan seçtiğimiz beslenme bozuklukları, uyku problemleri, infantil
kolik, diş sağlığı, çocuk eğitim ve gelişiminden bahsedeceğiz.
Taramalarda yenilikler: Ülkemizde uygulanmakta olan yenidoğan metabolik ve endokrin hastalıklar tarama programında fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis hastalıkları taranmaktadır. Konjenital adrenal hiperplazi hastalığının pilot illerde taraması başlanmış, ülke
genelinde yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır. Konjenital kalp hastalıklarının erkenden tanınmasında
nabız oksimetre testi uygulamasıyla tarama programına alınması planlanmaktadır. Yenidoğan taramalarında işitme testi olarak risk olmayan bebeklerde OAE(Otoakustik Emisyon), riskli bebeklerde
ABR (Auditory Brainstem Response- İşitsel Beyinsapı Cevabı) testi uygulanırken   riskli ya da risksiz
bütün bebeklere ABR tarama protokolünün uygulanması kararı alınmıştır1.
İştahsız çocuk: Beslenme sorunları sağlıklı çocuklarda %50’ye varan sıklıktadır. Beslenme alışkanlıkları çocuğun sağlığı, gelişimi, mizacı, deneyimleri ve çevreden etkilenir. Beslenme bozukluğunu değerlendirirken öncelikle ailenin çocuğa tepkisi, mental durumu ve bağlanma duygusu gözlemlenmelidir.
Büyüme ve gelişme geriliği ve beslenme ilişkili hastalıklar açısından ayrıntılı anamnez ve fizik muayene sonrası ailesel veya çevresel etmen düşünülüyorsa mümkünse bir öğün sırasında çocuğun gözlenmesi önerilmektedir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda aya ve yaşa göre önerilen beslenme kuralları
ebeveyne anlatılmalıdır2with potential effects on psychomotor and neurologic development. (1.
Infantil kolik: Sağlıklı bebeklerde yaşamın ilk aylarında günün belirli saatlerinde aşırı ağlama krizleridir. Sıklığı %10-40 arasında değişmektedir. Kesin nedeni bilinmemektedir. İlk olarak 1954 yılında
Wessel ve ark. tarafından üç haftadan fazla, haftada en az üç gün, günde üç saati aşan huzursuzluk
ve ağlama nöbetleri olarak tanımlanmıştır. 2016 yılında düzenlenen Roma IV kriterileri ile tanımı güncelleşmiştir. Bu kriterlere göre yaşamın ilk 5 ayında büyüme geriliği olmayan bebeklerde, belirgin bir
neden olmadan başlayan ve biten, huzursuzluk/ağlama ile birlikte görülen, bir haftadan daha uzun
süren, haftada en az 3 gün, günde an az 3 saat devam eden irritabilite nöbetleri infantil kolik olarak
tanımlanmaktadır. Tedavide L. Reuteri’nin etkili olduğuna dair kanıtlar yetersizdir ve daha geniş hasta
grubunda randomize kontrollü çalışmalar gerekmektedir3,4.
Diş sağlığı: Değişkenlik göstermekle birlikte ilk diş 6. ay civarında ortaya çıkar. Bu döneminde hassasiyet, salyada artış görülebilir. Bebeğin diş etine temiz parmaklarla masaj yapmak, katı (içi sıvı olmayan) diş kaşıma halkaları veya donmuş-ıslak temiz bir bez uygulaması bu ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir. Diş çıkarma sırasında bebeğin vücut ısısı hafifçe yükselse de bu dönemde görülen 38,5
dereceden fazla olan ateş çoğunlukla diş çıkarma ile ilişkili değildir, tedavi gerektirebilecek bir hastalık
veya enfeksiyon açısından dikkatli değerlendirme gerekir. Parasetamol ve ibuprofen ağrılar için kullanılabilir. Potansiyel yan etkileri nedeniyle benzokain içeren jellerin kullanımından kaçınılmalıdır. Diş
çıktıktan sonra günde iki kere özellikle son beslenmeden sonra pirinç tanesi boyutunda florid içeren
diş macunlarıyla fırçalamaya başlanmalıdır. Bu dönemde diş çürümesine neden olacağından gece yatakta biberon ile beslememelidir. Diş hekimi muayenelerine diş çıktıktan sonra başlanmalı, mümkün
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olan en erken dönemde flor-vernik uygulaması yapılmalıdır5,6.
Uykusuz çocuk: Erken çocukluk döneminde davranışsal uyku sorunları yaygın görülmektedir. Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde uyku aktivitesi erişkinlerden farklıdır. Uyku; oda ısısı, gürültü,
ışık, yatak, uyku pozisyonu gibi çevresel etkenlerden, beslenme, birlikte uyuma gibi uyku alışkanlıklarından, ebeveyn davranışı, toplumun kültürel değerleri gibi sosyokültürel etmenlerden, mizaç,
bağlanma, annenin ruh sağlığı gibi sosyal duygusal durumlardan, bebeğin gelişimsel sürecinden ve
sağlığından etkilenir. Günlük minimum uyku ihtiyacı aylara ve yaşlara göre farklılık gösterir. Genellikle
sosyokültürel sebeplerle, çocuklarda uyku konusunda yanlış alışkanlıklar sorun olarak görülmemekte, ancak bu durum gerek çocuk sağlığı gerekse ebeveyn ruh sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara
yol açmaktadır. Bazı ebeveynler ise çocukların uyku alışkanlıkları konusunda gereksiz endişelenebilmektedir. Çocukluk çağı davranışsal insomnisi risk faktörleri, anne ve çocuk üzerine etkileri, tarama,
önleme ve müdahale üzerine çok sayıda araştırma yürütülmektedir7.
Oyun-oyuncak seçimi: Çocuk eğitiminde en önemli aktivitelerinden birisi oyundur. Erken çocukluk
döneminde dil, problem çözme, yaratıcılık yeteneklerinin gelişiminde oyuncakların etkisi büyüktür.
Dijital çağda ön plana çıkan teknolojik oyuncaklar, akıllı telefon uygulamaları daha ‘eğitici’ olduğu
düşünülerek ailelerin ilgisini çekmektedir. Hiçbir akıllı telefon anne-baba ile geçirilen kaliteli zaman
kadar faydalı olamaz, sanal oyunlar geleneksel oyuncakların, oynarken gelişen etkileşimin yerini tutamaz. İnce-kaba motor aktivite gelişimi gibi fiziksel yeteneklerde geri kalma, hareketsiz yaşam alışkanlıklarının gelişmesi nedeniyle obezite gibi ek sağlık sorunlarına neden olabilir. Erken yaşta şiddet
içerikli mobil oyunlar ile tanışan çocuklarda saldırgan davranışlar, şiddet ve sonuçlarına duyarsızlaşma görülmekte ve iletişimde güçlük çekmelerine neden olmaktadır. Oyuncak seçiminde olabildiğince
basit, çocuğun hayal gücünü kullanmasına yardım edebilecek, yalnız başına oynamaktansa bakıcısıyla etkileşimde bulunabileceği, fiziksel ve mental olarak aktif olabileceği seçenekler tercih edilmelidir.
Bilgisayar, akıllı telefon, televizyon ekranlarıyla geçirilecek zaman 2 yaş üzeri çocuklarda günde 1 saat
ile sınırlandırılmalı, medya maruziyeti 18 aydan önce başlamamalı, daha küçük yaşlarda kaçınılmalıdır. Bilgisayar oyunları 5 yaşın üzerinde gelişimsel olarak uygun olan çocuklarda ebeveynlerin kontrolünde oynanmalıdır8.
Okula hazırlık
Çalışan annelerin sık sorduğu sorulardan birisi de çocuğun kreşe-okula hazırlık dönemiyle ilgilidir.
Öğrenme evde aileden alınan eğitim ile başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Çocukların
bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin yanı sıra aile etkileşimleri ve ev ortamından etkilenir.
Her çocuk için farklı bir süreç işler, fiziksel ve psikolojik becerileri farklı zamanlarda olgunlaşır. Genel
olarak etrafıyla, diğer çocuklarla ve erişkinlerle iletişim kurabilen, tuvalet eğitimi almış olan, koşma,
kalem kullanma gibi kaba ve ince becerileri edinmiş olan çocukların kreşe, anaokuluna başlaması
uygun olur. Erken ve kaliteli eğitim ilerideki akademik başarısının yanında sosyal yönden gelişmesine
katkıları olacaktır9.
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Pediatric residency in Italy
Enrica Manca

In Italy, medical education is 6 years duration. Paediatric residency is 5 years duration and is divided
into Basic Specialist Training (3 years) and for Higher Specialist Training (2 years). There is a competitive exam for entry to paediatric residency. It is required to pass an examination after every year of
residency. On average paediatric residents in Italy work 38 hours per week and do 5-6 night shifts of
12 hours per month followed by a compensatory rest day. The take home salary during the first two
years of paediatric residency is 1,650 EUR per month, while for the other three years is 1,750 EUR. In
Italy, pediatricians work in either primary or secondary or tertiary level care. Advantages to paediatric
residency in Italy include satisfaction with career choice after the introduction of the new residency
program and good quality training. Disadvantages to paediatric residency in Italy include different
quality of frontal lessons in each University and the lack scientific research in numerous Universities.  
İtalya’da tıp eğitimi 6 yıldır. Pediatri asistanlığı 5 yıldır ve Temel Uzmanlık Eğitimine (3 yıl) ve Yüksek
Uzmanlık Eğitimine (2 yıl) ayrılmıştır. Pediatri asistanlığına başlamak için bir sınav vardır. Asistanlık
süresince her yıl bir sınav yapılmaktadır ve sınavı geçmek zorunludur. Ortalama olarak pediatri asistanları haftada 38 saat çalışmakta ve ayda 5-6 gece 12 saatlik nöbet tutmaktadırlar, sonrasındaki gün
dinlenmek için ayrılmıştır.Pediatri asistanlarının ilk iki yıl maaşı ayda 1.650 EUR iken diğer üç yıl için
1.750 EUR. İtalya’da, pediatristler birinci veya ikinci veya üçüncü basamakta çalışırlar. İtalya’da pediatri asistanlığının avantajları arasında kariyer seçiminde memnuniyet bulunmaktadır. Dezavantajları
ise her üniversitede farklı kalitede dersler olması ve bazı üniversitelerde bilimsel araştırma yapılmamasıdır.
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Sık Hastalanan Çocuğa Alerjik Açıdan Yaklaşım
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yücel
İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı

Çocuk doktorlarına en sık başvuru sebeplerinden biri de sık enfeksiyon geçirmedir. Sık ve tekrarlayan
enfeksiyon ile gelen bir çocukta alerjik hastalıkların yanı sıra anatomik ve fonksiyonel bozukluklar,
primer ve sekonder immün yetmezlikler araştırılmalıdır.
Genellikle ilk beş yaşta, kış sezonunda yılda yaklaşık 6-8 üst solunum yolu enfeksiyonu normal olarak
kabul edilebilir. Kalabalık ortamlar, kreşe gitme ve pasif sigara içiciliği çevresel risk faktörlerinden en
sık maruz kalınanlar olup bu gibi durumlarda yıllık enfeksiyon sayısı artabilmektedir. Bu noktada sık
enfeksiyonun ne olduğunu tanımlamak çocuk hekimleri için zor olabilmektedir. Böyle bir durumda
enfeksiyonun sayısının yanı sıra şiddeti, seyri, etkeni, ne kadar sürdüğü, uygulanan tedavi ve bu tedaviye alınan cevap da mutlaka sorgulanmalıdır.
Çocukların yaklaşık %15-20’sinde atopi ve alerjik hastalıklar saptanmaktadır. Alerjik hastalıkların neden olduğu solunum epitelindeki fonksiyonel değişiklikler, enflamasyon sonucu gelişen sekresyon
artışı ve obstrüktif bulgular alerjik hastalığı olanlarda üst ve alt solunum yolu infeksiyonları için risk
oluşturmaktadır. Tekrarlayan infeksiyon öyküsü olan bireylerde mutlaka altta yatabilecek alerjik hastalıklara yönelik semptom varlığı sorgulanmalıdır. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları seyrinde
görülen semptomların çoğu (burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hışıltı vb...) alerjik rinit ve astım atağı
sırasında görülen semptomlar ve bulgular ile örtüşmektedir. Öyküde ailede atopi varlığı,   geceleri
artan, sigara dumanı, viral enfeksiyon, efor gibi tetikleyiciler ile kötüleşen yakınmaların varlığı, yakınmaların belli mevsimlerde alevlenmesi alerjik hastalıkları düşündürebilir.
Kliniğe sık infeksiyonla gelen bir çocukta yakınmalar ve bulgular alerjik hastalığı düşündürdüğünde
alerjik astım ve alerjik rinit açısından serum total IgE ve kan eozinofil yüzdesi bakılması, solunum
alerjen duyarlılığının tespiti, nazal eozinofili ve solunum fonksiyon testlerinde reversibilite varlığının
araştırılması uygun olacaktır.
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Gelişimsel Kalça Displazisi
Doç. Dr. Ali ŞEKER
Uzm. Öğr. Dr. Göker Utku DEĞER

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), kalça eklemini oluşturan asetabulum ve femur başının uyumunun bozulduğu durumları kapsayan sorunlar bütünüdür. Bu tanım içerisinde asetabular yetmezlik
(displazi), kalça ekleminin kısmi çıkığı (sublüksasyon) ve tam çıkığı (dislokasyon) yer almaktadır. Kalça eklemini oluşturan yapıların uyumunun henüz anne karnında iken bozulması ise teratolojik çıkık
olarak adlandırılmaktadır. GKD’nin görülme sıklığı tam çıkık kalça için %0,1, displazik kalça için %1
civarındadır. Hastaların %20’sinde iki taraflı GKD görülür
Risk faktörleri:
•

İlk bebek

•

Beyaz ırk

•

Kız çocuk (Relaksin hormonu daha etkili) (Erkeklere oranla 4-8 kat fazla)

•

Makat geliş (GKD’li bebeklerin %16’sında, GKD olmayan bebeklerin %2-3’ünde makat geliş öyküsü
vardır)

•

Aile öyküsü (kardeşte GKD olması riski %6, ebeveynlerde GKD olması %12, ebeveyn ve kardeşte
olması %36 arttırır)

•

Oligohidramnios

•

Yüksek doğum ağırlığı

•

Çoğul gebelik

•

Ayak deformitesi (pes kalkaneovalgus, pes ekinovarus, metatarsus adduktus)

•

Doğumsal tortikollis

•

Konjenital diz çıkığı

•

Kundak yapılması (kalçaların adduksiyona zorlanması)

Fizik muayene:
a. Pili asimetrisi: İki tarafta kasık ve uyluk bölgesinde cilt çizgileri arasında eşitsizlik olmasıdır. Çıkık
kalçalarda tutulan tarafın boyunun diğer tarafa oranla kısalması sonucu oluşur. Kalça çıkık değilse
bir anlam ifade etmez. Birçok bebekte GKD olmadan pili asimetrisi görülebilmektedir. (Şekil 1)
b. Abdüksiyon kısıtlılığı:  GKD tanısında en duyarlı bulgulardandır. Kalça abduksiyonlarının 60°’nin
altında olması veya iki kalça arasında 15°’den fazla fark olması anlamlı kabul edilir.
c. Barlow testi: İnstabilite testidir. Uygulanan kuvvet ile femur başının asetabulumdan çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. (şekil 2)
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d. Ortolani testi: Çıkık kalçanın redükte edilmesi anlamına gelmektedir. Uygulanan kuvvet ile femur
başının asetabuluma oturup oturmadığı kontrol edilir. (şekil 3)
e. Galeazzi bulgusu: Çıkık kalça sebebiyle tutulan ekstremite kısalır. Kalçalar 45° fleksiyona getirilip
topuklar aynı seviyede birleştirilir. İki tarafta diz seviyeleri kontrol edilir. Çıkık olan tarafta diz seviyesi daha düşüktür. (şekil 4)
f.

Klisic belirtisi: Aynı elin ikinci parmağı spina iliaka anterior superior’a üçüncü parmağı ise büyük
trokantere konulur. Bu iki parmağı birleştiren hayali çizgi normalde umblikustan veya üzerinden
geçer. Çıkık kalçada femurun proksimale yer değiştirmesi sebebiyle bu çizgi umblikus altından
geçer. (şekil 5)

g. Teleskop/Piston bulgusu: Kalça 90° fleksiyona getirilip posteriora doğru kuvvet uygulanır. İnstabil
kalçaya sahip olgularda kalçanın yerinden çıkıp tekrar girdiği gözlenebilir. (şekil 6)
h. Ekstremite uzunluk farkı: Galeazzi testinin (+) olması, iki alt ekstremitede umblikus-medial malleol
arası mesafelerin ölçümleri arasında fark olması ve yine her iki alt ekstremitede anterior superior
iliak spine-medial malleol arası mesafelerin ölçümleri arasında fark olması durumunda şüphe
uyandırmalıdır.
i.

Topallama: Ekstremiteler arası uzunluk farkı olması veya çıkık kalçalarda abduktor kaslarda güçsüzlük olması aksamaya yol açabilir.

j.

Ağrı: Erken çocukluk döneminde ağrı oluşması beklenmez. İleri yaşlarda ise kalçadaki instabilite
veya kıkırdak hasarının etkisiyle hastalar kalça ağrısından yakınırlar.    

Tablo . Yaş gruplarına göre fizik muayene bulguları
< 3 ay
Pili asimetrisi

>3 ay
Abduksiyon kısıtlılığı

Yürüme çağı
Klisic bulgusu

Abduksiyon kısıtlılığı

Klisic bulgusu

Galeazzi bulgusu- Bacak boy eşitsizliği

Barlow testi

Galeazzi bulgusu

Trendelenburg bulgusu

Ortolani testi

Bacak boy eşitsizliği

Aksama

Klisic bulgusu

Lomber lordoz artışı (bilateral çıkığa
dikkat)

Görüntüleme:
Fizik muayene sonrası görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir. Femur başı kemikleşmesinin 4-6 ay
civarında başlaması sebebiyle erken dönemlerde direkt grafi ile sınırlı bilgi edinilir. Kıkırdak yapıları
da iyi bir şekilde gösteren ultrasonografi ilk 6 ayda GKD tanısında altın standart olarak kabul edilmektedir.
a. Ultrasonografi (USG): Doğum sonrası ilk 4-6 hafta civarında kalça USG yapılmalıdır. Kalça USG
kesitleri üzerinde yapılan ölçümler ile alfa (kemik çatı) ve beta (kıkırdak çatı) açıları belirlenir. Alfa
açısının büyük, beta açısının küçük olması olumlu bulgulardır.
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Tablo. Graf kalça USG tanı ve tedavi algoritması
Kalça USG -Graf Sınıflaması
TİP Ia

NORMAL

α˃60 °,  β˂ 55°

TEDAVİ YOK

TİP Ib

NORMAL

α˃60 °,  β> 55°

TEDAVİ YOK

TİP IIA

OLGUNLAŞMAMIŞ KALÇA (˂3 AY)

α 50-60 °,  β 55-77°

GÖZLEM

TİP IIB

KEMİKLEŞME GECİKMESİ (˃3 AY)

α 50- 60 °,  β 55-77 °

TEDAVİ YOK

TİP IIC

ASETABULER YETMEZLİK

α 43-49 °,   β ˂77 °

TEDAVİ YOK

TİP D

DESENTRE KALÇA

α 43-49 °,   β ˃77 °

TEDAVİ YOK

TİP III

ÇIKIK-FEMUR BAŞI LABRUMUN ALTINDA

α˂ 43 °

TEDAVİ YOK

TİP IV

ÇIKIK-FEMUR BAŞI LABRUMUN ÜSTÜNDE

α˂ 43 °

TEDAVİ YOK

b.   Direkt grafi: İlk altı aydan sonra ultrasonografi ile ideal görüntüyü yakalamak oldukça zorlaşır. Bu
durumda direkt grafi tercih edilecek görüntüleme yöntemidir. İdeal bir ön-arka pelvis grafisinde
alt lomber vertebralar, iliak kanatlar ve femur üst uçları grafiye dahil edilmiştir. Obturator foramenler simetrik şekilde görülür.
•

Uygun şekilde çekilmiş bir grafide Hilgenreiner ve Perkins çizgileri çizilerek femur başının yerleşimi incelenir.
•

Bu çizgiler sayesinde her bir kalça dört kadrana ayrılır.

•

Femur başının alt-iç kadranda yer alması gerekir. Kısmi veya tam çıkık kalçalar lateral ve superiora doğru ilerler. (şekil 7)

•

Femur boynuna teğet olarak çizilen Shenton-Menard hattının obturator foramen ile devamlılık
göstermesi gerekmektedir. (şekil 8)

•

Asetabulumun eğimini gösteren asetabular indeks, Hilgenreiner çizgisi ile asetabulumun iç ve dış
kenarlarını birleştiren teğet arasında kalan açıyı ifade etmektedir. Küçük çocuklarda  30°’nin altında olmalıdır. Yaşla beraber giderek azalması beklenir. (şekil 9)

Tedavi: GKD tedavisinde tanının konulduğu yaş büyük önem taşır. Erken dönemde yakalanan hastalarda pavlik bandajı, kalça abduksiyon ortezi gibi ortezler kullanılırken ilerleyen yaşlarda alçı uygulaması gerekebilmektedir. 18 ay sonrası genelde cerrahi tedavi gündeme gelir. Asetabulumun remodelasyon kapasitesi yaşla beraber azalmakta ve kabaca 8 yaş civarı sonlanmaktadır. Bu döneme kadar
tedavi edilemeyen olgular ileriki yaşlarda dejeneratif eklem hastalığı gelişmesi açısından büyük risk
taşırlar.
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PUBERTE BOZUKLUKLARI
Hande TURAN, Müge DEVECİ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakultesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı

ERKEN ERGENLİK
Puberte normal zamanında başlaması ve beklenen tempoda ilerlemesi durumunda fizyolojik bir süreçtir. Bu dönemde fiziksel, seksüel ve ruhsal bir takım değişiklikler ortaya çıkar, büyüme hızlanır ve
sonunda epifizler kapanarak erişkin boya ulaşılır.
Puberte başlangıç yaşı; genetik özellikler, beslenme durumu, obezite, stres ve çevresel faktörlerin
etkisiyle değişiklik gösterebilir. Günümüzde puberte bulguları daha erken başlamakta olup PP nedeniyle endokrinoloji kliniklerine başvurup tanı alan hasta sayısı da artmıştır.
Bu değişikliklerin normal zamanından önce oluşması durumunda erken puberteden söz edilir. Kızlarda 8 yaşından erkeklerde 9 yaşından önce pubertenin ilk bulgularının başlaması erken ergenlik
olarak değerlendirilir.
Erken puberte gonadotropin bağımlı ya da bağımsız sebeplerle oluşabilir. Gonadotropin bağımlı
(santral) puberte prekoks, Hipotalamo-hipofizer aksında erken aktivasyon ile oluşurken, Gonadotropin bağımsız (periferik) puberte prekoks gonadal/adrenal/ekzojen nedenli seks steroidi fazlalığına
bağlı olur. İnkomplet erken puberte normalin varyantıdır, prematür telarş (izole ilerleyici olmayan
meme gelişimi), prematür adrenarş (izole pubik veya aksiller kıllanma), prematür menarş (meme
gelişimi olmadan izole vajinal kanama) sayılabir.
SPP sıklığı 1:5000 ile 1:10000 arasında değişmektedir. SPP kız çocuklarda erkek çocuklara göre daha
fazla görülmektedir. Sıklıkla altta yatan organik bir neden yoktur,idiopatiktir(%80).
Günümüzde puberte bulguları daha erken başlamakta olup PP nedeniyle endokrinoloji kliniklerine
başvurup tanı alan hasta sayısı da artmıştır. Başvuruların çoğunu normal puberte varyantları oluşturmaktadır ancak gerçek PP kliniğinde erken tanı ve tedavi önemlidir (2). PP erken ve hızlı iskelet
gelişimi ve epifizlerin erken kapanması ile çocukların nihai boylarının genetik potansiyeline göre daha
kısa olmasına yol açmaktadır.
Gonadotropin bağımlı erken ergenlik her zaman izoseksüeldir, kemik yaşı ilerlemiştir, LHRH sonrası
FSH ve LH artışı tanısal test olarak kullanılır (LH/FSH > 0,66). Gonadotropin bağımsız erken ergenlikte
de kemik yaşı ilerler; östrojenler ya da testiküler veya adrenal steroidler yükselir, LHRH sonrası FSH ve
LH düzeyleri düşüktür. Normal gelişim varyantlarında ise kemik yaşı ileri değildir, LHRH sonrası FSH
ve LH normaldir, gonadal ve adrenal steroid düzeyleri normaldir, pelvik ve adrenal USG normaldir.
Tanısal yaklaşımda öncelikle iyi bir anamnez alınmalıdır. Oksolojik parametreler (boy, ağırlık, kulaç
mesafesi, üst alt segment oranı), cilt, saç, tiroid, nörolojik bulgular, ergenlik evresi, dış genitalyanın
değerlendirilmesi, uzama hızını içeren ayrıntılı bir fizik bakı yapılmalıdır. Bazal gonadotropinler (FSH,
LH), LHRH sonrası uyarılmış (prepubertalLH/FSH <1), Östradiol ve Testosteron (bazal ve LH uyarısı
sonrası), Adrenal androjenler (DHEA-S, 17-OHP, androstenedion) ve ACTH ile kemik maturasyonunun durumu kemik yaşı ile değerlendirilmeli ve pelvik usg ile uterus, over boyutları ve endometrium
kalınlığına bakılmalıdır.
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Tedavide idiopatik santral PP da GnRH analogları kullanılmaktadır.   Periferik erken ergenlikde ise
tedavi nedene yönelik olmalıdır. Normalin varyantlarında ise tedavisiz yakın izlem önerilmektedir.
ERGENLİK GECİKMESİ
Gecikmiş Ergenlik ise, ergenliğin fiziksel başlangıç bulgularının kızlarda 13, erkeklerde 14 yaşında
olmaması veya 15,5-16 yaşında primer amenore olması ya da ergenlik gelişiminin uygunsuz olması
(kızlarda ilk ergenlik bulgusu ile menarş arasındaki zaman/erkeklerde genital büyüme süresininin
5 yıldan uzun sürmesi) olarak tanımlanabilir. Adolesanların %2’sinde görülür. Hipotalamo-hipofizer
ekseni ilgilendiren patolojiler sonucunda hipogonadotropik hipogonadizm gelişirken, primer gonada
bağlı nedenlerde hipergonadotropik hipogonadizmden söz edilir. Hipogonadotropik hipogonadizm
genetik nedenlere bağlı konjenital olabildiği gibi, edinsel de olabilir. Vücut kitle endeksinin yaşa ve
cinse göre 10. persantilin altında olduğu durumlar (anoreksiya nevroza, blumiya, malabsorbsiyon
nedenleri, ciddi sporcular), kronik hastalıklar da (kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı,
kronik anemiler, kontrolsüz diyabet, çölyak, romatizmal hastalıklar, astım, kistik fibrozis) ergenlik gecikmesine neden olabildiği gibi, normalin bir varyantı olarak kabul edilen yapısal ergenlik ve büyüme
gecikmesi de olabilir.
Ergenlik gecikmesi ile başvuran olgulardan iyi bir öykü alınmalı başvuru sırasında ailede benzer bireylerin varlığı sorgulanmalıdır. Ayrıntılı fizik muayene yapılmalı, laboratuvar tetkiklerinin de yardımıyla
ergenlik gecikmesine yol açan neden ortaya konmalıdır ve buna göre aileyle birlikte bir yönetim planı
oluşturulmalıdır.
Uygulamada en sık karşılaşılan zorluklardan birisi yapısal püberte gecikmesinin hipogonadotropik
hipogonadizmden ayırt edilememesidir. Bu durumda kemik yaşı değerlendirilmesi yol gösterici olacaktır. Kemik yaşı 11’den büyükse ve ergenlik belirtilerinin olmayışıyla birlikte düşük testosteron,
östrojen ve FSH, LH düzeyleri söz konusuysa hipogonadotropik hipogonadizm tanısını dışlamak için
LHRH uyarı testi yapılmalıdır.
Ancak bu test dahi bu iki durumu birbirinden ayırt edemeyebilir. Bu durumda hem ergenlik sürecinin
başlamasını uyarmak hem de ikincil cinsiyet özellikleri olmayan bireye bu özellikleri az da olsa kazandırmak amacıyla kısa süreli olarak cinsiyet hormonu uygulaması yapılır. Sonraki değerlendirmelerdeki duruma göre bu durumun kesin tanısı konur.
Tedavide genel olarak ergenlik gecikmesine yol açan bütün durumlarda eksik olan cinsiyet hormonu
ilaç olarak yerine konabilir ve ikincil cinsiyet karakterleri oluşturulabilir. Üreme işlevi için ayrıca FSH
LH içeren ilaçlarla tedavi yapılabilir.
Sonuç olarak; Günümüzde puberte bulgularının başlama yaşının düşmesiyle erken ergenlik nedeniyle endokrinoloji kliniklerine başvuru artmıştır. Erken ergenlik erişkin nihai boyda kayba neden
olduğundan erken tanı ve tedavi önemlidir. Erken ergenlik yakınması ile başvuran olgular tanı aşamasında iyi değerlendirilmeli, arada kalan olgular da yakın takip edilmelidir.
Ergenlik gecikmesi olgularında ise altta yatan neden araştırılmalıdır. Yapısal ergenlik gecikmesi ile
hipogonadotropik hipogonadizm birbirinden dikkatlice ayrılmalı ve başta osteoporozdan korunmak
ve fertiliteyi korumak için uygun zamanda tedavi başlanmalıdır.
OLGULAR
Çocuk psikiyatrisi ve çocuk nörolojisinde nöbet yakınması nedeni ile tetkik edilmekteyken pubik bölgede kıllanma, memelerde belirginleşme farkedilmesi nedeniyle çocuk endokrinolojiye başvuran ve
yapılan tetkikleri sonucunda santral sinir sisteminde saptanan lezyona ikincil puberte prekoks gelişen 3 yaş kız olgu, 16 yaşında ergenlik bulgularının olmaması yakınması ile başvuran ve hipogona61
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dotropik hipogonadizm saptanan erkek olgu ve 15,5 yaş   primer amenore nedeniyle başvuran ve
hipogonadotropik hipogonadizm saptanan kız olgu sunulacaktır.
KAYNAKLAR
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OLGULARLA ÇOCUKLARDA DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
Dr. Hasan KARAKAŞ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocukluk çağında döküntü deri hastalığı ile doğrudan ilişkili ya da diğer hastalıkların deride neden
olduğu değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Deri lezyonlarının ayırıcı tanısında klinik tecrübenin
payı yüksektir. Çocukluk çağında ateş ve döküntü sık rastlanılan bulgulardan olup genellikle viral enfeksiyonlar bu duruma neden olur.
Döküntü ile karşımıza gelen bir hastada ayrıntılı öykü alınmalı; yaşadığı yer, daha önce geçirdiği enfeksiyon hastalığı, aşıları, ateşli bir hasta ile aynı ortamda bulunması, İlaç kullanımı, allerji öyküsü ve
döküntü öncesi prodromal dönemdeki belirtiler sorgulanmalıdır.
Viral enfeksiyonlarda genellikle makülopapüler ya da veziküler döküntü izlenirken meningokoksemi
gibi durumlarda peteşiyal döküntü görülebilinir. Bu nedenle tanıda döküntünün yapısı,  ne zaman
ve vücudun neresinden başladığı, vücuda yayılımı olup olmadığı, ateşle döküntü arasındaki ilişki ve
döküntü dışında başka bir bulgu varlığı önemlidir.
Çocukluk çağı döküntülü hastalıklarında ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları olgular eşliğinde sunulacaktır.
Olgu-1: 15 aylık erkek hasta ateş, halsizlik ve döküntü yakınmalarıyla başvurdu. Ateşi subfebril düzeyde son 3 gündür mevcut. Döküntüsü ateşin 2. gününden sonra ağız içinden başlayarak el ve ayaklara yayılmış. Özgeçmişinde miadında, normal doğum ile doğmuş, aşıları aşı takvimine uygun olarak
yapılmıştı. Nöromotor gelişimi ayına uygundu. Soy geçmişinde akraba evliliği yoktu, diğer kardeşleri
sağ, sağlıklıydı. Fizik Muayenesinde; Genel durumu iyi, cilt turgor, tonusu normal. Ağız çevresinde,
eller ve ayaklarda eritemli papüloveziküler döküntüleri mevcuttu.
Döküntülerin Tanımı: Makül kapiller dilatasyon sonucu oluşan, büyüklüğü 1 cm geçmeyen deri yüzeyinde olan ve basmakla solan kızarıklıktır. Papül çapı 1 cm’den, yüksekliği 0,5 cm küçük kabarıklıktır, damar dışına sızan serum sonucu oluşur. Eksantem ciltte oluşan döküntü, enantem mukozada
oluşan döküntüdür.
El, Ayak ve Ağız Hastalığı: El ayasında, ayak tabanında ve ağız içinde vezikülopapüler lezyonlar ile
karakterize en sık coxsackie A16 ya da Enterovirus 71’in neden olduğu selim seyirli bir hastalıktır.
Solunum yolu ile bulaşan virüs, 5-7 günlük kuluçka süresi sonrasında; önce ağız içinde, ardından el
ve ayaklarda lezyonlara yol açar. Her ne kadar el, ayak ve ağız olarak adlandırılmış olsa da; lezyonlar
gluteal bölge, diz ve dirsekte de görülebilmektedir. Tüm lezyonlar 5-7 gün içerisinde kendiliğinden
düzelir. Selim seyirli bir hastalık olmakla birlikte; özellikle nörolojik (ensefalomyelit), ve kardiyolojik (
pulmoner hemoraji, şok) komplikasyonlara yol açabilir.
Hastalığın özel bir tedavisi ya da aşısı yoktur. Hastaların  şikayetlerine yönelik ve varsa komplikasyonlara yönelik tedaviler uygulanabilir.
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Süt Çocukluğu Dönemi Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları
Dr. Hasret AYYILDIZ CİVAN

Çocukluk çağı fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları bebek büyüdükçe ve geliştikçe düzelme eğiliminde olan, altta yatan organik bir nedeni olmayan ve tekrarlayan yakınmaların olduğu gelişimsel bir
süreçtir.
2016 yılında yenilenen ROME 4 kriterlerine uygun olarak Türk Pediatri Derneği ile Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği’nin hazırladığı fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları
tanı ve tedavi rehberine göre tanımlanan hastalıklar; bebeklik regürjitasyonu, bebeklik ruminasyon
sendromu, siklik kusma sendromu, bebelkilk koliği(infantil kolik), fonksiyonel ishal, infantil diskezi,
fonksiyonel kabızlık, fonksiyonel dipepsi ve irritabl barsak sendromudur.
Fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarının klinik ifadesi yaşa bağlı olup, özellikle fizyolojik, anatomik,
duygusal ve entelektüel gelişim açısından çocuğun gelişim aşamasıyla ilgilidir.
Bu grup hastalıkların patogenezinde, sindirim sisteminin yetersiz anatomik fonksiyonu, mide asit salınımının yetersiz ve mide boşalım zamanının uzun olması, sindirim enzimlerinin yetersiz salınımı,
salgısal IgA salınımının ve barsak mikrobiyotasının yetersiz oluşunun yer aldığı düşünülmektedir.
Yaşamının ilk 2 yılında tüm çocukların %20-25’ine fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarının eşlik
etmektedir.

Ağır olmayan klinik seyri olan fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkların aile eğitimi, davranışsal terapi
ve beslenmenin düzenlenmesi ile yönetiminin sağlanması yeterlidir.
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BOY KISALIKLARINA YAKLAŞIM- OLGU SUNUMLARI
Dr. Hülya TIKIROĞLU

OLGU 1: 10 yaş 3 aylık erkek hasta, boy kısalığı şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Aile ilkokula başladığından beri yaşıtlarına göre kısa olduğunu söylüyor. Miadında 3100 gr C/S ile doğmuş. Hastamızın
babasında ergenliğe geç girme öyküsü var.
Hastamızın boyu:122cm(SDS:-2,83 ) ,vücut ağırlığı: 21,5 kg (SDS: -2.39)  , BMI: 14,4 kg/m2 (SDS: -1.38)   
ve kulaç boyu 124,5 cm (SDS:-2,00) olarak ölçüldü.  Üst/alt ekstremite oranı 1,05 hesaplandı. Orantılı
boy kısalığı düşünülen hastanın dismorfik bulguları yoktu. Puberte muayenesinde A1P1 ve testis volümleri 3 cc/3 cc saptandı.  
Anne ve babanın boyları sırasıyla 151 cm ve 162 cm ve buna göre hesaplanan hedef boy 163 cm (TH
SDS:-1,86 ) idi. Kemik yaşı 8 yaş ile uyumlu ve takvim yaşına göre geriydi.
Tam kan sayımı ve biyokimyasal testlerde özellik saptanmadı. Tiroid fonksiyon testleri normaldi. Çölyak antikorları negatif saptandı. Hastamızın boy SDSi -2,5 ten düşük olduğu için patolojik boy kısalıkları açısından değerlendirildi. Bazal IGF-1:89,82 ng/ml (SDS:-1,34) olarak saptandı. Büyüme hormonu
uyarı testlerinde L dopa BH piki:7,7 ng/ml, klonidin BH piki:15,3 ng/ml saptandığı için büyüme hormonu eksikliği düşünülmedi.
İzleminde yıllık uzama hızı 6-7 cm/yıl olması sebebiyle “normalin varyantı boy kısalığı” düşünüldü.
Hastamızın büyüme hızının normal olması, kemik yaşının geri ve aile öyküsünün pozitif olması sebebiyle yapısal boy kısalığı düşünüldü. Ailede kısa boylu bireylerin de olması nedeniyle ailevi ve yapısal
boy kısalığının birlikte bulunduğu düşünüldü. Hasta tedavisiz izleme alındı.
OLGU 2: Büyüme gelişme geriliği ve çölyak tanısıyla gastroenteroloji bölümünden takipli 8 yaş 8 aylık
erkek hasta, rutin kontollerinde serbest T3 ve T4 değerlerinin düşük saptanması üzerine hipotiroidi
tanısıyla tarafımıza yönlendirildi.
Fizik muayenede boy:115 cm (SDS:-2,7), kilo :20,7 kg(SDS:-1,7) ve kulaç boyu:116 cm idi. Genel sistem
muayenesi doğaldı ve tiroid nonpalpabldı. Puberte muayenesinde A1P1 ve testis volümleri 2/2 cc  
saptandı. Dismorfik bulguları yoktu.
Orantılı boy kısalığı olan hastamızda tam kan sayımı, biyokimyasal tetkikleri normaldi. Serbest T3 ve
T4 değerleri düşük ve TSH seviyesi normaldi. Kemik yaşı 3 olarak saptandı.
Hastamızda sT4 düşükken TSH’ın normal olması, tiroid USGde patoloji olmaması, takvim yaşının kemik yaşından büyük olması sebebiyle santral hipotiroidi düşünülerek L-tiroksin başlandı. IGF1:10,67
ng/ml (SDS:-3,35) düşüklüğü dışında diğer hipofiz hormonları normaldi. Santral hipotiroidi ve İGF-1
düşüklüğü olan hastanın sella MRI’nda suprasellar sisternaya uzanan stalkı sola deplase eden kistik
24*22*17 mm boyutta kraniofarengioma saptandı. Opere edilen hastanın patoloji sonucu kraniofarengioma ile uyumluydu. Büyüme hormonu uyarı testlerinde L dopa BH piki:0,8 ng/ml,  klonidin BH
piki:1,3 ng/ml saptandığı için büyüme hormonu tedavisi başlandı. Tedavinin birinci yılında 9 cm/yıl
uzadı. Hastamız halen hormon replasmanı almaktadır.
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SIVI ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ
Dr. Fatih AYGÜN & Dr. Hülya TIKIROĞLU

Dokuların gereksinimlerinin karşılanması  ve dokularda biriken atık maddelerin atılması için dolaşım
sistemi işlevlerinin normal olması gerekir. Bunun için damar içi sıvısının (plazma) belirli bir hacimde
(efektif dolaşım hacmi) ve basınçta olması gerekir. Efektif dolaşım hacminde azalmanın meydana
gelmesi dehidratasyon olarak tanımlanır.
Çocuklarda dehidratasyonun en sık nedeni diyare ve kusmadır.
Dehidrasyon dünya genelinde  bebek ve küçük çocuklarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
Çocuklar, özellikle de süt çocuklarının total vücut sıvıları ve ağırlıklarına (her kg) göre elektrolit gereksinimleri yetişkinlerden fazladır. Bu nedenle çocuklar, dehidratasyona erişkinlerden daha eğilimlidir.
Dehidratasyon tedavisinin ilk basamağı sıvı kaybı miktarını tayin etmektir. Bu tayinin en hassas yöntemi ise dehidratasyon öncesi ve hastalık sırasındaki tartı farkıdır ve vücut ağırlığındaki kaybın yüzdesi
ile gösterilir.
Holliday-Segar formülünü kullanarak idame sıvı hesaplanır.
•

İlk 10 kg ağırlık için 100 ml / kg / gün

•

İkinci 10 kg ağırlık için 1000ml + 50 ml / kg / gün

•

20 kg’ın üzerindeki ağırlıklar için 1500ml + 20 ml / kg / gün

Dehidratasyon biyokimyasal olarak izonatremik, hipernatremik ve hiponatremik olarak sınıflandırılır.
Hipernatremik dehidratasyon 48 saattte düzeltilirken, izonatremik ve hiponatremik dehidratasyon
24 saatte düzeltilebilmektedir. Her üç dehidratasyon tipinde de intravenöz sıvı tedavisinde hipotonik
sıvı verilmesi önerilmediğinden verilecek idame sıvı sodyum konsantrasyonunun en az 77 meq/lt
olması gerekmektedir.
Hafif ve orta şiddetteki dehidratasyon vakalarında, tahmin edilen sıvı açığını değiştirmek ve devam
eden kayıpları telafi etmek için uygulanan ilave oral rehidrasyon çözeltisi ile iki ile dört saat boyunca
kilogram başına 50 mL ile100 mL oral rehidrasyon çözeltilerinin uygulanması önerilir. Ağır dehidrate
olan hastalar için hızlı sıvı restorasyonu gereklidir. Aşırı derecede dehidrate olan hastalar, mental
fonksiyonlarında bozulma, letarji, taşikardi, hipotansiyon, zayıf perfüzyon belirtileri, zayıf nabız ve
uzamış kapiller dolum ile kendini gösterir. İntravenöz sıvı tedavisi, 20 ml/kg normal salin bolusu ile
başlar. Hipovolemik şoktaki çocuklar için tekrarlayan boluslara ihtiyaç duyulabilir.
Hipopotasemi, serum K değerinin <3.5 mmol/L altında olmasıdır. Klinik pratikte yaygın görülen elektrolit bozukluklarındandır. Kusmaya bağlı oluşan alkaloz, uzun süreli loop diüretiklerin kullanımı ve
kontrolsüz diabetik ketoasidoz çocuklarda görülen en sık nedenlerdir. Ağır hipopotasemide halsizlik,
kas krampları, paralizi, rabdomiyoliz, konstipasyon, ileus, hipopotasemik nefropati görülebilir. Serum
potasyum düzeyi 2.5 mmol/L’nin altında EKG bulguları (T dalgasının düzleşmesi, U dalgasının çıkması) ve aritmiler görülebilir. Uygun tedavi genellikle altta yatan nedenin düzeltilmesidir. Akut tedavide
oral ya da paranteral potasyum verilebilir.  Ağır vakalarda potasyum infüzyonu yapılabilir. İntravenöz
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potasyum infüzyonu devamlı EKG monitorizasyon ile 0.5-1 meq/kg/dozda, infüzyon hızı 0.5 meq/kg/
saat olacak şekilde yapılmalıdır.
Hiperpotasemi, serum potasyum düzeyinin 5.5 mEq/L’nin üzerinde olması durumudur. Akut ve kronik böbrek yetersizliği, Addison hastalığı, metabolik asidoz, K+ içeren sıvıların hızlı verilmesi, yalancı
hiperpotasemi (hemoliz, rabdomiyoliz) gibi birçok nedene bağlı görülebilir. Akut, ciddi hiperpotasemi
hemen tedavi edilmesi gereken bir tibbi acildir. Hiperpotasemiye bağlı kalp bulgularının gösterilmesi
ve takibi için EKG önemli bir parametredir. En erken bulgu T dalgasında sivrileşme, daha sonra P-R
aralığında uzama, QRS kompleksinde genişleme, 1.derece kalp bloğu ve son aşamada asistoldür.
Kalp kası üzerine etkilerini antagonize etmek için intravenöz kalsiyum glukonat (10 ml, %10’luk) monitör takibi ile yavaş infüzyon olarak verilebilir.Potasyumun hücre içine sokulması için glukoz ve insülin
karışımı, sodyum bikarbonat  ve β-2 agonistler, potasyumun vücuttan uzaklaştırılması için loop diüretikleri ve katyon değiştiren reçineler verilebilir. Bu önlemler yetersiz kalırsa hemodiyaliz endikasyonu
vardır.
Hipokalsemi hipoalbuminemi, hipoparatiroidizm, sepsis, akut pankreatit, vitamin D yetersizliği, ilaçlar, hiperfosfatemi, hipo/hiper magnezemi, malignite, psödohipoparatiroidizm gibi birçok nedene
bağlı olarak görülebilir. Güçsüzlük, kas krampları, tetani, Chvostek ve Trousseau bulguları, parestezi,
konvülsiyon, EKG’de QT uzaması, kalp yetmezliği görülebilir. Altta yatan hastalığın tedavisi gerekir.
Hasta asemptomatik ise oral ve/veya D vitamini verilebilir. Ciddi akut hipokalsemide iv tedavi gerekir.
Hiperfosfatemi, hipoparatiroidi için tipik bir bulgu olmakla birlikte sıklıkla böbrek yetmezliğine bağlı
olarak görülür. Hiperfosfateminin başlıca klinik bulgusu hipokalsemi semptomlarının ortaya çıkmasıdır. Tedavide oral alımın azaltılması, kalsiyum karbonat, kalsiyum sitrat ve sevelamer gibi fosfor
bağlayıcıları kullanılabilir. Akut, ciddi hiperfosfatemide tedavi yetersiz kaldığında hemodiyaliz endikasyonu bulunmaktadır.
Hipofosfatemi, nadiren beslenme bozuklukları, daha sıklıkla fosfatın hücre içine geçişinin (metabolik
alkaloz, diabetik ketoasidoz) veya idrarda atılımın fazla olduğu durumlarda görülür. Serum fosfor
düzeyi 1 mg/dl altına indiğinde önemli belirtiler görülür ve bu belirtiler hücre içi ATP sentezindeki
azalmaya bağlıdır. Hemolize eğilim, fagositozda azalma, kas aktivitesinde azalma (kalp yetmezliği,
proksimal myopatiler vb.) rabdomiyoliz ve kemik yıkımında artış görülür. Hafif olgularda oral tedavi
yeterlidir. Ağır olgularda intravenöz tedavi tercih edilir.
Hipomagnezemi enerji üretimi ve protein metabolizmasında ciddi olumsuz etkilere yol açar. Hiperaktif refleksler, tremor, tetani,, nöbet ve aritmi görülebilir. İntravenöz magnezyum 25-50 mg/kg/doz
olarak 4-6 saatte bir infüzyonla uygulanabilir. Hipermangezemide bulantı/kusma, kas tonusu zayıflığı
, güçsüzlük, EKG bozukluğu, bilinç bulanıklığı, hipotansiyon, derin tendon refleksi kaybı ve ileri dönemde koma yapabilir. Tedavide hidrasyon ve loop diüretikleri, kalsiyum glukonat (10 ml, %10’luk)
monitör takibi ile yavaş infüzyon olarak verilebilir.
OLGU 1: 6 aylık daha öncesinde sağlıklı çocuk, 2 gün önce aşı sonrası başlayan bol sulu, pis kokulu,
mukus ve kan içermeyen günde 10 defayı bulan ishal şikayeti ile acile başvurdu. İdrar çıkışı son 6 saattir olmamış. Fizik muayenede genel durumu düşkün, halsiz, göz küreleri ve fontaneli çökük, turgoru
azalmış, göz yaşı yok ve ağız mukozası kuruydu. Kalp tepe atımı:190/dk, asidotik soluyor, DSS:65/dk,
çekilmesi ve inlemesi vardı. Periferik nabızları zayıf, periferi siyanoze, KDZ>3sn idi. %16.7 tartı kaybı
vardı. Şiddetli (ağır) dehidratasyon kabul edilip yatırılarak intravenöz sıvı tedavisi ile rehidrate edildi.
OLGU 2: 12 yaşında erkek hasta, iki gün önce başlayan günde 3-4 defayı bulan mukuslu, pis kokulu,
ateşin eşlik ettiği ishal ve oral alımı takiben bir defa bulantı-kusma şikayeti ile acile başvurdu. Kusması dönem dönem sarı safralıymış. Fizik muayenede genel durumu orta, bilinç açık koopere ve or67
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yanteydi. Göz küreleri çökük, kalp tepe atımı 125/dk, solunum sayısı 18/dk, ateş:38,2 C ve tansiyonu:
103/75mmHg olarak ölçüldü. Bağırsak sesleri artmış, batın hassastı. KDZ<3sn ve turgor hafif azalmış
bulundu. Olgumuz hafif- orta dehidratasyon olarak kabul edildi, öncelikle oral rehidratasyon denendi. Oral alımı gözlenip ayaktan takip edildi.
OLGU 3: 11 aylık bir erkek çocuk, acil servise 3 gündür devam eden kusma ve ishal ile getirildi. Fizik
muayenede letarji, ağız kuruluğu, göz küreleri ve fontanel çöküklüğü, taşikardisi ve periferik nabızları
saptandı. İdrar çıkışı olmadı. %16,7 tartı kaybı ölçüldü. Kan basıncı 55/35 mmHg olup KDZ>4 sn idi.  
ve laboratuvar sonuçlarında Na 138 mmol/L, K 2.3 mmol/L, Cl 95 mmol/L olarak saptandı. Olgumuz
hipokaleminin eşlik ettiği ağır izonatremik dehidratasyon olarak değerlendirildi. Yatırılarak ve yakın
takibe alınarak intravenöz sıvı tedavisi ile rehidrate edildi.
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Çocuk Hastalarda Göz Hastalıklarına Yaklaşım ve Örnek Vakalar
Ahmet Murat Sarıcı1,Hasan Karakaş2, İlayda Altun2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2

Kırmızı göz
•

En sık neden allerjik konjonktivit ve enfeksiyöz nedenlerdir.Yabancı cisim mutlaka ekarte edilmelidir.

•

İlk planda fusidik acid türü antibiotik damla ve antiallerjik ilaçlar yeterli olur. Semptomlar hızlıca geriler

•

3 günden uzun süreli kırmızı göz tedaviye rağmen gerilemezse üveit, glokom ve başka patolojiler açısından değerlendirilmelidir

Gözde sulanma
•

İlk 2 ayda belirgindir.Bu genellikle Hasner valvinin açılmaması neticesi olur. İlk tedavisi uygun
masaj uygulanmasıdır.

•

İlk 6 ayda gerilemezse göz bölümüne  refere edilmelidir ve sonda lavaj yapılır.

Gözde kayma
•

En sık hata yapılan konudur. İlk aylardan itibaren dikkatle incelenmeli ve şüphe varsa refere
edilmelidir. Çocuk küçük geçer veya geçicidir cümleleri kesinlikle uygun değildir.

Çocuklarda göz tembelliği
•

Sağlam çocuk kliniklerinde yapılabilecek bir işlemle göz tembelliği olan çocuklar tespit edilebilir.

•

Sağ ve sol göz sırayla kapatılıp uzakta yeterli büyüklükte bir obje gösterilerek göz tembelliği
erken dönemde değerlendirilebilinir.

Orbita hastalıkları
•

Akut proptosiz : Mutlaka görüntüleme gerektirir

•

Orbital selulit : Çocuk enfeksiyon hastalıkları göz konsültasyonu istemeksizin hastayı tedavi
etmemelidir.

•

Orbita selüliti sırasında göz dibi görülemeyen çocuklarda nekrotik retinoblastoma da akla gelmelidir.

•

Akut gelişen proptozis rabdomyosarkoma , akut lösemi gibi hastalıların ilk başvurusu olabilir

Çocuklarda görülen ani görme kayıpları
•

Bu durum ister çocuk ister yetişkin olsun acilen göz hastalıları konsültasyonu gerektiren bir
durumdur.
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Sonuç
•

Şaşılık geçici bir durum değildir. Şüphelinildiği durumda refere edilmelidir

•

Kırmızı göz ilk başlarda çocuk hekimleri tarafından tedavi edilebilir. Ancak tedaviye yanıtın
hızlıca görülmesi beklenir. Eğer yanıt yoksa refere edilmelidir

•

Göz tembelliği önlenebilir ve çocuk doktorları bu konuda aktif rol oynar.

•

Ani gelişen körlük ve proptosiz mutlaka refere edilmelidir.
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SIRS-Sepsis- Septik şok- Ağır Sepsis Vaka
İlayda ALTUN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Byler sendromu nedeniyle 5 yıl önce karaciğer nakli olan 8 yaş kız hasta iki gündür başlayan ateş, halsizlik, öksürük şikayetlerine kusma ve bulantıda eşlik edince dış merkeze götürülmüş ve oral tedavi
ile eve gönderilmiş. On iki saat sonra bilinç bulanıklığı, ateş ve soluk alıp vermede zorlanma olunca
aynı devlet hastanesine tekrar götürülmüş. Burada ilk müdahalesi yapılan ve akut bilinç değişikliği,
(ensefalit? menenjit? düşünülmüş) olan hasta tarafımıza yoğun bakım ihtiyacı için sevk edildi.
Gelişinde genel durumu çok kötü, siyanotik, soluktu. GKS:8 idi. Ateş:38.6 C, KTA:198/dk, S3:+, solunumu takipneik, DSS:49, bilateral kaba solunum sesleri ve krepitan ralleri vardı. Tansiyon ve nabız
alınamıyordu. Periferik dolaşımı ileri derecede bozuk, KDZ>3sn idi.Ense sertliği yoktu.
Laboratuvar bulguları:
WBC:26930 /uL, Hgb:10,6 g/dl, Hct:%32,1,PLT:107 000/mm3,%95 PNL
AST:116 IU,ALT:45IU,Üre:53mg/dl,Kreatinin:1,43mg/dl,Glukoz:<20mg/dl,GGT:39 U/L,Ürik asit:5,65mg/
dl,Ca:7,26 mg/dl,Mg:1,42 mg/dl,K:3,25 meq/L,Na:137 meq/L,Albumin:1,94 g/dl,CRP:64,2 mg/L
PT:19,3 sn,PTT:114,5 sn,INR:1,67
Prokalsitonin>100ng/dl
Tacrolimus düzeyi: 3,46ng/ml
pH:7,05 PCO2:46,1 Hco3:12,1 BE:-16,4 Laktat:9.3
Tanı için elde edilen pozitif bulgular:
•

Karaciğer nakli ve immünsüpresif tedavi

•

Ateş, öksürük, kusma ve bulantı şikayetleri ile devlet hastanesine gitmesi, sadece oral tedavi verilmesi

•

12 saat içinde genel durumunda hızlıca bozulma

•

Çocuk yoğun bakıma gelişinde dekompanse şok tablosu (Hipotansif ve 5 organ yetmezliği)

•

Ciddi solunum yetmezliğine rağmen entübe olmaması

•

Hipoglisemi

•

Enfeksiyon markerlarında yükseklik

•

Kan gazında ciddi laktik asidozunun olması

Hastaya sıvı resüsitasyonu ve inotrop desteği başlandı. Hipoglisemisi olduğu için %10 dekstroz IV
puşe yapıldı ve hidrokortizon verildi. Entübe edilip mekanik ventilatöre bağlandı. Sağ femoral 7F 3
lümenli CVP ve sağ radyal 3F arter kateteri takılıp invazif monüterizasyon yapılmaya başlandı. Toplamda 1000cc serum fizyolojik 15-20 dk içinde hızlı verildi. %5 albümin 10cc/kg ve %20 albümin 1g/
kg verildi. Tacrolimus alan hastaya olası etkenlere yönelik teikoplanin, meropenem, flukanazol, ami71
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kasin başlandı ve ilk dozlar hemen yapıldı.Tacrolimus kesilip prednole geçildi. Sıvı resüsitasyonu devam ederken adrenalin, noradrenalin başlandı ve tedrici tansiyona bakılarak artırıldı.NA 2 mcg/kg/
dk, adrenalin 0,6 mcg/kg/dk, dopamin 10 mcg/kg/dk ve dobutamin 8 mcg/kg/dk düzeyine çıkılmasına
rağmen hala tansiyonları sınırda olan, trombositopenik, LDH’ı yüksek ve INR’si uzun olan hastaya sol
femoral 10F hemodiyaliz kateteri takılıp plazma değişimi başlandı
Akciğer grafisinde ARDS ile uyumlu bilateral infiltrasyonu olduğu için PEEP :12 PİP:32 Rate:20 olacak
şekilde PCV (asiste-kontrol) modunda ventilatöre bağlandı
Adrenalin, noradrenalin, dobutamin ve dopamin tedavilerine rağmen tansiyonu sınırda olan hastaya
ECMO hazırlığı yapıldı, cihaz başına çekildi
Plazma değişimi sonrasında tansiyonları ve taşikardisi düzelmeye başlayan, inotrop ihtiyacı azalan
hastaya yüksek akımlı sürekli veno-venöz hemodiyafiltrasyon başlandı
Yatışının 6. saatinde trombositleri 48000/uL olunca TS verildi.PCT>100ng/dl olduğu için pentaglobulin
verildi.
Dört gün plazma değişimi, CVVHDF, hidrokortizon, albümin ve pentaglobulin desteği verilen hastanın ilk alınan kan kültüründe pnömokok üredi.Hemodinamisi düzelmeye başlayan hasta yatışının 9.
günü ekstübe edildi. NIV-PSV’e alındı ve 4 gün NIV ‘de kaldı. Yatışının 26. günü ayaktan kontrole gelmek üzere sekelsiz taburcu edildi.
TANIMLAR:
SIRS (Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromu): En az bir tanesi anormal vücut ısısı ya da lökosit
sayısı olmak üzere aşağıdakilerden iki tanesinin varlığı SIRS tanısı için yeterlidir.
•

Ateş veya hipotermi: vücut ısısı>38,5°C ya da <36°C

•

Taşikardi: Harici uyaranlar, ağrılı durumlar veya taşikardi yapabilecek kronik ilaç kullanımı olmaksızın ortalama kalp hızının yaşa göre normal sınırların 2 SD üzerinde olması veya başka şekilde
açıklanamayan 0,5-4 saat boyunca devam eden dirençli taşikardi ya da 1 yaş altı çocuklarda harici
vagal uyarı, beta bloker ilaç kullanımı, konjenital kalp hastalığı veya başka şekilde açıklanamayan
kardiyak depresyon sonucu gelişen bradikardi

•

Takipne: Ortalama solunum hızının yaşa göre normal değerlerin 2 SD üzerinde olması ya da nöromüsküler hastalık veya anestezi nedeniyle olmayan mekanik ventilatör ihtiyacı

•

Lökosit sayısı: Lökosit sayısının yaşa göre normal değerlerin üzerinde ya da altında olması veya
olgunlaşmamış nötrofil oranının %10’un üzerinde olması

Sepsis: Şüpheli ya da kanıtlanmış enfeksiyonla birlikte SIRS
Septik şok: Sepsis ve kardiyovasküler fonksiyon bozukluğunun bir arada olması
Kardiyovasküler fonksiyon bozukluğu kritererleri:
(1 saatte 40 ml/kg izotonik sıvı uygulanmasına rağmen)
Hipotansiyon: Yaşa göre < 5p veya < 2 SD olması
veya
Kan basıncını normal sınırlarda tutabilmek için vazoaktif ilaç kullanılma
gereksinimi (dopamin > 5 µg/kg/dk, veya dobutamin veya adrenalin veya
72
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noradrenalin)
veya
Aşağıdaki bulgularda en az ikisinin varlığı
Açıklanamayan metabolik asidoz, baz açığı > 5 mEq/L
Arteryal laktat düzeyinin normalin 2 katından fazla artışı
Oliguri: İdrar çıkışının < 0.5 mL/kg/saat
Uzamış kapiller geri dolum zamanı > 2 sn
Santral ve periferal ısı farkının > 3 0
Ağır Sepsis: Sepsis + kardiyovasküler fonksiyon bozukluğu veya ARDS veya > 2 organ
fonksiyon bozukluğu
Organ fonksiyon bozukluğu kriterleri:
Solunum
PaO2/ FİO2: <300
(konj kalp hastalığı veya kronik akciğer hastalığı yokluğunda) veya
PaCO2> 65 mmHg veya bazal değerin 20 mmHg ↑ veya
Oksijen satürasyonunu > % 92 için FİO2 > % 50 olması veya
Mekanik ventilasyon ihtiyacı (invaziv veya noninvaziv)
Nörolojik
GKS<11 veya
Akut bilinç durum değişikliği (GKS > 3 bazale göre düşme)
Hematolojik sistem
Trombositlerin < 80.000 olması veya kronik hematoloji ve onkoloji hastaları için son
üç gündeki en yüksek değerine göre % 50 azalması veya
INR>2
Renal
Kreatinin >2 kat artması( yaş için normal üst sınırın) veya
Başlangıç kreatinin değerinin 2 kat artması
Karaciğer
Total Bilirubin > 4 mg/dl (Yenidoğan dışı) veya
ALT’nin yaşa göre üst sınırının 2 katı artması
Kaynakça:
1-http://www.cayd.org.tr/gorseller/files/protokoller/CAYDSEPTIKSOKPROTOKOLU2018.pdf
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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Ayırıcı Tanılar
Dr. İpek ÜLKERSOY

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) ayırıcı tanısı gelişimsel varyasyonlar, nörolojik
ve gelişimsel durumlar, medikal durumlar, emosyonel ve davranışsal bozukluklar, psikososyal ve çevresel faktörler ana başlıkları altında incelenebilir. Bazı epileptik sendromlar, nörogelişimsel sendromlar, santral sinir sisteminde infeksiyon ve travma sekelleri ile bazı metabolik hastalıklar DEHB ayırıcı
tanısında gözetilmesi gereken hasatlık gruplarından birkaçıdır. Nörogelişimsel sendromlar arasında
yer alan Fragile X Sendromu, Klinefelter Sendromu her ne kadar bazı dismorfik bulgular, eşlik eden
diğer patolojiler, genetik geçiş öyküsü ve genetik tetkikler ile tanı konulan hastalıklar olsa da bazı
psikiyatrik bulguların, davranış problemlerini  ve DEHB tanı kriterleri arasında yer alan hiperaktivite
ve dikkat eksikliğinin bu sendromlara eşlik edebileceği unutulmamalıdır.   Fetal alkol sendromu da
gebelik öncesi ve sırasında alkol kullanımı öyküsüne eşlik eden karakteristik yüz görünümü başta
olmak üzere büyüme geriliği ve nörolojik tutulumları ile tanı alan; ancak bilişsel, gelişimsel, davranışsal, sosyal, emosyonel problemler, öğrenme güçlüğü ile DEHB ayırıcı tanısına giren bir sendromdur.
Metabolik hastalıklar arasında özellikle adrenolökodistrofi ve mukopolisakkaridoz tip III (Sanfillipo
Sendromu) DEHB ayırıcı tanısında yer alan hastalıklardır. Nörokutanöz hastalıklar arasında yer alan
nörofibromatozis tip I ve tuberoskleroz da bazı kognitif bozukluklara ve öğrenme güçlüğüne yol açmaları açısında DEHB ayırıcı tanısında girmektedir. Her iki hastalığın da karakteristik cilt bulgularının
olması tam ve detaylı bir fizik muayenenin önemini vurgulamaktadır. Şüpheli nöbet öyküsü olan tüm
hastalarda rutin EEG görüntülemesi (ilk febril konvülziyonlar hariç) yapılmakta iken; dalma, irkilme,
mental gerilik, kazanılmış yetilerin kaybı, fizik muayenede nörlolojik hastalık düşündürecek bulguların varlığı halinde de EEG ile değerlendirme düşünülmelidir. Epilepsi grubunda özellikle akılda tutulması gereken yavaş uykuda sürekli diken dalga aktivitesi spektrumu hastalıklarıdır. Yavaş uykuda
elektriksel status epileptikus (ESES) elektrofizyolojik bulguların tanımında kullanılan terim iken; yavaş
uykuda sürekli diken dalga aktivitesi (CSWS) nöbetler, uyku halinde status epileptikus (ESES), uyanıklıkta bilişsel ve nöropsikiyatrik yansımaları içeren klinik tablo, davranış ve kognitif bozukluklara
neden olan epileptik bir sendromdur. Bu grup hastalıklarda nöbet görülmeyebileceği, nörokognitif
geriliğin ilk belirti olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve dirençli/ilerleyici nöropsikiyatrik ve kognitif bozuklukta bu grup düşünülerek EEG ile değerlendirme yapılmalıdır. Karakteristik EEG bulgusu,
sıklıkla frontotemporal, santrotemporal olma eğiliminde olan ve uykunun NREM döneminin en az
%85’ini kapsayacak şekilde görülen sürekli diken dalga aktivitesidir.  En sık görülen nöbet uykuda tek
taraflı ve fokal nöbetler olmakla birlikte jeneralize tonik klonik, atipik absans, miyoklonik ve atonik
nöbetler ile de prezente olabilmektedir. DEHB ayırıcı tanısında yer alan medikal durumlarda ise klinik
pratikte sık karşılaştığımız görme ve işitme bozukluğu, tiroid fonksiyon bozuklukları, demir eksikliği
anemisi, beslenme yetersizliği, uyku bozuklukları ile madde kullanımı yer almaktadır. Laboratuvar ve
görüntüleme DEHB tanısı aşamasında rutin kullanılmazken ayırıcı tanıda; özellikle medikal durumların ekartasyonunda yardımcıdır. Klinik pratikte EEG ile değerlendirmede olduğu gibi kolay ulaşılabilir
bazı tetkikler (tam kan sayımı, tiroid fonksiyon testler, bazı biyokimyasal parametreler) DEHB tanısı
öncesi yapılmakta ve böylelikle ayırıcı tanıda yer alan medikal durumlar ekarte edilirken; ilaç tedavisi
öncesi yan etkiler açısından da hastanın bazal tetkikleri görülmektedir. Tüm hastalıkların ayırıcı tanısında olduğu gibi DEHB için de iyi ve ayrıntılı anamnez ve fizik muayene en önemli yol göstericilerdir.

74

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

Anafilaksiyi tanıyor muyuz? Olgu sunumu-2
Dr. Khanim BABAZADA

Giriş: Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu virüs kaynaklı olmasına rağmen halen beta
laktam grubu antibiyotikler sıklıkla reçete edilmektedir. Bu enfeksiyonların bir kısmında hastalık seyrinde gelişen ekzantemler hastaların yanlışlıkla antibiyotik alerjisi tanısı almasına neden olmaktadır.
Kanıtlanmamış beta laktam alerjisi, hastane yatışı uzun kronik hastalarda antibiyotik direnci riskini
arttırmaktadır. Bununla beraber gerçek beta laktam alerjisi çocuklarda ilaca bağlı anafilaksinin en sık
nedenidir. Beta laktam alerjisi tanısı deri testlerinin ardından yapılan yükleme/provokasyon testleriyle konmaktadır. Burada uygunsuz test sonucu anafilaksi gelişen bir olgu sunulmaktadır.
Olgu: 10 yaşında erkek hasta, boğaz ağrısı ve ateş nedeniyle acil polikliniğe başvuruyor. Öyküsünden
son 1 yılda acilde 3 kez beta 2 agonist ilacı nebülizatörle aldığı öğreniliyor, düzenli bir tedavi önerilmemiş.   Ek olarak 2 yaşında adını hatırlamadığı bir antibiyotik iğnesinden sonra solunum sıkıntısı
geliştiği öğreniliyor. Hastanın muayenesi sonrasında bakteriyel farenjit tanısıyla oral penisilin reçete
ediliyor ve öncesinde kristalize penisilin ile acil serviste deri testi yapılıyor. Deri testi sonucu negatif
yorumlanarak hasta penisilin şurup ile eve gönderiliyor. İlacın ilk dozundan 30-45 dakika sonra hastada solunum sıkıntısı ve yaygın döküntü gelişiyor. Acile tekrar başvuran hastaya anafilaksi tanısıyla
adrenalin intramüsküler uygulanıyor.
Tartışma: ilaç alerjisi ve özellikle ağır reaksiyon gösteren olgular mutlaka konusunda uzman bir hekime yönlendirilmeli ve gerekli testler kapsamlı olarak yapılmalıdır. Beta laktam ve/veya penisilin
alerjisi düşünülen bir hastada tek başına kristalize penisilin deri testi tanıyı dışlamaz. Major ve minör
determinantlar hem prik hem intradermal yolla değerlendirildikten sonra hastaya uygun ilaç provokasyonu yapılmalı ve en az 2 saat gözlenmelidir. Eğer ilk alerjik reaksiyonun üzerinden 6 aydan uzun
süre geçmişse deri testleriyle beraber provokasyon testi 3-4 hafta sonra tekrarlanmalıdır.
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Anafilaksiyi tanıyor muyuz? Olgu sunumu-1
Kübra YIRGIN

Giriş: Egzersizin tetiklediği anafilaksi nadir görülen, egzersizle birlikte ortaya çıkan IgE aracılı bir aşırı
duyarlılık reaksiyonudur. %30-50 oranında besinlerle ilişkilidir; bir besinin alınması sonrasında yapılan egzersiz sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda tek başına ilgili besinle veya egzersizle anafilaksi görülmemektedir. Tanıda dikkatli öykü alma ve besinle ilişkinin tanınması çok önemlidir.
Olgu: 16 yaşında erkek hasta, bisiklet sürerken meydana gelen bulantı, vücutta yaygın ürtiker, anjiyoödem ve solunum sıkıntısı yakınmaları ile acil servise başvurdu. Öncesinde bilinen bir alerji öyküsü
olmayan hastanın bisiklet binmeden önce fıstık tüketim öyküsü mevcut. Ancak daha önce fıstık ile
herhangi bir alerjik reaksiyon gözlemlenmemiş. Hastaya anafilaksi tanısı ile adrenalin ve destek tedavi uygulandı. Hastanın deri prik testinde fıstık reaksiyonu gözlemlenmedi. Fıstık ile yükleme testinde
reaksiyon gözlenmedi. 2 yıl sonra hastanın koşu sırasında aynı yakınmalar ile acil servise başvurusunda koşu öncesinde fıstık tüketimi öyküsü olduğu öğrenildi. Hastanın 2. kez yapılan deri prik testinde
fıstık reaksiyonu negatifti.
Tartışma: Besin ilişkili egzersizle tetiklenmiş anafilakside farklı türde besinler tanımlanmıştır. Mekanizması kesin olarak tanımlanmamış ancak etyolojide besinle ortaya çıkan IgE aracılı reaksiyonun
egzersizle mast hücre salınımı için gereken eşik değeri düşürdüğü, pH değişikliği, kas dokusuna giden
kan akımı ile kas hücrelerindeki mast hücrelerinin daha çok alerjene maruz kalması gibi hipotezler
öne sürülmüştür. Hastalara bilinen besin alımından sonraki 4-6 saatte fiziksel aktiviteden kaçınma,
epinefrin otoenjektörü taşıma, egzersiz yoğunluğunu azaltma gibi önerilerde bulunulmalıdır.
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SIK HASTALANAN ÇOCUĞU İMMUNOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRME
Dr. Lütfiye KORU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Pediatri kliniğinde sık hastalanma çok sık karşılaşılan bir yakınmadır.Aileleri tarafından bu yakınma
ile hekime getirilen çocukların büyük çoğunluğu sağlıklıdır.Ancak sık hastalanan çocuklar immun yetmezlik ve kronik hastalıklar açısından ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile değerlendirilmelidir.İmmun
yetmezlik için  uyarıcı bazı bulgular ; yılda dörtten fazla otit öyküsü,ikiden fazla sinüzit ve  pnömoni
öyküsü,iki aydan uzun süreli antibiyotik kullanımı , intravenöz antibiyotik kullanılması gerekliliği olmasıdır. Ayrıca derin doku enfeksiyonları , apse , ailede immun yetmezlik öyküsü ve fizik muayenede
saptanan büyüme gelişme geriliği  uyarıcı bulgulardır.Bu yazıda kronik ishali olan sık otit ve pnömoni
geçiren , LRBA eksikliği tanısı alan iki kardeş anlatılmış, aile taramasının önemi vurgulanmak istemiştir.
İlk hastamız  40 günlükken pnömoni tanısı alan ardından tekrarlayan defalar pnömoni ve otit geçiren
20 yaşında kadın hasta idi .Enfeksiyonları nedeniyle hastane yatışı olan  anemi ve trombositopeni nedeniyle transfüzyon öyküsü olan hastanın uzun süredir ishal yakınması mevcuttu.Fizik muayenesinde büyüme gelişmesi normaldi.Çomak parmağı vardı.Her iki timpanik memebran perfore idi.Sistem
muayeneleri doğaldı.Laboratuvar tetkiklerinde anemi,nötropeni,lökopeni ve hipogamaglobülinemi
saptandı.Toraks  görüntülemesinde akciğerleri bilateral bronşektazikti.İmmun yetmezlik düşünüldü.  
LRBA geninde c.6732 delesyonu saptandı.LRBA tanısı alan hastada aile taraması yapıldı.Anne baba
arasında akrabalık mevcuttu.Ailede kronik ishali olan ve bağırsak hastalığı nedeniyle kaybedilen bireyler vardı.16 yaşında, JİA tanılı kız kardeşinin büyüme gelişmesi geri idi.Tekrarlayan sinüzit ve otit
,bir kez pnömoni öyküsü vardı.Laboratuvar tetkiklerinde anemi,nörtopeni,lökopeni ve IgA düşüklüğü
mevcuttu.LRBA geninde mutasyon saptandı ve LRBA tanısı aldı.
Sonuç olarak sık hastalanma ile başvuran hastalar ayrıntılı anamnez ve fizik muayene ile değerlendirilmelidir.İmmun yetmezlik için uyarıcı bulgular bilinmeli ve bu hastalar ileri incelemeye alınmalı,aile
taraması yapılmalıdır.
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Paediatric residency in different countries: Croatia
Marija Slobodonac

In Croatia, medical education is 6 years duration. Paediatric residency is 5 years, after which we have
an exam and become specialist in general paediatrics. In Croatia paediatricians work in primary care
and in secondary/tertiary care, but we all have the same residency program, only difference is in fact
that the paediatricians in secondary/tertiary care are mostly subspecialists.
On average paediatric residents in Croatia work 40 hours per week. Depending on medical institution, we have 4 - 6 overnight shifts per month, duration 12 or 24 hours. Overtime also depends on
medical institution and it can vary from 12 – 60 hours per month. Basic resident salary is 1000 € per
month.
Advantages to paediatric residency in Croatia include high satisfaction with career choice, safe job
(most of us have a contract with medical institution for more then 5 years, usually 10 years) and very
well organized maternity leave. Disadvantages to paediatric residency in Croatia include lack of protocols, lack of manpower and for some residents lack of mobility because of the contract.
Hırvatistan’da tıp eğitimi 6 yıldır. Pediatri asistanlığı 5 yıldır sonrasında sınavı geçip genel pediatri
uzmanı oluruz. Hırvatistan’da çocuk doktorları birinci basamakta ve ikinci / üçüncü basamakta çalışıyorlar, ancak hepimiz aynı asistanlık programına sahibiz, aslında tek fark, ikinci ve üçüncü basamakta
çalışan çocuk doktorlarının çoğunlukla yandal uzmanlar olduğudur.
Ortalama olarak, Hırvatistan’daki pediatri asistanları haftada 40 saat çalışmaktadır. Tıp kurumuna
bağlı olarak, ayda 4 - 6 nöbetimiz var. Fazla mesai sağlık kurumuna bağlı ve ayda 12 - 60 saat arasında
değişebilir. Temel maaş aylık 1000 Euro’dur.
Hırvatistan’da pediatri asistanlığının avantajları arasında kariyer seçiminde yüksek memnuniyet, güvenli iş (çoğumuz tıbbi kurum ile 5 yıldan uzun, genellikle 10 yıl sözleşmeli) ve çok iyi organize edilmiş doğum izni bulunmaktadır. Hırvatistan’da pediatri asistanlığının dezavantajları arasında protokol
eksikliği, insan gücü eksikliği ve bazıları için sözleşme nedeniyle yer değiştirmede zorluk nedeniyle
bulunmaktadır.
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Çocukluk Çağı Vaskülitleri
Uzm. Dr. Mehmet YILDIZ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

Vaskülitik sendromlar, damarların iltihabi hücrelerce istila edilmesine bağlı gelişen ve tutulan damarların çeşidine ve dağılım paternine göre değişkenlik gösteren klinik bulgularla karakterize enflamatuvar hastalıklardır. Odağı saptanamamış ateş, kilo kaybı, kronik yorgunluk, persistan veya epizodik cilt
lezyonları, myalji, artrit veya artralji, hipertansiyon  gibi semptomlardan bir veya birkaçının saptandığı
çocuklarda mutlaka vaskülitler ayrıcı tanıda düşünülmelidir.
Vaskülitler için günümüze kadar pek çok tanı ve sınıflama ölçütleri önerilmiştir. Bunlardan en iyi bilinen ve en sık kullanılanı 1994 yılında Chapel Hill Uzlaşı Konferansı’nda (CHCC) önerilen ve daha sonra
2012 yılında güncellenen vaskülit sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırma da vaskülitler temel olarak tutulan damarların çapına göre gruplandırılmaktadır. CHCC vaskülit sınıflandırması Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Chapel Hill Uzlaşı Konferansı’nda (CHCC) önerilen vaskülit sınıflaması
Büyük Damar Vaskülitleri
•
Temporal Artrit
•
Takayasu Arteriti
Orta Çaplı Damar Vaskülitleri
•
Poliarteritis Nodosa
•
Kawasaki Hastalığı
Küçük Damar Vakülitleri
•
Anca İlişkili Vaskülitler
•
İmmün kompleks ilişkili Küçük Damar Vaskülitleri
Değişken Çapta Damarları Tutan Vakülitler
•
Behçet Hastalığı
•
Cogan Sendromu
Tek Organ Vaskülitleri
•
Santral Sinir Sitemi Vaskülitleri
•
Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit
•
İzole Aortit
Sistemik Hastalıklarla İlişkili Vaskülitler
•
Lupus Vasküliti
•
Romatoid Vaskülit
•
Sarkoid Vaskülit
Diğer

Küçük Damar Vaskülitleri: Ig A vasküliti (Henoch- Schönlein), çocukluk çağının en sık vaskülitidir. Hastalık genel olarak 3-15 yaş arasında görülmektedir. Etiyolojisi halen tam olarak aydınlatılamamıştır.
Hastalığın başlangıcından önce genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu varlığı bildirilse de, klinik tablonun oluşumundan sorumlu herhangi bir mikroorganizma gösterilememiştir. Hastalığın en
önemli uzun dönem komplikasyonu böbrek tutulumudur. Hastalığın klasik klinik bulguları, özellikle
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alt ekstremiteleri etkileyen palpabl purpura, şiddetli karın ağrısı ile giden gastrointestinal sistem tutulumu, artrit veya artralji ve böbrek tutulumudur. Artrit akut başlangıçlıdır ve anti-enflamatuvar ilaçları
iyi yanıt verir. Hastalığın prognozunu böbrek tutulumu belirler. Semptomatik tedavi hastaların büyük
çoğunluğunda yeterli olmaktadır. Steroid, şiddetli gastrointestinal tutulumu olanlarda, nefrotik düzeyde proteinürisi olanlarda önerilmektedir.
ANCA ilişkili vaskülitler, granülomatöz polianjitis (GPA), eozinofilik granülomatöz polianjitis (EGPA) ve
mikroskobik polianjitis (MPA) olmak üzere üç ayrı hastalığı ifade etmektedir. Hastalıkların ortak özelliği ateş, yorgunluk, kilo kaybı gibi semptomları olmasıdır.
GPA, özellikle alt ve üst solunum yollarının ve böbreğin tutulumu ile karakterizedir. Burun septumunun perforasyonu ve semer burun hastalığın tipik üst solunum yolu tutulum bulgularındandır. EGPA,
tedaviye dirençli astım benzeri solunum sistemi bulguları veya alerjik rinit, cilt tutulumu ve bu bulgulara eşlik eden  gastrointestinal, kardiyovasküler, genitoüriner veya santral sinir sistemi bulguları
ile tipiktir. MPA’nın en temel özellikleri böbrek yetmezliğine neden olabilen böbrek tutulumu ve çok
çeşitliği ağırlıkta olabilen pulmoner tutulumdur. Bu bulgulara ek olarak hastaları cilt, santral sinir sistemi ve gastrointestinal sistem tutulumu da görülmektedir.
Orta Damar Vaskülitleri: Kawasaki hastalığı, çocukluk çağının en sık ikinci vaskülitidir. Hastalık genellikle beş yaş altında görülür ve en önemli komplikasyonu koroner arter tutulumudur. Hastalığın
başlangıç bulgusu süreklilik gösteren yüksek ateştir. Ateşe döküntü, bilateral pürülan olmayan konjonktivit, tek taraflı servikal lenfadenopati, periferik ekstremite değişiklikleri ve çilek dili gibi mukozal
değişiklikler eşlik eder. Tedavisinde intravenöz immunglobulin ve asetil salisilik asit kullanılır.
Poliarteritis Nodosa, orta çapta damarları tutan nekrotizan bir vaskülittir. Hastalığın sıklığı, hepatit B
aşısının rutin kullanıma girmesinin ardından belirgin olarak azalmıştır. Livedoid döküntü, hipertansiyon, myalji, periferik nöropati ve böbrek tutulumu hastalığın temel bulgularıdır.
Büyük Damar Vaskülitleri : Takayasu arteriti, temel olarak kızları etkileyen bu hastalıkta aort ve
büyük dallarının tutulumu tipiktir. Çocuklarda başlangıç bulguları non-spesifiktir ve ateş, halsizlik, miyalji, artralji, karın ağrısı, hipertansiyon, baş ağrısı ve konvulziyon görülebilmektedir. Fizik muayenede
tutulan damarlarla ilişkili olan nabızların alınamaması ve bu damarlar üzerinde üfürüm duyulması en
önemli ipuçlarıdır.
Değişken Çapta Damarları Tutan Vakülitler: Behçet hastalığı, ilk olarak tekrarlayan oral ve genital ülserlerle ile üveit birlikteliği olarak tanımlanmıştır. Günümüzde, her çapta ve tipte damarları
tutabilen, otoimmün ve otoenflamatuvar özellikler barındıran, multisistemik tutulum gösterebilen
kompleks bir enflamatuvar hastalık olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın sıklığı dünya üzerinde belirgin farklılık gösterir ve en sık ipek yolu çevresinde yaşayan toplumlarda görülmektedir. Hastalık
tekrarlayan oral ve genital aft, üveit, eritema nodosum ve akne benzeri cilt lezyonları ile karakterizedir. Ayrıca hastalıkta kas iskelet sistemi, santral sinir sistemi ve gastrointestinal sistem tutulumları da
görülebilmektedir.
Kaynaklar
1. Barut, K., Şahin, S., Adroviç, A., & Kasapçopur, Ö. (2015). Çocukluk çağı vaskülitlerine tanısal yaklaşım ve güncel tedavi seçenekleri. Turkish Pediatrics Archive/Turk Pediatri Arsivi, 50(4).
2. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 revised international Chapell Hill consensus conference
nomenclature of vasculitides. Arthritis Rheum 2013; 65: 1-11.
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BESLENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKTA TANILANDIRICI YAKLAŞIM VE
YENİDEN BESLENME
Dr. Meltem EROL

Malnutrisyon; bir veya daha çok besin öğesinin eksik veya dengesiz alınması sonucu ortaya çıkan
patolojik bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre yaşa göre ağırlık ya da boy z- skorunun ≤ -2 SD  olması malnütrisyon olarak kabul edilmektedir.
Malnutrisyon için en önemli risk yeterli süre anne sütü alınmaması ve ek besinlerin erken ya da geç
başlanmasıdır.
Tanıda öykü fizik inceleme, antropometrik ölçümler ve laboratuar bulguları önemlidir.
1. Öykü
a-Beslenme Öyküsü: Çocuğun emzirilme durumu,   Anne sütü alma süresi, tamamlayıcı besinlere  
başlama zamanı,  kaç ana, kaç ara öğün tükettiği, besin allerjisi ve besin intoleransı olup olmadığı,   
son üç günlük beslenme çizelgesi,  evde kullanılan tuzun iyot içerme durumu
b-Tıbbi Öykü: 1.Prenatal ve neonatal öykü:  Özellikle IUGG saptanması icin gestasyonel yaş ve doğum kilosunun sorulması çok önemlidir. 2 .İshal ve kusma varsa süresi ve sıklığı,3. İştah durumu, yutma zorluğu, 4.Ev içi yaşam koşulları, 5.Akut ve kronik hastalıklar, 6.İlaçlar, 7.Ailenin sosyoekonomik
düzeyi, 8.Kültürel özellikler
2. Fizik Muayene
1. Vital bulgular  2.Dehidratasyon Bulguları 3. Sistemik muayene 4. Antropometrik ölçümler: (Vücut
ağırlığı, Baş çevresi, Boy, Deri kalınlığı, Üst kol çevresi)
Antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi :
•

Yaşa göre ağırlık (YGA)= (ölçülen ağırlık/yaş ve cinse göre medyan ağırlık)x100(Hem akut hem
de kronik yetersiz beslenmeyi değerlendirmektedir)

•

Yaşa göre boy (YGB)= (ölçülen boy/yaş ve cinse göre medyan boy)x100 (yetersiz beslenmenin
uzun dönemdeki etkilerini göstermektedir)

•

Boya göre ağırlık (BGA)= (ölçülen ağırlık/boy yaşına göre ideal ağırlık)x100 (düşük olması çocuğun kavruk-zayıf olduğu anlamına gelir)

•

Boy yaşı= Ölçülen boy değerinin 50. persentiline eşit olduğu yaş

•

Ölçümlerde üst kol çevresinin 11-12,5 cm olması orta, 11 cm in altında olması    ağır malnütrisyon bulgusudur.

3. Laboratuvar İncelemeleri: 1.Tam kan sayımı, 2. Tam idrar tetkiki, 3. Biyokimya tetkikleri öncelikli
olarak istenmesi gereken testlerdir.
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Malnütrisyon sınıflaması
A. Malnütrisyonun ağırlığının belirlenmesinde GOMEZ sınıflaması kullanılır.
1.Büyümede duraklama: Ağırlık veya boy persentilinde son 3-6 ay içinde 2 çizgi düşme
2. Hafif malnütrisyon: Boya göre vücut ağırlığı %80-89 arasında olan çocuklar
3. Orta malnütrisyon: Boya göre vücut ağırlığı %70-79 arasında olan çocuklar
Bu üç aşama gizli malnütrisyon dönemidir.
Önemli olan malnütrisyonu bu aşamada yakalayabilmektir.
1. Ağır malnütrisyon: Boya göre ağırlığı %70 in altında olan çocuklar: Simetrik ödem varlığı, BGA z
skor ≤ -3 SD.
B. Malnütrisyon tipinin belirlenmesinde WELLCOME sınıflaması kullanılmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1. Wellcome sınıflaması
Yaşa göre ağırlık
%80-60
             
< %60

Ödem var
Kwashiorkor
(Kalori alımı normal,
protein yetersiz)
Marasmik kwashiorkor

Ödem yok
Beslenme yetersizliği
Marasmus
(Hem kalori
hem de protein
alımı yetersiz

Ağır malnutrisyon üçe ayrılır
1. Marasmus (Kalori eksikliği)
2. Kwashiorkor
3. Marasmik kwashiorkor
MALNÜTRİSYON TEDAVİSİ
1. Başlangıç (stabilizasyon ) dönemi: 2-7 gün. Şok, anemi, kalp yetmezliği ve sepsis gibi ağır
klinik tablonun ve komplikasyonların tedavisi ve beslenmenin başladığı dönem
2.Düzelme (rehabilitasyon) dönemi:2-6 hafta, besin alımı ve vücut ağırlığı artar. Günlük kalori miktarı arttırılır
3.İzlem dönemi:2-26 hafta, taburculuk ve evde izlendiği dönemi kapsar.
Malnütrisyon Tedavisi: 1) Dehidratasyonunun  tedavi edilip önlenmesi, 2) Elektrolit dengesizliğinin
düzeltilmesi, 3) Hipogliseminin  tedavi edilip önlenmesi, 4) Hipoterminin tedavi edilip önlenmesi, 5)
İnfeksiyonun tedavi edilip önlenmesi, 6) Vitamin ve eser element eksikliğinin düzeltilmesi, 7) Beslemeye başlamak, 8) Büyümeyi  yakalamasını sağlamak,  9) Duyusal uyarı ve duygusal destek sağlamak
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10) İyileşme sonrası izlem
•

Ozmolaritesi ve laktoz oranı düşük diyet ile az ve sık beslenme

•

Ağızdan veya NG yol

•

Kalori: 100 kcal/kg/gün

•

Protein: 1-1,5 gr/kg/gün

•

Miktar: 130 cc/kg/gün (belirgin ödem varsa 100 cc/kg/gün)

•

Malnutrisyonlu çocuğun kalori ihtiyacı sağlılklı çocuğun kalori ihtiyacından 1,5- 2 kat daha yüksektir.

İzlem: Çocuk 2 yıl boyunca düzenli izlenmelidir.
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YENİ REHBERLER EŞLİĞİNDE TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONLARI
Muhammed Fatih ERBAY

Tonsillektomi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en yaygın cerrahi işlemlerden biridir ve en son yayınlanan verilere dayanarak, 15 yaş altı çocuklarda yıllık 289.000 kez uygulanmaktadır. Ameliyat endikasyonları, her ikisi de çocuğun sağlık durumunu ve yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilen,
tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarını ve obstrüktif uyku bozukluğunu içerir. Faydalarına rağmen, tonsillektominin boğaz ağrısı, postoperatif bulantı ve kusma, dehidratasyon, beslenmenin gecikmesi,
konuşma bozukluğu (velofarengeal yetmezlik), kanama ve nadiren ölüm gibi komplikasyonları bulunmaktadır. Tonsillektomi operasyonunun sıklığı, eşlik eden morbiditelee ve yeni randomize kontrollü
çalışmaların varlığı, güncellenmiş bir klinik kılavuz gerekliliğini doğurmuştur.
Tonsillektominin, boğaz enfeksiyonlarının gözlemlenmesi ve tıbbi tedavisi ile karşılaştırıldığında fiili
yararları konusunda tartışmalar devam etmektedir. Sağlık Araştırma atave Kalite Ajansı’ndan yapılan karşılaştırmalı etkinlik incelemesinde tonsillektomi geçiren tekrarlayan boğaz enfeksiyonları olan
çocuklarda, boğaz enfeksiyonlarının sayısının (orta derecede kuvvetli kanıt) ve bununla ilişkili sağlık
hizmeti kullanımı ve iş / okulun devamsızlıklarının (düşük derecede kuvvetli kanıt) ameliyat sonrası
ilk yılda düzeldiği bildirilmiştir. Bu faydalar devam etmemiş ve uzun vadeli sonuçların eksik olduğu
bildirilmiştir.
Tonsillektomi, olası yatış süresini, anestezi risklerini, uzun süreli boğaz ağrısını ve finansal maliyetleri
içeren yelpazede bir morbiditeye sahip cerrahi bir prosedürdür. Cerrahi sırasında veya sonrasında
oluşan kanama tonsillektominin sık bir komplikasyonudur. Yayınlanan raporlarda primer kanama
oranı (ameliyattan sonraki 24 saat içinde) % 0,2 ile% 2,2 arasında ve sekonder kanama oranı (ameliyattan >24 saat sonra) % 0,1 ile% 3 arasında değişmiştir.  Tonsillektomi sonrası kanama, gözlem veya
yeniden cerrahi için hastaneye yatma endikasyonu oluşturabilmektedir.
Tonsillektominin diğer komplikasyonları çeşitlidir ve iyi tanımlanmıştır. Operasyonel komplikasyonlar
arasında diş, larenks, farengeal duvar (konstriktör kas veya altta yatan arteryel yapılar) veya yumuşak
damak travması, ayrıca zor entübasyon, laringospazm, larenks ödemi, aspirasyon, solunum yetmezliği ve kardiyak arrest yer alır. Karotis arter hasarı, dilde şişme, tat almada değişiklik, dudak yanığı,
göz yaralanması ve mandibular kondil kırığı dahil olmak üzere yakındaki yapılarda da   yaralanma
bildirilmiştir. Ameliyat sonrası komplikasyonlar bulantı, kusma, ağrı ve dehidratasyon, yansıyan otalji,
postobstrüktif akciğer ödemi, velofarengeal yetmezlik ve nazofarenks stenozudur. Komplikasyonlar kraniyofasiyal bozukluklar, Down sendromu, serebral palsi, nöromüsküler hastalıklar, majör kalp
hastalığı veya kanama diyatezi bulunan hastalarda ve 3 yaşından küçük çocuklarda daha sık görülür.
ÖNERİ-1: Boğaz enfeksiyonu için beklemek: Klinisyenler, son 1 yılda <7 atak, son 2 yılda <5 atak ya
da son 3 yılda <3 atak mevcut ise rekürren boğaz enfeksiyonunu görmek için beklemelidir.
ÖNERİ-2: Dökümante edilmiş rekürren boğaz enfeksiyonu: Klinisyenler, son 1 yılda ≥7 atak, son
2 yılda  ≥5 atak ve son 3 yılda ≥3 atak olan rekürren boğaz enfeksiyonu hastalarında, medikal dökümantasyon mevcut ise operasyon önerebilir. Ek olarak bu şartlardan en az 1 tanesi mevcut olmalıdır:
>38.3°C ateş, servikal lenfadenopati, tonsillar eksuda ya da A grubu beta hemolitik streptokok pozitif
test varlığı.
ÖNERİ-3: Değişik faktörlerle birlikte olan rekürren enfeksiyonda tonsillektomi: Klinisyenler,
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yine de bunlarla sınırlı olmamak üzere, tonsillektomiyi destekleyebilecek faktörleri modifiye etmek
için Öneri-2’deki kriterleri karşılamayan tekrarlayan boğaz enfeksiyonu olan hastayı,   bu faktörler
açısından değerlendirmelidir: çoklu antibiyotik alerjileri / intoleransı, PFAPA (periyodik ateş, aftöz stomatit , farenjit ve adenit) veya > 1 peritonsiller abse öyküsü.
ÖNERİ-4: Obstrüktif Solunum Bozukluğu için tonsillektomi: Klinisyenler, uykuda obstrüktif solunum bozukluğu (UOSB) ve tonsil hipertrofisi olan çocuk bakıcılarına, büyüme geriliği, zayıf okul performansı, enürezis, astım ve davranış sorunları dahil, tonsillektomiden sonra iyileşebilecek komorbid
durumlar hakkında sorular sormalıdır.
ÖNERİ-5: Polisomnografi endikasyonları: Tonsillektomi yapmadan önce, klinisyen, <2 yaşlarında
veya aşağıdakilerden herhangi birini sergilerse, uykuda obstrüktif solunum bozukluğu (UOSB) olan
çocukları polisomnografi (PSG) için yönlendirmelidir: obezite, Down sendromu, kraniyofasiyal anormallikler, nöromüsküler bozukluklar, orak hücre hastalığı veya mukopolisakkaridozlar.
ÖNERİ-6: Polisomnografi için ek öneriler: Klinisyen, tonsillektomi ihtiyacının belirsiz olduğu çocuklarda Öneri-5’te sıralanan komorbiditelerden herhangi biri yoksa ya da muayene bulguları ile bildirilen obstrüktif uyku bozukluğu şiddeti arasında uyumsuzluk varsa,   tonsillektomiden önce polisomnografi yapılmasını desteklemelidir.
ÖNERİ-7: Obstrüktif Uyku Apnesi’nde tonsillektomi: Klinisyenler, polisomnografi (PSG) ile belgelenen obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan çocuklar için tonsillektomiyi önermelidir.
ÖNERİ-8: Persistan ya da Rekürren Obstrüktif Uyku Bozukluğu ile ilgili eğitim: Klinisyenler hastalara ve bakıcılara tavsiyede bulunmalı ve uykuda obstrüktif solunum bozukluğunun (UOSB) tonsillektomiden sonra devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini ve daha fazla tedavi gerektirebileceğini açıklamalıdır.
ÖNERİ-9: Perioperatif ağrı danışmanlığı: Klinisyen, perioperatif eğitim sürecinin bir parçası olarak
posttonsillektomi ağrısının yönetilmesinin önemi hakkında hastalara ve bakıcılara danışmanlık yapmalı ve ameliyat sırasında bu ağrıyı tahmin etme, yeniden değerlendirme ve uygun bir şekilde tedavi
etme ihtiyacı konusunda hatırlatmalar yaparak bu danışma süresini güçlendirmelidir.
ÖNERİ-10: Perioperatif antibiyotikler: Klinisyenler tonsillektomi ameliyatı geçiren çocuklara perioperatif antibiyotik vermemeli veya reçete etmemelidir.
ÖNERİ-11: İntraoperatif steroid: Klinisyenler tonsillektomi yapılan çocuklara intraoperatif tek doz
intravenöz deksametazon vermelidir.
ÖNERİ-12: Tonsillektomi sonrası yatakbaşı monitorizasyon: Hasta3 yaşından küçük ise ya da şiddetli obstrüktif uyku apnesi varsa (AHI≥10, Oksijen saturasyonu<%80, ya da ikisi birden), tonsillektomi sonrası yatakbaşı monitorizasyon uygulanmalıdır.
ÖNERİ-13: Postoperatif İbuprofen ve Asetaminofen: Klinisyenler tonsillektomi sonrası ağrı kontrolü için İbuprofen, Asetaminofen ya da her ikisini birden önermelidir.
ÖNERİ-14: Postoperatif kodein kullanımı: Klinisyenler 12 yaşından küçük çocuklara tonsillektomi
sonrası kodein ya da kodein içeren herhangi bir ilaç reçete etmemelidir.
ÖNERİ-15A: Kanama için sonuç değerlendirmesi: Klinisyenler tonsillektomiden sonra hastalar ve
/ veya bakıcılar ile takip etmeli ve tıbbi kayıtta cerrahi işlemden sonra 24 saat içinde (primer) ve 24
saatten sonra (sekonder) kanama varlığını veya yokluğunu belgelemelidir.
ÖNERİ-15B: Posttonsillektomi kanama (PTK) oranı: Klinisyenler primer ve sekonder posttonsillektomi kanama oranlarını en azından yılda 1 hesaplayarak değerlendirmelidir.
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SOLUNUM SIKINTISI
Prof. Dr. Agop ÇITAK, Dr. Müge DEVECİ

Solunum sistemi ile ilgili sorunlar bebek ve çocuklarda yaygın olup hastanede ve hastane öncesinde meydana gelen kardiyo-pulmoner arrestin en önemli nedenidir. Solunum problemlerinin erken
tanısı ve etkili tedavisi ileri yaşam desteğinin temelini oluşturur. Çocuklarda hava yolunun erişkine
göre belirgin farklılıkları vardır. Çocuklarda üst ve alt solunum yolları dardır. Solunum yolları mukoza
ödemi, salgı artışı ya da yabancı cisim nedeniyle kolayca tıkanabilir. Çocuklarda metabolizma hızı ve
oksijen tüketimi yüksektir. Solunum sayısının yüksek olmasının bir nedeni de budur.Küçük çocukların
göğüs kafesi yetişkinlerden daha esnektir. Solunum işinin arttığı durumlarda esnek olan bu kafes belirgin çekilmeye ve solunum etkinliğinde azalmaya neden olur.Küçük çocuklarda temel solunum kası
diyafragmadır. İnterkostal ve diğer yardımcı solunum kaslarının katkısı azdır. Erişkinlerde diyafragma
kasının % 50-60’ı yüksek oksidatif kapasiteye sahip kas liflerinden oluşmuştur. Erişkin düzeye gelmesi
çocuklarda 1 yaşında gerçekleşir. Çocuklarda kas kitlesinin da az olması da ek risk faktörüdür.Taşipne
(erken dönem), taşikardi (erken dönem),emmede azalma, iştahsızlık, solukluk, terleme, öksürük, burun kanadı solunumu, hışıltı, stridor, ajitasyon, anksiyete, yorgunluk, mental durum değişikliği,siyanoz (geç dönem),apne (geç dönem), bradikardi (geç dönem) solunum sıkıntısını gösteren semptom ve  
bulgulardandır. Solunum yetmezliği, oda havasında arteriyel kan gazında parsiyel oksijen basıncının
(PaO2) < 50 mmHg ve/veya parsiyel karbondiyoksid basıncının (PaCO2) > 50 mmHg olmasıdır.İki tip
solunum yetmezliği vardır: Tip 1 hipoksemik solunum yetmezliği (PaO2) < 50 mm Hg; tip 2 hiperkapnik
solunum yetmezliği (PaCO2) > 50 mmHg olmasıdır. Tip 1 solunum yetmezliğinde, arteryel O2 düzeyi
düşüktür. CO2 düzeyi ise genellikle normal veya düşüktür. En sık neden ventilasyon- perfüzyon bozukluğudur. Normal perfüzyonu olan akciğer bölgesinin ventilasyonun azalması, akciğerde ventilasyonun perfüzyondan daha fazla azalması, şant,diffüzyonun bozulması, alveoler hipoventilasyon rol
oynamaktadır. Tip 2 solunum yetmezliğinde, çoğunlukla akciğer parenkiminde bir patoloji yoktur.
Alveolar hipoventilasyona bağlı olarak gelişir. Alveol ve arteryel oksijen farkı artmaz, fakat alveolar
CO2 ve PaCO2 düzeyleri yüksektir. Hipoventilasyona bağlı hiperkapni ve ölü alanın artmasına bağlı
hiperkapni görülür. Hipoksemik solunum yetmezliği tanısı için nabız oksimetre; hiperkapnik solunum
yetmezliği içinde kan gazı gereklidir.  Hastanın klinik bulguları, arterial kan gazı, etyolojiye uygun olarak solunum yetmezliği tedavisi uygulanmaktadır.
Olgu 1: 28 GH doğan, özafagus atrezisi nedeniyle opere sık alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle
hastane yatışları olan 18 aylık erkek hasta, 10 gündür devam eden öksürük ve balgam ile birlikte genel hali bozulması üzerine acile başvurmuş. Fizik muayenesinde; kalp tepe atımı: 203/dk, solunum
sayısı:70/dk, tansiyon:80/46mmHg, vücut ısısı:39.10C, genel durumu kötü, ajite, huzursuz ve solunum
açlığı mevcut, turgor ve tonusu azalmış, dehidrate görünümde, kutis marmaratusu mevcut ve kapiller
dolumu >2 sn; S1, S2 Normal, S3:+, 2/6 sistolik üfürümü var, periferik nabızları zayıf alınıyor, akciğer
sesleri bilateral eşit, ral, ronküs yoktu. Alınan ilk kan gazında ph:7.33 pO2:55 mm Hg,  pCO2:56.8 mm
Hg, HCO3: 29.3 mmol/L  BE:3.3  lac:2.8 saptandı. Akciğer grafisinde bilateral infiltrasyonlar mevcuttu.
Yapılan tedavilere rağmen solunum sıkıntısının devam etmesi ve bakılan kontrol kan gazında pH:7.03
pO2:52 mm Hg,   pCO2:141.9 mm Hg,   HCO3:36.4 mmol/L BE:5.5 lac:1.2 saptanması üzerine hasta
ARDS, sepsis ön tanıları ile yoğun bakıma alındı. Entübe edilip PCV(ACV) modunda PEEP:10mmHg,
PİP:26mmHg, R:25/dk ve FiO2:%100 ile mekanik ventilasyona başlandı. Rokuronyum, midazolam, ke-
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tamin infüzyonu başlandı. Entubasyon sonrası kontrol kan gazı pH:7.24 pO2:65 mm Hg, pCO2:84 mm
Hg,  HCO3:29.7  BE:2.3  lac:0.9 saptandı. İzlemde satürasyonları %95-97 arası izlenmesi üzerine FiO2
kademeli olarak azaltılmaya başlandı. Hasta 10 gün süreyle entübe izlendi.
Olgu 2: Daha öncesinde önemli rahatsızlık geçirmeyen 12 yaşında erkek hasta birkaç gündür devam
eden kuru öksürük şikayetine hırıltı, wheezing, nefes almada güçlük şikayeti eklenince önce bir devlet
hastanesine sonra tarafımıza sevk edildi. Geliş kan gazında pH:7,10 pCO2:102,8 mm Hg HCO3:32,6
mmol/L Laktat:2,1 BE:3,1 saptandı. Hasta tüm yüz maske kullanılarak BİPAP-S/T modunda non-invaziv mekanik ventilasyona alındı. 1 saat sonra solunum sıkıntısı devam eden, kan gazında pCO2:140
mm Hg olması üzerine entübe edildi. Fizik muayenesinde kalp tepe atımı: 150/dk, solunum sayısı:30/
dk, tansiyon:110/86mmHg, vücut ısısı:37.10C, genel durumu kötü, ajite ve solunum iş yükü artmış,
ekspiryum uzun, bilateral sibilan ronkusu ve solunum seslerinde belirgin azalması mevcut, akciğer
bazal alanlarında solunum sesi duyulamadı. Astım atak ön tanısı ile yoğun bakıma alınan hasta entübe edilip PCV(ACV) modunda PEEP: 3cmH2O (oto-PEEP:11cmH2O), PİP:42cmH2O,Rate:12/dk, İT:1,0sn
(I/E:1/4),FiO2:%100 olacak şekilde, rokuronyum, midazolam, ketamin ile sedatize,  mekanik ventilasyona başlandı. Takibinde solunum sıkıntısının gerilemesi, satO2:%95-98’lerde seyretmesi üzerine FiO2
kademeli olarak %60’a düşürüldü. 2 gün entübe izlendi. Ekstübasyon sonrası NIV’e alındı. Solunum
sıkıntısı, wheezing ile gelen astım olgusu anlatılmıştır.
Olgu 3: 1 yaşında erkek hasta, öksürük, ateş ve vücutta ani şişme şikayeti mevcut. Solunum sıkıntısı
ve siyanoz ile dış merkeze beş gün önce yatırılmış. Takipte solunum sıkıntısı artmış ve başından inguinal bölgeye kadar uzanan cilt altı amfizemi gelişince tarafımıza sevk edildi. Özgeçmişinde, bir ay
öncesinde bronkopnömoni ve solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda 2 gün NIV öyküsü mevcut. Beşinci gün taburcu edilmiş ve şikayetleri ilk yatışından sonra tam olarak gerilememişti. Fizik muayenesinde kalp tepe atımı: 180/dk, solunum sayısı:31/dk, tansiyon:85/63 mmHg, vücut ısısı:38.10C,
genel durumu kötü, ajite, siyanoze, boyun, kollar ve gövdede belirgin krepitasyonları var, orofarenks
hiperemil, taşipneik, ekspiryum uzun, burun kanadı solunumu ve çekilmeleri mevcut. Kalp sesleri
normal, üfürümü yok, periferik nabızları palpable, KDZ<2sn. Karın rahat, hassasiyet ve rebound yok,
bağırsak sesleri normoaktif, hepatosplenomegalisi yok. Pupillalar izokorik, IR:+/+, DTR’ler normoaktif, babinski bilateral flex/flex. Kan gazında, pH:7,32, PCO2:55,2 mm Hg, PO2: 107 mm Hg, HCO3:28,4
mmol/l, BE:2,5 saptandı. Solunum sıkıntısı devam eden hasta noninvaziv ventilasyona alınmak üzere
yoğun bakıma alındı. CPAP modunda EPAP: 8 cm H2O FiO2:%50 olarak noninvaziv ventilasyona başlandı. Toraks BT’de fibrotik ve bronşiektazik alanları, büllöz hava kesecikleri ve minimal pnömotoraksı
mevcuttu.  Bronşiolitis obliterans tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen olgu anlatılmıştır.
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Sistemik Jüvenil İdiyopatik Artrit-Olgu Sunumu
Nursena KOLOĞLU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Jüvenil idiyopatik artrit (JİA), çocuklarda en sık görülen kronik romatizmal hastalıktır. ILAR klasifikasyon kriterlerine göre, hastalık 7 ayrı gruba ayrılır: sistemik JİA, oligoartiküler JİA, poliartiküler RF
pozitif JİA, poliartiküler RF negatif JİA, oligoartiküler JİA, jüvenil psöriatik artrit, klasifiye olmayan artritler. Sistemik JİA, tüm JİA hastalarının %10’unu oluşturmaktadır. Ateşin eşlik ettiği en az iki hafta süren
en az bir eklemde artritle birlikte 4 kriterden 1’inin bulunması (gövdede yerleşen makülopapüler raş,
jeneralize lenfadenopati, hepatomegali ve/veya splenomegali, serozit) tanı koydurucudur.
Olgu sunumu: Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik olmayan 5 yaşında kız hasta ilk kez  9 ay önce
ateş ve ateşe eşlik eden döküntü ile çeşitli merkezlere başvurmuş ve enfeksiyon şüphesi ile uzun süre
çeşitli antibiyotikler ve döküntüsü alerjik olabileceği düşünülerek antihistaminik ve aralıklı düşük doz
steroid kullanmış. Hastanın takibinde ayak bileği şişliği gelişince  romatolojik hastalık şüphesi ile tarafımıza yönlendirilmişti. Hastanın başvurusunda yapılan fizik muayenesinde vücutta belirgin makülopapüler döküntü, hepatosplenomegali ve sol ayakta artriti mevcuttu. Hastanın ateşi sorgulandığında
özellikle sabah ve akşamları belirginleşen, 38 derece üzerine çıkan ve gün içerisinde birkaç kez olan
bir ateş tarifleniyordu.  Hastanın tetkiklerinde  hafif anemi, lökositoz, trombositoz, hiperferritinemi,
akut faz yüksekliği saptandı ( Hgb:9.6 g/dl, lökosit: 18.500/mm³, trombosit: 530.000 mm³ ,ferritin: 350
ng/ml, ESH:70 mm/s, CRP: 52 mg/l). Hastalık ayırıcı tanısı için bakılan enfeksiyöz etkenlerde patoloji
saptanmadı; malign hastalıklar açısından bakılan periferik yaymada atipik hücre görülmedi. Hastada
Sistemik JİA düşünülüp metotreksat ve oral metilprednisolon tedavileri başlandı. Bir sonraki vizitte
hastanın eklem bulgularında belirgin düzelme olmasına rağmen  akut faz yüksekliği ve aralıklı ateş
şikayeti devam etmesi üzerine tedaviye kanakinumab (ayda bir kez ) eklendi. Bu tedavi ile hastanın
akut fazları geriledi. Hasta halen metotreksat ve kanakinumab tedavisi ile izlenmektedir.
Sonuç: Sistemik JİA nadir görülen ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen inflamatuvar bir hastalıktır. Sistemik bulguların ön planda olmasından ötürü hastalığı enfeksiyondan ayırt etmek güç olabilmektedir. Özellikle sebebi bilinmeyen ve 2 hafta süren ateş, makülopapüler döküntü ve eklem
bulguları olan hastalarda sJİA düşünüp anti-inflamatuvar tedaviyi erken başlamakla hastalığın komplikasyonları önlenebilmektedir.
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Ateşe Yaklaşım
Pınar ÖNAL

Ateş, vücudun enfeksiyon, neoplazi, immün reaksiyonlar ve inflamatuar hastalıklar gibi çeşitli durumlara karşı verdiği nonspesifik ve karmaşık yanıtın bir parçasıdır. Çocuk acil ve poliklinik başvurularının
önemli bir kısmına neden olan ateş, ailelerde kaygıya neden olabilir.Aileler ateşin beyin hasarına
neden olabileceği gibi yanlış düşüncelere sahip olabilirler.(1) Ateşin yüksekliği bize enfeksiyonun viral/bakteriyel olduğu ayrımını yaptırmazken, ateş düşürücülere cevap veriyor olmak da hastalığın
iyileştiğinin göstergesi değildir. Ateş rektal, oral, aksiller bölgelerden, timpanik membrandan ya da
alın cildinden infrared cihazlarla ölçülebilir. 4 yaşın altında rektal ölçüm, daha büyük çocuklardaysa
oral ölçüm önerilse de (2), rektal ölçüm sıkıntı verici olabilir ve immün yetmez ve nötropenik hastalarda rektal ölçüm uygun değildir.(3) Yenidoğanlarda elektronik termometreyle aksiller ölçüm, rektal
ölçüme yakın hassasiyette  bulunmuştur(4) Aksiller ölçümde 37.4 ve üzeri, oral ölçümde 37.5 üzeri,
timpan ölçümde 37.8 ve rektal ölçümde 38 ve üzeri ölçümler ateş olarak kabul edilmektedir. Ateşin  
lökositlerin migrasyonunun artması ve sitokinlerin salınımıyla çok önemli  antimikrobiyal etkisi vardır
ancak, kronik hasta çocukların dekompanzasyonuna neden olabileceği akılda tutulmalıdır.   Odağı
belirlenemeyen ateş (OBA) Akut başlayan ve 1 haftadan kısa süre var olan dikkatli bir öykü ve fizik
muayene ile odak saptayamadığımız 36 ayın altındaki çocuklar için kullanılan tanımdır. Yenidoğan döneminde OBA ile gelen tüm bebekler, yatırılarak ve LP dahil tüm incelemeleri yapılarak antibiyoterapi
almalıdır. 1-3 ay arasında  OBA ile gelen iyi görünümlü  infantlarda risk faktörleri değerlendirilmeli ve
düşük risk faktörleri olan infantlar antibiyotik başlanmadan takip edilip, 24 saat sonra tekrar değerlendirilmelidirler.Düşük risk faktörklerinde eskiden beri kullanılan Rochester kriterlerine CRP ve PCT’i
eklemek,1-3 ay arası iyi görünümlü bebeklerde ciddi bakteriyel enfeksiyonu dışlamak için yüksek
negatif prediktif değerde bulunmuştur.Fakat,  CRP ve PCT’inin bu grupta ciddi bakteriyel enfeksiyonları yakalamak için pozitif prediktif değeri düşüktür ve akut faz reaktanları, tek başlarına değil diğer
düşük risk kriterleriyle beraber kullanılmalıdır.(5) 36 ayın altında olup toksik görünüme sahip olan
tüm infantlar yatırılıp, LP dahil tüm tetkikleri yapılarak antibiyoterapi almalıdırlar.3-36 ay arasında
olup OBA ile gelen ve ateşi 39 derecenin altında olan çocuklar antibiyotik başlanmadan takip edilebilirken, ateşi 39 dereceden yüksek olan grupta, risk grubundan idrar tetkiki alınmalı, aşılaması eksik
ve beyaz küresi 15.000/mm3’den fazla olanlardan kan kültürü alınmalı ve seftriakson başlanmalı ve
bu hastalar yakın takip edilmelidirler. (2) Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) İleri tetkik edilmesine karşın,
nedeni bulunamayan,en az 1 haftadır süren ateş olarak tanımlanır. (6) NBA vakalarının yaklaşık yarısı enfeksiyöz nedenli olup bunu romatolojik hastalıklar, maliniteler , ilaç ateşi, inflamatuvar barsak
hastalıkları, santral ateş, tirotoksikoz gibi nedenler izler. NBA vakalarının bir kısmı, çözümlenemeden
kendiliğinden ateş düşebilir. NBA olgularında anamnezde hastanın yaşadığı yeri, seyahat hikayesini,
hayvan temasını,çiğ süt tüketimini, kene sokması vb durumları sorgulamak enfeksiyon hastalıklarının
tanısını koymada çok önemlidir. Ateşi düşürüken amacımız uygun dozlarda ve aralıklarda parasetamol veya ibuprofenle hastanın konforonu sağlamaktır. Asetaminofen 10-15 mg/kg(4-6 saat aralarla)
veya ibuprofen 5-10 mg/kg (6-8 saat aralarla) ateş düşürmek için kullanılabilirler fakat dönüşümlü
kullanmak doz hatalarına ve yan etkilere neden olabileceği için ve hastanın konforu için ek bir faydası
olmadığından önerilmez(7). Destek tedavi olarak ılık uygulama yapılabilir fakat soğuk, alkollü, sirkeli
uygulamalar önerilmez. Aileler, hedefimizin normotermiyi sağlamaktan çok, çocukların konforunu
sağlamak olduğu konusunda bilgilendirilmelidir ve hastanın eşlik eden yakınmalarını takip edip bun89
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ları doktora bildirmenin en az ateşi takip etmek kadar önemli olduğu ailelere söylenmelidir.
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Dışkıda Kan Ayırıcı Tanısı
Poyraz Yorulmaz, Z.Merve Gökbuget, Oğuzhan Tin*, Kağan Çalışgan*, Rahşan Özcan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, *Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocukluk çağında rektal kanama sık rastlanılan yakınmalardandır. Dışkıda kan hematemez, melena ya da gizli kan şeklinde görülebilir. Treitz ligamanının proksimalinden olan kanamalar melena,
distalinden kaynaklanan kanamalar ise hematokezya şeklinde bulgu vermektedir. Çocukluk çağında
dışkıda kan ayırıcı tanısında hastanın yaşı, eşlik eden semptomlar, kanamanın miktarı, şekli ve rengi
önemlidir. Kanama nedenine göre tedavi planı belirlenmektedir.
Dışkıda kan görülen hasta öncelikli olarak hemodinamik açıdan değerlendirilmelidir. Hemodinamisi
stabil olmayan hastalarda monitorizasyon, oksijen desteği, uygun damar yolu ile  sıvı resusitasyonu
ve gerekirse kan replasmanı yapılması uygundur. Mideye ilerletilen bir nazogastrik tüp(NGT) yardımıyla rektal kanamanın kaynağı ile ilgili bilgi edinilebilir. Öyküde rektal kanamaya eşlik eden semptomlar, ek hastalıkların varlığı, en son alınan besinler, kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır.
Çocukluk çağında yaşa göre dışkıda kan görülmesine neden olan durumlar farklılık göstermektedir
(Tablo 1). Ayırıcı tanıda o yaş grubuna ait sık görülen nedenler öncelikle düşünülmelidir.
Yenidoğan (< 1 ay)
Anal fissür
NEK
Volvulus
Hirschsprung hastalığı
Kanama diyatezi
Vasküler malformasyon

Süt Çocuğu (1 ay-2 yaş)
Anal fissür
Meckel divertikülü
İnvajinasyon
Enfeksiyöz enterokolit
Duplikasyon
HSP
HÜS
Lenfonodüler hiperplazi
Anjiodisplazi

ÇOCUK (> 2 YAŞ)
Anal fissür
Enfeksiyöz enterokolit
Polip
İBH
Lenfonodüler hiperplazi
HSP
Anjiodisplazi
HÜS
Kanama diyatezi

TABLO 1. Yaşa göre rektal kanama nedenleri
Dışkı rengi rektal kanamanın nedeni ile ilgili bilgi verebilir. Dışkının üzerine sıvanmış şekilde kırmızı-parlak renkte kanama anüs ya da rektum kaynaklıdır. Mukus içeriği olan, dışkı ile karışık kan daha
çok kolonik seviyeden kanamayı düşündürür.  Kolik tarzda karın ağrısı ve çilek jölesi şeklinde dışkılama invajinasyonu düşündürür. Ağrısız vişne çürüğü renginde kanama Meckel divertikülü lehine bir
bulgudur. Defekasyon sonrası damlar tarzda taze kan gelmesi görülmesi rektal polip için tipiktir.
Tanıda laboratuar incelemeleri, dışkı incelemesi ve radyolojik tetkikler yapılmalıdır. Altta yatan bir kanama-pıhtılaşma bozukluğu olup olmadığı belirlenmelidir. Ayakta direk karın grafisi(ADKG),  ultrasonografi ilk yapılacak radyolojik incelemelerdir.  Meckel divertikülünden şüphelenildiğinde Teknesyum
99-m perteknetat sintigrafisi yararlı olabilir. Anjiografik incelemeler özellikle arteriovenöz malformasyonlara bağlı kanamaların tespitinde faydalıdır.
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Alt ve üst GİS endoskopisi dışkıda kan ayırıcı tanısında ve tedavisinde kullanılmaktadır. Rektal polip,
ülser, inflamatuar barsak hastalığı kolonoskopi ile tanınabilir. Polip saptanırsa kolonoskopik olarak
polip eksizyonu yapılır. İnflamatuar barsak hastalığı olan olgularda biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılmalıdır.
Sonuç olarak dışkıda kan ayırıcı tanısında hasta yaşı ve kanamanın şekli önemlidir. Ayrıntılı öykü alınması ve dikkatli fizik muayene ile çoğu kanamanın nedeni anlaşılmaktadır. Doğru tanı uygun tedavinin sağlanmasında en önemli basamaktır.
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Pediatric residency in Ireland
Roy Gavin Stone

In Ireland, medical education is 4-5 years duration. Paediatric residency is a minimum of 7 years and
is divided into Basic Specialist Training (2 years) and for Higher Specialist Training (5 years). There are
competitive interviews for entry to both components of paediatric residency and for paediatric subspecialist training if not subspecialising in general paediatrics. It is required to pass a set of 3 examinations to complete Basic Specialist Training. On average paediatric residents in Ireland work 61 hours
per week and do 4 shifts of 24 hour on site call per month. We get to leave after the hand over in the
morning. The take home salary in my first year of paediatric residency was 2,200 EUR per month. In
Ireland paediatricians work in either secondary or tertiary level care. Advantages to paediatric residency in Ireland include high satisfaction with career choice and good quality training. Disadvantages
to paediatric residency in Ireland include long working hours, prioritisation of service delivery over
training needs and separation of family units due to large distance between training posts.
İrlanda’da tıp eğitimi 4-5 yıl sürmektedir. Pediatri asistanlığı en az 7 yıl olup Temel Uzmanlık Eğitimine
(2 yıl) ve Yüksek Uzmanlık Eğitimine (5 yıl) ayrılmıştır. Hem pediatriye giriş hem de genel pediatrist
olmayacaklar için pediatrik yan dal uzmanlık eğitimi için zorlayıcı mülakatlar vardır. Temel Uzmanlık
Eğitimini tamamlamak için 3 setten oluşan sınavdan geçmek gerekir. Ortalama olarak İrlanda’daki
pediatri asistanları haftada 61 saat çalışmakta ve ayda 24 saatlik 4 nöbet tutmaktadır. Nöbet sabahı
teslimden sonra hastaneden çıkarız. Pediatri asistanlığının ilk yılında maaş ayda 2.200 Euro dur. İrlanda’da çocuk doktorları ikinci ya da üçüncü basamakta çalışırlar. İrlanda’da pediatri asistanlığının
avantajları kariyer seçimi ve kaliteli eğitim ile yüksek oranda memnuniyet olmasıdır. Dezavantajları
arasında uzun çalışma saatleri, eğitim ihtiyaçlarından ziyade hizmet sunumunun önceliklendirilmesi
ve eğitim alanları arasındaki mesafeden dolayı aile birimlerinin ayrılması yer almaktadır.
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İÇE BASMA –DÜZ TABANLIK-SIK KARŞILAŞILAN AYAK DEFORMİTELERİ
Doç. Dr. Ali ŞEKER, Uzm. Öğr. Dr. Rüya MERİÇ

Alt Ekstremite Gelişimi- İçe basma:
•

Yenidoğan döneminde   alt ekstremitelerde tipik olarak 30-60 derece civarında fleksiyon kontraktürü vardır. Dizlerde ise ortalama 20 derece kadar ekstansiyon kısıtlılığı normal kabul edilir.
Tibialarda 10-30 derece kadar iç rotasyon vardır.

•

Ayak ve ayak bilekleri intrauterin pozisyonun etkisini yansıtacak şekilde pozisyonlanmışlardır. Bu
dönemde esnek ekinovarus veya kalkaneovalgus deformiteleri görülebilmektedir.

•

Yenidoğan ve bebeklik döneminde alt ekstremitelerde varus dizilimi dikkati çeker. Zamanla varustaki azalma ortalama 14 ay civarında nötral bir dizilim elde edilmesini sağlar. Yaklaşık 18-24 aya
kadar normal kabul edilebilen varus dizilimi bu dönemlerden itibaren valgus yönünde düzelme
eğilimine girmelidir. Varustaki gecikmiş düzelme genellikle fizyolojik olmakla beraber bazen altta
yatan hastalıkların (Raşitizm, Blount hastalığı, iskelet displazileri, vs…) bulgusu da olabilir. Dört yaş
civarında zirve yapan alt ekstremite valgus dizilimi sonrasında azalarak yaklaşık 7-8 yaş civarında
erişkin yaş grubundaki seviyeyi yakalar. Özellikle kız çocuklarında valgus çok belirgin olabilmektedir. Erkek çocuklarında aşırı valgus altta yatan hormonal bozukluğun işareti olabilir.

•

Çocuklarda sık karşılaşılan içe basma (başparmaklar birbirine doğru bakarak yürüme) büyüme
döneminde aileleri en fazla tedirgin eden durumlar arasında yer alır. Aslında bu durum alt ekstremite gelişimi için doğal bir sürecin belirtisidir. Düz bir çizgi üzerinde yürdüğümüzde çizgi ile ayağımız uzunlamasına aksı arasındaki açı “ayak ilerleme açısı” olarak adlandırılır. Genel olarak 10° içe
doğru ve 20° dışa doğru basma normal kabul edilir. Temel olarak üç sebebi vardır.
i. Metatarsus adduktus (fasülye ayak)
ii. İnternal tibial torsiyon
Çocuk yürürken patellalar düz pozisyondadır (Şekil 1)
iii. Artmış femoral anteversiyon
Çocuk yürürken patellalar iç rotasyondadır.
Kalça iç rotasyonu artmıştır ve genellikle “w” ya da “kurbağa” pozisyonu olarak
adlandırılan şekilde otururlar.

Bu üç durumun da ortak noktası zamanla kendiliğinden düzelmeleri ve işlevsel açıdan sorun yaratmamalarıdır.  Düzelmeyi engelleyen altta yatan bir durum olmadığı takdirde (nöromusküler hastalıklar, vs…) çok nadiren cerrahi tedavi ile düzeltilmeleri gerekebilir. Bazı çocuklarda görülen ayağın
dış rotasyonda yürüme şekli ise sıklıkla eksternal tibial torsiyon ile ilişkilidir. Bu deformite ilerlemeye
meyilli olması sebebiyle hastalar yakın takip edilmelidir.
Çocuklarda Sık Karşılaşılan Ayak Deformiteleri
1) Pes Planus (Düz Taban)
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Ayağın medial longitudinal arkının düzleşmesini ifade eder. (şekil 2) Aslında doğum anında çocukların
hemen hepsi düz tabandır. Ayak tabanında yer alan yağ dokusunun zamanla erimeye başlaması ile
üç yaşından itibaren ayak kavisi oluşmaya başlar ve yaklaşık 8-10 yaşa kadar %85 oranında kendiliğinden düzelme görülür. Pes planus esnek ve sert olmak üzere iki alt gruba ayrılır.
•

Esnek tipte çocuğun yük vermediği zamanlarda mevcut olan medial longitudinal arkın ayakta durma esnasında kaybolduğu gözlenir. Bu hastalarda parmak ucuna kalkıldığında veya ayak başparmağı ekstansiyona zorlandığında medial ark oluşur. (şekil 3)

•

Sert tip pes planusta ise ayak medialinde kavis yoktur. Parmak ucuna kalkma veya başparmak
ekstansiyonu kavis oluşumunu sağlamaz. Tarsal koalisyon ve vertikal talus ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken sorunlardır.

Birkaç istisna dışında pes planus tedavi gerektiren bir durum değildir. Özellikle esnek tipinde çocuğun çabuk yorulma ve ağrı şikayetleri yoksa tedavi gereksizdir. Günümüzde sıklıkla kullanılan tabanlık, ortopedik ayakkabı, vb araçların ayak yapısını değiştirmediği artık kanıtlanmıştır. Bu sebeple
aileleri iyi bilgilendirmek ve çocukları gözlemlemek yeterlidir. Eğer pes planus ile ilgili olduğundan
emin olduğumuz şikayetler mevcutsa o zaman medial arkı destekleyecek, ve subtalar eklem valgusunu dengeleyecek aparatlar kullanılabilir. Fizik tedavi uygulamaları ve tedaviye dirençli semptomatik
olgularda cerrahi tedavi gerekebilir.
2) Pes Ekinovarus (PEV) (Talipes Ekinovarus/ Club Foot/ Çarpık Ayak)
Erkeklerde daha sık karşılaşılan ayak bileğinde ekinus (plantar fleksiyon), subtalar eklemde varus ve
tarsometatarsal eklemde adduktus deformitelerinin görüldüğü bir deformitedir.(şekil 4) Oluşum mekanizması ile ilgili bir çok hipotez vardır. Ayakların anne karnında sıkışması, genetik hastalıklar, bağ
dokusu sorunları suçlanmıştır. Olguların çoğu idiyopatiktir. Altta yatan nöromusküler hastalıklar veya
sendromlar irdelenmelidir. Fizik muayene tanının konulmasında yeterlidir. Anne karnındaki duruştan
kaynaklanan esnek tipteki ayaklar (postural çarpık ayak) başlangıçta gözden kaçabilir. Bu çocukların
deformitesi esnektir ve basit manipülasyonlarla düzeltilebilir. Ekinus deformitesi yoktur. Gerçek anlamda PEV, anne karnında bile tanı alabilir. Deformite çok açıktır ve klinik muayene tanı için yeterlidir.
Tedavide seri alçılamalar, gerekli durumlarda yumuşak doku cerrahileri, nüks olgularda geniş cerrahi
müdahaleler planlanır.
3) Metatarsus Adduktus (fasülye ayak)
Ön ayağın adduksiyon pozisyonunda durduğu, orta ve ard ayakta ise herhangi bir anormalliğin olmadığı ayak deformitesidir. (şekil 5) Eğer ağır bir deformite yoksa tedavi gerektirmez. Esnek tipler takip
edilir. Ayakların çoğu ergenlik dönemine kadar kendiliğinden düzelir. Ancak çok sert ayaklarda tedavi
gerekebilir.
4) Pes Kavus
Medial longitudinal arkın normalden daha yüksek olduğu durumu tarif etmektedir. (şekil 6) Ayak kavisi yüksektir. Ayak parmaklarında pençeleşme oluşabilir. Subtalar eklemde varus deformitesi eşlik
ederse kavovarus ayak olarak adlandırılır. Altta yatan nörolojik hastalık varlığı mutlaka ekarte edilmelidir. Hastalarda yere basış şekline bağlı olarak ayakta nasırlaşmalar ve buna bağlı ağrı, sık ayak bileği
burkulması ve stres kırıkları oluşabilir. Hafif deformiteler için semptomatik tedavi (gözlem, tabanlık,
vs..), daha ağır deformiteler için cerrahi tedavi düşünülebilir.
5) Pes Kalkaneovalgus
Genellikle anne karnında ayağın sıkışması sebebiyle oluşan pozisyonel bir deformitedir.(şekil 7) Doğumda en sık karşılaşılan deformitelerdendir. İlk çocuk ve kızlarda daha sık görülür. Ayak açısından
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masum bir deformitedir ve tamamına yakını ilk üç ay içerisinde kendiliğinden düzelir. Hem ailenin
psikolojik olarak rahatlaması hem de iyileşme süresinin kısaltılması açısından gerdirme egzersizleri
verilebilir. GKD’nin eşlik edebilmesi sebebiyle kalçalar mutlaka kontrol edilmelidir.
6) Vertikal Talus
Navikulanın talus üstünde redükte edilemeyen dorsale dislokasyonudur. Navikula dorsolaterale çıkıktır. Sıklıkla nöromusküler hastalıklar (myelomeningosel, arthrogripozis, diastometamyeli) ve kromozomal anomaliler ile ilişkilidir. Klinik olarak, ayak belirgin bir talus başı ile rijid konveks plantar
yüzeye (rockerbottom ayak) sahiptir. Tedavide geçmiş dönemlerde geniş yumuşak doku rekonstruksiyonları yapılırken, günümüzde haftalık seri manipülasyon ve alçılamalar sonrası kısıtlı cerrahi
müdehaleler tercih edilmektedir.
7) Oblik Talus
Vertikal talusa benzer klinik görünüme sahip olabilir ancak hastaların büyük çoğunda deformite kendiliğinden düzelir.
8) Juvenile Bunion (Juvenil halluks valgus)
Ayak 1. Metatarsophalangeal eklemin valgus deformitesidir. Sıklıkla bilateral ve aileseldir. Adolesan
kızlarda daha sık görülür. Tedavide konservatif olarak geniş burunlu ve ark destekli ayakkabı tercih
edilir. Parmak arası makara veya atel kullanımı tercih edilebilir. Cerrahi, büyüyen hastalarda nüks sık
olduğundan ilk tercih olmamalıdır.
9) Terzi Bunyonu (Bunionette/terzi bunyonu)
Beşinci metatarsal başın lateralinin çıkıntısıdır. Hastalar ayakkabı basısı sebebiyle ağrı ve şişlik şikayetiyle başvururlar. İlk tedavi olarak daha geniş ayakkabı tercihi ve ayakkabının lateral kısmının
yastıkçıklarla desteklenmesi olmalıdır. Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalara düzeltici osteotomi uygulanır.
Şekiller

Şekil 1
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Şekil 2						

Şekil 3

     
Şekil 4				

Şekil 5

Şekil 6

Şekil 7
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Pediatric residency in Turkey
Rüya MERİÇ

In Turkey medical education is 6 years. After that you can either be a primary care doctor (to work in
ER or family medicine) or a specialist. To be a specialist you have to take a test, with the points you get
you can get in to a university hospital or education and research hospital. For pediatrics, residency
is 4 years and you have to write a thesis and take a test to complete. On average we do 35-40 hours
(depending on the rotation). A first year resident works 10 overnight shifts per month and a 4th year
resident works 4 night shifts/month. We don’t have rest period after night shift. So if a resident has
night shift that day, they have to work for min. 32 hours. Our average salary is 1300 Euro/month. In
Turkey pediatricians can work in primary care, secondary and tertiary level care. Advantages of being
a pediatric resident in Turkey are being able to have a good clinical experience due to the amount of
patients and seeing rare genetic diseases and metabolic syndromes do to consanguineous marriages. Disadvantages are long working hours, not having a rest after night shifts, more than 500 children/day in the emergency and most disastrous part is the violence against health workers.
Türkiye’de tıp eğitimi 6 yıldır. Bundan sonra birinci basamak doktoru (acil veya aile hekimliğinde çalışmak için) veya uzman olunur. Uzman olmak için bir sınava girmemiz gerelidir; aldığımız puanlarla
bir üniversite hastanesini veya eğitim ve araştırma hastanesini kazanırız. Pediatri için asistanlık süresi 4 yıldır ve tez yazıp sınava girmemiz gerekir. Ortalama olarak 35-40 saat (rotasyona bağlı olarak)
çalışıyoruz. Birinci yıl asistanı ayda 10 nöbet, 4. yıl asistanı ayda 4 nöbet tutmaktadır. Nöbet ertesi
dinlenme süremiz yoktur. Bu yüzden, eğer bir asistan o gün nöbetçi ise min. 32 saat çalışmaktadır.
Ortalama maaşımız 1300 Euro/aydır. Türkiye’de çocuk doktorları birinci basamakta, ikinci ve üçüncü
basamakta çalışabilirler. Türkiye’de pediatri asistanı olmanın avantajları çok hasta sayısı nedeniyle
iyi bir klinik tecrübeye sahip olma ve akraba evlilikleri nedeniyle nadir görülen genetik hastalıklar
ve metabolik sendromları görebilmektir. Dezavantajları ise uzun mesai saatleri, nöbet ertesinin olmaması, acil servislere günde 500’den fazla çocuk hasta müracat etmesi ve en üzücü kısmı da sağlık
çalışanlarına yönelik şiddettir.
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Anafilaksiye Tanısal Yaklaşım ve Tedavi
Dr. Sezin AYDEMİR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı

Anafilaksi ağır,yaşamı tehdit eden yaygın veya sistemik aşırı duyarlık reaksiyonudur. Anafilakside belirti ve bulgular genellikle alerjen ile karşılaştıktan sonra 2 saat içinde ortaya çıkar. Anafilaksi uyaranları yaş gruplarına göre genel olarak benzer kabul edilir. Çocuklar ergenler ve genç erişkinlerde besinler ilk sırayı alırken, besinleri venomlar ve ilaçlar takip eder. idiyopatik anafilaksi tanımı olası bütün
anafilaksi nedenleri dışlandıktan sonra konmalıdır. Anafilaksi için klinik kriterler;
3 kriterden 1’i olmalı
1. Ani ortaya çıkan deri ve mukoza bulgularına solunum ya da kardiyovasküler bulgulardan birisinin
eşlik etmesi
2. Olası alerjen ile karşılaşma sonrası deri, solunum, kardiyovasküler ya da gastrointestinal bulgulardan ikisinin olması.
3. Bilinen bir alerjen ile karşılaşma sonrası ani hipotansiyon gelişmesi.
Tedavide;
Hastanın havayolu güvence altına alınmalı, sorumlu antijen ile teması kesilmeli, sırt üstü bacakları
yukarı gelecek şekilde yatırılmalı ve maske ile oksijen alması sağlanmalı. İlk verilmesi gereken ilaç
adrenalin olup, 0,01 mg/kg  1:1000 (1 mg/ml) uyluğun ön yan tarafına vastus lateralis kasına intramusküler olarak uygulanmalı. Çocuk için maksimum doz 0,3 mg dır. Semptomlar devam ederse 5-15
dakika ara ile birkaç kez daha verilebilir. Antihistaminikler, kortikosteroidler, salbutamol hastanın
semptomlarına göre verilebilir. İzlem süresini belirlerken başvuru sırasındaki klinik ağırlık  ve bulguları başlaması ile adrenalin uygulanması arasındaki süre dikkate alınmalı. Tüm özellikleri olumlu olan
olgularda izlem süresi 6-8 saat ile sınırlandırılabilir. Avrupa Allerji ve Klinik İmmunoloji derneği(EAACI)
solunum yakınması ile gelen olguların 6-8 saat, dolaşım bozukluğu tablosunda gelenlerin 12-24 saat
izlenmesini önermektedir. Riskli hastalara koruyucu önlemlerin anlatılması yanı sıra adrenalin otoenjektörü de reçete edilmeli. Hastaya ve yakınına adrenalin otoenjektörü ne zaman ve nasıl kullanacağı
öğretilmeli.
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YENİ REHBERLER EŞLİĞİNDE TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONLARI
Sinem KARA

Tonsillektomi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en yaygın cerrahi işlemlerden biridir ve en son yayınlanan verilere dayanarak, 15 yaş altı çocuklarda yıllık 289.000 kez uygulanmaktadır. Ameliyat endikasyonları, her ikisi de çocuğun sağlık durumunu ve yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilen,
tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarını ve obstrüktif uyku bozukluğunu içerir. Faydalarına rağmen, tonsillektominin boğaz ağrısı, postoperatif bulantı ve kusma, dehidratasyon, beslenmenin gecikmesi,
konuşma bozukluğu (velofarengeal yetmezlik), kanama ve nadiren ölüm gibi komplikasyonları bulunmaktadır. Tonsillektomi operasyonunun sıklığı, eşlik eden morbiditelee ve yeni randomize kontrollü
çalışmaların varlığı, güncellenmiş bir klinik kılavuz gerekliliğini doğurmuştur.
Tonsillektominin, boğaz enfeksiyonlarının gözlemlenmesi ve tıbbi tedavisi ile karşılaştırıldığında fiili
yararları konusunda tartışmalar devam etmektedir. Sağlık Araştırma atave Kalite Ajansı’ndan yapılan karşılaştırmalı etkinlik incelemesinde tonsillektomi geçiren tekrarlayan boğaz enfeksiyonları olan
çocuklarda, boğaz enfeksiyonlarının sayısının (orta derecede kuvvetli kanıt) ve bununla ilişkili sağlık
hizmeti kullanımı ve iş / okulun devamsızlıklarının (düşük derecede kuvvetli kanıt) ameliyat sonrası
ilk yılda düzeldiği bildirilmiştir. Bu faydalar devam etmemiş ve uzun vadeli sonuçların eksik olduğu
bildirilmiştir.
Tonsillektomi, olası yatış süresini, anestezi risklerini, uzun süreli boğaz ağrısını ve finansal maliyetleri
içeren yelpazede bir morbiditeye sahip cerrahi bir prosedürdür. Cerrahi sırasında veya sonrasında
oluşan kanama tonsillektominin sık bir komplikasyonudur. Yayınlanan raporlarda primer kanama
oranı (ameliyattan sonraki 24 saat içinde) % 0,2 ile% 2,2 arasında ve sekonder kanama oranı (ameliyattan >24 saat sonra) % 0,1 ile% 3 arasında değişmiştir.  Tonsillektomi sonrası kanama, gözlem veya
yeniden cerrahi için hastaneye yatma endikasyonu oluşturabilmektedir.
Tonsillektominin diğer komplikasyonları çeşitlidir ve iyi tanımlanmıştır. Operasyonel komplikasyonlar
arasında diş, larenks, farengeal duvar (konstriktör kas veya altta yatan arteryel yapılar) veya yumuşak
damak travması, ayrıca zor entübasyon, laringospazm, larenks ödemi, aspirasyon, solunum yetmezliği ve kardiyak arrest yer alır. Karotis arter hasarı, dilde şişme, tat almada değişiklik, dudak yanığı,
göz yaralanması ve mandibular kondil kırığı dahil olmak üzere yakındaki yapılarda da   yaralanma
bildirilmiştir. Ameliyat sonrası komplikasyonlar bulantı, kusma, ağrı ve dehidratasyon, yansıyan otalji,
postobstrüktif akciğer ödemi, velofarengeal yetmezlik ve nazofarenks stenozudur. Komplikasyonlar kraniyofasiyal bozukluklar, Down sendromu, serebral palsi, nöromüsküler hastalıklar, majör kalp
hastalığı veya kanama diyatezi bulunan hastalarda ve 3 yaşından küçük çocuklarda daha sık görülür.
ÖNERİ-1: Boğaz enfeksiyonu için beklemek: Klinisyenler, son 1 yılda <7 atak, son 2 yılda <5 atak ya
da son 3 yılda <3 atak mevcut ise rekürren boğaz enfeksiyonunu görmek için beklemelidir.
ÖNERİ-2: Dökümante edilmiş rekürren boğaz enfeksiyonu: Klinisyenler, son 1 yılda ≥7 atak, son
2 yılda  ≥5 atak ve son 3 yılda ≥3 atak olan rekürren boğaz enfeksiyonu hastalarında, medikal dökümantasyon mevcut ise operasyon önerebilir. Ek olarak bu şartlardan en az 1 tanesi mevcut olmalıdır:
>38.3°C ateş, servikal lenfadenopati, tonsillar eksuda ya da A grubu beta hemolitik streptokok pozitif
test varlığı.
ÖNERİ-3: Değişik faktörlerle birlikte olan rekürren enfeksiyonda tonsillektomi: Klinisyenler,
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yine de bunlarla sınırlı olmamak üzere, tonsillektomiyi destekleyebilecek faktörleri modifiye etmek
için Öneri-2’deki kriterleri karşılamayan tekrarlayan boğaz enfeksiyonu olan hastayı,   bu faktörler
açısından değerlendirmelidir: çoklu antibiyotik alerjileri / intoleransı, PFAPA (periyodik ateş, aftöz stomatit , farenjit ve adenit) veya > 1 peritonsiller abse öyküsü.
ÖNERİ-4: Obstrüktif Solunum Bozukluğu için tonsillektomi: Klinisyenler, uykuda obstrüktif solunum bozukluğu (UOSB) ve tonsil hipertrofisi olan çocuk bakıcılarına, büyüme geriliği, zayıf okul performansı, enürezis, astım ve davranış sorunları dahil, tonsillektomiden sonra iyileşebilecek komorbid
durumlar hakkında sorular sormalıdır.
ÖNERİ-5: Polisomnografi endikasyonları: Tonsillektomi yapmadan önce, klinisyen, <2 yaşlarında
veya aşağıdakilerden herhangi birini sergilerse, uykuda obstrüktif solunum bozukluğu (UOSB) olan
çocukları polisomnografi (PSG) için yönlendirmelidir: obezite, Down sendromu, kraniyofasiyal anormallikler, nöromüsküler bozukluklar, orak hücre hastalığı veya mukopolisakkaridozlar.
ÖNERİ-6: Polisomnografi için ek öneriler: Klinisyen, tonsillektomi ihtiyacının belirsiz olduğu çocuklarda Öneri-5’te sıralanan komorbiditelerden herhangi biri yoksa ya da muayene bulguları ile bildirilen obstrüktif uyku bozukluğu şiddeti arasında uyumsuzluk varsa,   tonsillektomiden önce polisomnografi yapılmasını desteklemelidir.
ÖNERİ-7: Obstrüktif Uyku Apnesi’nde tonsillektomi: Klinisyenler, polisomnografi (PSG) ile belgelenen obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan çocuklar için tonsillektomiyi önermelidir.
ÖNERİ-8: Persistan ya da Rekürren Obstrüktif Uyku Bozukluğu ile ilgili eğitim: Klinisyenler hastalara ve bakıcılara tavsiyede bulunmalı ve uykuda obstrüktif solunum bozukluğunun (UOSB) tonsillektomiden sonra devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini ve daha fazla tedavi gerektirebileceğini açıklamalıdır.
ÖNERİ-9: Perioperatif ağrı danışmanlığı: Klinisyen, perioperatif eğitim sürecinin bir parçası olarak
posttonsillektomi ağrısının yönetilmesinin önemi hakkında hastalara ve bakıcılara danışmanlık yapmalı ve ameliyat sırasında bu ağrıyı tahmin etme, yeniden değerlendirme ve uygun bir şekilde tedavi
etme ihtiyacı konusunda hatırlatmalar yaparak bu danışma süresini güçlendirmelidir.
ÖNERİ-10: Perioperatif antibiyotikler: Klinisyenler tonsillektomi ameliyatı geçiren çocuklara perioperatif antibiyotik vermemeli veya reçete etmemelidir.
ÖNERİ-11: İntraoperatif steroid: Klinisyenler tonsillektomi yapılan çocuklara intraoperatif tek doz
intravenöz deksametazon vermelidir.
ÖNERİ-12: Tonsillektomi sonrası yatakbaşı monitorizasyon: Hasta3 yaşından küçük ise ya da şiddetli obstrüktif uyku apnesi varsa (AHI≥10, Oksijen saturasyonu<%80, ya da ikisi birden), tonsillektomi sonrası yatakbaşı monitorizasyon uygulanmalıdır.
ÖNERİ-13: Postoperatif İbuprofen ve Asetaminofen: Klinisyenler tonsillektomi sonrası ağrı kontrolü için İbuprofen, Asetaminofen ya da her ikisini birden önermelidir.
ÖNERİ-14: Postoperatif kodein kullanımı: Klinisyenler 12 yaşından küçük çocuklara tonsillektomi
sonrası kodein ya da kodein içeren herhangi bir ilaç reçete etmemelidir.
ÖNERİ-15A: Kanama için sonuç değerlendirmesi: Klinisyenler tonsillektomiden sonra hastalar ve
/ veya bakıcılar ile takip etmeli ve tıbbi kayıtta cerrahi işlemden sonra 24 saat içinde (primer) ve 24
saatten sonra (sekonder) kanama varlığını veya yokluğunu belgelemelidir.
ÖNERİ-15B: Posttonsillektomi kanama (PTK) oranı: Klinisyenler primer ve sekonder posttonsillektomi kanama oranlarını en azından yılda 1 hesaplayarak değerlendirmelidir.
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The Role of Young Pediatricians in Immunization Advocacy
Smriti Mathema
Kathmandu Medical College Teaching Hospital, Kathmandu University

Immunization is considered as the most cost-effective and efficient measures to control and eliminate vaccine-preventable diseases. Immunization program is universal and one of the most successful public health program world-wide. Each Government should be committed to reaching every
child by ensuring adequate financing, governance, logistics and service delivery. Pediatricians have a
major role in reducing child mortality, morbidity and disability due to vaccine-preventable diseases.
So where do Young Pediatricians fit in? In this age of anti-vaxxers and social media, our involvement
is extremely crucial and we could be the ones to make a significant positive impact by being Advocates for Vaccines.
We are qualified advocates by credibility, position, reputation and our experiences; and the advocacy
skills are no different from our daily direct care skills. There can be multiple levels of advocacy: from
Individual level, Community level, Regional level to International level. Advocacy even often includes
speaking out on our patients’ behalf. Quality information is the foundation of any advocacy effort.
Without proven facts, reliable data, common sense and good science behind our effort, we may lose
credibility and the trust of key decision makers.
When talking about immunization advocacy one must be prepared and should: • Assemble facts
and figures • Gather reliable data • Analyze policies and practices • Analyze the media • Define your
audiences • Build effective communication channels With careful planning, commitment and resources any advocacy objective can be fulfilled. And, do remember, we are one of many, both within our
profession and within our community, who cares about children’s health and well-being, giving us
strength in numbers. Immunization is now recognized as a social norm, however, different statistics
show that targeted interventions and approaches are needed to reach every child with the age-appropriate antigen. Advocacy can bring people together to work towards a shared vision, let ours be
to have a world where all children have access to vaccines.
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Aksayan Çocuk
Doç.Dr. Ali Şeker, Uzm.Dr.Soner Koçak

Normal yürüme kabiliyeti olan bir çocuğun yürüyüşünün bozulması, ekstremitelerine yük verememesi veya verirken zorlanması olarak açıklanabilir.
Aksayan çocukla karşılaşıldığında alınacak iyi bir hikaye ve fizik muayene sonrası ayırıcı tanılar göz
önünde bulundurularak şüphelenilen bölgelere yönelik görüntüleme tekikleri istenir.
İlgili bölgenin bir alt ve üst eklemlerini gösterecek şekilde en az iki yönden alınmış direkt grafiler, yumuşak doku veya eklem içi bir sorun düşünülüyorsa ultrasonografi, gerekli durumlarda BT, MRG ve
kemik sintigrafisi tanının konulması açısından faydalanılabilecek görüntüleme yöntemleridir.
Tam kan sayımı, biyokimya, ESR, CRP, tam idrar tahlili, gerekli durumlarda romatolojik parametreler
çalışılmalıdır. Şüphelenilen durumlarda hematolojik ve metabolik hastalıklar açısından gerekli tetkikler yapılmalıdır.
Artrit tablosu olduğunda eklem aspirasyonu yapılıp makroskopik inceleme sonrası biyokimyasal  ve
mikrobiyolojik incelemeye (direkt bakı, Gram boyama, kültür) gönderilmelidir.
Elde edilen veriler ışığında gerekli durumlarda çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, ortopedi,
romatoloji gibi branşların ortak değerlendirmesi ile en uygun tedaviye mümkün olduğu kadar erken
başlanılmalıdır. (Tablo)
Tablo. Aksayan çocukta ayırıcı tanı tablosu
Sebep
Kas iskelet
sistemi
yaralanmaları

Hikaye/ipuçları
Travma öyküsü (+)

Olası bulgular
İlgili bölgede ekimoz, şişlik, dokunmayla ağrı
Eklem hareket kısıtlılığı
Kırık veya çıkık varsa deformite olabilir
Aşı/ enjeksiyon
Yakın zamanda kas içine yapıl- Kuadrisepse yapıldıysa diz fleksimış enjeksiyon öyküsü(+)
yon kısıtlılığı
Şişlik, hassasiyet
Geçici sinovit (Travma öykü- Geçirilmiş enfeksiyon öyküsü Çocuk rahat, huzursuzluk yok
sü yoksa en önemli sebep- (+)
Genelde koşup oynar ancak aksar,
lerden)
bazen hareket kısıtlılığı olabilir
Kan tetkikleri normal olabilir
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Reaktif atrit

Akut romatizmal
ateş

Aseptik
enflamatuar
artritler
Perthes hastalığı

Femur başı epifiz kayması

Septik artrit

Osteomiyelit

Ekstremite
uzunluk
eşitsizliği
Neoplazmlar

Diskit

Osteokondrozlar
Pes planus

Geçirilmiş enfeksiyon öyküsü Eklem şiş ve ağrılı
(+)
Cilt döküntüsü, konjuktivit, uretrit
eşlik edebilir
Geçirilmiş boğaz enfeksiyonu
Ateş
öyküsü (+)
Gezici poliartrit (ağrılı,şiş eklem)
Cilt döküntüsü
Kardit
Korea
Sistemik bulgular
Eklem hareketlerinde kısıtlılık, şişTekrarlayan ataklar
lik, kızarıklık,
Aile öyküsü
ısı artışı olabilir
Genelde özellik yoktur
Kasık/diz ağrısı
Kalça iç rotasyonu kısıtlı
6-10 yaş erkek çocuklarında daha
sık
Genelde özellik yoktur
Kasık/diz ağrısı
Bazen travma öyküsü olabilir
Kalça iç rotasyonu kısıtlı
10-14 yaş erkek çocuklarda daha
sık
Geçirilmiş enfeksiyon öyküsü
Ateş, huzursuzluk, şiddetli ağrı
  olabilir
Eklem hareketleri çok kısıtlı
Şişlik, kızarıklık ve ısı artışı var
Geçirilmiş enfeksiyon öyküsü Ateş, huzursuzluk, şiddetli ağrı
olabilir
Eklem hareketleri kısıtlı
Şişlik, kızarıklık ve ısı artışı var
GKD, konjenital anomali, trav- Galeazzi (+)
ma   
Altta yatan patolojiyle uyumlu bulöyküsü (+)
gular
Gece ağrısı
Yerleşime göre şişlik, lokal hassasiSistemik şikayetler
yet,
Kilo kaybı
hareket kısıtlılığı olabilir
Sistemik bulgular olabilir
Geçirilmiş enfeksiyon öyküsü Ateş
olabilir
Bel ağrısı
Hareket kısıtlılığı
Aktivite sonrası artan ağrı
Lokal ağrı
Şişlik eşlik edebilir
Aktivite sonrası artan ağrı
Pes planus
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Omurga deformiteleri
Doç. Dr. Ali ŞEKER, Uzm. Dr. Soner KOÇAK

Skolyoz, vertebraların koronal plandaki deformitesini ifade eder. Ancak çoğunlukla aksiyel ve sagital
planda da sorun vardır. Kifozda ise sagital planda olması gereken eğriliğin normal sınırların dışına
çıktığını görürüz
Skolyoz en sık idiopatik olarak karşımıza çıkar ve insidansın pik yaptığı yaşa göre infantil (0-3 yaş),
juvenil (3-10 yaş), adölesan (>10 yaş) olmak üzere 3 gruba  ayrılır.
Sebebi bilinmeyen deformitelerin dışında konjenital anomaliler, nöromusküler hastalıklar, travma,
tümörler ve iatrojenik sebeplerle de skolyoz oluşabilir.
Hasta ve hasta yakınlarının başvuru şikayetleri yaş gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Sıklıkla
kozmetik nedenlerle başvurulur. Ağrının çok sık ve şiddetli olması beklenmez. Şiddetli ağrı varlığı sekonder skolyoz nedenlerini düşündürtmelidir.
Hastaların şikayet ve klinik bulguları doğrultusunda iyi bir anamnez alınmalı, detaylı fizik muayene
yapılmalıdır. Sadece omurga sorunlarının değil, bacak uzunluk eşitsizliği gibi omurga dışı sorunların
da skolyoza neden olabileceği unutulmamalıdır.
Hastaların kıayfetleri çıkartılı omuz ve skapulaların seviyeleri incelenmeli, spinz çıkıntılar vasıtasıyla
omurga dizilimi takip edilmelidir. Adams öne eğilme testi ile hörgüç (rib hump) deformitesinin varlığı
incelenmelidir.
En az iki yönden direkt grafi çekilmeli, gerekli görülürse BT ve MRG dan yararlanılmalı, alınacak kesitler tüm kolon vertebrayı içermelidir.
Çekilen grafilerde yapılan ölçümlerde 10 dereceden fazla eğrilik tespit edilmesi durumunda skolyoz
tanısı konulur. 10 derecenin altındaki eğriliklere spinal asimetri denilmektedir.
Normal insan vücudunda sagittal planda torasik bölgede 20-45 derece arasında kifoz mevcuttur. 45
derecenin üzerindeki eğrilikler patolojik kabul edilir. Artmış veya azalmış kifoz açısı ağrıya neden olabilmektedir.
Ilerleme ihtimali nedeniyle hastalar belirli periyotlarla kontrole çağrılmalıdır. Hafif eğrilikler fizik tedavi uygulamaları ile takip edilirken, ilerlemeye meyilli eğriliklerde bazı hekimler korse kullanımını
tavsiye etmektedir. Ileri evre eğrilikler olası komplikasyonların önlenmesi açısından cerrahi olarak
tedavi edilir.
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Şekil 1. Kifoskolyozu olan hastanın arkadan ve yandan görüntüsü. Arkadan bakıda skapulalar ve
omuzlar arasındaki seviye farkı görülmekte. Bunun yanında vertebraların spinöz çıkıntıları takip edilerek omurga dizilimi anlaşılabilmekte

Şekil 2. Adams öne eğilme testinde vertebraların rotasyonundan kaynaklanan hörgüç (rib hump)
deformitesi gözlenmekte.
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Pediatric Residency in Denmark
Søren Lomholt

In Denmark, medical education is 6 years duration. Paediatric residency is a minimum of 5 years and
is divided into an Introductory Position (1 year) and Specialist Training (4 years). There are competitive interviews for entry to both components of paediatric residency; a regular job interview for the
Introductory Position and a multiple-mini-interview for Specialist Training. Subspecialisation is usually negotiated (if possible) with the department head at the beginning of an employment. Formal
assessment of trainees is conducted on a continuous peer review basis in the clinical setting, where
the trainee has to achieve a series of skills (procedures, teaching, leadership, ethics, communication,
medical expertise etc.) set by the Danish Health Authority.
On average paediatric residents in Denmark can work up to 37 hours per week and do 1 night shift
(13-17 hours) every 6 days with a following rest day. The starting salary is around 5,000 EUR per
month (before income tax). In Denmark pediatricians work in either secondary or tertiary level care.
Advantages to paediatric residency in Denmark include good quality training, a strong doctors union
and a homogenous public healthcare system with electronic records. Disadvantages to paediatric residency in Denmark is the ongoing economic reforms, were health care “production” is valued higher
than residency training.
Danimarka’da tıp eğitimi 6 yıldır. Pediatri asistanlığı en az 5 yıldır; pediatriye giriş için 1 yıl ve uzmanlık eğitimine 4 yıl ayrılmıştır. Pediatriye giriş için mülakat vardır; alt uzmanlık genellikle (mümkünse),
bir iş başlangıcında bölüm başkanı ile müzakere edilir. Kursiyerlerin resmi olarak değerlendirilmesi,
Danimarka Sağlık Kurumu tarafından belirlenen bir dizi beceriyi (prosedürler, öğretim, liderlik, etik,
iletişim, tıbbi uzmanlık vb.) sürekli bir akran incelemesiyle yapılır.
Ortalama olarak Danimarka’daki pediatristler haftada 37 saate kadar çalışabilir ve takip eden bir
dinlenme günüyle her 6 günde bir nöbet (13-17 saat) tutar. Başlangıç maaşı ayda yaklaşık 5.000 EUR
(gelir vergisinden önce). Danimarka’da çocuk doktorları ikinci ya da üçüncü basamakta ya çalışırlar.
Danimarka’da pediatri asistanlığının avantajları kaliteli eğitim, güçlü bir doktor birliği ve elektronik kayıtları olan homojen bir halk sağlığı sistemi içerir. Dezavantajları devam eden ekonomik reformlardır,
sağlık hizmeti “üretimi” eğitiminden daha değerlidir.
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Trombositopenili Olgular ve Ayırıcı Tanıları
Büşra Hotaman1, Yusuf Günay1, Ece Söylem1, Süheyla Ocak2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD
1

2

Trombositopeni kan trombosit değerinin 150000/mm3’ün altında olmasıdır.  Çocukluk çağında trombositopeni genellikle asemptomatik olup, rutin değerlendirmeler sırasında rastlantısal ya da ciltte
peteşiler, ekimozlar ve kanama bulguları nedeniyle  yapılan tetkiklerde saptanabilir. Trombositopeni düşünülen bir çocukta öncelikle trombositopeni varlığı periferik yayma ile doğrulanmalıdır. Teknik nedenler (kan örneğinin pıhtılaşması), yapısal trombosit bozuklukları (makrotrombositler) ya da
trombosit satellizmi gibi nedenlerle yanlış düşük değerler görülebilir. Çocuklarda semptomatik ve
doğrulanmış trombositopeni varlığında en sık nedenlerin başında immün trombositopenik purpura
(İTP)   gelmektedir. Trombositopeni ile tetkik edilen çocukların %10-20’inde altta yatan bir hastalık
saptanabilir.  Ancak İTP’nin bir dışlama tanısı olduğu unutulmamalıdır. Temel olarak trombositopeni
sınıflandırması altta yatan mekanizmaya göre yapılır.  Bunlar başlıca immün-aracılı trombosit yıkımının arttığı otoimmün hastalıklar, ilaç reaksiyonları, immün yetmezlikler, trombosit tüketiminin arttığı
mikroanjiyopatik hemolitik anemiler, majör cerrahi/travmalar, non-immün yıkımın arttığı hipersplenizm, von-Willebrand faktör eksikliği gibi durumlar, metabolik hastalıklar, yapımın azaldığı besin eksiklikleri, enfeksiyona ikincil kemik iliği baskılanması ve kemik iliği yetmezlikleri ve en önemlisi maligniteye bağlı kemik iliği infiltrasyonları olarak sıralanabilir. Yine konjenital trombositopeniler erken
süt çocukluğunda genellikle semptomatik olarak ortaya çıkar ve aile öyküsü, hastanın tıbbi geçmişi
ayrıntılı sorgulanmalıdır. Çocukluk yaş aralığındaki biyolojik ve fizyolojik belirign değişkenliğe ek olarak özellikle akraba evliliğinin çok olduğu ülkemizde kalıtsal hastalıkların artmış sıklığı göz önünde
bulundurularak, trombositopeni nedeni ile değerlendirilen her çocukta altta yatan etiyolojinin saptanmasına yönelik tıbbi sorgulamanın, uygun klinik ve laboratuar değerlendirmelerin yapılması ve
hastanın izlemi uygun tedavi ve takip planının oluşturulması için çok önemlidir.
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NEONATOLOJİ
Respiratuvar distress sendromu
Doç. Dr. Tuğba Erener Ercan1, Uzm. Öğr. Dr. Merve Karaca Şahin2
1.
2.

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Neonatoloji BD

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Giriş
RDS, prematüre bebeklerde en önemli morbidite ve mortalite nedeni olup immatür akciğerde surfaktan yetersizliği ile karakterizedir. Surfaktan, yüzey gerilimini azaltarak alveollerin açık kalmasını
sağlar. Surfaktan yetersizliği sonucu yaygın atelektaziler gelişir. Solunum yolu epiteli hasarı ve akciğer
enflamasyonu sonucu pulmoner ödem ve artmış hava yolu basıncı, ventilasyon perfüzyon dengesinin ve gaz değişiminin bozulması söz konusudur. RDS insidansı gestasyonel yaş azaldıkça artar (24
haftalık bebeklerde %90, 28 haftalık bebeklerde % 80 olarak bildirilmiştir). Semptomlar; takipne, inleme, burun kanadı solunumu, çekilmeler ve siyanoz olarak sıralanabilir. Akciğer grafisinde azalmış
akciğer hacmine bağlı azalmış akciğer havalanması, diffüz retikülogranüler buzlu cam görüntüsü ve
havabronkogramları tipik bulgulardır. Tedavide amaç, yaşam oranını yükseltmek ve bronkopulmoner displazi (BPD) gelişimini en aza indirmektir. Tedavi yaklaşımı; doğum öncesi bakım, doğum salonunda bakım, solunum desteği ve surfaktan, destek tedavi şeklinde özetlenebilir. Tedavi yaklaşımı,
Türk Neonatoloji Derneği (TND) Respiratuvar Distres sendromu ve Surfaktan tedavi Rehberi 2018
Güncellemesi’ne göre özetlenmiştir.
Doğum öncesi bakım
RDS riski olan prematüre bebeklerin (< 28–30 GH) doğumu, prematüre bebek takibi konusunda deneyimli merkezlerde gerçekleşmelidir. Antenatal steroid kullanımı ve nakil için zaman kazanmak
amacıyla gebeye endikasyonlar dahilinde tokolitik ajanlar ve antibiyotik (preterm membran rüptürü)
başlanabilir. Antenatal steroid, erken doğum tehdidi olan 231/7 ile 346/7 hafta arasındaki tüm gebelere
önerilir (doğumdan en az 24 saat önce). Dünya Sağlık Örgütü erken doğum tehdidi, kürün uygulamasından 1-2 hafta sonra ancak gebeliğin 34. haftasından önce tekrarlar ise, ikinci bir kür veya tek doz
kurtarıcı steroid uygulamasını önermektedir. 32 gestasyon haftasından önce doğum kaçınılmaz ise
gebeye MgSO4 uygulanmalıdır.
Doğum salonunda bakım
ILCOR-2015, canlandırma gerektirmeyen tüm term ve preterm bebeklerde göbeğin en erken 30 saniye sonra klemplenmesini önermektedir. Annenin kanaması veya prematüre bebeğin resusitasyonu
gibi acil durumlarda kordonun göbek hizasından 20 cm uzaklıktan 2-4 kez sağılması da aynı etkiyi
gösterebilir. Hipoterminin önlenmesi için doğum salonu sıcaklığı mümkünse en az 26°C olmalıdır ve
< 30 hafta bebekler doğum sonrası kurulanmadan hemen plastik torbaya alınmalıdır. 2019 yılında
yayınlanan RDS yönetiminde Avrupa Uzlaşı Rehberi’nde ise göbek klemplenmesi için en az 60 saniye
beklenmesi ve 28 hafta altı bebeklerin plastik torbaya alınması önerilmektedir. Bebeğin sağ bileğine
takılacak nabız oksimetresi ile saturasyon ve kalp tepe atımı takip edilerek oksijen titre edilmelidir.
Avrupa Uzlaşı Rehberi, başlangıç Fi02 değeri olarak < 28 hafta bebeklerde %30, 28-31 haftalık bebeklerde %21-30, ≥ 32 GH bebeklerde % 21 önermektedir.                     
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Gebelik yaşı ≤32 hafta ve spontan solunumu olan prematüre bebeklerde doğum salonunda nazal
prong veya maske ile erken dönemde kontrollü CPAP sağlanması mekanik ventilatör ve surfaktan
ihtiyacını azaltır. Erken CPAP uygulamasının en az 5 cmH2O ile başlanması uygundur. Pozitif basınç
uygulaması apne ve bradikardi  durumunda tercih edilmelidir. Avrupa Uzlaşı Rehberi ise doğum salonunda en az 6 cmH2O basınç ile erken CPAP uygulamasının başlanmasını önermektedir.  Gestasyon
haftası < 32 olan bebeklerde ilk 5 dakika içinde Sp02≥ 80% ve KTA>100 olması sağlanmalıdır.
Surfaktan tedavisi ve solunum desteği
Ekzojen surfaktan tedavisinin RDS’li prematüre bebeklerde mortalite ve morbiditeyi azalttığı bilinmektedir. Solunum desteği tedavisinde amaç, invaziv mekanik ventilasyondan (MV) mümkün olduğunca
kaçınmak ancak RDS seyrinde eğer ihtiyaç varsa surfaktan tedavisini erken dönemde uygulamak olmalıdır. RDS’li bebeklerde daha etkili olduğu gösterilmiş olan doğal surfaktanlar tercih edilmelidir.
Erken kurtarma surfaktan tedavisi standart yaklaşım olmalıdır (en geç 1-2 saat içinde). Profilaktik
surfaktan kullanımı, ancak antenatal steroid tedavisi uygulanmamış 26 gestasyon haftasından küçük
prematürelerde veya stabilize etmek için doğum salonunda entübasyon gereken prematürelerde
önerilir. Surfaktanın mortalite azaltıcı etkinliği en çok 30 hafta altı veya 1250 g altı doğum ağırlıklı
prematürelerde belirgindir. Ülkemiz koşullarında öneri, FiO2 ihtiyacının ≥%40 olduğu durumda surfaktan uygulanması şeklindedir.  Ayrıca, non-invaziv  solunum destek tedavisi alan hastalarda ortalama havayolu basıncı (MAP, PEEP) >7 cm H2O olduğunda surfaktan uygulanması düşünülmelidir. RDS
klinik bulguları gerilemeyen ve FiO2 ihtiyacı ≥%40 seyreden bebeklerde tekrarlayan surfaktan dozları
gerekebilir. Avrupa Uzlaşı Rehberi (2019) de erken kurtarma surfaktan tedavisi önermekte olup, en
az 6 cmH2O CPAP basıncı ile FiO2 ihtiyacı > %30 olan hastalarda surfaktan verilmesinin uygun bir
yaklaşım olacağını belirtmiştir. Poraktant alfa’nın 200 mg/kg başlangıç dozunda kullanılması tekrarlayan surfaktan dozlarına ihtiyacı azaltır. Surfaktan, INSURE (enübe et, surfaktan ver, hızlıca ekstübe
et) yöntemi veya LISA (Less Invasive Surfactant Administration; endotrakeal tüp yerine esnek bir kateter,
örneğin beslenme sondası, magill forsepsi ile trakeaya yerleştirilip surfaktan uygulanılır) yöntemi ile verilebilir. LISA veya MIST (Minimally Invasive Surfactant Therapy, surfaktan uygulama aracı olarak rijid bir
16G vasküler kateter kullanılır) yöntemlerinde ortak özellik  surfaktan uygulaması sırasında non-invaziv ventilasyon uygulamasına ara verilmemesidir.
Solunum sıkıntısı olan bebeğe non-invaziv yöntemler ile destek uygulanabilir. RDS’li bebeklerde CPAP
ve erken kurtarma surfaktan tedavisi en optimal tedavi stratejisidir. TND,  ≤ 32 hafta, Avrupa Uzlaşı
Rehberi ise < 30 hafta RDS riski  olan bebeklerde spontan solunumu var ise doğumdan itibaren nazal
CPAP başlanmasını önermektedir. CPAP tedavisinde başlangıç basıncı olarak TND 5 cmH2O, Avrupa
Uzlaşı Rehberi ise 6 cmH2O önermektedir. Arayüz olarak da kısa binazal pronglar veya nazal maske
önerilmektedir.
NIPPV, nazal pronglar aracılığı ile invaziv ventilasyonda uygulanan tepe basınçların konvansiyonel mekanik ventilatörler kullanılarak uygulanmasıdır. Senkronize veya asenkronize kullanılabilir. NIPPV’nin
CPAP ile karşılaştırıldığında ekstübasyon başarısızlığı oranlarını belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir.
Non-invaziv ventilasyon (NİV) tedavisine rağmen;respiratuvar asidoz (arteryel pH <7.2 ve PaCO2 >6065 mmHg), oksijen tedavisine rağmen devam eden hipoksemi (PaO2<50 mmHg) ve tekrarlayan apne
durumunda entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. Tidal volüm hedefli senkronize bir ventilasyonla solunum desteği süresinin daha kısa olduğu ve pnömotoraks, hipokarbi, ağır intrakraniyal kanama, mortalite ve BPD sıklığı gibi yan etkilerin daha az olduğu gösterildiğinden bu solunum desteği
yöntemi tercih edilmelidir. Başlangıç tidal volümü (TV) 4-6 ml/kg olarak ayarlanmalıdır. Ekstübasyonu
takiben NİV yöntemlerinden birine geçilebilir. TV hedefli bir ventilasyon modu ile ventilatörden ayrılma süreci otomatik olarak başlatılmış olur. Konvansiyonel MV tedavisinde ihtiyaç duyulan ortalama
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havayolu basıncı 7-8 cmH2O olduğunda ekstübasyon düşünülmelidir.
Diğer medikal ve destekleyici tedaviler
Prematüre bebeklerin vücut ısısı 36.5-37.5°C arasında olmalıdır. Küvöz içi nem başlangıçta %6090’lara çıkılabilir. RDS’de sepsis ekarte edilene kadar profilaktik antibiyotiklere başlanabilir (ampisilin+aminoglikozid).  Başlanan antibiyotik, sepsis ekarte edilir edilmez kesilmelidir. Nemlendirilmiş
küvöz içindeki prematüre bebeklerin çoğunun intravenöz sıvı tedavisine 70-80 ml/kg/gün sıvıyla başlamak yeterlidir. Sodyum desteğine postnatal 3. günde veya %5 tartı kaybına ulaşınca başlanmalıdır.
Hayatın ilk gününden itibaren total parenteral beslenme başlanmalıdır. Hemodinamik olarak stabil
olan prematüre bebeklere ilk günden itibaren anne sütü ile minimal enteral beslenme başlanmalıdır.
Doku perfüzyonunun azaldığı durumlarda (oligüri,asidoz, kapiller dolum zamanında uzama) hipotansiyonun tedavi edilmesi gerekmektedir. Sistemik vasküler direncin düşük olduğu hipotansiyonda
dopamin, azalmış ventriküler fonksiyon varlığında ise dobutamin veya epinefrin, tedaviye dirençli
vakalarda da hidrokortizon kullanılabilir.
Ciddi hemodinamik bozukluğa yol açan PDA’sı olan prematüre bebeklerde medikal tedavi (indomethacin, ibuprofen veya paracetamol) uygun bir tedavi yaklaşımıdır. Yan etkisi daha az olduğundan
ibuprofen ilk tercihtir. İbuprofenin etkin olmadığı veya kontrendike olduğu hastalarda parasetamol
tedavisi alternatif olarak kullanılabilir.
Prematüre bebeklerin hemoglobin düzeylerinin normal limitler içinde tutulması da önemlidir. Bu
limitler ilk haftada 12 g/dl, ikinci haftada 11 g/dl, üçüncü haftada 10 g/dl ve sonrasında da 9 g/dl üzerinde olmalıdır.
OLGU
M.M.Ö
Prenatal öykü:  G4P2A2,  2 kez 22 GH’da neonatal eksitus öyküsü olan 29 yaşında spontan gebeliği
olan anneye  EDT nedeni ile 14. GH’da  serklaj uygulanmış.  33 gün önce tek kür betametazon yapılmış. 35 gün önce erken membran rüptürü olması sebebi ile 7 gün ampisilin-sulbaktam almış.
Natal öykü:  C/S ile 31 GH’da  1345 gr doğurtuldu. Doğar doğmaz ağladı. Rengi siyanoze, hipotonikti
KTA>100, zorlu solunumu olan hastaya CPAP uygulandı. CPAP sonrası KTA<100 olması üzerine pozitif
basınçlı ventilasyona (PBV) başlandı. PBV sonrası KTA>100 olan ve hedef satürasyon değerlerinde
olan hasta YDYBÜ alındı.
Apgar 5-6-7  idi.
Soygeçmiş:  Anne 29 yaş, sağlıklı. Baba 33 yaş, sağlıklı.  Anne baba kuzen.  22 GH’da 2 kez neonatal
eksitus öyküsü (ölü doğum) mevcut.
Fizik muayenesi: Tartı: 1385 gr (10-50.p), Doğum Boyu: 38 cm (10-50.p) Baş çevresi: 28 cm (50.p)
GD orta-kötü, hipotonik, atipik yüz yok. Ön fontanel doğal. Caput suksadenum, sefal hematom yok.
KDZ 2 sn. FAN+\+. KVS: S1+,S2+ ek ses yok. Üfürüm yok. KTA:120/dk TA: 55/25 mmHg (34)
SS: bilateral eşit havalanıyor.  DSS: 75/dk. Subkostal çekilme (+)
Batın rahat. HSM yok. Barsak sesleri aktif.
Dış genital haricen erkek, skrotumda testis palpe edilemedi.
Anal atrezi, sakral dimple yok.
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Postnatal öykü: Nazal İMVye alındı.  SpO2: 90-95 arasında tutacak şekilde PİP: 25, PEEP:5, Frekans:
45,  FiO2: %45-60 arasında ayarlandı. Subkostal çekilme ve taşipnesi mevcuttu. İlk kan gazı (Kapiller)
pH: 7,2, pCO2: 68,8, Lac: 1,2, HCO3: 20, BE: -0,2. Akciğer grafisi RDS ile uyumlu idi. Entübe edildi. PSVVG moda alındı. (Pmax: 28, PEEP: 5,TV: 6.5, Fio2: % 60, Fr: 45). Endotrakeal surfaktan verildi. (Survanta
4 cc/kg). Hastanın solunum sıkıntısı geriledi. Kontrol akciğer grafisinde akciğer havalanması daha iyi
oldu. 1. saat kan gazında pH: 7,41, pCO2: 33, Lac: 2, HCO3: 21,7, BE: -3,8 idi.  Basınç ihtiyacı azaldı.
Saturasyonu %90-95 arasında tutacak Fio2: %21’e geriledi. Tekrar surfaktan ihtiyacı olmadı. Postnatal
2. gün ekstübe edildi. Kademeli olarak NIMVden ayrıldı. EMR öyküsü ve ağır RDS bulguları ile ayırıcı
tanıda konjenital pnömoni de olduğu için ampisilin-gentamisin başlandı. Kan kültüründe üreme olmadı.  Akut faz reaktanları negatif devam etti. Ampisilin-gentamisin 7 güne tamamlandı.  Prematurite
sebebi ile yatışına devam edildi.
KAYNAKLAR
1) Hasan Özkan , Ömer Erdeve ,Gözde Kanmaz Kutman. Türk Neonatoloji Derneği Respiratuvar Distres sendromu ve surfaktan tedavi rehberi, 2018 güncellemesi.
2) David G. Sweet, Virgilio Carnielli,  Gorm Greisen, Mikko Hallman, Eren Ozek,  Arjan te Pas, Richard
Plavka,  Charles C. Roehr, Ola D. Saugstad, Umberto Simeoni, Christian P. Speer, Maximo Vento,
Gerhard HA Visser, Henry L. Halliday. European Consensus Guidelines on the Management of
Respiratory Distress Syndrome – 2019 Update. Neonatology 2019;115:432–450.
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OLGU SUNUMU: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR GÖRÜLEN BİR VASKÜLİT
Tuğçe Uçar1, Özgür Kasapçopur2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk
Romatolojisi BD
1

2

OLGU: 16 yaşında kız hasta, tarafımıza 2 haftadan beri olan ateş, öksürük, karın ağrısı ve eklem ağrısı
yakınmaları ile başvurdu. 2 yıl önce üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben gezici tarzda eklem ağrısı olması nedeniyle dış merkezde değerlendirilmiş, ekokardiyografisinde mitral yetersizlik, akut faz
reaktanları ve ASO yüksekliği saptanınca akut romatizmal ateş tanısı ile penisilin ve steroid tedavisi
başlanmış. Steroid yanıtlı iken doz azaltılmaya başlanınca ateş ve karın ağrısı tekrarlamış. Ailesinde
FMF öyküsü olması nedeniyle gen mutasyonu istenmiş ve test-tedavi olarak kolşisin başlanmış. Sedimantasyon, CRP yüksekliği beraberinde ateş ve karın ağrılarının devam etmesi üzerine sistemik
JİA ön tanısı ile kliniğimize sevk edildi. Son 3 ay içinde akut otitis media, sinüzit ve kulakta kanama
öyküsü olan hastanın soy geçmişinde annede Hashimato tiroiditi, babada diyabetes mellitus, dedede
FMF öyküsü mevcut. Fiziki muayenesinde genel durumu iyi, ateşi 38 °C idi. Sistem muayenelerinde dinlemekle akciğer seslerinde ekspiryum uzunluğu ve krepitan raller ile kardiyovasküler sistem
muayenesinde 1/6 sistolik üfürüm dışında patolojik bulgu yoktu. Tetkiklerinde Hemoglobin: 9.7g/dl,
Hematokrit: %30,2, Trombosit: 371000/mm3, Lökosit: 9900/mm3, ESH: 101mm/saat, CRP 13,8 mg/
dl, idrar tetkikinde proteinüri(+), 24 saatlik idrarda 87mg/m²/gün protein saptandı. Ailesel Akdeniz
ateşi ve akut romatizmal ateş ön tanıları düşünülerek metilprednisolon tedavisi tam doza çıkartıldı ve
kolşisin tedavisine devam edildi. Uzun süreli öksürük ve krepitan ralleri olduğundan atipik pnömoni düşünülerek önce klaritromisin tedavisi başlandı. Ateş yükseklikleri devam ettiği için seftriakson
tedavisi de eklendi. 2 ay boyunca steroid tedavisi altında ara ara karın ağrıları ve akut faz reaktanlarındaki yükseklik devam etmekte olan hastanın FMF gen mutasyonu negatif sonuçlanınca kolşisin
tedavisi kesildi. Fırsatçı enfeksiyonlar ve sepsis açısından tetkiklerinde belirgin özellik saptanmazken,
endokardit açısından yapılan ekokardiyografide verrü görülmedi, mitral yetmezlik devam etmekteydi, bunun dışında minimal perikardiyal effüzyon saptandı. Malignite açısından kemik iliği aspirasyon
ve biyopsisi yapıldı, enfeksiyon ve enflamasyon ile uyumlu bulundu, mantar, tüberküloz, nonspesifik
kültürlerde üreme olmazken, tüm vücut PET sintigrafisinde akciğerde nonspesifik enfeksiyon-enflamasyonla uyumlu tutulum dışında patoloji saptanmadı. Antibiyotik altında ateşleri devam eden
hastaya toraks BT çekildi. Toraks BT’de her iki akciğerde subplevral alanların korunduğu diffuz buzlu
cam dansitesinde alanlar izlendi. Ön planda alveolar hemoraji/ lupus pnömonitis lehine yorumlandı. Enfeksiyon ayrımı yapılamadı. Toraks BT de buzlu cam görünümü olması üzerine skleroderma
açısından anti-Scl 70 negatif, tüberküloz açısından Quantiferon ve PPD negatif saptandı. İzleminde
yüzünde kelebek tarzı döküntü gelişti. Döküntü, artrit, perikardit, proteinüri ve ANA pozitifliği olması
üzerine; ön planda lupus düşünülerek yoğun yüksek doz steroid ve azotiopürin başlandı. Steroid
sonrası ateşi düştü, ağrıları tekrarlamadı. Klinik olarak düzeldi ancak ikinci yoğun yüksek doz steroid
tedavisi sonrasında bakılan 24 saatlik idrar proteini yükselmişti. Anti PR3 çok yüksek düzeyde pozitif
olarak bulundu. C-ANCA pozitif saptandı. Vaskülit düşünülerek böbrek biyopsisi yapıldı; kresentrik
glomerülonefrit ve nekrotizan vaskülit bulguları saptandı. Granülomatoz Polianjiitis (Wegener Granülomatozu) tanısı alan hastaya sikolofosfamid ve ritüksimab tedavisi başlandı.
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Paediatric Residency in Romania
Vasile Valeriu Lupu, Ancuta Lupu

In Romania, medical education has 5 years duration. Then paediatric residency is 5 years and it is divided into common trunk (3 years) and for pediatric subspecialties (2 years). Also, general paediatrics
residency is 5 years. There is a grid type exam for entry and it is common for general paediatric and
for paediatric subspecialist training. It is required to pass an exam (written and practical exam) to
complete residency. On average paediatric residents in Romania work 35 hours per week and do 3
shifts of 24 hours in week-end or 17 hours during the week. There is no compensatory rest days allocated after these shifts and in that day and the next day they must stay at the hospital, at the normal
schedule. The take home salary in a 1st year resident is almost 750 euro per month. Advantages to
paediatric residency in Romania include high job satisfaction rate - it’s really gratifying to see children getting better and having the chance to grow up during the residency next to a dedicated senior
offers a model and definitory manner of approaching situations, patients, cases. Disadvantages to
paediatric residency include the level of bureaucracy which is way higher than needed and it often
occupies more than a resident’s half a day of work and the problem to perform procedures, because
sometimes they are so tiny that routine procedures can prove difficult and tedious.
Romanya’da tıp eğitimi 5 yıl sürmektedir. Daha sonra pediatri asistanlığı 5 yıldır ve genel 3 yıl ve pediatrik alt uzmanlıklar 2 yıl olmak üzere ayrılmıştır. Ayrıca, genel pediatri 5 yıldır. Giriş için bir sınav
vardır ve genel pediatri ve pediatrik alt uzmanlık eğitimi için ortaktır. Asistanlığı tamamlamak için bir
sınavdan (yazılı ve uygulamalı sınav) geçmek gerekir. Ortalama olarak, Romanya’daki pediatri asistanları haftada 35 saat çalışmakta ve hafta sonunda 24 saat veya haftada 17 saat olmak üzere 3 nöbet
tutmaktadır. Bu nöbetlerden sonra dinlenme günleri yoktur. 1. yıl aylık maaş yaklaşık 750 Eurodur.
Romanya’da pediatri asistanları için avantajlar; mesleki tatminin yüksek olması - çocukların daha iyi
olduklarını görmek ve büyüdüklerini görmek gerçekten sevindiricidir. Pediatri asistanlığındaki dezavantajlar, gerekenden çok daha yüksek bürokrasi ve çoğu zaman günün yarısından fazlasını alan
prosedürleri yerine getirme problemidir.
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LEZYONDAN TANIYA DERMATOLOJİK OLGULAR
Zeynep Topkarcı

Pediatrik dönemdeki dermatozlar, erişkin dönemde görülenlerle benzerlik gösterebilmekle birlikte,
yaşa özgü klinik ve tedavi farklılıkları olabilmektedir. Pediatrik hastalarda yenidoğan döneminden
itibaren geçici fizyolojik  ve patolojik dermatozlar görülebilmektedir.
Yenidoğan döneminde deride görülebilen geçici fizyolojik değişikler anne ve hekim için endişe yaratabildiğinden iyi bilinmeli, fizyolojik olmayan tablolardan ayırdedilmelidir. Çocukluk çağında görülen
deri hastalıkları arasında birçok çalışmada en sık infeksiyonlar ve ekzematöz dermatitler saptanmıştır. Çocukluk çağının son dönemi adolesan dönemde ise hastalıklar sıklıkla akne şikayeti ile başvurmaktadır. Bu sunumda yenidoğan döneminden itibaren sık görülen çocukluk çağı dermatozlarından,
ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımlarından olgular eşliğinde bahsedilecektir.
OLGU-1
3 günlük yenidoğan; vücutta kızarık döküntü nedeni ile konsülte edildi; muayenesinde gövdede daha
belirgin, kollar ve bacaklarda daha az   dağınık yerleşimli, eritemli, hafif ödemli, bazıları üzerinde
küçük püstül de içeren maküller ve plaklar görüldü; ellerde ve ayaklarda lezyon yoktu;  infeksiyon
belirteçleri normal; genel durumu iyiydi. Etyolojiye yönelik gövdedeki püstülden yapılan yaymada
çok sayıda eozinofil görüldü. Hastaya Eritema Toksikum Neonatorum (Toksik Eritem)tanısı konuldu.
Nemlendirici ile takip edildi, 3 gün sonraki kontrolünde lezyonlarda belirgin gerileme gözlendi, 1 hafta sonrasında tamamen geriledi.
Eritema toksikum neonatorum, etyolojisi belli olmayan, daha çok verniks temizlendikten sonra yenidoğan derisinin çevresel irritanlara karşı uyum sağlamasına bağlı bir tepki olarak ortaya çıktığı düşünülen yenidoğanın geçici dermatozlarındandır. Klinik olarak sinek ısırığına benzer eritemli bir alan
ortasında beyaz-sarımsı papül veya püstül görülür. En sık sırtta ve gövdede; kol, bacak ve yüzü de
tutabilir. Püstülden yapılan yayma sterildir ve eozinofillerin bulunması kandida, bakteriyel ve viral
enfeksiyonlardan ayırt edilmesini sağlar. Birkaç günde kendiliğinden düzelir.
OLGU-2
Üç günlük erkek bebek tarafımıza gövde ve ekstremitelerdeki püstüler döküntü nedeniyle konsülte edildi. Anamnezde döküntünün doğumdan beri olduğu ve giderek arttığı belirtildi. Dermatolojik
muayenede; Palmoplantar bölge, ekstremiteler ve gövdede milimetrik püstüller izlendi. Yüzde, bez
bölgesinde ve oral mukozada lezyon izlenmedi. Laboratuar bulguları normaldi. Püstülden yapılan
yaymada bol miktarda polimorf nüveli lökosit izlendi. Püstül kültüründe üreme olmadı. Püstüler melanozis düşünüldü. Semptomatik tedavi (serum  fizyolojik ile ıslak pansuman ve çinko oksit krem) verildi. Takip eden ilk 24 saatte yer yer püstüller rüptüre olurken bir yandan yeni püstül çıkışları devam
etti. Doğum sonrası yaklaşık  6. günde tüm püstüller, periferinde skuamlanma, merkezde maküler
pigmente alan bırakarak geriledi.
Püstüler melanozis, daha çok siyah ırkta görülen; çene, boyun, alın, gövde üst kısmında ve kalçalarda
yerleşen gevşek, kolaylıkla açılan eritemsiz 1-3 mm’lik yüzeyel püstüllerden oluşur.
Açılan püstüllerin yerini önce kahverengi krut, sonra küçük yakacık şeklinde skuam alır, sonuçta pigmente makül artakalır.  Pigmentasyon uzun süre devam eder. Doğumda püstüllerin yanı sıra makül115
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lerin bulunması püstüler dönemin inutero geçirildiğini düşündürmektedir  Lezyonlardan hazırlanan
yayma prepatatta eozinofilden çok nötrofil görülür, bakteri bulunmaz. Sistemik bulgu yoktur, tedavi
gerekmez.
OLGU-3
4 aylık kız bebek, burun ucunda doğumdan beri var olan ancak sonra giderek büyüyen kırmızı kabarık
lezyon nedeni ile getirildi. Dermatolojik muayenede ek lezyon saptanmadı. Bilinen başka bir hastalığı
yoktu. Lezyonda palpasyonla trill alınmadı. İnfantil kapiller hemanjiyom düşünüldü. Kız çocuk olması,
lezyonun giderek büyüyecek olması, gerilerken ülserasyon bırakma riski nedeni ile sistemik beta bloker 1 mg/kg dozunda başlandı. Takiplerinde, 1 yaşta belirgin silinme gözlendi. Sistemik beta bloker
doz azaltılarak 2 yaşına kadar devam edilmesi planlandı.
İnfantil kapiller hemanjiyomlar genellikle doğumu takip eden ilk 3 ay içinde ortaya çıkar; kızlarda ve
prematürelerde daha sık görülür. Sıklıkla baş boyun yerleşimlidirler. Hayatın ilk 3-9 ayı arasında hızlı
büyür, birkaç yıl değişmeden kalır, 5-10 yıl içerisinde de tamamen kaybolabilirler. Olduğu bölgede
hayati tehdit oluşturan, fonksiyon kaybına yol açabilen, çok büyük olan-hızlı büyüme gösteren, ülsere
olan ve gerilediğinde büyük atrofik skar bırakabilecek yapıda olan hemanjiyomlar için 4 günlükten
itibaren sistemik beta bloker tedavisi kullanılabilir.
OLGU-4
4 aylık kız bebek, yanaklarda kızarıklık ve yara şikayeti ile getirildi. Dermatolojik muayenesinde her
2 yanakta perioral alanı sağlam bırakan, eritemli, bazı alanları ekskorye plaklar görüldü. Gövde, kol
ve bacaklarda kseroz dışında bulgu yoktu. Uyku sorunu yaşadığı, kendini kaşımaya çalıştığı, özellikle
geceleri huzursuz olduğu tarif edildi. Diğer yönlerden sağlıklı olan bebeğin annesinde kronik el ekzeması olduğu öğrenildi. Yapılan tetkiklerde, total IgE düzeyi yüksek bulundu, eozinofili vardı. Atopik
dermatit düşünülen hastaya topikal tedavisi düzenlendi.
Atopik dermatit, sıklıkla ailesinde atopi olanlarda ortaya çıkan, alevlenme ve remisyonlarla seyreden,
kronik inflamatuar bir hastalıktır. Kaşıntı ve kseroz en önemli bulgulardır. İnfantil dönemde akut inflamasyon ve eksudasyonla karakterize lezyonlar, ekstensör ve fasiyal bölgelere yerleşir. Bebek bezi alanı ile yüzde perioral ve perinazal alanlar çoğunlukla korunmuştur.Saçlı deride seboreik dermatit ile
karışabilen sarı kurutlu lezyonlar görülebilir. Olguların %20 ile 30’unda iki yaşın sonunda deri lezyonları geriler. Yaşla birlikte kronik inflamasyon ve likenifikasyon ön planda seyreder. Lezyonlar fleksural
bölgelere yerleşme eğilimi gösterir.   İki yaşından sonra antekubital, popliteal fossa, boyun bölgesi
etkilenmeye başlar. Tedavide en önemli basamak derinin nemlendirilerek epidermal bariyer hasarı
en aza indirilmelidir. Hastalığın şiddetine göre topikal, sistemik tedavi veya fototerapi uygulanabilir.
Şiddetli ve dirençli olgularda, ek sistemik bulgular da eşlik ediyorsa DiGeorge Sendromu, Omenn
sendromu, Netherton sendromu, Hiperimmunglobulin E sendromu gibi tablolar da araştırılmalıdır.
OLGU-5
1 yaş kız çocuğu tüm vücutta yaygın kaşıntı nedeni ile getirildi. Dermatolojik muayenesinde her 2 el
üzerinde, özellikle parmak aralarında ekskorye kaşıntılı lezyonlar; el avuç içi ve ayak tabanında yer yer
püstüller; kol bacak ve gövdede yaygın ekskoryasyon görüldü. Bu kaşıntıların özellikle geceleri arttığı,
antihistaminik, nemlendirici ve topikal steroidlere dirençli olduğu; evde kardeşinde de benzer şikayetlerin olduğu öğrenildi.  Hastaya skabiyez tanısı konuldu. Tüm aileye tedavi düzenlendi ve koruma
önlemleri anlatıldı.
Skabiyez (uyuz), kaşıntılı dermatozu olan her çocukta düşünülmelidir. Özellikle kıvrım yerlerinde, gövdede, avuç içi ve ayak tabanlarında nodüller ve saçlı deri tutulumu ile seyredebilir. Kserozis eşlik
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etmez, aile öyküsü vardır. Uzun süre tedavi edilmeyen olgularda skrotum, penis, areola, koltuk altı,
dirsek ve kalçalarda, 3-15 mm çaplı, koyu kırmızı veya kahverengi, düzgün yüzeyli, sert, aşırı kaşıntılı,
ölü sarkopt parçalarına karşı immunolojik reaksiyon nedeni ile gale granülomları oluşabilir ve mastositomla karıştırılabilir. Skabiyez tedavisinde sadece hasta değil, hastanın yaşadığı ortamı paylaşan
tüm aile bireyleri tedaviyi uygulamalıdır. 2 aylıktan büyük bebeklerde topikal permetrin güvenlidir;
daha küçük bebeklerde ve permetrine dirençli vakalarda kükürtlü karışımlar uygulanabilir.
OLGU-6
2 aylık erkek bebek, saçlı deride ve yüzde daha belirgin sarı skuamlar, tüm vücutta yaygın eritem ve
deskuamasyon nedeni ile getirildi. Bilinen ek hastalığı yoktu, laboratuar değerlerinde bir anormallik
görülmedi. Muayenesinde boyun, kol altları ve bez bölgesinde kıvrım yerlerini dahil yoğun eritem görüldü. İnfantil seboreik dermatit düşünülen olgu, nemlendirici ve topikal steroidle (kısa süreli ,düşük
potent) takibe alındı. Birinci yaş sonunda lezyonların tama yakın gerilediği görüldü.
İnfantil seboreik dermatit, eritemli ve sarımsı skuamlı plaklardan oluşur. İlk 3 ay içinde ortaya çıkar ve
ilk tutulan saçlı deridir; tümü tutulduğunda Cradle cap(beşik şapkası)olarak adlandırılır. Yüzde kaşlar,
alın ve retroauriküler bölge kalın skuamlı plaklarla kaplıdır; bez bölgesi, aksilla gibi kıvrım bölgelerinin
tutulması atopik dermatitden ayrımında yardımcıdır. Tedavide nemlendirici ve düşük potent kısa süreli topikal steroid kullanılabilir. 1 yaş civarında kendiliğinden düzelir. Şiddetli olgularda, biyotinidaz
eksikliği ve C5 eksikliği gibi eşlik edebilecek hastalıklar araştırılmalıdır.
OLGU-7
6 yaşında kız hasta, saçlı deri dahil tüm vücudunda ortaya çıkan, kaşıntılı, eritemli skuamlı guttat
lezyonlar, kulak arkalarında ve kulak memesinde, aksilla ve kasıklarda eritemli  plaklar ve tırnaklarda
bozulma nedeni ile getirildi. Sık tonsillit atakları nedeni ile tonsillektomi planlandığı öğrenildi. Klinik
bulguları psoriasis ile uyumlu olan hastaya, tetkikleri yapılarak tedavi olarak fototerapi (dar band
UVB) ve topikalleri başlandı. Birinci ayda lezyonların yarısında azalma oldu.
Çocukluk çağında psoriasis, yenidoğan döneminden itibaren ortaya çıkabilen, etyolojisi bilinmeyen,
kronik inflamatuar bir hastalıktır. Eritemli skuamlı plakların yanısıra, püstüler lezyonlar ya da eritrodermi şeklinde de görülebilir, artrit eşlik edebilir. İnfantil dönemde seboreik dermatit benzeri aksilla,
göbek deliği, bez bölgesi tutulumu yapabilir. İnfantil dönemde başlayan şiddetli püstüler psoriasisde,
eşlik eden ateş, artrit gibi ek inflamatuar durumların varlığında DIRA, DITRA, CAMPS, Majeed sendromu gibi otoinflamatuar sendromlar akla gelmelidir. Guttat psoriasis başta olmak üzere streptokoksik
infeksiyonlar çocukluk çağı psoriasislerini tetiklemektedir.
Çocukluk çağı psoriasisinde de erişkine benzer şekilde komorbiditeler eşlik edebilir; obezite, hiperlipidemi ve psikolojik etkilenme sıktır. Tedavide hastalığın şiddetine göre topikal, sistemik veya biyolojik ajanlar kullanılabilir, fototerapi uygulanabilir.
OLGU-8
7 yaşında erkek hasta. Acil servisten yaygın kızarık döküntü nedeni ile konsülte edildi. Dermatolojik
muayenesinde yüz dahil, kollar, gövdede eritemli, basmakla solan, birbiri ile birleşme karakterinde
hafif kaşıntılı maküler lezyonlar; dilde çilek dili görünümü ve damakta peteşi görüldü. Hikayesinde iki
gündür halsizlik iştahsızlık ve hafif ateş olduğu belirtildi. Parasetamol dışında ilaç öyküsü yoktu. Yapılan tetkiklerinde CRP ve prokalsitonin yüksekliği, lenfosit hakimiyetinde lökositoz görüldü. Döküntü
viral erüpsiyonla uyumlu bulundu.  Antihistaminik önerildi.
Viral erüpsiyonlar ve morbiliform ilaç erüpsiyonları benzer klinik özellikler göstermesi nedeni ile ve
aslında çoğu viral erüpsiyonla gelen hasta da ilaç öyküsü de olması nedeni ile karışabilmektedir.  Mor117
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biliform ilaç döküntüsünde kaşıntı viral döküntülere göre daha belirgindir. Yüz tutulumu daha azdır,
gövdeden başlayarak yayılabilir. Döküntü ile ilaç alımı arasında ilişki vardır; 7-10 gün ila 2-3 haftaya
kadar uzayabilir. Hatta lezyonlar oluştuğunda ilaç sonlandırılmış olabilir. Kısa sürede generalize olur
ve birbiri ile birleşir. Etken kesilince 1-2 haftada iyileşir. Hafif ateş ve eozinofili eşlik edebilir. Viral
erüpsiyonda ise kaşıntı her zaman eşlik etmez; kraniokaudal yayılır (yüz, saçlı deri, özellikle yanak,
alın, kulak arkasından başlar). Konstitüsyonel semptomlar eşlik eder. Etyolojiye uygun seroloji pozitif
bulunabilir. Bazı özel viral döküntüler ise  farklı karakteristik özellik gösterir; PARVO: Tokatlanmış yüz
görünümü, Dantel eritem gibi. Anamnez, klinik değerlendirme ve laboratuar bulguları çoğu zaman
ayırıcı tanıya gitmede yardımcı olur.
OLGU-9
3 yaşında erkek hasta, tırnaklarda düşme nedeni ile getirildi. Yapılan dermatolojik muayenesinde her
2 el ve ayak tırnaklarında distrofi, kırılma ve onikomadezis ile uyumlu klinik bulgular gözlendi. Deri
ve saç muayenesi normaldi. Hikayesinde 3 ay önce el ayak ağız hastalığı geçirdiği öğrenilen hastada,
geçirilmiş viral enfeksiyona sekonder onikomadezis oluştuğu düşünüldü, biyotin takviyesi ile takip
önerildi. Üç ay sonraki kontrolünde tırnakların tamamında düzelme gözlendi.
Onikomadezis, tırnak plağının proksimal tırnak kıvrımndan başlayarak yatağından tümüyle ayrılması
ve zamanla düşmesidir. Genellikle tüm tırnaklar birden tutulur. Bir yandan yatağından ayrılan tırnak
düşerken, alttan yeni tırnak oluşmaktadır. Tırnak matriksini etkileyen sistemik hastalıklar, infeksiyonlar ve ilaçlar neden olabilir. Kendiliğinden düzelir. El ayak ağız infeksiyonunu takip eden 3 ay içerisinde çocuk hastalarda sıklıkla görülmektedir.
OLGU-10
4 yaş ve 9 yaşında iki erkek kardeş, saçta dökülme ve pullanma şikayeti ile getirildi. Dermatolojik
muayenede her iki çocukta da saçlı deride zemini skuamlı ve kırık saçlar bulunduran alopesik plaklar
gözlendi. Plak kenarlarındaki saçlar çekmekle rahatça ele geliyordu. Direk fungus incelemede mantar
hifleri görüldü. Tinea capitis tanısı konulan hastalara, sistemik terbinafin başlandı.
Tinea Capitis, çocuklarda en sık görülen fungal infeksiyonlardandır. İnsan-insan, toprak-insan, hayvan-insan bulaş şeklinde ortaya çıkabilir.
Etkenle temastan 3 hafta sonra saçlı deride kaşıntılı, skuamlı, yama tarzında lezyon; beraberinde lenfadenopati görülebilir. Kırık saçlar-siyah nokta-alopesik alan-skuam tipiktir. Saçlar kolayca ele gelir.
Yüzeyel tinea kapitis, Tinea favosa (Favus) ve Derin tinea kapitis (KERİON SELSİ) olmak üzere 3 tipi
vardır. Tinea capitis tedavisi mutlaka sistemik olmalıdır. En sık kullanılan sistemik tedavi ajanı terbinafin dir. Pürülan, enflame, ağrılı, pü içeren nodüllerle karakterize olan Kerion selsi de, inflamasyonu
azaltmak için başlangıçta kısa süre sistemik steroid tedaviye eklenebilir.
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LEZYONDAN TANIYA DERMATOLOJİK OLGULAR
Zeynep Topkarcı

OLGU-1
3 günlük yenidoğan; vücutta kızarık döküntü nedeni ile konsülte edildi; muayenesinde gövdede daha
belirgin, kollar ve bacaklarda daha az   dağınık yerleşimli, eritemli, hafif ödemli, bazıları üzerinde
küçük püstül de içeren maküller ve plaklar görüldü; ellerde ve ayaklarda lezyon yoktu;  infeksiyon
belirteçleri normal; genel durumu iyiydi. Etyolojiye yönelik gövdedeki püstülden yapılan yaymada
çok sayıda eozinofil görüldü. Hastaya Eritema Toksikum Neonatorum (Toksik Eritem)tanısı konuldu.
Nemlendirici ile takip edildi, 3 gün sonraki kontrolünde lezyonlarda belirgin gerileme gözlendi, 1 hafta sonrasında tamamen geriledi. Eritema toksikum neonatorum, etyolojisi belli olmayan, daha çok
verniks temizlendikten sonra yenidoğan derisinin çevresel irritanlara karşı uyum sağlamasına bağlı
bir tepki olarak ortaya çıktığı düşünülen yenidoğanın geçici dermatozlarındandır. Püstülden yapılan
yayma sterildir ve eozinofilden zengindir. Birkaç günde kendiliğinden düzelir.
OLGU-2
Üç günlük erkek bebek tarafımıza gövde ve ekstremitelerdeki püstüler döküntü nedeniyle konsülte edildi. Anamnezde döküntünün doğumdan beri olduğu ve giderek arttığı belirtildi. Dermatolojik
muayenede; Palmoplantar bölge, ekstremiteler ve gövdede milimetrik püstüller izlendi. Yüzde, bez
bölgesinde ve oral mukozada lezyon izlenmedi. Laboratuar bulguları normaldi. Püstülden yapılan
yaymada bol miktarda polimorf nüveli lökosit izlendi. Püstül kültüründe üreme olmadı. Püstüler melanozis düşünüldü. Semptomatik tedavi (serum   fizyolojik ile ıslak pansuman ve çinko oksit krem)
verildi. Takip eden ilk 24 saatte yer yer püstüller rüptüre olurken bir yandan yeni püstül çıkışları devam etti. Doğum sonrası yaklaşık  6. günde tüm püstüller, periferinde skuamlanma, merkezde maküler pigmente alan bırakarak geriledi. Püstüler melanozis, daha çok siyah ırkta görülen; çene, boyun,
alın, gövde üst kısmında ve kalçalarda yerleşen gevşek, kolaylıkla açılan eritemsiz 1-3 mm’lik yüzeyel
püstüllerden oluşur.   Lezyonlardan hazırlanan yayma prepatatta eozinofilden çok nötrofil görülür,
bakteri bulunmaz. Sistemik bulgu yoktur, tedavi gerekmez.
OLGU-3
4 aylık kız bebek, burun ucunda doğumdan beri var olan ancak sonra giderek büyüyen kırmızı kabarık
lezyon nedeni ile getirildi. Dermatolojik muayenede ek lezyon saptanmadı. Bilinen başka bir hastalığı
yoktu. Lezyonda palpasyonla trill alınmadı. İnfantil kapiller hemanjiyom düşünüldü. Kız çocuk olması,
lezyonun giderek büyüyecek olması, gerilerken ülserasyon bırakma riski nedeni ile sistemik beta bloker 1 mg/kg dozunda başlandı. Takiplerinde, 1 yaşta belirgin silinme gözlendi. Sistemik beta bloker
doz azaltılarak 2 yaşına kadar devam edilmesi planlandı. İnfantil kapiller hemanjiyomlar hayatın ilk
3-9 ayı arasında hızlı büyür, birkaç yıl değişmeden kalır, 5-10 yıl içerisinde de tamamen kaybolabilirler. Olduğu bölgede hayati tehdit oluşturan, fonksiyon kaybına yol açabilen, çok büyük olan-hızlı
büyüme gösteren, ülsere olan ve gerilediğinde büyük atrofik skar bırakabilecek yapıda olan hemanjiyomlar için 4 günlükten itibaren sistemik beta bloker tedavisi kullanılabilir.
OLGU-4
4 aylık kız bebek, yanaklarda kızarıklık ve yara şikayeti ile getirildi. Dermatolojik muayenesinde her
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2 yanakta perioral alanı sağlam bırakan, eritemli, bazı alanları ekskorye plaklar görüldü. Gövde, kol
ve bacaklarda kseroz dışında bulgu yoktu. Uyku sorunu yaşadığı, kendini kaşımaya çalıştığı, özellikle
geceleri huzursuz olduğu tarif edildi. Diğer yönlerden sağlıklı olan bebeğin annesinde kronik el ekzeması olduğu öğrenildi. Yapılan tetkiklerde, total IgE düzeyi yüksek bulundu, eozinofili vardı. Atopik
dermatit düşünülen hastaya topikal tedavisi düzenlendi. Atopik dermatit, sıklıkla ailesinde atopi olanlarda ortaya çıkan, alevlenme ve remisyonlarla seyreden, kronik inflamatuar bir hastalıktır. Kaşıntı
ve kseroz en önemli bulgulardır. İnfantil dönemde ekstensör ve fasiyal bölge tutulumu belirgindir;
bebek bezi alanı ile yüzde perioral ve perinazal alanlar çoğunlukla korunmuştur.Yaşla birlikte kronik
inflamasyon ve likenifikasyon ön plana geçer, lezyonlar fleksural bölgelere yerleşme eğilimi gösterir.
Tedavide en önemli basamak derinin nemlendirilerek epidermal bariyer hasarı en aza indirilmelidir.
Hastalığın şiddetine göre topikal, sistemik tedavi veya fototerapi uygulanabilir. Şiddetli ve dirençli
olgularda, ek sistemik bulgular da eşlik ediyorsa DiGeorge Sendromu, Omenn sendromu, Netherton
sendromu, Hiperimmunglobulin E sendromu gibi tablolar da araştırılmalıdır.
OLGU-5
1 yaş kız çocuğu tüm vücutta yaygın kaşıntı nedeni ile getirildi. Dermatolojik muayenesinde her 2 el
üzerinde, özellikle parmak aralarında ekskorye kaşıntılı lezyonlar; el avuç içi ve ayak tabanında yer
yer püstüller; kol bacak ve gövdede yaygın ekskoryasyon görüldü. Bu kaşıntıların özellikle geceleri
arttığı, antihistaminik, nemlendirici ve topikal steroidlere dirençli olduğu; evde kardeşinde de benzer
şikayetlerin olduğu öğrenildi.  Hastaya skabiyez tanısı konuldu. Tüm aileye tedavi düzenlendi ve koruma önlemleri anlatıldı. Skabiyez (uyuz), kaşıntılı dermatozu olan her çocukta düşünülmelidir. Özellikle
kıvrım yerlerinde, gövdede, avuç içi ve ayak tabanlarında nodüller ve saçlı deri tutulumu ile seyredebilir. Uzun süre tedavi edilmeyen olgularda skrotum, penis, areola, koltuk altı, dirsek ve kalçalarda,
ölü sarkopt parçalarına karşı immunolojik reaksiyon nedeni ile gale granülomları oluşabilir ve mastositomla karıştırılabilir. Skabiyez tedavisinde sadece hasta değil, hastanın yaşadığı ortamı paylaşan
tüm aile bireyleri tedaviyi uygulamalıdır.
OLGU-6
2 aylık erkek bebek, saçlı deride ve yüzde daha belirgin sarı skuamlar, tüm vücutta yaygın eritem ve
deskuamasyon nedeni ile getirildi. Bilinen ek hastalığı yoktu, laboratuar değerlerinde bir anormallik
görülmedi. Muayenesinde boyun, kol altları ve bez bölgesinde kıvrım yerlerini dahil yoğun eritem
görüldü. İnfantil seboreik dermatit düşünülen olgu, nemlendirici ve topikal steroidle (kısa süreli ,düşük potent) takibe alındı. Birinci yaş sonunda lezyonların tama yakın gerilediği görüldü. İnfantil seboreik dermatit, eritemli ve sarımsı skuamlı plaklardan oluşur. İlk 3 ay içinde ortaya çıkar ve ilk tutulan
saçlı deridir; tümü tutulduğunda Cradle cap(beşik şapkası)olarak adlandırılır. Yüzde kaşlar, alın ve retroauriküler bölge kalın skuamlı plaklarla kaplıdır; bez bölgesi, aksilla gibi kıvrım bölgelerinin tutulması
atopik dermatitden ayrımında yardımcıdır. Tedavide nemlendirici ve düşük potent kısa süreli topikal
steroid kullanılabilir. 1 yaş civarında kendiliğinden düzelir. Şiddetli olgularda, biyotinidaz eksikliği ve
C5 eksikliği gibi eşlik edebilecek hastalıklar araştırılmalıdır.
OLGU-7
6 yaşında kız hasta, saçlı deri dahil tüm vücudunda ortaya çıkan, kaşıntılı, eritemli skuamlı guttat
lezyonlar, kulak arkalarında ve kulak memesinde, aksilla ve kasıklarda eritemli  plaklar ve tırnaklarda
bozulma nedeni ile getirildi. Sık tonsillit atakları nedeni ile tonsillektomi planlandığı öğrenildi. Klinik
bulguları psoriasis ile uyumlu olan hastaya, tetkikleri yapılarak tedavi olarak fototerapi (dar band
UVB) ve topikalleri başlandı. Birinci ayda lezyonların yarısında azalma oldu. Çocukluk çağında psoriasis, yenidoğan döneminden itibaren ortaya çıkabilen, etyolojisi bilinmeyen, kronik inflamatuar bir
hastalıktır. Eritemli skuamlı plakların yanısıra, püstüler lezyonlar ya da eritrodermi şeklinde de görü120
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lebilir, artrit eşlik edebilir. İnfantil dönemde seboreik dermatit benzeri aksilla, göbek deliği, bez bölgesi tutulumu yapabilir. İnfantil dönemde başlayan şiddetli püstüler psoriasisde, eşlik eden ateş, artrit
gibi ek inflamatuar durumların varlığında DIRA, DITRA, CAMPS, Majeed sendromu gibi otoinflamatuar
sendromlar akla gelmelidir. Guttat psoriasis başta olmak üzere streptokoksik infeksiyonlar çocukluk
çağı psoriasislerini tetiklemektedir. Tedavide hastalığın şiddetine göre topikal, sistemik veya biyolojik
ajanlar kullanılabilir, fototerapi uygulanabilir.
OLGU-8
7 yaşında erkek hasta. Acil servisten yaygın kızarık döküntü nedeni ile konsülte edildi. Dermatolojik
muayenesinde yüz dahil, kollar, gövdede eritemli, basmakla solan, birbiri ile birleşme karakterinde hafif kaşıntılı maküler lezyonlar; dilde çilek dili görünümü ve damakta peteşi görüldü. Hikayesinde iki gündür halsizlik iştahsızlık ve hafif ateş olduğu belirtildi. Parasetamol dışında ilaç öyküsü
yoktu. Yapılan tetkiklerinde CRP ve prokalsitonin yüksekliği, lenfosit hakimiyetinde lökositoz görüldü.
Döküntü viral erüpsiyonla uyumlu bulundu.   Antihistaminik önerildi. Viral erüpsiyonlar ve morbiliform ilaç erüpsiyonları benzer klinik özellikler göstermesi nedeni ile ve aslında çoğu viral erüpsiyonla
gelen hasta da ilaç öyküsü de olması nedeni ile karışabilmektedir. Anamnez, klinik değerlendirme ve
laboratuar bulguları çoğu zaman ayırıcı tanıya gitmede yardımcı olur.
OLGU-9
3 yaşında erkek hasta, tırnaklarda düşme nedeni ile getirildi. Yapılan dermatolojik muayenesinde her
2 el ve ayak tırnaklarında distrofi, kırılma ve onikomadezis ile uyumlu klinik bulgular gözlendi. Deri
ve saç muayenesi normaldi. Hikayesinde 3 ay önce el ayak ağız hastalığı geçirdiği öğrenilen hastada,
geçirilmiş viral enfeksiyona sekonder onikomadezis oluştuğu düşünüldü, biyotin takviyesi ile takip
önerildi. Üç ay sonraki kontrolünde tırnakların tamamında düzelme gözlendi.Onikomadezis, tırnak
plağının proksimal tırnak kıvrımndan başlayarak yatağından tümüyle ayrılması ve zamanla düşmesidir. Genellikle tüm tırnaklar birden tutulur. Tırnak matriksini etkileyen sistemik hastalıklar, infeksiyonlar ve ilaçlar neden olabilir. Kendiliğinden düzelir.
OLGU-10
4 yaş ve 9 yaşında iki erkek kardeş, saçta dökülme ve pullanma şikayeti ile getirildi. Dermatolojik
muayenede her iki çocukta da saçlı deride zemini skuamlı ve kırık saçlar bulunduran alopesik plaklar
gözlendi. Plak kenarlarındaki saçlar çekmekle rahatça ele geliyordu. Direk fungus incelemede mantar
hifleri görüldü. Tinea capitis tanısı konulan hastalara, sistemik terbinafin başlandı.
Tinea Capitis, çocuklarda en sık görülen fungal infeksiyonlardandır. İnsan-insan, toprak-insan, hayvan-insan bulaş şeklinde ortaya çıkabilir.Etkenle temastan 3 hafta sonra saçlı deride kaşıntılı, skuamlı, yama tarzında lezyon; beraberinde lenfadenopati görülebilir. Kırık saçlar-siyah nokta-alopesik
alan-skuam tipiktir. Saçlar kolayca ele gelir. Tinea capitis tedavisi mutlaka sistemik olmalıdır. En sık
kullanılan sistemik tedavi ajanı terbinafin dir.  
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S-01
Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde Çocuk Nefroloğu Tarafından
Uygulanan «Eş Zamanlı Ultrasonografi Gözetiminde Böbrek Biyopsisi»
Deneyimleri
Behcet Simsek1 , Elife İslamoğlu2
Haydarapaşa Numune Eah Çocuk Nefroloji Ünitesi İstanbul

1

Haydarapaşa Numune Eah Çocuk Kliniği İstanbul

2

Giriş ve Amaç: Böbrek biyopsisi, renal hastalıkların yönetiminde, önemli bir yol gösterici olup; çocuk
hastalarda uygulanması, yetişkinlere kıyasla güçtür. Nefroloji merkezleri arasında uygulama teknikleri ve endikasyonları farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, retrospektif olarak Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Ünitesinde, eş zamanlı ultrasonografi (USG) ile perkutan böbrek iğne biyopsisi (PBİB) uygulanmış olguların, biyopsi endikasyonları, örnek yeterlilikleri ve
histopatolojik bulguları değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metod: Hastane veri tabanından belirlediğimiz, 2016-Kasım 2019 arasında PBİB uygulanmış 27 olgu çalışmaya alındı. Biyopsi öncesinde, çocukların velileri bilgilendirildi, yazılı onamları
alındı. Böbrek USG’si, koagülasyon testleri, vital bulguları değerlendirildi; biyopsi endikasyonu doğrulandı. Tüm biyopsiler, çocuk nefroloğu tarafından eş zamanlı USG ile “Bard Magnum US Patent
5.546.957” otomatik biyopsi tabancasına, Gallini BM. İtalya 16 Gauge “tru-cut” iğnesi takılarak, hasta
prone pozisyonunda olduğu halde, sol böbrek alt polü, transplant böbrekte ise üst pol hedef alınarak uygulandı. Biyopsi sonrasında, olgular standart izlem protokolüne göre, 24 saat çocuk servisinde
izlendi. Biyopsi yeterliliği, patoloğun güvenilir bir tanı koyabildiği; ki genellikle örnekte >10 glomerül
olması olarak tanımlandı.
Sonuçlar: Olguların 14’ü kız idi (51.9%). Yaş medyanı 15 yaş (3-17 yaş) olup; 5 yaş altında 2 olgu vardı.
Vücut kitle indeksi medyanı kg/m2 (16.1-34.1 kg/m2 )idi. Alınan biyopsi örneğindeki medyan glomerül
sayısı 18 (7-54 glomerül) idi. 27 olgunun tamamı (%100) , iki olguda glomerül sayısı 7 (%7) olmasına
ragmen; patalog tarafından kesin olarak tanımlanabildi. Örneğinde 7 glomerül saptanan iki olgu sırasıyla, IgM nefropatisi ve fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) tanısı aldı. En sık biyopsi endikasyonu, inatçı proteinuria (13/27; %48.1); en yaygın histopatolojik tanılar ise FSGS ve Membranoz Glomerulonefrit (5/27; %18.5) idi (Tablo 1). Olguların hiçbirinde tedavi gerektiren komplikasyon izlenmedi.
Tartışma: Çocuk Nefroloğu tarafından uygulanan, eş zamanlı USG ile PBİB’nin, çocuklarda güvenilir
ve etkili bir tanı yönetimi olduğu düşünüldü. İnatçı proteinürinin, ileri yaştaki çocuklarda önemli biyopsi endikasyonlarından olduğu ve ciddi böbrek hastalıklarına işaret edebileceği vurgulandı.
Anahtar Kelimeler: böbrek biyopsisi, böbrek histopatolojisi, çocuk, otomatik biyopsi iğnesi,ultrason
eşliğinde biyopsi,
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S-02
Dirençli Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Semptomlarında Transkutanöz
Elektriksel Sinir Stimulasyonu Tedavisinin Etkinliği
Elif Altınay Kırlı1 , Berin Selçuk1 , Uğur Aferin1 , Bülent Önal1
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

1

Amaç: Amacımız standart tıbbi tedavi ve/veya biofeedback uygulamaları ile klinik yanıt alınamayan
alt üriner sistem bozukluğu bulgularında (AÜSS) presakral transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Hastalar ve Yöntem: 2017-2019 yılları arasında AÜSS varlığı ile başvuran, inceleme sonucu aşırı aktif
mesane (AAM) veya disfonksiyonel işeme (DV) tanısı alan, standart üroterapi ve/veya biofeedback
tedavileri ile tam iyileşme sağlanamaması nedeni ile TENS uygulanan 18 hasta (k:11,e:7) değerlendirildi. Spinal kord anomalisi saptanan ve tedaviye devamlılık sağlayamayan hastalar çalışmaya dahil
edilmedi. TENS tedavisi 3 ay boyunca haftada 2 gün S2 dermatomuna 10 Hz şiddette 20 dakika süre
ile uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrasında üriner sistem semptomları, üroflow parametreleri (UFM),
ultrason ile mesane cidar kalınlığı (MCK), üst üriner sistem bozukluğu bulguları (ÜÜSB), idrar yolu
enfeksiyonu (İYE) ve konstipasyon öyküsü TENS uygulamasının dirençli hastalardaki etkinliğinin belirlenmesi amacı ile değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama yaşı 8,9 yıl olan hastaların tanısı %61’ı DV,%39’ı AAM’dır. 3 hasta mental retardedir. Hastaların başvuru nedeni nonmonosemptomatik enürezis (%67), gündüz idrar kaçırma (%22) ve
enürezisdir (%11). TENS öncesi ve sonrası değerlendirmede tutma manevrası (%56 vs %28), sıkışma
(%67 vs %28), sıkışma inkontinansı (%56 vs %22), sık idrara çıkma (%50 vs %17) şikayetlerinde gerileme saptandı(p=0.031, p=0.016, p=0.002, p=0.031). UFM’de Qmax’da artış gözlenirken (p=0.024);
işenen hacim, Qave, işeme süresi değişmedi (p=0.61, p=0.5, p=0.81). Rezidü idrar miktarı azalırken
(%33 vs %11, p=0.012) MCK ve ÜÜSB’da değişim saptanmadı (p=0.73, p=0,50). İYE öyküsü üzerine
etki saptanmazken, konstipasyonda belirgin düzelme görüldü (p=0.12, p=0.008). Enurezis ve gündüz
idrar kaçırma şikayeti olan olgularda %50, nonmonosemptomatik enürezisde ise %33 oranında tedaviye tam yanıt alındı.
Sonuç: Bu çalışmada TENS uygulamasının AÜSS’de gerilemeye ve üroflowmetri parametrelerinde
değişime yardımcı olduğu belirtilmiştir. Standart üroterapi, tıbbi tedavi ve biofeedback uygulamasına
dirençli AÜSS tedavisinde ve bu tedavilere uyumunun zor olduğu bilinen hasta gruplarında TENS uygulaması alternatif bir yöntem olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: TENS, Antikolinerjik direnç, Alt üriner sistem disfonksiyonu
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S-03
Çocuk Onkoloji Olgularında Duygu Durumu ve Ağrı Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Belen Ateş1, Hilal Susam Şen2, Pınar Yılmazbaş1
Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul

1

Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji Kliniği, İstanbul

2

GİRİŞ: Depresyon gibi ruh sağlığı sorunları sadece erişkin değil, genç yaşta da oldukça sık görülmektedir. 2004 yılında İngiltere’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ulusal İstatistik Merkezi 5-16 yaş arasındaki
çocuklarda depresyon oranını %4 olarak tespit etmiştir (1). Kanser hastalıkları çok sayıda ölüme neden olmalarının yanı sıra psikiyatrik bozuklukların oluşum riskini de arttırmaktadırlar (2). 2011 yılında
yapılan bir çalışmaya göre ise kanserli hastalarda depresyon yüzdeleri %16’ya kadar çıkabilmektedir
(3). Hastanın tanı öncesi duygusal problemlerinin bulunması, yeni eklenen bu stres faktörleri ile baş
etmeyi zorlaştırmaktadır (4,7). Kanser hastaları tıbbi tedavinin yanı sıra psiko-sosyal desteğe de ihtiyaç duymaktadırlar (8). Kanser hastalarında depresyonun eşlik etmesi yaşam kalitesini ve tedaviye
uyumu da etkilemektedir (3,9).
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kanser tanılı çocuk olguların depresyon durumunu saptamak, depresyon ve ağrı düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Olguların yaş, cinsiyet, hastalık grubu ve evresi,
yatış süresi ile depresyon ve ağrı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEM:
Örneklem
Çalışmamız kesitsel, tanımlayıcı bir çalışmadır. Şubat 2019-Haziran 2019 tarihleri arasında solid organ malignitesi tanısı ile Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği tarafından
takip edilen 49 olgu çalışma evrenini oluşturmuştur. Kronik hastalığı bulunmayan 30 olgu da kontrol
grubuna dahil edilmiştir. Psikiyatrik değerlendirme ve test uygulamasına engel olacak düzeyde bilişsel bozukluğu olan terminal dönemdeki hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.
Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık tanısı, evresi, tanı alma yaşları, yatış sayısı ve süresi araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Hastaları ağrı ve depresyon ölçeği araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme ile
kaydedilmiştir.
Ölçüm Araçları
Olguların duygu durumları Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ile, ağrı seviyeleri Wong Baker yüz
ölçeği ile değerlendirilmiştir.
Çocuklar İçin Depresyon ölçeği (10) 6-17 yaş aralığında bulunan çocuk ve ergenlere uygulanabilmektedir. Ölçek toplam 27 madde ve tek faktörden oluşmaktadır. Her bir maddenin kendi içinde üç ayrı
cevap seçeneği bulunmaktadır ve her bir madde bireyin son iki hafta içerisindeki durumunu göz
önünde bulundurarak cevaplamasını gerektirmektedir. Ölçekte her bir madde 0 ile 2 arasında puanlar almaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0 ve alınabilecek en yüksek puan 54’tür. Ölçeğin
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kesme noktası 19 olarak belirlenmiştir. Ölçekten alınan puanın yüksekliği depresif belirtilerin yüksekliğine işaret etmektedir.
Wong Baker yüz ölçeği (11) ağrı düzeyini tanımlamak için kullanılmıştır. Bu skala kansere bağlı ağrının
duyusal ve ruhsal bileşenlerini değerlendirme konusunda pratik ve geçerli bir yöntemdir. Yüz ifadeleri numaralandırılarak hastaların ağrı düzeyi belirlenir. Bu skorlamada sayı değeri arttıkça yüz ifadesi
ve ağrı düzeyi de artmaktadır.
Depresyon ölçeğinden 19 ve üstü puan alanlarda depresyon varlığı düşünülerek bu olgular çocuk ve
ergen ruh sağlığı birimine konsulte edilmiştir.
BULGULAR: Kanser tanısı ile takip edilen 49 hastanın 17 (%34)’si kız, kontrol grubundaki 30 hastanın
20 (%66,6)’si kız idi.
Hasta grubunun yaş ortalaması 12.2±3,91; kontrol grubunun yaş ortalaması 11,40±2,37 idi ve gruplar
arasında yaş ortalaması açısından fark görülmemiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Tanımlayıcı Özelliklerin Dağılımı
Hasta
Yaş

Ort±Ss

4-18 (13)
12,22±3,91

Kız
17(%34.7)
Erkek
32(%65.3)
Kız
20(%66.6)
Erkek
10(%33.4)
Evre 1

3 (6,1)

Evre 2

14 (28,6)

Evre 3

23 (46,9)

Evre 4

9 (18,4)

Yatış Süresi (gün)
(n=49)

Min-Maks (Medyan)

1-30 (6)

Ort±Ss

7,65±5,90

Yatış Sayısı (n=49)

Min-Maks (Medyan)

3-19 (8)

Ort±Ss

8,31±3,52

Cinsiyet
Hasta
Kontrol

Evre (n=49)

Min-Maks (Medyan)
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Tanılar (n=49)

Kemik Tm                 
15(30,6)       
Hodgkin
NHL

14 (28,6)
7(14,3)

Maling Mezankimal Tm

3 (6,1)

Medulloblastom

3 (6,1)

Nazof Ca

1 (2)

Gist

1(2)

Nöroblastom

1 (2)

LHH

1(2)

Over Tm

1 (2)

Pleurop Blastom

1 (2)

Willms

1 (2)

Hasta grupta depresyon görülme oranı %14.2’dir.
Hasta grupta depresyon görülme yüzdesi kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (P=0,038; p<0,01).
Hasta grubundaki olguların ağrı puanı, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p=0,001; p<0,01) (Tablo 2).
Olguların ÇDÖ ve ağrı puanları arasında pozitif yönlü orta düzeydeki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (r=0,550; p=0,001; p<0,01).
Tablo 2: Gruplara Göre Karşılaştırmalar
Hasta (n=49)
ÇDÖ Puanı

Grup
Kontrol (n=30)

1-30 (8)
Ort±Ss
10,35±7,29
Min-Maks
(Medyan)
Ağrı Puanı
0-10 (4)
Ort±Ss
3,92±2,86
c
Mann Whitney U Test		
**p<0,01

Test Değeri
p
0-21 (7)
8,37±5,92
0-8 (0)
1,67±2,35

Min-Maks (Medyan)

Z:-1,012
c
0,312
Z:-3,549
c
0,001**

Hastalığın evresi ile depresyon puanı arasında (p=0,474), hastalığın evresi ile ağrı puanı arasında
(p=0,829) ve depresyon görülme oranı (p=0,681) arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmamıştır
(p>0,01) (Tablo 3).
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Tablo 3: Evrelere Göre Karşılaştırmalar
Düşük Evre(n=17)
ÇDÖ Puanı

Grup
Yüksek Evre(n=32) p

1-30 (7)
Ort±Ss
9,76±7,95
Min-Maks (Medyan)
Ağrı Puanı
0-10 (4)
Ort±Ss
3,76±2,73
c
Mann Whitney U Test		
**p<0,01

2-27 (9)
10,66±7,02
0-10 (4)
4,00±2,96

Min-Maks (Medyan)

Test Değeri
Z:-0,716
c
0,474
Z:-0,216
c
0,829

Hastaların cinsiyeti, yaşı, hastalığın tipi (kemik tümörü ve diğerleri), yatış süresi ve yatış sayısı ile depresyon görülme oranı ve ağrı puanı arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Kanser hastalıkları çocukluk yaş grubunda çok sayıda ölüme neden olmalarının yanı sıra psikiyatrik
bozuklukların oluşum riskini de arttırmaktadırlar. Onkoloji hastaları tedavi süreçlerinde sık hastane
ziyaretleri, uzun süreli yatışlar, agresif kanser tedavileri ve tedavilerin yan etkileri nedeni ile duygu
durum değişiklikleri yaşamaktadırlar (3). Çocuk onkoloji hastalarının normal popülasyona göre daha
yüksek depresyon oranına sahip olduğunu gösteren yayınlar olduğu gibi, duygu durumlarının normal popülasyondan farklı olmadığını gösteren yayınlar da mevcuttur (3,9). Biz çalışmamızda çocuk
onkoloji hastalarında depresyon oranı ve ağrı puanlarını sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek
saptadık. Ancak hastalığın evresi, kanser hastalığının türü, cinsiyet, yaş, yatış süresi ve sayısı ile depresyon ve ağrı arasında ilişki saptayamadık. Bu nedenle sadece hastalık yükü ağır olan grubun değil
tüm onkoloji hastalarının depresyon ve ağrı açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Çalışmamızda ayrıca ağrı puanları ile depresyon puanları arasında ilişki tespit ettik. Bu bulgu bize
onkoloji hastalarında ağrı kontrolünün sağlanarak depresyon oranını azaltmanın mümkün olacağını
düşündürmektedir.
Son yıllarda çocuk onkoloji hastalarının yaşama yüzdelerinin artmış olması mutluluk vericidir. Ancak
bu hastaların eşlik eden komorbid durumlar ile de başa çıkmaları gerekmektedir. Onkoloji hastalarının tedavi sırasında ve sonrasında hastalık kalitelerinin arttırılması için daha çok çalışmaya ihtiyaç
vardır.
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S-04
Kanserli Çocukların Tanı Sırasındaki Beslenme ve Vitamin/Mineral Durumlarının Değerlendirilmesi
Dildar Bahar Genç1 , Banu Özata Abanoz2 , Sema Vural3 , Pınar İnci Seçinti2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Doç. Dr.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Dr.
3
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Uz.dr
1
2

GİRİŞ-AMAÇ: Kanser malnutrisyonun bilinen sebeplerinden birisidir. Hem büyüyen tümör, hem de
tedavilerin etkisiyle beslenme sorunları oluşabilmektedir. Malnutrisyonun düzeltilmesi hastaların
hayat kalitesinini iyileştirmesinin yanısıra tedavi başarısını da arttırabilir. Bu çalışmada hastanemiz
Çocuk Onkolojisi Kliniğinde kanser tanısı almış hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi
planlanmıştır.
YÖNTEM: Nisan 2013-Kasım 2019 tarihleri arasında kanser tanısı almış hastaların dosyalarından tanı
sırasındaki boy, ağırlık, 25 OHD, Vitamin B12, ferritin, ve folik asit değerleri retrospektif olarak tarandı. Vücut kitle endeksi (VKİ) ve VKİ persentilleri hesaplandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) malnutrisyon
sınıflaması kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 223 hasta (130 erkek, 93 kız) çalışmaya dahil edildi. Ortanca yaşı 6.69 yıl (2.5 ay17.4 yıl)  olan hasta grubunda görülen tanı tipleri; 85 hematolojik malignite, 51 merkezi sinir sistemi
tümörü, 87 ekstrakraniyal solid tümör şeklinde dağılmaktaydı. DSÖ malnutrisyon sınıflamasına göre
158 olgu normal, 13 olgu fazla kilolu, 16 olgu obez ve 36 olgu zayıf grupta yeraldı.  Ortanca 25OHD
değeri 16.05 ng/ml (32-118 ng/dl ) bulunurken hastaların %57’inde D vitamini düzeyi yetersizlik için
bildirilen 20 ng/ml’nin altındaydı. Yaş büyüdükçe D vitamini eksikliği sıklığı artmaktaydı. Ortanca Ferritin değeri 78.5 ng/ml ( 3,5-928) olarak saptandı.   B12 vitamin düzeyi ortanca 283 ng/L (58-1431 ng/L)
olup, hastaların %19 unda 200 ng/l eşik değerine göre B12 eksikliği mevcuttu. Folik asit değerleri
1,89->20 ng/L arasında değişmekteydi (ortanca 7,83 ng/L).  Referans değerlere göre (3.1-19.9 ng/L) 9
hastada ( %4) folik asit eksikliği izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarımızın %29’unda farklı düzeylerde malnutrisyon saptanmış olup besinsel eksiklikler açısından en sık D vitamini yetersizliği, daha az olarak B12 vitamin eksikliği izlenmiştir. Nütrisyonel bozuklukların erken belirlenip gerekli beslenme desteğinin başlatılması, kemoterapiye cevabın arttırılması ve enfeksiyon oranlarının azaltılması açısından önem taşımaktadır. Benzer
şekilde fazla kilolu ve obez hastalarda kanser tedavisine bağlı morbiditeyi en aza indirmek ve yaşam
kalitesini arttırmak için tüm onkoloji hastaları tanı anında nütrisyonel yönden değerlendirilmeli, gerekli görülen hastalara beslenme/vitamin desteği başlanmalı ve düzenli aralıklarla izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kanser, beslenme, çocuk
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S-05
Down Sendromlu Çocuklarda Gelişimsel İzlem: Denver II Sonuçları
Özlem Tezol1 , Khatuna Makharoblidze1 , Ayşe Melike Adak1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Mersin

1

Giriş: Down sendromu (DS) farklı ırktan, etnik gruptan, sosyoekonomik sınıftan kişileri etkileyebilen ve fiziksel, bilişsel, klinik semptomlara yol açan bir kromozomal anormalliktir. DS’lu çocuklarda
motor, dil, bilişsel, öz bakım, kişisel-sosyal alanlarda gelişimsel süreçler normalden farklıdır; bu çocuklar global gelişme geriliği gösterirler, farklı gelişimsel alanlardaki gerilikleri orantılı değildir ve her
bir alandaki gerilik diğerini etkiler, diğerinden etkilenir. DS’lu çocukların nöromotor gelişimlerinin eş
zamanlı fizik tedavi-rehabilitasyon ve özel eğitim programları ile desteklenmesi ve gelişimsel tarama
testleri ile izlenmesi önerilmektedir. Amaç: Bu tanımlayıcı çalışmada, Trizomi 21 saptanan çocukların
ilk ve en son uygulanan Denver II Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) sonuçlarının karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: 102 DS’lu çocuğun sosyodemografik özellikleri ve ilk uygulanan DGTT sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Prematürite, düşük doğum ağırlığı, perinatal hipoksi, ciddi neonatal hastalık,
komorbidite (hipotiroidi, konjenital kalp hastalığı, gastrointestinal hastalık, immün yetmezlik, epilepsi-merkezi sinir sistemi bozukluğu, anemi, büyüme geriliği), cerrahi operasyon, tüple beslenme öyküsü ve işitme-görme sorunu olan çocuklar (n=55) ile 1 kez DGTT uygulanmış olan çocuklar (n=11)
dışlandığında geriye kalan 36 çocuğun en son uygulanan DGTT sonuçları incelendi. Fizik tedavi-rehabilitasyon ve özel eğitim alan bu 36 çocuğun ilk ve son DGTT sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: En az 1 kez DGTT uygulanmış olan 102 çocuğun ilk DGTT uygulanma ortanca yaşı 9 (1,569) ay idi; çocukların %51’i erkekti. Anne ve baba ortalama yaşları sırasıyla 35,2±6,8 ve 38,4±6,7 yıl;
anne-baba akrabalığı oranı %16,7; annede ≤8 yıllık eğitim düzeyi oranı %52; prematürite oranı %39,2;
C/S ile doğma oranı %66,7; ortalama doğum ağırlığı 2,75±5,88 kg saptandı; ortalama boy, kilo, baş
çevresi, boya göre ağırlık Z-skorları -2 ≈ +2 aralığında bulundu. DGTT sonuçları %58,8 anormal, %20
,6 şüpheli, %20,6 test edilemez şeklindeydi. DGTT takipleri olmayan çocuk oranı %10,7 idi. DGTT takipleri olan, gelişimsel süreci bozabilecek ek risk faktörü ve/veya komorbiditesi bulunmayan, fizik
tedavi-rehabilitasyon ve özel eğitim alan 36 çocuğun ilk ve son uygulanan DGTT sırasındaki ortanca
yaşları sırasıyla 4,5 (2-51) ve 18,5 (8-63) ay idi. Bu çocuklarda, ilk ve son DGTT sonuçlarına göre, anormallik oranının genel testte %55,6’dan %97,2’ye; kişisel-sosyal alanda %16,7’den %61,1’e; dil alanında
%13,8’den %47,2’ye; ince motor alanda %19,4’ten %63,8’e; kaba motor alanda %33,3’ten %77,7’ye
yükseldiği görüldü. Hiçbir çocuğun ilk ve son DGTT genel test sonucu normal değildi, normallik oranlarının kişisel-sosyal, dil ve motor alt-alanlarında düşme gösterdiği görüldü. Her alanda gelişim becerilerindeki gecikme yüzdelik oranlarının arttığı saptandı.
Tartışma: Down sendromlu çocuklarda nöroanatomik ve fizyolojik değişiklikler hipotoniye, ilkel reflekslerin devamına, eklem hipermobilitesine yol açar; postür kontrolü ve kas sinerjisi bozulur, motor
beceriler olumsuz etkilenir. 1990’lı yıllarda erken müdahele programlarının kaba ve ince motor becerileri zaman içinde geliştirdiği bildirilmişse de, sonraki yıllarda pasif egzersizlerin veya fonksiyonel
beceri eğitimlerinin motor gelişimi hızlandırmadığı, hareket kalitesini artırmadığı saptanmıştır. 2015
yılında yapılan bir çalışma, DS’lu çocuklarda kaba motor becerilerin fizik tedaviye rağmen belirgin
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derecede geri kaldığını bildirmiştir. Yaşla birlikte kazanılması gereken motor beceriler daha kompleks hale gelmektedir, fizik tedavi uygulansa bile DS’lu çocuklarda motor beceri kazanımı yaşa göre
geri kalmaktadır ve motor gerilik zamanla daha çarpıcı hale gelmektedir. Hayatın ilk yılında motor
beceriler öğrenme ve diğer alanlarda beceri kazanma için temel gerekliliktir. Motor alanda gerilik
çocuğun çevreden yararlanımını engeller ve çevresel uyaran alımını azaltır; sonuç olarak konuşma,
bilişsellik, sosyalizasyon olumsuz etkilenir. Sağlıklı çocuklar ile karşılaştırıldığında, DS’lu çocuklarda
en belirgin geriliğin dil alanında olduğu bildirilmiştir. Özellikle kavram ifadesi ve sözcük türetmede
sorun yaşayan bu çocukların, erken dönem fizik tedavi-özel eğitim sırasında etkin bir dil-konuşma
terapisi almaları sağlanmalıdır. DS’lu çocuklar sıklıkla girişken ve sevecendirler, kolay mizaçlıdırlar;
ancak kişisel-sosyal becerilerin gelişimi çevresel desteklere bağlıdır. Hayatın ilk 3 ayında erken müdahele-özel eğitim programına alınan DS’lu çocukların daha üretken oldukları, daha pozitif etkileşim ve
ilişki becerisi gösterdikleri bildirilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarına dayanarak, DS’lu çocuklarda yaşla
birlikte artan motor gerilik ile sosyal ve dil alanlarındaki gerilik arasında nedensellik olduğu desteklenebilir; ülkemizde özel eğitim programlarındaki dil-konuşma terapisi etkinliğinin gözden geçirilmesi,
DS’lu çocukların ailesel ve çevresel desteklere erişimlerinin sorgulanması önerilebilir. Sonuç: Trizomi
21 dışında tıbbi risk faktörü/sorunu bulunmayan Down sendromlu çocuklarda nöromotor gelişim
normal değildir, özel eğitime ve fizik tedavi-rehabilitasyona rağmen, tüm gelişimsel alanlarda gerilik
yaşla birlikte artmaktadır.
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S-06
Talasemi majör tanılı hastaların kardiyolojik değerlendirilmesi
Şükrü Çekiç1 , Zeynep Karakaş2 , Kıvanç Yalın3 , Ahmet Kaya Bilge3 , Rukiye Ömeroğlu4
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji, İstanbul
3
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
1
2

Giriş: Talasemi major hastalarında morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni demir birikimidir. Bu
çalışmada amacımız talasemi majorlu hastalarda; kardiyak etkilenmeyi belirlemek için kullanılabilecek noninvazif yöntemleri analiz etmek ve sonuçların ferritin düzeyi ile ilişkisini incelemektir.
Yöntem: 12 ile 44 yaş aralığında (ortalama23,6±7,2) 40 transfüzyon alan talasemi major tanılı hasta çalışmaya alındı. Hastaların ferritin ve NT-proBNP değerleri kaydedildi. 12 derivasyonlu standart
EKG’lerinde en büyük ve en küçük düzeltilmi? QT (QTc) arasındaki fark hesaplanarak QTc dispersiyonu(QTcd) bulundu, Hastaların egzersiz testinde kalp hızları 120-130/dk’ya yükseltildi ve bu aralıkta
Modified Moving Average (MMA) yöntemiyle M-TWA’ları hesaplandı. Hastaların 24 saat ritm holter
kayıtlarından otomatik olarak ölçülen zaman bazlı kalp hızı deği?ikliği parametreleri (average HR,
SDNN, SDANN, SDNN Index, rMSSD, pNN50) kayıt edildi. Elde edilen veriler kendi aralarında ve ferritin düzeyleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların ferritin düzeyi ortalaması 1982,1±1872,5 bulundu. NT-proBNP ortalaması
94,0±55,1 idi ve sınır değer olan 125 ng/ml’nin üzerinde 11 hasta (%28) vardı. NT-proBNP düzeyi ile
ferritin düzeyi arasında istatistiksel ilişki yoktu. QTc dispersiyonu (QTcd) hastaların 13’ünde (%35) sınır değer olan 50 ms’ nin üzerindeydi, QTc ortalaması 39,9±19,3 idi. M-TWA hastaların 15’inde (%44,1)
pozitif bulundu. Ferritin düzeyi ile QTcd ve M-TWA arasında istatistiksel ili?ki bulunmazken, M-TWA
pozitif olan hastalarda QTcd anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Kalp hızı değişkenliği parametrelerinden ferritin düzeyi 2500 ng/ml’nin üzerinde olan hastalarda, ferritin düzeyi 2500 ng/ml’nin altında
olan hastalara göre Average HR anlamlı yüksek bulunurken, diğer parameterlerden SDANN, SDNN24, SDNN-I anlamlı düşük bulundu. rMSSD ve pNN50 değerleri ile ferritin düzeyi arasında istatistiksel
ilişki bulunmadı.
Sonuç: Asemptomatik talasemi majorlu hastalarla yaptığımız bu çalışmada edinilen bu bulgular; ferritin düzeyi ile NT-proBNP, QTc dispersiyonu ve M-TWA arasında anlamlı ilişki olmadığı buna karşın
sempatovagal sistemde oluşan etkilenmeyi gösteren kalp hızı değişkenliği ile anlamlı ilişkisi olduğu
görüldü. M-TWA ile talasemi majorlu hastalarda daha ileri araştırmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Talasemi, kalp, kalp hızı değişkenliği, t dalga alternansı
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S-07
Pediatrik polistemik olguların incelenmesi: Tek merkez deneyimi
Nazlı İdil Fil1, Ersin Töret1, Zeynep Canan Özdemir1, Özcan Bör1
1

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Kırmızı kan hücrelerinin yapımı ve fonksiyonu kemik iliğinin fizyolojik fonksiyonu ve eritropoetin (EPO) kontrolü altındadır. Polistemi yaşa ve cinsiyete göre hemoglobin değerinin 99 persentilin
üzerinde olması olarak tanımlanır. Genel kullanımda hemoglobin değerinin 17 gr/dl üzerinde olması
ve/veya hematokritin %50 üzerinde olması polistemi kabül edilir. Relatif (hemokonsantrasyon, dehidratasyon gibi), primer (eritropoetin reseptör mutasyonları (EPOR) gibi) ve sekonder (yetersiz oksijen,
eritropoetin artıran nedenler gibi) olarak sınıflandırılan polistemi, çocukluk çağında en sık hipoksi
nedeniyle relatif eritropoetin artışıyla ilişkilidir. Primer nedenlerde germline EPOR mutasyonu sonucu uyarı olmadan sürekli eritropoez sinyali üreten reseptör Ailesel Konjenital Polistemi Hastalığı’na
neden olur. Somatik JAK2 mutasyonu etkilenen bölgeye göre farklı myeloproliferatif hastalıklara neden olan bir mutasyondur ve Polistemia Vera bunlardan bir tanesidir. Sekonder nedenlerde fetal
hayatta plasental dolaşım nedeniyle oksijen sunumunun dokulara düşük olması ve yüksek irtifada
yaşayanlarda da çevre oksijenin düşük olmasına bağlı fizyolojik polistemi gelişir. EPO veya EPO benzeri molekül üreten benign ve malign bazı lezyonlarda da polistemiye neden olur. Ciltte kızarıklık ve
kaşıntı yakınmaları öne çıksa da baş ve karın ağrısı yakınmaları da görülebilir. Sağlık taramaları sırasında insidental olarak saptanan olgularda da tetkik edilmektedir. Relatif bir eritrositoz olup olmadığı
değerlendirildikten sonra ikinci olarak kan gazında arteryel oksijen ve karboksihemoglogin düzeyleri
kardiopulmoner hastalıklar ve sigara maruziyeti açısından bilgi verir. Sonraki basamakta görüntüleme yöntemleriyle EPO veya EPO benzeri molekül üreten lezyonlar araştırılır. EPO düzeyi baskılanmış
vakalarda EPOR, JAK2 ve t(9;22) mutasyonları açısından tetkik etmek gereklidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2011 ile Ekim 2019 arasında polikliniğimize özgün yakınmalar
ile başvuran veya hekimler tarafından yanından polistemi nedeniyle yönlendirilen olguları incelemeyi
amaçladık. Bilgisayar ve defter kayıtları incelenerek Polistemi, Polistemi Vera veya Eritrositoz olarak
kaydedilen olguların dosyaları irdelendi. Sonuçlar SPSS 17.0 istatistik programından faydalanılarak
değerlendirildi.
Bulgular: Dosya kayıtlarına ulaşılan 41 olgunun (erkek 36, kız 5) ortanca yaşları 17.2 yıl (aralık 10-23)
olarak hesaplandı. Olguların 10’u (%25) baş ağrısı ve/veya kaşıntı yakınması ile başvururken, diğer
olgular 31 (%75) insidental olarak saptanan ve hekimler tarafından yönlendirilen hastalardı. Ortanca
hemoglobin 16.7 gr/dl (aralık 14.4- 18.5), hematokrit %48.8 (aralık %43-54) ve eritrosit sayısı 5.7/mm3
(aralık 5.1-6.2) olarak hesaplandı. Olguların kan gazı değerlendirmeleri, hemoglobin elektroforez ve
batın ultrasound görüntülemelerinde polistemi açıklar patoloji saptanmadı. Hemoglobin değeri 17
gr/dl üzerinde seyreden 18 (%44) olguda eritropoetin düzeyleri normal ve JAK2 mutasyonu negatif saptandı. Olgulardan dördüne semptomatik (baş ağrısı) olmaları nedeniyle flebetomi uygulandı.
Tromboz açısından riskli bulunan olgulara antiagregan dozda asetilsalisilat başlandı.
Tartışma ve Sonuç: Çocukluk çağında özellikle yüksek rakımda yaşam, sigara kullanımı, erkeklerde
ergenlikle birlikte androjenlerdeki artış veya diğer sekonder nedenler sonucunda polistemi gelişebilir. Semptomatik olgularda flebetomi yapılması hasta semptomlarında gerilemesine olanak sağlar.
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Olguların izlemde bol sıvı tüketmeleri, sıcak havalarda dehidrate kalmamaları ve sigara maruziyetinden kaçınmaları önemlidir. Eritropoetin düzeyi düşük (<5 IU/ml) saptanan olgularda EPOR, JAK2 ve
t(9;22) mutasyonu araştırılması önemlidir.  
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S-08
Vitamin B12 Eksikliği Olan Hastaların Hematolojik Bulguları
Dilvin Celik Ates1 , Arzu Akyay2
Malatya Eah, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Kliniği Malatya
İnönü Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Malatya

1
2

GİRİŞ: Vitamin B12 DNA sentezinde metiyonin sentaz ve metilmalonil-CoA mutaz için temel bir koenzim olarak işlev görür. Özellikle hayvansal besinlerin az alımı ile yetersizlik gelişir (1,2). B12 eksikliğine
bağlı sitopeniler görülebilir. Bu çalışmada vitamin B12 eksikliği ile birlikte görülebilecek hematolojik
problemleri değerlendirmeyi amaçladık.
METOD:  İnönü Üniversitesi Çocuk Hematoloji polikliniği ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji polikliniğine son 6 ayda başvuran 0-18 yaş tüm hastaların sonuçları geriye dönük
olarak tarandı. Vitamin B12 eksikliği olan ve başka bir hastalığı olmayan 92 hastanın yaş, cinsiyet,
başvuru şikayeti, vitamin B12 düzeyleri, hemogram ve ferritin düzeyleri değerlendirildi.
SONUÇLAR: Hastaların yaş ortalaması 5,7±6,5 yıl, K/E oranı 36/56 (0,64) idi. Hasta grubunda ki en
sık şikayet iştahsızlık ve beslenme bozukluğu idi. 92 hastanın 17’sinde anemi, 24’ünde nötropeni,
4’ünde trombositopeni, 10’unda anemi + nötropeni, 3’ünde nötropeni + trombositopeni, 1 hastada
pansitopeni tespit edildi. Bu hastaların ortalama B12 düzeyi 146 ng/L idi. Yaş ortalaması 9,8 ±6,9 yıl,
ortalama vitamin B12 düzeyi 163 ng/L olan 33 hastada herhangi bir sitopeniye rastlanmadı. Anemisi
olan 28 hastanın 7’sinin MCV değeri yaşa göre artmıştı. Makrositer anemisi olan hastaların ferritin
seviyeleri normaldi. Hastaların 3’ünün MCV değeri yaşa göre normaldi.(birinde ferritin düşük) Hastaların 18’inde MCV değeri yaşa göre azalmıştı. Mikrositer anemisi olan ferritini normal olan 2 hastada  
talasemi taşıyıcılığı bulundu.
TARTIŞMA: Vitamin B12 eksikliği serum düzeyinin 200ng/L’nin altına düşmesidir(2). Anemi; yaşa göre
hemoglobin düzeylerine (Tablo 1), nötropeni; nötrofil değerinin 1500/μL’nin altında olmasına, trombositopeni; trombosit sayısının 150.000/mm3’nin altında olmasına göre değerlendirildi.  Çalışmamızda vitamin B12 eksikliği olan hastalarda hematolojik bozukluk olarak sırasıyla nötropeni, anemi, trombositopeni tespit edilmiştir. Vitamin B12 eksikliğinde makrositer anemi beklenirken hastalarımızın
18’inde mikrositer anemi görüldü. Bu hastalarda aynı zamanda demir eksikliği anemisi de mevcuttu.
Sonuç olarak, nötropeni, anemi veya trombositopeni tespit edilen hastalarda vitamin B12 eksikliği
araştırılmalıdır. Mikrositer anemisi olan hastalarda özellikle hayvansal gıdalardan fakir beslenenlerde kombine anemilerin görülebileceği bilinmeli, bu hastalarda demir parametreleri ve vitamin B12
düzeyine birlikte bakılmalıdır.  
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Yaş
Kord Kanı
2 hafta
3 ay
6ay - 6yaş
7 – 12 yaş
Adult kadın
Adult Erkek

Hemoglobin(g/dL)
Ortalama
16,8
16,5
12
12
13
14
16

Hemoglobin(g/dL) MCV (fL)
13,7-20,1
13,0-20,0
9,5-14,5
10,5-14,0
11,0-16,0
12,0-16,0
14,0-18,0

110
104
91
70-74
76-80
80
80

Tablo 1: Çocukluk çağı hemogram değerleri

Kaynaklar:
1. Nielsen MJ, Rasmussen MR, Andersen C. B. F. , Nexø E. and Moestrup S. K. Vitamin B12 transport
from food to the body’s cells—a sophisticated, multistep pathway Nielsen, M. J. et al. Nat. Rev.
Gastroenterol. Hepatol. 2012;9:345–354.
2. Carmel R , Sarrai M Diagnosis and management of clinical and subclinical cobalamin deficiency:
advances and controversies. Current Hematology Reports [01 Mar 2006, 5(1):23-33]
3. Segel BG, Halterman S. Neutropenia in pediatric practice. Pediatr Rev. 2008;29(1):12–27.
4. Glader B. anemi . In: Behrman R.E, Kliegman R.M, Jenson H.B., Editörler. Nelson’ın pediatri ders
kitabı . 17th ed. Philadelphia: Saunders / Elsevier; 2004. s. 1605-1634.
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S-09
Protein Kaybettirici Enteropatilerde Kompleman Aktivasyonu ve CD55 Eksikliği Oranının Araştırılması
Merve Selçuk1 , Elif Aydıner1 , İsmail Öğülür1 , İmren Tatlı1 , Nurhan Kasap1 , Burcu Kocamış1 , Sevgi
Eltan1 , Dilek Başer1 , Gamze Akgün1 , İbrahim Serhat Karakuş1 , Safa Barış1 , Ahmet Oğuzhan Özen1
Marmara Üniversitesi, Çocuk Alerji Ve İmmunoloji Bilim Dalı

1

Özet : Hedefler: Protein kaybettirici enteropati (PKE), serum proteinlerinin gastrointestinal sisteme
aşırı derecede kaybedilmesiyle karakterize bir hastalıktır. CHAPLE sendromu ise kalıtsal CD55 eksikliğine ikincil gelişen kompleman sisteminin aşırı aktivasyonu sonucu sistemik tromboz ve intestinal lenfanjiektaziye yol açan bir PKE tablosudur. Çalışmamızda CHAPLE sendromu sıklığı araştırılmış,
CHAPLE ile CHAPLE dışı PKE’lerin klinik özellikleri karşılaştırılmış, hastalık patogenezini aydınlatmak
amacıyla olguların plazma anaflatoksin düzeyleri incelenmiştir.
Metot: Çalışmaya 36 primer PKE hastası dahil edildi. Hastalardan ve aile bireylerinden periferik kan
örnekleri alınarak akım sitometri yöntemiyle CD55 ifadesi çalışıldı. CD55 ifadesi düşük olanlar CHAPLE grubunu, normal olanlar ise CHAPLE-dışı PKE grubunu oluşturdu. Katılımcılardan DNA izolasyonu,
CD55 tüm gen sekanslaması yapıldı. Kompleman aktivitesinin fonksiyonel tespitine yönelik plazma
anaflatoksin (C3a-4a-5a) ölçümü yapıldı.
Sonuçlar: Primer PKE’ler arasında CHAPLE hastalığı oranı %61 olarak bulundu. Bu hastalarda henüz tanımlanmamış 8 yeni mutasyon saptandı. CHAPLE hastalığının geç bulgu verebildiği görüldü.
Aile taramasında homozigot CD55 gen mutasyonu saptanan bazı vakalar semptom tariflememesine
rağmen hipoproteinemik görünürken bazılarının ise klinik ve laboratuvar incelemelerinde herhangi
bir bozukluk saptanmadı (inkomplet penetrans). CHAPLE dışı PKE hastalarının ise daha erken yaşta semptomatik olduğu görüldü. Bu grupta doğumdan itibaren semptomatik olan hastaların varlığı
CHAPLE hastalığında olduğu gibi genetik bazı faktörlerin etiyolojide rol oynayabileceğine işaret etmekteydi. CHAPLE grubunda geçmişte inflamatuar barsak hastalığı tedavisi alma öyküsü ve barsak
rezeksiyonu operasyonu anlamlı derecede fazla bulundu. CHAPLE hastalarında tromboz, trombositoz
ve hiperlipidemi bulguları daha sık gözlenmekteydi. Ancak CHAPLE dışı PKE grubunda da bir hastada
tromboz, bir hastada ise sonradan gelişen renal trombotik mikroanjiopati izlendi. Hastaların plazma
örneklerinden kompleman aktivitesi ölçümleri yapıldı. CHAPLE hastalarının tedavi öncesi plazma C3a
ve C5a değerleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. C5a düzeylerinde ise tedavi
sonrasında anlamlı olarak düşüş saptandı. Kararlar: CHAPLE sendromunda literatüre yeni mutasyonlar kazandırılmıştır. Kompleman deneylerimizle CHAPLE hastalarının plazmalarında kompleman
hiperaktivitesi kanıtlanmıştır. Çalışmamızın kompleman aracılı PKE’lerin tanı ve tedavisine ışık tutacağını ümit etmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: CHAPLE, PKE, PİL, CD55, kompleman
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S-10
Sporla İlişkili Troponin Yüksekliği
Belen Ateş1 , Ahmet İrdem2 , Hasan Dursun3 , Alper Kaçar1
Sbu Okmeydanı Suam, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Sbu Okmeydanı Suam, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3
Sbu Okmeydanı Suam, Çocuk Nefroloji Kliniği, İstanbul
1
2

Giriş: Dolaşımda miyokard hasarını gösteren kardiyak biyobelirteçler troponinlerdir. Biz bu çalışmada uzun süreli ve yoğun egzersiz yapan kişilerde egzersiz ile ilişkili hafif ve orta derece kardiak troponin yüksekliğinin olabileceğini amaçladık.
Yöntem ve Gereçler: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniğine spor sonrası başvuran ve kardiak enzim değerleri yüksek gelen olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilosu ve ne kadar süre hangi sporu yaptıkları kaydedildi. Spor yaptıkları gün,
2. Gün ve 3. Gün ardışık olarak ölçülmüş olan troponin I ve CK-MB düzeyleri kaydedildi. Hastaların
ayrıca biyokimyasal kan parametreleri de kaydedildi.
Bulgular: 12 aylık sürede 15 erkek olgu başvurmuştu. Tamamı futbol sonrası başvurmuş olgulardı.
Olguların yaş ortalaması 12,86 + 3,27 yıl, futbol oynama süresi ortalaması 96 + 23,23 dakika saptandı.
Yaptığı spor süresi ortalama 1,8 + 1,2 yıl. Vücut kitle indexi ortalama; 20,29 kg/m2 idi. Kalp hızı; 86/dk.
Hastaların ilk başvurusunda alınan kardiyak troponin I değeri ortalaması 120,10 ng/L (1,5-468 ng/L);
CK-MB ortalaması 5,12 ng/ml (1,2-8,6 ng/ml) idi. Hastalardan sadece bir tanesinin EKG’sinde sinüs
bradikardisi görüldü, diğerlerinde özellik yoktu. Hastaların tamamında EKO doğal saptandı. Hastaların troponin I düzeylerinin 24 saat sonra ortalamasının 57,42 (0,6-436 ng/L)’e kadar düştüğü görüldü.
Yapılan çalışmalarda spor sonrası kardiyak troponin I değerinin yükselmesinin ve hızlı düşmesinin
geçici olduğu ve miyosit nekrozundan ziyade miyosit zarından kardiak troponin sızmasına bağlı iyi
huylu bir fenomen olduğu gösterilmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak kardiyak enzim yüksekliği saptanan olgularda kardiyak patolojiler düşünmekle
birlikte spor sonrası da yükselebileceği göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: CK-MB ; cTnI ; troponin
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S-11
Noniyonize radyasyonun kardiyak repolarizasyon parametreleri üzerine
etkisinin değerlendirilmesi: Bir elektrokardiyografi çalışması
Şeyma Kayalı1 , Yüksel Hakan Aydoğmuş2
Sağlık Bilimleri Üniversistesi, Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji , Ankara,türkiye
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları,
Ankara, Türkiye
1
2

Özet : Çocukluk çağında, kullanımı giderek artan cep telefonları, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlar, noniyonize radyasyon kaynağıdır. Erişkin çalışmaları ile noniyonize radyasyonun , kalp-damar
sağlığı üzerine etkileri ispatlanmıştır. Bununla birlikte, çocukluk çağında kardiyak etkilenim ile ilgili
çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda amaç, sağlıklı çocuklarda cep telefonu, tablet kullanımını
sorgulamak ve mevcut maruziyetin –P dispersiyonu, QT dispersiyonu, QTc dispersiyonu gibi - atriyal
ve ventriküler aritmileri öngörmede kullanılan elektrokardiyografik parametreler üzerine etkisini incelemektir.
Metod: Rasgele seçilmiş, tamamen sağlıklı, 7-18 yaş arası 100 çocuğa, son 1 yıl içerisinde, günlük cep
telefonu kullanımı, bilgisayar ve/veya tablet başında geçirdikleri süre soruldu. Aynı zamanda supin
poziyonda istirahat elektrokardiyografisi çekildi, kan basıncı ve kalp tepe atımları ölçüldü.
Sonuçlar: Çalışmaya alınan toplam 100 hastanın, ortalama yaşı 13.7 yıl idi. Toplam 22 katılımcı bilgisayar ve/veya tablet başında günde 6 saatten fazla vakit geçirdiğini bildirir iken, 35 katılımcı cep telefonunu konuşma dışı günde 6 saatten fazla kullandığını ve 10 katıılımcı ise günde 6 saatten fazla cep
telefonu ile konuştuğunu bildirdi. Katılımcılar; cep telefonu, bilgisayar ve/veya tablet ile geçirdiği toplam süre 8 saatin üzerinde olanlar (Çalışma grubu) ve 8 saatin altında (Kontrol grubu)olmak üzere iki
gruba ayrıldı. Çalışma grubunda kalp tepe atımı ve sistolik tansiyonun kontrol grubuna göre istatiksel
anlamlı yüksek olduğu tespit edildi (p=0.02). Elektrokardiyografik parametrelerin – P dispersiyonu ,
QT dispersiyonu ve QTc dispersiyonu- tamamının çalışma grubunda daha yüksek olduğu görüldü.
Tartışma: Teknoloji çağının sonucu olarak çocuklarda giderek artan mobil iletişim sistemleri ve bilgisayar kullanımı, sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çalışmamızda , bu cihazların aşırı
kullanımının, çocukluk çağında da kardiyovasküler sistemde değişikliklere yol açtığı ve olası aritmilere
zemin hazırladığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: çocuk, elektrokardiyografi, kardiyak repolarizasyon, noniyonize radyasyon
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S-12
ÇOCUKLARDA AJMALİN TESTİNİN BRUGADA SENDROMU TANISINDAKİ
ROLÜ
Fatma SEVİNÇ ŞENGÜL, Hasan Candaş KAFALI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji/Elektrofizyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş: Brugada sendromu (BS), yapısal kalp hastalığı olmaksızın, sağ prekordiyal lead’lerde ST segment
yükselmesi ile karakterize, klinik olarak senkop ve ani ölüme neden olabilen kalıtımsal bir aritmojenik
hastalıktır (1). Ani kardiyak arrest ile karşımıza çıkan hastalarda Brugada Sendromu’nun tanısı, tedavinin planlanması açısından önemlidir (2,3). Sodyum kanal blokajı yapan ilaçlar (Ajmalin, Flekainid,
Propafenon) hastalığın gizli formlarında EKG bulgularını belirginleştirmek için kullanılmaktadır (4).
Tespit edilmediğinde ölüme neden olabilmesi, ancak tanı konulduktan sonra ICD implantasyonu ile
ani ölümden korunulabilecek bir hastalık olması nedeni ile, Brugada Sendromu’ndan şüphelenilerek
Ajmalin testi uyguladığımız çocuk hastalar ile ilgili kliniğimizin tecrübesini paylaşmayı amaçladık.
Hastalar ve metod: Ocak 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında Ajmalin testi uygulanan 30 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Kayıtlarına ulaşılamayan 5 hasta çalışma dışı bırakıldı. Demografik
veriler, Elektrokardiyografi, Holter EKG, Efor testi, Ekokardiyografi bulguları, izlem süreleri kaydedildi.
Ajmalin testi protokolü: Yoğun bakım şartlarına alınan ve monitörize edilen hastaya venöz damar
yolu açıldı ve 1mg/kg dozunda Ajmalin intravenöz olarak 10 dk infüzyon şeklinde verildi. Testin başlangıcında ve 2 dakikalık aralar ile, yüksek V1 ve V2 pozisyonunda 12 derivasyonlu EKG çekildi. İnfüzyon bitiminden sonraki yarım saat içerisinde de hasta yoğun bakım şartlarında izlenerek EKG monitörizasyonu uygulandı.  Test pozitiflik kriteri olarak aşağıdaki bulgular kullanıldı:
•

QRS süresinde %30’dan fazla uzama olması

•

Tipik Brugada Tip 1 EKG paterni (V1-3) gelişmesi

•

ST segmentinde ≥1 mm elevasyon olması

•

Sık ventriküler erken atım veya ventriküler aritmi oluşması

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen ve Ajmalin testi uygulanan 25 hastanın 17’si (%68) erkek idi. Başvuru
sırasındaki ortalama yaş 12,8±5,3 yıl ve izlem süresi ortalama 5±5,3yıl’dı. Yirmi beş hastadan semptomatik olanların çoğunluğu (n=7, %28) kardiyak arrest ile başvurdu. Hastaların%32’si (n=8) asemptomatik olmakla birlikte 5 hasta senkop ile, 3 hasta göğüs ağrısı ve birer hasta presenkop ve çarpıntı ile
başvurdu. Hastaların %64’ünde (n=16) ailede ani ölüm ve 1 hastada babada Brugada sendromu öyküsü mevcuttu. Hastaların çoğunluğunun bazal EKG’si normaldi (n=15, %60), 6 hastada Brugada sign,
3 hastada inkomplet sağ dal bloğu ve 1 hastada erken repolarizasyon saptandı. Hastaların %84’üne
efor testi yapıldı ve normal bulundu. Tüm hastalar ekokardiyografik olarak değerlendirildi, 1 hastada
asimetrik septal hipertrofi, 1 hastada mitral kapak prolapsusu-mitral yetersizlik olması dışında normal saptandı.  Bir hastada ventriküler erken atım, 1 hastada erken repolarizasyon ve 1 hastada Brugada sign gözlendi, diğer Holter kayıtlarında patoloji saptanmadı. Ajmalin testi hastaların %12’sinde
(n=3) pozitif bulundu (Şekil 1) ve sonrasında hastalara ICD implantasyonu uygulandı.  
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Şekil 1: 15 yaşında senkop ile başvuran ve ailede ani ölüm öyküsü olan hastamızın Elektrokardiyografileri
(a) Ajmalin Testi öncesi bazal EKG (İnkomplet sağ dal bloğu görünümü)
(b) Ajmalin Testinin 10. dakikasındaki EKG bulgusu (V1-3’de tipik Brugada Tip 1 EKG paterni ve ST segmentinde ≥1 mm elevasyon)
Tartışma: Brugada sendromu, EKG’de V1-3’de komplet veya inkomplet sağ dal bloğu ile birlikte ST
segment yüksekliği ile karakterize, hayatı tehdit eden kalıtsal bir kanalopatidir (5). Kalpte bulunan
sodyum kanallarının düzenlenmesinden sorumlu olan SCN5A genindeki mutasyonlar hastalıktan sorumlu tutulmaktadır. Tipik olarak yaşamın dördüncü veya beşinci on yılında ortaya çıkar (1). Hayatı
tehdit eden ventriküler aritmiler hastalarda yüksek doz alkol alımı sonrasında, istirahatte veya gece
oluşur (1). Nadiren de yiyeceklerden büyük ısırık alınması sonrasında kardiyak arrest gelişebilmektedir (5, 6). Erişkin yaş grubu ile karşılaştırıldığında, Brugada Sendromu çocuk yaş grubunda daha
nadir görülmesine rağmen, son yıllarda, hastalığın daha erken yaşlarda başlaması ile ilgili literatürler
yayınlanmıştır (1, 2). Ajmalin gibi sodyum kanal blokajı yapan ilaçlar kullanılarak tipik Brugada Sendromu EKG paterni saptanarak tanı konulabilmektedir. McMillan ve arkadaşlarının çalışmasında, 95
hastaya 98 Ajmalin testi uygulanmış. Bu hastaların aile öyküsünde, %48’inde BS tanılı birey olduğu,
%41’inde açıklanamayan ani ölüm olduğu ve %10 hastada da semptom ile birlikte şüpheli EKG bulgusu olduğu belirtilmiş. Hastaların ortalama yaşı, çalışmamıza benzer şekilde 12,55 yıl olarak bulunmuş.
Hastaların %20’sinde Ajmalin testi pozitif saptanmıştır (7). Bizim çalışmamızda %12 hastada Ajmalin
testi pozitif saptandı. Bazen ilk başvuru kardiyak arrest/ani ölüm olabilen bu hastalığın ani ölümden
koruyan tek tedavi implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD)’dir (3). Bir çalışmada ilk başvurusu kardiyak arrest olan Brugada Sendromu hastalarda tekrar kardiyak arrest geçirme olasılığı %7,7,
senkop ile başvuran hastalarda %1,9 ve asemptomatik hastalarda ise %0,5 olarak bulunmuştur (8).
Biz de Brugada sendromu tanısı koyduğumuz hastalara ICD implantasyonu uyguladık.
Sonuç: Ajmalin testi, Brugada sendromu şüphesi varlığında, kardiyak arrest ile başvuran hastalarda
ve ailede ani kardiyak ölüm olan olguların taranmasında kullanılan değerli bir testtir.
Kaynaklar
1. Gonzalez CorciaMC, de Asmundis C, Chierchia GB, Brugada P. Brugada syndrome in the paediatric population: a comprehensive approach to clinical manifestations, diagnosis, and management. Cardiol Young. 2016;26(6):1044-1055.
2. Tokioka K., Kusano K. F., Morita H., Miura D., Nishii N., Nagase S., et al. Electrocardiographic parameters and fatal arrhythmic events in patients with Brugada syndrome: combination of depolarization and repolarization abnormalities. J. Am. Coll. Cardiol. 2014;63, 2131–2138.
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S-13
Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Kardiyak Üfürüm Nedeni İle Gönderilen
Çocuklarda Üfürümün Nedenleri ve Ebeveynlerdeki Endişe Düzeyinin Değerlendirilmesi
Fatma Beşiroğlu Çetin, Ahmet İrdem, Adem Karbuz
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Kardiyak üfürümün ileri değerlendirilmesi, çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuruların önemli
nedenlerinden biridir. Bu durum çocukların ebeveynlerinde, kardiyak üfürümün ciddi bir kalp hastalığı ile ilişkilendirilmesi, cerrahi müdahale gerektirebileceği düşüncesi, çocuk için aktivite kısıtlaması
gerektirebileceği düşüncesi gibi sebeplerden dolayı anksiyeteye sebep olabilmektedir. Çalışmamızda kardiyak üfürüm saptanması sebebi ile çocuk kardiyoloji polikliniğine yönlendirilen çocuklardaki
üfürüm varlığı ve sebepleri ile ebeveynlerindeki anksiyete düzeyi ve bu anksiyete ile ilişkili faktörlerin
araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Kardiyoloji polikliniğine 01.04.2018 - 31.07.2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Çocuk Kardiyoloji hekimi dışında bir hekim tarafından kardiyak üfürüm saptanmış olup, çocuk kardiyoloji polikliniğine yönlendirilen 0-18 yaş arası çocuklar ve çalışmaya katılmayı kabul eden ebeveynlerinden biri dahil edildi. Hastaların tanıya yönelik olarak fizik muayene ve ayrıntılı anamnezleri dışında
ekokardiyografi tetkiki yapılarak kayıt altına alındı. Ayrıca ebeveynlere yüz yüze görüşme ile Durumluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri 1 ve 2 (STAI 1-2) uygulanarak anksiyete düzeyi araştırıldı. Normal
dağılım gösteren nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student-t testi, normal dağılım
göstermeyen nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U test kullanıldı.
Nitel verilerin karşılaştırılmasında Pearson ki-kare test ve Fisher-Freeman-Halton exact test kullanıldı.
İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya 137 hasta ve ebeveyni dahil edildi. Hastaların 71’i (%51,8) erkek, 66’sı (%48,2)
kız idi. Hastaların yaş ortalaması 3,81±3,91 yıl, ebeveynlerinin yaş ortalaması 32,53±6,21 yıl olarak
saptandı. Hastaların soy geçmişlerinde dokuz hastanın (%6,6) yakınında kalp hastalığı,  beş hastanın
(%3,6) yakınında üfürüm varlığı mevcuttu. Başvuran 137 çocuktan 127 tanesinde çocuk hastalıkları
uzmanı tarafından, 18 tanesinde aile hekimi tarafından üfürüm saptandığı öğrenildi. Çocuk kardiyoloji polikliniğine yönlendirilen bu 137 hastanın detaylı değerlendirilmesinde toplam 50 hastada çeşitli
derecelerde üfürüm saptandı ancak 87 hastada üfürüm saptanmadı. Üfürüm saptanan 50 çocuktaki
üfürüm sebeplerinin incelenmesi sırasındaki ekokardiyografi sonuçlarına bakıldığında; en sık sebepler masum üfürüm (n=20), pulmoner darlık (n=10), ASD (n=5), VSD (n=2), mitral kapak prolapsusu
(n=2) saptandı Çalışmaya katılan ebeveynlerin STAI-1 ölçümleri 21 ile 64 arasında değişmekte olup,
ortalama 41,36±10,65 olarak saptandı. Ebeveynlerin %41,6’sının (n=57) STAI-1 puanının 40 ve altında, %58,4’ünün (n=80) STAI-1 puanın 40’ın üzerinde olduğu gözlendi. Çalışmaya katılan ebeveynlerin
STAI-2 ölçümleri 23 ile 68 arasında değişmekte olup, ortalama 44,01±8,81 olarak saptandı. Ebeveynlerin %38,7’sinin (n=53) STAI-2 puanının (bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak kendini
nasıl hissettiğini belirleme özelliği olan süreklilik kaygı ölçeği) 40 ve altında, %61,3’ünün (n=84) STAI-2
puanın 40’ın üzerinde olduğu gözlendi. Ebeveynlerin STAI-1 ve STAI-2 ölçeklerinden aldıkları puanlar
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ile çocukların cinsiyeti, ebeveynin eğitim durumu, ebeveynin yaşı, kaçıncı çocuk olduğu, soy geçmişte
kalp hastalığı veya üfürüm olması, başvuru esnasında veya üfürüm duyulduğu anda şikayet olması
arasında anlamlı ilişki saptanmadı.
Sonuç: Çocuğunda üfürüm saptanan ebeveynlerin anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu ve bu anksiyete düzeyine etki eden en önemli faktörün ebeveynin genel hayatındaki anksiyete düzeyi olduğu saptanmıştır.  Çocuk hastalıkları uzmanlarının ve aile hekimlerinin üfürüm saptanması sebebi ile
yönlendirdiği çocukların büyük çoğunluğunda, çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından patolojik üfürüm
(3/6 ve üstü şiddetinde) saptanmadığı görülmüştür. Bu branşların uzmanlık eğitim sürecinde ve tıp
fakültesi eğitiminde kardiyak oskültasyon beceri ve tecrübesini artıracak eğitimler düzenlenmesinin
faydalı olacağı düşünülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Çocuk, Durumluk ve süreklilik kaygı envanteri, Ebeveyn, Üfürüm
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S-14
Hemafagositik Lenfohistiositoz nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinde
izlenen hastalarda plazma değişiminin mortaliteye etkisi; tek merkez deneyimi
Nihal Akçay1 , Hasan Serdar Kıhtır2 , Ulkem Koçoğlu Barlas1 , Esra Şevketoğlu1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun
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Giriş: Hemogafositik lenfohistiositoz (HLH) aktive lenfosit ve histiositlerin aşırı salgıladığı inflamatuar
sitokinlere bağlı gelişen, hayatı tehtit edici bir hastalıktır. Genetik geçişli ailevi formu yanında sekonder olarak enfeksiyon,  malign hastalık, metabolik ve  romatolojik hastalık, total parenteral nutrisyon
veya ilaç yan etkisi gibi durumlarda gelişen formuna makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) denir. Bu
çalışmada HLH ve MAS hastalarında plazmaferezin mortaliteyi etkisi incelenmiştir.
Materyal-Metod: Bu retrospektif çalışmaya, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde HLH ve MAS tanısı alan hastalar alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, PRISM
skorları, tanı, hastane yatış süresi, C-reaktif protein, prokalsitonin, trombosit sayısı, fibrinojen, ferritin,  nötrofil ve lenfosit sayısı, hemoglobin, trigliserit, d-dimer ve albumin düzeyleri ile plazma değişimi ihtiyacı kaydedildi.
Bulgular: Yirmi erkek (%74.1) yedi kız (%25.9) toplam 27 hasta, çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş
ortancası (çeyrekler arası) 3.5 (0.6-5.8), yoğun bakım yatış günü 11 (5.0-22.0) gündü.  Hastaların 13’ü
genetic (%48.1), 6’si enfeksiyona sekonder (%22.2), 5’i romatolojik (%18.5), 3’ü diğer (%9.3). Hastaların
ferritin ortancası (çeyrekler arası) 3758(2067-16943) µg/L, fibrinojen 142(93-178) mg/dl, trombosit
sayısı 58.000(22.000-159.000), lenfosit sayısı 1000(450-2390), nötrofil sayısı 1750(820-5300), hemoglobin 8.76( 8.2-9.6) Hastaların 21’ine (%81.5) eş zamanlı terapotik plazma değişimi işlemi yapıldı. Ondokuz tanesine intravenöz immünglobulin verildi (%70.4). plazmaferez yapılan grupta 8(%36) yapılmayan grupta ise 1(%20) hasta kaybedildi. Plazmaferez yapılmayan gruptaki olguların standardize
mortalite oranı (gözlenen/beklenen mortalite) 1,74 ile plazmaferez yapılan gruba göre (1,52) daha
fazla gözlendi.  Albumini 2.49 ve altında olanların ölme ihtimali albumini 2.49 un üzerinde olanlardan
32,9 kat istatistiksel anlamlı olarak fazla olduğu görüldü (p=0,001). Albümin dışında mortalite ile anlamlı ilişki yoktu.
Sonuç: Plazma değişimi yapılan grupla yapılmayan grup arasında mortalite sıklığı açısından istatistiksel fark bulunmamakla birlikte standardize mortalite oranları plazmaferez yapılmayan grupta daha
yüksek görünmektedir. Olgu sayısının az olması nedeniyle daha geniş çalışmalarla bu bulgular desteklenmelidir.  
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Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri
Cinsiyet

K7

% 25,9

Yaş (Yıl)

E 20
3,50

% 74,1
25 p 0,60

14

75 p 5,80
25 p 9

Plazma Değişimi(+)

22

75 p 21
%81,50

Plazma Değişimi(-)
İVİG (+)

5
19

%18,50
%70,40

İVİG(-)
Genetik

8
13

%29,60
%48.1

Enfeksiyon

6

%22,2

Romatolojik

5

%18,5

Diğer
Hemoglobin g/dl

3
8,76

%9,3
25p 8,2

1000

75 p 9,6
25p 450

1750

75 p 2390
25p 820

58.000

75 p 5300
25p 22000

3758

75 p 159000
25p 2067

142

75 p 16943
25p 93

250

75 p 178
25p 217

PRISM

Lenfosit
Nötrofil
Trombosit
Ferritin µg/L
Fibrinojen mg/dl
Trigliserid mg/dl

75 p 356
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Tablo 2: Plazma değişimi yapılan hastalar ile yapılmayan hastaların karşılaştırılması
Yaş(Yıl,25p-75p)
PRISM
Hemoglobin g/dl
Nötrofil

Plazma değişimi ( +)22
4,03(1,71-5,80)
15(10-21)
8,73(8,20-9,95)
1810(820-5670)

Plazma değişimi (-)5
0,49(0,43-2,18)
9(5-17)
9,00(8,60-9,10)
1750(1690-2300)

P değeri
0,134
0,110
0,901
0,618

Trombosit
Ferritin µg/L
Fibrinojen mg/dl
Trigliserid mg/dl
Albümin gr/dl

46,000(16100-125000)
5559(2603-22500)
142(112-165)
271(224-393)
2,60(2,40-3,05)

130000(113000-164000)
2765(2067-3507)
178(86-195)
221(217-224)
2,50(2,40-2,88)

0,151
0,170
0,779
0,111
1,00

148

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

S-15
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlem Gerektiren Ev Kazalarının Değerlendirilmesi
Nazlı Gülenç1 , Kübra Cebeci2 , Selman Kesici3 , Ebru Azapağası4
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Çocukluk çağında kazalara bağlı bağlı ölüm uluslararası bir halk sağlığı problemidir (1,2). Kasıtsız çocukluk çağı kazaları boğulma, zehirlenme, termal yaralanmalar ve düşmeleri içermektedir. Kazalar
ve yaralanmalar dünyada her yıl 950.000 çocuğun ölümü ile sonuçlanmaktadır, bu kazaların %90’i
kasıtsız gerçekleştiği bilinmektedir (1). Devlet istatistik enstitüsü verilerine göre ülkemizde 1-4 yaş
arası ölüm nedenleri arasında kazalar dördüncü sıradadır (4,5). Bir evin içinde veya ona yakın çevrede meydana gelen kazalar ev kazaları olarak tanımlanmaktadır (6). Çocukluk çağı yaralanmalarını
incelenirken çocuğun büyürken sürekli etkileştiği evdeki fiziksel çevre ve çevresel riskler büyük önem
taşımaktadır.  
Aşılar ile ölümcül bakteriyel hastalıklardan koruyan, menenjiti başarı ile tedavi edebilen, hayatla bağdaşmayan kompleks konjenital kalp hastalıklarını cerrahi ile tedavi edebilen, biz hekimler için önlenebilir bir kaza nedeni ile hayati tehlikesi olan çocuklar ile yüz yüze gelmek oldukça zordur.
Çocukluk çağı kazalarının önlenmesi üzerine hazırlanmış olan Avrupa bildirgesi; tüm ülkeleri, çocukluk çağı yaralanmaları konusunda ülke bazında önceliklerini belirlemeye ve çocukluk çağı kazalarının
nedenleri üzerinde çalışmalar yapmaya çağırmaktadır (2). Bu çalışma ile amacımız bu önemli halk
sağlığı problemine işaret etmek ve çocuk yoğun bakım ünitesinde (ÇYBÜ) takip gerektiren çocukluk
çağı ev kazalarının özelliklerini incelemektir.
Yöntem: Ocak 2014-Eylül 2018 tarihleri arası Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’ne ev ortamında meydana gelen kasıtsız
yaralanma nedeniyle takip edilmiş olan 1 ay-18 yaş arası hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastaların demografik özellikleri, ebeveynlerin eğitim durumu kaza tipleri, risk faktörleri, klinik gidiş,
mortalite, morbidite ve yoğun bakımda kalış süreleri ayrıca kaydedildi.
Bulgular: Çalışma süresince ev kazası nedeni ile toplam 320 hasta ÇYBÜ’de takip edildi. Bu hastaların
137’si (% 42.8) kız, 183’ü (% 57.2) erkek idi. Hastaların yaş ortancası 30 ay (min-maks: 1-211 ay), ÇYBÜ’de yatış süresi ortanca 2 gün (min-maks: 1-60 gün) idi. Kaza tipi 212 (% 66.5) hastada zehirlenme,
48 (% 15) hastada düşme, 12 (% 3.8) hastada yanma, 4 (% 1.3) hastada boğulma, 20 (% 6.3) hastada
hava yoluna aspirasyon, 4 (% 1.3) hastada elektrik çarpması, 6 (% 1.9) hastada diğer şekillerde yaralanma ve 4 (% 1.3) hastada ezilme yaralanması idi.
Genel mortalite oranı % 2.5 (8 hasta) iken; 3 hastada kaza tipi düşme, 1 hastada yabancı cisim aspirasyonu, 2 hastada yanma, 1 hastada zehirlenme ve 1 hastada boğulma idi. ÇYBÜ’de boğulma nedeniyle
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takip edilen hastalarda ortalama yatış süresi 23 gün iken, zehirlenme nedeniyle ÇYBÜ’ye takip edilen
hastalarda 1.9 gün idi.
Sonuç: Zehirlenme, hasta grubumuzda ÇYBÜ’de izlem gerektiren en sık ev yaralanması idi.  
Hipertansif ilaçlar, kolşisin, antidiyabetik ilaçlar infantlarda tek bir tablet ile mortaliteye yol açabilmektedir. “One pill can kill” olarak bilinen bu ilaçları sıklıkla kullanan anneanne, babaanne, dede
gibi yaşlı bireyler ile bir araya gelinen ziyaretler ve komşu ziyaretlerinde mutlaka koruyucu önlemlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Eşlik eden otizm spektrum bozukluğu gibi
gelişimsel problemleri olan olguların  zehirlenme açısından daha riskli olduğu gözlemlendi. Bu hasta
grubunda artmış risk nedeni ile daha sıkı güvenlik önlemlerin alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Çocuk kilitli kapak 1967 yılında bir Kanadalı bir pediatrist olan Dr. Henri Breault tarafından icat edimiştir. İngiltere’de 10 yaş altı çocuklarda zehirlenmeye bağlı mortalite oranı 1968’de 100.000’de 151
iken kilitli kapakların ilaç paketlemesinde yaygın kullanılması neticesinde 2000 yılında 100.000’de 23’e
düştüğü görülmüştür. Dünya sağlık örgütü bu başarıyı çocuklardaki kasıtsız zehirlenmelerin önlemesinde belgelenmiş olan en iyi başarı kabul etmektedir (1).
Ülkemizde çocuklarda hayati tehdit edilebilecek ilaçlar henüz kilitli kutularda satılmamaktadır. İlaçların paketleme düzenlemelerinin bu perspektif ile yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Çocukluk çağı kazalarını önleme programlarının geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için her ülkenin
kendine özgün kaza nedenlerini ve risk faktörlerini bilmesi gerekmektedir (4). Ev kazaları hakkında
ebeveynlerin doğumdan itibaren risk faktörleri ve koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmesi, koruyucu önlemlerin anlatılması, ailelerin sabitleyici ve çocuk kilidi gibi ekipmanlara kolaylıkla ulaşımı
örgün sağlık hizmetleri aracılığı ile sağlanmalıdır.
Kazalar ile ilgili sistematik sürveyans sistemi bulunmayan ülkemizde epidemiyolojik çalışmaların yapılması ve belirli aralıklarla tekrarı önemlidir. Bununla birlikte ev kazalarından korunma üzerine çalışmalar yapan ve kamuoyunda bu konuda farkındalık ve bilimsel çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır.  
Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı yaralanmaları, ÇYBÜ, ev kazası, pediatri, zehirlenme
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S-16
Pediatrik Akut Solunum Sıkıntısı Olgularında Nötrofil Lenfosit Oranı ve
Platelet Lenfosit Oranı
Merve Mısırlıoğlu1 , Ahmet Yöntem1 , Faruk Ekinci1 , Özden Özgür Horoz1 , Zeliha Haytoğlu2 , Vahide Nagehan Aslan1 , Rıza Dinçer Yıldızdaş1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A. B. D., Adana
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Giriş: Akut respiratuar distres sendromu (ARDS), ağır hipoksemik solunum yetmezliğine neden olan
bir tablodur. Nötrofil/ lenfosit oranı (NLO) ve platelet/lenfosit oranı (PLO), tam kan sayımı parametreleri kullanılarak kolaylıkla hesaplanır ve son yıllarda, bu parametrelerin hastalıkların seyrindeki sistemik inflamatuar yanıt süreci ile ilişkileri üzerinde duran çalışmaların sayısı giderek artmaktadır.  
Çalışmamızda, kritik hasta çocuklarda yoğun bakım yatışlarının önemli bir nedeni olan ARDS’de NLO
ve PLO değerlerinin yerinin araştırılması planlanmıştır.
Yöntem: Çocuk yoğun bakım ünitesinde 2 yıl içinde ARDS tanısı ile takip ve tedavisi yapılan 34 hastanın demografik özellikleri, yatış ve taburculuktaki tam kan sayımı parametreleri, ARDS evresi, tedavi
yaklaşımı, yatış ve mekanik ventilasyon süresi ve mortalite varlığı kaydedildi. Birinci gün ve taburculuktaki tam kan sayımlarında nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile NLO1 ve NLOt, platelet
sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile PLO1 ve PLOt hesaplanmış ve kaydedildi. Çalışma için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırmalar etik kurulundan onay alındı.
Bulgular: Çocuk yoğun bakım ünitemizde 2 yıllık süreçte ARDS tanısı ile takip edilen 34 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 75±70,7 (min:4, max:204) ay olup, 17’si (%50) kız cinsiyette
idi. hastalarda mortalite oranımız %5,9 idi. Hastaların 12’si (%35,3) hafif ARDS, 16’sı (%47,1) orta ARDS
ve 6’sı (%17,6) ağır ARDS olarak sınıflandırılırken, 33 hastaya (%97,1) invaziv mekanik ventilasyon ve
1 hastaya (%2,9) noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanmıştı. Tedavide 5 (% 14,7) hastada YFOV
uygulanmış, 15 hastada (%37,5) sürfaktan verilmiş ve 5 hasta (%14,7) prone pozisyonuna alınmıştır.
Cinsiyet ile NLO ve PLO arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p>0,05). Yatıştaki NLO1
değeri ile ARDS evreleri arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p=0,033). Hafif ve ağır ARDS kıyaslandığında
ağır ARDS’ de NLO1 daha yüksekti(p=0,007).  Ağır ARDS ‘de NLO1 değeri orta ve hafif evredekinden
istatistiksel anlamlı yüksek bulundu (p=0,03). Birinci gündeki NLO1 değeri ile PELOD skoru arasında
orta şiddette bir korelasyon mevcuttu (r=0,45 p=0,026). Platelet-lenfosit oranı ile ARDS evresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. NLO ve PLO ile mekanik ventilasyonda geçirilen
süre ve yattığı gün sayısı arasında korelasyon saptanmadı.  
Sonuç: Akut ağır hipoksik solunum yetmezliğiyle giden ARDS’nin şiddetini tespit etmede, NLO sadece
tam kan sayımı tetkiki kullanılarak hesaplanabilecek, kolay ulaşılabilir ve ucuz bir parametredir.
Anahtar kelimeler: Akut respiratuar distres sendromu, çocuk, nötrofil, lenfosit, trombosit
Giriş
Akut respiratuar distres sendromu (ARDS), alveolokapiller membranın bozulmasına bağlı olarak geli151
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şen ve her iki akciğerde diffüz infiltrasyona yol açarak pulmoner gaz değişim bozukluğu ve ağır hipoksemik solunum yetmezliğine neden olan tablodur (1).
Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), tam kan sayımındaki nötrofil ve lenfosit değerleri kullanılarak hesaplanır ve son zamanlarda popülaritesi artan, romatolojik, dermatolojik, kardiyak, endokrinolojik pek
çok inflamatuar hastalıkta progresyonu ve mortaliteyi öngörebilen, kolay ulaşılabilen, yeni bir biyomarkerdır ve inflamasyonun şiddetini gösterdiği düşünülmektedir. Platelet/lenfosit oranı (PLO) ise
inflamatuar hastalıklar ve malignitelerde inflamatuar süreci, hastalık aktivitesini, tedaviye yanıtı ve
prognozu tahmin etmede kullanılmaktadır (2).
Akut respiratuar distres sendromu, günümüzde dünya genelinde yaygın ve önemli bir klinik sorun
olarak kabul edilmekte, mortalite ve morbiditesinin oldukça yüksek olduğu bilinmektedir (1). Hastalığın şiddetinin üzerine etkili faktörlerin saptanması, kötü klinik gidiş ve organ yetmezliğinin ön
görülmesini ve gerekli tedavi manüpilasyonları ile tedbir alınmasını sağlar. Bu çalışmada ARDS’li hastalarda NLO ve PLO değerlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çocuk yoğun bakım ünitemizde, Ocak 2016 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında
ARDS tanısı ile yatan hastaların demografik özellikleri, hastalık ciddiyet skorları (PIM2, PRISM3, PELOD), yoğun bakım yatış ve yoğun bakımdan taburculuktaki tam kan sayımı tetkikindeki lökosit, lenfosit, nötrofil ve platelet ölçümleriyle NLO, PLO değerleri, ARDS evreleri, ARDS tedavi yaklaşımları
(noninvaziv ve invaziv mekanik ventilasyon, sürfaktan, yüksek frekanslı osilatör ventilasyon (YFOV), ve
prone pozisyonu), mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım yatış süresi retrospektif olarak kaydedildi. Çalışma için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırmalar etik kurulundan onay alındı.
İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizler için SPSS versiyon 21.0 (IBM SPSS) programı kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. NLO ve
PLO normal dağılım göstermediği için minimum, maksimum ve median değerleri verildi. Sonuçlar
ortalama ±standart sapma olarak bildirildi. Akut respiratuar distres sendromu evreleri ile NLO ve PLO
değerleri arasındaki ilişkisiye Kruskal Wallis testi ile bakıldı.  Yoğun bakım yatış süresi, mekanik ventilasyon süresi, PLO, NLO ve PELOD arasındaki ilişki Spearman’s rho korelasyon testi ile değerlendirildi.
Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çocuk yoğun bakım ünitesinde son 2 yıllık süreçte, ARDS tanısı ile izlenen 34 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 75±70,7 (min:4, max:204) ay olup, 17’si kız (%50) idi.
Glaskow koma skalası 3 ve 12 arasında kaydedildi ve ortalaması 7±2 idi. Hastalık ciddiyet skorları değerlendirildiğinde, PIM2 skoru ortalama 20,5±9,3 (min:6-max:48), PRISM3 skoru ortalama 23,20±9,4
(min:7,8-max:51), PELOD skoru ortalama 24±15,9 (min:6-max:90) idi. Ortalama yoğun bakım yatış süresi 25±18,8 (min:4-max:90) gün iken, ortalama mekanik ventilasyon süresi 13,4±10,1(min:3-max:40)
gün idi. Hastaların nötrofil, lenfosit, trombosit, NLO1, NLOt, PLO1 ve PLOt sonuçlarının minimum,
maksimum ve ortalama değerleri Tablo-1 de verildi.
Akut respiratuar distres sendromu nedeniyle takip edilen hastalarımızın, çocuk yoğun bakım ünitemizde mortalite oranı %5,9 idi. Hastaların 12’si (%35,3) hafif ARDS, 16’sı (%47,1) orta ARDS ve 6’sı
(%17,6) ağır ARDS olarak sınıflandırılırken, 33 hastaya (%97,1) invaziv mekanik ventilasyon ve 1 hastaya (%2,9) noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanmıştı. Tedavide 5 (% 14,7) hastada YFOV uygulanmış, 15 hastada (%37,5) sürfaktan verilmiş ve 5 hasta (%14,7) prone pozisyonuna alınmıştır.
Cinsiyetler arasında NLO ve PLO açısından fark görülmedi (p>0,05).Yatışta bakılan NLO1 değeri ile
ARDS evreleri arasında anlamlı ilişki saptandı (p=0,033). Ağır ARDS’de median NLO oranı 6,34 iken
hafif ARDS’de 2,32 idi. Hafif ve ağır ARDS kıyaslandığında ağır ARDS’de NLO1 daha yüksekti (p=0,007).
Ağır ARDS’de NLO1 değeri orta ve hafif evredekinden istatistiksel anlamlı yüksek bulundu (p=0,03).
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Hafif, orta ve ağır ARDS gruplarında NLO1 ile NLOt değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Benzer şekilde hafif, orta ve ağır ARDS gruplarında PLO1 ve PLOt değerleri arasında fark yoktu. Hasta
yaşlarıyla ilişkisine bakıldığında hasta yaşı ile NLO1 ve NLOt arasında pozitif korelasyon saptandı ve
yaş arttıkça NLO’nun arttığı görüldü. Yatıştaki NLO1 değeri ile PELOD skoru arasında orta şiddette bir
korelasyon mevcuttu ve istatistiksel olarak anlamlı idi (r=0,45, p=0,026). Mekanik ventilasyon süresi
ve yoğun bakım yatış süresi ile NLO ve PLO arasında korelasyon saptanmadı. Mortalite oranının düşük olması (%5,9; n=2) olması nedeniyle mortalite üzerine etki eden faktörler incelenememiştir.
Tartışma: Akut respiratuar distres sendromu, güçlü bir inflamatuar yanıtın sonucu olarak alveol epitelinde ve akciğer endotelinde hasar oluşmasıdır. İnflamatuar yanıt ile kapiller geçirgenlik artar, endotel ve epitel hücreleri zedelenir, mikrotrombüsler oluşur, ventilasyon-perfüzyon bozulur, sonuç
olarak alveol ödemi, azalmış akciğer kompliyansı ve dirençli hipoksi görülür. Nonkardiyojenik akciğer
ödemi, ağır hipoksi ve akciğer grafisinde yaygın bilateral infiltrasyon mevcuttur (3, 4).
Kemik iliğindeki kök hücrelerinin farklılaşması sonucu lökositler, eritrositler, trombositler üretilmektedir. Lökositer serinin yoğunluğu yaşa göre değişmekle birlikte büyük çoğunluğunu nötrofiller oluşturmaktadır. Enflamasyon durumunda lenfosit sayısı azalırken, nötrofil ve trombosit sayısında ise
artış meydana gelir. Nötrofil sayısında artış, apopitozisin gecikmesi, nötrofillerin demarjinasyonu ve
büyüme faktörleri ile kök hücrelerin uyarılması sonucu meydana gelmektedir (5). Nötrofil-lenfosit
oranının, inflamasyonun şiddetini gösterdiği düşünülmektedir (6). Pediatrik hasta gruplarında yapılan çok sayıda çalışmada artmış NLO ve PLO ile inflamasyon arasında ilişki bildirilmiştir. Henoch-Schonlein Purpurası, astım, akut piyelonefrit, akut apandisit, vezikuloüretral reflü, atopik dermatit,
obezite, Tip 1 diabetes mellitus gibi sistemik inflamasyonun ön planda olduğu hastalıkların tanısı ve
progresyonun izlenmesinde NLO ve PLO kolaylıkla kullanılabilir (7- 11). Bununla birlikte yoğun bakım
hastalarında NLO’nun mortalite ve morbiditeyi etkileyen bir faktör olduğu saptanmıştır (12). Bir çalışmada pnömoni nedeniyle yoğun bakıma yatan hastalarda NLO yüksek olanlarda mortalite oranının
arttığı gösterilmiştir (13). Erişkin ARDS hastalarında yapılan bir araştırmada ise yüksek NLO’nun kritik
hastalarda, kötü klinik gidişle ilişkisi olduğu saptanmış ve prognostik faktör olduğu ve ARDS’li hastalarda 28 günlük mortaliteyi tahmin etmek için bağımsız bir faktör olduğu saptanmıştır (14). Bir diğer
erişkin çalışmasında miliyer tüberküloz olup, ARDS gelişen hastalarda NLO’nun mortalite ve ARDS
gelişimi için yararlı bir biyobelirteç olabileceği bildirilmiştir (15).
Biz yaptığımız Pubmed tabanlı bir araştırmada literatürde çocuk yaş grubunda ARDS ve NLO, PLO
ilişkisini inceleyen yayına rastlamadık. Bildiğimiz kadarı ile çalışmamız çocuk yoğun bakımda ARDS
nedeni ile yatan hastalarda NLO ve PLO ilişkisi üzerine yapılmış ilk çalışmadır. Sonuçlarımız yatışta bakılan NLO1 ile ARDS şiddeti arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda ağır ARDS’de
NLO1 değeri orta ve hafif evredekinden istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (p=0,03). Hastalarımızın
NLO1 değerleri ile PELOD skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı, orta düzeyde bir korelasyon
mevcuttu (r=0,45, p=0,026).
Enflamasyonlarda sayısı değişen bir diğer hematolojik parametre de trombosittir. Trombosit sayısı
sadece akut enflamasyonlar durumunda değil, kronik inflamatuar hastalıklarda da artmaktadır (16).
İnflamatuar hastalıklar ve kanserde inflamatuar süreci, hastalık aktivitesini, tedaviye yanıtı ve prognozu tahmin etmekte kullanılabilen PLO’nun mortalite ve morbiditeyi etkilediğini gösteren veriler
mevcuttur (17,18). Çalışmamızda hafif, orta ve ağır ARDS hastalarının PLO1 ve PLOt değerleri arasında fark yoktu. Bununla birlikte PLO ile PELOD skoru, mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım
yatış süresi arasında da korelasyon saptanmaması nedeni ile PLO çalışmamızda bir prognostik faktör
olarak bulunmamıştır.
Sonuç olarak; ağır hipoksik solunum yetmezliğiyle giden ARDS’de NLO, hastalık şiddetini tespit et153
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mede kullanılabilecek kolay ulaşılabilen ve kompleks hesap gerektirmeyen ve ucuz bir parametredir.
Çalışmamızın sonuçlarına göre biz, NLO’nun ARDS tanılı kritik hasta çocuklarda kötü klinik gidişi öngörme açısından kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Özellikle daha geniş hasta grupları ile yapılacak,
prospektif çalışmalar ARDS ve NLO ilişkisinin aydınlatılmasında fayda sağlayacaktır.
Tablo-1:Birinci gün ve yoğun bakımdan taburcu günündeki tam kan sayımı parametreleri ile NLO ve
PLO değerleri

WBC1
WBCt
ANS1
ANSt
ALS1
ALSt
PLT1
PLTt
NLO1
NLOt
PLO1
PLOt

Minimum
1,700
,200
,700
,100
,200
1,000
47,000
30,000
,190
,320
4,200
22,100

Maximum
45,430
29,670
34,050
53,000
54,901
9,410
655,000
830,000
32,880
21,100
1586,000
482,000

Ortalama±SD
13,973±11,231
11,820±6,348
9,768±8,834
8,866±9,677
4,554±9,448
3,078±2,229
273,205±150,224
329,823±203,681
5,622±7,071
4,190±5,051
202,004±275,989
138,130±98,439

WBC: white blood cell; ANS: Absolüt nötrofil sayısı; ALS: absolüt lenfosit sayısı; PLT:Platelet; NLO:Nötrofil-lenfosit oranı; PLO: Platelet-lenfosit oranı
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S-17
Obezitenin Uzun Dönem Komplikasyonlarında Antropometrik Ölçümlerin
Yeri
Burcu GÜVEN1, Ayşenur ÖKTEN2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çocuk Gastroenteroloji BD, Trabzon

1

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Trabzon

2

Giriş: Günümüzde obezite giderek artan bir sağlık sorunudur. Obezitenin artması ile birlikte uzun dönemde birçok komplikasyonun geliştiği görülmüştür. Bu komplikasyonların daha önceden öngörülebilmesi için çeşitli antropometrik ölçümler ve biyokimyasal parametreler bakılmaktadır. Bu konuda
hangisinin daha prediktif olduğuna dair bir görüş birliği bulunmamaktadır.
Bu araştırmada, antropometrik ölçümler ve oranların yanında çeşitli biyokimyasal değerlere bakarak
uzun dönem komplikasyon açısından en prediktif parametreyi bulmayı amaçladık.
Materyal-metod: Aşırı kilo alımı nedeniyle pediatrik endokrinoloji polikliniğine başvuran, vücut kitle
indeksi (VKİ) yaşına ve cinsiyetine göre 95. persentilin üstünde ve pubertal evresi 4-5 olan hastalar
çalışmaya alındı. Hastaların antropometrik ölçümlerine (ağırlık, boy, bel ve kalça çevresi), triceps ve
suprailiak deri kıvrım kalınlığına ve vücut yağ kitlesine bakıldı. Laboratuar değerlerinde ise kan lipid
değerleri, glukoz, insülin ve tiroid fonksiyon testleri değerlendirildi. Ayrıca hastaların kan basınçları
ölçüldü. Her hasta için metabolik sendrom skoru hesaplandı. Hastaların VKİ, bel çevresi/kalça çevresi
(WC/HC), yağ kitle indeksi (FMI-yağ kitlesi/boy3), tri-ponderal kitle indeksi (TMI-ağırlık/boy3), ağırlık/
boy(W/H) değerleri hesaplandı ve metabolik sendrom skoru (MSS) ile korelasyonlarına bakıldı.
Ayrıca hastalar periferal ve santral obezitesi olanlar olarak ikiye ayrıldı ve iki grup arasında komplikasyon açısından fark olup olmadığına bakıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 14.02±1.62 yıl (9.34-17.55) olan 41’i kız, 24’ ü erkek toplam 65 hasta araştırmaya alındı. Hastaların 38 (%58.5)’ inde santral obezite mevcuttu. Santral obezitesi olan hastaların
30(%78.9)’u, periferal obezitesi olan hastaların 11(%40.7)’ i kız olup istatistiksel olarak anlamlı olarak
tespit edildi (p= 0.002).
Periferal ve santral obezitesi olan hastalar karşılaştırıldığında, santral obezitesi olan hastalarda W/H
ve WC/HC oranları, trigliserid değeri ve metabolik sendrom skoru belirgin olarak daha yüksek tespit
edildi (Tablo 1).
Metabolik sendrom varlığının ayrımında incelenen VKİ, WC/HC, FMI, TMI, W/H oranlarının tanı performansları ayrı ayrı ROC analizi ile incelendi (Tablo 2). Sadece erkeklerde WC/HC oranının anlamlı
olduğu tespit edildi (Şekil 1). Kesim noktası 0,915 alındığında duyarlığı 100%, seçiciliği 76,47% olarak
bulundu.
Sonuç: Obezitenin metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar gibi uzun dönem komplikasyonlarını öngörmede VKİ’ nin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu da yeni antropometrik ölçümlere
ihtiyacı arttırmıştır.
Bel çevresi, klinikte en rahat ölçülebilen değerdir. Kardiyovasküler hastalık ve metabolik sendromu
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öngörmede VKİ’ ne göre daha iyi bir belirteç olup, visseral yağlanmayı daha iyi yansıtmaktadır. WC/HC
oranı ise yaşla birlikte değişkenlik göstermekle birlikte prediktivitesi daha yüksektir.
Son dönemlerde ise TMI ve FMI gibi yeni ölçümler kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu ölçümlerin de
metabolik sendromu öngörmede orta derecede etkili olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak, hangi ölçümün daha prediktif olduğuna dair bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu
çalışmada ise obezitenin uzun dönem komplikasyonlarını öngörmede en değerli oran WC/HC olarak
tespit edildi. Özellikle santral obezitesi olan hastalarda metabolik sendrom skorunun belirgin olarak
yüksek çıkması da bunun bir göstergesidir. Bu konu ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
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Tablo 1. Periferik ve santral obezitesi olan hastalarda antropometrik ölçümler ve biyokimyasal parametreler
Parametre

Cinsiyet (K/E)
Kilo SDS
Yağ kitlesi
Triceps DKK
Suprailiak DKK
VKİ
W/H
WC/HC
TMI
FMI
HDL
LDL
Total Kolestrol
Trigliserid
Glukoz
İnsülin
HOMA
Glukoz/insülin

Santral tip
(n=38)
Ort±SD
30/8
4.69±1.77
30.55±9.48
48.63±7.18
58.16±6.64
33.03±4.40
62.18±6.13
0.89±0.76
20.54±2.72
7.44±2.12
42.03±10.32
101.89±21.03
158.79±26.70
128.71±60.75
90,97±10.80
18.68±14.84
4,34±3.80
7,09±4.03

Periferik tip
(n=27)
Ort±SD
11/16
3.84±1.78
29.83±10.82
49.22±7.80
60.26±7.62
32,40±5,58
57.96±5.93
0.84±0.69
19.59±3,19
6.72±2.37
40.59±7.90
97.37±25.28
152.11±30.40
101.26±32.35
88.30±5.89
14.16±6.61
3,09±1.45
7,73±3.76
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P değeri

0.002
0.062
0.778
0.754
0.242
0.614
0.007
0.006
0.202
0,200
0.547
0.435
0.352
0.036
0.247
0.144
0.111
0.519
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ST4
TSH
MSS

1.17±0.17
3.46±1.30
1.87±1.02

1.15±0.16
3.24±1.91
1.41±0,89

0.736
0.572
0.049

Tablo 2. Metabolik sendrom varlığının ayrımında  VKİ, WC/HC, FMI, TMI, W/H oranlarının tanı performanslarında ayrı ayrı ROC analizi sonuçları
Erkek
FMI
TMI
W/H
WC/HC
VKİ
Kadın
FMI
TMI
W/H
WC/HC
VKİ

AUC

p

0,462
0,395
0,538
0,903
0,387

0,775
0,427
0,775
0,002
0,391

0,486
0,676
0,764
0,750
0,568

0,930
0,253
0,087
0,104
0,172

Şekil 1. Metabolik sendromu öngörmede WC/HC oranının tanısal değeri
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S-18
Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuklarda depresyon, kaygı, yaşam kalitesi
ve benlik saygısı
Fahri Çelebi1 , Bahar Özcabı2 , Yelda Karadere2 , Ayla Güven2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Çocuk Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Kliniği, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Çocuk Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, İstanbul
1

Giriş: Tip 1 diyabetes mellitus (DM), çocukluk çağında sıklığı giderek artan, süreğen bir durumdur.
Amacımız DM’nin çocuk/ergenlerde depresyon, kaygı, yaşam kalitesi ve benlik saygısı üzerine etkilerini irdelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 33 (12 kız) tip 1 DM tanılı olgu ile yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey
açısından eşleşen 27 (15 kız) sağlıklı çocuk/ergen dahil edildi. Tüm olgulara iki özet ölçek (toplam kaygı, kaygı ve depresyon) ve altı alt ölçekten (ayrılma kaygısı, yaygın kaygı bozukluğu, panik bozukluk,
sosyal kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, depresif bozukluk) oluşan revised child anxiety
and depression scale (RCADS), yaşam kalitesi ölçekleri (YKÖ) (sağlık-etkinlik, duygular, başkalarıyla
ilgili sorunlar, okulla ilgili sorunlar, toplam yaşam kalitesi) ve Rosenberg benlik saygısı (RBS) ölçeği
formları en az bir çalışmacı eşliğinde doldurtuldu. RCADS özet ve alt ölçeklerinde ykrk3165 puan ‘var’
olarak kabul edildi; RSB’de 0-1: yüksek, 2-3: orta, 4-6: düşük benlik saygısı olarak yorumlandı.
Bulgular: Ortalama yaş DM’li çocuklarda 13±2,6 yaş, sağlıklılarda 11,6±2,9 yaş idi. İki grup arasında
cinsiyet ile RCADS özet ve alt grupları açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). YKÖ-duygu (korkmuş hissetme, hüzünlü hissetme, öfkeli hissetme, uyumakta zorluk çekme ve kendisine ne olacağı
konusunda endişelenme) değişkeni DM’li çocuklarda 70±17, sağlıklı çocuklarda 80±15 olarak saptandı ve iki grup arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p=0,03). Ayrıca YKÖ-okul (sınıfta dikkatini toplama, bazı şeyleri unutma, derslerden geri kalmamak için zorluk çekme, kendini iyi hissetmediği için
okula iyi gidememe, doktora ya da hastaneye gittiği için okula gidememe) değişkeni DM’li çocuklarda
70±17, sağlıklı çocuklarda 81±19 olarak gözlendi: iki grup arasında anlamlı fark saptandı (p=0,025).
Sonuç: Sağlıklı yaşıtlarına göre DM’li çocukların duygu ve okul değişkenleri açısından yaşam kalitelerinin düşük olduğu; ancak depresyon, kaygı gelişimi ve benlik saygısı ile ilgili anlamlı fark yaşamadıkları
saptandı. Çalışmamız okul yaşantısında DM’li çocukların desteğe gereksinim duyduklarını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, Depresyon, Diyabetes mellitus, Kaygı, Panik, Yaşam kalitesi
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S-19
TİP 1 DİYABETES MELLİTUS TANILI HASTALARDA OTOİMMÜN POLİENDOKRİNOPATİ TİP 3B SIKLIĞI
İhsan ESEN1, Uğur DEVECİ2, Deniz ÖKDEMİR1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Elazığ

1

Fırat Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ

2

Giriş: Otoimmün poliendokrinopati sendromları  (OPS) en az iki endokrin bezin etkilendiği nadir ve
geniş klinik spektrumu olan bir hastalık grubudur. OPS tip 3, otoimmün tiroid hastalığı ile Addison
hastalığı dışı bir otoimmün hastalık birlikteliği olarak tanımlanmaktadır. Eğer hastada otoimmün bir
gastrointestinal hastalık olursa klinik tablo OPS tip 3b olarak tanımlanır. Bu incelemede çocukluk çağında tip 1 diyabet (T1D) tanısı almış hastalarda OPS tip 3b sıklığı araştırılmıştır.
Yöntem: Bir üçüncü basamak sağlık merkezi çocuk endokrin kliniğinde 01.06.2013-31.08.2019 tarihleri arasında takibi yapılmış 232’si erkek 446 T1D’li çocuk çalışmaya alındı.  Otoimmün tiroid hastalığı
pozitif anti TPO ve/veya anti-Tg pozitifliği ile otoimmün enteropati ise anti-doku transglutaminaz Ig
A pozitifliğini takiben yapılmış ince barsak biyopsinde çölyak hastalığı (ÇH) ile uyumlu histoloji varlığı
ile tanımlandı.
Bulgular: Hastaların güncel yaş ortalamaları 14,8±5,0 yıl, tanı yaşı ortalamaları 9,2±4,3 yıl idi. Hastaların 57’sinde (%12,8) otoimmün tiroid hastalığı ve 30’unda (%6,7) ÇH tespit edildi.  Hastaların 87’sinde
(%19,5) otoimmün tiroid hastalığı veya ÇH varken,  aynı hastada hem otoimmün tiroid hastalığı hem
de ÇH varlığı (OPS tip 3b) sadece 3’ü kız 4 hastada (%0,9) tespit edildi. OPS tip 3b’li hastaların ortalama tanı yaşları 7,3±4,4 yıl (2,6-12,5) ile sadece otoimmün tiroid hastalığı veya sadece ÇH olanlar ve
her iki hastalığı olmayanlar ile karşılaştırıldığında daha düşük olmakla birlikte istatistiksel bir fark
saptanmadı (p=0,087). OPS tip 3’lü hastaların birinde subklinik hipotiroidi saptanırken diğer üçünün
tiroid fonksiyon testleri normal idi. İzlemleri süresince T1D ile OPS tip 3b’si olan hastalarda başka bir
otoimmün hastalık saptanmadı.
Sonuç: Çocukluk çağında tanı almış T1D’li çocukların yaklaşık beşte birinde otoimmün tiroid hastalığı
veya çölyak hastalığı tespit edilirken OPS tip 3b sıklığının oldukça nadir olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, Otoimmün poliendokrinopati tip 3b, Otoimmün tiroid hastalığı, Tip 1 diyabet
Giriş: Tip 1 diyabeti (T1D) özgün olarak β-hücre otoantijenlerine yönelik abartılı immün yanıt sonucu
insülin yetmezliği ile sonuçlanan bir otoimmün hastalıktır. T1D’li çocuk ve adolesanlar otoimmün
poliendokrinopati sendromları (OPS) bileşeni olarak başka organlara özgü otoimmünite geliştirebilirler [1]. Otoimmün poliendokrinopati sendromları en az iki endokrin bezin etkilendiği nadir ve geniş
klinik spektrumu olan bir hastalık grubudur. Klinik tablo tek bir gen fonksiyonunda anormallik veya
karmaşık genetik bir etiyolojiden kaynaklanabilir. Hastalık belirtilerin ilk tezahürü sıklıkla çocukluk
veya adolesan dönemde olur. Fakat zamanlama ve belirtilerin şiddeti oldukça fazla değişkenlik
gösterir. Hastalarda kendine ait olan ve olmayan dokuların ayrımını sağlayacak immün tolerans160
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ta bozulma vardır [2].
Hashimoto tiroiditi en sık otoimmün tiroid hastalığı formudur. Bunun dışında Graves hastalığı ve
postpartum tiroidit diğer görülebilen otoimmün tiroid hastalıklarıdır. Hashimoto tiroiditi insidansı
ergenlik yaşlarında artma eğilimi gösterir ve dördüncü dekatta zirve yapar [3]. Otoimmün tiroidit
sıklıkla tek başına veya OPS bileşeni olarak görülür. Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın bireylerde
buğday, çavdar ve arpada bulunan glütene kalıcı bir duyarlılığın neden olduğu otoimmün bir ince
barsak hastalığıdır. Dünya genelinde yaygın olarak görülen çölyak hastalığı her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Etiyolojisinde hem genetik nedenler hem de çevresel faktörler suçlanmaktadır [4].
Tip 3 OPS, otoimmün tiroid hastalığı ile Addison hastalığı dışı bir otoimmün hastalık birlikteliği olarak
tanımlanmaktadır. Eğer hastada otoimmün bir gastrointestinal hastalık olursa klinik tablo OPS tip 3b
olarak tanımlanır [2]. Bu incelemede çocukluk çağında tip 1 diyabet (T1D) tanısı almış hastalarda OPS
tip 3b sıklığı araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışma bir üçüncü basamak sağlık merkezi çocuk endokrin kliniğinde yürütüldü.   İncelme
kapsamında 01.06.2013-31.08.2019 tarihleri arasında takibi yapılmış tanı anında 18 yaşından küçük
232’si erkek 446 T1D’li çocuk çalışmaya alındı.   Hastaların diyabet tipinin tanımlanmasında güncel
IDF/ISPAD kılavuzu kullanıldı [5]. Tip 2 diyabet ve monogenik diyabet tanısı almış çocuklar çalışma
dışı bırakıldı. T1D’li çocuklarda tanı anında ve izlemde iki yılda bir otoimmün tiroid hastalığı varlığı
rutin olarak taranmaktadır. Otoimmün tiroid hastalığı pozitif anti TPO ve/veya anti-Tg pozitifliği ile
tanımlandı. Hastaların tiroid fonksiyon testleri tirotiropin (TSH) ve serbest T4 düzeyleri ölçülerek değerlendirildi.  Çölyak hastalığı tanı anında ve sonrasında ilk 5 yıl, yılda bir doku transglutaminaz IgA ve
endomisyum antikorları ile taranmaktadır. Artmış antikor seviyeleri olan T1D çocuklarda otoimmün
enteropati, yapılmış ince barsak biyopsinde çölyak hastalığı (ÇH) ile uyumlu histoloji varlığı ile tanımlandı. Tip 3b OPS’li hastaların tanıdan sonraki bir ay içindeki ağırlık ve boy uzunluk verilerinden ağırlık,
boy ve vücut kitle indeks SDS’leri ulasal çocuk referans verileri kullanılarak hesaplandı.
Verilerin istatistiksel analizleri için Windows için SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences,
SPSS Inc., Chicago, U.S.A.) programı kullanıldı. Demografik, klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları
için tanımlayıcı ve sıklık istatistikleri kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların güncel yaş ortalamaları 14,8±5,0 yıl, tanı yaşı ortalamaları
9,2±4,3 yıl idi. Hastaların 57’sinde (%12,8) otoimmün tiroid hastalığı ve 30’unda (%6,7) ÇH tespit edildi.  
Hastaların 87’sinde (%19,5) otoimmün tiroid hastalığı veya ÇH varken,  aynı hastada hem otoimmün
tiroid hastalığı hem de ÇH varlığı (OPS tip 3b) sadece 3’ü kız 4 hastada (%0,9) tespit edildi.
Tablo 1. Hastaların gruplara göre cinsiyet dağılımları ve tanı yaşları
Tip 3b OPS +
Hashimoto tiroditi  + Çölyak hastalığı +
T1D
T1D
T1D
n (%)
Cinsiyet
(E/K)
Tanı yaşı

Tüm T1D hastalar

4 (%0,9)

57 (%12,8)

30 (%6,7)

446 (%100)

1/3
7,3±4,4

28/29
10,4±3,7

10/20
8,4±4,0

232/214
9,2±4,3
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T1D; tip 1 diyabet
Tip 3b OPS’li hastaların ortalama tanı yaşları 7,3±4,4 yıl (2,6-12,5) ile sadece otoimmün tiroid hastalığı veya sadece ÇH olanlar ve her iki hastalığı olmayanlar ile karşılaştırıldığında daha düşük olmakla
birlikte istatistiksel bir fark saptanmadı (p=0,087). OPS tip 3’lü hastaların birinde subklinik hipotirodi
saptanırken diğer üçünün tiroid fonksiyon testleri normal idi. İzlemleri süresince T1D ile OPS tip 3b’si
olan hastalarda başka bir otoimmün hastalık saptanmadı. Tip 3 3b OPS’li hastaların klinik özellikleri
tablo 2’de verilmiştir.  Biri hariç hastalar T1D ile eş zamanlı çölyak tanısı almışken üçüncü olgu T1D
tanısından 4 yıl sonra ÇH tanısı almış. Tanıdan sonraki bir ay içinde oksolojik verileri olan 3 hastanın
ağırlık, boy ve vücut kitle indeksi SDS değerlerinin normal aralıkta olduğu gözlendi.  
Tablo 2. Tip 3 3b OPS’li hastaların klinik özellikleri
1. Olgu
368425
Elazığ/Arıcak
Kız
4,7

Dosya no
Adres
Cinsiyet
Tanı yaşı
İzlem
süresi
13,3
Ağırlık
SDS
?
Boy SDS
?
BMI SDS
?
TSH
?
ST4
?
T1D; tip 1 diyabet

2. Olgu
840148
Elazığ
Erkek
2,6

3. Olgu
1029253
Elazığ
Kız
12,5

4. Olgu
1773117
Muş/Bulanık
Kız
9,2

9,2

5,5

0,5

-0,86
0,12
-0,66
0,78
1,64

-1,52
-1,22
-1,06
10,1
0,97

-0,35
0,07
-0,47
1,85
0,95

Tartışma: Bu çalışma ile incelenen T1D’li çocuk grubunda tip 3b OPS sıklığının yaklaşık olarak %1
olduğu tespit edilmiştir.
Santral ve periferik immün düzenleyici mekanizmalardaki bozukluklar karşımıza birden fazla organı
tutan otoimmün hastalık olarak çıkmaktadır. Otoimmün poliglandüler sendromlardan en iyi tanımlanmış olan monogenik etiyolojisi ve literatürde bildirilmiş çok sayıda hasta olması sebebi ile tip 1
OPS’dür. Bununla birlikte erken klinik bulguların çeşitliliği çocukluk çağında tip 1 OPS tanısında bile
güçlükler yaşanabilmektedir. Diğer OPS tipleri, gelişimlerinde rol alan karmaşık genetik ve çevresel
faktörlerin henüz tam olarak tanımlanmamış olması hastaların tanısı, sınıflanması, izlemlerinin planlanması ve prognoz hakkında öngörüde bulunma konularında zorluklar oluşturmaktadır.  Addison
hastalığı olmayan hastalarda otoimmün tiroid hastalığı ile T1D birlikteliği tip 3a OPS olarak, otoimmün tiroid hastalığı ile otoimmün gastrointestinal hastalık birlikteliği ise tip 3b OPS olarak tanımlanmaktadır [2]. Bizim bu çalışmada T1D’li çocuklarda aynı zamanda Hashimoto tiroiditi ve Çölyak
hastalığı varlığı hem tip 3a hem de tip 3b OPS tanımlarını karşılamaktadır.   
Tiroid hastalığı T1D’li çocuk ve erişkinlerde genel popülasyona göre daha sık orta çıkmaktadır. Çocuk
ve adolesanlarda otoimmün tiroid hastalığı sıklığı yaklaşık olarak %3-8 civarında bildirilmektedir [6].
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Bu çalışmada T1D’li çocuk ve adolesanlarda tiroid otoimmünitesi sıklığı %12,8 olarak saptandı.  Tiroid
otoimmünitesinin olmasının T1D’li insanlarda tiroid disfonksiyonu riskini önemli oranlarda artırdığı
tespit edilmiştir. Bu risk çocuklarda erişkinlerden daha fazla bulunmuş  [7].  Bununla birlikte bu incelme kapsamında Hashimoto tiroiditi olan T1D’li çocuklarda aşikâr hipotiroidi gözlenmedi.  
Çölyak hastalığı prevelansı, T1D’li çocuk ve adolesanlarda %1-10 arasında bildirilmektedir [6]. Bu çalışma kohortunda literatür ile uyumlu olarak çölyak hastalığı sıklığı %6,7 olarak tespit edildi.  Çölyak
hastalığı riski diyabet tanı yaşı azaldıkça artmakta olduğu özellikle 5 yaş altı diyabetli çocuklarda bu
riskin daha belirgin olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte bu çalışmada çölyak hastalığı olan T1D’li
çocuk ve adolesanlar çölyak hastalığı olmayanlar ile karşılaştırıldığında tanı yaşları ortalamaları daha
düşük olmakla beraber istatistiksel bir fark saptanmadı. Bu sonuç görece hasta sayısının azlığı ile
ilişkili olabileceği düşünüldü.
Tip 3 otoimmün poliendokrinopati,   adrenal bez tutulumu olmaksızın otoimmün tiroid hastalığının
olduğu çoklu otoimmün organ tutulumunun olduğu hastalık tablosu olarak tanımlanmaktadır. Eğer
hastada otoimmün bir gastrointestinal hastalık olursa klinik tablo OPS tip 3b olarak tanımlanır [2].
Çölyak hastalığı ve tiroid otoimmünitesi arasındaki potansiyel ilişkiye dair kanıtlar çelişkilidir.  Bazı
çalışmalar bu iki durum arasında zayıf bir ilişki olduğunu veya bir ilişki olmadığını bildirmiştir. Otoimmün tiroid hastalığı olan hastalarda çölyak hastalığı %1-4,8 arasında tespit edilmiştir.  Tam tersi bazı
yazarlar ise otoimmün tiroid hastalığı ve çölyak hastalığı arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir.  
Hashimoto tiroiditi olanlarda %7,8 oranında doku transglutaminaz antikor pozitifliği [8] ve çölyak
hastalığı olanlarda %10,5-14,6 anti TPO pozitifliği tespit etmişler [9-12]. Bu verilerden başka çölyak
hastalığı olan çocuklarda tiroid otoimmünitesinin gelişme riskinin 3 kat fazla olduğu bildirilmiştir [13].
Bu ilişki çölyak hastalığı ve otoimmün tiroiditin ortak genetik arka plan [12, 14, 15]  veya kendi dokularında toleransı etkileyen çevresel faktörlere bağlı olduğu düşünülmektedir [16].   Ventura ve arkadaşları çölyak hastalığı olan hastalarda glütene bağlı tiroid otoantikorlarının sıklığının yüksek olduğunu
ve bu antikorların glütensiz diyet ile kaybolduğu gösterilmiştir [17]. Tüm bu veriler T1D’li hastaların
otoimmün tiroid hastalığı ve çölyak hastalığı açısından taranmalarını haklı gerekçelerinin oluşturmaktadır.  
Sonuç olarak çocukluk çağında tanı almış T1D’li çocukların yaklaşık beşte birinde otoimmün tiroid
hastalığı veya çölyak hastalığı tespit edilirken OPS tip 3b sıklığının oldukça nadir olduğu tespit edilmiştir. Daha büyük hasta sayıları ile yapılacak çalışmalar OPS’lerin arka planında rol alan genetik ve
çevresel faktörlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır.
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S-20
Bir Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde İzlenen Akut Odağı Olmayan
Ateş Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi
Sevgi Yaşar Durmuş1 , Gönül Tanır1
Dr Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Birimi, Ankara
1

Deneyim ve hedefler: Ateş küçük çocuklarda hastaneye başvurunun en sık nedenlerindendir. Ateş
yakınmasıyla başvuran çocukların büyük kısmını 36 aydan küçük çocuklar oluşturur. Bu çocukların
çoğunda üst solunum yolu enfeksiyonu, akut otitis media gibi ateşe yol açacak aşikar bir neden saptanabilirken yaklaşık %20’si akut odağı olmayan ateş tanısı alır. Akut odağı olmayan ateş, akut başlayan ve bir haftadan kısa süredir var olan, dikkatli bir öykü fizik inceleme ile nedeni belirlenemeyen ve
bir odakla ilişkili belirti veya bulgu saptanamayan ateş olarak tanımlanır. Burada, hastanemiz Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde, 1-36 ay aralığında akut odağı olmayan ateş ile yatırılarak izlenen
bebeklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır
Metotlar: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde 2017-2019 tarihleri arasında akut odağı olmayan ateş
tanısıyla yatırılarak izlenen 1-36 ay aralığındaki bebekler çalışmaya dahil edildi. Bebeklerin yaş, cinsiyet, doğum haftası gibi demografik verileri, başvuru yakınmaları, fizik inceleme bulguları, laboratuvar
tetkik sonuçları ve nihai tanıları kaydedildi. Ateş süresi bir haftadan uzun olan bebekler çalışma dışı
bırakıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya 29 hasta dahil edildi. Hastaların 17’si (%58,6) erkek, ortanca yaş 70 gün (aralık:
33-840 gün), ateşe eşlik eden en sık (%13,8) yakınma huzursuzluk ve yakınmaların süresi ortanca 2
gündü (1-7 gün). Ölçülen ortalama ateş 38.6 ºC (±0,6) idi. İki (%6,9) bebek dışında hepsi ayına uygun
aşılanmıştı. Dört hasta (%13,8) prematüreydi. Fizik inceleme bulguları 20 hastada normaldi. Üç hastada huzursuzluk, üç hastada pulsatil ve bombe fontanel, üç hastada 1/6 sistolik üfürüm mevcuttu.
Ortanca beyaz küre sayısı: 8500/mm3 (4510-21760/ mm3), ortanca C reaktif protein düzeyi: 8,1 mg/L
(2-211mg/L) idi. Bir hastada Klebsiella pneumoniae idrar yolu enfeksiyonu, bir hastada Streptococcus pneumoniae bakteriyemisi, bir hastada Salmonella othmarschen gastroenteriti ve bakteriyemisi,
üç hastada enteroviral menenjit, bir hastada HHV6 menenjiti, 7 hastada PZR ile saptanan spesifik viral ÜSYE, üç hastada klinik olarak 6. hastalık saptandı. Hiçbir hastada akut bakteriyel menenjit saptanmadı. İzlemde ishali gelişen iki hastada dışkıda rotavirüs antijeni pozitif saptanmıştı. En sık başlanan
ampirik antibiyotik tedavisi ampisilin ve sefotaksimdi (%51,7).  Ortanca hastanede yatış süresi 5 gün
(1-10 gün) idi. Bütün hastalar şifa ile taburcu edilmişti.
Kararlar: Akut odağı olmayan ateşli küçük çocuklarda mikrobiyolojik incelemelerin geniş olarak kullanımıyla gizli bakteriyemi dışında aseptik menenjit, viral ÜSYE ve klinik olarak 6. hastalık tanılarının
konulabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akut odağı olmayan ateş, Çocuk
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S-21
Non-invaziv mekanik ventilasyon ve nazal yüksek akış uygulanmasında
ikinci saat kalp tepe atımı ve solunum sayısı başarıyı etkileyen önemli bir
faktördür
Fatih Aygün1
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

1

Amaç: Non-invaziv mekanik ventilasyon (NIV), akut solunum yetmezliği tedavisinde son yirmi yılda
önemli bir başarısı elde etti. Bu nedenle NIV’nin etkinliği ile ilişkili birçok faktör araştırıldı. Bu yazıda
kalp tepe atımı (KTA) ve solunum sayısının (SS) NIV başarısı üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Pediatrik yoğun bakım ünitesine (PYBÜ) başvuran tüm hastaların kayıtları geriye
dönük olarak incelendi. NIV uygulanan hastaların demografik ve prognostik özellikleri ile 0. saat, 2.
saat saturasyon (SpO2) düzeyleri, KTA ve SS hastaların kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 2.41 ± 3.17 yıl olan toplam 204 çocuk dahil edildi. PYBÜ’ne giriş
sırasındaki en sık tanı primer solunum hastalığı (%58.8), ardından sepsis ve septik şok (%11.8) idi.
Nazal yüksek akım 106 (%52.0) hasta ile en sık kullanılan yöntemdi. 55 hastada (%27.0) basınç kontrol
ventilasyonu, 43 hastada (%17.2) basınç destek ventilasyonu kullanıldı. Çalışmada başarı oranı %85.8
idi. NIV ve nazal yüksek akış başarısı ile mortalite skoru, SF oranı, NIV zamanlaması, KTA 0-2.h, DSS
0-2. saat ve ölüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. Receiver operating characteristic
(ROC) eğri analizi NIV başarısı ile 0-2. saat arasındaki KTA farkı için yapıldığında 5.5/dakika kesme
değeri için duyarlılık %81.1 ve özgüllük ise %65.2 saptanmıştır (eğri altındaki alan 0.735). Aynı şekilde
NIV başarısı ile 0-2. saat arasındaki SS farkı için 3.5/dakika kesme değeri için duyarlılık %77.1 ve özgüllük ise %58.3 saptanmıştır (eğri altındaki alan 0.661).
Sonuç: Bu çalışma ile NIV ve nazal yüksek akış uygulanan PYBÜ hastalarında 0-2. saat KTA ve SS arasındaki farkın başarıyı öngören bir faktör olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: nazal yüksek akış, non-invaziv mekanik ventilasyon, saturasyon, nabız, solunum
yetmezliği
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S-22
Çocuk Acil Servisimizdeki Bir Yıllık Endotrakeal Entübasyon Deneyimimiz
Dr. Emel EKŞİ ALP1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Acil Birimi, İstanbul
1

Giriş: Endotrakeal entübasyon kritik hasta çocuklarda canlandırma ya da solunum destek tedavisinde
güvenilir bir hava yolu sağlanması için hayati önem taşır. Başarılı entübasyon, uygun boyuttaki endotrakeal tüpün en kısa sürede trakea içinde uygun seviyede yerleşiminin sağlanması olarak tanımlanır.1
Günümüzde endotrakeal entübasyon acil servislerde düşük oranlarda yapılmaktadır (%0,08-0,30).2,3
Solunum yetmezliği, kardiyak arrest, şok ve ağır travma en sık endotrakeal entübasyon gerektiren
nedenler arasında sayılabilir. Ülkemizde çocuk acil servislerdeki kritik hastalara uygulanan entübasyon ve kardiyopulmoner resüsitasyon gibi müdahelelerin incelendiği sınırlı sayıda literatüre rastlanmaktadır.4 Bu nedenle biz de çocuk acil servisimizde endotrakeal entübasyon gereken hastalarımızın
özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık ve başarılı entübasyon işlemi için neler yapılması gerektiğini
çalışmamızda irdeledik.
Gereç ve Yöntem: 1 Mayıs 2018 – 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında çocuk acil servisimizde uygulanan
endotrakeal entübasyon ile ilgili kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Entübasyon endikasyonu olan
bilinci açık hastalarda sedasyon amacıyla öncelikle intravenöz midazolam (0,1 mg/kg/doz) olmak üzere, fentanil (1 mcg/kg/doz) ya da ketamin (1 mg/kg/doz) kullanıldı. Entübasyon işlemini kolaylaştırıp
olumsuz etkileri azaltmak amacıyla ilaç kullanılarak yapılan entübasyon işlemi hızlı ardışık entübasyon
(HAE) olarak tanımlandı. HAE ile entübe edilen hastalarda nöromusküler bloker ajan (NMBA) olarak
0,6 mg/kg/doz roküronyum uygulandı. Hastaların yaşlarına uygun endotrakeal tüp (ETT) seçiminde
ilk 1 yaş için 3,5-4 numara, 1-2 yaş için 4-4,5 numara tercih edilirken, 2 yaş üzeri hastalarda kaflı ETT
için yaş/4 +3,5 formülünden mm olarak çapı bulunan ETT kullanımı hedeflendi. Entübasyon ihtiyacı
olan yenidoğan döneminden büyük hastalarda kaflı ETT tercih edildi. Her entübasyon girişiminde,
formülde bulunan değerden 0,5 mm küçük ve büyük çaptaki ETT de hazır bulunduruldu. Endotrakeal
entübasyon sırasında tüpün ağız kenarından uzaklığı; iç çapx3 formülüne göre hesaplandı. Endotrakeal tüpün hesaplanan derinliğe yerleştirilmesinden sonra doğrulama yöntemi olarak end-tidal CO2
düzeyinin ölçümü kullanıldı. End-tidal CO2 değerleri 35-45 mmHg arasında olması entübasyonun
başarılı olduğunu doğruladı. Başka bir merkezde veya hastane dışında entübe edilip çocuk acil servisimize getirilen hastalar ile erişkin acil servis tarafından karşılanan travma hastaları çalışma dışında
bırakıldı. Tüm analizlerde Windows programı için SPSS (ver 19.0 SPSS Inc, IL, USA) programı kullanıldı.
İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 kabul edildi.
Sonuçlar: Çocuk acil servisimize bir yılda başvuran 108.417 hastanın 44’üne (%0,04) endotrakeal entübasyon uygulandı. Kırk dört hastanın yaş ortalaması 38±5,9 aydı   (4-54 ay). Hastaların özellikleri
Tablo 1’de gösterildi. Otuz sekiz hasta (%86,3) çocuk yoğun bakım ünitesinde takip edildikten sonra
başarılı şekilde taburcu edildi.
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N (%)
Cinsiyet
     Kız
     Erkek
Komorbidite
     Evet
     Hayır
Altta yatan hastalık
     Nörolojik
     Kronik akciğer
     Kardiyak
     Metabolik
     Genetik
Hızlı ardışık entübasyon (HAE)
     Evet
     Hayır
Tanı
     Solunum yetmezliği
     Sepsis/septik şok
     Nöbet
     İntoksikasyon
     Diğer
     
Kardiyopulmoner arrest
     Evet
     Hayır

18 (41)
26 (59)
32 (72,7)
12 (27,2)
17 (53,1)
6 (18,7)
4 (12,5)
3 (9,3)
2 (6,2)
29 (65,9)
15 (34,1)
29 (65,9)
8 (18,1)
3 (6,8)
2 (4,5)
2 (4,5)
0 (0)
44 (100)

Tablo 1: Endotrakeal entübasyon uygulanan hastaların özellikleri
Tartışma: Günümüzde tıbbi olanakların artması sonucunda takip edilen kronik hasta çocukların sayısı da artmıştır. Buna bağlı olarak hastanelerin çocuk acil servisleri de geçmiş yıllara oranla daha
fazla sayıda kronik hastaya hizmet vermektedir. Kronik hasta çocuklarda gelişen akut sorunlar sağlıklı
çocuklara göre daha ağır seyirli olabilir. Çalışmamızda da literatürle paralel olarak kronik hastalığı
olan çocukların entübe edilme oranı komorbid hastalığı olmayanlara göre daha yüksekti ve bu oran
istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Solunum yetmezliği riski olan kronik hastalar yakın takip edilerek; gereken solunum desteğinin uygun yöntemle ve doğru zamanda verilmesi bu grup hastaların
morbidite ve mortalitelerinin azalmasına yardımcı olur. NMBA’ların ağır morbidite ve mortaliteye yol
açabilme risklerinden dolayı sadece entübasyon konusunda tecrübeli kişilerin varlığında NMBA’lar
kullanılmalıdır. Zor hava yolu ve zor entübasyon varlığında HAE uygulanarak hastanın entübe edilmesi, güvenli hava yolu sağlanmasında başarı oranını artırmaktadır.
Entübasyon ve canlandırma ile ilgili olarak ülkemizde ve yurt dışında “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği”
adı ile eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kurslarda hem teorik hem de pratik eğitimler verilmektedir. Entübasyon yeteneği ise ancak yeterli sayıda girişim denemesi ve doğru eğitim ile kazanılabilir.5,6 Geç kalınmadan, doğru ve hızlı yapılan endotrakeal entübasyon işlemi güvenilir havayolunu
sağlanmasında ve daha çok çocuğun sağlığına kavuşabilmesinde hayati öneme sahiptir. Bu nedenle,
her çocuk doktorunun entübasyon becerisi kazanması çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitiminin önemli bir parçasıdır ve asistanlığın ilk yılında çocuklarda ileri yaşam desteği ile ilgili gerekli serti168
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fikaların rutin olarak alınması için hekimlere imkan sağlanmalıdır.
Referanslar:
1- Çocuk yoğun bakım hastalarında endotrakeal entübasyon deneyimleri. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mecmuası 2006; 59:93-97.
2- Carroll CL, Spinella PC, Corsi JM, Stoltz P, Zucker AR. Emergent endotracheal intubations in children: be careful if it’s late when you intubate. Pediatr Crit Care Med 2010; 11: 343-348
3- Long E, Sabato S, Babl FE. Endotracheal intubation in the pediatric emergency department. Paediatr Anaesth 2014; 24: 1204-1211.
4- Yurtseven A, Turan C, Kılınç MA, Ulaş Saz E.Frequency and outcomes of endotracheal intubation in the pediatric emergency department. The Turkish Journal of Pediatrics 2017; 59: 524-530.
5- Losek JD, Olson LR, Dobson JV, Glaeser PW. Tracheal intubation practice and maintaining skill
competency: Survey of pediatric emergency department medical directors Pediatr Emerg Care
2008; 24: 294-299.
6- Sakles JC, Laurin EG, Rantapaa AA, Panacek EA: Airway management in the emergency department: A one-year study of 610 tracheal intubations. Ann Emerg Med March 1998;31:325-332.
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S-23
Politravma Hastalarında Tüm Vücut BT’nin Uygunsuz Kullanımı
Eren Erseven1, Şeyma YAŞAR2, Ali Yurtseven1, Caner Turan1, Funda Karbek Akarca3, Hüdaver Alper4,
Eylem Ulaş Saz1
1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı

2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı

3
4

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Travma, çocukluk yaş grubunda acil servis başvurularının ve ölüm nedenlerinin önde gelen
sebeplerinden biridir. Son tıbbi gelişmelere rağmen, politravma hastalarının ölüm oranı %10 - %20
arasında değişmektedir. Bu olguların tanı ve tedavisinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için Bilgisayarlı
Tomografi (BT) sıklıkla başvurulan bir görüntüleme yöntemidir. Günümüzde hekimlerin çoğu politravma hastalarında geleneksel selektif bilgisayarlı tomografi (SBT ) yaklaşımını benimsemektedir. Son
20 yılda atlanan vaka oranını en aza indirmek ve mortalite oranını azaltmak amacıyla tüm dünyada
yaygın olarak tüm vücut bilgisayarlı tomografi (TVBT) kullanılmaktadır. Ancak BT’nin yüksek oranda
radyasyon maruziyetine ve kanser riskinde artışa yol açması önemli bir dezavantajdır. Çocukluk yaş
grubunda bu risk daha belirgindir. Özellikle travma nedeniyle çekilen tüm vücut BT çok daha yüksek
oranda radyasyon maruziyeti ve kanser riski yaratmaktadır. Bu nedenle başta çocukluk çağı olmak
üzere tüm yaş gruplarında BT çekilecek hastaların özenle seçilmesi gerekmektedir. Çalışmamızın
amacı acil servise travma nedeniyle başvuran çocuklarda tüm vücut BT gerekliliğinin saptanması ve  
maruz kalınan radyasyon dozu ile  bunun yaşam boyu kanser gelişme riskine olan etkisinin  araştırılmasıdır.
Gereç-Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında travma nedeniyle başvurup tüm vücut BT (toraks + tüm batın + pelvik) çekilen bütün çocuklar
geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya alınan olguların demografik ve klinik özellikleri ile nasıl sonuçlandırıldıkları araştırıldı. Alınan radyasyon dozu ile kanser gelişme riski belirlendi.
Bulgular: Çalışma süresi boyunca acil servise toplam 14782 çocuk olgu travma nedeniyle başvurdu.
Bunların tüm vücut BT çekilen 75’i (%0,5) çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan olguların %68’i erkek ,%32’si kadın ve ortalama yaşları 12±5,3 yıldı. Travma etiyolojileri incelendiğinde; olguların 46’sında (%61) motorlu taşıt kazası söz konusuyken, 23’ünde (%31) yüksekten düşme, 6’sında (%8) diğer
nedenler mevcuttu. Başvuru sırasında muayene bulguları incelendiğinde 49’unda (%65) hematom/
ekimoz/abrazyon, 20’sinde (%26.7) fraktür, 4’ünde (%5.3) hemoraji (batın,toraks ya da pelvik) 39’unda
(%52) ağrı, hassasiyet, ödem gibi bulgular mevcuttu. Hastaların 60’ı (%80) acil servisten izlem ve/veya
basit tibbi müdahale sonrası taburcu edildi. Çekilen tüm vücut BT’lere göre toplam 14 (%19) hastada iç organ hasarı saptanırken, bunların sadece 2’sine cerrahi girişim uygulandı ve 1 hasta ex oldu.
Tüm vücut BT (TVBT) çekilen hastalarda ortalama alınan radyasyon efektif doz 5,51 mSv iken artan
ek kanser riski oranı %0.8 olarak hesaplandı. Beyin ve Servikal BT çekilen hastalarda ortalama alınan
radyasyon efektif dozu 16,04 mSv iken ek kanser riski oranı %0.2 olarak hesaplandı. Bu verilerden
yola çıkılarak Tüm vücut BT ve Beyin+Servikal BT çekilen hastalarda ek kanser gelişme riski %1 olarak
170
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hesaplanmıştır.
Çıkarımlar: Ağır travmalı çocukların tanı ve tedavisinde tüm vücut BT mortalite üzerine anlamlı katkı
sağlamamakla birlikte kanser gelişme riskini daha fazla arttırmaktadır. Bu hastalarda öncelikle klinik
bulgular eşliğinde, radyasyon maruziyetine daha az yol açan görüntüleme yöntemlerine başvurmak,
gereklilik halinde seçilmiş hastalara tüm vücut BT çekmek daha doğru olacaktır.
Referanslar
1. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care. 62(1):151-156, JANUARY 2007
2. Pediatr Radiol. 2010 Nov;40(11):1816-21. doi: 10.1007/s00247-010-1761-0. Epub 2010 Jul 11.  
PMID: 20623277
3. Turk J Emerg Med. 2018 Dec; 18(4): 142–147. Published online 2018 Oct .PMID: 20623277
4. Pediatric Critical Care Medicine. 20(6):e245–e250, JUNE 2019 PMID:30730378
5. JAMA Pediatr. 2018 Jun 1;172(6):542-549. doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.0109. PMID: 29630685
6. J Pediatr Surg. 2016 Apr;51(4):649-53. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.12.002. Epub 2015 Dec 12.
PMID: 26778841
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S-24
Çocuk Acil Servisinde Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanısı Almış 2 yaş altı Çocuklarda Antibiyotik Direncinin Araştırılması
Şeyma Köksal Atış1 , Samet Paksoy1 , Demet Kangel1 , Esen Besli1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

GİRİŞ: Ateş nedeniyle acil servise getirilen ykrk302 yaş çocuklarda üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE)
en sık akla gelmesi gereken hastalıklardan biridir. Süt çocukluğu döneminde ykrk3138°C ateşi olan
çocukların %30’unda ÜSE bildirilmektedir. ÜSE komplikasyon yelpazesi geniş olması nedeniyle hızlı
tanı ve tedavi almalıdır. En önemli zorluk ampirik tedavi seçimini zorlaştıran antibiyotik direncidir.
Ampirik tedavide en çok tercih edilen sefalosporinlere artan direnci gösteren çalışmalar vardır. Bu
çalışmada çocuk acil servisinde ÜSE tanısı alarak hastaneye yatırılan 2 yaş altı çocuklarda antibiyotik
direnç profilinin araştırılması amaçlandı.
METHOD: Ocak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil
servisinde ÜSE tanısı alan 132 hastanın geriye dönük antibiyogramları incelendi ve eşlik eden üriner
sistem anomalilerine bakıldı. ÜSE tanısı, idrar analizinde piyüri (ykrk3110 mm3 lökosit) ve katater ile
alınan idrar örneğinde tek bir patojen bakterinin 50.000 cfu/mm3 ve üzeri koloni üremesi ile konuldu.
Çalışmaya ilk defa ÜSE tanısı almış, bilinen üriner sistem anomalisi ya da kronik hastalığı olmayan
hastalar alındı. Hastaların klinik, demografik ve diğer medikal bilgilerine hastane kayıt sisteminden
ulaşıldı. Çalışmada IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 128 hastanın %53’ü (68/128) kız iken, %47’si (60/128) erkekti. Saptanan
üropatojenler en sık %63,3 Escherichia Coli (E.Coli) ve %28,1 Klebsiella idi. Antibiyotik dirençlerine
bakıldığında ampisilin %75.3, TPM-SMX %37, seftazidim %30.4, siprofloksasin %18.2 amoksisilin klavulonik asit %59.1, sefuroksim aksetil %51.3 E.Coli direnci görüldü.
SONUÇ: Acil serviste ÜSE tanısı alan; altta yatan herhangi bir üriner sistem anomalisi, predispozan
faktörü olmayan hastaların yaklaşık yarısında, ampirik tedavide en sıklıkla başlanan sefalosporin grubu antibyotiklere direnç saptanması dikkat çekicidir. Bu durum, komplikasyon riski yüksek olan ÜSE
gibi hastalıklarda ampirik tedaviyi zorlaştırmakta, ileri düzey antibyotik kullanmayı mecbur kılmaktadır. Ülkemizde, özellikle sefalosporinler başta olmak üzere, antibiyotiklerin artan bilinçsiz kullanımının önlenmesi gerektiği bu çalışmada vurgulandı.
Anahtar Kelimeler: Üriner Sistem Enfeksiyonu, Antibiyotik, Direnç
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S-25
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Nontravmatik ensefalopati tanısı alan
hastaların değerlendirilmesi; 4 yıllık retrospektif analiz
Zeynep Karakaya1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştıma Hastanesi

1

AMAÇ: Nontravmatik ensefalopati çocuk yoğun bakım ünitelerinde (ÇYBÜ) önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Ayrıcı tanıda birçok etiyoloji yer almakta bu nedenle birçok tanısal yaklaşım içermekte ve bazen tanımı nonspesifik bir prezentasyon olarak kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı
nontravmatik ensefalopatik hastaların demografik özellikler, klinik bulgular, etiyopatoloji ve taburculuk öncesi nörolojik durum açısından restospektif olarak değerlendirilmesi ve uygun yaklaşımların
geliştirilmesi için bir ön veri sunmaktır.  
METOD: Çalışmamızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÇYBÜ’
ne Aralık 2014- 2018 tarihleri arasında yatan, 1 ay -16 yaş arası nontravmatik ensefalopati tanısı almış
68 hasta dâhil edilmiştir. Hastaların genel özellikleri, başvuru şikâyetleri, klinik bulguları, araştırma
sonucu ulaşılan etiyolojileri, sağkalım ve taburculukta nörolojik durumları, varsa sekelleri hasta dosyaları üzerinden kaydedilmiştir.
SONUÇ: Çalışmaya 35erkek (%51,5) 33kız (%48,5) olmak üzere 68 nontravmatik ensefalopatili hasta
dâhil edildi. Genel özelliklere bakıldığında hastaların ortalama yaşları 65,6±61,4 ay, yoğun bakım yatış
süreleri 9,2±13,3 gündü. En sık başvuru şikâyeti tüm hastalar için bilinç bulanıklığı (%58,5), takiben
nöbet (% 45,6) ve kusma (%27,9) yer aldı. Diplopi  (%2,9), disartri ve güçsüzlük (%1,5) gibi diğer bulgular daha az sıklıkla izlendi. Hastaların başvuru GKS ortalaması 9,2±2,3 olup GKS skoru sınıflamasına
göre %41, 2’si anlamlı nörolojik hasara sahipti (GKS ≤8). Hastaların %76’sını ileri hava yoluna ihtiyaç duyanlar oluşturmaktaydı. Etiyolojik sınıflamada en sık saptanan neden enfeksiyoz ensefalitler (
%38,5) enfeksiyoz nedenler içinde ise bakteryel meningoensefalit (%20,6 ) (Gr negative organizmalar)  
ön planda, takiben viral ensefalitler (%14,6) (CMV, Parvo, Enterovirüs, HHV7) yer aldı. Nadir etiyoloji
bazında bir hastada tüberkuloz, bir hastada kuduz ve bir hastada tetanoz ensefalopatisi mevcuttu.
Enfeksiyoz ensefalopatiyi metabolik (%11,5) ve epileptik (%10,3) ensefalopati izledi. Yaş gruplarına
göre etiyolojik dağılım karşılaştırıldığında 2-6 yaş grubunda epileptik ensefalopati anlamlı sıklıkta yüksek saptandı (p=0,008) Hastaların  %45,5’inde tam iyileşme görülürken, anlamlı derecede sekel %13,3
oranında saptandı. Tam iyileşme görülen hastaların etiyolojik dağılımında ise epileptik ensefalopatili
hastalarda iyileşme oranı anlamlı yüksek saptandı (p< 0,05). 6 hasta ex oldu (%8,8). Ex olan veya taburcu edilen hastalar arasında etiyolojik dağılımda anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Pediatrik ensefalopati çocuk yoğun bakım ünitelerinde önemli bir morbidite ve mortalite
nedeni olmakla beraber tanısal bilmece olarak görülmektedir. Bilinç bulanıklığı ile gelen hastalarda
sistematik yaklaşım, uygun araştırma ve acil tedavi ile uzun dönem hasarlar engellenebilir. Nitekim
hastalarımızın önemli çoğunluğu tam iyileşme göstermişlerdir.  Çalışma sonucumuzaa göre nontravmatik komada ensefalitler en sık neden olarak gösterilmiştir. Enfeksiyoz patojenler her zaman izole
edilemese de en sık neden bakteryel ensefalitlerdir. Bu nedenle mikrobiyolojik analiz ve etkene yönelik tedavi önem kazanmaktadır. 2-6 yaş grubunda epileptik ensefalopatiler ön plandadır. Epileptik
ensefalopatiye bağlı ensefalopatik hastalarda iyileşme oranı ise anlamlı yüksek bulunmuştur. Bu bul174
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gular ÇYB ünitelerinde ensefalopatik hastaların dağılımı ve özellikleri hakkında bir iç görü sunmakta,
klinik yaklaşımların geliştirilmesi açısından fayda sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Yoğun Bakım, Pediatrik Ensefalopati
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S-26
ACİL SERVİSE İNTİHAR GİRİŞİMİ İLE BAŞVURAN ADOLESAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: NASIL, KAÇ KERE VE NİÇİN?
Filiz Tubaş1 , Feyza Hüsrevoğlu Esen2
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri, Türkiye
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Acil Anabilim Dalı, Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri, Türkiye

1
2

Hedef: İntihara bağlı adolesan(ergen) ölümleri yıllar geçtikçe büyük artış göstermektedir.   Amerika’da yapılan bir çalışmada 1950 ile 1990 yılları arasında 15 ila 19 yaş arası intihar oranı %300 olarak
saptanmış, sonraki yıllarda bu oranda düşüş görülse de adolesan ölümlerinin  ikinci sebebi olarak
önemini korumaktadır(1), (2).  Ülkemizde de son yıllarda intihar oranları artmıştır. Türkiye İstatistik
Kurumu 2018 verilerine göre 15-19 yaş arası ergenlerde intihar hızı 4,69/100000’dir(3) .
Dünya genelinde, düşük ve orta gelirli ülkelerde intihar oranı, yüksek geliri olan ülkelere kıyasla daha
fazladır. İntihar sebepleri incelendiğinde ise en başta mental bozukluklar(örneğin depresyon, anksiyete vb) ve daha önceki intihar girişimi gelmektedir(2).
Ülkemizde çocuk aciller, ideal olarak gençlere intihar girişiminden önce müdahale etmek veya intihar riski taşıyan çocukları ve ergenleri belirlemek için önemli merkezlerdir. Öyküsünde daha önce de
intihar ettiği belirlenen vakaların daha dikkatle ele alınması ile intihar oranlarının ve sağlık harcamalarının azalması ve gelişim aşamaları nedeniyle önemli sayıda yaşamın kurtulması mümkün olabilir
(4). Ayrıca bu hastaların sistem üzerinden özgeçmişlerine bakılarak intihar etmeye yatkınlık yaratacak
daha önce aldıkları psikiyatrik tanılar, çocuk psikiyatri takibi olup olmadığı, intihar girişimi ve bu girişimle ilişkili olabilecek sebepler ile hastaların bu girişimi tekrarlayıp tekrarlamadıkları saptanabilir.
Bu çalışmanın birçok hedefi vardır:1- Kayseri Şehir hastanesine intihar nedeniyle başvuran hastaların
demografik özellikleri, 2- hangi ilaçla intihar girişiminde bulundukları, 3- intihar girişiminden önce
çocuk psikiyatrisi takibi olup olmadığı, 4- intihar girişimi ve bu girişimle ilişkili olabilecek sebepler ile
5- hastaların bu girişimi tekrarlayıp tekrarlamadıkları irdelenecektir.
Metot: Bu çalışmada, Kayseri Şehir Hastanesine Haziran 2018 -Ekim 2019 tarihleri arasında intihar
nedeniyle başvuran hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. ICD kodu X.44= ‘İlaçlar, haplar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme diğer ve tanımlanmamış’ ve X.60= ‘Opioid olmayan analjezikler, antipiretikler ve antiromatizmallere maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme’
yazılarak 132 vaka tespit edilmiş, bu koda dahil olan zehirlenmeler ve yanlışlıkla ilaç alımı olanlar
çalışma dışı bırakılmış ve mükerrer intihar eden hastalar tek vaka olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucu kalan 50 vaka ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 22.0 paket programı ile analiz edildi. Kategorik değişkenler sayı ve
yüzde (%) olarak belirtilmiştir.
Sonuçlar: Hastaların yaşlarının median değeri 16yıl (min:11, max:18) idi. Vakaların 35’i kız (%70) ve
15’i (%30) erkekti. İntihar için seçilen ilaçlar incelendiğinde antipsikotikler, antidepresanlar ve çoklu
ilaç alımı olarak gruplandı. İlaç grubuna bakıldığında en fazla oran çoklu ilaç alımı ile (%80) intihara
teşebbüs olarak belirlendi. Vakaların 28 inin(%56) daha önce çocuk psikiyatrisi başvurusu yokken
22 sinin (%44) başvurusu bulunmaktaydı. İntihar girişimi sonrası çocuk psikiyatrisine tekrar başvuru
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için vakalar incelendiğinde 28 vakanın (%56) başvurusu varken, hastaların 22 sinin(%44) çocuk psikiyatrisine bir daha başvurularının olmadığı  belirlendi. Psikiyatrik olarak bu hastaların aldığı tanıların
başında %26 ile depresyon ilk sırada idi. %12 hastanın ilaç bağımlılığı saptanmıştı. Son 6 ayda bu
hastaların tekrar intihar girişiminde bulunup bulunmadığı araştırıldığında ise 9 (%18) vakanın tekrar
denediği görüldü. Kolşisin ile intihar girişiminde bulunan bir hastanın çoklu organ yetmezliği ile öldüğü görüldü.
Tartışma: Hastanemize açılış tarihi itibarı ile acile intihar nedeniyle başvuran hastaların dosyalarının
retrospektif olarak değerlendirildiği bu çalışmada, dünyada ve ülkemizde yapılan diğer çalışmalara
benzer olarak intihar girişiminin kız hastalarda daha yüksek olduğu (%70) bulunmuştur (5) Olgular
yaşları açısından incelendiğinde median değeri 16 yaş olarak saptanmıştır. Aynı coğrafik bölgede Özsoylu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre de bu çalışmayla benzer olarak kız hastaların daha çok
intihar teşebbüsünde bulunduğu saptanmıştır (6).Yaş gruplarına göre bakıldığında da  benzer olarak
15-17 yaş aralığında sık olduğu görülmüştür. Yine aynı çalışmada adolesanların intihar yöntemi olarak yüksek doz ilaç almayı tercih ettikleri ve analjeziklerin bu ilaçların başında geldiği belirtilmiştir. Bu
çalışmada da hastaların kendi ilaçlarıyla ya da evde bulunan diğer ilaçlarla çoklu ilaç alımı yaparak
(%80) intihar ettikleri belirlenmiştir.
Araştırmamızda hastaların 22 sinin (%44) öncesinde çocuk psikiyatrisine başvurusu bulunmaktaydı.
İntihar girişimi sonrası çocuk psikiyatrisine tekrar başvuru için vakalar incelendiğinde 28 vakanın(%56)
başvurusu varken, hastaların   22 sinin(%44) çocuk psikiyatrisine bir daha başvurularının olmadığı  
belirlendi. Daha önceki çalışmalarda depresyon ve anksiyete bozukluklarının intihar için en sık rastlanan tanılar olduğu belirtilse de(7) son çalışmalarda yeme bozukluklarının(blumia gibi) da önemli
bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir(8)706 children and adolescents with psychiatric disorders and
typical development, 6-18 years of age. RESULTS: For the typical group, 0.5% had suicide behavior
(ideation or attempts. Her ne kadar çalışmamızdaki hastaların psikiyatri başvuruları bulunsa da takip
ve kontrollerine gitmedikleri görülmüştür. Bu durum takipte gelişebilecek olası yeme bozukluğu gibi
ek psikiyatrik tanıların gözden kaçmasına yol açmış olabilir. Hastaların daha sonra çocuk psikiyatri
polikliniklerine başvurmamış ve kontrolsüz olması intihar riskinin artışı ile alakalı olarak düşünüldü.
Depresyon hastalarının intihar düşüncelerine yatkınlığı(9)1992. RESULTS: Results: A high level of personal anxiety was detected in 44 adolescents (23,3% bilinmekle beraber antidepresan ilaçların kullanılırken de intihar eğiliminde artış yaptığını gösteren çalışmalar vardır(10)adolescents, and young
adults since 2003. The statements warn that such medications may cause de novo ‘suicidality’ in
some people. This review explores the data on the treatment of depression that led to these warnings and subsequent data that are relevant to the warnings. It also addresses the effectiveness of antidepressant treatment in general and the relationship of suicide rates to antidepressant treatment.
It concludes that the decisions for the ‘black box’ warnings were based on biased data and invalid
assumptions. Furthermore, the decisions were unsupported by the observational data regarding
suicide in young people that existed in 2003. The following recommendations would seem to follow
from these observations. First, drug authorities should re-evaluate the basis for their imposed warnings on antidepressant medicines, and analyze the actual public health consequences the warnings
have had. In the absence of substantial evidence supporting the warnings, they should be removed.
Second, physicians and other providers with prescription privileges should continue to be educated
regarding the importance of aggressively treating depression in young people, using antidepressants
when indicated. Third, physicians and other professionals who treat depressed young people must
always be aware of the risk of suicide (albeit quite low . Bu yüzden hastaların tedavi uygunluğu, mevcut tedavilerinin etkinliği açısından kontrolde olması gereklidir. Çalışmamızda hastaların %44 ünün
intihar sonrası acilde görüldükten sonra çocuk psikiyatri kontrolüne gitmemiş olmasının intihar girişi177
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mi ile ilintili olduğu düşünüldü. Her ne kadar primer olarak çocuk psikiyatristlerinin bu hastaları takip
etmesi gerekliyse de bu hastaların ilk başvuru merkezlerinin çocuk acil servisleri olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Çalışmada çocuk psikiyatrisi izleminin istenilen şekilde yapılamadığı belirlendi.
Madde kullanım bozukluğu olan adolesanların intihara eğilimi olduğu çalışmalarda gösterilmektedir(11,12). Aktepe ve arkadaşlarının ülkemizde yaptığı 58 vakalık benzer bir çalışmada madde bağımlılık oranı %3,6 olarak belirlenmiştir (13). Bu çalışmada madde bağımlılığının %12 gibi neredeyse 4 katı
bir artış hızı göstermesi, ülkemizde madde bağımlılığın da son yıllarda arttığını destekleyebilir.
Yapılan çalışmada son 6 ay içerisinde intihar girişiminin tekrar edilip edilmediği incelendiğinde 9 vakanın (%18) tekrar intihar girişiminde bulunduğu fark edildi.  Literatüre bakıldığında daha önce intihar
girişiminde bulunmuş olmak özkıyım için  bağımsız bir risk faktörüdür (2). Özsoylu ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada tekrarlayan intihar girişimlerinin oranı %3,8 olarak bulunmuştur. Aynı popülasyona
hizmet veren kliniğimizde psikiyatrik tanısı olan vakalar ve en çok görülen tanı olan depresyon oranları incelendiğinde, iki çalışmanın verileri neredeyse aynıdır. Ancak Özsoylu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmanın evrenini sadece yoğunbakım yatışı olan vakalar oluşturmaktadır. Bu farklılığın bizim
çalışmamızda servislere yatan ya da çocuk psikiyatrisi tarafından görüldükten sonra taburcu edilen
vakaları da içermesinden kaynaklandığı düşünüldü. Bu durumun aydınlatılması için yoğun bakıma
intihar girişimi ile yatışı yapılan hastaların tekrarlayan özkıyım girişimleri açısından ileri incelemeleri
gereklidir.
Kararlar: Çocuk Acillerde çalışan hekimlerin ilgili birimlerle iletişim kurması, ailelerin bu konuda
uygun olarak bilgilendirilmesi, intihara bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltabilir. Ülkemizdeki Çocuk
Acil polikliniklerin durumu göz önünde bulundurulduğunda, yoğunluğun çok fazla olması ve sağlık
personel sayısının az olması gibi sebeplerden ötürü adolesan intihar vakalarının değerlendirilmesi
için, hasta ve aile merkezli özel bakım birimleri kurulabilir.  İlk değerlendirmeler yapılırken mutlaka
özgeçmişler incelenmeli, tekrarlayan intihar girişimi başvuruları varlığında daha uyanık olunmalıdır.
Özellikle kendi kullandıkları ve mortalitesi yüksek olan kolşisin ya da antipsikotikler gibi ilaçların gözlem altında verilmesi önerilebilir. Yine reçetesiz ilaç alımının yaygın olduğu ülkemizde ilaçların evde
saklanma koşulları ile ilgili ailelerin bilinçlendirilmesi ölümlerin azaltılmasında yardımcı olabilir.
Teşekkür: Prof Dr. Başak Akyıldız, Uzm Dr İsmail Altıntop, Uzm Dr Mehtap Senem, Dr Esra Kaan, Dr
Emre Kaan’a destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederim.
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S-28
FEBRİL KONVÜLZİYON TANILI HASTALARDA D VİTAMİN DÜZEYİ
Hüseyin Kılıç1
T.c. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi

1

Giriş-Amaç: Febril konvülziyon (FK), çocukluk çağında en sık görülen nöbet tipidir. Üç ay-6 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Merkezi sinir sistemi infeksiyonu haricindeki ateşli hastalıklara eşlik eder.
Öncesinde yenidoğan konvülsiyonu, afebril konvülsiyon öyküsü olmayan ve diğer akut semptomatik
nöbet kriterlerine uymayan konvülsiyonlardır. FK oldukça sık görülen bir hastalıktır. Bu çalışma ile FK
geçiren hastaların D vitamini düzeyinin belirlenerek risk faktörü açısından değerlendirilmesi ve FK
açısından aile hikayesinin D vitamini ile olan ilişkisi değerlendirlmeye çalışıldı.
Yöntem: Çocuk nöroloji polikliniğimize başvuran ve değerlendirme sonrası FK olarak belirlenen olgular ile herhangi bir kronik hastalığı olmayan sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. FK hasta grubunda
ailede FK ve epilepsi öyküsü, gün içi nöbetin tekrarlaması ve nöbet süresi belirlendi. Hasta ve kontrol
grubu benzer yaş grubundan seçildi (6 ay-5.5 yaş). Çalışmaya katılan tüm olgularda D vitamini düzeyi
bakıldı. D vitamini açısından mevsimsel farklılık olmaması için hasta ve kontrol grubunun mevsimsel
dağılımına dikkat edildi.
Bulgular: Çalışmaya 46 FK hastası ve 56 sağlıklı kontrol alındı. FK hastaların ortanca yaşı 18 ay (8-65
ay), kızların erkeklere oranı 20/26; kontrol grubunun ortanca yaşı 23 ay (6-45 ay), kızların erkeklere
oranı 25/31 idi. Hasta grubunda ailesinde FK olan hasta sayısı n=19 (% 41.3) ve epilepsi öyküsü olan
hasta sayısı ise n=6 (% 13) olarak saptandı. D vitamini düzeyleri değerlendirildiğinde; FK hasta grubu
(23.44 ± 8.20 ng/ml) ile sağlıklı kontrol grubu (24,19 ± 9.98 ng/ml) arasında anlamlı derecede bir fark
saptanmadı (p=0.066). Hasta grubunda aile hikayesinde FK öyküsü olan (22.97 ± 7.88 ng/ml) ve olmayan (23 ± 8.55 ng/ml) olgular arasında D vitamini düzeyi açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0.78).
Sonuç: Çalışmamızda, FK hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında D vitamini düzeyi açısından
anlamlı bir fark bulunmamıştır. D vitamini eksikliğinin FK açısından risk faktörü ihtimalini daha kesin
değerlendirmek için daha geniş hasta sayısı ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Febril Konvülziyon, D Vitamini, Nöbet
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S-29
CK yüksekliği, Hipoton süt çocuğu, Proksimal kas güçsüzlüğü: Çocuk
Nöroloji Polikliniğinde İzlem
Tuğçe Aksu Uzunhan1, Biray Ertürk2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Uzmanı
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Uzmanı

Amaç: Bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk nöroloji polikliniği’ne nöromüsküler hastalık düşündüren şikayetlerle başvuran çocuk hastaların başvuru şekillerini, tetkiklerini, tanılarını, tedavilerini ve
izlemlerini retrospektif değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: SBÜ Okmeydanı EAH Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne Ocak 2017 – Temmuz 2019 arasında başvuran 0-18 yaş aralığındaki 45 hasta dahil edildi. Çalışmaya akut rabdomiyoliz, guillain barre sendromu gibi akut nöromüsküler hastalıkları olanlar, aldıkları kemoterapötikler veya ilaçlar nedeniyle
nöropati, kas güçsüzlüğü gelişenler, spinal kord malformasyonları nedeniyle şikayetleri olanlar ve dış
merkezde tanı alan hastalar dahil edilmedi. Çalışmanın etik kurul onayı alındı ve tanımlayıcı istatistiksel analizler SPSS 21.0 kullanılarak yapıldı.
Sonuç: Hastaların medyan yaşı 43 ay, en küçüğü 1 ay, en büyüğü 17 yaşındaydı. On üç (%29)’ü kız, 32
(%71)’si erkekti. Takip süresinin medyanı 9 ay, en kısası 1 ay, en uzunu 26 aydı. On dört (%31) hastada
CK yüksekliği ve proksimal kas güçsüzlüğü, 11 (%24) hastada CK yüksekliği, 8 (%18) hastada kasılma,
egzersiz sırasında kramp, güçsüzlük gibi belirtiler, 6 (%13) hastada proksimal kas güçsüzlüğü, 6 (%13)
hastada ise hipotonik süt çocuğuna dair belirtiler mevcuttu. Hastaların 24’üne (%53) EMG yapılmıştı,
en sık patolojik bulgu 4 hastada yaygın miyopatik değişiklikler, 2 hastada hafif miyopatik değişiklikler
idi. Kraniyal MRG çekilen 13 (%30) hastanın 11’inde inceleme normal saptandı. İki hastada sırasıyla
polimikrogiri ve hidrosefali saptandı. Spinal MRG incelemesi yapılan 9 (%20) hastanın birinde lumbosakral köklerde ve liflerde kontrastlanma artışı vardı. Kas biyopsisi 3 (%7) hastada yapılmıştı, tanısı
bilinmeyen bu hastalarda non spesifik miyopatik değişiklikler mevcuttu. Kardiyolojik değerlendirme
yapılan 42 hastanın 40 (%89)’ında normal bulgular vardı, tanısı bilinmeyen iki hastadan birinde semptomatik aritmi, diğerinde aort yetmezliği, biküspit aort kapak mevcuttu. İki CIDP tanılı hastada BOS
incelemesinde hücre artışı olmaksızın protein yüksekliği saptandı. Sekiz (%18) hastada Pompe hastalığı tarandı ve negatif saptandı.
Hastalara toplam 14 farklı genetik test uygulandı. Yedi hastada genetik test yapılmamıştı. En sık yapılan testler sıklık sırasıyla DMD/BMD delesyon duplikasyon analizi, ikinci sırada DMD/BMD MLPA ve
SMN1 delesyon analizi idi. Hastalara tanı konulana kadar 0-4 arasında genetik testler yapıldı. Yirmi bir
(%47) hastaya kesin tanı konuldu, 24 (%53) hastanın tanısı bilinmiyordu. Sekiz (%18) hasta distrofinopati, 2 hasta semptomatik distrofinopati taşıyıcısı, diğerleri CIDP, hipokalemik periyodik paralizi, SMA
tip I, SMA tip III, OR miyotoni konjenita, miyasteni, konjenital miyotonik distrofi ve HNPP tanılarını
aldı. On beş (%33) hastanın sırasıyla DMD/BMD del duplikasyon analizi, LGMD paneli ve tüm ekzom
dizileme olmak üzere çeşitli genetik sonuçları bekleniyordu. Hipokalemik periyodik paralizide asetazolamid, CIDP’de IVIG, OR miyotoni konjenitada karbamazepin, meksiletin, miyastenide piridostigmin
başlandı. On dört (%31) hastada en sık dil, kişisel sosyal ve ince motor alanlarında gecikme olmak
üzere çeşitli komorbiditeler eşlik ediyordu, 31 (%69) hastada komorbidite yoktu. Hastalar en sık fizik
tedavi ve rehabilitasyon hekimleri ile konsülte edildi, ikinci sırada çocuk metabolizma vardı. Hastala181
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rın 25 (%55)’i düzenli takipli, 20 (%44)’si ise düzensiz takipliydi.
Yorum: Çocukluk çağında nöromüsküler hastalıklar semptomatik veya asemptomatik olarak karşımıza çıkabilir. Bir grup hastada ayrıntılı öykü, fizik muayene ve temel laboratuvar incelemeleri sonrasında hedefe yönelik genetik testler ile tanıya ulaşılabilir. Ancak bu şekilde tanıya ulaşılamayan hastalarda nöromüsküler hastalık panelleri ve tüm ekzom dizileme gibi ileri moleküler genetik incelemeler
kullanılabilmektedir.
Anahtar kelimeler: hipoton, kreatin kinaz, nöromüsküler
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S-30
Çocuk ve Aile Merkezli Klinik Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve
Geliştirilmesi
Kübra Gökçe Tezel2 , Burçin Yorgancı Kale2 , Lubna Quatranji1 , Okan Çetin1 , Emine Nural Öztürk1 , Perran Boran2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Sosyal Pediatri Bd

1
2

Özet: Hasta merkezli sağlık bakımının önemi ve bu şekilde sağlanan hasta memnuniyetinin sağlık
çıktıları üzerine olumlu etkileri literatür ile desteklenmiştir. Fakat bugüne kadar pediatrik yaş grubundaki hastalara yönelik değerlendirme yapılmamıştır. Hasta çocuk yaş grubunda olduğunda çocuk
merkezli bakımın etkin olabilmesi için ebeveynlerin rolü büyüktür. Bu sebeple bu çalışmada yatışları esnasında ebeveynlerden ve çocuklardan sağlık personeli, hastane imkanları ile ilgili düşünceleri
ve gördüğü sorunlarla ilgili çözüm önerileri alınması hedeflenmiştir.Çalışmaya Ağustos 2019’dan bu
yana , hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde yatmakta olan Hematoloji- Onkoloji hastası
olmayan 60 hasta dahil edilmiştir. Her bir hastanın ailesinden çalışmaya katılım için onay alınmıştır.
Çalışma kalitatif, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile aileler ile görüşmeler yapılarak çocuk ve
aile merkezli bakım yapılması hedeflenerek planlanmıştır. Öncelikle ailenin sosyodemografik özelliklerini ve çocuğun yaşam alanını sorgulayan sorular sorulmuştur. Ardından hastane yatışı esnasında
ebeveynin tüm hastane çalışanları ve hastane ortamı ile ilgili görüşleri gruplandırılarak sorulmuş,
negatif gördüğü özelliklerin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili aileden fikir alınmıştır. Aileler ile yapılan
tüm görüşmeler ses kaydı altına alınmıştır.Ebeveynlerin 38’i (%63) kendileri ile ilgilenen hekimlere
5 üzerinden 5 puan, 9’u (%15) 5 üzerinden 4 puan verdi. Ebeveynlerin hekimler ilişkilerin gelişmesi
için, aileler daha çok bilgi verilmesi ve daha rahat çalışma şartlarında çalışılmasını önermekle birlikte durumu ağır hastaların beraber kalmasını önerdikleri de görüldü. Ailelerin 40’ı(%60) hemşirelere
tam puan verirken, hemşirelerin girişimsel işlemlerde daha sabırlı olmalarını ve ara vererek denemeler yapmalarını önerdikleri görüldü. Ailelerin yalnız 12’si (%20) servis ortamının çocuğun psikolojisini
kötü etkilemediğini belirtti. 1200 hasta hedeflenen çalışmanın ön sonuçları ailelerin sağlık çalışanlarından yüksek oranda memnun olduğunu göstermektedir, bununla birlikte servis ortamının koşulları
düzeltildiği takdirde hasta ve refakatçilerinin memnuniyetinin artabileceği öngörülmektedir. Hasta ve
çocuk merkezli düzenlemeler yapılmasının çocuğun tedavisini olumlu etkileyeceği bilinmektedir dolayısı ile tüm sağlık personelinin çocuk ve aile merkezli bakım hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi
hedeflenmelidir.
Anahtar Kelimeler: aile merkezli bakım

183

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

S-31
Beslenme Alışkanlıklarına Göre Altıncı Aydaki Bebeklerin Demir Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Kübra Yılmaz1 , Fatih Mete1 , Özlem Bostan Gayret1 , Gülnihal Özdemir2 , Meltem Erol1
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri, İstanbul
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji, İstanbul

1
2

Giriş ve Amaç: Süt çocuğu için ideal beslenme anne sütü olup, anne sütünün verilmediği veya yeterli olmadığı durumlarda formüla mamalar kullanılmaktadır. Süt çocukluğu dönemi büyümenin hızlı
olup, demir ihtiyacının yüksek olduğu bir dönemdir. Çalışmamızda süt çocuklarında beslenme şekillerinin büyüme ve demir düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza sağlam çocuk polikliğinde doğumdan itibaren aylık olarak düzenli
kontrolleri yapılan 271 sağlıklı bebek alındı. Altıncı aydan önce demir profilaksisi kullananlar, ciddi
sistemik enfeksiyonu, konjenital anomalisi veya metabolik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Altıncı ayda boy, kilo, baş çevresi ölçümleri, hemogram, hematokrit, serum demiri(SD), ortalama
eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit dağılım genis¸ligˆi(RDW), total
demir bağlama kapasitesi(TDBK) ve ferritin değerlerine bakıldı.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin 77’si erkek, 87’si kız idi.
Sadece anne sütüyle beslenen grubun doğum tartısı ortalamaları 3,39±0,31 gr, anne sütü + mama ile
beslenen grubun doğum tartısı ortalamaları 3,38±0,33 gr olup istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,729). Sadece anne sütüyle beslenen grubun 6. ay kilo ortalamaları 7,94±0,76 gr, anne
sütü + mama ile beslenen grubun 6. ay kilo ortalamaları 7,67±0,73 gr olup anne sütü +mama alanlarda anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,004). Sadece anne sütüyle beslenen grubun 6. ay boy
ortalamaları 68,14±2,07 cm, anne sütü + mama ile beslenen grubun 6. ay boy ortalamaları 66,47±6,16
cm olup anne sütü + mama alanlarda anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,002). Sadece anne sütü
alan grubun 6.aydaki baş persentil dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı yükseklik gözlendi
(p=0,001). Her iki grubun 6.ay eritrosit sayısı, hemoglobin, hematokrit, MCV, RDW, TDBK, ferritin değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark görülmedi.
Sonuç: Yaşamın ilk altı ayı sadece anne sütü ile beslenme; bebeklerin büyüme ve gelişimine ve normal demir düzeylerine sahip olmaları için yeterlidir. Bu nedenle ilk altı ayda bebeklerin sadece anne
sütü ile beslenmesi desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, büyüme, demir eksikliği, formula mama
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S-32
Çocuk Sağlığı İzleminde Kırmızı Yansıma Testi Uygulamasının Sonuçları:
Tek Merkez Deneyimi- Pilot Çalışma Sonuçları
Gökçen Cerrah1, Pınar Odalı2, Gonca Keskindemirci1,3 Kevser İrem Cantürk1, Gülbin Gökçay1,3
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü

1

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri
Bilim Dalı
3

Giriş: Görmenin değerlendirilmesi çocuk sağlığı izleminin ve muayenesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Görme çocuğun  gelişimi ve hayat kalitesi için gereklidir. Göz hastalıkları ve görme bozuklukları özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal ve ekonomik zorluklara neden olabilmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre görme bozukluğu olan bireyler; 3 kat daha fazla işsizlik oranına sahip, 3
kat daha fazla araç kaynaklı kazalara maruz kalmakta, 3 kat daha fazla depresyon bulgularına rastlanmakta, 2 kat daha fazla yürürken düşme oranına sahip olmaktadır. DSÖ’ye göre Görme bozukluklarının %81’i erken tanı ve tedavi ile önlenebilir. Uygun göz bakım uygulamaları ile 102 milyon dolar
daha az harcanır. Çocuk sağlığının temel hizmetleri arasında sağlığın korunması esastır. Yenidoğan
döneminden başlayarak belirli aralıklarla düzenli olarak çocukların göz muayenelerinin yapılması çok
önemlidir. Bu çalışmada amacımız, kliniğimizde çocuk sağlığı izlemlerinde görmenin değerlendirilmesi amacıyla yapılan kırmızı yansıma testi sonuçlarımızı incelemektir.
Metod: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sosyal Pediatri Bilim Dalı Çocuk Sağlığı
İzlem Polikliniğinde 2016-2018 tarihleri arasında doğan ve takibe alınan çocukların dosyaları geriye
dönük olarak incelendi. Takip dosyalarından 1., 2., 3., 4., 6., 9., 12., 15., 18, 24. aylarda kayıtlı olan kırmızı yansıma testi sonuçları kaydedildi. Kırmızı yansıma testi normal veya şüpheli olarak gruplandı.
Şüpheli kırmızı yansıma testi, her iki gözde kırmızı tonunun eşit alınmaması, tek gözde veya her iki
gözde kırmızı yansımanın hiç alınmaması olarak tanımlandı.
Bulgular: 2016-2018 tarihleri arasında doğan 540 çocuğun dosyaları incelendi. 540 çocuktan 23 çocuğun kırmızı yansıma testi şüpheli olarak değerlendirildi. İleri değerlendirme sonucunda 23 çocuktan
15’inde bir patoloji saptanmazken kalan 8 olgunun  1’inde bilateral katarakt (ilk muayenede), 6’sinde
şaşılık (2 olguda 4. ay muayenelerinde, 1 olguda 6. ay muayenesinde, 1 olguda 9. ay  muayenesinde,
2 olguda 18. ay muayenelerinde), 1’inde şaşılık ve miyop (12. ay muayenesinde), saptandı.
Sonuç: Çocuk Sağlığı İzlem ilkelerinden birisi riskli durumları tespit edip uygun yaklaşımları belirlemektir. Çocuk Sağlığı İzleminde görmenin değerlendirilmesi muayenenin bir parçasıdır. Tek sefer
değil en az 1 yaşına kadar çocuk sağlığı izleminde görmenin değerlendirilmesi ayrıca şüpheli durumlarda ileri değerlendirme için göz hastalıkları uzmanı ile konsulte edilmesi gerekir. Böylece tüm yaşantıları boyunca görme sistemini etkileyebilecek önemli göz hastalıkları erken dönemde saptanmış
olacaktır.
Kaynak:
185
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1. Evliyaoğlu N. Görmenin Değerlendirilmesi.  Gökçay G ve  Beyazova U. Ed. İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi içinde  Nobel Tıp Kitapevi,  İstanbul, Türkiye 2017, sayfa: 25-28
2. World Health Organisation. Blindness and vision impairment. https://www.who.int/blindness/
world_sight_day/2017/en/
3. Universal eye health: a global action plan 2014–2019 https://www.who.int/blindness/acti nplan/
en/.
Anahtar Kelimeler: kırmızı yansıma testi, şaşılık, katarakt,çocuk sağlığı izlemi
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S-33
Çok düşük doğum ağırlıklı doğan 5-7 yaş arasındaki çocuklarda kemik
mineralleşmesinin DXA ile değerlendirilmesi
Fatma Demirbaş1 , Ayşe Engin Arısoy2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakultesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakultesi Yenidoğan

1
2

Deneyim ve hedefler: Son yıllarda doğum öncesi bakım, yardımcı üreme tekniklerin ve yenidoğan
yoğun bakım alanındaki tıbbı gelişmeler erken doğan bebeklerin yaşam oranını artırmasına rağmen,
esas morbidite sorunlarında azalma olmamıştır. Bu sorunlardan biri olan erken doğanın metabolik
kemik hastalığı ile erken gelişen osteopeni ve oluşturduğu komplikasyonlardır. Bu çalışmanın amacı,
çok düşük doğum ağırlıklı ve erken doğum öyküsü bulunan 5-7 yaş arası çocuklarda kemik mineral
yoğunluğunu (KMY) değerlendirmek ve doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve güncel değişkenler
ile ilişkilerini belirleyebilmektir.
Metotlar: Bu çalışma Şubat 2011-Eylül 2012 tarihleri arasında, prospektif olarak gerçekleştirildi. Çalışmaya 1,500 gramın altında doğarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi YDYBÜ’de yatırılıp izlenen 5-7
yaş grubundaki 75 çocuk dahil edildi.
Sonuçlar: Çalışma grubunun (42 kız, % 56) kemik yoğunluğu ölçüm değerleri DXA cihazının referans
değerleri ile karşılaştırıldığında düşük bulundu(p< 0,001). L1-L4 Z skoruna göre kemik yoğunluğu olguların %78,66’sında (n: 59) normal, %21,33’ünde (n: 16) düşük saptandı. Kız olguların, toplam femur
Z skor (p=0,018), femur boyun KMY (p=0,001), toplam femur KMY (p=0,012) değerleri, erkeklere oranla anlamlı olarak daha düşük saptandı. Postnatal sistemik steroid alan olguların tüm beden toplam
KMY değerleri (p=0,021) almayan gruba göre anlamlı düzeyde düşüktü. İlk altı ay sadece anne sütü
alan olguların femur boyu KMY değerleri ile ilk altı ay sadece mama alan olgulara göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p=0,034). Olguların güncel boy, kilo ve VKİ artışı ile KMY (tüm
beden Z skor hariç) ölçümleri karşılaştırıldığında aralarında anlamlı korelasyon saptandı. Güncel boy,
kilo ve VKİ değerleri 10 persantilden küçük ve 10 persantilden büyük olan gruplar ile karşılaştırıldığında, tüm kemik yoğunluk parametereleri açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı.
Kararlar: Çalışmamızda ÇDDA ve erken doğan bebeklerde kemik hastalıklarının doğum sonrası ve
uzun dönemde büyümeyi ve kemik mineralizasyonunu etkilediği gösterildi. ÇDDA ve erken doğanlarda görülen hastalıkların, tedavide kullanılan ilaçların ve beslenmenin, güncel antropometrik ölçümlerin kemik sağlığı üzerine etkisini saptadık.
Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz, çok düşük doğum ağırlık, prematurite

187

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

S-34
Buprenorfin+Nalokson(Suboxone®) ile tedavi edilen Yenidoğan Yoksunluk Sendromu Olgusu
Ersin Ulu1 , Ali Kandeğer2
Isparta Şehir Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Isparta
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

1
2

Giriş: Yenidoğan Yoksunluk Sendromu’nun (YYS) tanısında ve takibinde Finnegan skorlama sistemi ve
tedavisinde de opioidlar ile antikonvülzanlar kullanılmaktadır. Türkiye’de metadon ve buprenorfinin
bulunmaması tedaviyi zorlaştırmaktadır. Bu yazıda intrauterin opioid maruziyetine bağlı postnatal
yoksunluk bulguları ile antikonvülzan tedaviye dirençli konvülziyonu olan ve Buprenorfin+Nalokson(Suboxone®) ile tamamen düzelen bir YYS olgusu sunacağız.
Olgu Sunumu: Olgu, eroin kullanan 29 yaşında annenin ikinci gebeliğinden 36. gestasyon haftasında
normal doğum ile 2640 gr doğdu. 1./5. dakikada Apgar 9/10 idi. Bebeğin yakınması yoktu, fizik muayenesi, hemogram ve CRP normaldi. 24. saatte huzursuzluk, aşırı hareketlilik, taşipne gibi belirtiler
nedeniyle ses, ışık ve bebeğe dokunma azaltıldı. 36.saatte aniden generalize konvülziyonu başladı.
Hemogram, CRP, biyokimya, PA AC grafisi normaldi. Gebelikte annenin eroin kullanma öyküsü ile
bebekte; yüksek sesle ağlama, çok kısa uyku süresi, kusma, terleme, aşırı huzursuzluk ve generalize
konvülziyon ile Finnegan skoru 13 saptanarak bebeğe YYS tanısı kondu. Sırasıyla Fenobarbital (20
mg/kg), Fenitoin (15 mg/kg)’e rağmen konvülziyon devam etti. Buprenorfin+Nalokson(Suboxone®)
2 mg/tb, toz halinde distile su ile seyreltildi (40 mcg/kg) ve 100 mcg/0,5 ml dilaltı verildi. 20.dakikada
konvülziyon durdu, Finnegan skoru 8 saptandı. Tedavinin 24.saatinde laboratuar değerleri normaldi.
Finnegan skorları 5-7 idi. Buprenorfin+Nalokson sekiz saatte bir 100 mcg/0,5 ml dilaltı verildi. Fenobarbital ve Fenitoin idameye geçildi. Tedavinin 48. saatinde tamamen oral beslenen olgunun solunumu normaldi. Fenitoin azaltılarak 7.günde kesildi. İkinci hafta Finnegan skorları 5’in altındayken
Fenobarbital dozu dörtte bir oranında, Buprenorfin+Naloksan dozu ise yüzde on oranında üç günde
bir azaltılarak devam edildi. 21.günde skor üçün altında olup Fenobarbital kesildi. 38. günde skor sıfır saptandı. Ayrıntılı fizik muayene ve laboratuar bulguları normaldi. Buprenorfin+Nalokson kesildi.
48.saatte yakınması yok, fizik muayenesi doğal iken taburcu edildi.
Sonuç: Bu olgu ile; ülkemizde YYS tedavisinde kısıtlı seçenekler nedeniyle Buprenorfin+Nalokson(Suboxone®) tabletin distile su ile dilüe edilerek dilaltı verilmesinin tedavide etkin ve güvenilir bir
yöntem olabileceğini ileri sürüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Buprenorfin+Nalokson(Suboxone®), yenidoğan yoksunluk sendromu, gebelikte
madde kullanımı, Finnegan skorlaması, opiat bağımlılığı, yoksunluk tedavisi
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S-35
Prematüre retinopatisinde tam kan sayımı parametreleri
Özge Yabaş Kızıloğlu1 , Yeşim Coşkun2
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

1
2

Amaç: Prematüre retinopatisi (ROP) patogenezinde enflamasyonun rolü olabileceği düşünülmektedir. Tam kan sayımında lenfosit düşüklüğü, nötrofil yüksekliği ve nötrofil lenfosit oranı enflamasyon
belirteçleri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca trombositopeni ve anemi de ROP risk faktörleri arasında
öne sürülmektedir. Çalışmamızda, bu bilgilerden yola çıkarak, tam kan sayımı parametreleri ve ROP
gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
Metot: Bu retrospektif çalışmaya Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Medical Park Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2011 ve Ocak 2019 yılları arasında yatmış ve ROP muayeneleri yapılmış olan, 34 gestasyon haftasından erken doğmuş bebekler dahil edilmiştir. Hastalar
ROP olmayan (Grup 1), ROP olan fakat tedavi gerektirmeyen (Grup 2) ve ROP olan ve tedavi gerektiren (Grup 3) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Hayatın ilk gününde alınan tam kan sayımındaki nötrofil
sayısı, lenfosit sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit sayısı, hemoglobin ve hematokrit değerleri ve
ilk haftada anemi varlığı gruplar arasında karşılaştırılmıştır.
Bulgular: ROP hastalığı olmayan 193 bebek (Grup 1), ROP olan fakat tedavi olmayan 114 bebek (Grup
2) ve ROP olan ve tedavi olan 38 bebek (Grup 3) çalışmaya dahil edilmiştir. Nötrofil sayısında gruplar
arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Lenfosit sayısı, trombosit sayısı, hemoglobin ve hematokrit değerleri Grup 2 ve Grup 3’de Grup 1’e göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Nötrofil lenfosit
oranı Grup 3’de Grup 1 ve 2’ye göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. İlk haftada anemi varlığı
en sık Grup 3’de ve en az sıklıkla Grup 1’de görülmüş, ikili karşılaştırmalarda gruplar arasındaki farklar
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular, tam kan sayımındaki lenfosit sayısı, trombosit sayısı, hemoglobin, hematokrit değerlerinin ve ilk haftada anemi varlığının, ROP gelişimini öngörmede belirteç olarak kullanabileceğine işaret etmektedir. Nötrofil lenfosit oranı yüksekliği ise tedavi gerektiren şiddetli
ROP vakaları ile ilişkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: prematüre retinopatisi, prematürite, tam kan sayımı
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S-36
NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI (NLO) VE PLATELET/LENFOSİT ORANININ (PLO)
HELİKOBAKTER PYLORİ GASTRİTİNİN VARLIĞI VE ŞİDDETİ İLE ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Funda Atash1 , Güzide Doğan1 , Hasret Ayyıldız Civan2 , Nilgün Selçuk Duru1 , Murat Elevli1
Sbü Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Sbü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1
2

Özet : Gastrit, mide mukozasının inflamasyonudur ve histolojik bir tanıdır. Gastrit çocuklardaki karın ağrılarının önemli nedenlerinden birisidir. {H.pylori} gastrite sebep olduğu bilinen dünya genelinde %50 den fazla kişide bulunan basildir tanı ve tedavisi çocukluk çağında önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı, üst gastrointestinal sistem endoskopisinde gastriti saptanan çocuk hastaların,
histopatolojik bulguları ile yeni akut faz reaktanları arasında gösterilen nötrofil / lenfosit oranı ve
platelet / lenfosit oranı değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu ilişkiler üzerine {H.pylori} varlığının, etkisinin ve şiddetinin araştırılmasıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Ünitesi’nde 2018 ile 2019 tarihleri arasında dispeptik semptomlar
nedeniyle üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan, endoskopik ve histopatolojik olarak gastrit
tanısı alan {H.pylori} pozitif 93 hasta, {H.pylori} negatif 98 hasta ve 72 sağlıklı kontrol olgu çalışmaya
alındı. Olgular histopatolojik inceleme ile Sydney Sınıflaması’na göre sınıflandırılarak gastrit şiddetine
ve {H.pylori} varlığına göre gruplara hafif, orta ve ağır olarak gruplara ayrıldı. Olguların tetkikleri(lökosit, hemoglobin, hematokrit, platelet, lenfosit, nötrofil, eosinofil, MCV ve biyokimyasal değerleri)
retrospektif olarak hastane bilgi sisteminden elde edildi. {H.pylori} pozitif, {H.pylori} negatif ve kontrol grupları incelendiğinde nötrofil /lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranı arasında istatiksel anlamlı
fark saptanmadı. {H.pylori} negatif grubun MCV ortalaması diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Kontrol grubunun platelet ortalaması {H.pylori} negatif ve pozitif olan hastalara göre
istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. {H.pylori} pozitif grup Sydney sınıflamasına göre incelendiğinde
hafif, orta ve ağır derecede {H.pylori} pozitif gruplar arasında hemoglobin, hematokrit ve monosit
değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanırken, nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit
oranı arasında istatiksel anlamlı fark saptanmadı. Erişkinlerde yapılan çalışmaların aksine {H.pylori}’nin hem klinik hem de histopatolojik olarak şiddeti ile nötrofil / lenfosit oranı, platelet / lenfosit
oranlarında artışı görülmedi. Çocuklarda midenin inflamasyonunun sistemik inflamatuvar belirteçler
üzerine etkisini araştıran ve inflamasyonun şiddetini gösterebilecek invaziv olmayan farklı markırların araştırılacağı daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Gastrit, Çocuk, Helikobakter pylori, Trombosit, Nötrofil/Lenfosit Oranı, Platelet/
Lenfosit Oranı
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S-37
YENİ TANI ÇÖLYAK HASTALARINDA AORT ELASTİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra Polat1 , Elif Erolu2
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank  Sancaktepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji,
İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatric Cardiology, İstanbul
1

GİRİŞ: Çölyak hastalığı (ÇH), buğday, çavdar, arpa gibi tahıllardaki gliadine karşı, genetik yatkınlık
varlığında gelişen otoimmün bir enteropatidir. Otoimmuniteye bağlı olarak ÇH’ da gastrointestinal
sistem bulguları dışında, karaciğer, kalp, sinir sistemi, mukokutanöz tutuluma bağlı bulgular da ortaya çıkabilir. Çalışmamızda yeni ÇH tanısı almış çocuk hastalarda aort elastisitesi değerlendirilmiştir.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya 2017 Eylül- 2019 Şubat tarihleri arasında serum doku transglutaminaz antikor (Anti tTg- IgA) yüksekliği olan, özofagogastroduodenoskopik ve histopatolojik değerlendirme ile ÇH tanısı almış 29 hasta (12 erkek, 17 kız) ile uygun yaş ve cinsiyette 23 kontrol hastası
(12 erkek, 11 kız) alındı. Hastaların glutensiz diyet (GFD) başlanmadan önce kan basınçları ölçüldü,
elektrokadiyografik değerlendirmeleri yapıldı; ekokardiyografik inceleme ile asenden aorta sistolik ve
diyastolik çapları; ascenden aorta düzeyinde aortic strain, distensibilite ve stiffness değerlendirildi.
SONUÇLAR: Serum anti tTg- IgA düzeyi 17 hastada >200 U/ml, 12 hastada <200 U/ml idi. Doku grubu
olarak HLA-DQ2 17 hastada, HLADQ2 ve DQ8 10 hastada, HLA-DQ8 2 hastada saptandı. ÇH grubunda, kontrol grubu ile kıyaslandığında aortik stifness düşüktü (p=0.03). Anti tTg- IgA düzeyi >200 U/ml
ve Anti tTGIgA<200 U/ml olan hastalar arasında aort elastisitesi açısından fark bulunmadı. HLA-DQ2
pozitif saptanan hastalar ile HLA-DQ2 ve DQ8 olanlar arasında fark bulunmazken HLA-DQ2 saptananlar kontrol grubuna göre daha düşük stiffness indekse sahip ti (p=0.025).
TARTIŞMA: ÇH’ da, kronik enflamasyon ve otoimmunitenin sistemik hasarına bağlı olarak bağırsak
dışı tutulum görülmektedir. Kardiyak tutulum myokardit, perikardit ve vasküler olaylar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Arteriyel stiffness; sistemik enflamasyonun neden olduğu end-organ hasarının
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Erişkin ÇH’da stiffness indeksin arttığı gösterilmiştir. Ancak
çalışmamızda aortik stiffness çölyak hastalarında düşük saptanmıştır. Enflamasyon; damar yapısındaki elastik laminada bozulmaya neden olmaktadır. Bulduğumuz sonuca göre enflamasyonun önce
damar elastisinde artışa, yıllar içinde de yavaş gelişen fibrozisin etkisiyle elastisitede düşüşe ve stiffness indekste artışa neden olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: aortik elastisite, çölyak hastalığı. çocuk
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S-38
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL KABIZLIK SIKLIĞI
Çağatay Günay1 , Hasret Ayyıldız Civan2
Muş Devlet Hastanesi
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1
2

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda amaç; çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları tarafından otizm spektrum bozukluğu tanısı konulmuş hastalarda fonksiyonel kabızlık sıklığını belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Eylül 2017- Eylül 2018 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran otizm spektrum
bozukluğu olan hastalar, çocukluk otizmi değerlendirme ölçeği (CARS) ile değerlendirilip ağırlık derecelendirilmesi yapılarak Çocuk gastroenteroloji polikliniğine yönlendirilerek çalışmaya dahil edildi.
Toplam 108 olgu, Roma IV kriterleri ile değerlendirilip fonksiyonel kabızlık sıklığı araştırıldı.
Bulgular: Çalışmada %87’si (n=94) erkek, %13’ü (n=14) kız olmak üzere toplam 108 olgu incelenmiştir.
Çalışmaya dahil olan olgularda kabızlık şikayeti olanlarda, organik kabızlık saptanmamış olup hepsi
fonksiyonel kabızlık tanısı almıştır. Olguların yaşları 2 ile 15 arasında olup, ortalama yaş 6,89±2,76
olarak saptanmıştır. Cinsiyete göre olgularda fonksiyonel kabızlık görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Erkeklerde fonksiyonel kabızlık görülme oranı, CARS skorlamasına göre ağır derece otizm olanlarda, hafif-orta derece otizm olanlara göre anlamlı düzeyde
yüksek saptanmıştır. “En az 4 yaşındaki gelişme çağında bir çocuğun haftalık olarak tuvalette iki kere
ya da daha az dışkılaması” kız çocuklarında, erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
saptanmıştır. Diğer beş kriter için cinsiyetlere göre anlamlı farklılık saptanmamıştır. Roma IV kriterlerini oluşturan altı kriterin her biri, CARS skorlamasına göre ağır otizm saptanan vakalarda, hafif-orta
otizmlilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. Roma IV kiterlerinden biri
olan “Tuvaleti tıkayacak boyutta geniş çaplı dışkılama öyküsü” dokuz yaş ve üzeri vakalarda anlamlı
yüksek bulunmuştur. Diğer kriterlerin hiçbiri ile yaş grupları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.
Sonuç: Roma IV kriterlerini oluşturan altı kriterin hepsi, CARS skorlamasına göre ağır otizm saptanan
vakalarda, hafif-orta otizmli vakalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: otizm, fonksiyonel kabızlık
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S-39
Genel Pediatri Polikliniğine Başvuran Ebeveynlerin Memnuniyeti ve Etkileyen Etmenlerin Araştırılması
Şennur Keleş1, İsmail İşlek2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji, İstanbul

1
2

Amaç: Hastaların aldıkları sağlık hizmetlerinden memnuniyetleri verilen hizmetlerin niteliğini değerlendirmede önemli ölçütlerden biri olmuştur. Çalışmamızda, Genel Pediatri Polikliniğine başvuran
hastaların ebeveynlerinden alınan bilgiler doğrultusunda ebeveynlerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve ebeveyn memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: İleriye dönük ve tanımlayıcı bu çalışma, Genel Pediatri Polikliniğine başvuran, iletişim ve dil sorunu olmayan, aydınlatılmış onam formunu onaylayan 500 ebeveyn üzerinde gerçekleştirildi. Ebeveynlerin demografik özellikleri, sosyal güvenceleri, başvuru sayısı ve nedenleri, sonlanma
durumları, doktor muayene sırası bekleme ve toplam kalış sürelerinin genel memnuniyet üzerine
etkileri incelendi.
Bulgular: Ebeveynlerin %51’i anne, %30.4’ü baba, %18.6’sı diğer hasta yakınları, yaş ortalaması 34.1±8.9 idi. Hastaların %30.2’sini bir yaş altı çocuklar, %27’sini 1 ile 5 yaş arasındaki çocuklar,
%42.8’ini 5 yaş üzeri çocuklar oluşturuyordu. Ebeveynlerin % 43’ünün ilkokul mezunu, % 36.6’sının
ortaokul ve lise yalnızca %15’inin yüksek okul mezunu olduğu tespit edildi. Ebeveyn genel memnuniyet oranı %72.4 olarak hesaplandı. Tıbbi personel davranışı, bilgilendirme, temizlik ve konforun genel
memnuniyet üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
Sonuç: Bu tür çalışmalarla hastanelerin etkin ve verimli bir şekilde hizmet kalitesini arttırması ve toplumun beklentilerine cevap vermesi sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: genel pediatri, hasta ve ebeveyn memnuniyeti, poliklinik
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S-40
GÖĞÜS AĞRISI OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDEKİ ANKSİYETE DÜZEYİNİN
STAI 1-2 VE BECK ANKSİYETE ÖLÇEKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet İbrahim Bektaşoğlu1 , Ahmet İrdem1 , Yelda Türkmenoğlu1 , Hasan Dursun1
Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Istanbul

1

Giriş: Travmatik olmayan göğüs ağrısı çocuklarda ve ergenlerde sık görülen bir semptomdur. Etiyolojisi genellikle kalp dışı nedenlerden kaynaklanmasına rağmen bu belirti, okul devamsızlığına, kişisel
faaliyetlerin kısıtlanmasına ve hastaların ve ailelerinin kayda değer kaygılara neden olması nedeniyle
önemlidir. Göğüs ağrısı olan bir çocuk hastanın ebeveyninde bu duruma karşı anksiyete gelişimi olabilir. Literatürde, göğüs ağrısı ile başvuran hastaların ebeveynlerinin anksiyete düzeylerini değerlendiren çalışma yoktur.
Amaç: Çalışmamızda, göğüs ağrısı ile başvuran çocuk hastaların annelerindeki anksiyete düzeylerinin Durumluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri (State Trait Anxiety Inventory (STAI)) ve Beck Anksiyete
Envanteri (Beck Anxiety Inventory) ile değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Hastaların anneleriyle yüz yüze görüşme yapılarak, Durumluk ve Süreklilik Kaygı
Envanteri (State Trait Anxiety Inventory (STAI)) ve Beck Anksiyete Envanteri (Beck Anxiety Inventory)
formları dolduruldu.
Bulgular: Çalışmaya 128 hasta ve anneleri dahil edildi. Altmış biri erkek (%47,7), 67’si (%52,3) kız
idi. STAI1, STAI2 ve Beck anksiyete ölçek toplam puanları ortalama değerleri sırasıyla 42,6±9,9 puan,
45,0±8,3 puan ve 14,8±9,9 puan idi. STAI1, STAI2 ve Beck anksiyete ölçek ortanca değerleri ise 43
puan, 46,5 puan ve 13,5 puan olarak bulundu. STAI1 ve STAI2 puanları birbirleriyle pozitif yönde
orta derecede korele saptandı (p=0,001 r=0,548). Erkek hastaların annelerinin STAI1, STAI2 ve Beck
anksiyete puan ortalamaları ile kız hastaların annelerinin STAI1, STAI2 ve Beck anksiyete puan ortalamaları benzer bulundu. Anne yaşı ve çocuk sayısı ile STAI1, STAI2 ve Beck anksiyete puanı arasında
korelasyon saptanmadı. Ailede kalp hastalığı öyküsü olan/olmayanlarda, çevrede kalp hastalığı öyküsü olan/olmayanlarda, psikolojik stres öyküsü olan/olmayanlarda ve fiziksel travma öyküsü olan/
olmayanlarda STAI1, STAI2 ve Beck anksiyete puanı ortalamaları açısından anlamlı fark bulunmadı.
Ailelerin sosyo-ekonomik düzey grupları arasında STAI1, STAI2 ve Beck anksiyete puanı ortalamaları
bakımından anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Göğüs ağrısı olan çocuklarının annelerinin anksiyete düzeyleri yüksek bulunmuş ve bu durumu etkileyen temel faktörün annelerin sahip olduğu genel anksiyete düzeyleri ile ilişkili olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Beck Anksiyete Envanteri, Çocuk, Durumluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri, Ebeveyn
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S-41
Çölyak Hastalığında Nötrofil-Lenfosit ve Trombosit-Lenfosit Oranları Glutensiz Diyet Uyumu ile İlişkili midir?
Nimet Şaşmaz Nurdağ1 Sonay Duran Yılmaz1 Sibel Yavuz2 Gökhan Tümgör2
1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Adana

2

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji BD Adana

Hedef: Çölyak hastalığında diyet uyumunun tespit edilmesi için objektif bir belirteç olarak nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranlarının (PLO) etkisini belirlemektir.  
Metotlar: Bu çalışmaya Çukurova Üniversitesi TF Çocuk Gastroenteroloji polikliniği’ne ayaktan başvuran çölyak hastalığı tanılı 96 hasta dahil edildi. Hastalar diyet uyumu olmayanlar (Grup 1; 36 olgu,
%37.5) ve diyet uyumu tam olanlar (Grup 2; 60 olgu, %62.5) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların
demografik özellikleri ve laboratuvar verileri incelendi.
Sonuçlar: Grup 1’in 19’u kız (%52.8), 17’si erkek (%47.2), yaş ortalaması 130.9 ±54.6 ay, ortalama takip
süresi 38.4±24.8 ay idi. Grup 2’nin 41’i kız (%68.3), 19’u erkek (%31.7), yaş ortalaması 131.0 ±56.7 ay,
ortalama takip süresi 41.2±29.8 ay idi. Her iki grup arasında ortalama yaş ve takip süresi arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.992, p=0.619). Grup 1’de Grup 2’ye göre
hemoglobin düzeyi anlamlı olarak düşük (p:<0.000), beyaz küre düzeyi anlamlı olarak yüksek bulundu (p:0,001). Grup 2’de NLO’ı   1.7±0.9, Grup 2’de 2,5±0.7 olarak saptandı (p:0.00). Grup 2’de PLO’ı
125.9±43.5, Grup 1’de 170.6±59.3 saptandı (p:0.000).
Kararlar: Çölyak hastalığı nedeni ile takip edilen hastalarda hızlı sonuç veren tam kan sayımından
elde edilen beyaz küre, nötrofil sayısı, trombosit sayısı, NLO ve PLO gibi bazı parametreler klinik karar
verme sürecinde diyet uyumunu öngörmede yardımcı olabilir. Çölyak hastalarında NLR ve PLO, diyet
uyumunun tespiti için basit, kolay ve bağımsız belirteç olarak kullanılabilir.
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S-42
Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuk Hastalarda Talasemi Taşıyıcılığı Oranının Saptanması
Büşra Başer Taşkın1 , Özlem Bostan Gayret1 , Fatih Mete1 , Meltem Erol1 , Özgül Yiğit1 , Gülnihal
Özdemir2
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,pediatri,istanbul
Kanuni Eğitim Ve Araştıma Hastanesi,pediatrik Hematoloji,istanbul

1
2

Giriş ve Amaç: Demir eksikliği anemisi ülkemizde sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aynı
zamanda talasemi taşıyıcılığı da ülkemizde görülen diğer önemli bir anemi nedenidir. Çalışmamızda
demir eksikliği anemisi ve talasemi taşıyıcılığının birlikte görülme oranının saptanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 01.07.2018 ile 01.07.2019 tarihleri arasında hastanemiz pediatri kliniğinde demir eksikliği anemi tespit edilen 6 ay ile 18 yaş arasındaki 220 hasta alındı. Kronik hastalığı
ve eritroid patolojisi olan hastalar ve demir eksikliği nedeniyle demir tedavisi alan çocuklar çalışmaya
dahil edilmedi. Hemogram, serum demir düzeyi, serum ferritin düzeyi ve serum total demir bağlama
kapasitesi (TDBK) istendi. Demir tedavisi uygulanan hastaların tedavi öncesi ve sonrası hemogram
parametreleri ve demir, TDBK ve ferritin düzeyleri karşılaştırıldı. Demir eksikliği anemisi tedavi edilip
serum ferritin düzeyi normale gelmesinden sonra hemoglobin (Hb) elektroforezi bakıldı.
Bulgular: Demir eksikliği anemisi olan 220 olgunun %54,55’i erkek olup yaş ortalamaları 5,21±3,89 yıl,
%45,45’i kız olup yaş ortalamaları 6,62±5,11 yıl idi. Tedavi sonrası eritrosit sayısı (RBC), hemoglobin
(Hb), hematokrit (Htc) ortalamaları ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) tedavi öncesinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Tedavi sonrası eritrosit dağılım genişliği (RDW) ortalamaları tedavi öncesinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur
(p=0,0001). Tedavi sonrası demir, ferritin ortalamaları tedavi öncesinden istatistiksel olarak anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Tedavi sonrası total demir bağlama kapasitesi (TDBK) ortalamaları tedavi öncesinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,0001).
Demir eksikliği anemisi olan 220 hastanın tedavi sonrası yapılan hemoglobin elektroforezi sonucunda 12’sinde (%5,45) talasemi taşıyıcılığı, 6’sında (%2,73) anormal hemoglobin saptandı. Hastaların
HbA ortalaması %95,98±4,41, HbA2 ortalaması %2,99±0,69, HbF ortalaması %0,65±1,64 bulundu.
Sonuç: Sıklıkla görülen demir eksikliği anemisinde talasemi taşıyıcılığının da birlikte görülebileceği
unutulmamalı ve talasemi taşıyıcılarının gereksiz demir yüklenmesine maruz kalmasının önlenmesi
açısından demir eksikliği anemisi olan hastalardan tedavi sonrası hemoglobin elektroforezi istenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği, talasemi minor
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S-43
BRONŞİOLİTLİ HASTALARDA BAŞVURUDAKİ HİPONATREMİNİN, YATIŞ SÜRESİ VE HASTALIĞIN ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ
Amaç: Akut bronşiolit tanısı ile hastanede yatan çocuklarda, başvurudaki hiponatreminin hastalığın
şiddeti ve yatış süresi ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya 1 Mayıs 2017 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında akut bronşiolit tanısı
ile yatışı yapılan, yaşları 1-24 ay arasında değişen 170 çocuk alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, doğum
şekli, beslenme şekli, yenidoğan döneminde entübasyon, tekrarlayan hışıltı ve atopi öyküsü gibi demografik verileri ile solunum sayısı, kalp tepe atımı sayısı, bronşiolit ağırlık derecesi, oksijen ihtiyacı,
yüksek akımlı nazal kanül (HFNC) ihtiyacı, entübasyon ihtiyacı, yatış süresi gibi klinik seyirle ilgili veriler ve biyokimyasal parametreler kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 170 hastanın 62’sinde (36.4%) hiponatremi vardı. Hiponatremik grupta 32
hasta (51.6%) hafif, 13 hasta (20.9%) orta ve 17 hasta (27.5%) ağır bronşiolit tanısı alırken, normonatremik grupta 85 hasta (78.7%) hafif, 14 hasta (12.9%) orta ve 9 hasta (8.4%) ağır bronşiolit tanısı aldı
(p<0.001). Hiponatremik grupta 31 hastada, normonatremik grupta ise 23 hastada oksijen ihtiyacı
vardı (p<0.001). HFNC ihtiyacı hiponatremik grupta 17 hastada, normonatremik grupta ise 9 hastada
vardı (p=0.001). Ağır bronşiolit gelişme riskinin hiç anne sütü almayanlarda 9.855 kat, atopi olanlarda
0.037 kat ve hiponatremi saptananlarda 0.085 kat arttığı tespit edildi. Hiponatremik grupta hastanede yatış süresi ortanca 5(2-21) gün iken normonatremik grupta 4(2-11) gün idi (p=0.001). Kız cinsiyetin
yatış süresini 0.4 kat azalttığı saptanırken, atopi öyküsünün yaklaşık 4.7 kat ve hiponatreminin yaklaşık 4.7 kat arttırdığı tespit edildi.
Sonuç: Hiponatremik grupta ağır bronşiolit gelişme riskinin normonatremik gruba göre anlamlı
düzeyde yüksek olduğu ve hiponatremik grupta non-invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacının daha
yüksek olduğu saptandı. Hiponatremi saptanan bronşiolit olgularında yatış süreleri normonatremik
olgulara göre daha uzun idi. Bu sonuçlara dayanarak, bronşiolit olgularında yatış sırasında sodyum
değerlerinin belirlenmesinin ağır bronşiolit gelişme riski ve uzamış yatış sürelerini öngörmede faydalı
olacağını düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: Bronşiolit, Hiponatremi, Yatış süresi, Süt çocuğu
Giriş: Akut bronşiolit, sütçocukluğu döneminde sık karşılaşılan solunum yolu hastalıklarından birisidir. Özellikle 6 aydan küçük çocuklarda daha sık görülmektedir ve 2 yaş altı çocuklardaki en sık hastaneye yatış nedenidir.1,2
Yoğun bakım ünitelerine yatırılan ağır bronşiolit olgularında hiponatremi sıklığının 16 ile 33% arasında olduğu bildirilmektedir.3,4 Acil servise başvuran <6 ay orta-ağır bronşiolit olgularında yapılan bir çalışmada ise sodyum düzeyleri direkt potansiyometri yöntemiyle ölçülmüş ve hiponatremi sıklığı 57%
olarak saptanmıştır.5 Hiponatreminin uygunsuz antidüretik hormon salınımı (UADHSS), hipotonik sıvı
kullanımı veya iyatrojenik sıvı yüklenmesi sonucu oluşabileceği ileri sürülmektedir.6 Hiponatremi, beyin hücreleri ve alveol içine sıvı geçişini arttırarak potansiyel olarak ölümcül olabilen bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca, pediatri servisinde yatan bronşiolitli hastaların 1.2%’sinde ve çocuk yoğun bakım
ünitesinde yatan hastaların 39%’unda görülen apne, nöbet ve letarji gibi nörolojik komplikasyonlardan, virüslerin direkt nörotoksik etkileri ve üst solunum yolu obstrüksiyonu yanında hiponatreminin
de sorumlu olabileceği öne sürülmektedir.7,8
197

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

Bronşiolitte mortalite oranı genel olarak 1%’den az olarak saptanmakta iken hiponatremi varlığında
dramatik olarak mortalite 13%’e kadar çıkmaktadır.4
Orta ve ağır bronşiolit olgularında hiponatreminin hastanede yatış süresi ve apne, konvülziyon, entübasyon, ölüm gibi kötü sonuçlarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Ancak bildiğimiz kadarıyla hafif olgularda hiponatreminin etkisini inceleyen çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmada hafif-orta ve ağır bronşiolit tanısı ile hastanede yatan 1-24 ay arasındaki çocuklarda,
başvurudaki hiponatreminin hastalığın şiddeti ve yatış süresi ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve yöntemler: Çalışmamız Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı’nda prospektif olarak gerçekleştirildi. Çalışma Helsinki Bildirgesi’ndeki ilkelere uygun
olarak tasarlandı ve bu çalışma için Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 20.06.2017 tarih, 2017/5-3 protokol numarası ile onay alındı. Çalışmaya alınan hastalara
bakmakla yükümlü olan kişilerden aydınlatılmış onam formu alındı.
Çalışmaya 1 Mayıs 2017 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında akut bronşiolit tanısı ile yatışı yapılan, yaşları 1-24 ay arasında değişen, normovolemik 170 çocuk alındı. Gastroenterit, pnömoni, bakteriyemi,
menenjit, piyelonefrit, hipertrigliseridemi (trigliserit ≥500 mg/dL), hiperglisemi veya paraproteinemi
(globulin ≥3.5 g / dL veya monoklonal gamopati) gibi eşlik patolojileri olan, öyküsünde kronik akciğer
(kistik fibroz ve astım gibi), renal (tübüler hastalık, nefrotik sendrom ve kronik böbrek yetersizliği
gibi), kardiak, metabolik, endokrin (hipotiroidi, hipoptiuitarizm, hipo-hiperaldosteronizm, konjenital
adrenal hiperplazi gibi) ve nörolojik hastalık, yakın zamanda geçirilmiş cerrahi, diüretik kullanımı veya
daha önce tanımlanmış UADHSS gibi serum sodyum düzeyini değiştirebilecek durumları olan hastalar ile tetkik alınmadan önce parenteral sıvı desteği başlanmış olan hastalar çalışmadan çıkarıldı.
Akut bronşiolit; burun akması, öksürük, hırıltı, nefes almada zorlanma gibi solunum sistemi yakınmaları ile beraber fizik muayenede takipne, subkostal-interkostal çekilme, burun kanadı solunumu,
ekspiryumda uzama, wheezing veya ral/ronküs duyulması ve akciğer grafisinde kostalarda düzleşme,
havalanma artışı olarak tanımlandı.9,10 Olgular klinik durumlarına göre hafif bronşiyolit (hafif retraksiyonu olan, dakika solunum sayısı [DSS] <6 ay için 41-55, >6 ay için 31-45 olan ve oda havasında
arteryel oksijen saturasyonu [SaO2] 92-94% olan olgular), orta bronşiyolit (orta derecede retraksiyonu olan, DSS <6 ay için 56-70, >6 ay için 46-60 olan ve SaO2 90-91% olan) ve ağır bronşiyolit (ağır
derecede retraksiyonu olan, DSS <6 ay için ≥71, >6 ay için ≥61 olan ve SaO2 ≤89% olan olgular) olarak
üç gruba ayrıldı.11 Takipne sınırı olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün belirlediği yaşa göre takipne
sınırları referans alındı.12
Hiponatremi, serum sodyum konsantrasyonunun 135 mEq/L’den daha düşük olması olarak tanımlandı ve hiponatremili olgular serum sodyum değerine göre hafif hiponatremi (serum sodyum düzeyi
130-134 mEq/L olan olgular), orta hiponatremi (serum sodyum düzeyi 125-129 mEq/L olan olgular) ve
ağır hiponatremi (serum sodyum düzeyi ≤124 mEq/L olan olgular) olarak üç gruba ayrıldı.13
Serum osmolaritesi; 2 x Na+2 + (Glukoz/18) + (Üre/2.8) formülü ile hesaplandı. Serum sodyumu ≤135
mEq/L, serum osmolaritesi < 280 mOsm/kg, spot idrarda sodyum > 30 mEq/L, idrar osmolaritesi >
100 mOsm/kg, hipovolemi ve dehidratasyon olmaması, tiroid ve adrenal fonksiyonların normal olması ile ilerlemiş karaciğer, böbrek ve kalp hastalığının yokluğu gibi tanı kriterlerinden hepsini taşıyan
olgular UADHSS olarak kabul edildi.14
Yatış sırasında ağızdan beslenemeyen 1 ay-3 ay arası hastalara mai olarak 3.33% Dekstroz + 0.3%
sodyum klorür (51 meq/L sodyum), 3 ay üstündeki hastalara ise 5% Dekstroz + 0.45% sodyum klorür
(77 meq/L sodyum) başlandı. Başlangıçta solunum sıkıntısı veya siyanozu olmayıp oral beslenebilen
hastalar ile solunum sıkıntısı veya siyanozu düzelen hastalar ise yaşına göre anne sütü veya ek gıda
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almaya devam etti.
Tüm olgulardan yatışın ilk 2 saati içinde, herhangi bir mayi tedavisi uygulanmadan önce kanlar alınarak laboratuvarda çalışıldı ve sonra yatış devam ettiği sürece 72 saatte bir serum sodyum düzeyine
bakıldı. Bronşiolit tanısı ile yatışı yapılan hastaların yaş, cinsiyet, doğum şekli, doğum haftası, yenidoğan döneminde entübasyon öyküsü, beslenme şekli, semptomların süresi, tekrarlayan hışıltı, atopi,
ek hastalık, ailede atopi, yaşadığı yerin özellikleri (kırsal bölge, şehir merkezi, evde hayvan besleme
ve evdeki rutubet durumu), annenin gebelikte sigara içmesi ve evde sigara içilme öyküsü gibi demografik verileri ile solunum sayısı, kalp tepe atımı sayısı, oksijen ihtiyacı, bronşiolit ağırlık derecesi,
yüksek akımlı nazal kanül oksijenasyon (HFNC) ihtiyacı, entübasyon ihtiyacı, UADHSS varlığı, yatış
süresi, kullanılan mayi gibi klinik seyirle ilgili veriler kaydedildi. Ayrıca albumin, glukoz, üre, kreatinin,
sodyum, potasyum, klor, alanin aminotransferaz (ALT), serum osmolaritesi, kan gazı değerleri (pH,
karbondioksit [pCO2] ve bikarbonat [HCO3]), spot idrarda sodyum ve idrar osmolaritesi gibi laboratuvar sonuçları da kaydedildi.
Hastaların tümünden yatış sırasında venöz yoldan kan örnekleri alındı. Tam kan sayımı için mor kapaklı ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) içeren tüplere 0,5-2 ml kan alınarak, en geç 1 saat içerisinde Cell-Dyn Ruby (Abbott Laboratories Product of Singapore) otomatik kan sayımı cihazında ölçüldü. Biyokimyasal parametreler ile spot idrarda sodyum düzeyi Architect c8000 Processing Module
(Abbott Laboratories Manufactered in Japan) cihazı ile çalışıldı. Kan gazı ABL 700 Series (Radiometer
Medical ApS, Denmark) cihazı ile idrar osmolaritesi ise Beckman Coulter AU5811 (Diamond Diagnostics Inc. USA) ile çalışıldı.
İstatistiksel analiz
Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences Statistical Software) 23.0 versiyonu (SPSS, Inc.,
Chicago, IL) kullanılarak analiz edildi. Kategorik verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare testi kullanıldı.
Sürekli verilerin normal dağılım gösterip göstermediklerini belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi yapıldı. Normal dağılım gösteren veriler ortalama±standart sapma olarak ifade edildi ve
Bağımsız İki Örneklem T testi ile değerlendirildi, normal dağılım göstermeyen veriler ise ortanca (minimum-maksimum) olarak ifade edildi ve Man-Witney U testi ile değerlendirildi. P<0.05 anlamlı kabul
edildi.
Yatış süresini etkileyen bağımsız öngördürücü belirteçlerin belirlenmesi amacıyla Lineer Çoklu Regresyon Analizi (Backward LR model) yapıldı. Bronşiolit ağırlık derecesini öngörmede kullanılabilecek
bağımsız belirteçlerin saptanması amacıyla ise Ordinal Regresyon Analizi kullanıldı.
Bulgular: Hastaların 62’si (36.4%) hiponatremik ve 108’i (63.6%) normonatremik idi. Hafif hiponatremi 53 hastada (85.4%), orta hiponatremi 9 hastada (85.4%) tespit edilirken hiçbir hastamızda ağır
hiponatremi saptanmadı. Hiponatremik olgularımızın 67.8%’si erkek ve 32.2%’si kız idi.
Gruplar arasında cinsiyet, yaş, başvuru öncesi yakınmaların süresi, doğum şekli, doğum haftası, yenidoğan döneminde entübasyon, beslenme şekli, tekrarlayan hışıltı, atopi, ailede atopi, yaşanılan yer,
evde hayvan besleme, evde rutubet varlığı, evde sigara içilme ve annenin gebelikte sigara içme öyküsü açısından istatistiksel fark saptanmadı (Tablo 1).
Hiponatremik grupta 32 hasta (51.6%) hafif, 13 hasta (20.9%) orta ve 17 hasta (27.5%) ağır bronşiolit
tanısı alırken, normonatremik grupta 85 hasta (78.7%) hafif, 14 hasta (12.9%) orta ve 9 hasta (8.4%)
ağır bronşiolit tanısı aldı. Hiponatremik grupta orta ve ağır bronşiolit sıklığı normonatremik gruba
göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0.001). Hiponatremik grupta 31 hastada (50%), normonatremik grupta ise 23 hastada (21.2%) oksijen ihtiyacı vardı (p<0.001). Hiponatremik grupta 17 hastada
(27.4%) HFNC tedavisine ihtiyaç duyulur iken, normonatremik grupta 9 hastada (0.08%) ihtiyaç duyul199

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

du (p=0.001). Her iki grupta birer hasta entübe edildi. İki grup arasında entübasyon ihtiyacı açısından
istatistiksel fark saptanmadı (p=0.589). Hiponatremik grupta yatış süresi ortanca (minimum-maksimum) 5 (2-21) gün iken, normonatremik grupta 4 (2-11) gün idi (p=0.001). Hiponatremik grupta yatış
süresi normonatremik gruba kıyasla anlamlı olarak uzun saptandı (Tablo 2).
Hiponatremik grupta ortanca sodyum değeri 133(127-134) mmol/L iken, normonatremik grupta ortanca sodyum değeri 138(135-144) mmol/L idi (p<0.001). Hiponatremik grupta ortalama serum osmolaritesi 273.6±3.8 mOsm/L iken, normonatremik grupta serum osmolaritesi 284.5±4.3 mOsm/L
idi (p<0.001). Glukoz, üre, kreatinin, ALT, pH, pCO2 ve HCO3 değerleri açısından ise iki grup arasında
fark saptanmadı (Tablo 3).
Hiponatremi grubunda 33 hastada UADHSS saptandı. Başlangıçta normonatremik olan hiçbir olguda
takip sırasında hiponatremi gelişmedi. Hiponatremik olan bronşiolitli hastalarımızın hiçbirinde hiponatreminin klinik bulguları (bulantı, kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk, letarji, apati, disoryantasyon, ajitasyon, kas krampları ve konvülziyon) gözlenmedi.
Bronşiolit ağırlık derecesini öngörücü bağımsız belirteçlerin saptanması amacıyla Ordinal Lojistik
Regresyon Analizi yapıldı. Ağır bronşiolit gelişme ihtimalinin 15 aylık çocuklarda 23 aylık çocuklara
göre 0.017 kat (p=0.016), hiç anne sütü almayan çocuklarda anne sütü+formül süt+ek gıda alanlara
göre 9.855 kat (p=0.040), atopi olanlarda olmayanlara göre 0.037 kat (p<0.001) ve hiponatremi saptananlarda saptanmayalara göre 0.085 kat (p<0.001) arttığı tespit edildi (Tablo 4).
Bronşiolit olgularında yatış süresini öngörücü bağımsız belirteçlerin saptanması amacıyla Lineer Çoklu Regreyon Analizi (Backward LR model) kullanıldı. Kız cinsiyetin yatış süresini 0.4 kat azalttığı saptanırken (p=0.020), atopi öyküsünün yatış süresini yaklaşık 4.7 kat (p=0.011) ve hiponatreminin yaklaşık
4.7 kat arttırdığı (p<0.001) tespit edildi (Tablo 5).
Tartışma: Akut bronşiolit, süt çocukluğu döneminde acil servis başvurularının 3 ile 5%’inden sorumludur. Tedavide hidrasyon, beslenme ve oksijenasyon dışındaki yöntemlerin etkinliği kanıtlanamamıştır.10 Bronşiolit nedeniyle hastaneye yatışların yıllar içerisinde azaldığı ancak invaziv ya da non-invaziv mekanik ventilasyon gerektiren olgu sayısında artış gözlendiği ve bu durumun komplikasyon
oranlarını ve tedavi giderlerini arttırdığı bildirilmektedir.1 Bu nedenle bronşiolit olgularında mekanik
ventilasyon gerektiren ve bu yolla hastanede yatış süresini uzatan veya komplikasyon gelişimine neden olan faktörlerin belirlenmesi önemlidir.
Menenjit, ensefalit, kafa travması, bazı ilaç kullanımları, yatan hastalarda uzun süreli hipotonik sıvıların kullanımı gibi patolojiler yanında, solunum yolu enfeksiyonlarında da hiponatremi görülebileceği bildirilmektedir.15-17 Solunum yolu problemlerinden çoğunlukla pnömoni olgularında UADHSS’e
bağlı olarak hiponatremi gözlendiği bildirilmiştir.13 Son dönemde ise orta-ağır dereceli bronşiolit ile
hiponatremi arasında ve apne gibi nörolojik komplikasyon gelişimi ile hiponatremi arasındaki ilişkiyi
inceleyen yayınlar dikkati çekmektedir.3-6,8 Ancak bildiğimiz kadarıyla hafif bronşiolit olgularında hiponatreminin etkisini inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada hafif, orta ve ağır bronşiolit
olgularında hiponatreminin bronşiolit ağırlık derecesi ve hastanede yatış süresi ile ilişkisi incelendi.
Milani ve ark.’nın5 yaptıkları çalışmada orta-ağır derecede bronşiolitli olguların 91’inde hiponatremi
saptandığı, hiponatreminin 74 olguda (81.3%) hafif, 15 olguda (16.4%) orta ve 1 olguda (1.3%) ağır
derecede olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda 62 olguda (36.4%) hiponatremi vardı ve bu olguların
53’ünde (85.4%) hafif, 9’unda (14.6%) orta hiponatremi tespit edilirken hiçbir hastamızda ağır hiponatremi saptanmadı.
Luu ve ark.’nın3 çalışmalarında, hiponatremik grupta yaş ortalamasının 11.2 ay olduğu ve normonatremik grupla karşılaştırıldığında yaş açısından anlamlı fark tespit edilmediği bildirilmiştir. Hasegawa
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ve ark.4 ise 12-24 ay arası bronşiolit hastalarında daha sık hiponatremi geliştiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda da hiponatremik gruptaki yaş ortalaması 9.2 ay idi ve normonatremik grupla karşılaştırıldığında yaş açısından anlamlı fark saptanmadı. Ancak 15 aylık bronşiolit olgularında 23 aylık olgulara
göre ağır bronşiolit gelişme riskinin 0.017 kat daha fazla olduğu tespit edildi.
Hasegawa ve ark.4 çocuk yoğun bakımda yatan orta-ağır bronşiolit olgularında yaptıkları çalışmada, hiponatremik grup ile normonatremik grup arasında entübasyon öyküsü açısından anlamlı fark
saptanmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda da hiponatremik grupta 6 hastada (9.6%) yenidoğan
döneminde entübasyon öyküsü varken, normonatremik grupta da 6 hastada (5.5%) entübasyon öyküsü alındı ve iki grup arasında entübasyon öyküsü açısından anlamlı fark tespit edilmedi.
Hasegawa ve ark.4 anne sütü ile beslenme öyküsü açısından iki grubu karşılaştırmış ve hiponatremik grupta 19 hastada (50%) anne sütü ile beslenme öyküsü varken, normonatremik grupta 105
hastada (54.4%) anne sütü ile beslenme öyküsü olduğunu ve iki grup arasında anne sütü alımı açısından anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda da hiponatremik grupta toplam 50 hastada (80.6%) anne sütü ile beslenme öyküsü varken, normonatremik grupta 90 hastada (83.3%) anne
sütü ile beslenme öyküsü saptandı. Diğer çalışmalarla kıyaslandığında olgularımızda anne sütü alma
öyküsünün her iki grupta da yüksek olduğu, ancak ulaşabildiğimiz çalışmalarla benzer şekilde anne
sütü alımı ile hiponatremi görülme sıklığı arasında ilişki olmadığı tespit edildi. Ancak hiç anne sütü
almayan olgularda ağır bronşiolit gelişme riskinin, anne sütü ile beraber karışık beslenen olgulara
göre 9.8 kat arttığı tespit edildi.
Shibli ve ark.’nın8 yaptıkları çalışmada, başvuruda hiponatremi saptanan bronşiolit tanılı 84 olgudan
serum sodyumu 123 mmol/L olan ağır hiponatremili bir olguda nörolojik komplikasyon geliştiği tespit edilmiştir. Bu olguda 0.18% NaCl içeren hipotonik sıvı kullanıldığı bildirilmiştir.  Shein ve ark.6 da
bronşiolit hastalarında hipotonik sıvı kullanımının hiponatremiye ve bunun da kötü sonuçlara yol açtığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda ise hiponatremik olgularımızın hiç birinde nörolojik komplikasyon
gözlenmedi. Bu sonucun, ağır hiponatremili (<125 mmol/L) olgumuz olmamasına ve yatış sırasında
hipotonik sıvı kullanılmamasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.
Milani ve ark.’nın5 çalışmasında hiponatremi saptanan bronşiolit olgularında albümin düzeylerinin
daha düşük olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda akut bronşiolit tanısı almış hiponatremili olgularda
serum osmolaritesi, albumin ve klor düzeyleri normonatremik gruba göre daha düşük saptandı.
Literatürde UADHSS sıklığı ile pnömoni arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen akut bronşiyolit ile UADHSS sıklığı arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma vardır. Japonya’da yapılan bir çalışmada UADHSS sıklığı pnömonili olgularda 38.7%, bronşit ve bronşiyolitli olgularda 22.9%, farenjit ve larenjitli olgularda ise 13.3% oranında tespit edilmiştir.18 Hasegawa ve ark.’nın19
yaptıkları bir çalışmada ise Pediatri bölümüne kabul edilen toplam 1191 adet hastanın 73 tanesinde
hiponatremi tespit edildiği ve bu olgulardan 10 tanesinin bronşiolit tanılı hastalar olduğu bildirilmiştir. Çalışmamıza alınan 170 bronşiolit olgusundan 33’ünde (19.4%) UADHSS saptandı. Ancak 62 hastada hiponatremi saptandığı göz önüne alındığında, hiponatremi etiyolojisinde UADHSS dışında da
patolojilerin olabileceğini düşünüyoruz.
Anıl ve ark.20 alt solunum yolu enfeksiyonlu olgularda hiponatremi varlığının hastalığı ağırlaştırmadığını ileri sürmüşlerdir. Ancak belirtilen çalışmada sadece bronşiolit olguları değil, alt solunum yolu enfeksiyonları başlığı altında bronşiolit, pnömoni ve bronkopnömoni gibi hastalıklar total olarak değerlendirildiği için verileri standardize etmek güçtür. Milani ve ark.5 da hiponatremi ile bronşiolit ağırlık
derecesi arasında ilişki olmadığını bildirmişlerdir. Hasegawa ve ark.nın4 çalışmalarında ise orta-ağır
bronşiolit olguları incelenmiş ve hiponatremi ile bronşiolit şiddeti arasında ilişki olduğu, hiponatremik
olgularda mekanik ventilasyon ihtiyacının daha fazla olduğu ve hiponatreminin hastalığı ağırlaştırdığı
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bildirilmiştir. Luu ve ark.3 da entübasyon ihtiyacı açısından hiponatremik olgularla normonatremik olgular arasında fark olmadığını ancak hiponatremik olgularda non-invaziv ventilasyon ihtiyacının daha
sık olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda hiponatremik ve normonatremik grup arasında mekanik
ventilasyon ihtiyacı açısından fark saptanmaz iken hiponatremik olgularda ağır bronşiolit gelişme
sıklığının, oksijen ve HFNC gibi non-invaziv ventilasyon ihtiyacının anlamlı düzeyde yüksek olduğu
saptandı. Ayrıca ordinal regresyon analizinde ağır bronşiolit gelişimi ile hiponatremi arasında ilişki
olduğu, hiponatreminin ağır bronşiolit gelişme riskini 0.085 kat arttırdığı saptandı.
Alvarez ve ark.21 bronşiolit ağırlık derecesi ile prematürite, küçük yaş, pasif sigara içiciliği, anne sütü
ile beslenmeme, erkek cinsiyet, atopi öyküsü, annenin gebelikte sigara içmesi, yenidoğan döneminde
mekanik ventilasyon, annede atopi öyküsü ve sezaryen doğum öyküsü ile bronşiolit ağırlık derecesi
arasında ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda ise cinsiyet, doğum şekli, doğum haftası, neonatal dönemde mekanik ventilasyon, yaşam yeri, evde rutubet varlığı, evde hayvan beslemesi, ailede
atopi, annenin gebelikte sigara kullanımı ve pasif sigara dumanı maruziyeti ile ağır bronşiolit gelişimi
arasında ilişki saptanmazken; atopi, sadece formül süt ile beslenme ve hiponatreminin ağır bronşiolit
gelişme riskini arttırdığı gözlemlendi.
Don ve ark.22 atipik pnömoni tanılı hasta grubunda, hiponatremili olguların hastanede yatış süresinin
5.36 gün ve hiponatremik olmayan olguların ise 5.50 gün olduğunu, hiponatreminin atipik pnömonili
hastalar yatış süresini etkilemediğini bildirmişlerdir. Kaneko ve ark.18 da farenjit, larenjit, bronşiolit
ve pnömonisi olan çocuklarda yaptıkları çalışmada hiponatreminin hastanede yatış süresini etkilemediğini bildirmişlerdir. Ancak Luu ve ark.3, Hasegawa ve ark.4 ile Shein ve ark.6 ise hiponatremi ile
bronşiolit şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve hiponatremisi olan olguların hastanede yatış sürelerinin hiponatremisi olmayan olgulara kıyasla daha uzun olduğunu saptamışlardır. Çalışmamızda
da hiponatremisi olan bronşiolitli olguların yatış süresinin normonatremik gruba göre daha uzun
olduğu tespit edildi. Hiponatremi yanında erkek cinsiyet ve atopi öyküsünün de hastanede yatış süresini uzattığı tespit edildi.
Çalışma grubuna görece az sayıda hasta alınmış olması ve ağır bronşiolit olgu sayımızın azlığı kısıtlılıklarımız olarak sıralanabilir.
Sonuç olarak; hiponatremik grupta ağır bronşiolit gelişme riskinin, oksijen ve non-invaziv ventilasyon
ihtiyacının normonatremik gruba göre daha yüksek olduğu saptandı. Hiponatreminin bronşiolit olgularında hastanede yatış süresini uzattığı saptandı.
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S-44
SPİNAL KORD YARALANMASI OLAN ÇOCUKLARDA ÜST ÜRİNER SİSTEMİN
BOZULMASINI ÖNGÖREN FAKTÖRLER
Bülent Önal1, Elif Altınay Kırlı1, Berin Selçuk1, Derya Buğdaycı2, Günay Can3, Bülent Çetinel1
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı1,İstanbul, Türkiye
İstanbul Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim-Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı3, İstanbul, Türkiye   
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı1,
İstanbul, Türkiye

Amaç: Amacımız spinal kord yaralanması (SKY) olan çocuklarda üst üriner sistem bozulmasın (ÜÜSB)
öngören risk faktörlerinin belirlenmesidir.
Hastalar ve Yöntem: 1996-2018 yılları arasında spinal kord yaralanması nedeni ile değerlendirilen
108 hastaya ait tıbbi kayıtlar incelendi. Demografik bilgiler, travmaya ait özellikler, travma sonrası
ürolojik izlem (serum kreatinin değerleri, radyolojik ve video ürodinamik inceleme, idrar yolu enfeksiyonu öyküsü) ve uygulanan tedavi protokolleri (mesane rehabilitasyon yöntemleri ve tıbbi tedaviler)
ÜÜSB’na sebep olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi açısından değerlendirildi. Travma öncesinde
üst üriner sistem anomalisi olduğu bilinen çocuklar (atnalı böbrek, prenatal hidronefroz, vezikoüreteral reflü gibi) çalışma dışı bırakıldı. Travma sonrasında ÜÜSB neden olabilecek risk faktörleri univariate ve logistik regresyon analizleri ile belirlendi. Ayrıca ROC analizi kullanılarak ÜÜSB ile ilişkili olabilecek dolum sonu maksimum detrusor basıncı (maxPdet) ve ölçülen/beklenen mesane kapasitesi
oranı için cutoff değerler belirlendi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 76 hastanın (kız:35 erkek:41) median yaşı 15 (2-17) yıldır. Spinal kord
hasarı nedeni çoğunlukla trafik kazası (%33), düşme (%25) ve iatrojenik yaralanmalardır (%25). ÜÜSB
33 hastada (%43) saptandı, 43 hastanın ise üriner sistemi sağlıklıdır. Univariate değerlendirmede
iatrojenik yaralanma (p=0.011), MaxPdet yüksek olması (p=0.001), lezyon seviyesi (p=0.005) temiz
aralıklı kateterizasyon kullanılmaması (p=0.013), antimuskarinik kullanılmaması (p=0.036) ve alt üriner sistem bozukluğu (p=0.014) ÜÜSB gelişimi ile ilişki olduğu saptandı. ROC analizi ile 70 cmH2O ve
üzerindeki MaxPdet değeri ve ölçülen/beklenen mesane kapasitesi oranının 0.7’nin altında olması
ÜÜSB ile ilişkili bulundu. Logistik regresyon analizinde iatrojenik yaralanma (p=0.016), alt üriner sistemde bozulma (p=0.024), MaxPdet basınç yüksekliği (p=0.002) ÜÜSB gelişimi için risk faktörü olarak
belirlendi.
Sonuç: Spinal kord yaralanmalı çocuklarda etiyoloji, MaxPdet basıncının 70 cmH2O olması ve ölçülen/
beklenen mesane kapasitesi oranının 0.7’den düşük olması ileri düzeyde ÜÜSB ile ilişkilidir.  
Anahtar Kelimeler: Spinal Kord yaralanması, üst üriner sistem bozukluğu, çocuk
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P-001
Çocuk Acil Birimimize Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
Gürbüz Akçay1 , Ayşe Büşra Pekal1 , Yücel Pekal1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Amaç: Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine başvuran zehirlenme olgularının demografik ve etiyolojik özelliklerinin, hastalık seyirlerinin ve hastanede kalış sürelerinin geriye dönük
olarak incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine 1 Eylül 2018-30 Eylül
2019 tarihleri arasında gelen hastaların dosyalarından yaş ve cinsiyet dağılımları, zehirlenme nedenleri, olaydan kaç saat sonra hastaneye başvurdukları, hastanede kalış süreleri ve seyirleri geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Çocuk Acil Polikliniğine gelen Eylül 2018-Eylül 2019 tarihi arasında toplam 60 zehirlenme
vakası geldiği, 60 hastanın 27’si erkek (%45), 33’ü kızdı (%55). Yaş ortalaması erkeklerde 4,12±6,3
yıl, kızlarda 5,15± 5,7 yıl, ortalama yaş 6,63±6,04 yıl (6ay-16yaş) idi. Hastaların 40’ı (%66,8) 0-14 yaş
aralığında, 20’si (%33,2) 14-18 yaş aralığında idi. Hastaların 38’inde (%63,3) ilaç zehirlenmesi (antidepresan, antibiyotik, ağrı kesici ve diğer ilaçlar), 22’sinde (%36,7) diğer nedenler (fare zehiri, mantar,
alkol, hayvan sokması, ev içi kimyasallar) saptandı. İlaç dışı nedenlerle olan zehirlenme olguların 11’i
(%50) ev içi kimyasallarla olduğu saptandı. Ev içi kimyasallarla zehirlenen olguların yaş ortalaması ( )
saptandı. Tüm olguların 15’i (%25) özkıyım girişimiydi ve özkıyımların 7’si (%46,6) tekrarlayan özkıyım
girişimi ve 13’ü (%86,6) kızdı. İlaç alan hastaların 28’ı (%73,7) tek ilaç, 10’u ise (%26,3) çoklu ilaç almıştı.
En sık alınan ilaç %52,5 ile analjeziklerdi. Hastaların hastaneye başvuru süreleri ortalama 1,18±1,78
saat (0,15-10 saat) olarak bulundu. Başvuru esnasında semptomu olan 11 hasta (%18,3) saptandı ve
bunların %54,5’i nörolojik semptom ile başvurdu. Kaybedilen hasta olmadı, 15 hasta (%25) taburcu
edildikten sonra Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği’ne yönlendirilirken, dokuz hasta (%15) ise Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne yönlendirildi.
Çıkarımlar: Bu çalışmada ilaç ile zehirlenme oranının oldukça yüksek olduğu saptandığından, bu
konuda ebeveyn eğitimi, ilaçların çocukların açamayacağı biçimde paketlenmesi, ilaç temini vb. politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımında oranının yüksek olması endişe vericidir.
Anahtar Kelimeler: çocuk acil, ilaç alımı, özkıyım, zehirlenme
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P-003
Yanakta şişlik ile başvuran iki olgu: Lenadenopati mi hemanjiom mu?
Emine Ergül Sarı1 , Ozan Hira1 , Hasan Tunç Şarman1 , Gül Gültekin2 , Elif Demirci2 , Lida Bülbül1 , Nevin Hatipoğlu1 , Sadık Sami Hatipoğlu1
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

1
2

Özet: Lenfadenopati lenf bezlerindeki herhangi bir nedenle meydana gelen, sayı, boyut ve şekil değişikliklerine verilen genel addır. Çocukluk çağında lenfoid siste¬min antijenik uyarılara abartılı yanıtı
sonucu sık görülür ve çoğu büyümeler benign nedenlere bağlıdır. Ayırıcı tanıda enfeksiyonlar, malignite, otoimmunite ve depo hastalıkları düşünülmelidir. Lenfadenopati ön tanısıyla takip edip hemanjiom saptadığımız iki vakayı bu anlamda dikkat çekmek için sunduk.
Olgu 1: 2 aylık kız hasta yaklaşık 2 haftadır fark edilen sağ yanakta şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan yüzeyel doku usg’sinde sağ parotis boyutları artmış ve içinde en büyüğü 10 mm ölçülen
multipl reaktif lenf nodları izlenmiştir. Hemogramında hgb: 10,5 mg/dL , Hct: %29,8 wbc: 8200 mm3
ve plt: 573000 mm3 olarak saptandı. Biyokimyasal parametrelerinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Periferik yaymasında anizositozu olan hastada sola kayma ve atipik hücre görülmedi. Hastaya
parotit ön tanısı ile ampisilin- sefotaksim tedavisi başlandı. Takibi sırasında yapılan yüzeyel doku usglerinde sağ parotis içinde saptanan lenf nodlaında küçülme saptanmaması üzerinde hastaya yüz mr
çektirildi ve mr sonucunda sağ parotis lojunda izlenen lezyon infantil parotis hemanjiom lehine değerlendirildi. Hasta hemanjiom tanısı ile tedavi amacıyla çocuk hematoloji polikliniğine yönlendirildi.
Olgu 2: 45 günlük kız hasta, 1 gün önce fark edilen sağ yanakta şişlik şikayeti ile başvurdu. Yüzeyel
usg de sağ parotis gland parankim ekojenitesi artmış olarak saptanan hasta parotit ön tanısı ile çocuk
servisine yatırıldı. hgb: 10,4 mg/dL , Hct: %30,6 wbc: 7500 mm3 ve plt: 268000 mm3 olarak saptandı.
Periferik yaymasında herhangi bir patoloji saptanmadı. Batın usg’si normal olarak değerlendirildi.
Hastaya ampisilin sefotaksim antibiyoterapisi başlandı. Takibi sırasında şişlik boyutlarında gerileme
olmayan hastaya kontrastlı yüz mr çekildi ve mr sonucu parotis hemanjiomu olarak değerlendirildi.
Hasta tedavi amacıyla çocuk hematoloji polikliniğine sevk edildi. Hemanjiomlar başta daha sık olmak
üzere vücudun en sık karşılaşılan benign tümörleridir. Lenfadenopati ayırıcı tanıda düşünülmeli ve
gerektiğinde tanı için ileri görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemanjiom, lenfadenopati, süt çocuğu
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P-004
Odağı Bulunmayan Ateşte Akılda Tutulması Gereken Bir Neden Retrofarengeal Apse
Bahri Elmas1 , Elif Şeker1
Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

1

GİRİŞ: Retrofarengeal apse nadir görülmekle birlikte sıklıkla süt çocukluğu döneminde görülür. Bunun nedeni, doğum sonrasında var olan retrofarengeal lenf nodlarının 4-5 yaşından sonra atrofiye
uğramalarıdır. En sık 2-4 yaş arasında görülmesine rağmen literatürde daha küçük yaşlarda görüldüğü de bildirilmiştir. Apse rüptüre olup aspirasyon pnömonisi veya asfiksiye yol açabilir. İnfeksiyon
parafaringeal boşluğa, karotis kılıfına veya mediastene yayılabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi
önemli morbidite ve mortaliteleri önler. Bu yazımızda, kliniği spesifik olmayan ve nadir görülen retrofarengeal apse olgumuzu sunmayı amaçladık.
OLGU: Üç aylık erkek hasta, üç gündür devam eden ateş, huzursuzluk şikayetleri ile acil servise başvurdu, ateşi 39 derece, nabız 130/dk, solunum sayısı 36/dk, fizik muayenesinde herhangi bir ateş odağı bulunamadı, tetkiklerinde beyaz küresi 35.600/mm3, nötrofil sayısı 24.600/mm3, C-reaktif protein
180 mg/L, tam idrar tetkiki ve akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi, BOS’ta direk bakıda hücre
görülmedi, BOS biyokimyası normal olarak değerlendirildi. BOS, kan ve idrar kültürleri alındıktan
sonra ateş odağı bulunamayan hastaya seftriakson ve vankomisin tedavileri başlandı, kültürlerinde
üreme saptanmadı, BOS’ta çalışılan menenjit panelinde herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Hastaya
çekilen kraniyel BT’de; sol parafarengeal bölgede 20 mm boyutunda kistik lezyon izlendi (Parafarengeal apse?, brakial yarık kisti?), boyun MR’da sol retrofarengeal alanda 2,7 cm çapında apse ile
uyumlu çevresel kontrastlanan kistik lezyon izlendi. Hastanın tedavisine klindamisin eklendi. Apsenin
derin yerleşimli olması nedeniyle transoral girişim yapılamadı, ultrasonografi eşliğinde apse direne
edildi. Apse materyalinden çalışılan kültürde Streptococcus pneumoniae üredi. Hastanın takiplerinde
şikayetleri geriledi, kontrol beyaz küresi 11.600/mm3, nötrofil sayısı 5.000/mm3, C-reaktif protein 20
mg/L saptandı. Antibiyoterapisinin 14 güne tamamlanması planlandı. İmmün yetmezlik açısından
araştırılan hastanın takibi devam etmektedir.
SONUÇ: Derin boyun enfeksiyonlarından olan retrofarengeal apse ciddi ve yaşamı tehdit edici bir durumdur; gerek anatomik yerleşimi gerekse üst solunum yolunu tehlikeye düşürmesi açısından tedavi
edilmesi gereken acil bir durumdur. Klinik sıkılıkla spesifik değildir, özellikle süt çocuklarında odağı
bulunamayan ateş etyolojisinde derin yerleşimli apselerin de olabileceği akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: menenjit, odağı bulunmayan ateş, retrofarengeal apse,
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P-005
Karın Ağrısı İle Başvuran Perikardit Olgusu
Dilşat Gündoğdu2
Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Pediatri,istanbul
Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji,istanbul

2
2

Özet : Çocuk gastroenteroloji ve genel pediyatri pratiğinde karın ağrısı sık karşılaşılan bir durumdur.
Çocuklarda karın ağrısının sebepleri oldukça fazladır. Fakat kardiyak kökenli karın ağrısı iskemi,perikardit bulgusu olabileceğinden tanınması son derece önemlidir. Bu nedenle karın ağrısı ve kardiyak
enzimlerde yükseklik olan çocuk hastalarda bu durumun sistemik bir hastalığın parçası olarak koroner arterlerde inflamasyon,koroner arter anomalisi (sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış
anomalisi ve koroner ostium stenozu) olabileceği düşünülmelidir.Perikardit yoğun bakım ünitesinde yatan sepsisli çocuklarda,solunum yolu veya gastrointestinal sistem enfeksiyonu olan çocuklarda
daha sıktır. Akut perikarditli hastalarda kardiyak markerlerin yüksekliği dışında EKG’de değişiklikler
olmaktadır. Çoğu derivasyonda 2 mm’nin üzerinde ST aralığında yükselme ve PR aralığında çökme
saptanır.
Olgu: Acil servise karın ağrısı yakınması ile başvuran 12 yaşındaki kız hastanın karın ağrısının 40
dk.’dır aralıksız ve sıkıştırır tarzda devam ettiği öğrenildi. Bilinen hastalığı yok,ilaç kullanımı yok.Hastanın karın ağrısı dışında şikayeti yok. Hastanın bilinci açıktı,oryante,koopereydi. Vitalleri yaşına göre
normal saptandı. Sistemik fizik muayenesi normal bulundu.Hastanın laboratuvar bulgularında hemogram,CRP, ESR’si normal, görüntülemede PAAC’i,batın usg ve ADBG’si normal olarak bulundu.
Hastanın EKG’sinde DII, DIII, aVF, V5 ve V6 derivasyonlarında 2 mm’nin üzerinde ST yükselmesi, V1’de
ST çökmesi saptandı(şekil-1 EKG).Ekokardiyografi ile değerlendirilen hastanın miyokard fonksiyonları
normal bulundu.Hastanın kardiyak enzimlerinden miyoglobin: 720 (normal değer: 0-110 ng/ml), troponin I: 19 (normal değer: 0,01-0,06 ng/ml),CK-kreatin kinaz: 680 (normal değer: 38-174 U/I),CK-MB:
220(normal değer: 7-25 U/L) olarak bulundu. Tanı için viral serolojik ve bakteriyel çalışma yapıldı,negatif olarak saptandı.Klinik ve laboratuvar bulguları ile perikardit düşünüldü.Hastaya semptomları
azaltmak için aspirin(1000 mg/gün) verildi.Hastanın troponin I düzeyi takibinin 6. gününde normal
olarak saptandı. Hastanın EKG’si ise takibinin 4. gününde normal bulundu. Takibinde kardiyak enzimlerde gerileme saptandı.Takibin 5. gününde kardiyak enzimler normal olarak bulundu.Hastaya 6 ay
spor yapmasının sakıncalı olduğu vurgulanıp, sonrasında kontrole gelmesi önerilerek taburcu edildi.
Sonuç olarak, Çocuklarda karın ağrısı ve kardiyak enzimlerde yükseklik saptandığında ayırıcı tanıda
perikardit her zaman düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: çocuk, karın ağrısı, troponin I, perikardit
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P-006
NADİR BİR BAŞVURU: ANÜSTEN PROLABE OLAN REKTAL POLİP OLGUSU
Duygu Dilber1
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği

1

GİRİŞ: Polipler, bağırsak mukozasının anormal büyümesi sonucu bağırsak lümeni içine doğru büyüyen kabartılardır. Tüm mide-bağırsak sisteminde görülebilir, çocuklarda en sık rektumda saptanır.
Çocuklarda anal fissürden sonra en sık rektal kanama nedenidir. Çocuklarda en sık görülen soliter
juvenil polipler bening hamartomlardır ve malign tümör gelişme ihtimali düşüktür. Çok sayıda olan
poliplerde kanser öncüsü olan adenomatöz değişiklikler bildirilmektedir, ancak çocuklarda nadirdir.
Polip sayısı 5 ve daha fazla olanlarda jüvenil polipozis sendromu ve Peutz-Jeghers sendromu akla
gelmelidir. Multipl juvenil poliplerde pozitif aile öyküsü varsa mutlaka malignite ihtimalinden dolayı
ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Adenomatöz polipler genellikle birden fazla sayıdadır. Familyal adenomatöz polipozisde 100’den fazla kolorektal polip saptanır. Bu hastalara kolon kanseri riski nedeniyle
takip kolonoskopisi ve 15-20 yaşlarda kolektomi yapılması önerilir.
OLGU: 1 yaşında erkek hasta ağlama ve ıkınma sonrası anüsten dışarı çıkan kitle şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde kabızlık öyküsü olan hastanın soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde
vital bulguları stabil, sistem muayeneleri doğal olup, rektal muayenede 2-3 cm çapından anüsten
dışarıya protrude olmuş frajil yapı tespit edildi. Laboratuvar tetkikleri normal idi. Çocuk cerrahının
rektal muayenesinde lezyonun saplı polip olduğunun fark edilmesi üzerine, hastada acil koşullarında
steril olarak polip rezeksiyonu yapıldı ve numune patolojiye gönderildi.
SONUÇ: Kolorektal polipler çocuklarda kolon ve rektumun en sık görülen tümörleridir. Çocukluk çağında en sık jüvenil polipler görülmektedir, genellikle rektosigmoid yerleşimli ve tektir. 5-10 yaş arası
ve erkeklerde daha sıktır. Rektal kanama, karın ağrısı, diyare,kilo kaybı, kabızlık, anüsten prolabe
olma ve otoamputasyon şikayetleriyle başvurabilir. Peutz-Jeghers sendromu, jüvenil polipozis gibi
benign olmasına rağmen yakın takibe alınması gereken patolojilerin yanı sıra, ailesel adenomatöz polipozis gibi yüksek oranda malignite gelişimiyle sonuçlanan patolojilerin de benzer semptomlara yol
açtığı ve çocukluk çağında genellikle rektal polip şeklinde hastaneye başvurduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Rektal polip, Prolapsus
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P-007
Akrep Sokması ile Gelen Hastada Tesadüfen Saptanan Hipokalsemi
Gizem Güvener1 , Duygu Dilber1 , Büşra Ertürk1 , Elif Güney1 , Seda Aras1 , Alper Kaçar1 , Diğdem
Bezen1 , Adem Karbuz1
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul

1

Giriş: Dünyada bulunan 1753 tür arasında 50 akrep türü zehirli, 20-25 tür ise öldürücüdür. Ülkemizin
coğrafi konumu, iklim koşulları ve sosyo-ekonomik yapısı itibarı ile akrep zehirlenmesi görülmekte
olup, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Akrep zehirlenmesi,
sokma yerinde ağrı, deri döküntüsü, karıncalanma hissi, ödem gibi lokal bulgulardan şiddetli kardiyak, nörolojik, hematolojik, solunumsal şikayetlere, hatta ölüme kadar uzanan klinik tabloya sebep
olabilir. Ölümün esas sebebi kardiyovasküler sistem üzerindeki toksik etki ve pulmoner ödemdir.
Akrep sokması ile başvuran olgularda tam kan sayımı, temel serum biyokimyası parametreleri, venöz
kan gazı incelemesi, serum troponin I, tam idrar tetkiki yapılır ve elektrokardiyografi çekilir. Solunum
sistemi bulguları olan hastalarda akciğer grafisi de çekilmektedir. Akrep sokmasında, temel yaklaşım
ve tetanoz profilaksisinden sonra tedavide iki basamak vardır. İlk basamak antivenom tedavisi ve
ikinci basamak destekleyici tedavidir. Antivenom uygulaması açısından hastalar evrelendirilir ve evre
1’de antivenom uygulanmaz. Burada akrep sokması sonrasında değerlendirilen hastada tesadüfen
saptanan hipokalsemili bir olgu sunulmak istenmiştir. Olgu: 11 yaşında kız hasta, acil servise 30 dakika önce sol el serçe parmağını akrep sokması şikayeti ile başvurdu. Vital bulguları stabil olan hastada ısırılan bölgede hafif kızarıklık saptandı ve sol elde kasılması vardı. Diğer sistemik muayeneleri
doğaldı. Hastanın laboratuvar tetkiklerinde Ca:7.5 mg/dl (8.5-10.5), iyonize Ca:0.9 mmol/dl (1.1-1.3),
P:3.4 mg/dl (4.5-6.7), ALP:367 U/L (142-335), PTH: 495 pg/ml (20-70), 25-OH D vitamini:5.51 (20-80)
iken tam kan sayımı, diğer elektrolitler, koagülasyon, EKG ve kardiyak enzimleri normaldi. Tedavide
akrep sokması evrelemesi evre 1 olarak değerlendirildi. Antivenom tedavisi uygulanmadı. Tetanoz
profilaksisi ve kalsiyum replasmanı yapıldı. Hipokalsemi D vitamini eksikliğine bağlandı. Hastanın takibinde vital bulguları normal saptandı. Sol elinde ağrı, şişlik görülmedi, kızarıklık geriledi, kasılması
durdu. Acil serviste 18 saat gözlendi ve hasta çocuk endokrinoloji polikliniğinden takip edilmek üzere
taburcu edildi.
Sonuç: Akrep sokması ile gelen hastada katekolamin desarjı sonucu oluşan kasılmalarda ayırıcı tanı
olarak hipokalsemi ve sebepleri de akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: akrep sokması, hipokalsemi,kasılma
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P-008
Ventriküler Ekstrasistol Olgu
Elif Güney1
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

1

Özet: Ventriküler ekstrasistol (VES) patofizyolojisinde erken depolarizasyona yol açan ektopik ventriküler odak mevcuttur. Erken gelen anormal geniş QRS şekli, genellikle tam kompasatuvar pause
ile birliktedir.Tek veya çok odaklı olabilir. Bir normal atımın ardından bir VES gelmesine bigemine, iki
normal atımın ardından bir VES gelmesine trigemine, iki VES ardı ardına gelmesine couplet olarak
adlandırılır. VES etyolojisinde miyokardit, miyokardiyal hasar, kardiyomiyopati, uzun QT, konjenital
ve edinsel kalp hastalığı, ilaçlar (katekolaminler, teofilin, kafein, anestetikler), MVP, anksiyete, hipokalemi, hipoksi, hipomagnezemi olabilir. VES altta yatan bir patolojik durum olmadan normalin varyantı
da olabilir. Tedavisinde altta yatan kalp hastalığı veya senkop varsa, aktivite ile artıyorsa veya multiform özellikte ise (özellikle coupletler) tedavi gerektirir. Altta yatan neden tedavi edilir.
OLGU SUNUMU: 13 yaş kız olgu, başvurusundan bir gün önce başlayan çarpıntı hissi ve batma tarzında olan gün içinde 3-4 kez tekrar eden 5 dakika süren, nefes alıp vermekle değişmeyen, aktivite
ile artan, yemekle ilişkisiz göğüs ağrısı şikâyetiyle çocuk acil kliniğine başvurdu. Öncesinde bilinen bir
hastalığı bulunmayan olgunun, 3 yaşında doğumsal kalp hastalığı nedenli ölüm öyküsü olan kardeşi
ve olgunun annesinde ritim bozukluğu mevcut. Vücut ağırlığı 45 kg(25 p), boy 150 cm(25 p) ateş 36.7
C, TA 111/61 mmHg, nabız 99/dk, DSS 17/dk, spO299 sistem muayeneleri normaldir. cTnI: 1 ng/L(019.8 ng/L) CK-MB:1 ng/ml (0.6-6.3 ng/ml) serum biyokimyasında K:3.8 mmol/L(3.5-5.1 mmol/L) Mg:2
mg/dL(1.8-2.6 mg/dL). İlk geliş EKG’de monomorfik trigemine VES mevcut. EKO normal olan olguya
propranolol 40 mg/doz 3 dozda oral başlandı. Takibinde klinik durumu stabil olan şikayetleri gerileyen olgu ritm holter ve efor testi için aritmi polikliniğine yönlendirilerek taburcu edildi.
SONUÇ: Göğüs ağrısı ve çarpıntı ile başvuran çocuk yaş grubunda aile öyküsünde kardiyak hastalık
bulunması durumunda VES akılda tutulmalı ve altta yatan diğer kardiyak patolojilerin mutlaka ayırt
edilmesi düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: aritmi, göğüs ağrısı, çarpıntı, ventriküler ekstrasistol
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P-009
Ağır Kutanöz İlaç Hipersensitiviteli Olgularımız: Tek Merkez Deneyimi
Ömer Faruk Yalçın1 , Kadriye Yalçın1 , Ebru Arık Yılmaz2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, Denizli

1
2

GİRİŞ: Ağır kutanöz ilaç hipersensitivite reaksiyonları, ilaç kullanımı sırasında veya sonrasında ortaya
çıkabilen, deri ve/veya mukoza tutulumu ve sistemik belirtilerle seyredebilen, hayatı tehdit edebilen
oldukça nadir reaksiyonlardır. Bu çalışmada, kliniğimizde ağır kutanöz ilaç hipersensitivite reaksiyonu
tanısı alan hastalarımızın tanı ve tedavi süreçleri özetlenmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM: Mart 2017–Eylül 2019 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Allerji Kliniğinde ağır
kutanöz ilaç hipersensitivite reaksiyonu tanısıyla takip edilen hastalar klinik ve laboratuvar bulguları,
olası tetikleyiciler, tedavileri ve klinik izlemleri ile özetlendi.
BULGULAR: Toplam 10 olgu ağır kutanöz ilaç hipersensitivite reaksiyonu tanısı almıştı; 4’ü (%40) Steven-Johnson Sendromu (SJS) / Toksik Epidermal Nekroliz (TEN); 2’si (%20) Eritema Multiforme (EM);
2’si (%20) DRESS, 2’si (%20) Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis (AGEP) idi. SJS/TEN hastaları
arasında şüpheli ilaçlar sırasıyla antibiyotikler (%75), ibuprofen (%50) ve antiepileptikler (%25) idi. Üç
hasta (%75) IVIG ve metilprednizolon ile tedavi edilirken, 1 hasta (%25) yalnızca metilprednizolon ile
tedavi edildi. Ortalama tedavi süreleri 11.5 gündü. Hastalardan biri taburcu olduktan 8 ay sonra dış
merkezde aynı ajanın (ibuprofen) başlanması sonucu tekrar SJS gelişmesi nedeniyle hospitalize edildi
ve kısa süreli metilprednizolon ile sekelsiz iyileşme gösterdi. EM hastaları arasında şüpheli ilaçlar sırasıyla antibiyotikler (%100) ve ibuprofen (%50) idi. Bir hasta (%50) metilprednizolon ile tedavi edilirken,
diğer hasta (%50) sistemik antihistaminik ile tedavi edildi. Ortalama tedavi süreleri 3.5 gündü. DRESS
hastalarının tamamında (%100) şüpheli ilaçlar antiepileptikler idi. Metilprednizolon ile bulguları gerilemeyen her iki hastaya 3 gün süre ile IVIG verildi. Ortalama tedavi süreleri 13 gündü. AGEP hastalarının tamamında şüpheli ilaçlar antibiyotikler ve ibuprofen idi. Her 2 hasta da metilprednizolon ile
tedavi edildi. Ortalama tedavi süreleri 5.5 gündü. Tüm hastaların 2’sine şüpheli ilaçlar ile yama testi
uygulandı, her ikisinde de negatif saptandı. Hastaların hiçbirinde sekel gelişmedi.
SONUÇ: Ağır kutanöz ilaç hipersensitivite reaksiyonları nadir görülen ancak hayati tehlikesi olan reaksiyonlardır. Bu reaksiyonları hızlı ve doğru bir şekilde tanıyarak uygun tedavi yaklaşımları ile mortalitenin önüne geçilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, kutanöz reaksiyon, ilaç hipersensitivitesi
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P-010
Sık Hastalanan Çocukta Ağır Alerjik Astım
Zerengiz Bayramli1 , Sezin Aydemir2 , Ayça Kıykım2 , Haluk Cezmi Çokuğraş2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

1
2

Özet : 5 aylıktan beri tekrarlayan öksürük yakınması olan 6 yaşında erkek hasta sık hastalanma nedeniyle başvurdu. Toplam 3-4 kez alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) nedeniyle hastane yatışı mevcut.
Yıllık acile başvuru sayısı 9-10 kez ve her başvuruda antibiyotik kullanma öyküsü bildiriliyor. Hastanın amoksisilin kullanımı sonrası gözlerde kaşıntı ve ürtikeryal döküntü, metamizol sodyum sonrası
gözde şişme, hastanede yatış sırasında sefazolin kullanımı sonrasında yüzde şişme, döküntü, öksürük, nefes darlığı, kusma ve bilinç değişikliği olmuş. Başvurudan 1 yıl önce gastroözofageal reflü ön
tanısıyla endoskopik işlem sırasında bronkospazm gelişmiş ve GER saptanmamış. 07/2017 Toraks
BT: akciğer bazal kesimlerde fibrotik sekel. Bronkoskopi: normal. Dış merkezde bakılan kan tahlilleri
(hemogram/biyokimya) değerlerinde özellik yok. Aile bazı ataklarda hastaya sistemik steroid verildiğini ve böyle durumlarda hastanın şikayetlerinde gerileme olduğu ifade ediliyor. Annesinde atopik
dermatit öyküsü mevcut. Fizik bakısında: Bilateral akciğerlerde kaba ronküs ve sibilan ral haricinde
özellik yoktu. Boy ve tartı yaşa göre normal sınırlarda ölçüldü. Radyolojik incelemede havalanma artışı izlendi. İmmünologlobulin değerleri ve antikor yanıtları normal saptandı. Tetkiklerinde periferik
kanda eozinofili, total IgE yüksekliği ve ev tozu akarına alerjisi olduğu saptandı. Solunum fonksiyon
testi: yapamadı. Risk faktörleri:evde rutubet var, sigara(baba)+ Klinik, laboratuvar ve görüntüleme
bulguları göz önüne alınarak hastaya Alerjik astım tanısı ile günlük inhaler steroid, atakları sırasında
inhaler kısa etkili B agonist tedavisi başlandı, alerjenlerden uzak durma önlemleri anlatıldı ve poliklinik izlemine alındı. Yüksek doz inhaler ve sistemik steroid, uzun etkili beta 2 agonist ve montelukasta
rağmen oral steroid ihtiyacı azaltılamadığından omalizumab endikasyon dışı başvuru ile başlandı.
Bulguları 2. Dozda kontrol altına alındı. İzlemde hastanın şikayetlerinde ve klinik bulgularında belirgin
iyileşme oldu.
Anahtar Kelimeler: Astım, alerji, sık hastalanma,
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P-011
Olgu Bildirisi, Amoksisilin Klavulanik Asit İlişkili DRESS Sendromu
Tuğçe İrem Paşa1 , Hülya Ercan Sarıçoban2
Yeditepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Yeditepe Üniversitesi, Pediatrik Alerji İmmunoloji Bd

1
2

Özet : Özet Giriş: DRESS (Drug Rash with Eoshinophilia and Systemic Symptoms) sendromu nadir
görülen, hayatı tehdit etme potansiyeline sahip, kutanöz erupsiyonların, hematolojik anormalliklerin
(eozinofili, atipik lenfositoz), lenfadenopati ve organ tutulumunun (karaciğer, böbrek, akciğer) eşlik
ettiği ilaçla indüklenen hipersensitivite sendromudur.
Olgu: 23 aylık erkek, birbiriyle birleşme eğiliminde basmakla solan kaşıntılı deriden kabarık ürtikeryal plakları ile acile başvurdu. Öyküsünden 2 hafta önce yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle 7 gün
amoksisilin klavulanik asit kullandığı öğrenildi. Hastanın takiplerinde birbiriyle birleşen ve basmakla
solmayan vaskulit tarzı döküntüleri gelişti. Servikal submandibular lenf nodu ve hepatosplenomegalisi olan hastanın ağız içi ve makat mukozası temizdi, kardiyak ve böbrek tutulumu yoktu. 2 mg/kg/
gün metilprednizolon, setirizin ve Feniramin şurup başlandı. Topikal metilprednizolon da kullanılan
hastanın tüm viral paneli, EKO kardiografisi normaldi.tedavisi 1 aya tamamlandı ve steroid dozu azaltılarak kesildi.
Sonuç: DRESS sendromu ilaç kullanımı sonrası gelişen, hayatı tehdit edebilen nadir bir sendromdur.
Tedavide öncelikle tüm ilaçlar kesilmeli ve steroid tedavisi 1 aya tamamlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Amoksisilin klavulanik asit, DRESS sendromu
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P-012
HEMOPTİZİYLE BAŞVURAN HASTADA AKCİĞER SAĞ ALT LOB SÜPERİOR SEGMENTTE YABANCI CİSİM
Hasan Yüksel1 , Özge Yılmaz1 , Adem Yaşar1 , Şükrü Aydoğan Akcan1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları , Manisa

1

Özet: 26 aylık kız hasta uzun süredir devam eden öksürük şikayeti son 1 haftadır şiddetlenmiş ve
öksürük sonrasında kanlı balgam görülmesi üzerine dış merkeze başvurmuş. Hastanın yapılan tetkiklerinde posteroanterior akciğer grafisinde sağ lobda havalanma azalmış olarak görülmesi üzerine
yabancı cisim aspirasyonu düşünülmüş. Dış merkezde hastaya bronkoskopi yapılmış, yabancı cisim
saptanmış ancak çıkartılamaması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın ilk başvurusunda genel
durumu iyi, vitalleri stabil. Hastanın fizik muayenesinde sağ akciğerde sesleri azalmış işitildi. Diğer
sistem muayenesi olağan olarak değerlendirildi.Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Hastaya ameliyathane şartlarında bronkoskopi yapıldı. Hastaya yapılan bronkoskopide segmental ve subsegmental bronş anatomisi olağan, sağ alt lob süperior segmentte bronş duvarına yapışmış ve granülasyon
oluşmuş yabancı cisim ile uyumlu görünüm izlendi. Pens bronkoskopiden geçirilerek yabancı cisim
yakalandı ve çıkarıldı. Yabancı cisim çıkarılan bölgede belirgin granülasyon dokusu ve solunum yolu
mukozasında belirgin hasarlanma izlenen hastaya gerekli tedaviler başlandı. Hastaya solunum yıllarında gelişmiş olan granülasyon dokusunun tedaviye cevabını değerlendirmek amacı ile kontrol
bronkoskopi planlanarak nebül tedavisi ve antibiyoterapi ile taburcu edildi. Hastanın ilk bronkoskopisinden 18 gün sonra kontrol bronkoskopisi yapıldı, segmental bronş anatomisi olağan,sağ akciğerde
rezidü yabancı cisim izlenmedi ve granülasyon dokusunda gerileme ve havayolu mukozasında belirgin iyileşme izlendi. Eş zamanlı toraks BT çekildi. Subglottik bölgede küçük bir alanda kısa segment
trakea darlığı izlendi. Vokal kord altında yaklaşık 1 cm sonra trakea çapında proksimalinde 7,85 mm
olan genişlik bu kısa segment dar alanda 5,22 mmye kadar düşüş izlenmiştir. Darlık yabancı cisme
bağlanmıştır. Sağ akciğer alt lob superior segmentte bronkoaerogram gösteren infiltrasyon /konsalidasyon alanı görüldü. Hasta profilaktik inhale kortikosteroid tedavisi ile taburcu edildi. Çocukluk
çağında hemoptizi ile tarafımıza başvuran hastalarda enfeksiyon, travma, konjenital kalp hastalıkları,
vasküler hastalıklar, koagülopati, konjenital akciğer malformasyonları, neoplazm, diffüz alveoler hemoraji sendromları aklımıza gelmelidir. İlk 3 yaş hemoptizi ile gelen hastalarda yabancı cisim aspirasyonu aklımıza mutlaka gelmelidir. Yabancı cisim aspirasyonu bu yaş grubunda hemoptizinin önemli
nedenlerinden biridir.
Anahtar Kelimeler: hemoptizi, bronkoskopi,yabancı cisim aspirasyonu,flexibl bronkoskopi,granülasyon,hışıltılı çocuk,
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P-013
Nadir Görülen Çocukluk Çağı İntratorasik Tümörü: Pleuropulmoner Blastom Olgu Sunumu
Hasan Yüksel1 , Özge Yılmaz1 , Adem Yaşar1 , Senem Behsat1
Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı , Manisa

1

Özet : Pleurapulmoner blastom( PPB) akciğer gelişimi için önemli olan embriyolojik mezenkimal hücrelerden kaynaklandığı düşünülen nadir agresif bir intratorasik tümördür. Literatürde şu ana kadar
yaklaşık 500 civarı vaka bildirilmiştir. Nadir görülen PPB li hastalarda %30 oranında kistik nefroma
birlikteliği mevcuttur. Biz bu olgu sunumunda nadir görülen tip I PBB ve kistik nefroma tanılı hastayı
tartışmaktayız. 7 aylık erkek hasta öksürük ve ateş şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Akut bronşiolit
ön tanısı ile tedavi başlanan hastanın yakınmalarında gerileme olmaması üzerine yapılan radyolojik
tetkiklerinde sol akciğer alt lob antero bazal segmentte diyafragmatik konturun üzerinde 3x2 cm boyutta ince duvarlı multi lobüle hava kisti saptanmış. Hastanın görüntüleme kesitlerine giren böbrek
görüntülerinde kist saptanması nedeni ile yapılan batın ultrasonografisinde sağ böbrek alt pol anterior kesimde 5,5 cm çapında multiloküle kist görüldü. Hastanın kistleri çocuk cerrahi kliniği tarafından
çıkarıldı.Patoloji sonucu kistik nefroma ve pleuropulmoner blastom lehine yorumlandı.Hastaya aktinomisin -D ve vinkristin tedavisi başlandı. Çocuklarda intratorasik tümörler nadir olarak görülmekte
olup genellik metastatik kitlelerdir.PPB ise tüm akciğer kökenli maligniteler içinde %1 den daha azını
oluşturmaktadır.Genellikle ilk bulguları ateşli ve ateşsiz grip benzeri bulgular olmakla birlikte akciğer
görüntülemerinde hava dolu kistler veya tamamen solid kitleye kadar değişen spektrumda bulgu
verebilir. Benign bir çok hastalıkla benzer bulgular olması nedeni ile erken evrelerde tanıda gecikmelere neden olabilir. Sonuç olarak PPB çocuklarda torasik tümörlerin ayrıcı tanısında akılda tutulması
gereken nadir bir çocukluk çağı tümörüdür.
Anahtar Kelimeler: akciğer kisti, böbrek kisti , çocukluk çağı malign akciğer tümörleri , konjenital
tümörler
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P-014
Subglotik Stenoz Olgu Sunumu
Tarık Koç1 , Zuhal Koç Özbey1 , Barış Kolbaşı1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Özet : VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDEN TARAFIMIZA SEVK EDİLEN SUBGLOTİK STENOZU
OLAN 7,5 AYLIK ERKEK HASTANIN YATIŞI SIRASINDA OLAN KLİNİK SEYİR VE YAPıLAN TEDAVİLER İLE
İLGİLİ KISA BİR BİLDİRİ
Anahtar Kelimeler: subglotik stenoz, solunum sıkıntısı,dilatasyon
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P-015
Uzun Süreli Nargile Dumanı Maruziyeti Sonrası, Daha Önce Hiç Nebül Tedavisi Almamış 13 Yaşında Şiddetli Atakla Başvuran Olgunun Sunumu
Abdurrahim Keskin2 , İlke Mungan Akın2 , Ferhan Karademir2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları, İstanbul
2

AMAÇ: Dünyada ve Türkiye’de en sık içilen tütün ürünü sigara olmasına rağmen, nargile içiminin son
yıllarda artma eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir. Nargilenin sigaradan daha az zararlıymış gibi
düşünülmesi, daha ulaşılabilir oluşu, düşük fiyatı ve sosyal aktivite gibi değerlendiriliyor olması özellikle gençler arasında popülerliğinin hızla artmasına neden olmuştur. Nargile içiminde içe çekilen duman miktarı bir sigaradan içe çekilen miktarından çok yüksektir. Nargileden solunan duman, sigara
dumanına göre, karbonmonoksit, ağır metaller, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, uçucu aldehitler
gibi bir çok toksik maddeyi daha fazla içermektedir. Nargile kömürünün dumanı da toksik açıdan
önemli bir kaynaktır.
VAKA: Bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri olan semptomatik tedavi alan 13 yaşındaki erkek hasta son bir gündür artan şikayetler, gece uyandıran yoğun öksürük ve dispne şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Hastanın bilinen kronik bir hastalığı, daha önce nebül kullanım öyküsü
ve hastane yatışı olmadığı öğrenildi. Hastanın son 3 aydır babasının işlettiği nargile kafesine gittiği
öğrenildi. Soygeçmişinde anneanne ve dayı da astım dışında özellik yok. Geliş fizik muayenesinde
ateş:36.6 nabız:145/dk So2:%90 SS:38/dk bilateral yaygın ronküs +, Wheezing + dispneik saptandı.
Taşikardi nedeni ile çekilen EKG değerlendirmesinde özellik saptanmadı. PA Akciğer grafisinde sağ
tarafta parakardiyak infiltrasyonlar gözlendi. Kan gazı pH:7.32 pCO2:44.1 pO2:30.2 HCO3:23.4 Lac:3.4
BE:-0.1, WBC:12090 NEU:%92.1 CRP:6.1 dışında diğer biyokimyasal parametrelerinde özellik saptanmadı. Hastaya 20 dk arayla 3 defa Ventolin, IV Prednol ve Klaritromisin tedavileri başlandı, 5 lt/dk
maskeyle O2 desteğiyle monitorize takip edildi. Hastanın patolojik klinik bulguları 3 gün süreyle sebat
etti. Hasta servisimizde 6 gün yatış sonrası taburcu edildi.
SONUÇ: Uzun süreli nargile dumanı maruziyeti, daha önce hiç tedavi gereksinimi duymayan olgumuz
gibi büyük yaş çocuklarda şiddetli ve tedaviye dirençli ataklara neden olabilir. Astım atakla başvuran
hastalarda sigara maruziyetinin yanında nargile maruziyetini de düşünmemiz gerekir.
Anahtar Kelimeler: astım, nargile, pasif içicilik, sigara, tütün
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P-016
Çocuklarda Persistan Hışıltının Nadir Bir Nedeni; Bronşiolitis Obliterans;
Olgu sunumu
Tuğçe Tatar1 , Zuhal Koç Özbey1 , Velat Şen2 , Müsemma Karabel2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Diyarbakır

1
2

Özet : Bronşiyolitis obliterans (BO), terminal ve respiratuvar bronşiyollerin kısmi veya tam obstrüksiyonu ile karakterize nadir görülen bir kronik akciğer hastalığıdır. BO’ya sebep olan etiyolojik faktörler
arasında enfeksiyonlar, ilaçlar, kollajen vasküler hastalıklar ve organ transplantasyonları gibi birçok
değişik etmen yer almaktadır. BOnun çocuklardaki gerçek görülme sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Post enfeksiyöz BO için spesifik bir tedavi mevcut değildir. Olgumuzu, BO ender görülen bir
hastalık olduğundan sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Bronşiolitis Obliterans, Çocuk, Persistan Hışıltı
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P-017
Subglottik Hemanjiom
Ece Şenbaykal1 , Hasan Yüksel1
Celal Bayar Üniversitesi

1

Özet : 35 + 6 hafta ikiz eşi multipl nebül öyküsü olan 6 aylık erkek hasta nefes darlığı şikayeti ile çocuk
acil servise başvurdu. Hastanın geldiğinde vital parametreler olağan . Solunum sayısı 30 , oksijen satürasyonu 90 , solunum skoru 6 olarak hesaplandı. Fizik muayenede solunum sesleri bilateral , her iki
hemitoraks solunuma eşit katılıyor , bilateral yaygın ral ve ekspiryum uzunluğu saptandı. Subkostal
ve interkostal çekilmeleri mevcuttu. Kardiyovasküler sistem muayenesinde S1 + ,S2 + . Apekste 1/6
sistolik üfürüm saptandı. Diğer fizik muayene bulguları olağandı . Hastaya salbutomal ve inhale steroid ve sistemik steroid tedavisi başlandı. Hastanın bulguları gerilemediği için aminofilin infüzyonu
açıldı .Hasta yoğun bakımda izleme alındı. Tekrarlayan hışıltı atakları nedeniyle bronkoskopi planlandı. Hastaya yapılan bronkoskopide orta ciddi posterior pakidermi mevcut. Vokal kordların yaklaşık
5-8 mm altında soldan lümeni yaklaşık yüzde doksan daraltan dıştan bası mevcut. Hemonjiom ve kistik higroma lehine düşünüldü. Hastanın bronkoskopi yapılan sonrasında uygulanan boyun BTsinde
subglottik bölgede arteriyel fazda iki komponent şeklinde dolan 8,5 x4,,5 mm boyutlarında vertikal
uzunluğu yaklaşık 7,5 mm olan lezyon görülmüştür. Tiroid bezinden daha fazla miktarda kontrast tutulumu mevcuttur. Boyun BT yorumlanmasında ektopik tiroid ve hemanjiom lehine düşünülmüştür.
Toraks BT olağan olarak yorumlanmıştır. Bronkoskopi ve boyun BT sonucuna göre hemanjiom ön
tanısıyla hastaya propranolol tedavisi başlanmıştır. Hastaya 15 gün sonra yapılan kontrol bronkoskopisinde vokal kordların yaklaşık 5 8 mm altında soldan lümeni yaklaşık 60 daraltan bası mevcut
olup hemanjiom ile uyumlu görülmüştür. Tedavinin devamı önerilip 1 ay sonra tekrar bronkoskopiye
çağırılan hastanın yapılan bronkoskopisinde vokal kordların yaklaşık 8 mm altında lümeni yüzde 50
daraltan hemanjiom görüldü. Tedavinin devamı önerildi , hasta 1 yaşında olduğunda tekrar bronkoskopi planlandı.
Anahtar Kelimeler: hemanjiom, bronkoskopi, propranolol ,yabancı cisim, tekrarlayan bronşiolit
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P-018
Hışıltılı İle Başvuran Olguda Trakeoözefageal Fistül
Hasan Yüksel1 , Özge Yılmaz1 , Adem Yaşar1 , Zeynep İzel Bizbirlik1
Celal Bayar Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Manisa

1

Özet: Trakeoözefageal fistül (TÖF) sık karşılaşılan solunum yolu anomalilerindendir ve yapılan çalışmalarda her 3500-4500 canlı doğumda 1 görüldüğü belirtilmektedir. Embriyonik gelişim sırasında önbarsak yapısının sagittal olarak trakea ve özefagus’a ayrılma, farklılaşma kusuru ile meydana
gelmektedir. Klinik tablo ise değişkenlik gösterir. Öyle ki özefagus atrezisi olan hastalar intrauterin
dönemde polihidroamniyozis nedeniyle erken tanı alıp; doğum sonra kısa sürede müdahale edilebilmektedir. Yalnız birçok olgunun intrauterin tanı alamadığı, sekresyonlara sekonder olarak solunum
sıkıntısı, beslenme yetersizliği ve eşlik eden anomalilere (kardiyak anomaliler,vertebra anomalileri,renal anomaliler gibi) göre çeşitli klinikler ile kendisini gösterebilmektedir. Hatta bizim ele aldığımız
olguda olduğu gibi küçük çaplı fistül olması durumunda solunumsal bulgular belirgin olmayıp; beslenme ile ilişkili bulgular beslenme intolaransı ya da besin alerjisi olarak değerlendirilebilmektedir.
Hastalığın tanısında özefageal atrezinin eşlik ettiği olgularda orogastrik sondanın ilerletilememesi
önemli bir bulguyken; daha ileri tetkikler olarak oral kontrast yardımı ile posteroanterior ve lateral
grafiler, bilgisayarlı tomografi sayılabilir. Hastalığın primer tedavisi cerrahi operasyondur. Sonrasında
başta GÖRH ve Hiperreaktif hava yolu hastalığı olmak üzere birçok kronik hastalık açısından izlem
gerektirir. Ele aldığımız 7 aylık olgunun başvuru şikayeti doğumdan itibaren var olan hırıltılı solunum
ve beslenmekle belirginleşen öksürük ataklarıydı. Hastanın başka merkezlerde reflü, besin alerjisi
tanısı konmuş ve tedavisi uygulanmış ancak semptomların medikal tedavi ve diyete yanıt vermemesi
üzerine tarafımıza başvurmuştur. Hastanın takibinde bronşial semptomların ve öksürüğünün beslenme ile arttığı nebul ve anti-reflü tedavilerine rağmen gerilemediği görüldü. Hastanın ileri inceleme
açısından toraks BT tetkiki planlandı; TÖF ile ilişkili olarak kronik aspirasyona sekonder akciğerlerde
küçük hava hapisleri, parankim alanlarında havalanma azlığı ve gastrointestinal sistemde yaygın gaz
görüldü. Organik etiyolojinin aydınlatılması için yapılan bronkoskopideki bulgular TÖF ile ilişkilendirildi. Sunmuş olduğumuz olguda da görüldüğü gibi hastalar hem muayene hem de laboratuvar bulguları ile tam olarak değerlendirilmeli besin alerjisi düşünülen ve diyet ile semptomları düzelmeyen
olgularda ek hastalıklar açısından dikkatli olunmalı ve besin eliminasyonu genişletilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Trakeoözefageal fistül, Özefagial atrezi
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P-019
Akut Solunum Sıkıntısında Yabancı Cisim Aspirasyonu
Hasan Yüksel1 , Özge Yılmaz1 , Adem Yaşar1 , Hakan Arslan1
Celal Bayar Üniversitesi,Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Manisa

1

Özet : Yabancı cisim aspirasyonu, solunum sıkıntısı ile gelen çocuklarda engellenebilir nedenlerin
başında gelmektedir.Özellikle 4 yaşından küçük olgularda daha sıklıkla karşımıza gelmekte ve bu yaş
diliminde mortalite riski daha yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalar solunum sıkıntısı,stridor,siyanoz gibi akut semptomların yanı sıra uzamış öksürük, bronkodilatatörlere yanıtsız bronşial
bulgular, kanlı balgam gibi kronik ve ilerleyici semptomlar ile karşımıza gelebilmektedir. Tanıyı koyabilmek için hastanın klinik ve laboratuvar ile izleme alınması gerekir. Tedavisi yabancı cismin endoskopik olarak çıkarılmasıdır. Sunduğumuz 1 yaşında kız hasta; tarafımıza öksürük ve morarma yakınması ile başvurdu. Hastanın fındıklı çikolata yemesinden sonra semptomların başladığı öğrenildi.
Hasta önce dış merkeze başvurmuş; orada yapılan fizik bakı ve çekilen akciğer grafisinde bulgu saptanmaması üzerine taburcu edilmiş. Ancak hastanın şikayetlerinin devam etmesi üzerine tarafımıza
başvurdu. Hastanın yapılan ayrıntılı fizik bakısında sağ akciğerde solunum seslerinde azalma olduğu
ve çekilen posteroanterior akciğer grafisinde sağ tarafta hava hapsi olduğu tespit edildi. Hasta yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı ile bronkoskopiye alındı. Bronkoskopide sağ ana bronş girişinde yabancı cisim ile uyumlu görünüm saptandı ve üç adet yabancı cisim çıkarıldı. Bu olguyu sunmamızdaki
amaç; aspirasyondan kısa süre sonra fizik bakı ve akciğer grafileri suboptimal olarak bize yardımcı
olabileceği ve bu nedenle yabancı cisim aspirasyonundan şüphe edilen olguların monitorize olarak
klinik izleme alınıp; kontrol fizik bakı ve kontrol akciğer grafileri ile hastanın yeniden değerlendirlmesi
gerektiği vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Kronik öksürük,Hışıltı,Solunum sıkıntısı, Yabancı cisim aspirasyonu,
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P-020
Çocuk Hastada Nadir Görülen Bir Vaka : İntrakranial Apse
Özge Yerlioğlu1 , Hülya Baykız1 , Ayşin Nalbantoğlu1 , Nedim Samancı2
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Yoğun
Bakım Bilim Dalı, Tekirdağ
1
2

GİRİŞ: Beyin apseleri çocukluk çağının nadir ancak ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Beyin abselerinin
%25’i çocukluk çağında görülür. En sık görülme yaşı 4-7 yaş arasındadır. Çocuklarda beyin abselerine
yol açan başlıca kaynaklar orta kulak enfeksiyonu, sinüzit, diş enfeksiyonu, menenjit ve travmadır.
Klasik triad; başağrısı, ateş ve fokal nörolojik defisitle karakterizedir. Ana mikroorganizmalar aerobik
ve anaerobik streptokok ve stafilokoklardır. Beyin abselerinin tedavisi hem medikal hem de cerrahi
olarak yapılır. Bu yazıda frontal lob abse tanısı alan bir hasta sunulmuştur.
OLGU SUNUMU: 2 yaş kız hasta, son bir haftadır gelişen ateş yüksekliği, kusma, halsizlik, yürüyememe şikayetleri olması nedeniyle ailesi tarafından çocuk acil servisimize getirildi. Yapılan ilk muayenesinde genel durum kötü, ense sertliği ve sağda babinski pozitif, derin tendon refleksleri azalmış
olarak değerlendirildi. Diğer fizik muayene bulgularında özellik saptanmadı. Tetkiklerinde WBC: 22.24
uL, Crp: 118 mg/L, Sedimentasyon: 121, diğer değerleri normal aralıkta bulundu. Hastada saatler içerisinde uykuya meyil artması ve 20 dakika süren jeneralize tonik klonik nöbet izlenmesi üzerine kranial BT çekildi. Sol ventrikülde bası etkisi bulunan santrali hipodens, periferi hiperdens ve çevresinde
ödematöz hipodens dansite artışlarının eşlik ettiği nodüler oluşumlar apse yönünde değerlendirildi. Sonrasında çekilen kranial MR ile tanı doğrulandı. Preoperatif dönemde 60mg/kg/gün dozunda
Vankomisin, 200mg/kg/gün dozunda Sefotaksim, 30mg/kg/gün dozunda Metronidazol tedavileri başlandı. Beyin cerrahisi tarafından opere edilen hastaya abse drenajı yapıldı, ekstraventriküler drenaj
kateteri yerleştirildi. Abse drenajından alınan örnekte anaerop gram pozitif kok sinyali bildirildi ancak
üreme görülmedi. Hastanın mevcut tedavisine 1mg/kg/doz intratekal Gentamisin tedavisi eklendi.
Hastanın beyin cerrahisi kliniği takibinde medikal tedavisine devam edilmesi planlandı.
SONUÇ: İntrakranial abseler çocukluk çağında nadir olmalarına rağmen mortalite ve morbiditelerinin
yüksek olması nedeniyle önemlidir. Ani başlayan baş ağrısı, ateş ve nörolojik semptomlarla başvuran
olgularda bu tanı akla gelmeli, gerekli tanı ve tedavi basamakları uygulanmalıdır. Biz bu nedenle bu
konuya dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Ense Sertliği, Frontal Lob Abse, Tonik Klonik Nöbet
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P-021
Acil Servise Başvuran Atipik Guillain Barre Vakası
Hülya Baykız1 , Özge Yerlioğlu1 , Ayşin Nalbantoğlu1 , Nedim Samancı2
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Yoğun
Bakım Bilim Dalı, Tekirdağ
1
2

GİRİŞ: Guillain-Barre Sendromu (GBS), tüm yaşlarda görülebilen akut inflamatuar bir polinöropatidir.
İnsidansı 100.000’de 1 oranında izlenmiştir. Polio’nun eradike edilmesinden sonra çocuklarda akut
flask paralizinin en yaygın nedenidir. Semptomlar genellikle alt ekstremitelerden başlayarak yukarı
doğru ilerler. Simetrik kas güçsüzlüğü ve derin tendon reflekslerinin (DTR) kaybı ile karakterizedir.
Prognoz genellikle iyi olsa da solunumun durması ve kardiyak aritmiler nedeniyle ölümcül olabilir.
GBS’de semptomlar genellikle viral ya da bakteriyel bir enfeksiyon sonrasında ortaya çıkar. Nörolojik
bulgular birkaç günden bir aya kadar olan süre içerisinde gelişir. Bu nedenle tanı almış ya da şüphelenilen vakaların yakın izlemi, gerekirse yoğun bakım takibi oldukça önemlidir. Bu yazıda atipik seyirli
bir GBS hastası sunulmuştur.
OLGU SUNUMU: 16 yaşında kız hasta, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonundan 2 hafta sonra,
halsizlik ve her iki dizinde ağrı şikayetleri başlamış. Ağrı, hareket halinde artmış ve her iki üst bacağa doğru yayılmış. Hasta merdiven çıkma, yürüme gibi hareketlerde zorlanmaya başlamış. Yolda
yürümekte zorlanan hasta düşme sonrası acil servise başvurdu. Tarafımızca yapılan ilk muayenede
duyu muayenesi normal, bilateral alt ekstremite kas gücü: 4/5, DTR’leri artmış, sol üst ekstremitede
hoffman pozitif olarak izlendi. Diğer fizik muayene bulgularında özellik görülmedi. Hematolojik ve
biyokimyasal tetkiklerinde patolojik özellik saptanmadı. Alınan beyin omurilik sıvısı (BOS) örneğinde
hücre görülmedi ve biyokimyası normal sınırlardaydı. Kranial MR normal olarak yorumlandı. Hastanın çekilen EMG’si blokların eşlik ettiği motor aksonal polinöropati (GBS) olarak sonuçlandı. Hastaya
0,4 gr/kg/gün dozunda beş gün boyunca İntravenöz İmmunglobülin (IVIG) tedavisi uygulandı. Takiplerinde genel durumu iyi olan ve kas güçsüzlüğü gerileyen hasta çocuk nöroloji poliklinik takibine
alınarak taburcu edildi.
SONUÇ: GBS hastalığı atipik bulgularla seyretmesi nedeniyle çocuk hastalarda gözden kaçabilmektedir. Bizim olgumuzda da ağrının diz bölgesinden başlaması, DTR’nin başlangıçta artmış olması ve
normal BOS bulguları GBS’nin sık görülmeyen atipik bulgularındandır. GBS acil servis başvurularında
dikkat edilmesi gereken acil klinik durumlardan biridir ve biz bu nedenle bu konuya dikkat çekmek
istedik.
Anahtar Kelimeler: Atipik Guillain Barre, Kas Güçsüzlüğü, Polinöropati, Viral Enfeksiyon

225

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

P-022
Gastroenterit Sonrası Akut Flask Paralizi ile Başvuran Lumbal Dermoid
Kist Apsesi
Merve Özen1 , Ezgi Yılmaz1 , Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bilim
Dalı, İstanbul
1

GİRİŞ: Hareketin düzgün ve amaca uygun olması için kemik ,eklem ,kas yapısının ve sinir sisteminin
bir bütün halinde ve düzenli olarak çalışması gerekir. Sinir sistemi bölümlerinin herhangi birisindeki
fonksiyon bozukluğu sonucu motor kayıplar oluşmaktadır. Akut flask paralizi genellikle el, ayak, nadiren de solunum yolları ve sindirim sistemi kaslarında, hızlı ve ani gelişen, kasların tonus kaybettiği bir
felç tipidir. Alt ekstremitede gelişen flask paraliziler yürüme güçlüğüne neden olabilmektedir. Burada
gastroenterit sonrası ani gelişen yürüme bozukluğu şikayeti ile başvuran ve lumbal dermoid kist apsesi tanısı alan olgu sunulmuştur.
OLGU: 16 aylık kız hasta 10 gün önce başlayan sulu dışkılama ve sonrasında 4 gündür olan yürüyememe şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Fizik muayenesinde bilateral alt ekstremiteler paralitikti, sol
patella refleksi ve bilateral aşil refleksi alınamadı,lomber bölgede dermal sinüs traktı ile uyumlu orifis mevcuttu, çevresinde enfeksiyon bulgusu yoktu. Laboratuar tetkiklerinde lökosit 12,100 crp:0,78
mg/dl, biyokimya ve elektrolit değerleri normal, gaita tetkikleri normal, CK:121 U/l saptandı. Hastaya
Gullain Barre Sendromu ön tanısıyla acil EMG çekildi. EMG sonucu normal olarak değerlendirildi.
Steril koşullarda lomber ponksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısından yapılan incelemede lökosit:358,
protein:205,6 mg/dl, glukoz:43 mg/dl (eş zamanlı kan glukoz: 95mg/dl ) idi. Santral sinir sistemi enfeksiyonu ön tanısıyla Unacefin 2*50 mg/kg iv Asirax3*10 mg/kg iv başlandı. Beyin ve Spinal MR çekildi.
MR sonucunda lumbal bölgede kitle görümü saptanan hasta apse veya tümör ayırıcı tanısı için Nöroşirurji olan bir merkeze sevk edildi. Yapılan operasyon sonucu enfekte dermoid kist apsesi tanısı aldı.
Lezyon total eksize edildi. Uygun tedavi ve post-op bakım ile sekelsiz iyileşen hasta taburcu edildi.
SONUÇ: Çocuklarda yürüme bozukluklarının altında yatan bir çok neden bulunmaktadır. Vakamız
asemptomatik konjenital dermal sinüs anomalisi olan hastalarda yaşamın ileri dönemlerinde komplikasyonların gelişebileceğine güzel bir örnek göstermektedir. Bu nedenle fizik muayenede dermal
sinüs anomalisinin tespiti önemli yer tutmaktadır. Fizik muayene bulgularının hastalıkların tanısını
koymada çok önemli bir yeri olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Abse, Çocuk, Dermoid, Paralizi, Sinus
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P-023
Otoimmun epilepsinin nadir nedenlerinden biri; Hashimato tiroiditi
Zehra Bayraktar1 , Büşra Cihan1 , Aslıhan Tunçlar1 , Fatma Hancı2 , Keziban Aslı Bala3 , Nimet Kabakuş3
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Bolu
3
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Bolu
1
2

Özet : Hashimoto ensefelopatisi (HE), hayatı tehdit edebilen, progresif veya ataklarla seyir gösterebilen bir ensefelopati tipidir ve deliriyum, epileptik nöbetler, bilişsel bozukluk, depresyon ve ajitasyonla
karakterizedir. İstemsiz hareketler (koreatetoz, miyoklonus, tremor) ve ataksi görülebilir. HE’de nöbetler %66 oranında görülmektedir. Nöbet tipleri genellike jeneralize tonik-klonik şeklindedir ancak
absans ve miyoklonik nöbetler de ortaya çıkabilir. Hashimato tiroiditi otoimmun epilepsinin nadir
nedenlerindir. Burada status epileptikus ile gelen 11,5 yaş hashimato tiriditi olan kız olguyu sunacağız. 11.5 yaş kız hasta aynı gün içerisinde her biri 5 dk süren 4 kez tekrarlayan jeneralize tonik klonik
nöbet sonrası kliniğimize başvurdu. Hasta 2 yıldır hashimato tiroiditi tanılı ancak takipsizmiş, aynı
zamanda hastanın birkaç kez ataksi nedeniyle çocuk nörolojı poliklinik başvuruları olmuş. Hastada
hafif mental retardasyon da mevcuttu. Soygeçmişinde özellik yoktu. Başvurusunda vitalleri stabildi,
bilinci açık oryante ve koopere idi . Fizik ve nörolojik muayenesi; hafif ataksik yürüyüş dışında normaldi. Hastanın alınan tetkiklerinde; kan gazı, hemogram, biyokimya, elektrolitler normaldi. TSH:3,88
T4:0,83 Anti triroglobülin antikor: 15,78 Anti TPO: >1000 olarak sonuçlandı. Antiepileptik ilaçlara rağmen hastanın nöbetlerinin devam etmesi üzerine hashimotoya bağlı otoimmun epilepsi olabileceği
düşünüldü. 3 gün 1 gr/gün 2 gün 0,5gr/gün olacak sekilde 5 günlük pulse steroid başlandı. Steroid
tedavisi sonrası nöbeti olmadı. Bazal EEG sinde gözlenen yaygın epileptiform anormalliğin, 5 günlük
steroid tedavisi sonrasında çekilen EEG’ si ile karşılaştırıldığında tama yakın düzeldiği görüldü (şekil1,2). Hashimoto ensefalopatisi, artmış anti-tiroid antikorları ile ilişkili steroide yanıt veren bir akut
veya subakut ensefalopatidir. Yeni başlayan antiepileptik ilaçlara dirençli nöbetleri olan hastalarda,
tiroid fonksiyon testleri normal olsa da hashimoto tiroiditine bağlı otoimmun epilepsi olabileceği
akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hashimoto tiroiditi, otoimmun epilepsi, steroid tedavisi
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P-024
Çocuk Çağında Nadir Görülen Hiç Aşılanmamış Bir Tetanoz Olgusu
Ayşe Tarım1 , Olena Erkun1 , Behiye Kozacıoğlu1 , Ayfer Sakarya Güneş1
Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Özet : Tetanoz, Clostridium tetani toksini ile oluşan, akut başlangıçlı, tonik kas spazmalarıyla seyreden, mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Clostridium tetani Gr (+) zorunlu anaerop bir bakteridir. Bakteriler, kirli ve nekrotik yaralarda toksin salgılamaya başlar. Tetanozda ciddi kas spazmları ve otonom
sinir sistemi disfonksiyonu, solunum ve kardiyovasküler sistem yetmezliği görülmekte ve mortalite
bu sebeple oluşmaktadır. Hastalıktan korunmak için bebeklik döneminde aşı programları planlanmaktadır. Vakamız aşılama programı uygulanamayan ve yara oluşumundan 10 gün sonra bel ağrısıyla başvuran, başka semptom ve tetkik bulgusu bulunmayan, 6 yaşında bir kız hastadır. Tanı sonrası
hospitalizasyon ile tedavi sonucu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: tetanoz, aşı, immünglobulin, açık yara, bel ağrısı,
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P-025
Status epileptikusun ilginç prezentasyonunda etyolojik faktör olarak
moya moya hastalığı, 1P36 ve triple X sendromu birlikteliği
Sevim Türay1 , Önder Kılıçaslan1 , Recep Eröz2
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik Ana Bilim Dalı

1
2

Giriş: Moyamoya tipik olarak distal internal karotid arteri(ICA), bilateral proksimal MCA’yı ve nadiren
anterior serebral arterleri(ACA) içeren progresif stenookluziv hastalıktır. Beyin tabanında kollaterallerin gelişmesiyle ortaya çıkan sigara dumanı görünümü nedeniyle Japonca ‘moyamoya’ olarak tanımlanmıştır. Etyolojide idiyopatik, sendromik, travmatik, genetik pekçok faktör mevcuttur.
Olgu: 9.5yaşında, daha öncesinde epilepsi, bilişsel gerilik ve moyamoya sendromu ile takipli, fenobarbital kullanan kız hasta, son 3yıldır aktif nöbeti yokken kusma, bilinç bulanıklığı, baygınlık şikayeti
ile getirildi. Doğum öyküsünde problem olmayan 1 yaşında nöbetleri başlayan, 1-6 yaş arası çoksık
nöbetler ve ESES nedeniyle steroid dahil çeşitli antiepileptikler kullanan hasta 4 yaş civarında moyamoya sendromu teşhisi almıştı. Soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik bakıda geneldurumu iyi değil,
uykuya meyilli,oryantasyonu bozuk, sorulara anlamlı-anlamsız kelimelerle cevap veriyordu. 1metre
mesafede kısa süreli göz takibi var, kranyal sinirler normal, belirgin motor kaybı yoktu. DTR canlı,
patolojik refleks yoktu.Muayene sırasında yalanma yutkunma ve sol kolda şüpheli myoklonileri farkedildi. Çekilen EEGde, sağ hemisferde düzensiz zem in aktivitesi ve özellikle sağ temporooksipital bölgeden köken alan epileptik aktivite izlendi. Çekim bitiminden hemen sonra hastanın JTKkonvulzyonu görüldü. Fenitoin ve levetirasetam yüklenen,ardından beyinBT ve MRdifüzyonu çekilen hastanın
sağ MCAile uyumlu difüzyon kısıtlılığı saptandı. Hastaya antimikrobiyal, antiepileptik ve destek tedavi
sağlandı. Statusdan yaklaşık 4saat sonra bilinci açılan, genel durumu düzelen hastaya antikoagulan
tedavi verilmedi. Ertesi sabah çekilen MRdifüzyonda kısıtlılık tamamen düzelmişti, tekrarlanan EEGde
zemin ritminin düzeldiği, epileptik aktivitenin olmadığı görüldü.Sonrasında karbamazepin ve asetilsalisilik asitle idame tedavisi devam edildi. Dismorfik yüz görünümü ve mevcut bulguları nedeniyle
yapılan CGHarray incelemede 1p36delesyonuyla ekstra X kromozom kazanımı tesbit edildi.
Tartışma: Antiepileptik tedaviyle hızla düzelen MRdifüzyon kısıtlılığının status tablosu nedeniyle
oluştuğunu düşünmekteyiz. Moyamoya sendromunun altta yatan kromozom anomalileriyle ilişkili
olması, özellikle Triple X sendromunun etyolojide rol alması muhtemeldir. Literatürde bu sendromda
çeşitli damarsal anomaliler tanımlanmıştır.
Sonuç: Olgumuzdaki difüzyon kısıtlılığı oluşturan status epileptikus tablosu ilginç ve öğreticidir. Ayrıca moyamoya sendromunda ilk kez birlikteliği tanımlanan kromozom anomalileri nedeniyle literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: moya moya, triple x, 1p36, status epileptikus, diffüzyon kısıtlılığı
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P-026
EBV İLE İLİŞKİLİ SERVİKAL TRANSVERS MİYELİT
Aynur Çuhacı1 , Şeyma Karakoç1 , İpek Uysal1 , Müjgan Arslan1
Sdü Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Isparta

1

Özet : Transvers Miyelit, enflamasyonun yol açtığı segmenter spinal kord hastalığıdır. Tutulan seviyeye göre paraparezi/quadriparezi, belirli bir vertebral segmentin altında duyu bozukluğu, mesane/
barsak disfonksiyonuyla karakterizedir. Nörolojik bulgular hastaların % 3’ünden azında mevcuttur.
Burada akut TM ve akut EBV enfeksiyonunun serolojik kanıtları olan bir hastayı sunuyoruz. 14 yaş
erkek hasta, başvurudan 1 gün önce başlayan, sırt-omuz ağrısı, sol kolda daha belirgin olmak üzere
her iki kolda güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma şikayeti başlamış.
Kas gücü muayenesi: Sol üst ekstremitede 2/5, sağda 4/5; bilateral alt ekstremitede 5/5. Alt ekstremitedeki tek derin tendon refleksi azalmış sağ patella refleksiydi. Üst ekstremitede derin tendon refleksleri azalmıştı; kranial sinirler ve fundus normaldi. Diğer nörolojik ve fizik muayeneleri normaldi.
Biyokimyasal tetkikleri normaldi. EBV VCA IgM: Pozitif, EBV EBNA IgG: pozitif idi. Kontrastlı servikal
vertebra MRG C4 düzeyi spinal kord her iki yan düzeyinden başlayıp C5 düzeyi sol yarısına doğru
uzanım gösteren alanda aksiyel kesitte ılımlı hiperintensite mevcuttur. EMG normal sonuçlandı. Lomber ponksiyonda hücre görülmedi. BOS protein: 89 mg/dL, BOS glukoz: 66 mg/dL ( eş zamanlı kan
glukozu: 82 mg/dL), PCR bakılamadı. Hastada optik nörit saptanmadı. Steroid 5 gün 30 mg/kg/g (maksimum 1 gr) tedavi verildi. Üst ekstremite motor kuvvet kaybıyla ilgili muskuler güçlendirme amaçlı
fizyoterapi planlandı. Takiplerinde 3 gün sonra nörojen mesane gelişti. En son poliklinik kontrolünde
kas gücü sağ 4/5, sol 5/5 idi. EBV enfeksiyonunun nörolojik belirtileri, aseptik menenjit, ensefalit,
transvers myelit, akut otonomik nöropati, polinörit ve mononöriti kapsar. Transvers myelit, akut EBV
enfeksiyonunun nadir görülen komplikasyonlarından biridir. Hastamızın enfeksiyoz mononükleoz
akla getirecek hiçbir şeyi yoktu. Hastamız glukokortikoidlere başladıktan sonra hızlı ve çarpıcı bir
gelişme gösterdi. Transvers myelitli genç hastalarda EBV enfeksiyonundan şüphelenilmesi ve viral
serolojilerin teşhis için kas gücü kaybı olan hastada transvers miyelit akla gelmelidir. Rehabilitasyona
erken dönemde başlanmalı, kas gücü egzersizleri, mesane ve barsak egzersizleri eğitimi, semptomatik tedavi verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: EBV, TRANSVERS MİYELİT
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P-027
Makrosefalisi Olan Hastalarda Nörogörüntülemenin Tanısal Değeri
Merve Zorba Serin1 , Zeynep Öztürk2
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,Ankara
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Nörolojisi,Ankara

1
2

Özet : Bu çalışmada makrosefali için yapılan görüntülemelerde benign eksternal hidrosefali (BEH),
hidrosefali ve diğer ilişkili durumların göreceli sıklıklarını belirlemek ve nörogörüntüleme değerlendirmesinden fayda sağlayacak olan makrosefali hastaları için ek risk faktörlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Merkezimizdeki 1 Ocak 2014 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki tıbbi kayıtlar geriye
dönük olarak makrosefali terimi ile tarandı. 36 aylıktan büyük hastalar çıkarılarak yapılan taramada
her hasta için yaş, cinsiyet, semptomlar ve klinik bulgular (nöbetler, hipotoni gibi muayenede nörolojik anormallikler), nörogörüntüleme bulguları, gelişimsel gecikme, ailede makrosefali öyküsü ve baş
çevresi bilgileri toplandı. Toplamda 103 hasta taramaya dahil oldu. Ortalama görüntüleme yaşı 9 ay
idi. (±5,5 ay). Yirmi bir hasta kız (%20,3); Seksen iki hasta ise erkek idi. (%79,6). Yapılan nörogörüntelemelerden yirmi bir tanesi manyetik rezonans görüntülemesi, yirmi altısı bilgisayarlı tomografi ve altmış beş tanesi transfontanel ultrason idi. Anormal nörogörüntüleme oranları gelişimsel geriliği veya
anormal nörolojik bulgusu olanlarda diğer gruplara (BEH ve normal görüntüleme) göre belirgin olarak daha yüksek saptandı. (p=0.003 ve p<0.0001). Ailesel makrosefali öyküsünün nörogörüntüleme
sonuçlarını etkilemediği saptandı. Bu çalışmayla makrosefalisi olan hastalarda gelişim geriliği veya
anormal nörolojik muayene bulgusu saptanmamışsa yapılan nörogörüntülemelerin tanısal katkısı
olmadığı ortaya konulmuştur
Anahtar Kelimeler: Benign eksternal hidrosefali, Makrosefali, Nörogörüntüleme,
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P-028
KONJENİTAL AĞRIYA DUYARSIZLIK SENDROMU
Tuba Akide Çoban1 , Müjgan Arslan1 , Mehmet Uzunoğlu1 , Rüveyda Karataş1
Sdü Tıp Fakültesi

1

Özet : Konjenital ağrıya karşı duyarsızlık sendromu, nadir görülen, otozomal resesif geçiş gösteren,
NTRK1 genindeki mutasyonla ilişkili bir durumdur. Olguların tümünde doğumdan itibaren ağrı duyusu yoktur. Ağrıya, sıcağa duyarsızlık ve otonomik bozukluklar görülür, ancak dokunma ve basınç hisleri sağlamdır. Küçük yaşlarda ataklar halinde artış gösteren vücut ısısı bu hastalığın ilk bulgusu olabilir. Kendine zarar verici davranışlar, palmar ciltte kalınlaşma, ekstremitelerde ağrısız yaralar, zeka
geriliği, göz kuruluğu ve terlemenin olmaması(anhidroz) gibi durumlar eşlik eder. 3.5 yaşında erkek
hasta, 3 aylıkken başlayan, yaralanmalar ve ısırma davranışı sonrasında oluşan, skar dokusu ile iyileşen eski yaraları ve enfekte olan açık yaraları olması sebebiyle başvurdu. Hastanın süt dişleri, erken
dönemde, travmaya bağlı dökülmüş. El ve ayak parmak uçlarında ısırma sonrasında gelişen deformiteler saptandı. Özellikle diz ve dirsek çevresinde daha yoğun olmak üzere ciltten kabarık, düzensiz
yüzeyli hiperkeratotik lezyonlar dikkat çekti. Sırt ve abdominal bölgede terlememeye bağlı cilt kuruluğu, konuşma bozukuğu, sözel uyaranları algılama güçlüğü vardı. Hastadan dokunsal uyaranlara
yanıt alınırken, ağrılı uyaranlara yanıt alınmadı. Tekrarlayan sebepsiz ateş atakları ve 2 kez geçirilmiş
febril konvülziyon öyküsü vardı. Ailede sebepsiz ölüm öyküsü olan hastalar olduğu öğrenildi. Kromozom analizi 46,XY; SCN2A geninde heterozigot c.5468A>Cp.D1823A mutasyonu saptandı. Çekilen
elektronöromiyogramda patoloji saptanmadı. Klinik bulgular, aile öyküsü, genetik analizle hastaya
tanı kondu. Aile bilgilendirildi, destek tedavisi verildi ve hasta takibe alındı. Anhidrozisli konjenital duyarsızlık sendromunda, bugüne kadar çeşitli mutasyonlar bildirilmiştir. Bu mutasyonlar embriyonik
dönem boyunca nöral krest hücrelerinin migrasyon ve diferansiasyon eksikliğine neden olur bu da,
küçük miyelinize ve miyelinize olmayan liflerin total kaybıyla sonuçlanır. Bu durum, ağrı yokluğu ve
anhidrozun temel nedenidir. Tedavide amaç, travma sonrasında enfeksiyon oluşumunu engellemek
ve doku hasarı artışını durdurmaktır. Klinik bulgularla tanı konulmalı, genetik tetkiklerle desteklenmeli ve aileye genetik danışmanlık verilmelidir. İnfant dönemi veya ilerleyen yaşlarda deri kuruluğu
ve travmatik deri lezyonları ile polikliniklere başvuran hastalarda, nadir rastlanılan bu sendromun
varlığı akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: KONJENİTAL AĞRIYA DUYARSIZLIK SENDROMU
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P-029
Guillain-Barre syndrome in an adolescent - case report
Vasile Valeriu Lupu1 , Ingrith Miron1 , Ancuta Lupu1
Grigore T. Popa University Of Medicine And Pharmacy, Iasi, Romania

1

Giriş :Introduction: Polyradiculoneuritis or Guillain-Barré Syndrome is an autoimmune pathology
of the peripheral nervous system, characterized by demyelinating and affecting the peripheral nerves, nerve roots and cranial nerves. The onset of neuropathic symptoms occurs 1-3 weeks away
from acute or gastrointestinal respiratory infection, secondary to vaccination, surgery or transfusion.
Progressive muscle weakness, paralysis and numbness in the limbs, difficult swallowing and breathing, raise the suspicion of a polyradiculoneuritis, and needle electromyography and cerebrospinal
fluid analysis support the diagnosis. In most cases, intravenous immunoglobulin administration and
plasmapheresis result in complete recovery of the patient. Being the most common cause of acute
and subacute generalized paralysis, which can interest patients of any age, the present paper aims
to bring to light the noisy clinical picture of Guillain-Barré syndrome and the chance of significant
minimization of neurological deficit with suitable treatment.
Case report: We present the case of a 17-year-old adolescent who presented for phonation and
swallowing disorders, approximately 10 days after the onset of a common cold. Subsequently, the
hypotony of the upper and lower limbs was associated with global decrease of osteotendinous reflexes, as well as phenomena of acute respiratory failure, this being the reason why he was intubated
oro-tracheal and mechanically ventilated. Radiography and thoracic CT described a lower respiratory
infection, and needle and lumbar puncture electromyography, with albumin-cytological dissociation,
supported the diagnosis of polyradiculoneuritis. Intravenous immunoglobulin treatment was initiated, but the adolescent’s progressively-aggravating evolution required the addition of 2 sessions of
plasmapheresis with 20% human albumin. The patient recovered completely the motor deficit and
resumed effective spontaneous breathing.
Conclusion: Poliradiculoneuritis is the most common cause of acute or subacute paralysis that can
occur at any age, and early initiation of pathogenic treatment with intravenous immunoglobulin and
/ or plasmapheresis results in complete improvement of motor neurological deficit.
Anahtar Kelimeler: acute pneumonia, Guillain-Barré syndrome, intravenous immunoglobulins,
plasmapheresis, teenager
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P-030
SÜT ÇOCUĞUNDA GULLAİN BARRE SENDROÖU
Uğur Atalay1
Akdeniz Ünivers,tesi,antalya, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi,
3
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Çocuk Nörolojiabd
1
2

Giriş: Akut flask paralizi etiyolojisinde poliomiyelit olguları eradikasyon çalışmaları sayesinde azalmakta; akut immün aracılı demiyelinizan polinöropati olarak da bilinen Guillian Barre Sendromu
(GBS;) sıklığı özellikle batı ülkelerinde artmaktadır. Bu olgu sunumunda, gastroenterit sonrası akut
flask paralizi gelişen bir süt çocuğu etyolojik olarak tartışılmıştır.
OLGU: 2,5 aylık kız hasta, acil servise emmeme ve hareketlerinde azalma yakınması ile getirildi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özelliği bulunmayan hastanın muayenesinde hipotoni mevcuttu ve DTR’leri
alınamadı. Yüzeyel ve apneik soluması nedeniyle entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Hemogram, biyokimya ve kültür sonuçlarında patolojik bulgu saptanmadı. Viral solunum yolu etkenleri,
lizozomal tarama, tandem mass ve lenfosit alt grupları normal sınırlarda bulundu. Kranial ve spinal
MR’ı normal gelmesi üzerine, öyküde hastanın yakın zamanda gastroenterit geçirdiği sonrasında kas
güçsüzlüğünün başladığı ve ilerlediği öğrenildiğinden GBS düşünüldü. Akut flask paralizi ön tanısı ile
örnekleri alınan ve bildirimleri yapılan hastaya IVIG tedavisi başlandı. Emg ile polinöropatisi doğrulanan hasta tedavi sonunda ekstübe edilerek servise devredildi. İzleminde CMV-PCR:5600 kopya pozitif
gelen hastada bu enfeksiyonun GBS ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Hastamızda CD59 eksikliği dışlanamamış, 3 ay sonra CD59 kontrolüne çağırılmıştır.
TARTIŞMA: GBS, genellikle alt ekstremiteden başlayan üste doğru refleks kaybı ile ileryen periferik
sinir sistemi hastalığıdır. Etiyolojisinde CMV gibi viral etkenlerin de akılda tutulması, nadir de olsa
GBS’nin 2 yaş altı çocuklarda da görülebileceğinin hatırlanması tanı ve tedavi açısından önem taşımaktadır
Anahtar Kelimeler: GBS,NÖROLOJİ,YBÜ,
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P-031
Nadir hipofibrinojenemi nedeni: valproik asit tedavisi
Muhammed Doğukan Kalenderoğlu1 , Ceren Hasanoğlu2 , Zeynep Selen Karalök2
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Antalya
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, Antalya

1
2

Özet : Hipofibrinojemi, çocuk hasta grubunda doğuştan ve edinsel sebeplerle gözlenebilmektedir.
Birçok kanama bulgusu ile karşımıza çıkabildiği gibi rastlantısal da tanı alabilir. Hipofibrinojeneminin
akla az gelen nedenlerinden biri de ilaçlardır. Posterimizde; Valproik asit kullanımına bağlı gözlenen
hipofibrinojemi olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: hipofibrinojenemi, valproik asit, epilepsi, koagülasyon,
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P-032
Nadir hipofibrinojenemi nedeni: valproik asit tedavisi
Muhammed Doğukan Kalenderoğlu1 , Ceren Hasanoğlu2 , Zeynep Selen Karalök2
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Antalya
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, Antalya

1
2

Giriş: Hipofibrinojemi, çocuk hasta grubunda doğuştan ve edinsel sebeplerle gözlenebilmektedir.
Birçok kanama bulgusu ile karşımıza çıkabildiği gibi rastlantısal da tanı alabilir. Hipofibrinojeneminin
akla az gelen nedenlerinden biri de ilaçlardır. Posterimizde; Valproik asit kullanımına bağlı gözlenen
hipofibrinojemi olgusu sunulmuştur. Olgu: 4.5 yaş erkek hasta, merkezimizde Canavan Sendromu
ve epilepsi tanısıyla takip edilmektedir. Nissen fundoplikasyon ve sünnet operasyonu planlanan hastanın operasyon öncesi koagülasyon testlerinde yalnızca aPTT yüksekliği (38.25 sn.) saptandı. Operasyon sonrası; hastanın kan alınan bölgelerinden ve penis çevresinden sızıntı şeklinde kanamalar
gözlendi. Kontrol olarak alınan PT/aPTT değerlerinde uzama ve fibrinojen düşüklüğü 52 mg/dl (N:180
– 350) saptandı. Ancak karaciğer fonksiyon testlerinde ek patolojiye rastlanmadı. Kendisinde veya
ailesinde bilinen kanama diyatezi olmayan hastanın kullandığı ilaçlar gözden geçirildiğinde; kullandığı
valproik asitin yan etkisi olabileceği düşünülerek post-op 3. gününde tedavisi kesildi. İlaç kesim sonrası 5. günde hastanın fibrinojen, pt ve aptt’nin normal aralığa geldiği görüldükten sonra koagülasyon
paremetrelerine etkisi az olan topiramat tedavisi başlandı. Hastadan kanama döneminde gönderilen
faktör düzeyleri (5,7,8,9) normal olarak sonuçlandı.
Tartışma: Hipofibrinojemi, hemostazı sağlamakta görevli olan fibrinojenin yeterli düzeyde bulunmadığında meydana gelen koagülasyon bozukluğudur. Edinsel sebepler arasında; karaciğer yetmezliği,
sistemik lupus eritamatozus, masif transfüzyon, sepsis, ilaç kullanımı sayılabilir. Antiepileptiklerden
valproik asitin de hipofibrinojemi nedenlerinden biri olduğu akılda tutulmalıdır. Valproik asit kullanan
hastalarda preoperatif dönemde fibrinojen düzeyinin bakılması ve majör cerrahilerden önce ilacın
kesilmesi önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: hipofibrinojenemi, valproik asit, epilepsi, koagülasyon,
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P-033
YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ İLE BAŞVURAN HASTADA CHRNE GEN MUTASYONU
SAPTANMASI ; KONJENİTAL MYASTENİK SENDROM (KMS)
Zeyneb Afra Yartaşı Dinçel1 , Zeynep Züleyha Tek Sadık1 , Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu1
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Özet : Konjenital myastenik sendromlar , ptozis , yürüme güçlüğü,yutma güçlüğü gibi semptomlarda
akla gelmesi gereken bir hastalık grubudur. En sık görülen formu asetil kolin reseptör defekti olup ,
bu grupta CHRNE gen mutasyonu görülmektedir. Bu hastalarda tanı aşamasında özellikle emg ve gen
testleri kullanılmaktadır. Bu grup hastalar çocuk nöroloji takibine alınmalıdır. Tedavide fizostigmin ,
fluoksetin ya da kinidin kullanılabilir
Anahtar Kelimeler: CHRNE , Konjenital myastenik sendromlar, ptozis
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P-034
YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ İLE BAŞVURAN HASTADA CHRNE GEN MUTASYONU
SAPTANMASI ; KONJENİTAL MYASTENİK SENDROM (KMS)
Zeyneb Afra Yartaşı Dinçel1 , Zeynep Züleyha Tek Sadık1 , Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu1
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

AMAÇ: Konjenital miyastenik sendromlar; presinaptik, sinaptik ya da postsinaptik nöromusküler iletim hastalıklarıdır. Bu grup hastalıklar erken (ilk 2 yaş) başlangıçlı ve progresif seyirlidir.KMS ; genellikle oküler, bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük ile prezente olur. Dünyada ve Türkiye ‘de en sık
görülen konjenital miyastenik sendrom tipi Asetil kolin reseptör defektidir. Defektin sebebi; 17.kromozomun p13. 2 kolundaki CHRNE ( Kolinerjik, Reseptör, Nikotinik, Epsilon) genindeki mutasyondur.
Amacımız ; yürümede zorluk, yutma güçlüğü ve yorgunlukla gelişen ptozis ile başvurup tetkik edilirken CHRNE geninde homozigot (c. 1032+1 G>P) mutasyon saptanıp konjenital miyastenik sendrom
tanısı alan olguyu sunmaktır.
OLGU SUNUMU: 2 yaş 11 aylık kız olgu, 18 aylık iken yorulduğu zaman göz kapağında düşme, yutmada zorlanma, yürümekte zorlanma şikâyetleri ile başvurdu. Göz kapağında düşme gün içinde dalgalanma gösteriyor, özellikle akşam saatlerinde artıyordu. Özgeçmişinde özellik yoktu. Soy geçmişinde
birinci derece kuzen evliliğinden doğan ilk çocuk olup, ailede benzer bir hastalık yoktu. Fizik muayenesinde bilateral pitozis, hipotoni, bilateral kas güçsüzlüğü mevcuttu. Laboratuar sonuçlarına göre ;
Metabolik tetkikleri , rutin biyokimyası ve tam kan sayımı normal sınırlardaydı. Eeg normaldi. Emgsi
; ‹ Sağ musculus rectus femoris kayıtlı femoral sinirin 3 Hz ardı sıra uyarımı ile %58’e ulaşan dekrement dikkati çekmiştir’ şeklinde raporlandı. Emg raporu ve hastanın klinik belirtileri üzerine konjenital miyasteni ön tanısı ile genetik tetkik istendi. Genetik test sonucunda CHRNE geninde homozigot
c.1032+1 G>T mutasyon saptandı. Hasta Konjenital Miyasteni tanısı aldı.
TARTIŞMA : Konjenital myastenik sendromlar , ptozis , yürüme güçlüğü,yutma güçlüğü gibi semptomlarda akla gelmesi gereken bir hastalık grubudur. En sık görülen formu asetil kolin reseptör defekti olup , bu grupta CHRNE gen mutasyonu görülmektedir. Bu hastalarda tanı aşamasında özellikle
emg ve gen testleri kullanılmaktadır. Bu grup hastalar çocuk nöroloji takibine alınmalıdır. Tedavide
fizostigmin , fluoksetin ya da kinidin kullanılabilir .
Anahtar Kelimeler: CHRNE , Konjenital myastenik sendromlar, ptozis
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P-035
Dev Aksonal Nöropati: Tanıda Hatırlanması Gerekenler
Kaan Kahraman1 , Elif Yüksel Karatoprak1 , Ekber Akbarov1
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Giriş: Dev aksonal nöropati santral ve periferik sinir sistemlerini etkileyen ilerleyici, nörodejeneretif
bir hastalıktır. Hastaların karakteristik fenotipik özellikleri tanıda önemli rol oynar. Vakamız, bu hastalığı ayırıcı tanıda düşünmemiz gereken durumları hatırlatmak amacıyla sunulmuştur.
Olgu: Dokuz yaşında erkek hasta, altı yaşında başlayan, derecesi zamanla artan, yürüme güçlüğü ve
oturur pozisyondayken kalkmakta güçlük şikayetiyle başvurdu. Öz geçmişinde özellik saptanmadı.
Soy geçmişinde her iki ablasında aynı yaşlarda benzer şikayetlerin başladığı, ablaların şu anda desteksiz yürüyemediği öğrenildi. Muayenesinde alt ve üst ekstremitede bilateral proksimal kas gücü
3-4/5 saptandı. Ataksik yürüyüşü mevcuttu. Alt ekstremitelerde derin tendon refleksleri alınamadı.
Fizik muayenesinde ek patolojik bulgu saptanmadı. Elektroensefalogramında(eeg) yüksek amplitüdlü yavaş dalgalar saptandı. Elektromiyelogramında(emg) alt ekstremitede aksonal tutulumun daha
belirgin olduğu nöropati izlendi. Manyetik Rezonans (MRI) görüntülemesinde her iki hemisferde subkortikal ve periventriküler beyaz cevherde, serebellar dentat nükleus düzeylerinde patolojik sinyal
değişiklikleri izlendi. Gönderilen metabolik hastalık testlerinin normal olduğu görüldü. Hastanın ve
ablalarının kıvırcık saç, açık ten, geniş alın fenotipine sahip olması, MRI’da beyaz cevher tutulumu
olması sebebiyle hastayla ailesinden Dev Aksonal Nöropati(Giant Axonal Neuropathy:GAN) gen dizi
analizi gönderildi. Üç kardeş GAN geni mutasyonu açısından homozigot, ebeveynler heterozigot olarak saptandı. Hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir.
Tartışma: Dev aksonal nöropati erken yaşta bulgu veren otozomal resesif hastalıktır. Ayırıcı tanıda
herediter polinöropatiler ve lökodistrofiler vardır. Patofizyolojisinde gigaxonin proteinini kodlayan
GAN geni mutasyonu suçlanmaktadır. Sıklıkla progresif ataksi ve kas güçsüzlüğü olarak bulgu verir.
MRI’da subkortikal, periventriküler, serebellar beyaz cevher lezyonları görülebilir ancak tanı için kesin
kriter değildir. Kıvırcık, karmaşık saç, geniş alın, uzun kirpikler, açık ten tipiktir. Sinir biyopsisinde içi
nörofilaman dolu devasa aksonal şişlikler görülür. Kesin tanı için gen analizi gerekir. Hastanın semptomlarının başlama yaşı, tipik görüntüsü ve aile hikayesi bizi tanıya yönlendirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aksonal, Ataksi, Nörodejeneratif, Nöropati
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P-036
Rotavirus gastroenteriti ilişkili bir MERS olgusu
Konul Aliyeva2 , Ender Can1 , Ayşe Fahriye Tosun1
Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Çocuk Nöroloji Bilim dalı,Aydın
Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın

1
2

Giriş: MERS (Mild Encephalopathy with Reversible Splenial Lesion) enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz durumlar ile ilişkili klinik-radyolojik bir sendromdur. Nörolojik semptomlar ve kraniyal MRG’de korpus
kallozumun spleniyumunda T2 ağırlıklı hiperintens lezyonlar ve geçici difüzyon kısıtlılığı ile karakterizedir. Burada Rotavirus gastroenteriti, ateş yüksekliği, dirençli nöbet, bilinç değişikliği bulguları olan
ve birkaç gün içinde tamamen iyileşen bir MERS olgusunu paylaştık.
Olgu: 2 yaş 8 aylık kız olgu. Özgeçmişinde epilepsi, mitral yetmezlik ve dilate kardiyomiyopati öyküsü
olan olgu 1 dakika süren farkındalığın bozulduğu jeneralize motor nöbeti olması üzerine tarafımıza
başvurdu. Bir gün önce ateş yüksekliği, beslenememe şikayetiyle dış merkeze başvurusunda ÜSYE nedeniyle antibiyotik başlandığı öğrenildi. Başvurusunda genel durumu orta, hafif dehidrate, vital bulguları stabil, orofarenks hiperemik, 3/6 pansistolik üfürümü mevcuttu. Laboratuvarında BK:25.590/
mm3, sodyum 129 mEq/l, CRP 90,8 mg/dl (0-5) saptandı. Olgunun yatışının 2.gününde, aldığı levetiracetam tedavisinin dozu arttırılmasına rağmen tekrarlayan kısa süreli nöbetleri olması üzerine midazolam infüzyonu başlandı. Huzursuzluğu, uykuya eğilimi ve ajitasyonu olan olguda ensefalit ekarte
edilemediği için kraniyal MRG çekildi ve lomber ponksiyon yapıldı. BOS glukozu 60 mg/dl, BOS protein
13.1 mg/dl, BOS mikroskopisi olağandı. Olguya ampirik olarak seftriakson ve asiklovir başlandı. Kraniyal MRG’de korpus kallozum spleniyumunda kalınlaşma T2-FLAİR serilerde hiperintens sinyal artışı
ve diffüzyon kısıtlanması saptandı. EEG’de sağ hemisfer arka bölümde amplitüd asimetrisi ve sağ
sentrotemporal bölgeden kaynaklı epileptiform deşarjları mevcuttu. Olgunun izlemde ishali olmasi
üzerine tetkiklerde rotavirüs pozitif saptandı. Olgu mevcut klinik, laboratuvar ve özellikle radyolojik
bulguları ile MERS olarak değerlendirildi. BOS bakteriyel ve viral tetkikleri negatif saptanması üzerine
asiklovir ve seftriakson kesildi. Midazolam infüzyonu kesilen ve yatışının 4.gününde klinik bulguları
gerileyen olguda sekelsiz iyileşme görüldü.
Sonuç: Prodromal semptomlarla başvuran ve nörolojik bulgular (bilinç değişikliği, nöbet, konuşma
bozukluğu, geçici körlük) gelişen hastalarda MERS akılda tutulmalı, korpus kallozumun spleniyumunu
değerlendirmek ve gereksiz test ve tedavileri önlemek için kraniyal MRG çekilmelidir.
Anahtar Kelimeler: MERS, korpus kallosum splenium, MRG

240

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

P-037
KETOJENİK DİYET VE BİLİŞSEL GELİŞİM
Hümeyra Çiğdem1 , Çiğdem Bozkır1 , Tuğçe Kartal1
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Ve Diyetetik Ad, Beslenme Ve Diyetetik Yüksek Lisans, İstanbul
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme Ve Diyetetik Abd Tekirdağ
3
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Ve Diyet Birimi, Adana
1

Özet : Ketojenik diyet (KD); yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı (KH) olan ve açlığın vücutta yaptığı etkiyi taklit eden beslenme şeklidir. KD orijinal protokolü Mayo Klinikte 1921’de geliştirilmiş ve 1992’lerden sonra klinik uygulamada önem kazanmaya başlamıştır. KD’in etki mekanizmaları hala aktif olarak araştırılmaktadır. Epilepsili hastalarda ve bazı genetik sendromlarda nöbet kontrolü sağlamak
amacıyla beslenme tedavisi olarak KD tercih edilmektedir. Çalışma kapsamında, 2019’da tarihlerinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden Pubmed ve Google Akademik
arama motorlarından “ketojenik diyet ve ketojenik diyetin bilişsel etkisi” anahtar kelimeleri ile tam
metnine ulaşılan araştırma makaleleri değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalarda genellikle epilepsinin
farklı türlerinde KD’in nöbet kontrollüne etkisi değerlendirilirken daha az sayıda çalışmada ise bilişsel
fonksiyonlara odaklanıldığı görülmüştür. 12 ay süresince klasik KD tedavisi uygulanan, 1.5-14 yaş
arasında 34 epilepsi hastasının izlendiği bir çalışmada, hastalarda dikkat değerlendirmesinde önemli
gelişim kaydedildiği rapor edilmiştir. 6 ay- 15 yaş arası 100 vakanın örneklem alındığı başka bir çalışmada ise 6 aylık klasik KD ile bilişsel gelişimde %62 oranında düzelme tespit edilmiştir. İki faklı retrospektif çalışmada, epilepsinin farklı türlerinde klasik KD tedavisinin bilişsel gelişim üzerine etkisinin
incelenmiş; bir çalışmada anlamlı ölçüde gelişim sağladığı görülürken diğer çalışmada ise önemli bir
gelişim rapor edilmemiştir. Çin’de Drawet sendromlu 25 çocukla yapılan retrospektif bir çalışmada
ise KD etkinliği ve nöropsikolojik gelişim üzerine etkisi değerlendirilmiş, sonuç olarak KD sonrası gelişim skorlarının olumlu yönde değiştiği belirtilmiştir. Prospektif olarak epilepsinin farklı türlerinde
yapılan çalışmalarda, klasik KD ile bilişsel gelişimin %63-%93 oranında düzeldiği rapor edilmiştir. Yapılan çalışmalarda ketojenik diyet tedavisinin farklı epilepsi türlerinde bilişsel gelişim üzerine olumlu
etkileri olduğu bildirilmiştir. Özellikle okul öncesi ve okul çağı çocuklarındaki epilepsi vakalarında ve
diğer sendromlarda KD tedavisinin bilişsel gelişime etkileri üzerine daha çok çalışma yapılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu derleme ile, epilepsili hastalarda nöbet kontrolüne ek olarak KD’nin bilişsel
fonksiyonlarda faydalı etkileri hakkındaki bilgilerimiz artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: beslenme, epilepsi, ketojenik diyet
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P-038
Minör Travmanın Neden Olduğu Dev Anaerop Fusobacterium Nucleatum
Absesi
Eylem Ulas Saz2 , Zeynep Busra Albayram2 , Caner Turan2 , Ali Yurtsevem2 , Zumrut Bal2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD/ İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Acil Bd
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon Bd
2
2

Özet : Fusobacterium gram negatif, anaerop basil olup insanlarda orofarenks, gastrointestinal sistem ve üst solunum yolu florasında bulunmaktadır. Fusobacterium’un hafif farenjitten septik şok ve
ölüme kadar değişen klinik bir enfeksiyon spektrumuna neden olduğu bilinmektedir. Çocuklarda ise
enfeksiyonların klinik çeşitliliği hakkında güncel veriler yetersizdir. Bu sunumda, acil servise sırtta
şişlik sebebi ile başvuran ve Fusobacterium nucleatum’a bağlı abse saptanan bir olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: apse, atipik mikroorganzima, pediatrik enfeksiyon, fusobacterium nucleatum
apsesi, travma sonrası apse
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P-039
Erken Dönemde Antitoksin Uygulaması İle Hızla Düzelen Bir Botulizm Olgusu ve Tanıda EMG Kullanımı
Edin Botan1 , Tanıl Kendirli1 , Özge Güzelmansur1 , Serhan Özcan1 , Merve Havan1 , Emrah
Gün1 , Serdar Balsak1 , Ömer Bektaş2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

1
2

Özet : Botulizm nadir görülen, ilerleyici bir nöromüsküler hastalıktır. Clostridium botulinum’un nörotoksini, nöronal uçlarda asetilkolinin salınmasını engelleyerek paraliziye neden olur. Botulizm tanısı,
klinik bulgularının değişkenliği nedeniyle klinisyen için hala bir zorluktur. Bu olguyu sunmaktaki amacımız erken dönemde tanıda ENMG’nin önemi ve antitoksinle tedavi edilen botulinum zehirlenmesi
olan bir hastanın hızla iyileşebildiğini göstermektir. Öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan 6 yaşında erkek hasta, uykuya meyil ve dizartrik konuşma şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın fizik
muayenesinde bilinci bulanık, solda daha belirgin olmak üzere her iki gözde pitozis ve nistagmus,
sol gözde dışa bakış kısıtlılığı, fasiyal asimetrisisi, dizartrik konuşması mevcuttu. Çift görme tarifledi.
Reflexleri hiperaktifti. Takibinde yutma güçlüğü gelişti. Öykü derinleştirildiğinde, anne babası ile 3
gün önce konserve gıda tüketme öyküsünün mevcut olduğu, anne baba’nın gıda tüketimi olduğu gün
mide bulantısı ve kusma şikayetiyle acil servise başvurduğu, bir gün sonra anne ve baba’nın bilinç
bozukluğu ve solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildiği öğrenildi. Hastanın aile öyküsü ve konserve
gıda tüketme öyküsü göz önünde bulundurularak hastaya EMG planlandı. ENMG sonucu {30-30 HZ
ile yapılan repetitif stimülasyonda increment cevabı gözlenmiş olup, hastanın repetitif EMG’si botulismus ile uyumlu} olarak raporlanması üzerine, olgu botulizm olarak değerlendirildi, antitoksin
temin edildi, antidot kullanım klavuzunda önerilen şekilde antitoksin infüzyonu yapıldı. Antitoksin
infüzyonu bitiminden 2-6 saat sonrasında hastanın her iki gözdeki pitozisi geriledi, yutma fonksiyonu
düzeldi, dizartrik konuşması geriledi. Sonuç olarak, botulizm olgularında hastalıktan şüphelenilerek
klinik tanının hızla konulması büyük öneme sahiptir. Hastalardan ve şüphelenilen yiyeceklerden alınan örneklerin biyo-tahlil ve kültürünü beklerken, daha kısa sürede sonuç veren bir elektrodiagnostik çalışma, klinik tanıyı doğrulamak için yardımcı olabilir. Gıda botulizminde tek olgu ve bilinmeyen
gıdanın kaynak olması hallerinde tanı gecikebilmektedir. Olguların üçte birindeyse kontamine gıda
kaynağı saptanamamaktadır. Klinik olarak akut başlangınçlı yaygın flask paralizi durumunda botulizim düşünülerek, tanıyı doğrulamakta ENMG kullanımı ve erken dönemde antitoksin tedavisi hızlı ve
tam iyileşmede oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Antitoksin, Botulizm, EMG
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P-040
Propiyonik Asidemide Plazmaferez Deneyimi: Olgu Sunumu
Ayşe Şenyüz1 , Ebru Kaçmaz2 , Gonca Kılıç Yıldırım3 , Mehmet Özgür Arslanoğlu2 , Gürkan Bozan2 , Ener Çağrı Dinleyici2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk
Beslenme Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
1
2

Giriş: Propiyonik asidemi, propiyonil koenzim-A karboksilaz eksikliğine bağlı; bulantı, kusma, metabolik asidoz, hipoglisemi, hiperamonyemi, hiperketonüri, hipoketonüri, ensefalopati atakları ile karakterize; mental retardasyon ve hareket bozuklukları ile giden aminoasit metabolizmasının nadir bir
hastalığıdır. Metabolik krizi enfeksiyon, dehidratasyon ve aşırı protein alımı ile tetiklenebilir; ölüm ya
da ciddi nörolojik hasarla sonuçlanabilmektedir. Burada sepsise bağlı akut metabolik kriz tanısı olan
propiyonik asidemili olgu sunulmuştur.
Olgu Sunumu: Kusma, ateş ve hızlı soluk alıp verme yakınmaları olan propiyonik asidemi tanısı olan
iki yaşında kız hasta, hiperamonyemi ve metabolik asidoz nedeni ile hastanemize sevk edildi. Hastanın yenidoğan döneminde propiyonik asidemi tanısı aldığı, ailede birinci derece akrabalık ve kardeş
ölüm öyküsü olduğu öğrenildi. Başvuruda bilinci kapalı, GKS 5, DTR’leri hipoaktif, takipneik, her iki
akciğerde ince raller olan hasta entübe edilerek Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul edildi. Laboratuvar incelemelerinde lökosit 1.730/mm³ (nötrofil 580/mm³), hemoglobin 10.4 g/dL, trombosit 65.000/
mm³, CRP 65 mg/dL, prokalsitonin 1.4 ng/mL, amonyak 85.6 µg/dL, glukoz 120 mg/dl, sodyum 125
mEq/L, potasyum 2.69 mEq/L, kalsiyum 5.94 mg/dL, fosfor 2.8 mg/dL, trigliserid 2996 mg/dL, respiratuar asidoz, akciğer grafisinde parakardiyak infiltrasyon, nazofaringeal PCR incelemesinde Rinovirüs
pozitif saptandı. Hastaya sefotaksim başlandı, yüksek protein, düşük lipid içerecek şekilde TPN düzenlendi, karnitin ve biotine devam edildi. Üçüncü gününde ateşinin devam etmesi trombosit 23000/
mm³’e gerilemesi ile meropenem ve teikoplanin başlandı, diyetine uygun beslenmesi başlandı. Klinik
bulgularında düzelme olmaması üzerine yatışının 5. gününden itibaren plazmaferez dört gün uygulandı. Amonyak 129.6 µg/dL’ye yükselmesi üzerine sodyum benzoat başlandı. Takibinde genel durum
iyi, beslenen, tetkikleri normal olan hasta 12 günlük yoğun bakım takibi sonrası servise devredildi.
Tartışma: Akut atak tedavisi hiperamonyemi ve asidoz düzeltmek, protein kısıtlamak, sıvı ve glikoz
desteği sağlanması esasına dayanmaktadır. Olgumuza plazmaferez uygulanmış, sonrasında klinik
durumu ve tetkikleri düzelmiştir. Standart tedaviye cevap vermeyen sepsis tablosundaki propiyonik
asidemi metabolik kriz hastalarında plazmaferezin tedavi seçeneği olduğunu vurgulamak amacıyla
bu olguyu sunduk.
Anahtar Kelimeler: Propiyonik Asidemi, Plazmaferez, Sepsis
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P-041
Indonesian Pediatric Society’s Child Health Apps
Antonius Hocky Pudjiadi1 , Catharine Mayung Sambo2 , Aman Bhakti Pulungan1
University Of Indonesia-Cipto Mangunkusumo Hospital, Department Of Child Health, Jakarta, Indonesia
Indonesian Pediatric Society, Jakarta, Indonesia

1
2

Giriş: Indonesia has more than 17,500 islands with around 90 millions children and 5 million live births annually. Approximately half of them live in the most populous islands, whereas some live in remote places with minimum access to health care. Therefore, health inequalities are easy to observe.
Bearing Sustainable Development Goals number 3 {(good health and well-being)} and 10 {(reduced
inequalities)} in mind, Indonesian Pediatric Society (IPS) started developing a system to address the
needs of patients as well as to educate parents and community about basic child health needs. Almost half of Indonesian population are internet users, with high rates of social media use. Therefore,
IPS launched two health apps in 2018, namely PrimaKu and PrimaPro. PrimaKu was primarily developed for parents with growth monitoring and simple developmental pre screening features. It is
also equipped by immunization records, immunization information and schedule reminder, tips for
developmental stimulation, and child health articles. Suggestions to consult medical professionals
are given to parents upon certain results of nutritional status or developmental pre screening. Child’s
growth, development, and immunization data in parents’ PrimaKu can be read by pediatricians’ PrimaPro, by linking both smartphones during face-to-face consultation. After PrimaPro’s patient session ends, data will be erased, thus optimizing data privacy protection to parents only. PrimaPro,
currently in beta version, was developed to help health professionals work in health facilities, and
may be developed to suit the need of certain specific functions. Further use can also give insights to
patients’ real needs and the needs of health professionals at work. In this congress, we share user
demographics and features that can help promote child health in Indonesia. With 220,000+ current
PrimaKu users, more study is still required on how these apps can serve their purpose to promote
child health in Indonesia.
Anahtar Kelimeler: developmental surveillance, growth monitoring, health apps, Indonesian Pediatric Society, reduced inequalities, Sustainable Development Goals
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P-042
Milroy Hastalığı: Vaka Sunumu
Dilara Tuğcu1 , Abdulrahman Özel1 , Özlem Bostan Gayret1 , Meltem Erol1 , Aysel Koyuncu2
Sbü. Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği
Sbü. Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği

1
2

Giriş: Milroy hastalığı; lenfatik damarların konjenital gelişimsel anomalisine bağlı olarak ortaya çıkan
ve her iki ayak sırtından başlayıp alt ekstremiteye doğru ilerleyen ödem ile karakterizedir. Bu olgu
sunumunda bacaklarda şişlik şikayeti ile polikliğimize başvuran ve kliniğimizde Milroy hastalığı tanısı
alan 35 günlük hasta sunulmuştur.
Olgu: 35 günlük erkek hasta doğumundan itibaren ayak sırtı ve bacak bölgesinde şişlik yakınması ile
polikliniğimize getirildi. Fizik muayenesinde her iki ayak sırtında ve pretibial bölgede gode bırakan
ödem ayrıca skrotal hiperpigmentasyon ve inguinal herni mevcuttu. Diğer sistem muayene bulguları
doğal olan hastada ayırıcı tanıda konjenital adrenal hiperplazi, konjenital kalp hastalığı, hipotroidi
ve konjenital nefrotik sendrom düşünülerek yapılan tetkiklerde patolojik bulgu saptanmadı. Kardiyak değerlendirme için yapılan ekokardiyografi doğal olan hastanın, troid fonksiyon testleri, böbrek
fonksiyon testleri ve serum elektrolitleri normal sınırlar içersindeydi. Alt ekstremite doppler usg de
arteryel ve venöz akım doğal, lenfosintigrafiside enjeksiyon bölgesi proksimalinde lenfatik klerens
izlenmedi, lenfatik trase ve lenf nodu görülmemesi üzerine vakaya Milroy Hastalığı tanısı konuldu.
Lenfödem, proteinden zengin interstisyel sıvının, lenf damarlarındaki anatomik veya fonksiyonel tıkanıklık sonucu deri ve derialtı dokuda anormal olarak birikmesidir. Primer ve sekonder olmak üzere
iki şekilde görülür. Primer lenfödem, lenfatik damarların intrauterin dönemdeki gelişimsel anomalisine bağlıdır. Sekonder lenfödem ise değişik edinsel faktörlere (venöz yetmezlik, böbrek yetmezliği,
enfeksiyon vb.) bağlı olarak ortaya çıkar. Primer lenfödem, yakınmaların başlangıç yaşına göre; konjenital lenfödem (Milroy hastalığı), lenfödem prekoks (Meigs hastalığı) ve lenfödem tarda olarak sınıflandırılmaktadır. Primer lenfödemin % 80’ini lenfödem prekoks, % 10’unu Milroy hastalığı, % 10’unu
lenfödem tarda oluşturmaktadır. Sonuç olarak ülkemizde nadir görülen Milroy hastalığı, yenidoğan
döneminde alt ektremite ödemi olan olgularda ayırıcı tanıda düşünülmelidir ve tanı; klinik, fizik muayene ve lenfosintigrafi ile konulur.
Anahtar Kelimeler: milroy, lenfödem, lenfosintigrafi, primer lenfödem
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P-043
Santral Erken Puberte Tanılı Kız hastalarda GnRH Agonisti Tedavisinin
Antropometrik Ölçümlere Etkisi
Hatice İsmet Kübra Zora1 , Bayram Özhan2 , Selda Ayça Altıncık2 , Ergin Sağdaş3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bilim Dalı, Denizli
1
2

Amaç: Gonadotropin salgılayan hormon agonistleri (GnRHa) santral erken pubertenin (SEP) tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Boy uzamasına olumlu etkileri bilinen GnRHa tedavisinin kilo
alımına ve vücut kitle indeksi (VKİ) artışına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı,
GnRHa tedavisinin SEP’li kız hastalarda boy ve VKİ ve üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Haziran 2013 – Aralık 2018 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi
Çocuk Endokrinoloji polikliniğine başvuran idiyopatik santral erken puberte tanısı ile takip edilerek en
az 2 yıldır GNRH analog tedavisi verilen 123 kız hasta dahil edildi. Tedavi başlangıcında, 6. ayda, 12.
ayda, 18. ayda, 24. ayda ve tedavi sonunda boy, kilo, VKİ, kemik yaşı (KY), takvim yaşı (TY) ve öngörülen son boy (ÖSB) için alınan veriler retrospektif olarak dosya kayıtlarından elde edildi. KY, Bonexpert
yazılımı ile objektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastalarda tedavi sonu ÖSB, tedavi başlangıcına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir artış
göstermiştir (160,91 ± 6,85 ve 162,10 ± 6,17, p = 0,004). Tedavi sonu KY/TY oranı tedavi başlangıcına
kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir azalma göstermiştir (1,16 ± 0,15 ve 1,02 ± 0,19, p = 0,000). Hastalarda tedavi sonunda VKİ standart sapma skoru (SDS) tedavi başlangıcına kıyasla istatistiksel olarak
anlamlı bir artış göstermiştir (0,57 ± 0,97 ve 0,92 ± 0,93, p = 0,000).
Sonuç: Tedavi sonunda ÖSB’nin artması ve KY/TY’nin azalması ile GNRHa tedavisinin boy kazanımına
olumlu etkisi gösterilmiştir . SEP tanılı hastalarda VKİ SDS, GnRHa tedavisi ile artmıştır. GnRHa tedavisi
SEP tanılı hastalarda istatistiksel olarak anlamlı kilo alımına neden olmuştur. Bu nedenle, bu hastalar
yakından izlenmeli ve tedavi süresince diyet ve egzersiz programları ile kilo kontrolü sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: santral erken puberte, gonadotropin salgılayan hormon agonistleri, vücut kitle
indeksi
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P-044
Frasier Sendrom’lu Olgu Sunumu
Burcu Kesmez1 , Semine Özdemir1 , Fatih Gürbüz1 , Bilgin Yüksel1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Endokrinoloji Bd
1

GİRİŞ: Frasier Sendromu ; kromozom 11p13 üzerindeki WT1 tümör supresör genindeki otozomal dominant geçişi tanımlanmış ve somatik mutasyon sonucu görülebilen klinik bir tablodur. Frasier Sendromu; 46XY-Cinsiyet Gelişim Bozukluğu ,progresif glomeruloskleroz kliniği ve gonadoblastom riskinde artış ile karşımıza çıkar. Hastalık farklı klinik fenotip ile karşımıza çıkabilir; dış genitali tamemen
dişi görünümünde olup primer amonere kliniği ile tanı alabilir, bazı olgularda yenidoğan döneminde
46-XY cinsiyet gelişim bozukluğu kliniği saptanabilir. Streak gonadlar mevcuttur ve gonadoblastom
gelişimi için risk taşır. Glomerüler semptomlar, infant dönemde ödem,hipoalbuminuri ve proteinüri ile tanı alabilir,steroide dirençli nefrotik sendrom kliniği mevcuttur ve biyopside fokal segmental
glomeruloskleroz görülmesi ile doğrulanır.Erken çocukluk dönemi ve pubertal dönemde son dönem
böbrek yetmezliğine ilerleyip renal transplant endikasyonu nedenlerindendir,artmış Wilm’s tümörü riski mevcuttur. Laboratuar bulguları; hipoalbuminemi, mikroalbumünüri, proteinüri, hematüri,
Hipergonadotropik hipogonadizm kliniği ile FSH, LH yüksekliği, tümör marker yüksekliği görülebilir.
Radyoloji bulguları; renal parankim artışı,atrofik böbrek ,uterus varlığı,streak gonad ile karşımıza çıkabilir.
OLGU: 19 yaşındaki annenin 2. Gebelikten 2. Yaşayan olarak,normal vajinal yol ile miad 3300 gr doğan hastada yenidoğan döneminde kliteromegali saptanmış, etiyoloji araştırılmak için yenidoğan yoğun bakımda izlenmiştir.Fizik muayene; dismorfik görünümü yoktu, yüklenme bulgusu veya pretibial
ödem izlenmedi.Genitoüriner sistem muayenesinde prepubertal görünümde olup prader evre 2 görünümünde , vaginal açıklığı mevcut,fallus 2 cm olduğu görülmüştür,bilateral palpabl gonad izlenmemiştir.Hastanın diğer sistem muayenesi normal olduğu görülmüştür.Laboratuar bulgularında; FSH
(mIU/ml):79 T.Testosteron (ng/ml):0.69 E2 (pg/ml):21.6 17-OH Progesteron (ng/ml):5.4 Na:141 K:4.9
saptandı.hastanın takiplerinde elektrolit bozukluğu olmadı. Pelvik USG (4aylık):Testis saptanmadı,uterus mevcut,overler görülmedi,üriner sistem ve böbrekler doğal.Renal USG(10aylık):Renal parankim
ekojenitesinde grade 2 artış izlendi.Kromozom Analizi:46XY.Genetik:46XY-DSD panel tarandı,WT1
geninde c.1399C>T heterozigot, daha önce tanımlanmış varyant,Frasier Sendromu ile ilişkili olduğu
bildirilmiştir.
TARTIŞMA: Hipergonadotropik hipoganadizmli infantta gonadal disgenezi ve mikroalbuminüri ve/
veya proteinüri varlığında FRASİER SENDROMU’na dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Frasier Sendromu
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P-045
OTİZMLİ BİR ÇOCUKTA NADİR BİR PREMATUR MENARŞ NEDENİ: YABANCI
CİSİM
Cansu Boyalı1 , Gozde Diriksoy Catal1 , Nihal Hatipoglu1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

1

Özet : Bir spektrum bozukluğu olarak tanımlanan otizm, öğrenme becerisi ve iletişim sorunu durumudur. Giderek artan bu durum her 68 çocukta bir sıklıkta görülür. Prematur menarş pubertenin diğer bulguları olmadan 8 yaşından önce vajinal kanama görülmesidir. Ayırıcı tanıda vulvovajinit,
tümörler, uretral prolapsus, travma, yabancı cisim ve cinsel istismarın dışlanması gerekir. Burada
otizmli bir hastada, vajinal kanama nedeni olarak yabancı cisim saptanan olgu sunulmuştur.
Olgu: Altı yaşında kız hasta birkaç haftadır süren vajinal akıntı nedeniyle başvurduğu sağlık merkezinden kan şekeri 284 gelmesi üzerine diyabet ve vajinal kandidiazis ön tanısı ile yönlendirildi. Hikayesinden 4 yaşından itibaren otizm tanısı ile takip edildiği öğrenildi. Vajinal akıntı ve kaşıntı dışında diyabetin diğer klasik semptomları yoktu. Başvuru anındaki fizik muayenesinde; bilinç açık, hafif dehidrate
olan hastanın ağırlığı 22 kg(50-75 persentil), boyu 114 cm(50-75 persentil), meme gelişimi ve kıllanması yoktu. Genital muayenede beyaz renkli vajinal akıntı tespit edildi. Laboratuar değerlendirmede HbA1C % 8,1 (%4-6), C-peptiti, tam kan sayımını, biyokimyasal değerlendirmesi normaldi. Vajinal
sürüntüde maya görülmedi ve üreme olmadı. İnsulin tedavisi başlanan hastanın ikinci günde vajinal
kanaması oldu. Kanamaya yönelik yapılan hormonal değerlendimesi (tiroid, prolaktin, onadotroinlar
ve estrojen) normaldi. Kanama bozukluğu ekarte edildi (protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin
zamanı ve INR). Kemik yaşı kendi yaşı ile uyumlu idi. Pelvik ultrasonda vajen normalden geniş, lümeninde gaz ekojeniteleri mevcuttu olup, kitle ekartasyonu için manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
önerildi. Pelvik MRI çekiminde metal sinyali tespit edilmesi üzerine, tomografi çekildi. Vajende yabancı cisim olduğu tespit edilip cerrahi müdehale ile çıkarıldı.
Sonuç: Otizm genetik temelli, sık görülen nörogelişimsel bir bozuklutur. İletişimi zayıf olan bu çocuklarda tekrarlayıcı davranış kalıpları görülebilir. Burada vajinal akıntı ve kan şekeri yüksekliği nedeniyle
başlangıta diyabet ve ona bağlı vajinal kandidiyazis düşünülen ancak takiplerde ortaya çıkan vajinal
kanama nedeniyle yabancı cisim tespit edilen bir olgu sunulmuştur. Özellikle olgumuzda olduğu gibi
davranış problemi olan çocuklarda prematur menarş nedeni olarak yabancı cisim varlığı akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: OTİZM,PREMATÜR MENARŞ,VAJİNAL KANAMA,YABANCI CİSİM
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P-046
Beta Talasemi Major Komplikasyonu Olarak Gelişen Hipoparatiroidi
Sinem Aslan1 , Emine Ufuk Bolat1 , Abdulrahman Özel1 , Suna Kılıç2 , Özlem Bostan Gayret1 , Meltem Erol1
Sbü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği
Sbü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

1
2

Giriş: Beta-talasemi major ilk defa Cooley ve Lee tarafından tanımlanmış olup, ß-globin zincir sentezinde azalma ile giden,otozomal geçisli kalıtsal bir hemoglobin bozukluğudur. Homozigot olgular
düzenli kan transfüzyonu gerektiren ağır anemi ile seyreder. Şelasyon ve transfüzyon tedavisi kombinasyonu yaşam beklentisini dramatik olarak uzatır. Diğer yandan sık kan transfüzyonları vücutta fazla demir birikimine yol açarak hipogonadizm, diabetes mellitus, hipotiroidi, hipoparatiroidi ve diğer
endokrin bozukluklara neden olabilir.
Olgu: 8 yaşında erkek hasta jeneralize tonik klonik nöbet geçirme yakınması ile çocuk acil servisimize
getirildi. Ateşi yoktu, kalsiyum ve fosfor hariç kan elektrolitleri ve serum glukozu normal sınırlar içerisindeydi. Serum kalsiyumu 6.3 mg/dl, fosfor: 7.7 g/dl , ALP:266 U/L, 25 Hidroksi vitamin D: 7,92 ng/ml
ve PTH: 2.5 pg/ml idi. Hastanın hikayesinde talasemi major tanılı olduğu, tekrarlayan transfüzyon ve
şelasyon tedavisi uygulandığı öğrenildi. Hasta hipoparatroidiye bağlı hipokalsemik konvülziyon olarak değerlendirildi, parenteral kalsiyum ve kalsitriol tedavisi başlandı. Hipokalsemisi düzelen hasta,
kalsitriol ve kalsiyum asetat tedavisi ile takibe alındı.
Sonuç: Ülkemizde akraba evliliklerinin sık olması ve bir Akdeniz ülkesi olmamız nedeniyle talasemi
sıklığı yüksektir. Türkiye toplumu olarak nüfusumuzun yaklaşık % 2.1’i taşıyıcıdır. Bu sıklık güney bölgelerde %12’lere kadar çıkabilmektedir. Beta-talasemi majorda desferoksaminle uzun süre demir
şelasyon tedavisine rağmen, hastalar endokrinolojik fonksiyon bozuklukları açısından risk altındadır.
Bu olguyu sunma nedeniminiz hipoparatroidinin tüm komplikasyonlar içinde daha az sıklıkta görülmesi ve 2.-3. dekadda görülen bir komplikasyon olup, genellikle 10 yaş üzerinde görülmesidir.
Anahtar Kelimeler: beta talasemi major, hipoparatroidi, diabetes mellitus
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P-047
Kalça Ağrısı Şikayeti İle Başvuran Hastada Nadir Görülen Bir Olgu: “Bakteriyel Piyomiyozit”
Hayriye Gökalp1 , Çağrı Arda Hatipoğlu1 , Hakan Kardeş1 , Zühal Örnek1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD

1

Giriş ve Amaç: Piyomyozit, genellikle hematojen yolla yayılan ve apse oluşumu ile birlikte görülen
iskelet kasının bir enfeksiyondur. “Staphylococcus Aureus” en yaygın etkendir. En sık alt ekstremitede
gelişir. Tek bir kas grubuna lokalize kramp, ateş ve ağrı ile kendini gösterir. Fizik muayenesinde ilgili
kas grubunda hassasiyet ve ödem görülür. Biz de farkındalık oluşturmak amacıyla hastanemiz çocuk
acile ateş ve kalça ağrısı ile başvuran ve piyomiyozit tanısı ile takip ettiğimiz bir hastayı vaka olarak
sunmayı amaçladık.
Olgu: On üç yaşında erkek hasta, yaklaşık bir haftadır devam eden kalça ağrısı, yürüyememe ve 39
dereceyi bulan ateş şikayetleriyle dış merkeze başvurmuş. Dış merkezden tarafımıza septik artrit ön
tanısı ile sevk edilen hastanın yapılan fizik muayenesinde yürümede kısıtlılık ve sol kalça ekleminde
hassasiyet mevcuttu. Alınan kan tahlillerinde WBC:22,4 10^3/µL, CRP:398 mg/L, Sedim:76 mm/h olarak sonuçlandı. Brucella ve viral enfeksiyonlar açısından tahlilleri gönderilen hastanın bu tahlilleri de
negatif olarak sonuçlandı. Çekilen pelvik MR “Sol iliakus kası içerisinde loküle sıvı izlenmekle beraber
kasta T2 sinyal artışı mevcuttur. Hastanın ateşi olması, travma öyküsü olmaması nedeniyle enfeksiyöz piyomiyozit olabileceği düşünüldü.’’ şeklinde raporlandı. Servisimize yatırılan hastaya piyomiyozit
ön tanısı ile Seftriakson ve Klindamisin tedavisi başlandı. Tedavisinin 5. gününde kan kültüründe
Staphylococcus Aureus üremesi ve antibiyogramında Klindamisin’e orta duyarlı saptanması nedeniyle Klindamisin tedavisi kesilerek yerine Vankomisin tedavisi başlandı. Hastaya 1 hafta sonra kontrol
MR çekildi; sol kalça sakroileit ve polimiyozitle uyumlu” şeklinde raporlandı. Hastanın istenilen romatoloji tetkikleri normal sınırlarda geldi. Takibinde tedavisinin birinci haftasında iken yürüme kısıtlılığı
ve ağrısı azaldı. Hastanın halen tedavisine ve takibine servisimizde devam edilmektedir.
Sonuç: Piyomiyozit yürümede zorluk nedeniyle olan başvuruların nadir nedenlerinden olduğundan
ilk aşamada akla gelmesi zordur. Alt ekstremite ağrısı, ateş ve hareket kısıtlılığı ile başvuran hastalarda her zaman akılda bulundurulması gereken bir tanıdır.
Anahtar Kelimeler: bakteriyel, piyomiyozit, sakroileit, kalça ağrısı
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P-048
Çocukluk Çağı Ensefalitinde Nadir Bir Etken: Human Herpes Virüs 7
Hatice Kübra Konca1 , Süleyman Şahin2 , Halil Özdemir1 , Esra Çakmak Taşkın1 , Gül Arga1 , Merve
Feyza Yüksel2 , Ömer Bektaş2 , Serap Tıraş Teber2 , Erdal İnce1 , Ergin Çiftçi1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Ankara

1
2

Giriş: İnsan herpes virüsü 7(HHV-7), ilk olarak 1990 yılında, sağlıklı bir bireyin CD4T- hücrelerinde izole edilmiştir. Yapısı iyi tanımlanmış olmasına rağmen, virüsün primer enfeksiyonunda görülen klinik
durumlar halen tanımlanmaktadır. Özellikle son yıllarda virüsün santral sinir sistemi tutulumu yaptığı
birçok vaka raporu yayınlanmıştır. Burada sağlıklı bir çocukta HHV-7 enfeksiyonu sebebiyle gelişen
ensefalit olgusu sunulmaktadır.
Olgu: Üç yaşında erkek hasta, 4 gündür devam eden ateş, burun akıntısı ve halsizlik şikâyetleriyle dış
merkeze başvurmuş. Hastada üst solunum yolu enfeksiyonu düşünülerek ateş takibi önerilmiş. Aynı
gün hastanın alt ekstremitesinde bir gün süren makülopapüler döküntü gelişmiş. Ertesi gün hastanın
çevreye ilgisinin azalması, konuşamama, ellerinde kasılma ve yürümede aksama şikâyetleriyle hastanemize getirildi. Öyküsünde hayvan teması, seyahat öyküsü ve toksikasyon açısından şüpheli maruziyet olmadığı öğrenildi. Muayenesinde, laterjik, üst ekstremitelerde bilateral dişli çark arazı, sağ ayakta
Babinski pozitifliği saptandı. Ağrılı uyaranı lokalize ettiği, sözel yanıtının olmadığı görüldü. Kraniyal
tomografide kitle ve kanamaya rastlanmadı. Lumbal ponksiyonda(LP) BOS mikroskopisi:30eritrosit/
mm3, glukoz:65mg/dL, protein:26mg/dL saptandı, daha sonra BOS kültüründe üreme olmadı, BOS
HHV7 PCR pozitifliği saptandı. Hastaya ampirik olarak seftriakson ve asiklovir başlandı. Kraniyal MR
bulguları ADEM öncelikli düşünülmekle birlikte viral ensefalitler için şüpheli tutulum olduğu görüldü.
Mevcut tedaviye ek olarak IVIG 3 gün ve pulse steroid 5 gün tedavisi başlandı, fakat izleminde iyileşme görülmedi. ADEM’e yönelik aldığı tedaviden fayda görmemesi, viral ensefalit şüphesiyle başlanan
asiklovir tedavisinin 9.gününde klinik olarak düzelme sağlanmaması ve BOS HHV7 PCR pozitif olması
nedeniyle asiklovir kesilerek İV cidofovir tedavisi başlandı. Cidofovir 1.doz uygulamasından sonra,
beş gün içinde hastanın nörolojik bulgularında belirgin düzelme sağlandı, yedi gün sonra cidofovir
2.dozu yapıldı. Hastada tam iyileşme saptanması, nörolojik sekeli olmaması üzerine tedavi kesilerek
şifa ile taburcu edildi.
Sonuç: Viral meningoensefalitler, kendini sınırlayan hafif hastalıklardan ciddi sekel ve mortaliteyle
sonuçlanabilenlere kadar geniş bir yelpazede görülen enfeksiyonlardır. BOS PCR analizleriyle etken
saptanması ve etkene yönelik doğru antiviral seçimi ensefalit tedavisinde son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: İnsan Herpes Virüs -7 ,HHV-7, Ensefalit, Cidofovir
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P-049
Ticari Olarak Hazır Paket Biçimindeki ORS’nin Hatalı Hazırlanmasına Bağlı
Gelişen Bir Komplikasyon: Hipernatremi
Pervane Amrahova Musayeva1 , Hatice Kübra Konca2 , Gül Arga2 , Esra Çakmak Taşkın2 , Halil Özdemir2 , Tanıl Kendirli3 , Erdal İnce2 , Ergin Çiftçi2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,ankara
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı,ankara
1
2

Giriş: Oral rehidrasyon tedavisi çocuklarda, akut gastroenterit nedeniyle gelişen hafif ve orta dereceli
dehidratasyonun ve elektrolit kayıplarının tedavisinde tercih edilen birinci basamak tedavi seçeneğidir. İntravenöz hidrasyona kıyasla oral rehidrasyon tedavisinin daha düşük maliyetli olması, uygulanmasının daha kolay olması, invaziv girişim gerektirmemesi ve evde uygulanabilmesi gibi avantajları
vardır. Burada oral rehidratasyon sıvısının (ORS) yanlış kullanımı sonucunda gelişen bir hipernatremi
vakası sunulmuştur.
Olgu: Bir yaşında erkek hasta, 2 gün önce başlayan kusma ve ishal şikâyeti nedeniyle aile hekimine
götürülmüş. Hastaya rehidratasyonu için ORS önerilmiş. Anne, 4 paket ORS içeriğini 1 litre su içinde
eriterek çocuğa 14 saat içinde içirmiş. Sıvının bitiminden 4 saat sonra halsizliğinin artması ve uykuya
eğiliminin gelişmesi üzerine hastanemize başvurmuş. Hastanın başvurusunda genel durum bozukluğu, konfüzyon ve ağır dehidratasyon bulguları tespit edildi. Hastada hipernatremi (Na: 186 mmol/L),
hiperglisemi (kan şekeri: 203 mg/dL) ve kan gazlarında metabolik asidoz (pH: 7,28, PCO2: 25 mmHg,
HCO3: 11,9 mmol/L) olduğu görüldü. Hastaya 3 kez 20 mL/kg serum fizyolojik verildi, Çocuk Yoğun
Bakım Ünitesine (YBÜ) yatırıldı. Serum sodyum düzeyi yakından izlenerek uygun sodyum derişimli
IV hidrasyon tedavisi verildi. Bu tedaviyle hastada 36 saat içinde Na: 177 mmol/L‘den 156 mmol/L’ya
kadar düşürüldü. Etiyolojiye yönelik gönderilen gaita tetkiklerinde rotavirüs antijeni pozitif saptandı.
İki gün YBÜ’de izlemi sonucunda genel durumu iyi, bilinci açık ve Na: 144 mmol/L olan hasta Çocuk
Enfeksiyon Servisi’ne devredildi. İzlemde sorunu olmayan hasta sekelsiz olarak taburcu edildi.
Sonuç: ORS akut gastroenteritin morbidite ve mortalitesinin azalmasında çok önemli bir tedavi aracıdır. ORS tedavisi verilirken, hatalı hazırlamaya bağlı komplikasyonların gelişebileceğini ön görülerek,
tedavinin uygulanma şekli ailelere detaylı olarak anlatılmalıdır. Hazır sıvı biçiminde sunulacak ORS
preparatları ile hatalı hazırlamaya bağlı olası komplikasyonlar önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Akut gastroenterit, hipernatremi, oral rehidrasyon tedavisi
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P-050
5 Aylık Bir Bebekte Beyin Absesi
Emine Olcay Yasa1 , Ayberk Özkavaklı1 , Nesibe Hatun Ozan1 , Sema Nur Ceylan1 , Sıla Yılmaz1 , Hazal
Ceren Tuğrul1 , Müge Merve Akkitap Yiğit1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Özet : Çocuklarda intrakraniyal abse; ateş, nöbet, nörolojik bulgular, baş ağrısı ve kusma ile seyreden
menenjit,otit,sinüzit,mastoidit,periorbital sellülit,sepsis,endokardit,immun yetmezlik,kafa travması
ve siyanotik konjenital kalp hastalıklarının predispozan olduğu nadir görülen hastalıktır. Streptokok,
stafilokoklar ve nazokomiyal gram negatif bakteriler en sık etkenlerdir. Tedavide antibiyoterapi ve gereğinde cerrahi müdahale uygulanmaktadır. Erken tanı ve tedavi morbidite ve mortaliteyi azaltacağı
gibi nörolojik sekellerin önlenmesi için de önemlidir.
AMAÇ: Uzun süreli ateş ve nörolojik fonksiyon kaybıyla başvuran ve kranial görüntülemeyle beyin
absesi tanısı alan, antibiyoterapi ve cerrahi girişimle sekelsiz iyileşen 5 aylık olgumuzla beyin absesinin erken tanı ve tedavisinde radyoloji ve cerrahi girişimin önemini vurgulamak istedik. (OLGU)
5 aylık bilinen hastalık öyküsü olmayan erkek hasta son 1 aydır aralıklı ateş ve kazanılmış fonksiyon kaybı sebebiyle dış merkezden meningoensefalit düşünülerek tarafımıza sevk edildi. Muayenesinde GKS:15, bilinci açık, ışık refleksi bilateral alınıyor, pupilleri izokorik, KDZ:<2sn, KN: 113/
dk, SpO2:%96, TA:126/67mmHg, SS:25/dk idi. Fizik muayenesinde hipotonikti, fontaneli bombe ve
pulsatildi. WBC:28600/mm3, %69.6PNL.Hb:10.2g/dl, Hct:%31 PLT:691000/mm3, biyokimya normal,
CRP:14.6mg/dl prokalsitonin:0,19 idi. BOS’unda WBC:146/mm glukoz:10mg/dl protein:178g/L. Immunglobulinler normal, CD3(-)CD16/56(+)(NK):1,4 bulundu. Kontrastlı kranial MR:Sağ oksipital lobda
lateral ventrikül oksipital hornu ile iştiraklı 21x16x23 mm boyutlarında kistik lezyon, periferal rim şeklinde kontrastlanma göstermektedir. Görünüm abse lehine değerlendirildi. Sağ lateral ventrikül ve
koroid pleksusta kontrastlanma izlendi. Beyin absesi düşünülerek vankomisin 60mg/kg/gün, seftriakson 100 mg/kg/gün ve metronidazol 50 mg/kg/gün başlanan hasta beyin cerahisine konsülte edilerek
kraniotomi ile abse drenajı için EVD takıldı. abse materyalinde Bol lökosit görüldü, gram pozitif kok
üredi. Metronidazol ve seftriakson 4. Gününde kesilerek meropenem, 20. Gününde TMP-SMX eklendi. VP şant takılan hasta 40 günlük izlemden sonra şifa ile taburcu edilerek immunoloji polikliniğine
yönlendirildi.
SONUÇ: İntrakranial abseler nadir olmakla birlikte mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır.
Ateş ve nörolojik bulgu ile başvuran hastalarda tanıda kranial görüntüleme, tedavide antibiyotikle
birlikte cerrahi müdahalenin önemini bu olguyla vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: BEYİN ABSESİ, UZAMIŞ TEKRARLAYAN ATEŞ, NÖROLOJİK FONKSİYON KAYBI,
CERRAHİ DRENAJ
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P-051
ENTEROVİRAL MENENJİTLİ BİR OLGUDA BOS-PCR İNCELEMESİNİN ERKEN
TANI VE TEDAVİDEKİ ÖNEMİ
Saime Hacer Özdemir1 , Emine Olcay Yasa1 , Yunus Utku Şenaras1 , Hazal Ceren Tuğrul1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
1

GİRİŞ: Enterovirüsler,Picornaviridae ailesinden,enterik ve respiratuar yollardan bulaşarak özellikle
yazın ve sonbaharda enfeksiyon yaparlar.Üst solunum yollarında ve ileum distalinde replike olur.
Geçici viremi yapar,sonrasında santral sinir sistemi gibi hedef organlara yayılabilir.Hastaların çoğu
asemptomatik veya hafif semptomlarla hastalığı geçirirler.Enterovirüsler en sık infant ve küçük çocuklarda hastalığa yol açar.Özellikle<1 yaş çocuklarda,yetişkinlere ve büyük çocuklara oranla bir kaç
kat daha fazla görülür,en sık <3 ay çocuklarda klinik oluşturur.Bu yaş grubunda virüsün santral sinir
sistemine yayılımına bağlı aseptik menenjit görülebilmektedir.Viral menenjitlerin en sık sebebi Enterovirüslerdir.Çoğunlukla iyi prognozludurlar. Enteroviral menenjitlerde spesifik antiviral tedavi yoktur,konservatif tedaviyle izlenir.
AMAÇ: Bu olguyu sunmaktaki amacımız, Bos’ta viral pcr’la enterovirüsün gösterilmesiyle tanı koyduğumuz hastamızda viral menenjit tanısında BOS PCR incelemesinin ülkemizde kullanımının yaygınlaşmasının önemini vurgulamaktır.
OLGU: Bilinen hastalığı olmayan 47 günlük hasta, ateş şikayetiyle başvurdu.Muayenesi normaldi,
sondalı TİT’inde L: 20 LE:+++ saptandı. Üriner enfeksiyon ön tanısı ile yatırıldı, ampisilin 150 mg/kg/g
,sefotaksim 150 mg/kg/g başlanan hastanın akut faz reaktanları negatifti,takiplerinde ateşi olmayan
genel durumu iyi ve aktif gözlenen hastanın idrar kültürü steril olması üzerine oral antibiyotik ile
kontrole çağırılarak taburcu edildi.Taburculuktan 2 gün sonra başlayan ateş ve huzursuzluk şikayetleriyle tekrar başvuran hastanın muayenesi doğal , genel durumu iyi,ateş odağı saptanamaması sebebiyle kan kültürü, idrar ve gayta kültürü, lomber ponksiyonu yapıldı. BOS’u berrak,bos’ta wbc: 82/
mm3(%78.2lymp,%21neu) rbc:<500/mm3 glukoz: 42mg/dl (eş zamanlı kş:84) protein: 76.5mg/dl olan
hastaya ampisilin 400mg/kg/g, sefotaksim 300mg/kg/g tedavisi başlandı. Tetkiklerinde crp:negatif
wbc:13100 hgb:10.5 neut:4920 lymph:7100 biyokimyasal tetkikleri normaldi.Ön planda viral menenjit
düşünülüp hsv menenjiti dışlanamadığından Asiklovir 40mg/kg/g başlandı.Tetkiklerinde crp:negatif
prokalsitonin:negatif wbc :7800 neu:2810 lymph:4400,biyokimyasal tetkikleri normaldi;kan,gayta ve
idrar kültürleri sterildi.Hastamızın ağırlığı<6kg olduğundan anestezili kraniyal görüntüleme planlanamadı.BOS viral menenjit paneli PCR:ENTEROVİRÜS+, BOS bakteriyel menenjit paneli PCR:negatif,
BOS kültürü:steril hastamızın asiklovir tedavisi kesildi.Ateşi olmayan,muayenesi doğal olan hastamız
kontrole çağırılarak taburcu edildi.
SONUÇ: BOS’ta PCR incelemesinin ülkemizde kullanımının yaygınlaşması viral menenjitlerde etiyolojinin gösterilmesi ve tedavinin planlanmasında önemlidir.Böylelikle en uygun yaklaşım klinisyenlerce
belirlenebilir.
Anahtar Kelimeler: enterovirüs, viral menenjit, bos pcr incelemesi
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P-052
Uzamış Ateş ve Endemik Bölge Teması Olan Çocuklarda İlk Akla Gelmesi
Gereken Hastalık: SITMA
Emine Olcay Yasa1 , İbrahim Bağcı1 , Meltem Özkök1 , Begüm Yörük1 , Meryem Karadağ Arslan1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
1

GİRİŞ: Sıtma ülkemizde yurtdışından sık taşınan enfeksiyon hastalıklarından birisidir. Ülkemizde yurtdışı kaynaklı sıtma vakalarının %75’i P. falciparum sıtması olup Afrika ülkeleri kaynaklıdır. %20’si P.
vivax enfeksiyonları çoğunlukla İran, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerden alınmaktadır. Sıtma, anofel
sivrisinekler tarafından insana inoküle edilen Plasmodium cinsi protozoan parazitlerin eritrositleri
enfekte etmesiyle gelişir. Bulaştan sonraki 6 ay içinde çoğu hastada semptomları başlamaktadır. İlk
semptomları non spesifik olup viral hastalık bulgularına benzemektedir. Ateş, üşüme, titreme, terleme ve giderek artan halsizlik ile seyretmektedir. Küçük çocuklarda letarji, beslenme bozukluğu ve
öksürükle kendini gösterebilmektedir. Sıtma tanısında mikroskobik inceleme altın standarttır.
AMAÇ: Bu olguyu, titremeyle yükselen uzun süreli ateşi, endemik bölge teması olan hastalarda sıtma
tanısının düşünülmesi ve kalın damla yayma incelemesinin öncelikli olarak yapılmasını vurgulamak
amacıyla sunduk.
OLGU: Bilinen bir hastalığı olmayan Afganistan’dan iltica ettiği öğrenilen 13 yaşında erkek hasta 10
gündür süren ateş, halsizlik ve aralıklı karın ağrısı şikayetiyle acil servisimize başvurdu. Hastada Bilinç açık Ateş:39C KTA:130/dk TA:80/40mmHg , hepatomegali saptandı. Tetkiklerinde; Hgb:5,7 gr/dL
HCT:%18 MCV:75fL PLT:89.000 WBC:5900 Neu:4510 Lym:900 CRP:8,56mg/dL . Uzamış ateş ve anemi
nedeniyle yapılan periferik yaymasında eritrosit içinde noktalanmalar ve trofozoit gözlenmesi üzerine kalın damla yayması yapılarak, Sıtma Savaş Merkezine gönderildi. Değerlendirme sonrası P.vivax
saptandı. Derin anemisine eşlik eden taşikardi ve hipotansiyonu olan hastaya Eritrosit süspansiyonu
transfüze edildi. Tedavi protokolü gereği hastaya Primakin ve Artemether+Lumefantrine(3 gün) başlandı. Primakin tedavisinin 14 güne tamamlanması planlandı. Takibinde 2.gün ateşi gerileyen hastanın izleminde laboratuar ve klinik olarak problem gelişmedi. Kontrol kalın damla yayması normal
olarak değerlendirilen hasta kontrole çağrılarak, taburcu edildi.
SONUÇ: Sıtma endemik bölge teması, uzayan ateş semptomlu hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmesi
gereken önemli bir hastalıktır. İlk olarak nonspesifik semptomlar sergileyen bu hastalıkta antimalaryal tedaviye hemen başlanmaması durumunda parazit yükü artmaya devam ederek hastada letal
şiddetli sıtmaya sebebiyet verebilmektedir. Tedavi edilmezse hastaların çoğunluğu kaybedilmektedir.
Bu olguyla erken tanı ve tedavinin önemini vurguladık.
Anahtar Kelimeler: Ateş,Mülteci Hastalıkları,P.vivax,Sıtma
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P-053
TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ VE PERİTONİTİ OLAN OLGU SUNUMU
Tuğba Arkın1 , Cansu Turan2 , Edanur Yeşil2 , Solmaz Çelebi2 , Arife Özer2 , Beyhan Bülbül2 , Mustafa
Hacımustafaoğlu2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa

1

Dalı,

Bursa

2

GİRİŞ: Tüberküloz, Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak yerini korumaktadır. Akciğer parankimi dışındaki organlardan tüberkülozla uyumlu histolojik ve klinik bulgusu olan hastalar akciğer
dışı tüberküloz grubuna girmektedir. Maligniteyi taklit eden özgün olmayan klinik ve görüntüleme
bulguları olması nedeniyle tanı konması zor olan hastalıklar arasındadır. Bu yazıda maligniteyi taklit
eden tüberkülozlu olgu sunulmuştur.
OLGU: Bilinen sistemik hastalığı olmayan, 13 yaşında kız hasta, 3 haftadır olan kabızlık, karında şişlik,
iştahsızlık, kilo kaybı ve ateş yüksekliği yakınmaları ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde soluk
ve halsiz görünüm mevcuttu, sol akciğer alt zonlarda solunum sesleri azalmıştı, batın kurbağa karnı
görünümünde idi, belirgin asidi ve hassasiyeti vardı. Ailede bilinen tüberküloz öyküsü olmayıp yakınmaları başlamadan 1 ay öncesine kadar yaklaşık 3 ay yatılı okulda kaldığı öğrenildi. Akciğer görüntülemelerinde solda serbest plevral efüzyonu mevcuttu, parankimde infiltrasyon yoktu (Resim-1). Batın
görüntülemelerinde asit, ince barsak mezenterinde multipl lenfadenopati ve omentumda kalınlaşma
saptanması üzerine tüberküloz plörezi ve peritoniti, peritonitis karsinomatoza ön tanılarıyla hastanın
yatışı yapıldı (Resim-2). Tetkiklerinde; lökosit: 10.360/mm3, nötrofil: 7.630/mm3, Hb:10.32 g/dL, ürik
asit: 4.4 mg/dL, LDH:356 IU/L, CRP: 17.9 mg/dL, sedimentasyon hızı: 93 mm/saat saptandı, periferik
yaymasında atipik hücre görülmedi. Olguya torasentez ve parasentez yapıldı. Sıvılar eksuda niteliğinde olup, direkt bakıda malign hücre saptanmadı ve kültürlerde üreme olmadı. Periton, plevral sıvılar
ve balgam örneklerinde Mycobacterium tuberculosis saptanmadı. Quantiferon pozitif, plevra ADA
(adenozin deaminaz) 75 U/L ve periton ADA 66,9 U/L yüksek olarak saptandı. Tüberkülin deri testi
22x24 mm (1 adet BCG skarı) idi. Omental biyopsi örneğinde granülomatöz iltihap ve langerhans tipi
dev hücreler saptandı. Hastaya plevra ve periton tüberküloz hastalığı tanısıyla izoniyazid, rifampisin, etambutol, pirazinamid ve prednizolon tedavileri başlandı. Tedavi ile klinik bulgularında düzelme
saptandı.
SONUÇ: Ülkemiz koşullarında ateş, kilo kaybı, karın ağrısı ve asit ile başvuran hastalarda tüberküloz
hastalığı akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Peritonit, Plörezi, Tüberküloz, Assit
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P-054
Kedi Tırmığı Hastalığı
Emre Gürbüz1 , Cansu Turan2 , Solmaz Çelebi2 , Edanur Yeşil2 , Arife Özer2 , Mustafa Hacımustafaoğlu2 , Betül Berrin Sevinir3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa¹
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa²
3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Bursa³
1
2

Giriş: Kedi tırmığı hastalığı, Bartonella henselae’nin neden olduğu ve bağışıklık sistemi normal kişilerde, giriş yerinin drene olduğu lenf düğümlerinde kronik inflamasyonla seyreden bir enfeksiyondur.
Bu sunumda inguinal lenfadenopati nedeniyle başvurup, kedi tırmığı hastalığı tanısı konan olgu sunulacaktır.
Olgu: Yedi yaşındaki erkek hasta, başvurusundan bir hafta önce başlayan halsizlik, iştahsızlık, öksürükle gelen kusma, 40 0C ateş yüksekliği, sağ inguinal bölgede şişlik yakınmaları ile başvurdu. Hastanın öyküsünde yakın zamanda olan travma, kuyu suyu kullanımı, hayvan teması yoktu. Ailede tüberküloz öyküsü yoktu. Annesi en son 1 yıl öncesinde kedilerle sık sık oynadığını ifade etti. Hastanın
dış merkezde çekilmiş olan abdominal USG’de portal hilus düzeyinde paraaortik alanda en büyüğü
14X25 mm, sağ inguinal bölgede 19X36 mm lenf nodları mecvut idi. Fakültemizde bakılan tetkiklerinde; Lökosit: 21.500/mm3, nötrofil: 15.350/mm3, Hb: 9,9 g/dL, trombosit: 545.000 /mm3, ürik asit:
5,1 mg/dL, LDH: 511 IU/L, CRP: 3,2 mg/dL, sedimentasyon hızı: 68 mm/saaat saptandı, Periferik yaymasında atipik hücre görülmedi. Lenfadenopati etyolojisi araştırılmak üzere yatışı yapıldı. Hastaya iv
hidrasyon ve ampirik antibiyoterapi başlandı. Hastadan alınan kan örneklerinde salmonella, brusella,
EBV, CMV, HIV, tularemi negatifti. Tüberküloz açısından yapılan PPD’si 1x1mm olarak ölçüldü (BCG
skarı 1 adet). Kan kültüründe: üreme olmadı. Hastadan eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapıldı. Patoloji
sonucu “öncelikle kedi tırmığı, tularemi, lenfogranüloma venereum, mantar enfeksiyonu vb. granülomatöz hastalıkları düşündürmektedir.” şeklinde sonuçlandı. Bartonella henselae IgG titresi 1/64
pozitif olarak sonuçlandı. Hastaya doksisiklin, rifampisin ve trimetoprim sulfametoksazol başlandı.
iki hafta sonra bakılan kontrol Bartonella henselae titresi 4 kat artmıştı. Tedavisi 1 aya tamamlanarak
kesilen olgunun klinik bulguları tamamen düzeldi.
Sonuç: Lenfadenopati ile başvuran olgularda ayırıcı tanıda kedi tırmığı hastalığı akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kedi tırmığı hastalığı
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P-055
Kusma ile Gelen Hiponatremik Hiperkalemik Hastada Bir Sebep: Ürosepsis
İrem Gökdemir1 , Mey Talip Petmezci1 , Adem Karbuz2
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım, İstanbul
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul

1
2

Özet: Elektrolitler yaşamsal fonksiyonlarda başrolde oynarlar ve elektrolit imbalansları klinik ile beraber değerlendirildiğinde klinik hakkında ipucu vermektedir. Biz burada hiponatremi hiperkalemi ile
gelen kusma olgusunu değerlendirmeyi amaçladık. 7 aylık 4.5 kg bilinen vp şartlı erkek hasta günde
4-5 kez olan kusma ve son 1 gündür olan ateş şikayeti ile çocuk acil polikliniğimize başvurdu. Yenidoğan döneminde meningomyelosel nedenli opere olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 23 gün kalan, 5 aylıkken hidrosefali geçirmesi nedenli NRŞ tarafından opere edilip şant takılmış olan hastanın
geliş fizik muayenesinde genel durum orta – kötü, cilt soluk, turgor tonus azalmış, baş çevresi büyük
(>90 persentil) , nörolojik gelişimi geri, gözlerde batan güneş manzarası mevcuttu. Ara ara 5-10 sn
süren apne atakları izlendi. Hastanın gelişinde alınan biyokimyasında CRP=30 PROC= 0.38 Na:110,
K:7 saptandı. Öncelikle düşünülen şant enfeksiyonu açısından kranial BT’si çekilerek NRŞ’ye danışıldı.
Çekilen BT’sinde önceki BT’leri ile kıyaslandığında girişimsel NRŞ özellik saptanmadı. Alınan BOS örneğinde anlamlı özellik saptanmadı. Papilödem açısından değerlendirilen hastada bilateral optik atrofi
saptandı, kronik değişiklikler lehine değerlendirilerek papil ödem değerlendirilemedi. Hastanın kültürleri alınarak üçüncü kuşak BOS’a geçen sefalosporinlerden seftriakson 100 mg/kg/gün başlandı ve
elektrolit imbalansına yönelik tedavisi düzenlendi. Elektrolit imbalansı mevcut olan hasta, çocuk endokrinolojiye adrenal yetmezlik yönünden, çocuk nefrolojiye ise tubulopati açısından danışıldı. Alınan
ACTH ve kortizol düzeyleri normal gelmesi ile adrenal yetmezlik, FeNa, TRP, FeK normal saptanması
ile tubulopati ekarte edildi. Tedavisinin 48. saatinde idrar kültüründe >100.000 serratia marcescens
üremesi saptandı. Antibiyogramda meropenem, ertapenem ve seftriakson duyarlılığı tespit edilmesi
üzerine çocuk enfeksiyona konsülte edilen hastada predispozan faktör olarak temiz aralıklı kateterizasyon yapılması ve hastanın 48. saatte ateş aralığının açılmaması nedeniyle aldığı seftriakson tedavisine meropenem eklendi. Kusma ile gelen hiponatremi, hiperkalemi olgularında adrenal yetmezlik,
tubulopati ve ürosepsise bağlı kayıplar akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kusma, Hiponatremi, Hiperkalemi, Dehidratasyon, İdrar yolu Enfeksiyonu,
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P-056
Kusma Nedeniyle Gelen Hiponatremik Hipokalemik Olguda Bir Sebep:
Ürosepsis
İrem Gökdemir1 , Mey Talip Petmezci1 , Adem Karbuz1
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım, İstanbul
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul
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Özet: Elektrolitler yaşamsal fonksiyonlarda başrolde oynarlar ve elektrolit imbalansları klinik ile beraber değerlendirildiğinde klinik hakkında ipucu vermektedir. Biz burada hiponatremi hiperkalemi ile
gelen kusma olgusunu değerlendirmeyi amaçladık. 7 aylık 4.5 kg bilinen vp şartlı erkek hasta günde
4-5 kez olan kusma ve son 1 gündür olan ateş şikayeti ile çocuk acil polikliniğimize başvurdu. Yenidoğan döneminde meningomyelosel nedenli opere olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 23 gün
kalan, 5 aylıkken hidrosefali gelişmesi nedenli Beyin ve Sinir Cerrahi tarafından opere edilip şant takılmış olan hastanın geliş fizik muayenesinde genel durum orta – kötü, cilt soluk, turgor tonus azalmış,
baş çevresi büyük (>90 persentil) , nörolojik gelişimi geri, gözlerde batan güneş manzarası mevcuttu.
Ara ara 5-10 sn süren apne atakları izlendi. Hastanın gelişinde alınan biyokimyasında CRP=30 PROC=
0.38 Na:110, K:7 saptandı. Öncelikle düşünülen şant enfeksiyonu açısından alınan BOS örneğinde
anlamlı özellik saptanmadı. Papilödem açısından değerlendirilen hastada bilateral optik atrofi saptandı, kronik değişiklikler lehine değerlendirilerek papil ödem değerlendirilemedi. Hastanın kültürleri
alınarak seftriakson 100 mg/kg/gün başlandı ve elektrolit imbalansına yönelik tedavisi düzenlendi.
Elektrolit imbalansı mevcut olan hastadan alınan ACTH ve kortizol düzeyleri normal gelmesi ile adrenal yetmezlik, FeNa, TRP, FeK normal saptanması ile tubulopati ekarte edildi. Tedavisinin 48. saatinde idrar kültüründe >100.000 serratia marcescens üremesi saptandı. Antibiyogramda meropenem,
ertapenem ve seftriakson duyarlılığı tespit edilmesi üzerine tedavisine devam edildi. Ancak takiplerinde ateşinin direngen devam etmesi ve klinik olarak yanıt alınamaması nedeniyle aldığı seftriakson
tedavisine meropenem eklendi. Elektrolit imbalansının ise kusmayla kaybedilen vücut sıvılarından
kaynaklı olduğu düşünüldü. Kusma ile gelen hiponatremi, hiperkalemi olgularında adrenal yetmezlik,
tubulopati ve ürosepsise bağlı kayıplar akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kusma, Hiponatremi, Hiperkalemi, Dehidratasyon, İdrar yolu Enfeksiyonu,
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P-057
Kusma Nedeniyle Gelen Hiponatremik Hipokalemik Olguda Bir Sebep:
Üroseps
İrem Gökdemir1 , Mey Talip Petmezci1 , Adem Karbuz2
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım, İstanbul
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul
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2

Giriş: Elektrolitler yaşamsal fonksiyonlarda başrolde oynarlar ve elektrolit imbalansları klinik ile beraber değerlendirildiğinde klinik hakkında ipucu vermektedir. Burada hiponatremi hiperkalemiyle
gelen kusma olgusunu değerlendirmeyi amaçladık. 7 aylık ventriküloperitoneal şantlı erkek hasta son
3-4 günde, günde 4-5 kez olan kusma ve son 1 gündür olan ateş şikayetiyle çocuk acil polikliniğimize
başvurdu. Yenidoğan döneminde meningomyelosel nedenli opere olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 23 gün kalan, 5 aylıkken hidrosefali gelişmesi nedenli Beyin - Sinir Cerrahi tarafından opere
edilip şant takılmış olan hastanın geliş fizik muayenesinde genel durum orta – kötü, cilt soluk, turgor
tonus azalmış, baş çevresi büyük (>90 persentil) , nörolojik gelişimi geri, gözlerde batan güneş manzarası mevcuttu. Ara ara 5-10 sn süren apne atakları izlendi. Hastanın gelişinde alınan biyokimyasında
CRP=30 PROC= 0.38 Na:110, K:7 saptandı. Papilödem açısından değerlendirilen hastada bilateral optik atrofi saptandı, kronik değişiklikler lehine değerlendirilerek papil ödem değerlendirilemedi. Öncelikle düşünülen şant disfonksiyonu açısından çekilen kranial BT’sinde önceki BT’leriyle kıyaslandığında girişimsel nöroşirurjikal girişim düşünülmedi, şant enfeksiyonu açısından alınan BOS örneğinde
anlamlı özellik saptanmadı. Hastanın elektrolit imbalansını düzeltmek amacıyla 5 ml/kg hipertonik
salin yüklemesi yapıldı ve mayisi serum fizyolojik konsantrasyonunda düzenlendi, yakın elektrolit izlemiyle sıvısı düzenlendi. Tedavisinin 36. saatinde elektrolit imbalansı düzeltildi. Kültürleri alınarak seftriakson başlandı. Elektrolit imbalansı mevcut olan hastadan alınan ACTH ve kortizol düzeyleri normal
gelmesiyle adrenal yetmezlik, FeNa, TRP, FeK normal saptanmasıyla tubulopati ekarte edildi. BOS
ve kan kültürlerinde üreme saptanmadı. Tedavisinin 48. saatinde sondalı idrar kültüründe >100.000
Serratia Marcescens üremesi saptandı. Üriner ultrasonda her iki böbrek ve mesanede yaygın debris materyallerinin eşlik ettiği üriner enfeksiyon izlendi. Antibiyogramda meropenem, ertapenem ve
seftriakson duyarlılığı tespit edildi. Ancak takiplerinde ateşinin direngen devam etmesi, klinik olarak
yanıt alınamaması nedeniyle seftriakson tedavisine meropenem eklendi. Elektrolit imbalansınınsa
kusmayla kaybedilen vücut sıvılarından kaynaklı olduğu düşünüldü. Kusmayla gelen hiponatremi, hiperkalemi olgularında adrenal yetmezlik, tubulopati ve ürosepsise bağlı kayıplar akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kusma, Hiponatremi, Hiperkalemi, Dehidratasyon, İdrar yolu Enfeksiyonu,
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P-058
Kusma Nedeniyle Gelen Hiponatremik Hiperkalemik Olguda Bir Sebep:
Ürosepsis
İrem Gökdemir1 , Mey Talip Petmezci1 , Adem Karbuz2
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım, İstanbul
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul

1
2

Özet: Elektrolitler yaşamsal fonksiyonlarda başrolde oynarlar ve elektrolit imbalansları klinik ile beraber değerlendirildiğinde klinik hakkında ipucu vermektedir. Burada hiponatremi hiperkalemiyle
gelen kusma olgusunu değerlendirmeyi amaçladık. 7 aylık ventriküloperitoneal şantlı erkek hasta son
3-4 günde, günde 4-5 kez olan kusma ve son 1 gündür olan ateş şikayetiyle çocuk acil polikliniğimize
başvurdu. Yenidoğan döneminde meningomyelosel nedenli opere olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 23 gün kalan, 5 aylıkken hidrosefali gelişmesi nedenli Beyin - Sinir Cerrahi tarafından opere
edilip şant takılmış olan hastanın geliş fizik muayenesinde genel durum orta – kötü, cilt soluk, turgor
tonus azalmış, baş çevresi büyük (>90 persentil) , nörolojik gelişimi geri, gözlerde batan güneş manzarası mevcuttu. Ara ara 5-10 sn süren apne atakları izlendi. Hastanın gelişinde alınan biyokimyasında
CRP=30 PROC= 0.38 Na:110, K:7 saptandı. Papilödem açısından değerlendirilen hastada bilateral optik atrofi saptandı, kronik değişiklikler lehine değerlendirilerek papil ödem değerlendirilemedi. Öncelikle düşünülen şant disfonksiyonu açısından çekilen kranial BT’sinde önceki BT’leriyle kıyaslandığında girişimsel nöroşirurjikal girişim düşünülmedi, şant enfeksiyonu açısından alınan BOS örneğinde
anlamlı özellik saptanmadı.Hastanın elektrolit imbalansını düzeltmek amacıyla 5 ml/kg hipertonik
salin yüklemesi yapıldı ve mayisi serum fizyolojik konsantrasyonunda düzenlendi, yakın elektrolit izlemiyle sıvısı düzenlendi. Tedavisinin 36. saatinde elektrolit imbalansı düzeltildi. Kültürleri alınarak seftriakson başlandı. Elektrolit imbalansı mevcut olan hastadan alınan ACTH ve kortizol düzeyleri normal
gelmesiyle adrenal yetmezlik, FeNa, TRP, FeK normal saptanmasıyla tubulopati ekarte edildi. BOS
ve kan kültürlerinde üreme saptanmadı. Tedavisinin 48. saatinde sondalı idrar kültüründe >100.000
Serratia Marcescens üremesi saptandı. Üriner ultrasonda her iki böbrek ve mesanede yaygın debris materyallerinin eşlik ettiği üriner enfeksiyon izlendi. Antibiyogramda meropenem, ertapenem ve
seftriakson duyarlılığı tespit edildi. Ancak takiplerinde ateşinin direngen devam etmesi, klinik olarak
yanıt alınamaması nedeniyle seftriakson tedavisine meropenem eklendi. Elektrolit imbalansınınsa
kusmayla kaybedilen vücut sıvılarından kaynaklı olduğu düşünüldü. Kusmayla gelen hiponatremi, hiperkalemi olgularında adrenal yetmezlik, tubulopati ve ürosepsise bağlı kayıplar akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kusma, Hiponatremi, Hiperkalemi, Dehidratasyon, İdrar yolu Enfeksiyonu,
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P-059
Nadir Görülen Bir Malabsorpsiyon Sendromu: Imerslund-Grasbeck.
Melike Hande Tanal1 , Nevzat Aykut Bayrak2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenterolojisi, İstanbul
1

AMAÇ: Imerslund-Grasbeck sendromu (IGS), asemptomatik proteinüri ve selektif vitamin B12 malabsorpsiyonuna sekonder megaloblastik aneminin izlendiği çok nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. IGS, yaşamın genellikle ilk 1-2 yılında ortaya çıkar ancak tanı gecikebilir. Amacımız adölesan
dönemde tanı alan bir olguyu sunmaktır.
VAKA SUNUMU: Halsizlik, eklem ağrısı ve kilo alamama yakınmasıyla başvuran 16 yaşındaki kız hastanın fizik muayenesinde kayda değer bir bulgu yoktu. Karın ağrısı, ishal, boğaz ağrısı, dizüri ve ishal
tariflemeyen hastanın öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. Beslenmesi sebze ağırlıklıydı. Hastanın boy
Z skoru -2.44, ağırlık Z skoru -3.88 idi. Nöromotor gelişimi yaşıyla uyumluydu, fizik muayenesinde
özellik yoktu. Tetkiklerinde lökosit: 7800/µL, hemoglobin: 6,2 g/dL, hematokrit: %18,5 ve MCV:108
fL, trombosit:208x103/µL saptandı. Periferik yaymada 5-6 segmentli nötrofil hâkimiyeti görüldü. Direkt coombs ve akut faz reaktanları negatifti. BUN/kreatinin:11/0,62 mg/dl, AST/ALT:33/42 IU/l, total
protein/albümin:7,3/4,6 g/dL olarak saptandı. Elektrolit imbalansı yoktu. Hastanın folik asit düzeyi
8,92 ng/mL ve vitamin B12 düzeyi <50 pg/mL (normal değeri: >160 pg/mL) idi. Tam idrar tahlilinde
hafif proteinüri görüldü. 24 saatlik idrarda protein 8,3 mg/m2/saat saptandı. Eklem ağrısı açısından
değerlendirilen hastanın 25-OH Vit D3 düzeyi 9.9 ng/mL, DEXA testinde L1-L4 düzeltilmiş z-skoru:
-2.7 gelmesi üzerine osteoporoz saptandı. Tüm bu bulgularla IGS düşünülen hastaya 1000 mcg/gün
parenteral siyanokobalamin tedavisi başlandı. Anemisi dört haftada B12 vitamini tedavisi ile düzeldi.
Genetik tanı ve aile taraması için tetkikler devam etmektedir.
SONUÇ: Belirgin vitamin B12 eksikliği saptanan olgularda nadir de olsa IGS göz ardı edilmemelidir.
Proteinüri saptanması IGS şüphesini arttırır. Hastaların mutlaka anemik olması gerekmez. Tanı bazen genç erişkin yaşlarda da konulabilir. Tanı geciktikçe bu olgularda osteopeniye ait bulguların da
olabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Imerslund-Grasbeck sendromu, megaloblastik anemi, osteoporoz, vitamin B12
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P-060
İmmün Yetmezlikli ve İmmün Kompetan Çocuklarda Sitomegalovirüse
Bağlı Enterokolit Olguları
Furkan Erdoğan1 , Nevzat Aykut Bayrak1
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul

1

Amaç: Sitomegalovirus (CMV), özellikle immun yetmezlikli (İY›li) olgularda kolite yol açan bir etkendir. İmmün kompetan (İK) olgularda enfeksiyon genellikle asemptomatik ya da kendini sınırlayıcıdır,
enterokolit nadirdir. Dört hastalık vaka tecrübemizde, iki İK ve iki İY düşünülen hastada CMV’ye bağlı
gelişen kolit olguları karşılaştırmalı olarak sunuldu.
Olgu 1: 2 aylık, erkek bebek bir haftadır kesilmeyen günde yirmi defa sulu-mukuslu dışkılama ve ateş
şikayetiyle hastanemize başvurdu. Başvurusunda wbc:25790 µl/ml, lenfosit %71, albumin 2,38 g/dl
saptanan, gaita, idrar ve kan kültürlerinde üreme olmayan hastanın, gaita mikroskopisi normaldi.
Doku CMV PCR pozitif raporlandı, gansiklovir tedavisi verildi, takibinde günlük dışkılama sayısı 3’e
geriledi.
Olgu 2: 4 aylık, kız bebek üç gündür kesilmeyen kusma, ateş ve günde beş defa ishal şikayetiyle
hastanemize başvurdu. Başvurusunda wbc: 14260 µl/ml, lenfosit: %60 , albümin 3,9 g/dl, idrar kültüründe escherichia coli üredi. Kraniyel MRİ’da korpus kallozum agenezisi raporlandı. İshallerinin
persiste etmesi üzerine saptanan doku CMV PCR pozitifliği sonrasında gansiklovir tedavisi verildi ve
ishal şikayetleri geriledi.
Olgu 3: 36 günlük, erkek bebek, üç haftadır kesilmeyen günde on defa sulu ishal şikayetiyle başvurdu. Tetkiklerinde wbc 10070 µl/ml, lenfosit %33, albumin 3,09 g/dl, gaita adenovirus antijeni pozitif
saptandı. İshalin devamı üzerine alınan doku CMV PCR pozitif olarak raporlandı. Dört haftalık takibinde ishal geriledi. Hasta tekrarlayan dirençli enfeksiyon yatışları ve adrenal yetmezlik nedeniyle
İY açısından takibe alındı, 4 aylıkken akciğer enfeksiyonu nedenli yatışınında, multiorgan yetmezliği
sonucunda exitus olarak kaydedildi.
Olgu 4: 2 yaşında, erkek hasta, bir aydır süren günde beş defa kanlı ishal şikayetiyle başvurdu. Başvurusunda wbc 3555 µl/ml, lenfosit %40, albumin 4,2 g/dl saptandı. İshalin devamı üzerine alınan
doku CMV PCR pozitif olarak raporlandı. Takibinde ishal sayısı ve miktarınde gerileme tespit edildi.
Sık enfeksiyon, İY ve jak1 inhibitör defekti açından takiplidir.
Tartışma: CMV enterokolitinin İY’li olgularda yüksek mortalite ve morbidite nedenidir. İK olgularda
da enterokolit sebebi olabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirus, Enterokolit, İmmün yetmezlik, Çocuk
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P-061
Çocuklarda Kronik Rektal Kanamanın Nadir Bir Sebebi; Soliter Rektal Ülser Olgu Sunumu
Burak Bozkurt1 , Nevzat Aykut Bayrak1 , Handan Çetiner2
Zeynep Kâmil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji
Kliniği, İstanbul
2
Zeynep Kâmil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
1

Giriş: Soliter rektal ülser sendromu (SRUS), çocukluk çağında nadir görülür. Etyolojisi kesin olarak
bilinmemekle birlikte, zorlu defekasyon veya travma ile pelvik tabandaki paradoksik kasılmaların intrarektal basınç artışı ve prolapsusa yol açması sonucu rektal mukozada travmatik ve iskemik basınç
nekrozu gelişmesinden şüphelenilmektedir. Klinik bulgular arasında, kanlı-mukuslu dışkılama, aşırı
ıkınma, perineal ağrı, tenezm, kabızlık, parmakla dışkılamanın rahatlatılması ve nadiren rektal prolapsus sayılabilir. Bu yazıda, rektal kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı ile başvuran, 11 yaşındaki kız olgu sunulmuştur. Olgu Sunumu: 2 yıldır devam eden haftada 1-2 kez kanlı ama
daha çok mukuslu dışkılama ve kabızlık şikâyeti olan kız hasta dikkat eksikliği nedeniyle Risperidon
kullanmaktaydı. Sistemik muayenesi doğal, anal tonus ve perianal bölge muayenesi doğaldı. Laboratuar tetkiklerinde anemisi dikkat çekmekte olup çölyak otoantikorları, akut faz reaktanları, dışkı mikroskopisi ve dışkıda kalprotektin negatif saptandı. Batın MRİ’da; distal rektumda duvar kalınlaşması
görüldü. Kolonoskopide; Rektum 4-5. cm’de rektum duvarını yarım ay şeklinde saran, hiperemik zeminde, üzeri eksüdalı ülser alanı görüldü. Sigmoid kolon ve inen kolon normal olarak değerlendirildi.
Rektum biyopsi örneğinde histopatolojik bulgular, lamina propriada fibromüsküler hiperplazi, muskularis mukozada kalınlaşma ve düzensizlik; düzensiz, rastgele yerleşim gösteren kriptler görüldü.
Hastaya, rahatsızlığının doğal seyri ve konservatif önlemler ayrıntılı anlatıldı. Yüksek lifli diyet, oral
laksatif, mesalazin lavman ve probiyotik tedavisi ile takibe alındı.
Tartışma: SRUS’lu olgularda görülen yakınma ve lezyonlar sıklıkla inflamatuar bağırsak hastalıkları
ve malignite ile karışabilmektedir. Tekrarlayan rektal kanama tarif eden hastalarda tanıda en önemli
araç endoskopik ve histopatolojik değerlendirmedir. SRUS tedavisinde birçok hastada diyet ve lif desteği gibi konservatif yaklaşımlar faydalı olabilmektedir. Ancak, fayda görmeyen hastalar için medikal
ve/veya biofeedback tedavi ile cerrahi girişim gibi seçenekler de uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: çocuk, kabızlık, soliter rektal ülser sendromu, rektal kanama
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P-062
İzole Transaminaz Eksikliği Nedeniyle İzlenen Bir Hastada Pızz Mutasyonu
Saptanması
Yeşim Yağlı1 , Nevzat Aykut Bayrak1
Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul

1

Amaç: Alfa 1 Antitripsin (AAT), karaciğerde sentezlenen bir glikoproteindir. AAT, serin proteaz inhibitör ailesi’nin (SERPİNA) bir üyesidir. Esas görevi, aktive olmuş nötrofillerden salınan proteazları
inhibe etmektir. AAT geni genotipik olarak; normal allel (PİMM), taşıyıcı allel (PİMS, PİMZ) ve eksik
allel (PİSS, PİSZ, PİZZ) olmak üzere üç ana grupta incelenmektedir. En sık görülen eksik varyant PİZZ
allelidir. Alfa-1 antitripsin eksikliği (AATE) karaciğer hücresi endoplazmik retikulumunda sıra dışı AAT
birikimine neden olarak akciğer ve karaciğer hasarına yol açan ko-dominant kalıtımlı bir hastalıktır.
AAT eksikliği, çocukluk çağı karaciğer hastalıklarının en sık görülen genetik nedenidir. Amacımız, karaciğer fonksiyon (KCF) testlerinde yükseklik nedeniyle tetkik edilirken AAT eksikliği tanısı alan hastayı
sunmaktır.
Olgu sunumu: Birinci derece kuzen evliliğinden zamanında, sorunsuz olarak 2800 g doğan 4 yaşındaki erkek hasta, 1 yıldır bilinen hipertransaminazemi nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde bir özellik
yoktu. Fizik muayenesi normaldi, organomegali saptanmadı. Tekrarlanan KCF tetkiklerinde sadece
transaminazları yüksekti (ALT: 96 IU/L ve AST:80 IU/L.) Abdomen USG normaldi. Metabolik tetkiklerinde özellik saptanmadı. Hepatit viral markerlar negatif olarak saptandı. Seruloplazmin: 33 mg/dl. AFP:
1,91 ng/ml. Alfa1AT 0.41 mg/dL( >90 mg/dl) olması üzerine genetik tetkik istenen hastada homozigot
mutant PIZZ alleli saptandı. Hasta alfa1 antitripsin eksikliği tanısı aldı.
Tartışma: Alfa 1 antitripsin eksikliği asemptomatik seyredebilmekte olup, çocukluk yaş gurubunda
transaminaz yüksekliği ile izlenen hastalarda akla gelmesi gereken bir hastalıktır. Tanı alan hastaların
kronik karaciğer hastalığı gelişimi açısından çocuk gastroenteroloji ve kronik akciğer hastalığı gelişimi
açısından çocuk göğüs hastalıkları tarafından yakın takip edilmeleri gerekmekte olup, karaciğer hastalığı için tek tedavi karaciğer transplantasyonudur. Akciğer hastalığına yönelik ATT enzim infüzyonu
uygulanabilir
Anahtar Kelimeler: Alfa 1 antiripsin, Hipertransaminazemi, PIZZ mutasyonu
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P-063
Valproik Asit Kullanımı Sonrası Akut Nekrotizan Pankreatit
Yasin Yılmazer1 , Nilüfer Dener1 , Mustafa Akçam1 , Hasan Çetin1
Süleyman Demirel Üniversitesi

1

Özet : Akut pankreatit; şiddetli karın ağrısı, safralı kusma, batın distansiyonu, ateş gibi klinik bulgularla seyreden ve çocukluk çağında nadir rastlanan bir hastalıktır. Akut pankreatit gelişiminden sorumlu
tutulan ilaçlardan birisi de valproik asiddir. (VPA) (2) Biz de VPA kullanımı sonrası akut pankreatit gelişen bir olguyu tartıştık. 5 yaş kız hasta kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile dış merkezden akut batın ve
trombositopeni ön tanıları ile tarafımıza sevk ile geldi. Öyküsünde 4 yıldır epilepsi nedeni ile valproik
asit (Convulex®) ilacını (son 1 yıldır 60 mg/kg/g dozdan) kullandığını öğrendik. FM’de umblikus çevresi
hassasiyet mevcuttu. Laboratuar değerlerinde Lipaz:739 U/L (21-67) Platelet:57.000 (153-473) CRP:54
mg/L (0-5) idi. Çekilen abdominal BT yorumundan ‘akut nekrotizan pankreatit’ ile uyumlu olduğu öğrenildi. Akut pankreatit etiyolojisinde karşılaşılan travma, koledokolitiyazis, viral enfeksiyonlar, anatomik, metabolik defektler; öykü, klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile dışlanarak valproik
asit kullanımına bağlı akut pankreatit tanısı konuldu. VPA ilacını 1 gündür kullanmayan hastanın ilaç
düzeyi 40 mcg/mL (50-100) olarak geldi. Hasta komplikasyonlar açısından yakın izlem amaçlı ÇYBÜ’ne
yatarak izleme alındı. Hastanın oral alımı kapatıldı. Nekrotizan pankreatit nedeni ile antibiyoterapi
tedavisi ve somatostatin başlandı. VPA kesildi. Takibinin 3. gününde karın ağrısı olmayan, lipaz değerlerinde gerileme olan hastanın oral alımı açılarak çocuk gastroenteroloji servisine devredildi Sonraki
yıllarda tanımlanan hastalardan elde edilen veriler VPA’e bağlı gelişen akut pankreatit tablosunun
ilaç dozu, kullanım süresi, serum VPA düzeyi ve ilave antiepileptik kullanımından bağımsız olduğunu
ortaya koymaktadır (3). Bildirilen hastaların çoğunun serum VPA düzeylerinin normal olması, VPA’e
bağlı akut pankreatitin dozdan bağımsız (idiyosenkratik) bir yan etki olduğunu düşündürmektedir
(3,6) Şiddetli karın ağrısı ve safralı kusma yakınmaları ile gelen pediyatrik hastalarda akut pankreatit
de akla getirilmeli ve ilaç kullanımı sorgulanmalıdır. Diğer etiyolojik nedenlerin ekarte edildiği durumlarda, VPA’in dozdan ve kullanım süresinden bağımsız olarak bu yan etkinin olabileceği göz önünde
bulundurulmalı ve kısa sürede ilacın kesilip uygun tedavi başlanması önerilir . (7)
Anahtar Kelimeler: NEKROTİZAN PANKREATİT, VALPROİK ASİT
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P-064
Yenidoğan Döneminde Karaciğer Nakli Yapılabilir Mi?
Merve Aslan1 , İpek Acarbulut2 , Arzu Aras3 , Reha Artan3
Akdeniz Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Antalya
Akdeniz Üniversitesi, Neonatoloji , Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi,çocuk Gastroenterolojisi , Antalya
1
2

GİRİŞ: İlerleyici ailevi intrahepatik kolestaz (PFIC) çocukluk çağı kolestatik karaciğer hastalıklardan
biridir. Kaşıntı, sarılık ve hepatosplenomegali ile nitelidir.
OLGU SUNUMU: 32 yaşındaki anneden IVF gebelik sonucu G3P2Y2 olarak 35 hafta 6 günlük C/S ile
2450 gr ağırlığında doğan kız bebek direkt hiperbilirubinemi, hepatosplenomegali, GGT normal kolestatik neonatal hepatit, trombositopeni nedeniyle postnatal üçüncü günde yenidoğan yoğun bakım
ünitesine yatırıldı. Aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, alkalen fosfat ve gama glutamil
transferaz değerleri normal olan, kolestaz ve portal hipertansiyon bulguları hızlı ilerleyen hastaya histopatolojik olarak ilerleyici ailesel intrahepatik kolestaz (PFIC) tip 2 tanısı konuldu. Hipoalbuminemi,
hipoprotrombinemi, yaygın asit, belirgin venöz kollateral, portal hipertansiyon, dekompanse siroz
bulguları geliştiği için postnatal 35.günde anneden karaciğer nakli yapıldı. Posttransplant 25.gününde akut selüler rejeksiyon gelişti, standart tedaviye yanıt verdi. İmmünsupresif tedaviye bağlı olduğu
düşünülen hipertrofik kardiyomyopati gelişti, beta blokör başlandı. Hasta posttransplant altmışıncı
gününde yoğun bakım ünitesinden taburcu edilerek poliklinik izlemine alındı. Transplantasyondan
dört ay sonra evde gelişen aspirasyon nedeniyle ani solunum ve dolaşım yetmezliği gelişti. On beş
dakika resüsitasyonu takiben hastamız sevk edildiği yoğun bakım ünitemizde takibinin dokuzuncu
gününde düzelmeyen solunum yetmezliği nedeniyle kaybedildi.
TARTIŞMA: PFIC sıklıkla erken süt çocukluğu ve çocukluk çağında görülen hepatosellüler kaynaklı
kolestazla seyreden ve siroza ilerleyen bir kolestatik hastalıktır. Çocukluk çağında hastalıktan ölüm
nedeni genellikle karaciğer yetmezliğidir. Olguların hayat kalitesini yükseltecek medikal ve cerrahi
tedaviler uygulanmakla birlikte çoğu olguya karaciğer nakli gerekmektedir. Olgumuzda olduğu gibi
transplantasyon endikasyonu yenidoğan döneminde de konabilir.
Anahtar Kelimeler: karaciğer, nakil, yenidoğan,
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P-065
ÇOCUKLARDA NADİR GÖRÜLEN BİRLİKTELİK: DERMATİTİS HERPETİFORMİS- ÇÖLYAK HASTALIĞI
Esra Polat1
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji, İstanbul
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul
1
2

GİRİŞ: Çölyak Hastalığı (ÇH), genetik yatkınlığı olan bireylerde, glutene bağlı olarak ortaya çıkan, otoimmun bir enteropatidir. Emilim bozukluğuna bağlı olarak tipik/gastrointestinal sisteme ait ya da
atipik/gastrointestinal sistem dışı semptomlar görülebilir. Boy kısalığı, gecikmiş puberte, osteoporoz/
osteopeni, tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi olabileceği gibi, myokardiyal, hepatik, nörolojik,
dermatolojik tutulum da görülebilir. Burada dermatitis herpetiformis saptanan ÇH tanılı bir hasta
sunulmuştur. OLGU Şiddetli atopik dermatit tanısı ile takipli 14 yaşındaki kız hasta doku transglutaminaz yüksekliği saptanması nedeniyle Çocuk Gastroenteroloji polikliniği’ne refere edildi. Boy ve kilosu
50-75. persentilde olan hastanın fizik muayenesinde tüm cildinde belirgin kuruluk; yüz, her iki ön kol
ve bacakta olmak üzere tüm vücudunda değişen şiddetlerde yaygın büllöz-yer yer krutlu lezyonlar
dışındapatoloji yoktu. Özofagogastroduodenoskopi ile alınan biyopsilerin histopatolojik değerlendirilmesinde ÇH (Marsh evre 3B) ile uyumluydu. Genetik değerlendirmede HLADQ8 doku grubu pozitifliği saptandı. Glutensiz diyet (GFD) başlanan hasta eş zamanlı olarak pediatrik dermatoloji kliniği ile
değerlendirildi. Alınan cilt biyopsisinde IgA depozitleri saptanan lezyonlar “Dermatitis Herpetiformis”
(DH) olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA: CH varlığının diğer otoimmun hastalıklara olan yatkınlığı artırdığı bilinmektedir. ÇH’ nın
immun aracılıklı mukokutanöz bulguları az sıklıkla adolesan dönemde, artan sıklıkta erişkin dönemde
görülmektedir. Erişkin hastalarla yapılan klinik çalışmalarda DH prevalansı %8-9 olarak belirtilmiştir.
Genetik nedenlere bağlı olarak yıllık insidans değişse de çocukluk çağında yaklaşık 6 kat daha düşük
olduğu ifade edilmiştir. Genç erişkinlerde daha fazla görülen DH tedavisinde GFD etkin olmakla birlikte Dapson tedavisi de kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: çocuk, çölyak hastalığı, dermatitis herpetiformis
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P-066
Çocukluk Çağında Kusmanın Nadir Bir Nedeni: Akalazya
Banu Özata Abanoz 1, Mustafa Çavuşoğlu 1, Dilek Güller 2, Ayşe Merve Usta 2, Nafiye Urgancı 2,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,istanbul
1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,çocuk Gastroenteroloji
Anabilim Dalı,İstanbul
2

Giriş: Akalazya, alt özofagus sfinkterinde (AÖS) gevşeme defekti ve özofagusun intratorasik kısmının
genişlemesi ile karakterize, çocuklarda nadir görülen bir özofagus motilite hastalığıdır. Hastalık insidansı 100.000 de 1,6 olarak saptanmıştır. Etyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamış olan hastalığın
nedeni olarak herediter, otoimmun, dejeneratif ve infeksiyöz faktörler suçlanmaktadır. Bununla birlikte myenterik pleksusdaki ganglion hücre kaybı veya azalmasının primer rol oynadığı düşünülmektedir. Akalazya hastalarında en sık yutma güçlüğü ve özofagusta birikmiş gıdaların regürjitasyonu görülür ve buna sıklıkla kilo kaybı eşlik eder. Bu vakamızı kusma, kilo alamama şikayetleriyle başvuran
hastalarda akalazya hastalığı da düşünülmesi gerektiğini vurgulamak için sunduk.
Olgu sunumu: 3 yıl dokuz aylık erkek hasta, 20 gündür olan her yemekten sonra öksürme, balgam çıkarma ve kusma şikayetleriyle çocuk gastroenteroloji polikliniğine başvurdu. Hastanın özgeçmişinde
ve soygeçmişinde bir özellik yoktu. Hastanın fizik muayenesinde VA: 14,7 (10-25p) boy: 93 cm ( <3 p)
idi. Sistemik muayene bulguları normal olarak değerlendirildi. Tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek
fonksiyon testleri, elektrolit düzeyleri normal sınırladaydı. Hastaya kontrastlı özofagus mide duodenum grafisi ( ÖMD) çekildi. ÖMD akalazya bulguları ile uyumlu olarak “özofagogastrik bileşkede darlık
(kuş gagası görünümü), özofageal dilatasyon (megaözofagus), kontrast madde pasajının gecikmeli
olarak geçtiği görülmüştür(geç boşalması). “ şeklinde raporlandı. Hastaya yapılan gastroözofageal
endoskopide özofagus alt uçta darlık saptandı. Hastaya gastroözofagial darlığı genişletmek ve yutulan materyalin geçisişini engellemeyecek seviyeye düşürmek amacıyla balon dilatasyon tedavisinin
yapılması planlandı.
Sonuç: Akalazya hastaların yaşam kalitesinde ve işlevsel durumunda azalmaya neden olan kronik bir hastalıktır. Gastroözofageal reflü hastalığı tanısıyla izlenen ancak tedaviye cevap vermeyen, progresif kusma
ve yutma güçlüğü şikayeti devam eden hastalarda ayırıcı tanı olarak düşünülmeli ve tetkik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Akalazya, kusma, yabancı cisim
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P-067
BÜYÜME ve GELİŞME GERİLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ; DUODENAL WEB
HASTALIĞI
Mustafa Çavuşoğlu1 , Banu Özata Abanoz1 , Nihat Sever2 , Dilek Güller3 , Ayşe Merve Usta3 , Nafiye
Urgancı3
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul1
2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Ve Hepatoloji Bilim Dalı,
İstanbul1
1

Giriş: Konjenital barsak hastalıklarından biri olan duodenal web hastalığı; barsağın ön segmentinin
anormal embriyolojik gelişimi sonrası gelişen duodenal darlık nedenlerinden biridir. Sıklıkla çocukluk
çağında tanı alan hastalık; darlığın şiddeti, lokalizasyonu ve büyüklüğüne göre değişen semptomlar
gösterebilmektedir. Tekrarlayan kusma epizodları , karın şişkinliği ve büyüme gelişme geriliğinin nadir bir nedeni olarak bilinmektedir. Kusma nedeni ile takip edilen ve tedaviye cevap vermeyen hastada yapılan endoskopi sonrası duodenal web tanısı konulan olgu sunulmuştur. Olgu sunumu; 2 yaşında kız hasta; tekrarlayan kusma ve kilo alamama şikayetleriyle başvurdu. Hastanın özgeçmişinde
ve soygeçmişinde özellik bulunmamaktaydı. Yapılan fizik muayenesinde VA: 8,5 kg (<3p) Boy: 78 cm
(<3p) batın muayenesinde karın şişliği görülen hastanın diğer sistem muayeneleri doğaldı. Tam kan
sayımı normal saptanmış ve karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, elektrolit düzeyleri normal sınırlar
içindeydi. Öyküsünde sindirilmemiş besin artıklarını içeren kusmalarıda öğrenilen hastaya çekilen
kontrastlı özofagus mide duodenum grafisinde double bubble görünümü ve duodenal darlık saptanması üzerine, üst gis endoskopisi yapıldı. Hastanın endoskopisinde duodenum geçişinde genişleme
ve yemek artıkları ile tıkalı olduğu; duodenumdan ilerlendiğinde endoskobun fundusa çıktığı görüldü.
Bunun üzerine Duodenal obstruksiyon ön tanısı ile yapılan laporoskopik duodenoenterostomi operasyonunda doudenum birinci kısmında dilatasyon ve 3. Kısmında web ile uyumlu görünüm saptandı. Operasyonda web eksize edildi. Hastanın takibinde kusma yakınması olmadı ve kilo alımı görüldü.
Sonuç; Duodenal web hastalığı konjenital barsak hastalıkları içerisinde duodenal darlıklarının nadir
bir nedenidir. Sıklıkla süt çocukluğu döneminde tanı alan hastalık nadiren ileri yaşlarda da tanı alabilmektedir. İnatçı kusma ve kilo alamama şikayeti olan hastaların ayırıcı tanısında konjenital anomaliler
her zaman akılda tutulmalıdır. Böylece gereksiz medikal tedavilerle zaman kaybedilmeden büyüme
ve gelişme geriliği gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler: duodenal web, kusma, kilo alamama,
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P-068
Enflamatuar Bağırsak Hastalığı Öntanısıyla Yapılan Kolonoskopide Beklenmeyen Sonuç
Hasret Ayyıldız Civan1
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

GİRİŞ: İnflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn ve Ülseratif kolit hastalıkları için genel bir başlık olarak
kullanılır. Crohn hastalığı ağızdan makata kadar sindirim sisteminin tüm bölge ve katlarını tutabilirken, ülseratif kolit kalın bağırsağı ve bağırsağın mukoza dediğimiz iç yüzeyini etkileyen bir hastalıktır.
Her iki hastalıkta bağırsaklarda ülserlere neden olur ve hastalar en sıklıkla karın ağrısı, kronik ishal
( kanlı veya kansız), kilo kaybı, gelişme geriliği, ateş, deri döküntüleri, bazen eklem ağrısı-şişliği gibi
bulgularla başvurur.
OLGU: çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme polikliniğimize 15 yaşında erkek hasta, karın ağrısı ve son 2 aydır olan ishal şikayeti ile başvurdu. Dışkısında mukus yoktu ancak 2 kere kan
görülmüştü. Hastanın öz ve soy geçmişinde bilinen kronik hastalık yoktu. Fizik muayenesinde, antropometrik ölçümleri takvim yaşı ile uyumluydu. Batın muayenesi ve perianal bakı normal, diğer
sistem muayene bulguları normaldi. Yapılan tetkiklerinde kan sayımı ve kan biyokimyası normaldi,
Sedimentasyon: 32mm/saat saptandı. Yapılan dışkı tetkiklerinde, dışkı kültüründe üreme yoktu, dışkı
mikroskopisinde 4-5 lökosit ve eritrosit görüldü, dışkı clostridyum toksini ve amip antijeni negatif
saptandı, dışkıda parazit kist ve trofozoiti görülmedi. Dışkı fekal kalprotektin: 352 mcg/gr dışkı(N< 50
mcg/gr dışkı) saptandı. Hastanın 4 haftadan uzun süren karın ağrısı ve ishal şikayeti olması ve akut
faz ve dışkı kalprotektin düzeylerinin yüksek saptanması üzerine hastaya kolonoskopi yapıldı. Yapılan
kolonskopide, tüm kolon mukozası makroskopik olarak normal görünümdeydi çekum bölgesinde
4 adet hareket halinde olan enterobius vermicularıs paraziti görüldü. Terminal ileum mukozası da
makroskopik olarak normal görünümdeydi. Hastaya albendazol tedavisi başlandı.Tüm segmentelerden alınan biyopsi örneklerinin patolojk incelemesi normal olarak değerlendirildi. Hastanın medikal
tedavi sonrası şikayetleri tamamen düzeldi.
SONUÇ: İnflamatuar bağırsak hastalığı tanısı konulan hastalar yaşam boyu tedavi alır. Hastalara bu
kronik hastalık tanısını koymadan önce mutlaka terminal ileum ve çekumun kolonoskopla değerlendirilmesi gerekir. Aktif şikayet ve laboratuar tetkikleri inflamaruar bağırsak hastalığı için tipik olsa da
nadir görülen durumlar (bu durumda Enterobius enfeksiyonu gibi) hastalığı taklit edebilir.
Anahtar Kelimeler: kronik ishal, kolonoskopi, kıl kurdu
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P-069
Crohn hastalığında karın ağrısının nadir nedeni: Yersinia Enfeksiyonu
Çisen Morgül1 , Ayşe Odacılar1 , Zuhal Bayramoğlu2 , Zerrin Önal3 , Selda Hançerli4 , Özlem Durmaz3
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, İstanbul, Türkiye
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Abd, İstanbul, Türkiye
3
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk Gastroenteroloji Bd, İstanbul, Türkiye
4
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk Enfeksiyon Bd,
İstanbul, Türkiye
1
2

Giriş: Crohn hastalığı(CH) intestinal yolun herhangibir bölümünü tutabilen enflamatuvar barsak hastalığıdır.Karın ağrısı, ishal, büyüme geriliği, kilo kaybı en sık görülen semptomları arasındadır.Crohn
hastalığında izlemde ortaya çıkan karın ağrılarının hastalık aktivasyonu, komplikasyonlar ya da enfeksiyondan kaynaklanabileceği akla gelmelidir.Ayırıcı tanıda görüntüleme yöntemleri de en az mikrobiyolojik incelemeler kadar yol göstericidir. Bu sunuda radyolojik bulgular ışığında yersinia enterokoliti
ön tanısı ile tedavisi başlanan, izlemde bulguları gerileyen fistülize-crohn hastası sunulmuştur.
Olgu: Sekiz yaşında fistülize-crohn hastalığı tanısı ile 6 haftadır izlenen kız hasta, 1 gündür olan karın
ağrısı, ateş şikayeti ile tarafımıza başvurdu. İlk başvurusunda karın ağrısı, ağızda yaralar, gelişme geriliği ve fistül yakınması ile gelmiş; terminal ileum tutulumlu fistülize crohn hastalığı tanısı almıştı. Pediatrik Crohn hastalığı aktivite indeksi(PCDAİ) 77.5 bulunan olguya remisyon indüksiyonu için TGF-beta
içeren “exclusive” enteral nutrisyon tedavisi başlanmıştı. Enteral nütrisyonun 3.haftasında TPMT aktivitesi normal bulunarak remisyonun idamesine yönelik azatioprin tedavisi ilave edilmişti. Bulguları
gerileyen olgu poliklinik izlemleri ile takip edilmekteydi. Olgunun son başvurusunda muayenesinde,
ağız içinde aft, perianal bölgede akıntısız fistül ağzı ve batında hassasiyeti mevcuttu. Haftasında karın
ağrısı ve ateş şikayeti olması üzerine batın ultrasonogrofisi(USG) çekildi. Dilate barsak ansları, omental yapılarda ekojenite artışı, multiple lenf nodları saptandı. Batın BT’sinde mezenter kökünde 1.5-2
cm çapta nekrotizan lenf nodları, mezoda ve mezenter kökünde bakteriyel lenfadenit ile uyumlu olabilecek görüntü izlendi.Ön planda tüberküloz veya yersinia enfeksiyonu düşünüldü.Ateşi ve akut faz
reaktanlarında artışı olan hastanın PPD testi 0 mm saptandı. PAAC grafisinde özellik yoktu.Yersinia
enfeksiyonu ön tanısı ile sülperazon ve gentamisin tedavisi başlandı. Tedavinin 1.gününde ateşi geriledi.Bulguları gerileyen hastanın tedavisi 10 güne tamamlanarak kesildi.
Sonuç: Fistülize-crohn hastalığı olan olgumuzda exclusive enteral nutrisyon ve azatioprin tedavisi
ile remisyon sağlanmış olup anti-TNF tedaviye ihtiyaç duyulmamıştır.Hastalık aktivasyonunu düşündüren yakınmalarla gelen olguda radyolojik bulgular ile yersinia enfeksiyonu düşünülmüş olup antibiyoterapi ile bulguları gerilemiştir. Bu olgumuz ile ‘Hastalık yoktur, hasta vardır’ söylemini bir kez
daha hatırlatmak ve radyolojik bulguların ayırıcı tanıdaki önemini vurgulamak, enflamatuvar barsak
hastalığında aktivasyon tanısından önce enfeksiyonları dışlamanın önemini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, yersinia enfeksiyonu

273

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

P-070
Çocuklarda Kafatası Deformitelerinde Aktif Pozisyonel Tedavide Erken
Yaşın Etkisi
Alper Özçelik2 , Hüseyin Avni Solgun1
Altınbaş Üniversitesi
Biruni Üniversitesi

1
2

Özet: Deneyim ve Hedefler: Kafatası şekil bozuklukları,yenidoğan bebeklerin değişik sebeplerden
dolayı kafataslarında görülen yamukluk, düzlük veya asimetridir. Pozisyonel kafa deformitelerinin
(PKD) gelişimi için doğum sonrası ilk dört ay kritik öneme sahiptir ve 4. ayın sonunda deformasyon
şiddeti en üst seviyeye ulaşır.
Metotlar: 2014 ile 2018 yılları arasında kurumumuza başvuran kafa şekil bozukluğu nedeniyle takip
edilen ve pozisyon tedavisi önerilen bebekler retrospektif olarak incelendi. Hastaların, cinsiyet, doğum yöntemi (normal/sezeyan), doğumdaki gebelik haftası (prematüre/matür), tortikollis, ventriküloperitoneal şant varlığı, ikiz kardeş, gibi klinik parametreleri ve doğum zamanı ve başvuru zamanı,
tedavi süresi (gün), başlangıç ve tedavi sonrası DD, CVAI ve CR ölçümleri hasta veri sisteminden elde
edildi. Hastalar morfolojik olarak 4 gruba ayrıldı. Grup 1(plagiosefali), Grup 2 (brakisefali) ve Grup 3;
sefalik indeksi <78, Grup 4 (combo; brakisefali+plagiosefali) olan bebekler. Bebekler tedavi başlangıç
yaşına göre; <4 ay ve >4 ay olarak 2 gruba ayrıldı. İstatiksel analiz IBM ® SPSS ® Statistics (version
21.0) kullanılarak yapıldı. Sonuçlar: 89 (%58.9) erkek ve 62 kız (%41.1) bebeğin 3D scanner ile konservatif tedavi öncesi ve sonrası antropometrik ölçümleri analiz edildi. 78 (%51.7) bebekte plagiosefali,
57 (%37.7) bebekte combo (plagiosefali+plagiosefali) ve 16 (%10.6) bebekte brakisefali saptandı. Her
iki deformasyon tipinde de, tedavi başlangıç yaşı hem >4 ay hem de <4 ay infantlarda, başlangıç ve
tedavi sonrası CVAI ve DD seviyeleri anlamlı olarak farklılık göstermekteydi. Aynı zamanda, <4 ay infantlardaki hem CVAI hem de DD düzeylerindeki iyileşme oranları, > 4 ay infantlardan istatiksel olarak
pozitif yönde anlamlı bir farklılık göstermekteydi.( p<0.05)
Kararlar: Çocuk hekimlerinin hastalığın ciddiyetini değerlendirebilmesi ve hastalığı erken teşhis edebilmesi çok önemlidir. Kafa büyüme hızındaki düşüşe bağlı olarak kranial asimetrideki düzelme oranları, ilerleyen bebek yaşı ile birlikte azalmaktadır. Bu bebeklerin konservatif tedaviden fayda görebilmeleri için erken tanı ve yakın izlem dikkat edilmesi gereken en öncelikli durumdur.
Anahtar Kelimeler: Kafatası şekil bozuklukları, Aktif Pozisyonel tedavi,Erken yaş
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P-071
Siproheptadine bağlı deliryum tablosu: Olgu sunumu
Ozan Hira1 , Emine Ergül Sarı1 , Hilal Betül Yazgan1 , Hasan Tunç Şarman1 , Gül Gültekin2 , Sadık
Sami Hatipoğlu1
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

1
2

Giriş: Siproheptadin iştah açıcı etkisi sebebi ile kullanılan antihistaminik etkili ilaçlardan birisidir. Olgumuzda ilacın nöropsikiyatrik yan etkilerine dikkat çekilmektedir.
Olgu: On yaş erkek hasta ateş şikayeti ile çocuk acile başvurdu. Öyküsünde 2 gündür ateşli olduğu,
üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisi amacı ile amoksisilin-klavulonik asit ve parasetamol kullandığı ifade edilen hastanın alopesi, nöromotor retardasyon, konuşma bozukluğu, kilo azlığı sebebi ile
çocuk endokrinoloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk nöroloji polikliniklerinden takipli olduğu ve özgeçmişinde annenin şizofreni tanısı ile takip edildiği ve 1,5 yıl önce vefat ettiği, babanın 40 yaşında sağlıklı olduğu ve hastanın çocuk esirgeme kurumunda kaldığı, hafta sonları babası ile zaman geçirdiği
öğrenildi. Fizik muayenesinde ateş:38,5 °C,kalp tepe atımı 110/dk, genel durumu orta, orofarenks
hiperemik, timpanik membranlar doğal, solunum sesleri bilateral eşit, doğal, kardiyovasküler sistem
taşikardik, batın rahat olarak saptandı. Ense sertliği ve meningeal irritasyon bulguları hasta uyumsuzluğu nedeniyle değerlendirilemedi. Çocuk acil polikliniği müşahede takibinde ateş şikayetinin devam
etmesi, vücudunda ve çevresinde gezinen böcekler şekliden görsel sanrılarının başlaması üzerine ensefalit ön tanısı düşünüldü. Seftriakson, vancomisin, asiklovir antibiyoterapileri başlandı. Papil ödem
açısından göz kliniğine konsulte edilen hastanın göz dibi muayenesi yapılması amacı ile tropikamid
göz damlası damlatıldı. Göz dibi muayenesi normal olarak saptandı. Beyin tomografisi çekildi ve normal olarak saptandı. Sanrılarının yoğunlaşması üzerine kranial mr çekilemedi. Çocuk görsel sanrıların ağırlaşması, kendine zarar verici davranışları olması üzerine çocuk psikiyatriye danışıldı. Kendine
zarar vermesi engellenmesi amacı ile haloperidol uygulanan hastanın takibinde saatler sonrasında
görsel sanrılarında gerileme saptandı. Ensefalit- deliryum etiyoloji ön tanılarıyla çocuk servisine yatırılan hastanın anamnezi tekrar sorgulandığında kilo azlığı sebebi ile siproheptadin kullandığı öğrenildi.
Klinik bulguları siproheptadin kullanımı ve tropikamid göz damlası uygulamasına bağlanan hastanın
nörolojik muayenesinde özellik saptanmadı. Klinik bulguları ve septik markerları gerileyen hasta ilgili
yandal poliklinikleri ve çocuk psikiyatri kontrolü önerisiyle taburcu edildi.
Sonuç: Çocuk yaşta görülen nöropsikiyatrik semptomların ayırıcı tanısında ilaç yan etkilerinin olabileceği ve anamnezin dikkatlice alınması gerekliliği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Deliryum, Siproheotadin
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P-072
Tekrarlayan Lokalize Döküntü ve Halsizlikle Başvuran FMF Olgu Sunumu
Ahmet Girgeç1 , Hakan Kardeş1 , Zuhal Örnek1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Zonguldak

1

Özet : Otozomal resesif kalıtılan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) tekrarlayan ateş, döküntü, artrit, artralji,
karın ağrısı gibi klinik bulgularla karakterizedir. Birçok sistemi tutabilen FMF’in en önemli komplikasyonu böbrek tutulumuna bağlı amiloidoz gelişimidir. Tedavide kullanılan temel ilaç ise kolşisin’dir. Bu
makalede çocuk hastalıkları polikliniğine tekrarlayan tek taraflı lokalize ayak bileğinde ödem, kızarıklık ve döküntü yakınmaları ile başvuran ve takibinde klinik ve genetik tetkikler sonucunda FMF tanısı
alan bir olgu sunulmuştur. FMF multisistemik bir hastalık olup tanı klinik olarak konulmaktadır. Tanı
kriterleri olarak Türk toplumunda sık olarak görülen FMF; tekrarlayan ateş, karın ağrısı, artrit veya
artralji ya da izole erizipel benzeri döküntüsü olan çocuklarda ön tanıda mutlaka akla gelmelidir. Bu
sayede çocuklarda erken amiloidoz gelişimi ve komplikasyonları engellenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Artrit, FMF, tekrarlayan döküntü
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P-073
Olgularla Akut Romatizmal Ateş Tedavisine Kullanılan Asetil Salisilik Asite
Bağlı Gelişen Hepatotoksisite
Merve Aktürk Abanoz1 , Cagatay Nuhoglu1
Sbü Tıp Fakültesi Haydarpaşa Numune Suam Çocuk Kliniği

1

ÖZET: Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokoklarla (GABHS) oluşan üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen ve multisistemik tutulum gösteren bir hastalıktır . Akut Romatizmal Ateş’te tedavi yapılmadığında veya düzenli profilaksi uygulanmadığında, zamanla gelişen
romatizmal kalp hastalığı ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde edinsel kalp hastalığının sık nedenlerindendir. Atak sırasında kalp tutulumu olmayan hastalarda antienflamatuar
tedavi salisilatlar ya da benzeri non-steroid antienflamatuar ilaçlarla yapılır ARA da klinik olarak görülen artrit veya hafif kardit tablosunda ilk tercih edilen ilaç asetilsalisilik asittir. Özellikle ateş, artrit
ve artraljide hızlı bir düzelme görülür. Klinik düzelme 1-2 hafta içinde izlenir, bu süre zarfında tam
doz anti inflamatuar tedavi verilmelidir. Terapötik etkinlik için asetilsalisilik asit seviyelerinin belirli
düzeylerde olması önerilir. Tedavi sonrası oralama 2-3 gün içinde artrit kliniği düzelmeye başlar. Düzelme görüldükten sonra doz azaltılmaya başlanır ve toplam 6-8 hafta içinde tedavi azaltılarak kesilir.
Asetilsalisilik asite bağlı hepatotoksisite gelişme riski çocuklarda erişkinlere göre daha yüksektir. Bu
bildiride 2015-1019 yılları arasında kliniğimizde ARA tanısıyla takip edilen 65 hasta içerisinde artrit
nedeniyle aspirin başlandıktan sonra karaciğer enzimlerinde yükselme görülüp takip edilen 4 olgu bu
komplikasyona dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş ,aspirin. karaciğer toksisitesi
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P-074
K vitamini yapılmayan geç hemorajik kanama
Aynur Gulieva1 , Selçuk Uzuner1 , Feyza Ustabaş Kahraman1 , Ufuk Erenberk2 , Ayşegül Doğan Demir1 , Araz Kazımov1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, İstanbul
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Acil, İstanbul

1
2

Özet: Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminin eksikliğine bağlı gelişmektedir. Erken, klasik ve geç
hemorajik tipi görülmektedir. K vitamini eksikliğine bağlı hemorajiler önemli morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Doğumdan sonra yapılan K vitamini her ne kadar her bebeğe uygulanmakta olsa
da günümüzde eksikliğine bağlı hemorajiler görülmektedir. Vaka 32 günlük erkek bebek emmede
azalma, kusma şikayeti ile çocuk acil servisimize getirildi. Sağlıklı anne-babadan term, sağlıklı olarak
doğmuş, sadece anne sütüyle beslenmiş ve travma öyküsü yoktu. Hastanın ebeveynlerinin doğum
sonrasında K vitamini yaptırmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde rengi soluk, fontanel gergin, tepkiler azalmış, diğer sistem muayeneleri doğal görüldü. Vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi normal sınırlar
içerisindeydi. Tetkiklerinde kan beyaz hücresi 13000/mcl, hemoglobin 11,2 g/dl, trombositler 613000/
mcl, protrombin zamanı ve aptt ölçülemeyecek kadar uzun, diğer kan tetkikleri normal değerlerde
görüldü. 2 mg K vitamini İV olarak yapıldı. Takibinde taze donmuş plazma uygulandı. Hastaya beyin
bilgisayarlı tomografisi çekildi: lateral ventriküllerde kanama, intraserebral hematom ve subaraknoid
kanama mevcuttu. Hastaya ekstraventriküler drenaj takıldı. Nöbetleri olduğundan antiepileptik tedavi başlandı. Takiplerinde hastanın şant ihtiyacı olmadı, beyin EEG si normal değerlendirildi. Hasta halen çocuk nörolojisi tarafından nöromotor gelişim geriliği yönünden takip edilmektedir. Tartışma Koagulasyonda önemli bir rolü olan K vitamini karaciğerde gama karboksilasyonla pıhtılaşma faktörleri
II, VII, IX ve X’u aktive ederek koagulasyonda rol oynar. Ayrıca protein C ve S sentezinde kofaktördür.
K vitaminin plasentadan geçişi az, anne sütünde düzeyi yetersiz ve bağırsak florası henüz gelişmemiş
olduğundan yenidoğan döneminde düzeyi normalden düşüktür. K vitamini eksikliğine bağlı hayati
önemli intrakranial, göbek, deri ve GİS kanamaları sıklıkla gelişmektedir. Hastalar genellikle solukluk,
bilinç bulanıklığı, kusma veya emmede azalma, ön fontanelde bombelik semptomlarıyla başvurmaktadır. K vitamini ülkemizde rutin olarak yapılmasına rağmen ne yazık ki yenidoğanın geç hemorajik
hastalığı sıklıkla karşılaştığımız hastalıktır. K vitamini yaptırmak istemeyen ailelere detaylı bilgi verilmeli ve yapılmasının önemi üstüne basılarak söylenmelidir.
Anahtar Kelimeler: hemoraji, k vitamini, intraserebral kanama
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P-075
Tedaviye dirençli krup vakası yabancı cisim aspirasyonu
Semanur Ceylan1 , Selin Yıldız1 , Nisa Nur Özeren1 , Nesibe Hatun Ozan1 , Pınar Canizci Erdemli1 , Asuman Kıral1 , Sinem Bayraktar1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim
Dalı
1

Giriş: Krup 6 ay ile 4 yaş arasında görülen subglottik ödem ile karakterize %95 viral etkenlerin neden
olduğu üst hava yolu obstrüksiyonu bulguları ile (stridor, havlar tarzda öksürük, solunum sıkıntısı)
kendini gösteren bir tablodur. Destek tedavisiyle hızlıca düzelir. dirençli seyirde ayırıcı tanı olarak
öykü ve akciğer grafisinde özellik olmasa bile yabancı cisim aspirasyonu akılda tutulmalıdır.
Amaç: Solunum sıkıntısı ile gelen 6ay-4 yaş arası çocuklarda, öykü ve akciğer grafisi normal olsa bile
ayırıcı tanıda mutlaka yabancı cisim aspirasyonu düşünülmelidir.bu vakamızda konu ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçladık
Olgu: 9 aylık bilinen hastalık öyküsü olmayan erkek hasta öksürük morarma hızlı nefes alıp verme
şikayeti ile acil servise başvurmuştur. Krup tarzı öksürüğü sebebiyle verilen tedaviler sonrası eve gönderilmiş.Şikayetlerinin devamı üzerine 3.kez acil servise başvurdu. Vital bulguları: spo2:%98 dss:45/
dk nabız:138/dk TA:90/60 ateş:37C Fizik muayenesinde takipne stridor ve ses kısıklığı mevcuttu. Her
iki hemitoraks solunuma eşit katılıyordu. Dinlemekle solunum sesleri kabaydı. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. wbc:15900/mm3 (%49neu) hgb:11,4 gr/dl plt:324000 /mm3 crp:0,87mg/dl PA akciğer
filmi doğal olup havalanma farkı yoktu. İnfiltrasyon izlenmedi. Hasta interne edildi. Hastanın öyüsü derinleştirildiğinde şikayetleri başlamadan önce balık yediği öğrenildi. Hasta yabancı cisim aspirasyon şüphesi ile yapılan rijit bronkoskopik girişim sırasında subglottik alanda saplanmış biçimde,
yaklaşık 0,5cm boyutlarında balık kılçığı tek parça halinde çıkarıldı. Bronkoskopik girişim sonrasında
semptomları gerileyen, herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta servis yatışının 7.gününde şifa
ile taburcu edildi.
Sonuç: Yabancı cisim aspirasyonu özellikle yeni gıdalar almaya ve oyuncakla oynamaya başlayan çocuklarda sık karşılaşılan bir durumdur. Zamanında müdahale edilmediğinde morbidite ve mortalite
oranı yüksektir. Tanı çoğu kez hikaye ve görüntüleme yöntemleri ile konulabİlir. tanı koyabilmek için
aileden ayrıntılı anamnezin alınması özellikle aspirasyona yönelik hikayenin sorgulanması oldukça
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: krup , yabancı cisim aspirasyonu,
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P-076
Cilt döküntüleri ile başvuran Mastositoz Vakası, Ürtikerya Pigmentosa
Tahir Aydın1 , Hatice Nilgün Selçuk Duru1 , Zafer Türkoğlu2
Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği
Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği

1
2

Amaç: Mastositoz, en sık deri olmak üzere çeşitli organlarda klonal mast hücre çoğalması ve birikimi
ile karakterize bir hastalıktır. Çocuklarda deriye sınırlı mastositozların en sık görülen formu Ürtikerya
Pigmentosa’dır. Yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar, vakaların %90’ında sistemik tutulum izlenmez ve
pubertal dönemde remisyon görülür. Ürtikerya pigmentosa lezyonları, vücudun herhangi bir bölgesinde, deri renginden kahverengiye kadar değişen renklerde makül, papül ve nodüllerden oluşur.
Lezyonlara kaşıntı eşlik edebilir. Biz de bu makalemizde cilt döküntüleri ile başvuran Mastositoz vakası olarak Ürtikerya Pigmentosa olgusunu sunduk. Olgu 9 aylık kız çocuğu vücudunda uzun zamandır
olan kahverengi lekeler ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde ciltteki lezyonların ciltten kabarık
olmadığı, fakat kaşındığı zaman kabarıp bül oluştuğu gözlendi. Hastanın Cildiye konsültasyonu sonucunda Mastositoz tanısı düşünüldü. Hastanın alınan rutin tetkiklerinde anormallik saptanmaması
üzerine deriye sınırlı mastositoz tiplerinden selim seyirli Ürtikerya Pigmentosa olduğu düşünüldü.
Sistemik tutulum eşlik etmediği ve tipik Darier bulgusu pozitif olduğu için antihistaminik tedavisi verilerek gerekli önerilerde bulunuldu. Hasta düzenli kontrollere gelmek üzere takibe alındı.
Tartışma: Mastositozlar, deri, kemik iliği, karaciğer, dalak, lenf nodu ve gastrointestinal sistemde
mast hücre çoğalması ve birikimiyle karakterize bir hastalık grubudur. Kutanöz mastositozların en sık
görülen formu ürtikerya pigmentosadır. Hastalarının %50’den fazlasında 2 yaşından önce başlangıç
görülür. Bizim hastamızda lezyonların başlangıç dönemi bilinmemekle birlikte ilk 6 ayda olduğu düşünülmektedir. Ürtikerya pigmentosa lezyonlarının boyutları ve renkleri çeşitlilik göstermekle beraber makül, papül ve nodül şeklinde görülebilir. Deri lezyonlarına fiziksel travma (ovma, sürtme gibi)
ile lezyon etrafında eritem ve ürtiker gelişimi Darier bulgusu olarak bilinir. Çocuklardaki tüm kutanöz
mastositoz formlarında, akut mast hücre aktivasyonuna bağlı anaflaksi, tüm vücutta flushing, nefes
darlığı, bulantı, kusma, diare ve hipotansiyon gibi bulgular erişkinlerin aksine son derece nadirdir.
Ürtikerya pigmentosa tanısı klinik olarak konulur, histopatolojik olarak doğrulanır. Deri lezyonlarının
histopatolojisinde dermiste mast hücre birikimi tespit edilir. Hastamıza klinik olarak tanı konuldu,
sistemik bulgusunun olmaması ve ailenin isteği üzerine histopatolojik tanıya gidilmeden takibe alındı.
Anahtar Kelimeler: döküntü, mastositoz, ürtikerya pigmentoza, pediatrik dermatoloji, pediatrik hematoloji,

280

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

P-077
Akut Lenfoblastik Lösemi Hastasında Febril Nötropeni Tedavisi Sırasında
Solunum Sıkıntısı Sebebi: Methemoglobinemi
Kadir Kılıç2 , Fatih Ağcakoyunlu2 , Gökçe Kuru2 , Dildar Bahar Genç2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Pediatri Bilim Dalı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

2
2

GİRİŞ: Methemoglobinemi kanda demiri ferrik (Fe+3) forma okside olmuş hemoglobin miktarının
artmasıyla karakterizedir. Bu form dokulara oksijen taşıyamaz, vücutta artması değişik derecelerde
siyanoza sebep olur. Burada Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) ve febril nötropeni tanısıyla takip edilmekteyken peruktan girişim sonrasında methemoglobinemi gelişen bir olgu sunulmaktadır.
OLGU: Üç yaş kız hasta ALL tanısıyla indüksiyon tedavisi almaktayken febril nötropeni gelişti. Geniş
spektrumlu antibiyotik tedavisi ve uygun tedavi modifikasyonlarına rağmen ateşin devam etmesi nedeniyle Torakoabdominal bilgisayarlı tomografi çekildi. Hastada sağ böbrekte taş ve sağ renal pelviste pyonefrozla uyumlu görüntü saptandı. Antifungal tedaviye ek olarak perkütan drenaj ve nefrostomi kateteri takılması kararı alındı. Girişimsel Radyoloji tarafından, lokal anestezi altında herhangi
bir komplikasyon olmadan işlem tamamlandı. Hasta servise geri kabul edildiğinde hastanın taşipneik
olduğu görüldü. Satürasyonu oksijen desteğine rağmen %90’ın üzerine çıkmıyordu. Ayırıcı tanıda kanama ve febril nötropenik sepsis/pnömoni düşünüldü. Hemoglobinde düşme olmadığından kanama
dışlandı, akciğer tomografisinde pnömoni izlenmedi. Kan gazında ph:7.46, PCO2:30 mmHg, P02:66
mmHg, HCO3:26 mmol/L, Baz Açığı:5 mmol/L, Methemoglobin:30.1 % saptandı. Hastaya lokal anestetik uygulamasına bağlı methemoglobinemi tanısı konuldu ve yüksek akımlı oksijen ve iki doz askorbik
asit uygulandı. Hastanın taşipne ve satürasyon düşüklüğü düzeldi, kontrol kan gazında Methemoglobin değeri normal saptandı. Nörolojik defisiti olmayan hastamız idame tedavisine devam etmektedir.
SONUÇ: Normal koşullarda kanda methemoglobin düzeyi %1’in altındadır. Yüzde 10-15 ve üzeri değerlerde siyanoz bulgusu ortaya çıkabilir. Yüzde 35’in üzerine çıktığında doku hipoksisi sonucunda
halsizlik, taşikardi, solunum sıkıntısı, bulantı ve kusma gibi sistemik semptomlar eklenir. Kanserli hastalarda febril nötropeni sürecinde enfeksiyon, kalp yetersizliği ve kanama gibi birçok sebebe bağlı
olarak solunum sıkıntısı gelişebildiğinden ilk planda akla methemoglobinemi gelmeyebilir. Girişimsel radyolojik işlemlerin yanısıra intratekal tedaviler ve kemik iliği aspirasyonları sırasında da lokal
anestetik ajanlar kullanılabilmektedir. Bu nedenle onkoloji hastalarında solunum sıkıntısı geliştiğinde
kangazında methemoglobin düzeyinin kontrol edilmesi gereksiz tetkikleri engelleyebilir ve askorbik
asit ve metilen mavisinin hızla başlatılması kalıcı nörolojik hasarı engelleyebilir.
Anahtar Kelimeler: methemoglobinemi
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P-078
Williams Sendromlu Hastaların Klinik Olarak ve Kemik Metabolizmasının
Değerlendirilmesi
Barkın Tığ1 , Banu Nur1 , Hakan Nur3 , Adil Boz4 , Ercan Mıhçı2
Akdeniz Üniversitesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları,antalya
Akdeniz Üniversitesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları --genetik Bilim Dalı,antalya
3
Akdeniz Üniversitesi,fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,antalya
4
Akdeniz Üniversitesi,nükleer Tıp Anabilim Dalı,antalya
1
2

Amaç: Williams Sendromu (WS); kromozom 7q11.23 bölgesindeki hemizigot mikrodelesyon sonucu oluşan bir ardışık gen mikrodelesyon sendromudur. Kardiyovaskuler hastalık (supravalvuler aort
stenozu, pulmoner stenoz, hipertansiyon), tipik yüz görünümü (elfin face), bağ dokusu hastalıkları,
boy kısalığı, büyüme geriliği, entellektüel yetersizlik, endokrin bozukluklar (hiperkalsemi, hiperkalsiüri, hipotirodizm, erken puberte) ve cana yakın kişilik olarak adlandırılan kendine has bir kişilik ile
karakterizedir. Sendromun önemli bulgularından biri de hiperkalsemidir. Bu çalışmanın amacı, WS’li
olgularımızda yaş, cinsiyet, eşlik eden klinik belirtilerin, radyolojik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi ve izlemde ortaya çıkabilecek klinik sorunlara karşı farkındalığın artmasıdır.
Gereç ve yöntemler: Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Genetik Polikliniğinde takip edilen 2-39 yaş arasındaki 40 WS lu (19 kız, 21 erkek) hastanın kayıtları geriye dönük olarak
incelendi. Hastaların fenotipik özellikleri, eşlik eden organ anormallikleri (kardiak, renal, endokrinolojik, vb), psikometrik analizleri ve kemik dansitometri değerleri kaydedildi.
Bulgular: Değerlendirilen 40 hastanın 23 ünde kardiyak, 7 hastada renal, 15 hastada göz, 8 hastada
tiroid, 18 hastada ise gastrointestinal sistem kaynaklı sorunlar saptandı. Psikometrik analiz yapılan
hastaların 19 unda hafif entelektüel yetersizlik (EY), 10 unda orta derece EY, 2 sinde ise ağır derecede
EY olduğu saptanıldı. Yaşı uygun 10 hastada kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde 2 hastada
osteopeni, 2 hastada da osteoporoz bulguları saptanıldı
Sonuç: WS mikrodelesyon kaynaklı bir genetik hastalık olmakla birlikte diğer sendromik hastalıklar
gibi pek çok farklı sistemi etkileyebilmektedir. Bu tanıyı almış olan hastaların detaylı organ taramasının yapılması, hastaların nöromotor gelişim açısından da desteklenmesi ve bu hasta grubunda osteopeni/osteoporoz açısından da izlenilmesi ve gerekliliği halinde uygun tedavinin erken başlanması
yaşam kalitelerinde artışa neden olabilecektir
Anahtar Kelimeler: Williams Sendromu, Kemik Metabolizması, Osteoporoz
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P-079
6p25.3 Delesyon Sendromu ve 18. Kromozomda Ring Formasyonu Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Zeynep Ezgi Gürle1 , Mervan Bekdaş1 , Nimet Kabakuş1 , Furkan Dinçer1
Abant İzzet Baysal Üniversite Hastahanesi

1

Özet : 6p25.3 delesyon sendromu büyüme-gelişme geriliği, dismorfik yüz görünümü, hipotoni, beyaz
cevher ve corpus callosum anomalileri, kardiyak defektler, göz anomalileri, iskelet ve renal anomaliler ile karakterize, nadir görülen bir mikrodelesyon sendromudur. Bugüne kadar 70 vaka bildirilmiştir. Herhangi bir kromozomda görülebilen ve genetik materyalin kaybı ile sonuçlanan ring kromozom formasyonu ise başlı başına mental retardasyon, dismorfik yüz görünümü ve epilepsi nedenidir.
Burada dismorfik yüz görünümü nedeniyle araştırılan bir olguda saptanan 6p.25 delesyonu ve 18.
kromozomda ring formasyonu birlikteliği olan bir olgu sunulacaktır. 2 aylık kız hasta, atipik yüz görünümü nedeniyle polikliniğimize getirildi. Hikayesinden hastanın, aralarında akrabalık bulunmayan
anne ve babanın çocuğu olarak, miadında, sezeryan ile, 2600 gram olarak doğduğu, solunum sıkıntısı
nedeniyle 9 gün yoğun bakım bakım ünitesinde izlendiği öğrenildi. Fizik muayenesinde hipotoni, büyüme gelişme geriliği (vücut ağırlığı:4070gr (3-10 p), mikrosefalik görünüm, izole yarık damak, geniş
ve basık burun kökü, düşük kulak, umbilikal herni, sağ gözde ekzotropia, telekantus ve solda pes ekinovarus saptandı. Batın USG’si normal olan hastanın Ekokardiyografisinde sekundum ASD saptandı.
Göz dibi incelemesinde patoloji saptanmadı. BERA testinde orta derecede mikst tip işitme kaybı vardı.
Hastanın EEG’si fokal anormal bulgular göstermekteydi. Çekilen kraniyal MRI’da her iki lateral ventrikülde hidrosefali saptandı. Etiyolojiyi aydınlatmaya yönelik yapılan kromozom analizinde 46,XX,r(18)
(p?q?) 18. kromozomda ring formasyonu ve Cgh array analizinde ise 6p25.3 bölgesini kapsayan 149
kb’lık, 18p11.32p11.21 bölgesini kapsayan 13933 kb’lık ve 18q22.3q23 bölgesini kapsayan 5528 kb’lık
delesyonlar saptandı. Sonuç olarak; dismorfik yüz yapısı ile başvuran hastaların klinik bulgularına
sebep olabilecek mutasyonların beraberce olabileceği konusunda dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: 6p25.3 delesyon sendromu, 18.kromozomda ring formasyonu
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P-080
Termoreglation disorders in an infant with Prader-Willi syndrome – case
report
Ancuta Lupu1 , Ingrith Miron1 , Vasile Valeriu Lupu1
Grigore T. Popa University Of Medicine And Pharmacy, Iasi, Romania

1

Introduction: Prader-Willi syndrome (PWS) is a complex genetic syndrome characterized by a multitude of pathological entities, of which we include: diminished fetal activity, obesity, muscular hypotonia, mental retardation, hypogonadism and acromicria. The thermoregulatory disorder is a rare but
well-known complication of Prader-Willi syndrome. This is, in most cases, benign, but can sometimes
lead to hyperpyrexia and subsequently to multiple organ failure and exitus if not treated properly.
In the present paper, we chose to emphasize the clinical features of an infant diagnosed with Prader-Willi syndrome and the deficient mode of hypothalamic functionality that subsequently led to
thermoregulatory disorders, but also problems diagnosing a febrile syndrome without initial confirmation of a genetic pathology.
Case report: We report the case of a 6-month-old infant who was admitted to the 5th Pediatric Clinic
for hyperpyrexia, dragging interstitial pneumonia, acute respiratory failure, generalized hypotonia.
Although the patient had previously received intravenous antibiotic therapy associated with symptomatic for one week, hyperpyrexia persisted. The genetic examination raised the suspicion of PWS,
which was subsequently confirmed by MLPA test. By eliminating the usual causes of febrile syndrome, it has been established that the patient was suffering from a thermoregulatory disorder due
to hypothalamic dysfunction within the PWS, responding favorably to physical methods to combat
fever.
Conclusion: The thermoregulatory disorder can be an integral part of the clinical spectrum in children with Prader-Willi syndrome and should be carefully monitored, given its severe and potentially
fatal complications.
Anahtar Kelimeler: hypothalamic dysfunction, Prader-Willi syndrome, thermoreglation
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P-081
Siyanozun Ayırıcı Tanısında Methemoglobinemi & Türkiye Koşullarında
Tedavisi
Olena Erkun1 , Mehmet Fatih Orhan2 , Ayşe Tarım1
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Ve Onkolojisi Bd, Sakarya

1
2

GİRİŞ: Siyanoz, çocuk acile başvuruda hızlı yaklaşım gerektiren durumlardan biridir. Redükte hemoglobin artışı nedeniyle deri ve mükoz membranların mavi renk almasıdır. Methemoglobinemi,
dolaşımdaki hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalmasıdır. Methemoglobinemi tedavisinde
metilen mavisi ve/veya askorbik asit kullanılabilir. G6PD eksikliğinde metilen mavisi kullanılmaz. Türkiye’de G6PD eksikliği bölgeden bölgeye değişmekle birlikte %0,25-18 arasında sıklıkta görüldüğü için
askorbikasit’in daha ön planda kullanılması gerektiğini vurgulamak için bu vakayı sunduk.
OLGU: Olgumuz 45 günlük erkek bebekti. Huzursuzluk, morarma, emmeme şikayetleri ile acil servise başvurdu. 20 saat öncesinde lidokain ve prilokain hidroklorür içeren lokal anestezik uygulanarak
sünnet olduğunu öğrenildi. Fizik muayenesinde peroral siyanoz ve ajitasyonu olan, kardiyak ve solunum patolojisi olmayan, oksijen saturasyonu %92, nabız 160/dk, solunum sayısı 46/dk saptandı.
%100 oksijen desteği ile siyanozu gerilemedi. Kapiller kan gazında pH 7.234, pO2 39.2 mmHg, pCO2
34.9mmHg, laktat 9.3, MetHb %7,5 olarak bulundu. Hastaya methemoglobinemi tanısı konuldu. İntravenöz askorbik asit 60 mg/kg uygulandı. Siyanozu düzeldi. Tedavisinin 6. saatinde MetHb %2,6, 12.
saatinde %1,6’a düştü. Ek şikâyeti görülmeyen hasta şifa ile evine gönderildi.
TARTIŞMA: Edinsel Methemoglobinemiye en sık lokal anestezikler gibi ilaçlar ve nitrat içeren sebzeler
neden olur. Sağlıklı insanlarda, oksidan maddelerle temas sonucu oluşan Methemoglobin düzeyi,
sitokrom-b5 redüktaz enzimi tarafından %1,5-2‘nın altında tutulur. 0-3 aylık çocuklarda sitokrom b5
redüktaz aktivitesi düşük olduğu için fetal Hb daha kolay oksitlendiğinden toksik maddelere bağlı
Methemoglobinemi riski artar. Methemoglobin düzeyi %20 ‘den düşükse ve hasta asemptomatikse
sadece destek tedavisi yeterli olabilir. G6PD eksikliği bilinmiyorsa ya da eksikliği varsa Vitamin C kullanabiliriz. Vitamin C enzimatik olmayan yoldan indirgeyerek etkisini gösterir.
SONUÇ: Lokal anestezik olarak kullanılan lidokain ve diğer ilaçlar küçük çocuklarda edinsel methemoglobinemiye yol açabilmektedir. Lokal anestezik uygulanma öyküsü bulunan, siyanoz ile başvuran
çocuklarda methemoglobinemi düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Askorbik asit, Çocuk, Lidokain, Methemoglobinemi, Metilen mavisi, Prilokain
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P-082
Çocuk çağında nadir görülen kronik miyeloid lösemi iki olgu
Mehmet Fatih Orhan1 , Olena Erkun2 , Mustafa Büyükavcı1
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Ve Onkolojisi Bilim Dalı, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya

1
2

AMAÇ: Kronik miyeloid lösemi (KML), miyeloproliferatif bir hastalıktır ve çocukluk çağı lösemilerinin
%2-3 ünü oluşturur. Hastalığın kesin tanısı Philadelphia kromozomunun tespiti ile konulur. Spesifik
belirti ve bulguların olmaması tanıda güçlüklere neden olabilir.Tanıdan haftalar ya da aylar öncesinden başlamış da olabilir. Rutin tıp muayenesi olan, şikayeti olmayan, ama tesadüfen trombositoz ve
lökositozu olup vitamin B12 yüksekliği görülmesi üzerine irdelenen ve sonunda KML alan iki olguyu
sunmayı amaçladık.
OLGU 1: 14 yaşında erkek hasta büyüme gelişme geriliği nedeniyle endokrin klinikte takipli, polikliniğine başvurmuştur. Boy 152 cm (<3persantil), VA: 37.2 kg (3-10 persantil). Fizik muayenede bunun
dışında patolojik bulguları olmayan, hepatosplenomegali ile lenfoadenopati bulunmayan hastanın
tetkiklerinde:Beyaz küre 20.900/mm3, Nötrofil 13.400/mm3, Bazofil 376/mm3, Trombosit 1.022.000/
mm3, B12>2000 pg/ml tespit edilmiştir. Fizik muayenede patolojik bulguları olmayan, hepatosplenomegali, lenfoadenopati bulunmayan hasta hematoloji polikliniğine gönderilmiştir. USG ile dalak
kraniyokaudal büyüklüğü 134mm olup yaşına göre artmış olarak rapor edildi. FİSH(Floresan in situ
hibridizasyon) yöntemi ile periferik kanda %64 oranda t(9;22) saptandı. KML kronik fazda değerlendirildi, imatinib başlandı.
OLGU 2: 17 yaşında erkek hasta yüzünde sivilce nedeniyle cildiye polikliniğe başvurdu. Fizik muayenede patolojik bulgular olmayan hasta karaciğer costa kenarında +2cm ve dalak +2cm ele geliyor.
Rutin hemogramda Beyaz küre: 32.700/mm3, Nötrofil 26900/mm3, Bazofil 588/mm3 saptandı. USG
ile karaciğer normalden büyük 190mm, dalak kraniyokaudal büyüklüğü 211mm olup yaşına göre artmış olarak rapor edildi.FİSH ile periferik kanda tamamında t(9;22), kemik iliğinde %98 oranda t(9;22)
saptandı. KML kronik fazda değerlendirildi, imatinib tedavi başlandı.
SONUÇ: Genel Pediatri pratiğinde hiçbir şikayeti olmadığı halde rutin muayenede lökositoz, trombositoz, B12 vit.yüksekliği tespit edilen vakalarda KML gibi malign hastalıklar akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: bcr-abl pozitif, çocuk, kronik, miyeloid
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P-083
Nadir Görülen Bir AML Olgu Sunumu
Deniz İlgün Gürel1 , Özgür Cartı2
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, Aydın

1
2

Giriş: Akut megakaryoblastik lösemi çocukluk çağında nadir görülen bir akut myeloid lösemi alt tipidir. Down sendromu ile birlikte olan AMKLve diğer pediatrik AML alt tiplerinden daha kötü sağkalım
oranlarına sahiptir. Kompleks karyotip olan AMKL‘lerde genetik anormallikler hastanın izlemindeki
rolünü belirlediği için olgumuzu sunmak istedik.
Olgu: On sekiz aylık erkek hastada, sünnet sonrası tüm vücutta yaygın döküntü ve morarmalar farkedildiği,bundan öncesinde çarpma/vurma sonrası oluşan morarmalar dışında kanama şikayetinin
olmadığı öğrenildi. Ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi semptomların eşlik etmediği belirtildi. Dış merkezde
lokal anestezi ile sirkumsizyon operasyonu yapıldığı ve öncesinde herhangi bir kan tetkiki yapılmadığı
belirtildi. Operasyon sonrası hemogram ve koagülasyon tetkikleri istenmiş, anemi ve trombositopeni saptanması nedeniyle ITP ön tanısıyla hastanemize yönlendirilmişti.Başvurusunda yapılan fizik
muayenesinde vital bulguları normal, yüzünde ve gövdesinde yaygın peteşiler; bacaklarda, inguinal
bölge, skrotumda eski , yeni ekimotik lezyonları mevcuttu. Traubesi kapalı olan olgunun karaciğeri
kot altında palpe edildi.Olgunun yapılan tetkiklerinde tam kan sayımında Hb: 6.9 gr/dl, Hct: % 21.7,
MCV: 79 fl,WBC:12430/mm³, #NEU:3000/mm³,PLT: 12000/mm³,D.Coombs:negatif, koagulasyon normal, biyokimyasında LDH:1422 saptandı.AFR negatifti.PY’sinde eritrositlerde hafif hipokromi ve anizositoz mevcuttu,hemoliz bulgusuna rastlanmadı. Her alanda 2 trombosit görüldü.Lökosit formülünde %60 blast saptandı.Viral seroloji negatif, vitamin B12 ve folat değerleri normaldi.Bisitopeni
ve periferik yaymasında atipik hücre görülen olguya akut lösemi ön tanısı ile kemik iliği aspirasyonu
yapıldı. Kİ giemsa boyalı yaymasında %72 oranında koyu bazofilik sitoplazmalı, sitoplazmik saçakları
olan, gevşek kromatinli iri blastik hücreler görüldü .Hasta Kİ morfolojisi ve akım sitometri sonuçlarıyla
AMKL(FAB AML-M7)tanısı aldı.Kemik iliğinden moleküler ve sitogenetik tetkikler gönderildi.AML BFM
2013 protokolüne uygun KT başlandı.Kemik iliğinden gönderilen kromozom analizinde hiperdiploidi
ve kompleks karyotip (56,XY,+2,+6,+7,+8,+10,+13,+14,+19,+20[4]/46,XY[2]) saptandı. Down sendromu
olmayan AMKLtanılı olguya tam doku uyumu olan babadan allojenik hematopoetik kök hücre nakli
yapıldı.
Tartışma: AML hastalarında 150’den fazla yapısal ve sayısal,tekrarlayan kromozomal değişiklik bildirilmiştir.Kompleks karyotip,AML hastalarının %10-12’sinde görülmekte ve kötü klinik gidiş ile ilişkilendirilmektedir. Geniş hasta serilerinin sitogenetik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,genetik
bilgilerin artmasını,prognostik ve tanı anlamında yeni belirteçlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akut Megakaryoblastik Lösemi, Down olmayan AMKL, Kompleks Karyotip
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P-084
HİPEREOZİNOFİLİ YAPAN PARAZİTER ENFEKSİYON; TOKSOKARA
Nesrin Coşkun1 , Ayşe Bozkurt Turhan2 , Uğur Demirpek3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Hematoloji-onkoloji Ana Bilim Dalı
3
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
1

Giriş: Periferik kanda eozinofil yüzdesi %3-5;mutlak sayısı 350-500/µL arasındadır.Eozinofili>500, Hipereozinofili ise >1500/µL üzerindeki değerler için kullanılmaktadır.Hipereozinofilik sendrom tanısı
için >6ay,>1500/mm3 (bir ay arayla 2 kez bakılan)ve eozinofilik doku hasarı şarttır. Eozinofili, non-hematolojik(sekonder veya reaktif) ve hematolojik(primer veya klonal)bozukluklarda ortaya çıkabilir
ve organ hasarına yol açabilmektedir. Eozinofilinin en sık sebepleri;parazitik enfeksiyonlar, alerjik
hastalıklar ve ilaç yan etkileridir.Vaskülitler,karsinomlar,T hücreli non-Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin
lenfomada da eozinofili sekonder olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu vaka, hipereozinofili nedenleri
arasında paraziter enfeksiyonların akılda tutulması ve ayırıcı tanıdaki yerini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
Olgu:14aylık kız hasta,3 aydır vücudunda kaşıntı,ellerinde pürülan akıntılı lezyonlarının olduğu,alt ekstremite ve gövdede kaşıntılı hiperemik,makülopapüler döküntüleri nedeniyle atopik dermatit tanısı
konulduğu, şikayetlerinin bahçeli eve taşındıktan sonra arttığı, semptomlarının gerilememesi üzerine
scabies tedavisi gördüğü, bakılan kan değerlerinde WBC:32000/mm3 saptanması üzerine lösemi ön
tanısıyla Çocuk Hematoloji-Onkoloji polikliniğine yönlendirildiği öğrenildi. Fizik muayenede;cildi kuru,
ayaklarında, kollarında ve gövdede çizgisel kurutlanmalar, hiperemik kahverengi makül ve papüller
mevcut. Organomegali ve lenfadenopati saptanmadı. Kan tetkikinde; Hgb:9gr/dl,Hct:24%,MCV:61,6fL,Fe:28mg/dL,Ferritin:6mg/ml,WBC:27.900/mm3,Eos:11,17/mm3,Sedimentasyon:20,IgE:123,2u/l
saptanması üzerine yapılan periferik yaymada; %40eozinofil, %14parçalı,%38lenfosit,%8monosit görüldü. Şiddetli eozinofili saptanan hastada malign nedenler açısından kemik iliği aspirasyonu, kemik
iliği biyopsisi yapıldı ve genetik incelemeler gönderildi. Kemik iliği aspirasyon değerlendirilmesinde
klonal genişleme saptanmadı sadece %17oranında artmış eozinofil gözlendi. Hipereozinofili ayırıcı
tanısına yönelik kollejen doku hastalıkları,parazitik, allerjik hastalıklar açısından araştırıldı. İdiopatik
hipereozinofilik sendrom(HES) açısından cilt lezyonları nedeniyle deri biyopsisi yapıldı. Parazitoloji
laboratuvarında bakılan Toksokara kan seroloji sonucu pozitif gelmesi üzerine hastaya Toksokara
enfeksiyonu tanısı konuldu. Albendazol tedavisi verilerek izleme alındı. Takibinde hastanın şikayetlerinin ve eozinofilisinin gerilediği gözlendi.
Tartışma: Şiddetli eozinofili saptanan hastada etiyolojiye yönelik araştırmalar yapıldı. Toksokara’lı
hastalarda kanda veya dokularda sıklıkla hipereozinofili meydana gelmektedir.Tedavide,benzimidazol türevleri ile benzer etkinlik göstermekle birlikte en sık albendazol kullanılmaktadır.
Sonuç: Eozinofiller pek çok hastalığın fizyopatolojisinde aktif rol oynayan hücreler olması nedeniyle
önem arz etmektedir. Nedeni bilinmeyen ateş ve hipereozinofili olan hastalarda paraziter enfeksiyonlardan da şüphelenmek gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hipereozinofili, Paraziter Enfeksiyon, Toksokara
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P-085
Beta Talasemi Major Komplikasyonu Olarak Gelişen Hipoparatiroidi
Sinem Aslan1 , Emine Ufuk Bolat1 , Abdulrahman Özel1 , Suna Kılıç1 , Özlem Bostan Gayret1 , Meltem
Erol1
Sbü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Özet: Beta-talasemi major ilk defa Cooley ve Lee tarafından tanımlanmış olup, ß-globin zincir sentezinde azalma ile giden,otozomal geçisli kalıtsal bir hemoglobin bozukluğudur. Homozigot olgular
düzenli kan transfüzyonu gerektiren ağır anemi ile seyreder. Şelasyon ve transfüzyon tedavisi kombinasyonu yaşam beklentisini dramatik olarak uzatır. Diğer yandan sık kan transfüzyonları vücutta fazla demir birikimine yol açarak hipogonadizm, diabetes mellitus, hipotiroidi, hipoparatiroidi ve diğer
endokrin bozukluklara neden olabilir. Bu yazıda aktif konvülsiyon ile gelen, serum kalsiyumu 6.3 mg/
dl, fosfor: 7.7 g/dl , ALP:266 U/L ve PTH: 2.5 pg/ml ve beta talasemi major tanılı, tekrarlayan transfüzyon ve şelasyon tedavisi öyküsü olan 8 yaşında erkek olgu takdim edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: beta-talasemi major, hipoparatroidi, deferoksamin
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P-086
Nadir Görülen Bir Makrositer Anemi Nedeni: Tiamin Cevaplı Megaloblastik Anemi
Eren Alkan1 , Aslı Ümmühan Silay1 , Zeynep Yıldız Yıldırmak3 , Dildar Bahar Genç3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları Kliniği,İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk Hematoloji Ve
Onkoloji Kliniği,İstanbul
1

GİRİŞ: Tiamin cevaplı megaloblastik anemi sendromu nadir görülen otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Karakteristik özellikleri megaloblastik anemi, diyabetes mellitus, sensörinöral işitme kaybı olup
literatürde bu bulgulara ek olarak konjenital kalp hastalığı, aritmiler, optik atrofi, inme ve situs inversus da görüldüğü bildirilmiştir. Bu sendrom süt çocukluğundan adölesan döneme kadar herhangi bir
zamanda gelişebilir ve karakteristik özelliklerinin hepsi tanı anında görülmeyebilir.
OLGU: 8 aylık kız hasta, kusma, huzursuzluk ile başvurduğu merkezde anemi saptanarak Çocuk hematoloji polikliniğine yönlendirilmiş. Özgeçmişinde yenidoğan sarılığı, 4 aylıktan beri anemisinin olduğu ve demir tedavisine yanıt alınamadığı öğrenildi.Anne baba arasında 4. derece akrabalık vardı.
Fizik muayenesinde kilo:5.5 kg (<3p),boy: 61 cm (<3p),soluk görünümde, Organomegali yoktu.Hemoglobin:5.9 g/dl, MCV:99 fl,lökosit: 9100 /mm3,nötrofil: 3400/mm3, trombosit: 187000 /mm3,periferik yaymada sferositoz gözlendi.B12 334,Folik asit 21 ng/ml bulundu.Hastaya herediter sferositoz
ön tanısı ile osmotik frajilite testi yapıldı ve anlamlı saptandı.Kalp yetmezliği bulguları görülen hastada eritrosit süspansiyonu verilerek izleme alındı. Hastanın izleminde 1 ay sonra morarma gözlendi,
EKG’de aritmi,EKO’da sağ ventrikül kardiyomyopatisi saptanarak propafenon ve digoksin başlandı.
Hasta izleminde Hb düzeyi 7 g/dl altına düştüğü dönemlerde transfüze edildi. Hastanın izleminde
diabetes mellitus gelişti ve insülin tedavisi başlandı.Üç yaşında olup konuşamaması üzerine yapılan
testlerde ileri derecede işitme kaybı gözlendi.Susuzluk testi yapılarak Diyabetes İnsipidus tanısı konuldu. Hastanın zaman zaman transfüzyon ihtiyacının olması,sonradan gelişen bulguları ile tiamin
cevaplı megaloblastik anemi düşünülerek SLC19A2 gen mutasyonu gönderildi ve homozigot olarak
sonuçlandı.Hastaya tiamin 100 mg/gün başlandı.Tedavi sonrası hastanın transfüzyon ihtiyacı kalmadı.Halen diabetes mellitus ve diabetes insipitus tedavisi ile birlikte kardiyolojik yönden de takibi sürmektedir.
SONUÇ: Sendrom,tiaminin hücreye alımında bozuklukla karakterize olup tiamin transportu ile ilişkili
SCL19A2 genindeki mutasyon sonucu gelişmektedir.Klasik bulgusu B12 ve folik asit tedavisine yanıtsız megaloblastik anemidir.Bulgulardan diyabetes mellitus ve anemi tiamin ile düzelebilirken işitme
kaybı, kardiyomyopati ve optik atrofi devam etmektedir.Anemi ile başvuran ve makrositoz görülen
hastalarda,eşlik eden bulgular dikkatle takip edilerek tiamin cevaplı megaloblastik anemi sendromu
açısından değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: diyabetes mellitus,kardiyomyopati,Tiamin cevaplı megaloblastik anemi
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P-087
Ağır Vitamin B12 Eksikliğine Bağlı Pansitopeni
Abdulrahman Özel1 , Şeyma İyişenyürek1 , Selin Akgül1 , Özlem Bostan Gayret1 , Fatih Mete1 , Özgül
Yiğit1 , Meltem Erol1
Sbü. Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği

1

Giriş: B12 vitamini DNA sentezi, metillenme, nörotrasmitter sentezi gibi görevlere sahip olup, homosistein ve metyonin döngüsünde de görev alan bir kofaktördür. Eksikliğinin santral ve periferik sinir
sistemi, gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem, kas-iskelet sistemi, hematolojik ve immünolojik sistem üzerinde olumsuz etkileri olur. Genellikle nötropeni ve trombositopeninin eşlik ettiği
şiddetli megaloblastik anemi oluşur. Aneminin başlangıcı yavaştır. Çoğunlukla hâlsizlik, zayıflama ve
iştahsızlık dışında asemptomatikdirler. Bu olgu sunumunda pansitopeni ve alt ekstremitelerinde peteşi ve ekimoz tablosuyla başvurup, klinik ve laboratuvar bulguları tedaviyle geç düzelen, vitamin b12
eksikliği tanılı 1 yaş 11 aylık suriye uyruklu hasta sunulmuştur.
Olgu: 3 gündür bacaklarında yaygın ekimozları olan 1 yaş 11 aylık suriye uyruklu kız hasta, aile hekiminden polikliniğimize yönlendiriliyor. Fizik muayenesinde cilt ve konjuktivalar soluk, ileri derece
hâlsiz, taşikardik, her iki alt ekstremitede ekimoz vardı diğer fizik muayene bulguları normaldi. Laboratuvar incelemelerinden tam kan sayımında hemoglobin 8,7 g/dL, lökosit 4.390/mm3, hematokrit
%25, trombosit sayısı 5.000/mm3, MCV 107 fL bulundu. Periferik yaymada hipersegmente polimorfonükleer lökositler mevcut olup trombosit kümeleri görülmedi, retikülosit sayısı %1 idi. Hastanın
folik asit düzeyi 12,6 ng/mL, B12 vitamini düzeyi 97 pg/mL olarak bulundu. Bu bulgular eşliğinde B12
eksikliğine bağlı pansitopeni düşünülen hastaya b12 tedavisi başlandı ve tedavimizin 10.gününde
hemoglobin, lökosit ve trombosit sayısı normal seviyeye yükselen hasta poliklinik takibine alındı.
Sonuç: Sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarında B12 vitamin eksikliğinin yüksek
oranda gelişebileceği ve ülkemizde yaşanan mülteci sorunun bir sonucu olarak, uygun olmayan koşullarda büyüyen suriyeli sığınmacı cocuklarda. B12 vitamini eksikliğinin sık karşılaşılan bir sorun
olduğu akılda tutulmalıdr.
Anahtar Kelimeler: Vitamin B12, Pansitopeni, mülteci
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P-088
Imerslund-Grasbeck Sendromu Nadir Bir Olgu
Nisan Üçer Bahadır1 , Ezgi Dilan Yüksel1 , Şeyda Gök1 , Zeynep Yıldız Yıldırmak1 , Gülşen Köse1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul

1

GİRİŞ: Imerslund-Grasbeck sendromu otozomal resesif kalıtılan, nadir görülen ve B12 vitamin eksikliğiyle giden bir çocukluk çağı hastalığıdır. Megaloblastik anemiye ek olarak, nörolojik kusurlar ve
proteinüri eşlik edebilir. Hastalarda ileal IF-Cbl kompleksi için reseptör oluşturan CUBN veya AMN
proteinlerinde mutasyon bulunur. CUBN ayrıca böbrekte proteinlerin emiliminde görev aldığından
proteinüri gelişir. Burada kliniğimizde tanısı konulup tedavisi düzenlenen Imerslund Grasbeck sendromlu bir vaka sunulmuştur.
OLGU: 14 aylık erkek hasta kilo alamama ve düzelmeyen anemi sebebiyle hastanemize başvurdu. Öyküsünden 3 ay önce dış merkeze iştahsızlık ve kilo alamama sebebiyle başvurduğu, yapılan tetkikleri
sonucunda demir eksikliği anemisi düşünülerek tedavisinin başlandığı ancak şikayetlerinin devam
ettiği bilgisi alındı. Özgeçmişinde normal spontan doğumla miadında doğduğu, önemli bir hastalık
geçirmediği; soygeçmişinde anne ve babasının 1. derece akraba olduğu öğrenildi. Fizik muyanesinde
genel görünümü düşkün, cilt rengi soluk, kilosu 8.3 (-2 SDS)(orta 2. derece malnürtre), boyu 77 cm(0.7 SDS)idi. Kotaltı ele gelen dalak varlığı dışında diğer sistem muayene bulguları doğaldı. Laboratuvar incelemelerinde Hemoglobin 6.4g/dl, HCT %20.2 ,MCV 98fl, MCHC 31.8/dl RBC 2050/mm3 WBC
9430/mm3, PNL 1590/mm3, PLT 193.000/mm3 , periferik yaymada büyük hipersegmente nükleuslu
nötrofiller (Şekil1), anizositoz, poikilositoz (Şekil2) görüldü. Ferritin 87mcg/dL, B12 vitamini <50 pg/
mL , folik asit 19.56 ng/mL bulundu. LDH 736 IU/L olması dışında diğer biyokimyasal değerleri normal bulundu.Tam idrar tahlilinde 100 mg/dL protein tespit edildi. Serum IgA düzeyi normal bulundu.
Doku transglutaminaz antikorları negatif saptandı. Ağır B12 eksikliği saptanan, proteinürisi olan ve
ailesinde akraba evliliği bulunan hastada ön planda Imersund-Grasbeck sendromu düşünüldü. Hasta
çocuk hematolojiye danışılarak parenteral hidrosikobolamin tedavisi başlandı. Sendroma ait CUBN
ve AMN genetik mutasyonlarının gönderilmesi planlandı. Hastanın tedavisi halen hastanemizde devam etmektedir.
Sonuç: Imerslung-Grasbeck sendromu nadir görülen ve erken çocukluk döneminde bulgu veren bir
hastalıktır. Tedavisinin basit ve yanıtın hızlı olması sebebiyle genel pedatri polikliniğine kilo azlığı ve
anemiyle başvuran vakalarda akılda tutulması gereken önemli bir hastalık olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Anemi, B12 eksikliği, malnutrisyon
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P-089
Bilateral Hidronefroz ve Spinal Kord Bası Kliniği İle Gelen Hodgkin Lenfoma Olgusu
Muhammet Fatih Sebirli1 , Zeynep Sena Akgiray1 , Aslı Çakır2 , Mehmet Sait Doğan3 , Halil Suat Ayyıldız4 , Önder Yavaşcan5 , Yöntem Yaman6 , Murat Elli6
Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Medipol Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı
3
Medipol Üniversitesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
4
Medipol Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
5
Medipol Üniversitesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
6
Medipol Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı
1
2

GİRİŞ: Hodgkin lenfoma lenfoid dokunun germinal merkez B-lenfositlerinden köken alan nodal tutulum gösteren malign bir neoplazmdır. Nadir olarak spinal korda bası yaparak parestezi, kas güçsüzlüğü, idrar ve gayta inkontinansı ve refleks kayıplarıyla nörolojik bulgularla başlangıç gösterebilir.
Daha çok erişkin yaş olgular bildirilmiştir. Çocukluk çağında 2 olgu bildirilmiştir. Bilateral hidronefroz
hodgkin dışı-lenfoma olgularında bildirilmiştir. Biz burada geç tanı konmuş hodgkin olgusunda bilateral hidronefroz olgusunu sunduk.
OLGU: Altı aydır bel ve karın ağrısı, aralıklı idrar inkontinansı ile hastaye başvuran 9 yaşında erkek
çocuğun muayenesinde solda koltuk altından inguinal bölgeye kadar uzanan kitlesi, sağ servikal ve
sol inguinal LAP’ları palpe edildi. Radyolojik incelemelerde mediastende ve karın sol tarafında bilateral hidronefroza yol açan kitle saptandı. Hastanın kitle biyopsi patolojisi sonucu Hodgkin Lenfoma
ile uyumlu geldi. Hastaya double J kateter konuldu. Kemoterapi protokolü uygulandı. Hodgkin Lenfomada omurilik sinir ve kök basısına bağlı klinik ile prezentasyon nadir görülen bir durum iken basıya
bağlı bilateral hidronefroz ile prezente olduğu bildirilen tek vakadır. Sonuç olarak pediyatri pratiğinde
nadir bir durum olan bilateral hidronefroz ve spinal kord bası bulguları ile başvuran Hodgkin Lenfomanın ayırıcı tanıda dikkate alınmasını vurgulamak amacıyla bu olgu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Hidronefroz, Hodgkin, Kord, Lenfoma, Spinal
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P-090
REKTAL KANAMA İLE GELEN OLGU, GEÇ K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Edanur Merttürk1 , Murat Elli2 , Yöntem Yaman2 , Gökhan Baysoy3 , Fatma Betül Çakır4 , Fatma
Nur Ayman1 , Esra Yayla Korkmaz1 , Aslınur Meryem Soyyiğit5
Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Ana Bilim Dalı
3
Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
4
Bezm-i Alem Vakıf Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Ana Bilim Dalı
5
Bezm-i Alem Vakıf Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
1
2

Özet : Rektal Kanama ile Gelen Olgu; Geç K Vitamin Eksikliği K vitamini eksikliğine bağlı geç kanamalar
daha çok intrakraniyal bölgede olup önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Doğumda K vitamini
profilaksisi yapılmaması veya eksikliği, uzun süreli ishal, antibiyotik kullanımı, emilim bozuklukları
(kolestaz, karaciğer hastalıkları, biliyer atrezi, alfa-1 antitripsin eksikliği, çölyak hastalığı, kistik fibroz)
ve idiyopatik durumlarda geç K vitamini eksikliği nedenleri arasındadır.
OLGU: 37. haftada 2365 gr NSD ile doğan 3 aylık, konjenital nötropeni nedeniyle takip edilen erkek
bebek hastanın gün içinde 13 defa yağlı köpüklü ishali oluyormuş. Hasta kanlı dışkılaması olması nedeniyle tarafımıza başvurdu. Hemoglobin değeri 9,2g/dL, trombosit değeri 282 10^3/uL, lökosit 7,07
10^3/uL, nötrofil 0,27 10^3/uL, INR değeri 7,5 olan hastaya 2 mg k vitamini yapıldı. Hastanın olası
intrakranial kanama riski açısından transfontanel USG’si yapıldı patoloji saptanmadı. Bir saat sonra
kontrol INR değeri 6,5 gelen hastaya 2 mg daha k vitamini yapıldı. Sonrasında alınan kontrol INR değeri 1,24’e geriledi. Hastanın takibinde ateş ve ishali için antibiyoterapisi başladı. Hastaya rektoskopi
yapıldı ve yaygın ülsere alanlar gözlendi. Dışkıda elastaz değeri sınırda yetersiz (198) olan hastaya
pankreatin başlandı. Yapılan tedaviler sonrasında kanlı dışkılaması azalan hastanın patoloji sonucu
beklenmektedir. Bu olgudaki geç k vitamini eksikliği hastanın pankreas yetmezliğine, uzun süreli antibiyotik kullanımına ve intestinal kaybına bağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geç K vitamini eksikliği, Konjenital Nötropeni, Kanlı Gaita
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P-091
ATİPİK TERATOİD RABDOİD TÜMÖR REZEKSİYONU SONRASI KEMOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN VENOOKLUSİF HASTALIK OLGUSU
Zeynep Sena Akgiray1 , Yöntem Yaman2 , Murat Elli2 , Leyla Telhan3 , Hatice Kübra Dursun1 , Burcu
Gizem Teber1 , Cem Atabay1 , Muhammet Fatih Sebirli1
Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
3
Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul
1
2

GİRİŞ: Atipik teratoid rabdoid tümör (ATRT) erken çocukluk çağında görülen nadir ve agresif seyirli
bir beyin tümörüdür. Venooklusif hastalık sıklıkla kemik iliği nakli sırasında uygulanan miyeloablatif
kemoterapi ve radyoterapiye bağlı karaciğer hasarı sonucu gelişir. Konvansiyonel kemoterapiye bağlı
olgular da bildirilmiştir. ATRT olgularında otolog kemik iliği nakli ve yükek doz kemoterapi sonrası
VOD yayınlanmıştır. Biz burada ilk kez ATRT tanısı alan hastanın kitle rezeksiyonu sonrası aldığı kemoterapiye bağlı gelişen venooklusif hastalık (VOD) olgusu sunuyoruz.
OLGU: Kusma ve kilo kaybı şikayeti ile gelen 7 aylık erkek bebeğin genel sistem muayeneleri doğaldı.
Gastroözefagal reflü tedavisine olumlu cevap alınamayan hastada kraniyal görüntüleme yapılmış ve
posterior fossa yerleşimli kitle saptanmıştı. Operasyon sonrası rezidü kitlesi ve ekilim tipi metastazı
olmayan hastaya kemoterapi başlanmıştı. İkinci kür kemoterapi sonrası takibinde dirençli trombositopeni, hipoglisemi, hepatosplenomegali, batında asit, direkt bilirubin artışı gelişen hastanın portal
doppler USG de akım değişiklikleri ile VOD olarak değerlendirildi. Hastaya defibrotid başlandı ve destek tedavi için çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. 20 günlük yoğun bakım süreci sonrası kliniğinin toparlaması üzerine servise alındı ve takipleri devam etmektedir. Amacımız kemoterapiye bağlı gelişen
venooklusif hastalık olgusunun klinik sürecini sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: VENOOKLUSİF HASTALIK, ATİPİK TERATOİD RABDOİD TÜMÖR, TROMBOSİTOPENİ
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P-092
TROMBOSİTOPENİ İLE BAŞVURAN DİSKERATOZİS KONJENİTA
Esra Yayla Korkmaz1 , Yöntem Yaman2 , Murat Elli2 , Hande Daş1 , Hatice Kübra Dursun1 , Edanur
Merttürk1 , Fatma Betül Çakır3
Medipol Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Medipol Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı
3
Bezmialem Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
1
2

Giriş: Diskeratozis konjenita (DK) telomer aktivitesindeki bozukluğun neden olduğu, kemik iliği yetersizliği, mukakutanöz anormalliklerin ve diğer birçok sistemik bulguların eşlik edebildiği progresif
seyirli bir hastalıktır(1). Bazı hastalarda hastalığın mukoza ve cilt bulguları gelişmeden kemik iliği yetersizliği gelişebilmektedir. Genellikle erkeklerde görülür ve X’e bağlı resesif geçiş görülmekle birlikte
otozomal dominant kalıtımın da rol oynadığı bilinmektedir(2).
Vaka: Öncesinde takiplerinde trombositopeni nedeniyle takipli olan 4 yaşında erkek olgu, son 6 ayda
sık enfesiyon geçirme öyküsü nedeniyle tarafımıza başvurdu. Özgeçmişi ve soy geçmişinde bir özellik tespit edilmedi. Anne-baba arasında akrabalık olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde kilo:15,6
kg (%3 altı), boy:109,5 cm(% 25-50 ) ve baş çevresi:46,5 cm (%3 altı) idi. Diğer sistem muayeneleri
normal idi. Yapılan laboratuar incelemelerinde hemoglobin:8.9 g/dl, kırmızı küre sayısı:2,83 milyon/
mm3, MCV:95 /fL, trombosit:35.000/mm3 ve beyaz küre:2300 /mm3 idi. Hastanın kan sayımı pansitopeni ile uyumluydu. Periferik yaymasında makrositer eritrositler, nadir tekli trombositler vardı, atipik
hücre yoktu. Diğer rutin testler normaldi. Yapılan kemik iliği biyopsisinde yaşa göre hiposelüler kemik
iliği şeklinde raporlandı. Fenotipik özellikleri ve laboratuar tetkikleri ile hastanın Fankoni anemisi veya
Diskeratozis kongenita düşünülen hastadan DEB testi istendi. DEB testi negatif olan hastanın tüm
ekzon analizinde Otozomal Dominant RTEL1 R998 Heterozigot Telomer Mutasyonu şeklinde raporlandı. Hastaya Diskeratozis konjenita tanısı konuldu. Hastaya babadan haploidentik hematopoietik
kök hücre naklinde yapıldı. Nakil sonrası 7. Ayda sorunsuz izlemde.
Sonuç: Hastalıkta trombositopeni genellikle ilk hematolojik bulgudur, takiben pansitopeni gelişir.
Eritrositler daimi makrositerdir. Gelişim geriliği ve pansitopeni birlikteliğinde kalıtsal kemik iliği yetmezlikleri sendromu düşünülmesi gerekir. Hastalığa erken tanı konması ve takiplerin yapılması maligniteye dönüşümün erken yakalanması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kemik iliği yetmezliği, Diskeratozis Konjenita, Tüm ekzon analizi
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P-093
Batında Asitin Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem
Eda Somuncu2 , Zuhal Örnek2 , Mutlu Yüksek2
2
2

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Ve İmmunoloji A.b.d-zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d-zonguldak

Giriş: Herediter anjiyoödem (HAE), ürtikeri olmayan ve sıklıkla üst solunum yolu ve gastrointestinal
yolları tutan, cildi veya mukozal dokuyu etkileyen anjiyoödem atakları ile karakterize nadir görülen,
ölümcül olabilen otozomal dominant bir hastalıktır. Gastrointestinal tutulumu birçok hastalığı taklit
edebildiği için tanısını koymak zordur. Biz, batında asit ve yaygın karın ağrısı hastanemize başvuran
ve sonrasında anjiödem tanısı alan bir hastayı sunmayı planladık.
Olgu: 11 yaşında kız hasta. Bir aydan beri yaygın karın ağrısı, dizürisi ve bulantı kusma atakları var.
Bu yakınmalarla başvurduğu doktor, dizürisinin de olması nedeniyle üroloji bölümüne yönlendirmiş.
Üroloji ABD tarafından yapılan incelemelerinde, yapılan üriner ultrason sonucu batında yaygın asit
saptanan hasta tarafımıza yönlendirildi. Hastanın fizik muayenesinde, derin palpasyonda hassasiyet
ve istemli defans harici diğer tüm sistem muayeneleri olağandı. Laboratuar incelemesinde, lökositoz
varlığı ve tam idrar tetkiklerinde lökosit ve eritosit pozitifliğinin dışında herhangi bir özellik yoktu.
Hastanın yapılan abdomen ultrasonografisinde (USG), yaygın asit saptanması nedeniyle ayırıcı tanıda nefrotik sendromlar, üriner sistem enfeksiyonları düşünülerek tarafımızca yatışı yapıldı. Etiyoloji
açısından alınan kan tetkiklerinde ve genitoüriner USG’de batında yaygın mayi dışında özellik saptanmadı. HAE açısından C3,C4 ve C1 esteraz inhbitörü çalışılması planlandı. Hastanın etiyolojisine
yönelik yapılan incelemede, C4=0,05 g/l ve C1 esteraz inhibitörü <5,29 mg/dl olarak saptandı. Hastaya
semptomatik tedavi uygulandı. Batında asiti kendiliğinden gerileyen genel durumu iyi olan hasta, servis takibinin 5. gününde taburcu edildi. Sonuç: HAE, C1 inhibitörünün kalıtsal bir eksikliğinden veya
disfonksiyonundan kaynaklanan nadir bir genetik hastalıktır. Tekrarlayan ve kendi kendini sınırlayan
deri ve mukoza ödemi ile karakterize bir klinik antititedir. HAE’nin tüm diğer prezentasyonları ile birlikte gastrointestinal kliniğinin akılda tutulması, klinisyenleri gereksiz invaziv prosedürlerden kaçındırarak, erken dönem tedavi şansını arttırır.
Anahtar Kelimeler: Asit, Herediter Anjioödem,Karın Ağrısı

297

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

P-094
Sinüs Taşikardisi İle Başvurup Neonatal Tirotoksikoz Tanısı Konulan Yenidoğan Olgusu
Ahmet Köse1 , Mehmet Türe2 , Tarık Koç3
Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Kardiyoloji, Gaziantep
Dicle Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Diyarbakır
3
Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
1
2

Giriş: Sinüs taşikardisi; P-QRS komplekslerinin tamamen normal olduğu, yaşa göre normal kalp hızından yüksek kalp hızı olmasıdır. Fetal tirotoksikoz; Graves hastalığı olan 4000-50.000 doğumun birinde
meydana gelen nadir bir hastalıktır. Tiroid stimulan immunglobulinlerin plasenta yolu ile bebeğe
geçmesi ile oluşur. Mortalite oranı % 12-20 dir. Genellikle kalp yetmezliği nedeni ile ölüm olur. Polikliniğimize sinüs taşikardisi nedeni ile gönderilen, neonatal tirotoksikoz tanısı koyduğumuz vakayı
sunmayı uygun gördük.
Olgu: İki yıldan beri graves nedeni ile takip edilen ve gebelik boyunca 3x100 mg propiltiourasil kullanan anneden sezeryan ile miad 3700 gr doğan bebek 15 günlükken dış merkezden taşikardi nedeni
ile polikliniğimize yönlendirildi. Hastanın genel durumu iyi, elektrokardiografi (EKG)’de sinüs taşikardisi, kalp hızı 208/dk idi. Transtorasik Ekokardiografi (EKO) normal izlendi. Ejeksiyon fraksiyonu (EF)
%79, Kısalma fraksiyonu (KF) % 49, sol ventrikül diastol sonu çapı (LVEDd) 21 mm, sol ventrikül sistol
sonu çapı (LVESd) 11 mm olup normal olarak değerlendirildi. TSH: 1,06, serbest T4 : >7,77 ve serbest T3: 21 saptanınca çocuk endokrin görüşü alındı. Neonatal graves düşünülerek yapılan tiroid
USG’sinde tiroid sağ lob : 10x15x37 mm, tiroid sol lob 10x115x37 mm boyutlarında ölçülüp parankim
ekojeniteleri diffuz heterojen ekopatern şeklinde raporlandı. Hastaya 1,5 mg/kg/günden propranolol
başlandı. Çocuk endokrin ise 0,5 mg/kg’dan thyromazol başladı. Tedavi başlandıktan 10 gün sonra
bakılan EKG’de sinüs ritmi kalp hızı 150/dk, laboratuvarda ise TSH: 0,27, serbest T4: 4,5 ve serbest T3:
11,6 olarak belirlendi. Hasta stabil olduğu için 1 hafta sonra kontrole çağırıldı.
Tartışma ve Sonuç: Yenidoğan tirotoksikozu tanısı yüksek oranda şüphe gerektirir. Kardiyovasküler
sistem bulguları; taşikardi, aritmi, kalp yetmezliği, sistemik ve pulmoner hipertansiyondur. Yenidoğan
tirotoksikozu hastaları acil tedavi gerektirir. Tedavinin amacı; tiroid fonksiyonlarını mümkün olduğunca çabuk normalleştirmek, iyatrojenik hipotiroidizmden kaçınmak, bebeğin belirti ve semptomlarını
tedavi etmektir. Tedavide karbimazol, beta blokerler kullanılır. Özellikle yenidoğan bebeklerde sık
görülen sinüs taşikardisi olgularının ayrıntılı anamnezi alınmalı ve nadir görülen Neonatal Graves
akılda tutmaktır.
Anahtar Kelimeler: Neonatal Tirotoksikoz, Propranolol,Taşikardi
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P-095
Doğumhane muayene odasında kalbinde üfürüm duyulan olguların kardiyak yönden değerlendirilmesi
Ahmet İrdem1 , Merve Anıl Özmen1 , Şükran Yıldırım1 , Hasan Dursun1
T.c. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim
Dalı, İstanbul
1

Özet: Doğumsal kalp hastalıkları (DKH), yenidoğan döneminde karşılaşılan problemler arasında morbidite ve mortalite açısından önemli yere sahiptir. Bebek muayene odasında üfürüm duyulan ve çocuk kardiyolojiye yönlendirilen 56 olgunun sonuçlarını sunmayı amaçladık. Son 2 yıl içinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane servisinde doğan ve kalbinde üfürüm duyulan 56
olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların dosyalarından öz-soygeçmiş özellikleri,
muayenelerindeki patolojik bulguları ve ekokardiyografi sonuçları kaydedildi. Bu veriler istatistiksel
olarak değerlendirildi, üfürüm nedeniyle çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların dosyalarından etiyolojik nedenler ve tanıların sıklıkları ile cinsiyete ve yaşa göre dağılımları incelendi. Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık P<0.05 olarak kabul edildi. Olguların 29’u
kız ( %52), 27’si erkek (% 48) idi. Patolojik olmayan üfürüm (1/6-2/6 şiddetinde üfürüm) duyulanlarda
ortalama gestasyon haftası 38.2 + 5.0, vücut ağırlığı 3461,11 ± 422.1 iken patolojik üfürüm (3/6 ve
üstü şiddetinde üfürüm) duyulanlarda ise gestasyon haftası 38.5 + 1.2 ve vücut ağırlığı 3317,91 ±
986,06 idi. Her iki grup arasında gestasyon haftası ve vücut ağırlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Fizik muayenede 45 olguda patolojik olmayan üfürüm duyuldu,
bunların EKO’larında ise çoğunlukla patent foramen ovale, ince patent duktus arteriyozus ve periferik
pulmoner stenoz saptandı. Bu grupta ilave olarak bir olguda biküspid aortik kapak ve sağ arkus aorta
görüldü. Patolojik üfürüm duyulan olgularda ise çoğunlukla orta genişlikte atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt ve valvüler pulmoner stenoz saptandı. DKH yenidoğan döneminde pulmoner
vasküler direnç yüksek olduğu için soldan sağa şantlı küçük ve orta genişlikte defektlerde belirgin
üfürüm duyulmayabilir. Fakat aort ve pulmoner kapak darlıklarında ise üfürüm duyulabilir. Bazı DKH
belirgin olarak bulgu verse de; bazıları bulgu vermeyebilir. Bazı DKH’na girişimsel ve/veya cerrahi
müdahale gerekebilir. Bu nedenle DKH’nın erken dönemde saptanması için dikkatli bir fizik muayene
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Üfürüm, doğumsal kalp hastalığı, ekokardiyografi
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P-096
Sağ pulmoner arter yokluğu olan bir olgu
Ahmet İrdem1 , Merve Anıl Özmen1 , Hasan Dursun1
T.c. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim
Dalı, İstanbul
1

Özet: Sağ pulmoner arter (SğPA) yokluğu, çok nadir görülen ve sıklıkla diğer doğumsal kalp hastalıkları ile birlikte görülen durumdur. Biz burada SğPA yokluğu ile seyreden 33 günlük bir olguyu sunmayı
amaçladık. Otuzüç günlük erkek olgunun takipne nedeniyle kardiyoloji polikliniğine dış merkezden
yönlendirildiği öğrenildi. Özgeçmişinde normal yolla, 2200gr ağırlığında, term doğduğu prenatal ve
postnatal takipinde özellik olmadığı ifade edildi. Yapılan muayenesinde vücut ağırlığı; 4,2 kg, boy; 56
cm, dakika solunum sayısı; 40/dk, dakika atım sayısı; 147/dk, TA: 80/50 mmHg, oksijen satürasyonu;
% 97. Genel durumu ve emmesi iyi olan hastanın, hafif dispneik ve takipneik olduğu saptandı. Akciğer
seslerinin sağda azalmıştı. Kardiyak muayenesinde kalp ritmik, ek-ses yoktu, pulmoner odakta 3/6
sistolik ejeksiyon üfürümü duyuldu. Yapılan transtorasik ekokardiyografide sağ pulmoner arter yokluğu ve hafif pulmoner hipertansiyon saptandı. Yapılan kateter anjiyografide ise; SğPA’in olmadığı,
sağ akciğerin innominate arter ve bronşial arterlerden gelen küçük MAPCA’ larla kanlandığı görüldü.
Düşük doz ACE inh ve diüretik başlandı. Bir ay sonra kontrole gelen olgunun kinlik tablonun düzeldiği
görüldü. İlaç tedavisi kesildi. Olgu sadece takibe alındı. SğPA yokluğu sol pulmoner arter yokluğuna
göre daha çok karşımıza çıkmaktadır. Sol pulmoner arter yokluğuna kardiyovasküler komplikasyonlar
daha sık eşlik etmekte olup, SğPA yokluğunda genellikle eşlik eden bir komplikasyon yoktur. Genellikle izlenen komplikasyonlar; pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği, bronşektazi ve solunum
yetmezliğidir. Tanı için PA akciğer grafisi, ekokardiyografi, BT anjiyografi ve MR anjiyografi tanı için
kullanılmakta olup; altın standart tanı yöntemi kateter anjiyografidir. Ayırıcı tanıda; pulmoner arter
yokluğu ve hipoplazik akciğerin beraber izlendiği Swyer- James- Macleod sendromu düşünülmelidir.
Pulmoner arter yokluğu tedavisinde belirgin semptom varsa lobektomi, endotelin reseptör antagonistleri, prostasiklin ve nitrik oksit vardır. Asemptomatik seyreden hastalarda, bizim olguda da olduğu
gibi tedaviye gerek yoktur. Sonuç olarak hafif kalp yetersizliği tablosu ile gelen olgularda pulmoner
arter yokluğunun akılda tutulması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner arter yokluğu, infant, pulmoner hipertansiyon
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P-097
Okul Sağlığı Ve Çocuk Kardiyoloji
Ayşenur Bostan Kantarcı1 , Ahmet İrdem2 , Hasan Dursun3
Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
1
2

GİRİŞ-AMAÇ: Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması, sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür.
Mevcut okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için Okulda Sağlığın Korunma ve Geliştirilmesi Programı başlatılmıştır. Bu program ile bireylerin bağlı oldukları Aile Hekimler’
inde muayeneleri yapılmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) dünyada ölüm nedenlerinin yaklaşık %31’inden sorumludur. Bu ölümler nadiren 60 yaş altında olur. KVH’ ya neden olan aterosklerozun patojenik süreci ise çocukluk döneminde başlar. Türkiye’de tarama programı kapsamında Aile
Hekimler’ inde muayene olan ve Çocuk Kardiyoloji bölümüne yönlendirilen çocukları değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: SBÜ Okmeydanı SUAM Çocuk Kardiyoloji Polikliniği’ne Mart-Eylül 2019 tarihleri arasında aktif şikayeti olmayan, Aile Hekimler’ inde tarama amacıyla muayene olarak kardiyak değerlendirme gerektiği düşünülerek yönlendirilen hastaların cinsiyet, yaş, boy, kilo, kan basıncı (KB), lipit
profili (HDL, LDL, Trigliserit(TG), kolesterol), glukoz, EKG(elektrokardiyografi) ve EKO(ekokardiyografi) sonuçları kaydedildi. İstatistiksel analizde Statistical Package fort he Social Sciences (SPSS) 22.0
programı kullanıldı. BULGULAR: Çalışmamızdaki 115 hastadan 55’i erkek, 60’ı kız ve yaş ortalaması
10,13±3,37 yıl, TG ortalaması 112,6 mg/dL, kolesterol ortalaması 169,6 mg/dL, LDL ortalaması 96,6
mg/dL, HDL ortalaması 50,2 mg/dL, glukoz ortalaması 93,16 mg/dL, sistolik KB ortalaması 103,25
mmHg, diyastolik KB ortalaması 62,8 mmHg belirlendi. Hastalarda hiperlipidemi, hipertansiyon ve
glukoz yüksekliği saptanmadı. Bir hastada opere fallot tetrolojisi olması nedeniyle durumu ile uyumlu
EKG ve EKO sonuçları izlendi. Diğer hastalarda EKG ve EKO normaldi.
TARTIŞMA-SONUÇ: Gençlerin sağlıklı olmalarını ve toplum içindeki rollerini sağlıklı şekilde yerine
getirmelerini sağlamak için okul çağındaki çocuklarda sağlık taraması bir gerekliliktir. KVH’ nın temeli
çocuk yaşta atıldığı için risk faktörlerinin taranması ve gerekli önlemlerin alınması toplum sağlığı için
önemlidir. Maliyetin düşük yararın yüksek olduğu boy, kilo, KB, lipit değerleri ve glukoz taranması
önerilmektedir. Bu bağlamda çalışmamız ile okul taramasında, çocuğun risk faktörü yoksa, Çocuk
Kardiyoloji bölümüne gönderilmesinin gerekli olmadığını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: çocuk kardiyoloji, okul sağlığı, tarama
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P-098
Senkopla Gelen Olguda Elektrokardiyografinin Önemi
Özge Kudu2 , Tuğberk Akça1 , Metehan Kızılkaya1 , Özlem Mehtap Bostancı1 , Ergün Çil1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad,çocuk Kardiyoloji Bd,bursa,türkiye
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad,bursa

1
2

AMAÇ: Senkop çocukluk çağında sıklıkla karşılaşılan bir başvuru şikayeti olup, bunların küçük bir
kısmını malign herediter aritmiler oluşturmaktadır. Olgumuz, senkopla başvuran bir hastada ekg değerlendirmesinin önemini ve aynı zamanda fenotipik özelliklerin tanı koymada önemini vurgulamak
amacıyla sunulmuştur.
ÖYKÜ: 6 yaş erkek hasta senkop ile acile başvurmasının ardından değerlendirilen genel muayenesinde ve tetkiklerinde anormallik saptanmayan hastanın elektrokardiyografisinde QTc çok uzun (550
msn ) olarak bulunmuş olup ayrıntılı fizik muayenesinde; fenotipik özelliklerinde parmaklarında kısalık ve opere edilmiş sindaktiliye bağlı şekil bozukluğu fark edilip Timothy Sendromu ön planda düşünüldü. Hasta monitorize edilip, propranolol tedavisi başlanarak izleme alındı. Ekokardiyografisinde
minimal mitral yetmezlik dışında patolojik bulgu saptanmadı. Timothy sendromu (LQT8) kalsiyum kanalını kodlayan gendeki mutasyonlardan dolayı gelişmekte olduğundan olgumuzda genetik çalışma
yapılmış olup sonucu takip edilmektedir. Medikal tedaviye rağmen hastanın QT uzunluğunun devam
etmesi ve öncesinde senkop atakları bulunması nedeniyle uzun QT sendromu olan hastaya ICD takılması planlandı. Ağustos 2017 ‘de ICD takılmasının ardından propranolol ve meksiletin ile tedavisi
sürdürülen hastanın 2 yıllık izleminde komplikasyon gelişmedi.
TARTIŞMA : Senkop çocuk hastalarda çok sık karşılaşılan şikayetlerden biridir. Aynı zamanda herediter aritmilerin ilk bulgusu olabilir. Bu nedenle fizik muayene ve EKG’nin çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: EKG, Senkop, Uzun QT sendromları
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P-099
Supravalvüler Aort Darlığı ve Tipik Dismorfik Görünümlü Williams Sendromlu Bir Olgu
Ayşenur Levent1 , Hatice Demirgan1 , Ahmet İrdem1 , Hasan Dursun1
Sbü Okmeydanı Suam, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

1

Özet : Williams sendromu (WS), dismorfik yüz görünümü, kardiyovasküler anomaliler, mental retardasyon ve hiperkalsemi ile karakterizedir. Dismorfik yüz görünümü; periorbital dolgunluk, kısa burun,
yumrulu burun ucu, uzun filtrum, geniş ağız, dolgun dudaklar ve hafif mikrognati şeklinde tanımlanır.
En sık saptanan kardiyovasküler anomali supravalvüler aort stenozudur. Burada tipik WS’lu bir olguyu sunmayı amaçladık. Dört yaşında kız olgu gelişim geriliği nedeni ile dış merkeze başvurmuş. Muayenesinde kalbinde üfürüm duyulması üzerine tarafımıza yönlendirildi. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yok; anne ve babada 1. derece akraba evliliği mevcuttu. Yapılan muayenesinde boy:100
cm (50 p), kilo 12 kg (3p), tansiyon arteryel:100/70 mmHg, KTA:98/dk, fenotipik görünümünde; kısa
burun, geniş ağız, dolgun dudaklar, mikrognati ve periyüzü görünümü mevcuttu. Kardiyak muayenesinde aortik odakta 4/6 sistolik ejeksiyon üfürümü ve suprasternal palpasyonda trill duyuldu. Çekilen
EKG’de özellik yoktu. Yapılan kan tetkiklerinde; Üre:19, Kreatinin:0.34, AST:38, ALT:18, Na:141, K:4.6,
Cl:104, P:5.3, Mg:2.1, Ca:10 olarak saptandı. Yapılan transtorasik ekokardiyografide supravalvüler
aort darlığı ve buna sekonder hafif konsantrik sol ventrikül hipertrofisi saptandı. Supravalvüler aort
darlığı ve tipik dismorfik yüz görünümü olan olguda WS düşünüldü. Genetik polikliniğine yönlendirildi ve genetik testi gönderildi ve Williams sendromu ile uyumlu olarak sonuçlandı. WS, Kromozom
7q11.23 bölgesinde delesyon sonucu oluşan gen delesyon sendromudur. Doğumsal kalp hastalıkları
bu olguların yaklaşık olarak % 60-85’inde görülebilmektedir. Çoğunlukla, tipik olarak bizim olguda da
görüldüğü üzere, supravalvüler aort darlığı ve pulmoner darlık görülür. Tipik yüz görünümü ve supravalvüler aort darlığı saptanan olgularda Willliams sendromu göz önünde bulundurulması gerekir.
Genetik danışmanlık ve ek patolojiler açısından çocuk nöroloji, çocuk endokrinoloji, çocuk psikiyatri
bölümlerine yönlendirilmesi ve çocuk kardiyoloji takibi gibi multidisipliner yaklaşım önerilir.
Anahtar Kelimeler: Aort, Darlık, Genetik, Supravalvüler, Sendrom, Williams
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P-100
Belirgin Troponin I ve CK-MB Yüksekliği ile Seyreden Akut Miyoperikardit
Olgusu
Ayşenur Levent1 , Ahmet İrdem1 , Hasan Dursun1 , Adem Karbuz1
Sbü Okmeydanı Suam, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

1

Özet : Troponinler, tropomiyozin ile birlikte iskelet ve kalp kası kasılmasının düzenlenmesinde rol alan
yapısal proteinlerdir ve kalp kası hasarının duyarlı ve özgül belirtecidir. Myokardit; hem klinik hem
patolojik olarak akut koroner sendroma çok benzer. İki durumda da gözlenebilen nekroz troponin
yüksekliği ile kendini gösterir. High Sensitivite Troponin I (HSTn I) ve Kreatinin Kinaz Myokardial Band
(CK-MB)’ın belirgin yüksekliği sıklıkla akut miyokard enfarktüsü sonucu görülür. Biz burada akut miyoperikardite bağlı belirgin HSTn I ve CK-MB yüksekliği saptadığımız olguyu sunmayı amaçladık. Bilinen
bir hastalığı olmayan, 15 yaşındaki erkek olgu, iki gündür dinlenme halinde öne doğru eğilmekle ve
nefes almakla artan, batma tarzı göğüs ağrıları ile çocuk acilimize başvurdu. Aşırı kilolu olan hastanın
vital bulgularında hafif taşikardisi dışında bir özellik yoktu. Kardiyak muayene dahil diğer tüm sistem
muayeneleri doğaldı. Hastanın bakılan tam kan sayımı, elektrolitleri, karaciğer enzimleri ve böbrek
fonksiyon testleri normal olarak tespit edildi. C-reaktif protein düzeyi: 22.3 mg/L (<5) olan hastanın
HSTn I; 28.1 ng/L (0-19.8), CK-MB; 2.2 ng/ml (0.6-6.3) olarak saptandı. Hastanın takiplerinde göğüs
ağrısı devam etti. 4 saat sonra HSTn I; 50.8 CK-MB: 1.8 saptandı. EKG’de özellik saptanmadı. Hastanın
aynı gün alınan tetkiklerinde HSTn I; 105.9 CK-MB; 2.4 saptanması üzerine yapılan ilk ekokardiyografisinde (EKO) patoloji saptanmadı. Hastaya kardiyak profil takibi planlandı. Hastanın ertesi gün alınan
tetkiklerinde HSTn I; 9434.2 CK-MB; 79.2 saptanması üzerine yapılan kontrol EKO’sunda perikartta hiperekojenite saptanan hastanın EKG’sinde yaygın ST elevasyonları gözlendi. Bunun üzerine hastada
muhtemel enfeksiyona ikincil akut miyoperikardit olarak değerlendirildi. Etiyolojiye yönelik solunum
yolu viral paneli ve mikoplazma serolojisi gönderildi. İbuprofen ve Propranolol başlanan hastaya,
olası enfeksiyon etkenlerine yönelik klaritromisin ve oseltamivir başlandı. Hastanın servis yatışının 4.
gününde HSTn I ve CK-MB seviyelerinin normale yakın gelmesi üzerine hasta poliklinikten takip edilmek üzere taburcu edildi. Özellikle çocuk yaş grubunda risk faktörü yok ise; kardiyak biyobelirteçlerin
belirgin yükselmesi durumunda akut miyoperkarditin de düşünülmesi gerektiği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Akut, Ağrı, Kardiyak, Kreatinin, Miyoperikardit, Troponin
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P-101
Rezistan ve Rekürren Seyirli Kawasaki Hastalığı: Olgu Sunumu
Gökçe Eser1 , Canan Ayabakan2
Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Başkent Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji

1
2

GİRİŞ: Kawasaki hastalığı etiyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen,febril,mukokütanöz bulguları olan,koroner arteri tutan ve beş yaşın altındaki çocuklarda daha sık görülen multisistemik bir
vaskülittir.Hastaların%10-20’sinde ateş IVIG tedavisine direçlidir.İlk ataktan sonra tekrarlama riski %
1-3’tür ve ilk 2 yılda daha sık görülür.İlk atakta IVIG tedavisine dirençli, koroner tutulumu olan ve 7 ay
sonra tekrarlayan Kawasaki hastalığı olgusu sunulmaktadır.
VAKA: Boyunda beze ve ateş şikayetiyle gittiği merkezde nötrofil hakimiyeti ve lökositoz saptanarak
amoksisilin klavulanik asit(70 mg/kg/gün) başlanan 23aylık kız hasta ateşinin 4 gün devam etmesi
ve oral alımının azalması üzerine polikinliğimize başvurdu.Fizik incelemesinde bilateral konjonktivalar hiperemikti; sağ servikalde 3-4cm çapında iyi sınırlı, eritemli, ağrılı sert lenf nodu palpe edildi.
Dil ve ağız mukozasında hafif hiperemi dışında değişiklik,döküntü,BCG skarı etrafında eritem veya
ekstremite bulgusu saptanmadı.Lökosit:14100µg/L (%76 nötrofil),CRP:168mg/L, AST:123U/L ALT:160
U/L, CMV IgM ve EBV IgM negatif bulundu, kan kültürü alınarak okült bakteriemiye yönelik seftriakson 75mg/kg/gün başlandı.Beşinci gün ateşi devam eden hasta Kawasaki hastalığı açısından Çocuk
Kardiyoloji bölümüne danışıldı.Ekosunda hafif mitral yetersizlik dışında patoloji saptanmayan hastaya inkomplet Kawasaki hastalığı tanısıyla hastaya IVIG (2gr/kg) ve aspirin(75mg/kg)teadvisi başlandı.
Eko kontrolünde sol ana koroner(LCA),sol anterior desendan(LAD) ve sirkümfleks(Cx) arterde ektazi
saptandı(LCA:2,4mm, z skor:+1,43;LAD:3,79mm,z skor:+7,02;Cx:1,93mm,z skor:+1,52)Ateşi düşmediği için 2.IVIG dozu ve ardından 30mg/kg/gün yüksek doz steroid başlandı.Steroid tedavisi sonrası
hastanın akut faz reaktanları geriledi, ateşi düştü.Hasta 5mg/kg/gün aspirin dozu ile taburcu edildi.4
ay sonraki kontrolünde koroner arter ölçümleri normale döndü.Ancak 7 ay sonra dirençli ateş ve
lenfadenit şikayeti ile tekrar başvurdu.Tekrar edilen ekosunda LCA ve Cx’de yeniden ektazi izlendi.
(LCA:3.43mm,z skor:+4,3;Cx:2,6mm,z skor:+3,01).Hastanın kliniği ve akut faz reaktanlarındaki artış
tekrarlayan Kawasaki atağı olarak değerlendirildi.IVIG ve aspirin tedavisi başlandı IVIG sonrası ateşinin geriledi.Yıllık eko kontrolleri ile takip edilen hastanın son kontrolünde koroner arter çapları normal bulundu,anevrizma izlenmedi.
SONUÇ: Koroner arter tutulumu Kawasaki hastalığının en önemli komplikasyonudur.İnkomplet
Kawasaki olgularında tanının gecikmesi koroner tutulum riskini artırır.Dirençli ve rekürren Kawasaki
hastalığında koroner arter tutulumu riski daha fazladır.
Anahtar Kelimeler: kawasaki, hastalıgı, kardiyoloji
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P-102
İdiyopatik Sol Ventriküler Taşikardi’li Olgu Sunumu
Abdulrahman Özel1 , Sertaç Hanedan Onan2 , Volkan Tosun1 , Özlem Bostan Gayret1 , Meltem
Erol1 , Yakup Ergül3
Sbü. Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Sbü. Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul
3
Sbü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul
1
2

Giriş: İdiopatik sol fasiküler ventriküler taşikardi (VT), Purkinje fibrillerinden kaynaklandığı düşünülür
ve genellikle yapısal kalp hastalığı olmayan genç hastalarda ortaya çıkar. Karakteristik elektrokardiyografi (EKG) bulgusu; süperior aks ve sağ dal bloğudur. Burada amiodaron tedavisi sırasında anaflaktoid reaksiyon gelişen sol fasiküler VT olgusu sunuyoruz.
Olgu: 9 yaşında kız hasta halsizlik ve kusma şikayeti ile 112 aracılığıyla acil servisimize getirildi. Yapılan fizik muayenesinde genel durum orta-düşkün, bilinç açık-oryante, solunum sesleri doğal, kardiyak
muayenesinde, s1s2 doğal, taşikardik,ek ses ve üfürüm duyulmadı, perfierik nabızları palpabl, diğer
sistem muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Arteriyal tansiyon(TA): 100/60 mmHg ve EKG sinde geniş QRS li 160-170/dk hızında taşikardi görüldü. Ön tanıda dal bloklu supraventriküler taşikardi,
ventriküler taşikardi düşünülerek vagal manevra uygulandı, EKG bulguları düzelmeyen hastaya 1. doz
0,1 mg/kg 2. doz 0,2 mg/kg dozunda iki doz adenozin uygulanması sonrası EKG de normal sinüs ritmi
izlenen hastanın ekokardiyografisinde yapısal patoloji saptanmadı ve kalbin sistolik fonksiyonları doğaldı. Takibimizin 5. dakikasında EKG de tekrar geniş QRS’li ve superior QRS akslı taşikardi izlenmesi
üzerine dal bloklu SVT tanısından uzaklaşıldı ve idiopatik sol ventriküler taşikardi düşünüldü. Verapamil temin edilemediği için amiodaron infüzyonu başlandı ancak infüzyonun hemen sonrasında
solunum sıkıntısı, ajitasyon ve yaygın ürtikeryal döküntüleri olan hastada anaflaktoid reaksiyon düşünülerek infüzyon sonlandırıldı. Hemodinamisi bozulmayan ancak geniş QRS li ve superior QRS akslı
taşikardisi devam eden hastaya diltiazem infüzyonu 0.2 mg/kg dozunda başlandı ve EKG de normal
sinüs ritmi(NSR) izlenen hasta 112 aracılığıyla çocuk aritmi merkezine yönlendirildi ve radyofrekans
katater ablasyonu uygulanarak aritmi odağı tedavi edildi.
Sonuç: Acil servisimize getirilen normotansif ve geniş QRS’li VT olgusunun ayırıcı tanısında özellikle
çocuklarda nadir olan ve benign VT lerin önemli bir kısmını oluşturan idiopatik sol fasiküler VT lere bu
olgu ile dikkat çekmek istedik. Ayrıca hastamızın yönetiminde uyguladığımız ve literatürde örneği az
olan amiodaron infüzyonun sonrasında gelişen anaflaktoid reaksiyona vurgu yapmak istedik.
Anahtar Kelimeler: idiyopatik sol ventriküler taşikardi, verapamil, amiodaron, anaflaktoid reaksiyon
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P-103
NÖROREGRESYONLA SEYREDEN NADİR BİR KALITSAL METABOLİK HASTALIK; KRABBE HASTALIĞI
Sonay Duran Yılmaz1 , Sebile Kılavuz2 , Deniz Kor2 , Ahmet Yöntem3 , Faruk Ekinci3 , Neslihan Özcan4 , Mihriban Özlem Hergüner4 , Halise Neslihan Önenli Mungan2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Ve Beslenme Bilim Dalı
3
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
4
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
1
2

GİRİŞ; Krabbe hastalığı (globoid hücreli lökodistrofi), galaktoerebrosidaz eksikliğinden kaynaklanan,
nadir görülen ve otozomal resesif olarak kalıtılan bir lizozomal depo hastalığıdır. Galaktoserebrosidaz, beyaz cevher myelinizasyonu sırasında oluşan galaktolipidlerin lipozomal hidrolizinden sorumlu
bir enzimdir. Eksikliğinde hem periferik ve hem de merkezi sinir sisteminde galaktozilsfingosin birikerek semptomlara neden olmaktadır. Krabbe hastalığının infantil formu yaşamın ilk 6 ayında motor
işlev bozukluğu, bilişsel gerileme ve inatçı nöbetlerle başlamakta ve 2-5 yaş arasında erken ölüme yol
açmaktadır. Geç başlangıçlı formu ise genellikle beceri ve görme kayıplarıyla seyretmektedir. Hastalığının özgün bir tedavisi yoktur, ancak hematopoetik kök hücre nakli ilerlemesini yavaşlatabilmektedir.
OLGU SUNUMU; Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 6,5 yaşındaki erkek hasta yüksekten düşme
yakınmasıyla acil servise başvurdu. Glasgow koma skalası 5 olan hastanın takibinde nöbetlerin olduğu gözlendi ve entübe edilmesi gerekti. Bilgisayarlı beyin tomografisinde subdural mesafede dansite
artışı izlendi. Öyküsünden 1,5 yaşında konuştuğu, takibine konuşmasında gerileme olduğu, yürümeye 1,5 yaşında başladığı ancak yürürken takılma , düşme yakınmaları da olduğu öğrenilen hastanın
takibinde çekilen beyin MRG’da lökomalazi ile uyumlu görünüm saptanması üzerine Krabbe hastalığı
düşünülerek gönderilen galaktoerebrosidaz enzim düzeyinde düşüklük ve GALC geninde homozigot
bir mutasyon tespit edildi.
TARTIŞMA; Bu olgu, hem kalıtsal metabolik hastalıkların tanısında nöromotor regresyonun önemine
dikkat çekmek ve hem de travma gibi tetikleyici faktörlerin hastalığın kliniğini aşikar hale getirebileceğini vurgulamak amaçlarıyla sunuldu.
Anahtar Kelimeler: krabbe,metabolik hastalık, nöroregresyon
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P-104
Nadir bir hastalık ; glikojen depo tip 7
Mavera Uşaklıoğlu Erol1 , Seda Güneş1 , Mübeccel Demirkol1 , Gülden Gökçay1
İstanbul Üniversitesi

1

Özet: Nadir Bir Miyopati Sebebi: Glikojen Depo Hastalığı Tip VII Giriş:Glikojen depo hastalığı tip VII
(OMIM #232800), kas fosfofruktokinaz (PFK) eksikliğine bağlı olarak hücre içerisinde poliglikozan
cisimlerinin birikimi ile giden nadir bir hastalıktır ve 12q13’de kodlanan PFKM genindeki otozomal
resesif mutasyonlara bağlı gelişir. Hastalık egzersiz intoleransı, kas krampı, egzersiz miyopatisi, miyoglobinüri ve kompanse hemolitik anemi ile karakterizedir. Hastalık sıklıkla çocukluk döneminde
teşhis edilir; bununla birlikte, bazı etkilenen bireyler erken süt çocukluğu (hipotoni,kardiyomiyopati,solunum güçlüğü ve ölüm) veya yetişkin dönemde semptom verir. Hastalığın spesifik bir tedavisi
yoktur; etkilenen bireylerin ağır egzersiz ve yüksek karbonhidrat içeren diyetten kaçınmaları önerilir.
Olgu:Otuzbir yaş erkek; çocukluk döneminden bu yana olan egzersizle artan kas güçsüzlüğü ağrı şikayetiyle başvurdu. Hikayesinden 21 yaşında hiperürisemisinin saptandığı ve gut tanısıyla allopürinol
ve kolşisin tedavisi aldığı öğrenildi. Fizik muayenede hepatosplenomegali mevcuttu. Hemogramda lökosit: 7220/µL hemoglobin: 14.2 g/dL trombosit: 243200/µL; ürik asit:12.1 mg/dL, laktat: 1,2 mmol/L,
AST:51 U/L, ALT:29 U/L, CK:1315 U/L saptandı. EMG’de miyojen tutulumu ve batın USG’de hepatosplenomegali mevcuttu. Kas biyopsisinde glikojen depolanması mevcuttu. Hastanın alfa 1-4 glikozidaz
aktivitesi normaldi. Hastanın GSL geni (GSD tip III) moleküler analizi negatif olarak sonuçlandı. PFKM
geninde c.1507 C>T homozigot mutasyonu saptanan hastaya (p.Arg503Ter) GSD tip VII tanısı kondu.
Sonuç:Metabolik miyopatiler bebeklik ve sütçocukluğu döneminde hipotoni, hipoglisemi ve ensefalopati ile sistemik tutulumun bir parçası olarak görülebilirken; çocukluk veya yetişkinlikte, egzersiz intoleransı ve rabdomiyolizle ortaya çıkar. Uzun süreli ve düşük yoğunluklu egzersiz, uzamış açlık veya
metabolik stresle tetiklenen bir miyopati halinde yağ asidi oksidasyon kusurları ve mitokondriyal
miyopatileri; kısa süreli yoğun egzersiz ile tetiklenen miyopati atakları ise glikojen depo hastalıklarını
düşündürür. Ayırıcı tanıda egzersiz testi, biyokimyasal testler (CK, laktat, idrar organik asit analizi ve
asil karnitin profili), EMG, kas biyopsisi, enzim tayinleri kullanılır ve kesin tanı moleküler genetik testlerle konulmaktadır. Olgumuz miyopati ve hiperürisemi etyolojisinde nadir bir hastalık olan GSD tip
VII’nin de ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Glikojen depo hastalıkları, metabolik bozukluklar, kas güçsüzlüğü
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P-105
Siyanozun nadir bir nedeni: Methemoglobulinemi
Emine Ergül Sarı1 , Hasan Tunç Şarman1 , Ozan Hira1 , Hilal Betül Salar1 , Mehmet Bedir Akyol1 , Sadık Sami Hatipoğlu1
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği

1

Özet: Methemoglobinemi, hemoglobin molekülünün oksi¬jen taşıma yeteneğinin azaldığı, anormal
formların¬dan biridir ve açıklanamayan ve oksijen desteğine rağmen siyanozu düzelmeyen tüm hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Nöromotor gelişim geriliği ve siyanozla başvuran 18 aylık hasta bu amaçla sunulmuştur. Onsekiz aylık kız hasta büyüme gelişme geriliği nedeniyle çocuk metabolizma polikliniğine başvurdu.Yapılan fizik muayenesinde siyanozu olduğu fark edilen hasta çocuk
kardiyoloji polikliniğine yönlendirildi. Yapılan ekokardiyografisinde siyanoza neden olan herhangi bir
patoloji saptanmayan hastanın alınan kan gazında pH: 7,4 pCO2: 33,1mmHg HCO3: %21,7 BE: -3,3
mmol/L metHB: %34,7 laktat:3,3 mmol/L olarak saptandı. Hasta methemoglobulinemi tanısıyla çocuk
servisine yatırıldı. Hastanın hemogramında Hg: 14,9 mg/dl, Hct: %48,3 wbc: 12700 mm³ plt: 401000
mm³ RDW: %18,4 MCV:77 fL MCHC:30,8 g/dL olarak saptandı, biyokimyasal ve metabolik tetkiklerinde
herhangi bir patoloji saptanmadı. Etyolojiye yönelik bakılan glukoz 6 fostat dehidrogenaz ve piruvat
kinaz düzeyleri normal olarak saptandı. Hemoglobin elektroforezinde Hb A0: % 95,4 Hb Aykrk23:
%2,7 ve HbF:% 1,9 olarak saptandı. Hemoglobin M ve NADPH, NADH- sitokrom b5 redüktaz enzim tetkikleri çalışılamadı. Periferik yaymasında herhangi bir patoloji görülmeyen hastadan genetik amaçlı
CYB5R3 gen analizi gönderildi. Hastaya askorbik asit infüzyonu başlandı. Askorbik asit tedavisi esnasında ve sonrasında methemoglobin değeri düşme eğiliminde olduğu görüldü ancak infüzyon stoplandığında tekrar methemoglobin düzeyinde yükselme saptanması üzerine metilen mavisi tedavisi
verildi. Yatışının 10. günü genel durumunun iyi olması ve kan gazında methemoglobin düzeyinin %5
altında olması nedeniyle çocuk metabolizma poliklinik kontrolü önerisi ile taburcu edildi. Siyanoz ile
başvuran hastalarda methemoglobinemi de ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Askorbik asid, methemoglobinemi, metilen mavisi, siyanoz
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P-106
Nadir Bir Miyopati Sebebi: Glikojen Depo Hastalığı Tip VII
Mavera Uşaklıoğlu Erol1 , Seda Güneş1 , Mübeccel Demirkol1 , Gülden Gökçay1
İstanbul Üniversitesi

1

Giriş: Glikojen depo hastalığı tip VII (OMIM #232800), kas fosfofruktokinaz (PFK) eksikliğine bağlı olarak hücre içerisinde poliglikozan cisimlerinin birikimi ile giden nadir bir hastalıktır ve 12q13’de kodlanan PFKM genindeki otozomal resesif mutasyonlara bağlı gelişir. Hastalık egzersiz intoleransı, kas
krampı, egzersiz miyopatisi, miyoglobinüri ve kompanse hemolitik anemi ile karakterizedir. Hastalık
sıklıkla çocukluk döneminde teşhis edilir; bununla birlikte, bazı etkilenen bireyler erken süt çocukluğu
(hipotoni,kardiyomiyopati,solunum güçlüğü ve ölüm) veya yetişkin dönemde semptom verir. Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur; etkilenen bireylerin ağır egzersiz ve yüksek karbonhidrat içeren diyetten kaçınmaları önerilir. Olgu: Otuzbir yaş erkek; çocukluk döneminden bu yana olan egzersizle artan
kas güçsüzlüğü ağrı şikayetiyle başvurdu. Hikayesinden 21 yaşında hiperürisemisinin saptandığı ve
gut tanısıyla allopürinol ve kolşisin tedavisi aldığı öğrenildi. Fizik muayenede hepatosplenomegali
mevcuttu. Hemogramda lökosit: 7220/µL hemoglobin: 14.2 g/dL trombosit: 243200/µL; ürik asit:12.1
mg/dL, laktat: 1,2 mmol/L, AST:51 U/L, ALT:29 U/L, CK:1315 U/L saptandı. EMG’de miyojen tutulumu ve
batın USG’de hepatosplenomegali mevcuttu. Kas biyopsisinde glikojen depolanması mevcuttu. Hastanın alfa 1-4 glikozidaz aktivitesi normaldi. Hastanın GSL geni (GSD tip III) moleküler analizi negatif
olarak sonuçlandı. PFKM geninde c.1507 C>T homozigot mutasyonu saptanan hastaya (p.Arg503Ter)
GSD tip VII tanısı kondu. Sonuç: Metabolik miyopatiler bebeklik ve sütçocukluğu döneminde hipotoni,
hipoglisemi ve ensefalopati ile sistemik tutulumun bir parçası olarak görülebilirken; çocukluk veya
yetişkinlikte, egzersiz intoleransı ve rabdomiyolizle ortaya çıkar. Uzun süreli ve düşük yoğunluklu
egzersiz, uzamış açlık veya metabolik stresle tetiklenen bir miyopati halinde yağ asidi oksidasyon
kusurları ve mitokondriyal miyopatileri; kısa süreli yoğun egzersiz ile tetiklenen miyopati atakları ise
glikojen depo hastalıklarını düşündürür. Ayırıcı tanıda egzersiz testi, biyokimyasal testler (CK, laktat,
idrar organik asit analizi ve asil karnitin profili), EMG, kas biyopsisi, enzim tayinleri kullanılır ve kesin
tanı moleküler genetik testlerle konulmaktadır. Olgumuz miyopati ve hiperürisemi etyolojisinde nadir bir hastalık olan GSD tip VII’nin de ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Glikojen depo hastalıkları, metabolik bozukluklar, kas güçsüzlüğü
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P-107
Multipl Açil-Koa Dehidrogenaz Eksikliğinde (MADD) Beslenme Tedavisinin
Hastalığın Seyrine Etkisi
Hümeyra Çiğdem1 , İndrani Kalkan1 , Ertuğrul Kıykım1 , Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek1
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Ve Diyetetik Abd, Beslenme Ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı, İstanbul
2
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Abd, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
3
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Beslenme Ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
1

Özet: Multipl açil-KoA dehidrogenaz eksikliği (MADD) otozomal resesif geçişli, nadir görülen bir organik asit metabolizma bozukluğudur. Bazı olgular riboflavin takviyesi ile diyet yapmadan izlenebilmektedir. Riboflavin yanıtsız olgularda ise protein ve yağ oranı düşük, karbonhidrat oranı yüksek
diyet tedavisi önerilmektedir. Bu çalışmada, riboflavin yanıtsız olgularda diyet tedavisinin hastalığın
seyrine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. MADD nedeniyle kliniğimiz tarafından takipli hastalar
retrospektif olarak incelendi. Doğumlarından itibaren izlenen riboflavin yanıtsız 3 hasta çalışmaya
alındı. Çalışmaya, konjenital anomalilerin eşlik etmediği, yaşları 7-60 ay arasında değişen 2 erkek 1 kız
olmak üzere 3 hasta dahil edildi. Olgulardan 1 tanesinin 1 aylıkken diğerlerinin 2 aylıkken tanı aldığı
tespit edildi. 1 aylıkken tanı alan hastada ETFA geninde 2 mutasyon tespit edildi. 2 hastadan 1 inde
gen mutasyonu bulunamazken diğeri için numune gönderildi, sonuç bekleniyor. Doğumlarından itibaren anne sütü ile oral beslenen hastalar, tanı konulduktan sonra anne sütüne ilaveten hastalığa
özgü düşük yağ, düşük protein ve yüksek karbonhidrat içeren diyetle nazogastrik continiou beslendi. Hastaların 6 aylık olduklarında sorunsuz olarak tamamlayıcı beslenmeye geçtikleri gözlemlendi.
Diyet tedavisiyle hepsinin amonyaklarında %60-87 oranında , laktatlarında %34-65 oranında azalma
gözlemlendi. 2 olguda low density lipoproteinde ve high density lipoproteinde %25 lik azalma gözlemlenirken diğerinde %15 lik artış gözlemlendi. 2 olguda total kolesterolde %15 lik azalma olurken,
diğerinde %15 lik artış gözlemlendi. Riboflavin yanıtsız olgularda diyet tedavisinin, uzamış açlık veya
ağızdan alımın azaldığı enfeksiyon hastalıkları durumlarında hastaların metabolik atak geçirmelerini
önlediği, amonyak, laktat, kan biyokimya verilerini dengege tutup büyüme gelişmelerinin normal olarak devam etmesini sağladığı gözlendi. Bu verilere göre, düşük yağlı, düşük proteinli, yüksek karbonhidratlı diyetin MADD tedavisinde etkili olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: düşük yağlı diyet, MADD, yüksek karbonhidratlı diyet
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P-108
HNF1B İlişkili Hipoplastik Glomerülokistik Böbrek Hastalığı Tanılı İki Kardeş Olgu Sunumu
Cengiz Candan1 , Nilüfer Göknar1 , Melda Ekici Avcı2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları
Bölümü
1
2

GİRİŞ: Hepatosit nükleer faktörü-1ß (HNF1B) karaciğer, böbrek, bağırsak ve pankreas gibi çeşitli dokularda gen ekspresyonunun düzenlenmesinde ve bu organların embriyonik gelişiminde rol oynamaktadır. HNF1B’ deki heterozigot mutasyonlar renal kist ve diyabet sendromu ile ilişkilidir (RCAD).
Etkilenen bireylerde değişik derecelerde renal anomaliler (renal kistler, renal agenezi, renal hipoplazi
gibi) ve/veya gençlerde görülen erişkin tipi diyabet(MODY) görülebilir. Bu olgu sunumunda, glomerülokistik hastalık ve kronik böbrek yetmezliği nedeni ile kliniğimizden takip edilen ve HNF1 beta
mutasyonu saptanan bir hastayı bildirdik.
KLİNİK: 10 yaşında erkek hasta, kliniğimizden glomerülokistik hastalık nedeni ile yenidoğan döneminden itibaren izlenmekteydi. Antenatal takiplerinde, ultrasonografik (USG) incelemede polikistik
böbrek hastalığı ile uyumlu görünüm saptanmıştı. Postnatal ultrasonografik ilk değerlendirmede
böbreklerde bilateral ekojenite artışı ve milimetrik çok sayıda kist saptandı. Üre (32 mg/dl) ve kreatinin (1mg/dl) değerleri yaşına göre yüksekti. İlk aile taramasında anne ve babanın üriner sistem ultrasonografisi normaldi. Ancak annenin 3 yıl sonra çekilen MR görüntülemesinde sağ böbrekte basit
kortikal kist saptandı ve tetkiklerinde üre, kreatinin ve ürik asit yüksekliği saptandı. Yine kız kardeşinde her iki böbrekte ekojenite artışı ve çok sayıda kistler görüldü. Hastada HNF1B NM_000458 geninde
c.1006dupC (p.His33Profs*24) çerçeve kayması mutasyonu heterozigot olarak saptandı. Aile taramasında anne ve kız kardeşte de HNF1B mutasyonu heterozigot olarak saptandı. Babada herhangi
mutasyon saptanmadı. Annenin ailesine de genetik analiz yapıldı ve herhangi mutasyon görülmedi
bu nedenle de novo mutasyon kabul edildi.
SONUÇ: Ailesel hipoplastik glomerülokistik hastalık HNF1B mutasyonunun klinik spektrumları arasında yer alan otozomal dominant geçiş gösteren böbreğin kistik hastalıklarındandır.İntrauterin dahil
erken ve geç çocukluk döneminde saptanan kistik renal hastalıklarda aile öyküsünün de olması durumunda HNF1B mutasyonu düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ailesel hipoplastik glomerülokistik böbrek hastalığı, HNF1B mutasyonu,otozomal dominant
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P-109
HİPONATREMİK ENSEFALOPATİNİN İKİ NEDENİ; UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK
SALINIMI SENDROMU VE PSİKOJENİK POLİDİPSİ
Zülal Özdemir1 , Aslı Çelebi Tayfur2 , Mine Tınmaz1 , Deniz Yılmaz3
Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara
Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji BD, Ankara
3
Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji BD, Ankara
1
2

Özet: Uygunsuz Antidiüretik hormon(ADH) salınımı sendromu (UADHSS), ADH salgılanmasının baskılanamaması sonucu gelişen ve övolemik hiponatremi, plazma osmolalitesinin azalması ve idrar
osmolalitesinin artması (>100mOsm/kg ile) karakterize bir sendromdur. Santral sinir sistemi bozuklukları, cerrahi opreasyonlar, maligniteler, pulmoner hastalıklar, HIV enfeksiyonu, vazopressin analoğu, karbamazepin, klorpropamid ve serotonin geri alım inhibitörleri gibi bazı ilaçların kullanımı ve
herediter hastalıklar uygunsuz ADH salınımına neden olabilir. Psikojenik polidipsi susama hissi olmaksızın bol miktarda ve kontrolsüz biçimde su alımıdır. Dental abse nedeni ile bir gündür oral ampisilin-sulbaktam kullanmakta olan 16 yaşında erkek hasta, diş ağrısına iyi geldiği gerekçesi ile 4 saat
içerisinde beş litre su içme sonrasında konvülzyon geçirme nedeni ile çocuk acil polikliniğe getirildi.
Başvuruda genel durum orta-kötü, bilinci konfü idi. Hastanın yer ve zaman oryantasyonu yok, uykuya
meyilli ve ajite idi. Sözel uyaran ile gözlerini açıyordu. Fizik muayenesinde ense sertliği yok vitalleri
stabildi. Laboratuvarda serum sodyumu:122mmol/L, kreatinin:0,6mg/dL, üre:8,6mg/dL,serum osmolalitesi:252 mOsm/kg; spot idrar sodyumu:146mmol/L, idrar osmolalitesi:760mOsm/kg, fraksiyone
sodyum itrahı:%2 ve kan parasetamol düzeyi:21mcg/mL(10-30) idi. UADHSS düşünülen hastada ciddi
santral sinir sistemi bulgularının olması nedeni ile 2cc/kg’den %3 NaCl sıvısı infüze edildi. Sonrasında
sodyum defisiti yavaş infüzyonla düzeltildi. Hastada intravenöz (IV) sıvı alımı kısıtlanarak IV furosemid
(1 mg/kg/doz) uygulandı. Kranial MRI ve EEG sonuçları normal olan hastanın bilinci sıvı kısıtlaması
yapılan ilk 24 saatte düzeldi. İkinci gün bakılan serum Na düzeyi 138 mEq/L idi. Uygunsuz antidiüretik
hormon salınımı sendromu olan hastanın semptom şiddeti ve serum sodyum düzeyi tedavi şeklini
belirler. Tedavide su alımının kısıtlanması, loop diüretikler, persistan hiponatremide sodyum desteği,
semptomatik hiponatremide hipertonik salin infüzyonu ve/veya vazopressin reseptör antagonistleri
uygulanır. UADHSS’ya neden olan durum saptanmalı ve tedavi edilmelidir. Hastamızda psikojenik polidipsi nedeni ile kısa sürede bol su içmenin, ağrıya ikincil gelişen UADHSS hiponatremi derecesini ve
bulgularını artırdığı ve ciddi hiponatremik ensefalopati tablosuna birlikte neden oldukları düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Uygunsuz ADH sendromu, psikojenik polidipsi, ağrı
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P-110
Çocukluk Çağında Akut Piyelonefrite Neden Olan Mikroorganizmaların
Antibiyotik Dirençlerinin Beş Yıl Ara İle Karşılaştırılması
İlknur Girişgen1 , Selçuk Yüksel2 , Görkem Oğuz3 , Seren Cerit Özün3 , Tülay Becerir1 , İlknur Kaleli4 , Hande Şenol5
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Denizli
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Nefroloji- Romatoloji Bilim
Dalı Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Denizli
4
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Denizli
5
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Denizli
1
2

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. Ampirik
antibiyotik seçimi hastanın özelliklerine ve bölgesel antibiyotik dirençlerine göre değişir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin uygunsuz kullanımının neden olduğu antibiyotik direnci günümüzde önemli
sorunlardan biridir. Bu çalışmanın amacı; 5 yıl ara ile iki zamanlı dönemde, akut piyelonefrite neden
olan mikroorganizmaların ve bunların antibiyotik dirençlerinin ve duyarlılıklarının karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: 2012-2013 ve 2017-2018 yılları arasında, hastanemizde akut piyelonefrit tanısı alan 1 ile
18 yaş arası çocukları retrospektif olarak değerlendirdik. Çocukların iki zaman dilimi arasında klinik
özellikleri, tedavi modalitesi, idrar kültür antibiyogramlarında mikroorganizma türleri ve antibiyotik
dirençleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup 1; 2012-2013 yılları arasında piyelonefrit nedeni ile yatırılarak tedavi edilen 86 çocuktan (yaş ortalaması 3,52±0,4yıl, 32 erkek), grup 2; 2017-2018 yılları arasında tedavi edilen 72 çocuktan
(yaş ortalaması 3,78±0,7 yıl, 25 erkek) oluşturuldu. Her iki grupta en sık üreyen mikroorganizma {E.
Coli} saptandı. Piyelonefrit tedavisi için en sık uygulanan antibiyotikler sırasıyla hem grup 1 hem grup
2 de amikasin (%55 ve %51), seftriakson (%33 ve %37), gentamisin (%5 ve %2,2) olduğu belirlendi.
Grup 1’deki çocukların %77’si profilaktik antibiyotik kullanırken Grup 2’de bu oran %23 olup anlamlı
olarak düşük saptandı (p=0,00). Grup 2’de ampisilin, sefepim, seftriakson dirençlerinde istatistiksel
olarak anlamlı düşüş görüldü. Özellikle son yıllarda sorun olan seftriakson direncinin %60 tan % 37’e
gerilediği izlendi.
Sonuç: Bu çalışmada yıllar arasında başta seftriakson olmak üzere birçok antibiyotik direnç oranlarında düşüş olduğu gözlenmiştir. Bu sonucun nedenlerinin piyelonefritli çocuklarda ampirik tedavide
seftriakson tedavisinden ziyade aminoglikozidlerin daha sık tercih edilmesinin, profilaksi tedavisinin
seçili vakalarda kısıtlı şekilde verilmesinin ve profilakside sefalosporinlerin kullanılmamasının olduğunu düşünmekteyiz. Akılcı ampirik antibiyotik seçiminin idrar yolu enfeksiyonlarında direnç gelişimini de engelleyeceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: çocuk, piyelonefrit, antibiyotik direnci
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P-111
Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Rituksimab Tedavisinin Etkileri ve Kliniğimizin Gözlemleri
İlknur Girişgen1 , Selçuk Yüksel1 , Yücel Pekal2 , Ayşe Büşra Pekal2 , Tülay Becerir1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

1
2

Özet: Amacımız nefrotik sendromlu çocuklarda rituksimab tedavisinin etkinliğini değerlendirmek ve
kendi deneyimlerimizi paylaşmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Rituksimab tedavisi verilen 12 nefrotik sendromlu (dört steroid bağımlı, sekiz
steroid dirençli) çocuğun klinik, laboratuvar sonuçları ve CD19-CD20 seviyeleri geriye dönük olarak
değerlendirildi. Tüm hastalara dört hafta süre ile haftada bir rituksimab 375mg/m2 tedavisi uygulandı. Hastalara rituksimab tedavisi vermek için steroid tedavisi ile proteinürisiz döneme girmeleri
beklenmedi.
Sonuçlar: Çalışmaya beş kız, yedi erkek toplam 12 nefrotik sendromlu hasta alınmıştır. Yaş ortalamaları 13.08±4.8 yaş idi. Altı hastanın biyopsi sonucu fokal segmental glomeruloskleroz olarak saptandı. Remisyon oranları; steroid bağımlı nefrotik sendromlu hastalarda %100, steroid dirençli nefrotik
sendromlu hastalarda %27 ve fokal segmental glomerulosklerozlu hastalarda %33 idi. CD19 deplesyonu 12 hastanın 10’unda gözlendi. Bu 10 hastanın yedisinde parsiyel ya da komplet remisyon gözlendi. Fakat üç hastada CD19 deplesyonuna rağmen nefrotik proteinüri sebat etti. CD 19 deplesyonu
hiç olamayan iki hasta remisyona girmedi. Hastaların takibinde yedi hastada relaps olduğu görüldü
ve üçünde görülen relapsın CD19 artışı ile birlikte olduğu saptandı. Çıkarımlar rituksimab tedavisinin,
hastaların steroid ile proteinürisiz döneme girmelerini beklemeden de verilebileceğini gözlemledik.
Bu durumda nefrotik proteinürili çocuklarda rituksimabın haftada bir dört doz verilmesi idrarla kaybedilen ilaç miktarını telafi ederek remisyon olasılığını arttırabilir. Bazı hastalarda B hücre deplesyonuna rağmen remisyon sağlanmadığını saptamak, B hücre deplesyonunun remisyon için gerekli
ancak yetersiz olduğunu düşündürdü.
Anahtar Kelimeler: nefrotik sendrom, çocuk, rituksimab
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P-112
SCL4A4 Geninde Birleşik Heterozigot Mutasyon Saptanan Bir Hastada
Pankreatik Enzim Yüksekliği: Olgu Sunumu
Nuran Çetin1 , Cansu Suskun2 , Yusuf Aydemir3 , Serdar Ceylaner4 , Aslı Kavaz Tufan5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Çocuk
Nefrolojisi Bilim Dalı, Eskişehir
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Gastroenteroloji Bilim Dalı, Eskişehir
4
İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Ankara
5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Çocuk
Nefrolojisi Bilim Dalı, Eskişehir
1

Giriş: Elektrojenik sodyum bikarbonat kotransporter-1 (NBCE1) bikarbonatın plazma membranlarında bulunan temel taşıyıcısıdır. Pankreas ve böbrekte bulunun NBCE1 izoformları aynı gen tarafından
eksprese edilmekle birlikte farklı fizyolojik görevler üstlenmektedirler. Bu yazıda böbrekte eksprese
edilen NBCE1 izoformunun mutasyonuna bağlı proksimal renal tübüler asidoz (pRTA) tanısı alan olgu
artmış amilaz ve lipaz değerlerinin görülmesi nedeni ile sunulmuştur.
Olgu sunumu: Yedi yaşında kız hasta karın ağrısı, kusma ve metabolik asidozu olması nedeniyle hastanemize sevk edildi. İki yaşından beri iki taraflı olan glokom ve katarakt nedeniyle takip edildiği öğrenilen hastanın fizik muayenesinde kilo ve boyu 3. persentilin altında, diş minesi hipoplazik saptandı.
Diğer fizik muayene bulguları doğaldı. Laboratuvar incelemelerinde; sodyum 136 mEq/L, potasyum
2.9 mEq/L, klor 116 mEq/L, kan üre azotu 9 mg/dL ve kreatinin 0,54 mg/dL idi. Serum fosfor, kalsiyum
düzeyi normaldi. Kan gazı incelemesinde pH değeri 7,15, pCO2 20,3 mmHg, HCO3- 6,8 mmol /L ve baz
açığı -20,5 mmol/L idi. Bikarbonatın idrarda fraksiyonel atılımı %16 idi. Glikozüri, fosfatüri ve aminoasidüri saptanmadı. Serum amilaz ve lipaz değerlerinin sırası ile 693 U/L (28-100 U/L) ve 1614 U/L (0-31
U/L) olduğu belirlendi. Batın ultrasonografisi ve tomografisinde pankreatit lehine bulgu izlenmedi.
Genetik incelemede SLC4A4 geninde bileşik heterozigot mutasyon (IVS10 + 3A> C (c.1208 + 3A> C)
/ IVS14-2A> T (c.1904-2A> T) saptanması üzerine izole konjenital pRTA tanısı konuldu. Potasyum ve
bikarbonat ile tedavisi başlandı. Hasta izleminin beşinci yılında olup pankreatit ile ilgili klinik ve radyolojik bulgu olmamasına rağmen amilaz ve lipaz değerleri yüksek seyretmektedir.
Sonuç: İzole pRTA’lı hastalarda böbrek NBCE1’deki fonksiyon bozukluğu, pankreas duktus hücrelerinde plazma membranından bikarbonat taşınmasında defekte yol açarak amilaz ve lipaz yüksekliğinin
bir sebebi olabilir. Amilaz ve lipaz yüksekliği saptanan hastalarda metabolik asidoz eşlik ettiğinde
SLC4A4 mutasyonu araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Amilaz, Elektrojenik Sodyum Bikarbonat Kotransporter-1, Lipaz, Proksimal Renal
Tübüler Asidoz
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P-113
Denys Drash Sendromu: Nefrotik sendromdan Wilms tümörüne
Figen Karakuş1 , Gülen Tüysüz Kintrup1 , Ayşenur Akınel1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD, Antalya

1

GİRİŞ: Nefrotik sendrom ağır proteinüri, hipoalbuminemi, ödem ve hiperlipidemi ile karakterize çocukluk çağının sık görülen bir kronik böbrek hastalığıdır. Yaşamın ilk bir yılında karşımıza çıkan konjenital ve infantil nefrotik sendrom nadiren Denys Drash Sendromu ile karakterize olabilir. Burada
infantil nefrotik sendrom tanısı ile izlenirken Wilms tümörü saptanan ve sonrasında mutasyon analizi
ile Denys Drash Sendromu tanısı alan bir olgu sunulmuştur.
OLGU: İnfantil nefrotik sendrom tanısı ile izlenen 16 aylık kız hasta, nefroloji polikliniğine son 3 haftadır fark edilen karında şişlik şikayeti ile başvurdu. Öyküden hastanın 3.5 aylıkken ÜSYE nedeniyle
başvurduğu dış merkezde ağır proteinürisinin (spot idrarda protein/kreatinin: 12,4) saptandığı, bu
nedenle yapılan böbrek biyopsisinin “diffüz mezengial skleroz ile uyumlu” olarak değerlendirildiği
ve hastaya infantil nefrotik sendrom tanısı konularak 6 ay süre ile siklosporin tedavisi aldığı, tedaviye yanıt alınamayınca siklosporin tedavisinin kesildiği öğrenildi. Fiziki muayenesinde hipertansiyona
[(arteriyel 112/65 mmHg (>95 p)] ek olarak batında sol orta klavikular hattan 8 cm aşağı uzanan kitle
saptandı. Ultrasonografide sol böbrekte 110 mm kitlesel görünüm bulundu. Bilgisayarlı tomografide
her iki böbrekte solid kitle lezyonları (sağ: 117x97x88 mm, sol: 11x11 mm) olduğu görüldü. Hasta
çocuk tümör onkoloji konseyinde değerlendirildi. Özgeçmişi, fizik muayene bulguları ve radyolojik
görüntülemeler ile değerlendirilen hastanın bilateral Wilms tümörü olduğu düşünüldü. Protokol gereği tümör küçültücü tedavi sonrasında total kitle eksizyonu yapılması planlandı. Hastanın infantil
nefrotik sendrom ve Wilms tümör birlikteliği nedeniyle Denys Drash Sendromu açısından gönderilen
genetik incelemesinde WT1 geni 9. ekzonunda heterozigot mutasyon saptandı.
TARTIŞMA: Konjenital ve infantil nefrotik sendrom tek başına görüleceği gibi başka sendromların
bir parçası da olabilir. Bu hastaların, diafragma hernisi varlığı, ailede infertilite öyküsü, işitme kaybı,
genital gelişim anomalileri, hipertansiyon, karında kitle gibi patolojiler açısından değerlendirilmesi
önemlidir. Denys Drash sendromunda erkek çocuklarda hipogenitalya sık gözükürken bizim olgumuzda olduğu gibi kız hastalarda genital etkilenme olmayabilir.
Anahtar Kelimeler: konjenital, nefrotik, sendrom, tümör
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P-114
Denys Drash Sendromu: Nefrotik sendromdan Wilms tümörüne
Figen Karakuş1 , Elif Çomak1 , Gülen Tüysüz Kintrup1 , Ayşenur Akınel1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD, Antalya
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GİRİŞ: Nefrotik sendrom ağır proteinüri, hipoalbuminemi, ödem ve hiperlipidemi ile karakterize çocukluk çağının sık görülen bir kronik böbrek hastalığıdır. Yaşamın ilk bir yılında karşımıza çıkan konjenital ve infantil nefrotik sendrom nadiren Denys Drash Sendromu ile karakterize olabilir. Burada
infantil nefrotik sendrom tanısı ile izlenirken Wilms tümörü saptanan ve sonrasında mutasyon analizi
ile Denys Drash Sendromu tanısı alan bir olgu sunulmuştur.
OLGU: İnfantil nefrotik sendrom tanısı ile izlenen 16 aylık kız hasta, nefroloji polikliniğine son 3 haftadır fark edilen karında şişlik şikayeti ile başvurdu. Öyküden hastanın 3.5 aylıkken ÜSYE nedeniyle
başvurduğu dış merkezde ağır proteinürisinin (spot idrarda protein/kreatinin: 12,4) saptandığı, bu
nedenle yapılan böbrek biyopsisinin “diffüz mezengial skleroz ile uyumlu” olarak değerlendirildiği
ve hastaya infantil nefrotik sendrom tanısı konularak 6 ay süre ile siklosporin tedavisi aldığı, tedaviye yanıt alınamayınca siklosporin tedavisinin kesildiği öğrenildi. Fiziki muayenesinde hipertansiyona
[(arteriyel 112/65 mmHg (>95 p)] ek olarak batında sol orta klavikular hattan 8 cm aşağı uzanan kitle
saptandı. Ultrasonografide sol böbrekte 110 mm kitlesel görünüm bulundu. Bilgisayarlı tomografide
her iki böbrekte solid kitle lezyonları (sağ: 117x97x88 mm, sol: 11x11 mm) olduğu görüldü. Hasta
çocuk tümör onkoloji konseyinde değerlendirildi. Özgeçmişi, fizik muayene bulguları ve radyolojik
görüntülemeler ile değerlendirilen hastanın bilateral Wilms tümörü olduğu düşünüldü. Protokol gereği tümör küçültücü tedavi sonrasında total kitle eksizyonu yapılması planlandı. Hastanın infantil
nefrotik sendrom ve Wilms tümör birlikteliği nedeniyle Denys Drash Sendromu açısından gönderilen
genetik incelemesinde WT1 geni 9. ekzonunda heterozigot mutasyon saptandı.
TARTIŞMA: Konjenital ve infantil nefrotik sendrom tek başına görüleceği gibi başka sendromların
bir parçası da olabilir. Bu hastaların, diafragma hernisi varlığı, ailede infertilite öyküsü, işitme kaybı,
genital gelişim anomalileri, hipertansiyon, karında kitle gibi patolojiler açısından değerlendirilmesi
önemlidir. Denys Drash sendromunda erkek çocuklarda hipogenitalya sık gözükürken bizim olgumuzda olduğu gibi kız hastalarda genital etkilenme olmayabilir.
Anahtar Kelimeler: konjenital, nefrotik, sendrom, tümör
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P-115
Denys Drash Sendromu: Nefrotik sendromdan Wilms tümörüne
Figen Karakuş1 , Elif Çomak1 , Gülen Tüysüz Kintrup1 , Elif Güler1 , Ayşenur Akınel1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Antalya

1

GİRİŞ: Nefrotik sendrom ağır proteinüri, hipoalbuminemi, ödem ve hiperlipidemi ile karakterize çocukluk çağının sık görülen bir kronik böbrek hastalığıdır. Yaşamın ilk bir yılında karşımıza çıkan konjenital ve infantil nefrotik sendrom nadiren Denys Drash Sendromu ile karakterize olabilir. Burada
infantil nefrotik sendrom tanısı ile izlenirken Wilms tümörü saptanan ve sonrasında mutasyon analizi
ile Denys Drash Sendromu tanısı alan bir olgu sunulmuştur.
OLGU: İnfantil nefrotik sendrom tanısı ile izlenen 16 aylık kız hasta, nefroloji polikliniğine son 3 haftadır fark edilen karında şişlik şikayeti ile başvurdu. Öyküden hastanın 3.5 aylıkken ÜSYE nedeniyle
başvurduğu dış merkezde ağır proteinürisinin (spot idrarda protein/kreatinin: 12,4) saptandığı, bu
nedenle yapılan böbrek biyopsisinin “diffüz mezengial skleroz ile uyumlu” olarak değerlendirildiği
ve hastaya infantil nefrotik sendrom tanısı konularak 6 ay süre ile siklosporin tedavisi aldığı, tedaviye yanıt alınamayınca siklosporin tedavisinin kesildiği öğrenildi. Fiziki muayenesinde hipertansiyona
[(arteriyel 112/65 mmHg (>95 p)] ek olarak batında sol orta klavikular hattan 8 cm aşağı uzanan kitle
saptandı. Ultrasonografide sol böbrekte 110 mm kitlesel görünüm bulundu. Bilgisayarlı tomografide
her iki böbrekte solid kitle lezyonları (sağ: 117x97x88 mm, sol: 11x11 mm) olduğu görüldü. Hasta
çocuk tümör onkoloji konseyinde değerlendirildi. Özgeçmişi, fizik muayene bulguları ve radyolojik
görüntülemeler ile değerlendirilen hastanın bilateral Wilms tümörü olduğu düşünüldü. Protokol gereği tümör küçültücü tedavi sonrasında total kitle eksizyonu yapılması planlandı. Hastanın infantil
nefrotik sendrom ve Wilms tümör birlikteliği nedeniyle Denys Drash Sendromu açısından gönderilen
genetik incelemesinde WT1 geni 9. ekzonunda heterozigot mutasyon saptandı.
TARTIŞMA: Konjenital ve infantil nefrotik sendrom tek başına görüleceği gibi başka sendromların
bir parçası da olabilir. Bu hastaların; diafragma hernisi varlığı, ailede infertilite öyküsü, işitme kaybı,
genital gelişim anomalileri, hipertansiyon, karında kitle gibi patolojiler açısından değerlendirilmesi
önemlidir. Denys Drash sendromunda erkek çocuklarda hipogenitalya sık gözükürken bizim olgumuzda olduğu gibi kız hastalarda genital etkilenme olmayabilir.
Anahtar Kelimeler: konjenital, nefrotik, sendrom, tümör
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P-116
ÇOCUK HASTADA HEMODİYALİZ İÇİN PORTAL VEN KULLANIMI
Hakan Küçüker2 , Gülüm Yapıcı1 , Gülcan Canbek1 , Nuray Ciğerdelen1 , Kadriye Çiçek1 , Osman
Dönmez1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1
2

Özet : 4 yaşında Prune-belly sendromu, sağ renal displazi, sol grade 4-5 hidronefroz tanılarıyla takipli
erkek hasta. 30 yaşındaki anneden G2A1Y2 olarak SAT’a göre 34+2 haftalık IVF dikoryonik diamniyotik plasenta plevia totalis + preterm EMR tanılarıyla takipli gebeliğinden 2500 gr, 45 cm, baş çevresi
33 cm, APGAR 8-10 olarak anal atrezisi ve bacaklarda ekin deformitesi ile 24.03.2015’te doğmuştur.
Bu tarihinden beri üre-kreatinin yüksekliği ile Çocuk Nefroloji Polikliniği’nin takibinde olan hastaya,
GFH<10 olması nedeniyle hemodiyaliz başlanmıştır. Hastanın hemodiyaliz tedavisi boyunca bir çok
kez kanama, kateter tıkanıklığı, hastanın damar yapısıyla ilgili sorunlar, kullanılan kateterlerin maliyet
sebebiyle kaliteli olmayışı gibi sorunlar sebebiyle kateter değişimleri olmuştur. Son olarak hastanın
04.05.2019 tarihinde takılan portal ven kateteri ile hemodiyaliz programına devam edilmektedir. Hastamız, fistül açılması açısından Kalp Damar Cerrahisi’ne danışıldı, ancak damar yapısının fistül için
uygun olmadığı öğrenildi. Hastamız, kolostomisi olması nedeniyle ve Prune Belly Sendromu olması
nedeniyle periton diyalizi için uygun değildi. Hastamıza 1,5 yaşından itibaren 3 yıl süreyle hemodiyaliz
yapıldığı için ve hasta uyumsuzluğu olması nedeniyle çok sık kateter değişimi yapıldı ve buna bağlı
damarsal problemler gelişti. Kateter problemleri nedeniyle hemodiyaliz giriş yolları tromboze oldu.
Başka diyaliz ulaşım yolu kalmamış olduğu için portal ven kateteri açılarak bu yoldan kalıcı hemodiyaliz uygulanmaya başlandı. Bu vaka, ülkemizde çocuklar üzerinde bildirilmiş ilk transhepatik yerleşimli
hemodiyaliz kateteri vakası olma özelliğine sahiptir. Literatürde ise Bergey ve ark. tarafından 5,11 ve
12 yaşındaki üç çocuk vaka üzerinde bu yöntemin başarıyla uygulandığı bildirilmiştir. Hemodiyaliz
ünitemizde portal ven kateterizasyonu uygulanmış olan ilk hasta özelliğini taşıyan bu hastanın hemodiyaliz tedavisine multidisipliner ve bütünsel bir yaklaşımla sorunsuz bir şekilde devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Kateter, Portal ven
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P-117
Çocuklarda Geçirilmiş Açık Taş Cerrahisi Sonraki Şok Dalga Litotripsi Tedavisi Başarı Oranını Etkiliyor mu?
Elif Altınay Kırlı2 , Berin Selçuk2 , Ahmet Fethi Türegün2 , Mehmet Hamza Gültekin2 , Nejat Tansu2 , Ahmet Erözenci2 , Bülent Önal2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

2

Giriş: Bu çalışmanın amacı öncesinde açık taş cerrahisi ile tedavi edilen hastalarda tekrarlayan böbrek taşı için uygulanan SWL tedavisinin etkinliğini değerlendirmektir.
Materyal ve Metot: Kliniğimizde on altı yıl içerisinde 301 hastaya (kız:171, erkek:130) ait 315 renal
üniteye (RU) SWL tedavisi uygulandı. SWL tedavisi öncesinde açık taş cerrahisi geçirme öyküsü olmayan 266 RU grup 1 (%87), olan 41 RU grup 2 (%13) olarak tanımlandı. Hastalara ait demografik bilgiler,
taş özellikleri, tedavi protokolü ve sonuçları retrospektif olarak incelendi. Genel SWL başarısına etki
eden faktörler açısından inceleme sonrasında, gruplar başarıyı etkileyen faktörler açısından univaryant ve logistik regresyon analizi ile değerlendirildi.
Sonuçlar: Genel değerlendirmede SWL tedavisinin 240 RU’de (76) taşsızlığı sağladığı tespit edildi.
Taş yolu gelişimi ise 24 RU’de (%7) gözlendi. Genel SWL başarısı üzerine olumsuz etkisi olan bağımsız
risk faktörleri tedavi öncesi yaşın büyük olması, yüksek taş yükü, öncesinde açık taş cerrahisi öyküsü
bulunması olarak belirlendi (p=0.001, 0.045, 0.016) Gruplar değerlendirildiğinde başarı oranının Grup
1’de yer alan hastalarda grup 2’ye oranla istatistiksel olarak yüksek olduğu tespit edildi (%78 ve % 56,
p=0.002). Gruplar arasında taş yolu gelişimi açısından farklılık tespit edilmedi (%8 ve %5 p=0,75). Alt
kalikste yer alan taşlarda SWL tedavisi başarı oranı Grup 1’de Grup 2’ye oranla anlamlı olarak yüksek
bulundu (%83 ve %45 p=0,006). Logistik regresyon analizinde geçirilmiş açık taş cerrahisi öyküsünün
başarı oranını yarı yarıya düşürdüğü tespit edildi (OR: 2,058 %95 Cl 1,025-5,017, p=0.016). Sonuç: SWL
tedavi başarısı geçirilmiş taş cerrahisi öyküsü olan hastalarda, özellikle alt kaliks yerleşimli taşlarda
düşüktür. Geçirilmiş taş cerrahisi öyküsü olan ve tekrarlayan taş nedeni ile tedavi planlanan hastalarda bu özellik nedeni ile retrograd intrarenal taş cerrahisi (RİRC) gibi minimal invaziv girişimler SWL
tedavisine alternatif olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: ESWL, üriner taş, taş cerrahisi
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P-118
Robot Yardımlı Laparoskopik Cerrahi Deneyimimiz: Erken Dönem Sonuçlar
Bülent Önal1 , Elif Altınay Kırlı1 , Deniz Abdullahoğlu1 , Berin Selçuk1 , Ahmet Gürbüz1 , Ahmet Erözenci1
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

1

Giriş: Amacımız robot yardımlı laparoskopik cerrahi (RYLC) ile tedavi ettiğimiz çocuk hastalarımız ile
ilişkili ilk sonuçlarımızı paylaşmaktır. Hastalar ve yöntem: Kiniğimizde 2018-2019 yılları arasında yaş
ortalaması (ort.) 80,5 ay olan on üç hasta (kız:4 erkek:9) ait 14 renal üniteye (RÜ) üreteropelvik bileşke darlığı (n=7), vezikoüretral reflü (VUR) (n=3), duplike sistemde nonfonksiyone üst pol varlığı (n=2)
ve mesane divertikülü (n=1) tanıları ile RYLC uygulandı. Hastalara ait kayıtlar demografik özellikler,
ameliyat öncesi bulgular, cerrahi girişime ait özellikler, ameliyat sonrası izlem, komplikasyonlar ve
erken dönem sonuçlar açısından değerlendirildi. Bulgular RYL piyeloplasti (sol:4 sağ:3) transabdominal 3 port girişi ile gerçekleştirildi. Bir hastada multiple milimetrik taş saptandı eş zamanlı flexible
üreterorenoskopi yapıldı. Hastalarımızın 2’si infanttı. Dren ortalama 3,7 günde (2-7), sonda 2,6 günde
(1-7), double J stent ortalama bir ayda çıkarıldı. Ortalama ameliyat süresi docking sonrası 70 dakika,
hastanede kalış süresi 3 (2-4) gündür. Takip süresi ort. 9,1 aydır (2-21). Üreteroneosistostomi (UNC) 3
RÜ’ye uygulandı (bilateral ve sağ). Ortalama ameliyat süresi 65 dakika olan işlemin ertesi günü sondası çıkarılan hastalar ortalama 1,5 günde taburcu edildi. VUR’a sekonder atrofik böbrek nedeni ile bir
hastaya nefroüreterektomi ve mesane divertikülü nedeni ile bir hastaya divertikülektomi uygulandı.
İzlemde pyeloplasti yapılan hastaların bir hastada hidronefrozun devam etmesi ve bir hastanın idrar
yolu enfeksiyonu geçirmesi dışında sorunsuzdur.
Sonuç: RYLC’nin erken dönem sonuçları çocuklarda minimal invaziv, güvenli ve etkili bir tedavi yöntem olduğunu düşündürmektedir.1 yaş altında da sorunsuz uygulanabilmektedir. Uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi ve cerrahi deneyimin artışı ile ileri dönemde bir çok cerrahi protokol için
tercih edilebilecek bir yöntem gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Robotik Cerrahi, Reflü Cerrahisi, Pyeloplasti
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P-119
İlaç İlişkili Akut Tubulointerstisyel Nefrit Vakası
Oğuzhan Tin1 , Esra Karabağ Yılmaz2 , Nur Canpolat2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim
Dalı, İstanbul
2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
1

Özet : Akut Tübulointerstisyel Nefrit (TİN) renal parankimde tubulus ve intersitisyel alanı tutan heterojen ve geniş bir hastalık grubunun bir komponentidir. Etyolojide en sık ilaç kullanımı suçlanmakla birlikte enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve idiopatik sebepler yer almaktadır. Bu sunumda
ibuprofen kullanımı sonrası gelişen TİN vakası sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: akut tubulointerstisyel nefrit, aby, ilaç ilişkili nefrit
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P-120
Burkitt Lenfomalı Olguda Beraber İki Nadir Prezentasyon: Akut Apandisit ve Bası İlişkili Post Renal Akut Böbrek Yetmezliği
Hatice Polat Menekşe1 , Gülistan Tuğba Samur1 , Serkan Özsoylu3 , Alper Özcan2 , Ekrem
Ünal2 , Başak Nur Akyıldız3 , Nahit Topaloğlu4
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye
3
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Kayseri, Türkiye
4
Patoloji Ana Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye
1
2

Giriş: Burkitt lenfoma agresif bir hodgkin dışı lenfoma olup; genellikle karın ağrısı, bulantı, barsak
tıkanıklığı veya invajinasyon ile prezente olan abdominal kitlelerle karşımıza çıkmaktadır. Burkitt
lenfomanın hem akut apandisit tablosu olarak hem tümör lizis sendromu olmaksızın akut böbrek
yetmezliği tablosu olarak, özellikle de tek hastada her ikisinin beraber prezentasyonu nadir olarak
görülmektedir.
Olgu: Ani başlayan karın ağrısı sonrası akut apandisit ön tanısıyla opere edilen 7 yaşında erkek hasta;
karın ağrısının devam etmesi nedeniyle tekrar başvurduğunda; batın muayesinde sağ alt kadranda
kitlesi olması üzerine ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi görüntülemesi yapılmış olarak muhtemel rektus içi hematom formasyonu özellikleri nedeniyle fakültemize yönlendirildi. Fizik muayenesinde hepatosplenomegali ve palpable lenf nodları mevcuttu. Apendektomi materyali ‘atipik lenfoid
proliferasyon’ şeklinde değerlendirilmişti. Hemoglobin 6.6 g/dL, platelet 696.000 mm-3, beyaz küresi
9840 ?mm-3 idi. BUN 8,6 , kreatinin 1,76 mg/dL, ürik asit 8,8 mg/dL, kalsiyum 8 ,99 mg/dL, fosfor 4,57
mg/dL, potasyum 4,16 mmol/L, , LDH 1703 u/L idi. Kreatin değerleri 2.85 mg/dL’ye yükselen idrar yapamayan hasta hemodiyalize alındı. Abdominal ve toraks BT sinde batında tüm boşlukları dolduran
ve vasküler yapıları saran barsak segmentleri ile yer yer sınırları seçilemeyen multipl kitle lezyonları,
omental kek görünümü, her iki böbrekte toplayıcı yapılarda sağda daha belirgin olmak üzere dilatasyon ve sağ böbrekte fonksiyonda gecikme, multiple lenf nodu görüldü. Postrenal akut böbrek yetmezliği düşünülerek sağ nefrostomi kateteri açıldı. Patoloji preparatları tekrar değerlendirilen CD20
, Bcl-6, C-myc ve Ki67 boyamaları pozitif olan hastada B hücreli non-hodgin, Burkitt Lenfoma tanısı
konuldu. Hemodiyaliz ve nefrostomi kateteri sonrası böbrek yetmezliği düzelen hastaya Burkitt lenfoma protokolü başlandı.
Tartışma: Bu olguda, klinikte sık görülen akut apandisitte ve tümör lizis sendromu eşlik etmese dahi
hızla akut böbrek yetmezliği gelişen hastalarda Burkitt lenfomanın düşünülmesi gerektiğini vurguladık. Atipik klinik seyri olan akut apandisit hastalarında Burkitt lenfoma için preparatlar tekrar incelenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Burkitt Lenfoma; Prezentasyon; Akut Apandisit ; Akut Böbrek
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P-121
Skrotal Muayenenin Önemi : 16 Yaşında İnmemiş Testis Nedeniyle Gelişen Germ Hücreli Testis Tümörü
Halime Yağmur2 , Begümhan Demir Gündoğan1 , Elvan Çağlar Çıtak1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim
Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
1

Özet: İnmemiş testis, erkek çocuklarında en sık görülen genital anomalidir.Yaklaşık %4-5 ‘inde doğumda saptanmaktadır. Testisin inguinal kanal boyunca skrotuma inişi gestasyonun 7-8. ayında meydana geldiği için prematür bebeklerde daha sık görülmektedir. Kanal içinde ilerlemenin duraklaması
ile intrakanaliküler veya bazen inguinal kanalın hemen dışında subskrotal olarak palpe edilebilirler.
Bu durum inmemiş testis olarak değerlendirilir. Doğumda inmemiş testis yaşamın ilk üç ile dört ayı
içinde inişlerini tamamlar. Altı aylıktan sonra skrotuma spontan iniş nadir görülür bu nedenle orşiopeksi ameliyatı 9-15 ayı geçmemelidir. İnmemiş testisin tespit edilmesi çok kolay olmakla birlikte,
geç tanı konulmasıyla komplikasyonları ve sekelleri (İnguinal herni, testis torsiyonu, testis travması,
psikolojik etkiler, fertilite ve testis malignensi gibi) hayatidir. Bu komplikasyonların ve sekellerin potansiyel ciddiyeti ve tedavi için olgumuzu sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: inmemiş testis, skrotum, tümör
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P-122
Medulla Spinalis Bası Bulguları ile Başvuran Nöroblastom Olgusu
Burçak Akar1 , Işık Al1 , Bengü Demirağ1 , Neryal Tahta1 , Aşiyan Kilit1 , Duygu Çubukçu1 , Serdar
Sarıtaş1 , Aycan Ünalp1 , Canan Vergin1
S.b.ü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir

1

Özet : Nöroblastom, primordial nöral krest hücrelerinden kaynaklanan, çocukluk çağının en sık görülen ekstrakranial tümörüdür. En sık asemptomatik karın içi kitle olarak tanı alırken; paraspinal yerleşimli tümörler bel ağrısı, alt ekstremitelerde güçsüzlük, parapleji, mesane ve anal sfinkter disfonksiyonu gibi klinik bulgulara yol açabilmektedir. Burada bilateral alt ekstremite güçsüzlük ve bacaklarda
ağrı ile başvurup ön planda demiyelizan periferik nöropati düşünülen ancak paraspinal nöroblastom
tanısı alan olgumuzu sunmayı amaçladık. 5 yaşında kız hasta iki gündür olan yürümede zorluk, bacaklarda ağrı ve güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden 10 gün önce akut gastroenterit atağı
geçirdiği öğrenildi. Fizik muayenesinde kardiyovasküler, solunum ve gastrointestinal sistem doğaldı.
Organomegali saptanmadı. Alt ekstremitelerde kas gücü bilateral 3/5 idi. Derin tendon refleksleri
alınamıyordu. Babinski bilateral pozitif saptandı. Laboratuvar tetkiklerinden Hb:11 gr/dl, WBC:7670/
mm3 ANS:3350/mm3, Plt:257000/mm3, sedimantasyon 8 mm/saat idi. KCFT- BFT normaldi. LDH:241
IU/lt idi. Hastada ön planda demiyelizan periferik nöropati düşünüldü. İzleminde parapleji, idrar ve
gaita yapamama şikayeti gelişti.Kontrastlı kraniospinal MR ‘da T8-11 düzeyinde sağ psoas kas düzeyinden köken alan, prevertebral alanda T8-9 , T9-10 ve T10-11 düzeylerinde nöral foramina uzanımı
gösteren 65x58x31 mm boyutlarında kitle saptandı. Medikal olarak antiödem amaçlı deksametazon
başlandı.Hasta operasyona alınarak T9-10-11 total laminektomi, T8 hemilaminektomi ve T10-11 foramenektomi yapılıp, insizyonel biopsi alındı. NSE:56 ng/dl saptanan olguda, patoloji sonucu az diferansiye nöroblastom olarak sonuçlandı. Hastanın kemoterapisine TPOG-NBL-2009 protokolüne göre
evre 3 yüksek risk olarak başlandı. 6 kür sonra kitlesi total eksize edilen hastada, nörolojik bulgularının giderek düzeldiği görüldü. Tedavisi tamamlanmış olan hastada idrar ve gaita kontrolü tamdır.
Hasta destek ve yardımsız yürüyebilmekte hatta koşabilmektedir. Nöroblastom, adrenal medulladan
ve paravertebral sempatik ganglionlardan kaynaklanabilir. Bu yüzden yerleşim yeri itibariyle medulla
spinalis bası bulguları kliniğe ilk başvuru bulgusu olabilmektedir. Medulla spinalis basısı onkolojik
acillerden biri olup, gerek antiödem tedavi ile medikal yönetimi, gerekse de Nöroşirurji ile cerrahi
yönetimi hastanın uzun dönem morbiditesi üzerine olumlu etki göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: kitle,nöropati,nöroblastom
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P-123
Solunum Sıkıntısıyla Gelen Süt Çocuğu Lösemisi
Rabia Bali1 , Canan Nur Avcı1 , Banu Özata Abanoz1 , Dildar Bahar Genç2 , Ferhat Sarı3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Çocuk Kliniği, İstanbul
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Çocuk Onkolojisi Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul
1
2

GİRİŞ: Infant (süt çocuğu) lösemisi son derece nadir bir hastalık olup tüm çocukluk çağı lösemilerinin
%2’sini oluşturur. Genellikle agresif ve hızlı seyir, standart kemoterapiye dirençli biyolojik davranış ve
kendine has genetik bozukluklarla karakterizedir. Büyük çocuklardaki lösemiye kıyasla, hiperlökositoz, hepatosplenomegali, merkezi sinir sistemi tutulumu ve cilt infiltrasyonu daha sık gözlenir. Burada ağır solunum sıkıntısıyla başvurup 12 saat içinde multiorgan yetersizliği tablosunda kaybedilen 2
aylık bir lösemi olgusu sunulmaktadır.
OLGU: Bilinen hastalık öyküsü olmayan 2 aylık kız hasta solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine çocuk acil
servisine getirildi. Muayenede cilt soluk, gövdede yaygın peteşiyel döküntüler izlendi. Taşipneik ve
hava açlığı olan hastada dinlemekle krepitan raller mevcuttu, ayrıca batın distansiyonu ve hepatosplenomegali saptandı. Yoğun bakım ünitesinde yatak başı tetkiklerinde hipoglisemi ve derin metabolik
ve respiratuar asidoz (pH: 6,49) tespit edildi. İğne giriş bölgelerinden sızıntı şeklinde kanaması izlenen
hastada ön planda sepsis ve disemine intravasküler koagülasyon düşünüldü. Hastaya hızla mekanik
ventilasyon ve antibiyoterapi başlandı. Laboratuar sonuçlarında ALT:92U/L, AST:593U/L, üre:30mg/
dl, kreatinin:0.44mg/dl, CRP:7.74mg/L, CK:678U/L, LDH:3703U/L, ürik asit:15.82mg/dl, ALP:369U/L,
Na:135mmol/L, K:5.72mmol/L, P:9.70mg/dl ve koagülasyon testlerinde ağır bozukluk saptanan hasta
için “lipemiye bağlı güvenilmez sonuç” uyarısı yapıldı. Hipoglisemi, derin asidoz, amonyak yüksekliği, kanda lipemi nedeniyle ayırıcı tanıda yağ asidi oksidasyon defekti de düşünüldü. Lipemi nedeniyle hemogram cihazının sürekli uyarı vermesi sonucunda geç bildirilen kan sayımında Hgb:4,6g/
dl, Htc:%14, WBC:664000/L, PLT:191000/L saptandı. Periferik yaymasında yaygın blastik infiltrasyon
izlenen hastada infant lösemi düşünüldü. Yoğun inotrop tedavi, transfüzyon ve ileri yaşam desteği
uygulanan hasta 12 saat dolmadan multiorgan yetersizlik tablosuyla kaybedildi.
SONUÇ: Infant lösemi hiperlökositoz ve buna bağlı komplikasyonların sık olarak görüldüğü agresif
bir lösemi türüdür. Lökositlerin adhesyonu ve kan viskozitesini arttırması sonucu oluşan lökostaz
taşipne, hipoksi ve radyolojik infiltratlara sebep olabilir ve bu durum akciğer infeksiyonlarıyla karışabilir. Geç başvuran olgulardaki klinik tablo metabolik hastalık düşündürebilir. Hiperlökositozun erken
tespit edilmesi, hidrasyon, acil kemoterapi ve gereğinde lökoferez hayat kurtarıcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: hiperlökositoz, solunum sıkıntısı, süt çocuğu lösemisi,
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P-124
ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA İLE B-HCG YÜKSEKLİĞİ VE ŞİLOTORAKS BİRLİKTELİĞİ
Hande Daş1 , Yöntem Yaman2 , Murat Elli2 , Leyla Telhan3 , Esra Yayla1 , Hatice Kübra Dursun1 , Fatma Nur Ayman1
Medipol Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Medipol Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı
3
Medipol Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
1
2

GİRİŞ: Lenfoma , çocukluk çağında lösemi ve beyin tümörlerinden sonra en sık görülen kanserdir.
ALCL tüm çocukluk çağı lenfomalarının%10-15 kadarını oluşturur. Çocukluk çağı & adölesan vakaların
>%90’nında ALK (+)dir. T hücre fenotipindedir. ALK (+) ALCL geniş morfolojik spektruma sahiptir. Ekstranodal tutulum sıktır. Tanıda kemik iliği tutulumu %15 kadardır. Ancak güncel çalışmalarda kemik
iliğinde MRD %50-65 e ulaşmaktadır. Mediasten tutulumu erişkin olgularda rapor edilmiştir. Çocuk
çağı germ hücreli tümörlerinde koryokarsinomdan salgılanan beta-HCG önemli bir belirteçtir. Ancak
erişkinlerde oldukça az sayıda olguda ALCL ye eşlik eder.
OLGU: B-Hcg yüksekliği ve şilotoraksı olan Anaplastik büyük hücreli lenfoma olgusu sunuyoruz. Sağ
bacakta şişlik ve yürüyememe şikayetiyle gelen 11 yaşında olan kız çocuğun muayenesinde sağ inguinalde ve supraklavikuler lojda kitlesi ile beraber sağ bacakta gode bırakan ödemi mevcuttu. Sağ inguinal bölgeden yapılan kitle biyopsi patolojisi Anaplastik büyük hücreli lenfoma geldi. Hastanın yapılan
ilk tetkiklerinde B-hcg yüksekliği saptandı. LDH >500 saptandı. Toraks BT de bilateral plevral efüzyon
saptandı. Solunum sıkıntısı nedeniyle sol tarafa toraks tüpü takıldı. Plevral sıvının şiloz özelikte olduğu saptandı. Kemik iliği biyopsisinde %5i bulan tutulum saptandı. Hastaya BFM Yüksek risk grubu
tedavi protokolü başlandı. Takiplerinde B-Hcg değeri düştü . Şilotoraksı yağsız diyet ve somatostatin
ile sonlandı. 2 kür kemoterapi sonrasında PET BT ve kemik iliği biyopsisi ile tam cevap alındı Amacımız
çocuklarda B-HCG yüksekliğinin germ hücreli tümörler dışında Anaplastik Büyük Hücreli lenfomaya
eşlik edebileceğini ve nadir olarak şilotoraksın da gelişebileceğini bildirmektir.
Anahtar Kelimeler: B-HCG, ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA, ŞİLOTORAKS

328

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

P-125
Beckwith-Wiedemann Sendromlu Süt Çocuğunda Endokrin Bulgu Vermeyen Adrenokortikal Adenom Olgusu
Murat Beğenik1 , Yöntem Yaman2 , Hande Daş1 , Yeliz Koç1 , Zeynep Atay3 , Suat Ayyıldız4 , Mehmet Said Doğan5 , Murat Elli2
Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul
Medipol Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji, İstanbul
3
Medipol Üniversitesi, Çocuk Endokrin Ve Metabolizma, İstanbul
4
Medipol Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi, İstanbul
5
Medipol Üniversitesi, Pediatrik Radyoloji, İstanbul
1
2

Özet : Beckwith-Wiedemann sendromu en çok bilinen ve en yaygın aşırı büyüme sendromlarından biridir. BWS makrozomi, makroglossi, abdominal duvar defektleri, viseromegali, hemihiperplazi, embriyonel tümörler, neonatal hipoglisemi, kulak anomalileri, adrenokortikal sitomegali, renal anomaliler
ile karakterize genetik bir hastalıktır. BWS’nin insidansı yaklaşık 13.700 canlı doğumda birdir.8-11
Ancak klinik prezentasyonun heterojen olması, özelikle adolesan döneminde hafif fenotipik özellikleri olan hastaların tanı almaması nedeniyle gerçek insidansın daha yüksek olduğu düşünülmektedir.
BWS’de en sık Wilms tümörü ve hepatoblastom görülür. Bunlar dışında rabdomyosarkom, adrenokortikal karsinom ve nöroblastom gibi diğer embriyonel malign tümörlerin de sıklığı artmıştır. Çok
farklı malign ve benign tümörler de bildirilmiştir. Çocuklarda özelikle hormon yapan adrenokortikal
adenomlar adelosan dönemde bildirilmiştir. Biz burada 8 aylık kız çocukta rutin izleminde yapılan
abdomen USG de tanı almış, endokrin bulgu vermeyen adrenokortikal adenom olgusunu sunduk
Anahtar Kelimeler: Adenom, Adrenokortikal, Beckwith-Wiedemann, Çocuk, Endokrin
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P-126
Tedaviye Dirençli Morbid Obeziteli Bir Psödotümör Cerebri Olgusu
Elif Küçük1 , Fırat Bedir1 , Çağatay Nuhoğlu1
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği,istanbul

1

GİRİŞ: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon,psödotümör serebri veya benign intrakraniyal hipertansiyon olarak isimlendirilen ve yer kaplayıcı bir lezyon,hidrosefali,vasküler bir patoloji olmaksızın
artmış kafa içi basıncına bağlı olarak ortaya çıkan klinik şikayetler,nörolojik muayene bulguları,beyin
omurilik sıvısı (BOS) özellikleri ve nörolojik görüntüleme bulguları ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir klinik tablodur. OLGU 13 yaşında 127 kg erkek hasta yaklaşık bir haftadır devam eden baş
ağrısı,bulantı,kusma şikayetleri ile tarafımıza başvurdu.Hastaya iki gün önce dış merkezde sinüzit
tanısı konularak antibiyotik tedavisi başlanmıştı.Hastanın vücut kitle indeksi:44,HOMA-IR:4.5 saptandı.Tip 2 diyabetes mellitus tanılı hasta metformin iki gram tablet kullanıyordu.Yapılan fizik muayenesinde ve kan tetkiklerinde özellik saptanmadı. Göz dibi muayenesinde;bilateral optik disk sınırları
silik,kabarık,grade-3 ödemli bulundu.Bilgisayarlı Beyin Tomografisi normal olarak raporlandı.Lomber
ponksiyon yapılması planlandı ancak işlem başarısızlıkla sonuçlandı..Psödotümör cerebri öntanısıyla
1000 mg asetazolamid tablet başlandı.Kortizol:9.2 ug/dl, parathormon:17.6 pg/ml, TSH:1.34 uIU/ml,
serbest T4:1.06 ng/dl,25-OH vitamin D:28.3 ng/ml, vitamin B12:184 pg/ml,vitamin A:34 ug/dl, ANA:
negatif , anti ds-DNA:negatif saptandı.Göz dibi muayenesinde kör noktada artış saptanması üzerine
tedaviye topiramate 50 mg tablet eklendi.Baş ağrısının şiddetlenmesi üzerine görme kaybı gelişmesini engellemek için tekrar lomber ponksiyon yapıldı.BOS basıncı:45 cm H20 olarak ölçüldü.Asetazolamid dozu 2000 mg’a çıkartıldı.Magnetik rezonans görüntülemelerinde,sağ maksiller sinüzit dışında
özellik saptanmadı.Tedaviye analjezik olarak kafein ve kodein içeren preparat(Geralgine-K 1000 mg
tablet) eklendi.Takibinde baş ağrısında tekrarlama olmaması,görme keskinliğinde düzelme olması
üzerine tedaviye ayaktan devam edilmesine karar verildi.
TARTIŞMA: Morbid obez hastalarda lomber ponksiyon yapmak zordur.Başarısız olunması halinde
klinik olarak psödotümör cerebri düşünülen hastalarda lomber ponksiyon yapılarak BOS basıncı
ölçülemese de tedaviden tanıya gitmenin uygun olacağı kanaatindeyiz.Metformine bağlı bildirilmiş
psödotümör cerebri olgusu yok ama bu olgularda obezite yanı sıra oral antidiyabetiklerle bir ilişki olabileceğine dair başka bildirimler olabilir.Bizim olgumuz bu anlamda ilk bildirim olabilir.Benzer olgular
bildirdikçe veriler ortak bir görüşte birleşebilir.
Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı,Görme Kaybı,Obezite,Papil ödem
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P-127
Atipik Yerleşim Gösteren Bir Henoch-Schönlein Purpurası Olgusu
Elif Küçük1 , Fırat Bedir1 , Çağatay Nuhoğlu1
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği,istanbul

1

GİRİŞ: Henoch-SchönleinPurpurası çocukluk çağında en sık görülen ve küçük damarları tutan bir
vaskülittir. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben ortaya çıkan, sıklıkla ilkbahar ve kış
aylarında görülen, ciddi organ hasarına neden olmayan bir hastalıktır. Olguların çoğunda purpura,
kolik tarzda karın ağrısı ve artrit üçlüsü görülür. HSP tanısı için; palpabl purpura varlığı ve trombosit
sayısının normal olması gerekir.
OLGU: 6 yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan kız hasta,üç gündür artarak devam eden,
bacakların ön yüzünde ve gluteal bölgede başlayan, deri yüzeyinden kabarık mavi-mor renkte döküntü ve ayak bileklerinde şişlik şikayetiyle başvurdu. Hasta tarafımıza başvurduğunda; bacakların ön
yüzündeki döküntüler iyileşme eğilimindeydi ancak kollarda, göğüs ön duvarında ve sırtta yaygın yer
yer kırmızı dantela tarzında yer yer de mavi-mor renkte yaklaşık dört cm çapında, eritemli zeminde
palpable purpuralar mevcuttu.Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu.Yapılan ilk tetkiklerinde;lökosit:13610, platelet:473000 uL, tam idrar tahlili :normal, gaitada gizli kan:negatif, crp:15.9 mg/dl
saptandı. HSP düşünülen hasta purpuraların yerleşiminin atipik olmasından dolayı ileri tetkik amacıyla interne edildi.Hastaya 10 mg/kg/doz’dan ibuprofen başlandı. Yatışının 1.gününde ateşi ve purpuralarında artış oldu.Tekrarlanan kan tetkiklerinde;lökosit:16850, tam idrar tahlili:normal , gaitada
gizli kan:negatif , platelet:580000 uL, crp:24.4 mg/dl saptandı. Hastaya 1 mg/kg/gün prednol başlandı.
Prednol sonrası purpuralarda ciddi ölçüde azalma oldu(resim:3). Vaskülit ayırıcı tanısına yönelik alınan tetkiklerinde; c-ANCA:negatif, p-ANCA:negatif, ANA:negatif ,RF:negatif, C3:201 mg/dl, C4:31.1 mg/
dlIg A:195 mg/dl, sedim:75 mm/saat saptandı.Deri biyopsi sonucu; lökositoklastik vaskülit/HSP ile
uyumlu bulundu.Yatışının 6.gününde; her iki uyluk ön kısmında purpurik döküntüleri tekrarladı.Akut
faz reaktanlarında gerileme olan,klinik bulguları düzelen hasta taburcu edildi.
TARTIŞMA: Bizim olgumuzda purpuraların başlangıç noktası HSP ile uyumlu olsa da atipik döküntüsü
olan vakalarda biyopsiyle tanının doğrulanması gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Artrit,Karın Ağrısı,Nontrombositopenik Purpura
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P-128
Meningismus Kliniğiyle Başvuran Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit Olgusu
Özlem Bostan Gayret1 , Mourad Kouchkar1 , Fatmanur Ayerdem1 , Abdulrahman Özel1 , Meltem
Erol1 , Fatih Mete1
Sbü. Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

1

Giriş: Jüvenil idiyopatik artrit (JİA) 16 yaşından önce başlayan altı haftadan uzun süren otoimmün
temelli kronik artrit hastalığıdır.ILAR sınıflamasına göre birbirinden farklı yedi alt tipi vardır, sistemik
jüvenil idyopatik artrit(SJİA) bu alt sınıflardan birisidir.Uzamış ateş ve döküntü SJİA’nın en önemli klinik
bulgularındandır.Ateş günde bir ya da iki defa pik yapar, beraberinde; kısa sürede düzelme gösterebilen gövdede daha sıklıkla görülen pembemsi eritematöz döküntü, lenfoadenopati, hepatosplenomegali ve serozit bulunabilir. Bu olgu sunumunda meningismus bulgusu ile kliniğimize yatırılan sistemik
jia olgusu sunulucaktır.
Olgu: 6 yaşında erkek hasta 8 gündür düşmeyen yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvurdu, hastanın hikayesi sorgulandığında 4 gün amoksasilin-klavulanat 3 gün intramusküler
seftriakson kullandığı öğrenildi. Genel durumu düşkün,huzursuz ve meningismus bulgusu olan hastaya yapılan fizik muayenede bilinc bulanık, dudakları hiperemik ve çatlaktı, servikal lenfadenopatisi
vardı. Artrit bulgusu yoktu ve diğer sistem muayenesi olağan saptandı. Ön tanıda menenjit düşünülerek yapılan lomber ponksiyon sonrası bos mikroskopisinde hücre görülmedi, bos biyokimyası doğaldı. Tetkikleri; beyaz küre:14.790/uL (%92 nötrofil, %4,9 lenfosit) hemoglobin:10.5g/dl plt:449.000/
uL, crp:280mg/L sedimentasyon: 67, ast:152U/L alt:210U/L albumin:2,5g/dl olarak saptandı. Ateşi süreğen olmayan ve günde iki kez 39°C olan, hepatobiliyer usg de safra kesesi hidropsu görülmeyen
ve ekokardiyografisi doğal olan hastada, kawasaki sendromu tanı kriterlerine uymadığı için dışlandı.
Takiplerimizde artraljisi devam eden ve günde iki kez yükselen ateşle birlikte döküntüleri olan hastada ferritin düzeyi 1500 ng/ml saptandı ve çocuk romatoloji ile konsülte edilerek sistemik jia tanısı
aldı. Metilprednizolon tedavisi başlanan ve tedavinin 5. gününde ateş atakları olmayan hastanın fizik
muayene bulguları düzeldi.
Sonuç: Uzamış ateş kliniği olan hastalarda enfeksiyon dışı etiyolojik nedenler akılda tutulmalıdır. Bizim olgumuz menengismus ve dirençli ateş kliniği ile gelip sistemik JIA tanısı aldı, bu tanı için spesifik
bir tanı testi mevcut değildir. Tipik olarak çok yüksek CRP ve ESH , nötrofili birlikteliğinde lökositoz,
trombositoz ve anemi saptanır.Karaciğer enzimleri, ferritin ve koagülasyon testleri ciddi vakalarda
anormal olabilir.
Anahtar Kelimeler: meningismus, sistemik jia, çocuk, metilprednizolon
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P-129
Adölesan Dönemde Otoimmüniteyi Tetikleyebilen Viral Hastalıklar ve Sistemik Lupus Eritematozus Ayırımı
Yasemin Tepe1 , Oya Köker2 , Rukiye Eker Ömeroğlu2
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

1
2

GİRİŞ: Enfeksiyöz patojenler, otoimmünitenin başlıca çevresel tetikleyicileridir. Otoimmün durumu
başlatabilir veya aktif hale getirebilir. Bunun yanı sıra bir takım enfeksiyöz ajanlar, geçici antikor yanıtına yol açarak, bağ dokusu hastalıklarının geliş tablosunu veya alevlenmesini taklit edebilir. Bu
ilişkiye dikkat çekmek amacıyla, uzamış ateş, döküntü ve pansitopeni tablosunda acil polikliniğimize
getirilen 14 yaşında kız hasta sunulmuştur.
OLGU: Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan olgu 7 gündür devam eden ateş, her iki el parmak ve
el bileği eklemlerinde ağrı ve şişlik yakınmaları ile getirildi. Tüm vücuduna yayılan kaşıntının eşlik ettiği kızarıklık şeklinde döküntünün şikayetlerine 2 gün önce eklendiği öğrenildi. Muayenesinde; genel
durumu düşkün, ateş 39 dereceydi. Orafarenks hiperemik, sağ servikal zincirde 2 adet her biri 1 cm
boyuta ulaşan hareketli yumuşak lenfadenopati mevcuttu. Yüz, tüm ekstremite ve gövdesinde yaygın
basmakla solmayan eritem ile uyumlu döküntü; el ve ayak dorsal yüzlerinde ödem mevcuttu. Uzamış
ateş, yaygın raş ve eklem yakınmaları olan hastada malignite, viral döküntülü hastalıklar ve kollajen
doku hastalıkları yönünden ayırıcı tetkikler planlandı. Kan sayımında pansitopeni (beyaz kan hücresi:
2620/mm3, lenfosit:800/mm3, hemoglobin:9.8g/dl, trombosit:137.000/mm3), retikülosit:%2, haptoglobulin:10mg/dl, C-RP:3mg/l, sedimentasyon:102 mm/sa, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normal, LDH: 593U/l, idrar tetkiki normal, C3:50 mg/dl, C4:6mg/dl idi. Direk coombs testi pozitifti. Periferik yayma ve kemikiliği aspirasyonu yapılarak malignite dışlandı. Enfeksiyöz tetkiklerinde; kızamık ve
kızamıkçık immünoglobulin(Ig) M negatif, EBV ve CMV DNA saptanmadı. Parvovirus DNA saptanmadı.
Antinükleer antikor ve AntidsDNA pozitif saptandı. Kan sayımında otoimmün hemolize sekonder sitopenisi olduğu gözlenen, sedimentasyon yüksekliği devam eden, C-RP değerinde yükselme gözlenmeyen ve otoantikor pozitifliği persiste eden hasta Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) tanısı aldı.
TARTIŞMA: Ateş, yaygın döküntü, el parmaklarında simetrik artrit, kemik iliği baskılanması, düşük
kompleman düzeyleri, otoantikor yanıtı adölesan yaş grubunda atipik seyir gösterebilen başta parvovirüs olmak üzere bir viral enfeksiyonu veya nadir görülen ancak persistan bir tablo gösteren SLE’yi
düşündürebilir. Ayırım sağlayan klinik ipuçları yaklaşımda önemlidir.
Anahtar Kelimeler: otoimmünite, Parvovirüs B19, Sistemik Lupus Eritematozus,
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Nadir bir uzamış ateş olgusu: Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit (sJIA) ve
Makrofaj Aktivasyon Sendromu (MAS)
Muhammet Fatih Sebirli1 , Büşra Beyter2 , Nur Çebi1 , Önder Yavaşçan4 , Betül Sözeri3 , Mesut
Okur1
Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
SBÜ, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları ABD
3
SBÜ, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
4
Medipol Üniversitesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
1
2

Özet : 5 gündür devam eden ateş ile birlikte palmoplantar alanlarda şişlik ve kızarıklık, gözlerde kızarıklık, mukozalarda kuruluk yakınmalarıyla başvuran 2.5 yaşında erkek hastada enfeksiyon odağı
aranarak ampirik i.v. çoklu antibiyotik tedavisi başlandı. Ateşlerinin devam etmesi üzerine öncelikle
inkomplet Kawasaki Hastalığı düşünülerek IVIG ve salisilik asit tedavisi uygulandı. Yanıt alınamaması
üzerine IVIG dirençli olgu şüphesi ve maligniteleri dışlamak üzere kemik iliği incelemesi yapıldıktan
sonra klinik izleminde tipik döküntüleri ve kalça ekleminde hassasiyeti başlayan hastaya steroid başlandı. En az 3 gün intermittan, toplamda 10 günden uzun süredir ateşi olan , eşlik eden artrit ve serozit bulguları olan hastada ön planda sistemik JİA tanısı düşünüldü. 2 mg/kg metilprednizolon tedavisi başlanması sonrası klinik izleminde ateş ve döküntüsü olmadı. Hastada ferritin değeri yüksekliği
nedeniyle makrofaj aktivasyon sendromu düşünüldü. Sistemik JİA VE MAS tanılarıyla almakta olduğu
steroid tedavisine devam edildi. Hastanın izleminde bulguları geriledikten sonra artrite yönelik olarak
metotreksat tedavisi başlandı. Pediatri pratiğinde uzamış ateş sebebi olarak nadir bir durum olan
sistemik JİA’nın ve onun bir komplikasyonu olarak MAS’ın dikkate alınmasını vurgulamak amacıyla bu
olgu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Artrit, Ateş, Juvenil, Kawasaki, Makrofaj, Romatoid
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Katılma Nöbeti
Vefa Mirzeliyeva1
Sbu İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Özet: Üç aylık erkek olgu, özellikle akşamları olan ve 3 saatten uzun süren ağlama, ağlarken morarma ve katılma, kilo alamama şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Olgunun özgeçmişinde, 38 haftalık
sezeryan ile 2750 gr olarak doğduğu (mükerrer), 20 günlükken jitterness vasfında titremeleri olduğu
belirtildi. Çocuk nörolojisi tarafından bu dönemde değerlendirilen ve transfontanel ultrasonografisi
normal bulunan olgunun sadece anne sütü ile beslendiği, bir aylıktan itibaren infantil kolik nedeniyle
probiyotik damla ve simetikon kullandığı öğrenildi. Anne 41 yaşında sağlıklı (G2P2Y2), baba 44 yaşında sağlıklı, akrabalık tanımlanmadı. Ondört yaşında erkek kardeşte bebeklik döneminde benzer
şekilde katılma nöbeti ve infantil kolik olduğu ifade edildi. Fizik muayenesi olağan, kilo alımı yeterli
(6600 gr) saptanan olgunun Hgb: 10,8 gr/dL, Hct: %32,5, MCV: 82,4 fL, B12 vit: 101 pg/mL, Folat: 19,8
ng/mL, anemi paneli normal, annenin B12: 163 pg/mL, annenin Hbg: 9,8 gr/dL saptandı. Olguya ilk
hafta hergün, 2.hafta günaşırı, izleyen 3 hafta, haftada 2 kez siyanokobalamin 150 µcg/gün (dodex
ampul 3 damla) oral, anneye 1000 µcg/gün oral B12 vitamini tedavisi verildi. Tedavinin ikinci gününde
olgunun katılma nöbetleri kayboldu.
Anahtar Kelimeler: anemi
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Health Campaign on Indonesian Pediatric Society’s Instagram
Catharine Mayung Sambo1 , Tiara Ayu Murti1 , Ressa Novita Afandi1 , Hikari Ambara Sjakti2 , Aman
Bhakti Pulungan2
Indonesian Pediatric Society, Website Committee, Jakarta, Indonesia
University Of Indonesia-Cipto Mangunkusumo Hospital, Department Of Child Health, Jakarta, Indonesia
1
2

Giriş: Instagram (IG) have 1 billion active users, and there were 62 million IG users in Indonesia (February 2019), which accounts for 22.8% of country population. Health promotion campaigns run via IG
have traditionally struggled to reach and engage with large numbers of people. Indonesian Pediatric
Society (IPS) set up an IG account in 2016 and has been using it to do health campaign since. This
study was conducted to describe health campaign in Indonesian Pediatric Society’s Instagram and to
find out the current best practice. Posts on IPS IG over 3-year have been providing health education
information, as well as organizational activities. The 10 highest engagement posts, defined by the
total number of likes and comments, were recorded. Data was collected during October 2018 – October 2019 from analytics of Instagram. The majority of IPS IG followers were female, 25-34 years old,
living in Jakarta. Total number of followers increased by 2.5 times. The total number of 10 highest
engagement posts was 256,587. Best posts were in the form of infographics and videos, conveying
health-education information about first aid for nosebleed, complementary feeding, tobacco control,
feeding practices, immunization, monkey pox, and child’s right. Conclusion: Most IPS IG followers are
female young adults. Videos and infographics are the current best way to reach high engagement.
Topics related to first aid, tobacco control, feeding practices, immunization, current health issues,
and child’s right have highest engagement.
Anahtar Kelimeler: health campaign, Indonesian Pediatric Society, social media
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TIP EĞITIMINDE ÇOCUK IHMAL VE ISTISMARINA YENI BIR YAKLAŞIM
Berna Şenel Eraslan1 , Erva Nur Çınar2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1
2

Giriş ve Amaç: Çocuk istismarı ve ihmali yüzyıllardan beri süregelen bir halk sağlığı sorunudur. Sıklıkla toplumun temel yapı taşı olan çekirdek ve genis aile içinde karşılaşılan bu sorun çocukların beden
ve ruh sağlığına zarar vermekte, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini engellemektedir. Cerrahpaşa
Tıp Fakültesinde hayata geçirilen bu iyi uygulama örneğinde tıp öğrencilerini konunun klinik, hukuki
ve toplumsal boyutları hakkında bilgili ve yeterli sağlık çalışanları olarak yetiştirmek amaçlanmıştır.
Method: Bu çalışma 2015-2016 eğitim döneminde yapılan bir müfredat analizi sonucunda planlanmış bir eğitim dizisidir. Eğitim dizisinde farklı branşlar ve anabilim dallarından (Çocuk Psikiyatrisi, Adli
Tıp, Nöroşirürji Anabilim Dalları) bir araya gelen öğretim üyeleri tıp fakültesi öğrencilerine dersler
vermiştir . Eğitimler her sene başında, eğitim döneminin başlangıcı ile birlikte öğrencilere duyurulmakta ve başvurular açılarak öğrencilerin eğitimlere katılımı sağlanmaktadır. Eğitimler süresince istismar kavramının tanımı yapılmakta, tüm istismar türleri ayrıntılı incelenmekte, hekimlerin hukuki
yükümlülüklerine detaylı bir biçimde değinilmekte ve tanı-tedavi sürecinin nasıl planlanması gerektiği
konusunda öğrenciler eğitilmektedir. İstismara maruz kalmış çocuğa klinik yaklaşıma yönelik 18 hafta
boyunca 9 oturum şeklinde gerçekleşen eğitim dizisinin sonunda öğrencilerin temel bilgi ve becerileri
kazanıp kazanmadığı 10 soruluk bir test ile ölçülmüştür. Teste katılım için oturumlara %80 devamlılık
aranmıştır.
Bulgular: Son 5 eğitim-öğretim dönemi boyunca yaklaşık 240 tıp fakültesi öğrencisi eğitimlerden
faydalanmıştır. İlk oturumu bu ay içerisinde olan yeni dönem eğitimlerine 150 öğrenci katılım sağlamaktadır. Eğitimler sonrasında yapılan testler sonucunda katılımcı öğrencilerin konu hakkında bilgi
ve becerisinin hedeflenen düzeye ulaştığı görülmüştür.
Sonuç ve Tartışma: Suistimal edilen çocuklar yaşayacakları sağlık problemleri nedeniyle hekim
adaylarının çalışacakları kliniklere, toplum sağlığı merkezlerine ve hastanelere gelecek veya getirileceklerdir. Dolayısıyla hekimlerin istismar edilen çocuklara yaklaşım konusunda eğitim almaları ve
tanı koyma sürecine doğru, aktif katılımları, hukuki sorumlulukları hakkında da detaylı bilgi sahibi
olmaları son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, ihmal, tıp eğitimi,
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HEPATİT B AŞILAMASI SONRASI ÇOCUKLARDA ANTİ-HBS DÜZEYLERİ
Hatice Kübra Dursun1 , Nalan Karabayır1 , Lale Sezen Oral2
Medipol Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İkitelli Aile Sağlığı Merkezi

1
2

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisiyle 1991 yılından itibaren öncelikli olarak Hepatit B taşıyıcılığının yüksek olduğu ülkelerde her yenidoğan bebeğe aşı uygulanmaktadır. Günümüzde 110’dan fazla
ülkede sürdürülmekte olan hepatit B aşılanmasına ülkemizde de 1998 yılının ağustos ayında başlanmış olup, 0-1 yaş arası bebekler sağlık ocaklarında ücretsiz olarak aşılanmaktadır. Asıl bulaşın %80-90
oranında doğum sırasında meydana gelmesi aşılamaya doğumdan itibaren başlanmasında büyük
önem taşımaktadır.
Amaç: Rutin Hepatit B aşılaması sonrası okul çağı çocuklarında anti-HBs düzeylerinin araştırılması.
Materyal ve Metod: İstanbul İkitelli bölgesinde ASM’de yapıldı. 5-18 yaş aralığında 300 çocuğun ortalama yaş ve anti-HBs düzeyleri saptandı. Bulgular: 5-18 yaş arası toplam 300 olgunun 167’si (%55,7)
kız, 133’ü (%44,3) erkekti. Ortalama anti-HBs düzeyi 68,8 IU/l saptanmıştır. 131(%43,6) hastada anti-HBs titresi <10IU/l bulundu. Anti-HBs düzeyi negatif bulunan olguların 4’ünde HBs-ag pozitif saptandı.
Sonuç: Çalışma grubumuzda yüksek oranda (%43,6) negatif anti-HBs saptanmıştır. Toplumumuzda
taşıyıcılık oranının %5-6 olduğu düşünüldüğünde aşı kaynaklı anti-HBs titrelerinin 6 yaşından sonra
daha hızlı bir şekilde düştüğü de göz önüne alındığında, anti-HBs düzeyinin okul çağı çocuklarda
kontrolü, gerektiğinde rapel aşı uygulaması konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Hepatit b aşısı, Anti-HBs düzeyi, Koruyuculuk

338

5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ

29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL

P-135
Nadir Görülen Bir Vaka: Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita(KMTC)
Şefik YURDAKUL1 , Onur BAYIRLI1 , Cumhur AYDEMİR1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

1

Giriş: Kutis marmorata telenjiektatika konjenita yüzeyel vasküler yapıların genişlemesi ile ortaya çıkan ciltte yaygın kutis görünümüyle karakterize nadir, benign konjenital bir hastalıktır. Bazı hastalarda cillte ülserasyonlar ve konjenital cilt defektleri de görülebilir. Nedeni tam olarak bilinmemekle
birlikte multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir. Hastaların yaklaşık %50 kadarında hemihipertrofi,
kardiyak anomaliler, esktremite defektleri, oftalmik patolojiler ve nörolojik bulgular gibi ek anomaliler görülmektedir. Cilt lezyonları genelde yaşamın ilk 2 yılında gerilemektedir.
Olgu: Hastamız 22 yaşındaki G1P1 anneden Eylül 2017’de dış merkezde 2000 gr olarak C/S ile doğumunun ardından yaygın kutis görünümü ve cilt ülserasyonları nedeniyle tarafımız yenidoğan yoğun
bakım ünitesine sevk edildi. Sevk öncesi hastaya EKO çekildiği ve özellik saptanmadığı öğrenildi. Tarafımızca yapılan fizik muayenesinde ekstremitelerde ve vücutta yaygın retiküler görünümde kırmızı-mor renkte yer yer ülsere ve telenjiektatik görünümde lezyonlar görüldü. Mevcut klinik bulgular
ışığında KMTC düşünüldü. Yatış sırasında alınan tahlillerinde patolojik özellik saptanmadı. Hastaya
nekroze cilt lezyonları nedeniyle Ampisilin + Sefotaksim tedavisi başlandı ve kültür sonuçları çıkana
kadar 5 gün boyunca devam edildi. Olası ek anomaliler açısından çekilen abdomen ve transfontanel
ultrasonografilerinde özellik saptanmadı. Olası ek anomaliler ve takip/tedavi açısından hasta Dermatoloji ve Göz Hastalıkları bölümlerine konsülte edildi. Göz hastalıkları tarafından oftalmolojik patoloji
saptanmadı. Dermatoloji tarafından ön tanı desteklendi. Cilt ülserasyonu açısından fusidik asitli kapalı pansuman önerildi. Hasta toplamda yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 11 gün boyunca takip
edildi. Ülsere alanlar krutlandı. Beslenmesi de iyi olan hasta önerilerle taburcu edildi. Taburculuk
sonrası hasta yenidoğan polikliniği ardından çocuk sağlığı polikliniğimizde takip edildi. Takiplerinde
ülsere /nekroze alanlarının kalmadığı ve kutis görünümünün belirgin olarak gerilediği fakat halen
devam ettiği görüldü.
Sonuç: Soğuk, enfeksiyon etkisiyle sıklıkla ortaya çıkan kutis marmorata görünümü KMTC de bir vasküler malformasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Zamanla gerileme eğilimindedir. Vakamız nadir
görülen bu hastalığın pediatri, yenidoğan ve dermatoloji hekimlerince farkındalığın artması ve telenjiektazilerin de eşlik ettiği yaygın kutis görünümü olan hastaların tanısı açısından yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Telenjiektatika, Konjenita, Kutis marmorata,
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Harlequin İktiyozu
Öznur Bulut1 , Yasemin Eroğlu1 , Büşra Kertmen1 , Zeynep Topkarcı2 , Meltem Erol1 , Emrah Can3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Neonatoloji Kliniği,
İstanbul, Türkiye
1

Özet: Harlequin iktiyozu, otozomal resesif geçişli en şiddetli iktiyoz formudur. Genetik defekt 18 q
kromozomundaki ABCA12 mutasyonudur. Tüm vücut eritemli, elastikliğini yitirmiş, aşırı keratinizasyon nedeniyle zırh gibi sert, kalın ve sarı grimsi deri ile kaplıdır; elastikiyet kaybı ile ekstremitelerde fleksiyon kontraktürü gelişebilir. Tedavide erken dönemde sistemik retinoik asit başlanması ile
faydalı sonuçlar alınabilmektedir. Burada Harlequin iktiyozu olarak doğan ve retinoik asit tedavisi
ile hızlı düzelme gösteren bir olgu sunulmaktadır. Otuz dört yaşında, G7P6A1, gebelik haftası bilinmeyen anneden nsd ile 2550 gram doğan erkek bebeğin postnatal dönemde problemi yoktu. . Anne
baba birinci dereceden akrabaydı. Annenin gebeliği boyunca antenatal takibi yoktu. Bebeğin fizik
muayenesinde cilt kalınlaşması, fissürler, vücudun yaygın olarak yüzeye sıkıca yapışık, beyaz-sarımsı
renkte kalın plaklarla kaplı olduğu görüldü. Gözlerde ektropion ve eklabion mevcuttu. Ekstemitelerde özellikle el parmaklarında belirgin kontraktürler vardı. Ayak parmaklarında deformite mevcuttu.
Hasta bu bulgular ile Harlequin iktiyozis olarak değerlendirildi.Bebeğin tam kan sayımı ve biyokimyasal parametrelerinde patoloji saptanmadı.Hasta %80 nemlendirilmiş küvöze alındı. Umblikal venöz
katater takılarak total parenteral nutrisyon desteği başlandı. Kan kültürü alınarak ampisilin 100mg/
kg/doz ve gentamisin 4mg/kg/doz başlandı. Ektropion için suni göz damlası jeli ve fusidik asit içeren
göz merhemi başlandı. İktiyoz tedavisi için tüm vücuda sıvı - katı vazelin karışımı sürülüp, vazelinli tül
ile tüm vücut kapatıldı. Çinko içerikli krem ile masere bölgelere bakım yapıldı. Ailenin onayı alındıktan
sonra sistemik retinoik asit 1mg/kg/gün başlandı. Tıbbi genetik analizi için beş basamaklı klinik ekzom
paneli alındı. Hastanın cildindeki kalın skuamlı plakların dökülmesiyle, eritemli hafif ince skuamlı deri
ortaya çıktı,genel durumunun düzelmesi ile taburculuğu sonrası, klinik iktiyoz tipinin saptanmasına yönelik deri biyopsisi yapılması planlandı. Bebek sistemik retinoik asit tedavisi ile taburcu edildi.
Harlequin iktiyozu son derece nadir görülen, genetik geçişli, şiddetli ve mortalitesi yüksek bir iktiyoz
formudur. Multidisipliner yaklaşım ve sistemik retinoik asit tedavisiyle hastalarda uzun dönem sağ
kalım sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: İktiyoz, retinoik asit , yenidoğan
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Kraniyosinostozlu bir olguda Erken Tanı ve Tedavi
Vildan Kara2
İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Pediatri, İstanbul

1
2

Giriş: Yenidoğan bebeğin kafatası, sütürlerle ayrılmış kemik plaklarından oluşur, bu kemiklerin birbirleri ile temas ettikleri sütür hatları ve fontaneller yenidoğan döneminde kafatasının büyüme odakları
olarak görev yaparlar. Kraniyositoz, bir veya daha fazla kraniyal sütürün erken füzyonundan kaynaklanan bir durumdur insidansı 1/2000-2500’dir. Kapanan sütüre bağlı olarak ortaya çıkan farklı şekil
bozuklukları dışında, kafa içi basınç artışı sendromu (KİBAS) ve serebral disfonkiyonlara neden olabilir. Ortaya çıkan kafatası deformasyonu hangi sütür/sütürlerin etkilendiğine bağlıdır. Tek bir sütür
içeren kraniyosinostoz genelde sporadik olarak, izole bir defekt olarak ortaya çıkar. Tüm kraniyositozların yaklaşık % 60’ı nonsendromik, yaklaşık % 40’ı sendromik tiptedir. Nonsendromik kraniyosinostozlar grubunda sagittal sütür sinostozu en büyük grup olup(%50), bunu metopik sütür sinostozu
izlemektedir. Bulgular: 28 yaşındaki anneden NSVY ile sorunsuz gebelik sonrasında 2900g ağırlığında
miadında doğan kız bebek hastanemizde rutin sağlam çocuk takibine alındı. 5. Gün kontrolünde 3065
g ile doğum ağırlığını geçen sarılığı olmayan bebeğin baş çevresi 35 cm, ön fontanel 0,5x0,5 cm idi ve
sagital sütürler arasında “overriding” mevcuttu; normal doğumla ilişkili olduğu düşünüldü. Postnatal
2. Haftasında 3465 g vücut ağırlığına ulaşan hastanın baş çevresi +2 cm ile 37 cm olmuştu, sagital sütürdeki overriding azalmıştı. 1. Ay kontrolünde 4395 g’a ulaşan bebeğin BÇ’si 38,8 cm ölçüldü. Nörolojik muayenesinde baş kontrolü, anne takibi başlamıştı. 2. Ay kontrolüne çağrılan bebeğin, kontrolde
VA:5670 g, BÇ:40 cm Boy: 55 cm idi, ÖF: 0,2x0,2 cm, overriding devam ediyor ve hastada dolikosefalik
görünüm başlamıştı (Resim1). Hasta sagital kraniyosinostoz öntanısı ile 3 boyutlu BT sonrası Beyin
cerrahisi tarafından 2,5 aylıkken opere edildi. Şu anda 9 aylık olan bebeğin baş çevresi ve şekli persentiline uygun olarak artmakta ve nörolojik muayenesi tamamen normal olarak devam etmektedir.
Tartışma: Sağlam çocuk izleminde persentillerin iyi gelişmesine rağmen fontanel, sütür ve görsel
değerlendirmenin erken tanı ve tedavideki önemini vurgulamak amacı ile olgumuzu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Kraniyosinositoz
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P-138
Yenidoğan’da Solunum Sıkıntısı Yaratan Nadir Bir Durum
Yasemin Çetin1 , Ayşe Anık2 , Abdullah Barış Akcan2 , Münevver Kaynak Türkmen2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Aydın
2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı
1

GİRİŞ: Kistik adenoid malformasyon terminal respiratuvar yapıların anormal gelişmesi sonucu oluşan nadir bir konjenital anomalidir. Konjenital akciğer malformasyonlarının %25’ini oluşturur. İnsidansı 1/11.000-1/35.000 canlı doğum olarak verilmektedir. Bu lezyonların çoğunun tanısı prenatal
ultrasonografi ile konulur. Yenidoğan döneminde en sık akut solunum sıkıntısı semptomları ile ortaya
çıkar ve anormal akciğer grafi bulgusu veya HRCT ile doğrulanır. Burada prenatal tanısı olmayan ve
solunum sıkıntısı semptomları ile kliniğimizde takip ettiğimiz bu vakayı sunarak ender görülen konjenital kistik adenomatoid malformasyonun tartışılmasını amaçlandık.
OLGU: 24 yaşında sağlıklı anneden SAT’a göre 33 5/7 gestasyonel haftada NSVY ile haricen kız görünümünde 2605 gr ağırlığında doğan olgu solunum distresi nedeniyle YDYBÜ’ ne yatışı yapıldı. İzleminde çekilen akciğer grafisi Evre 1-2 RDS, FiO2 ihtiyacında artış olan, kan gazında hiperkarbisi ve
respiratuar asidozu olan olgu entübe edilerek ETT içi sürfaktan verildi. İzlemde olgu extübe edilerek
N-SIMV’e alındı. Yatışının 48-72. saatinde N-SIMV de takip edilirken olgunun Fio2 ihtiyacının arttığı,
subkostal çekilmelerinin olduğu görüldü. Sağ apikal lobta pnömotoraks ile uyumlu akciğer grafisi
saptanması üzerine çocuk cerrahisi tarafından olguya toraks tüpü takıldı. Ossilasyon takibi yapılan
olgunun 7. Gününde toraks tüpü çocuk cerrahisi tarafından çekildi. Olgu extübe edilerek N-SIMV de
takip edilmeye başlandı. Takibinde küvöz içi oksijene alındı. Yaşamının 14. gününde hala oksijen ihtiyacı olan ve oda havasında desatürasyonları olan olgunun kontrol akciğer grafisi görüldü. Çekilen akciğer grafisinde mediasten sola itilmiş, akciğer parankiminde havalanma artışı, kostalarda düzleşme,
hava bronkogramları olması sebebiyle çocuk cerrahisine konsülte edildi. Çocuk cerrahisi tarafından
kistik adenomatoid malformasyon? ve diğer olası akciğer patolojileri açısından HRCT çekilmesi ve sonucuyla rekonsultasyonu önerildi. Çekilen HRCT: “‘Sağ akciğerde üst lobda konjenital lober amfizem?
kistik adenomatoid malfomasyon?, mediastende sola deviasyon, kollabe sağ akciğer orta lob” olarak
raporlandı. Olgu HRCT raporu ile çocuk cerrahisine danışıldı. Olgu çocuk cerrahisi konseyinde tartışılmak üzere YDYBÜ’ de takip edilmektedir.
SONUÇ: Yenidoğan döneminde gerekli tedaviye rağmen solunum sıkıntısı gerilemeyen olgularda ksitik adenoid malformasyon akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kistik adenoid malformasyon, yenidoğan, solunum sıkıntısı
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P-139
Kraniyosinostozlu bir olguda Erken Tanı ve Tedavi
Ilke Mungan Akin1 , Vildan Kara1 , Ferhan Karademir1 , Pelin Cirtlik2
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediatri İstanbul
Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediatri İstanbul

1
2

Giriş: Yenidoğan bebeğin kafatası, sütürlerle ayrılmış kemik plaklarından oluşur, bu kemiklerin birbirleri ile temas ettikleri sütür hatları ve fontaneller yenidoğan döneminde kafatasının büyüme odakları
olarak görev yaparlar. Kraniyositoz, bir veya daha fazla kraniyal sütürün erken füzyonundan kaynaklanan bir durumdur insidansı 1/2000-2500’dir. Kapanan sütüre bağlı olarak ortaya çıkan farklı şekil
bozuklukları dışında, kafa içi basınç artışı sendromu(KİBAS) ve serebral disfonkiyonlara neden olabilir. Ortaya çıkan kafatası deformasyonu hangi sütür/sütürlerin etkilendiğine bağlıdır. Tek bir sütür
içeren kraniyosinostoz genelde sporadik olarak, izole bir defekt olarak ortaya çıkar. Tüm kraniyositozların yaklaşık % 60’ı nonsendromik, yaklaşık % 40’ı sendromik tiptedir. Nonsendromik kraniyosinostozlar grubunda sagittal sütür sinostozu en büyük grup olup(%50), bunu metopik sütür sinostozu
izlemektedir. Bulgular: 28 yaşındaki anneden NSVY ile sorunsuz gebelik sonrasında 2900g ağırlığında
miadında doğan kız bebek hastanemizde rutin sağlam çocuk takibine alındı. 5. Gün kontrolünde 3065
g ile doğum ağırlığını geçen sarılığı olmayan bebeğin baş çevresi 35 cm, ön fontanel 0,5x0,5 cm idi ve
sagital sütürler arasında “overriding” mevcuttu; normal doğumla ilişkili olduğu düşünüldü. Postnatal
2. Haftasında 3465 g vücut ağırlığına ulaşan hastanın baş çevresi +2 cm ile 37 cm olmuştu, sagital sütürdeki overriding azalmıştı. 1. Ay kontrolünde 4395 g’a ulaşan bebeğin BÇ’si 38,8 cm ölçüldü. Nörolojik muayenesinde baş kontrolü, anne takibi başlamıştı. 2. Ay kontrolüne çağrılan bebeğin, kontrolde
VA:5670 g, BÇ:40 cm Boy: 55 cm idi, ÖF: 0,2x0,2 cm, overriding devam ediyor ve hastada dolikosefalik
görünüm başlamıştı (Resim1). Hasta sagital kraniyosinostoz öntanısı ile 3 boyutlu BT sonrası Beyin
cerrahisi tarafından 2,5 aylıkken opere edildi. Şu anda 9 aylık olan bebeğin baş çevresi ve şekli persentiline uygun olarak artmakta ve nörolojik muayenesi tamamen normal olarak devam etmektedir.
Tartışma: Sağlam çocuk izleminde persentillerin iyi gelişmesine rağmen fontanel, sütür ve görsel
değerlendirmenin erken tanı ve tedavideki önemini vurgulamak amacı ile olgumuzu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Kraniosinositoz
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P-140
AKCİĞERİN NADİR GÖRÜLEN KONJENİTAL PARANKİMAL HASTALIKLARINDAN BİRİ; PULMONER HİPOPLAZİ
İbrahim Altun1 , Merve Dağ1
Çukurova Üniversitesi, Pediatri, Adana

1

Özet: Pulmoner hipoplazi/agenezi akciğerin konjenital parankimal hastalıklarındandır. Pulmoner hipoplazi/agenezi sporadik olarak geliştiği düşünülmesine rağmen literatürde yayınlanan ailesel vakalar genetik geçiş ihtimalini de düşündürmektedir. İzole olabildikleri gibi bir sendromun parçası da
olabilirler. Term ve preterm yenidoğanların solunum sıkıntılarında ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir durum olan pulmoner hipolazi/agenezi olgumuzda prenatal tanısı konmuş olup, postnatal
takiplerinde PAAG, Toraks USG ve BT görüntülemelerinde sağ akciğerde hipoplazi saptandı. 4 gün
nasal noninvazif mekanik ventilasyonda takip edildi. Sonrasında headboxta takip edildi ve ardından
oksijen ihtiyacı olmadı. Eko’da hafif pulmoner hipertansiyon saptandı ancak takibinde bir problem olmadı. Batın Usg normal olarak saptandı. Genel durumu toparlayan hasta ayaktan poliklinik kontrolü
önerileriyle taburcu edildi. Bu olgu yenidoğan döneminde nadir görülen, solunum sıkıntısına sebep
olan, ek anomalilerin eşlik edebileceği pulmoner hipoplaziye dikkat çekmek amacıyla sunuldu.
Anahtar Kelimeler: akciğer, hipoplazi, agenezi, yenidoğan
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P-141
ASFİKTİK BİR YENİDOĞANDA TERAPOTİK HİPOTERMİ TEDAVİSİ SONRASI
GELİŞEN SUBKUTAN YAĞ NEKROZU VE HİPERKALSEMİ
Derya Sarılar2 , Özge Sürmeli Onay2 , Hilmi Onur Kabukçu2 , Tuğba Barsan Kaya2 , Can Aydın2 , Birgül
Kirel2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Eskişehir

2

GİRİŞ: Subkutan yağ nekrozu (SYN), genellikle term bebeklerde yaşamın ilk haftalarında sırt, yanaklar,
boyun, kalça ve ekstremitelerde eritematöz, subkutan plaklar ve nodüllerin geliştiği kendiliğinden
düzelen bir pannikülittir. Etiyopatogenezi bilinmemektedir. Gestasyonel diyabet, preeklampsi, gebelikte kokain kullanımı, asfiktik doğum, doğum travması, mekonyum aspirasyonu, sepsis ve terapötik
hipotermi ile ilişkilendirilmektedir. Trombositopeni, hipoglisemi, hipertrigliseridemi, hiperkalsemi ve
hipokalsemi gibi metabolik bozukluklar SYN’a eşlik edebilmektedir.Burada asfiktik doğum nedeniyle
terapotik hipotermi tedavisi uygulanan yenidoğan bir bebekte gelişen SYN ve tekrarlayan hiperkalsemi tablosu sunulmuştur.
OLGU: Plasenta dekolmanı nedeniyle, sezaryen ile 35 hafta, 3215 g doğan erkek bebek; perinatal
asfiksi nedeniyle entübe edilerek hastanemize getirildi. Evre 2 ensefalopati için hipotermi uygulandı.
Postnatal 19. gününde sırt, omuz ve kalçada hiperemik, sert ve keskin sınırlı, SYN ile uyumlu plak
ve nodüller gelişti. Kan kalsiyum düzeyi:12.1 mg/dL, fosfor: 6.4mg/dl, ALP: 238 U/L, magnezyum:
0.87mmol/L, parathormon: 8.91 pg/ml. Serum fizyolojik infüzyonu ve furosemid tedavisi ile kalsiyum
düzeyi normale döndü. 26. Günde taburcu edildi. 33. Günde kalsiyumun 12.3 mg/dl olması nedeniyle
tekrar yatırıldı. Spot idrar kalsiyum/kreatinin 2.2,25 OH VitaminD(25-80)16,3 ng/ml, 1.25 OH vitamin
D:36.32 (24-86) pg/ml idi. Hastaya birgün süre ile hidrasyon, furosemid, ve metilprednizolon uygulandı. İzlemde normokalsemik seyreden ve halen cilt bulguları devam eden hasta kontrole gelmek üzere
taburcu edildi.
TARTIŞMA: Perinatal asfiksi nedeniyle hipotermi tedavisi uygulanan hastamızda yaşamın 3. haftasında SYN ile uyumlu cilt bulguları ve hiperkalsemi gelişti. Bu hastalarda hiperkalsemi, nekrotik yağ
hücrelerinden kalsiyum salınması, artmiş prostaglandin aktivitesi veya bu dokudaki makrofajlarda
1,25-(OH)2 vitamin D’nin artmış yapımı ile ilişkilendirilmektedir. Serum aktif vitamin D düzeylerini
normal olan hastamızda gelişen hiperkalseminin etiyopatogenezi açıklanamamıştır. Hiperkalseminin
SYN lezyonlarının görülmesinden aylarca devam edebildiği, tekrarladığı bilindiğinden bu lezyonların
tanınması önemli olup; hastaların hiperkalsemi ve komplikasyonları açısından uzun süre sık aralıklar
ile yakın izlenmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: hiperkalsemi, subkutan yağ nekrozu, asfiksi
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P-142
İnfantil Hemanjiyomda ilk tedavi seçeneği
Onur İntizamoğlu1 , Ayşe Anık2 , Münevver Kaynak Türkmen2 , Abdullah Barış Akcan2
Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Aydın
3
Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Hematolojisi Ve Onkolojisi Bilim Dalı, Aydın
1
2

Özet: Hemanjiyomlar çocukluk çağında sık görülen beningn tümörlerdir.Vasküler endotelyal hücrelerin çoğalması ile ortaya çıkan vasküler tümörlerin tipik bir örneğidir. Kardiyomyopati nedeni ile oral
propranolol tedavisi alan nazal hemanjiomlu bir bebeğin, hemanjiomunun küçüldüğünün fark edilmesiyle, oral propranolol kullanımı infantil hemanjiom tedavisinde popüler olmuştur. Son adet tarihine göre 30. gestasyonel haftada doğum öyküsü, Respiratuar distres sendromu ve neonatal pnömoni
nedeniyle Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan 1220 gr kız olgunun sağ yanağında yaklaşık 1*1cm’lik vişne renginde yüzeyden hafif kabarık kutanöz hemanjiomla uyumlu kitle mevcuttu.
Olgunun takiplerinde hemanjiyomunun büyüdüğü görüldü.Yaklaşık 3*3cm genişliğinde ve deriden 2
cm kabarık olması nedeniyle olguya Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi bölümlerinin bakısı ve önerisi ile Propnalolol tedavisi başlanması planlandı.Propnalolol tedavisine başlamadan önce batın ultrasonografisi ve Ekokardiyografisi normal olarak görüldü.Olguya Propnalolol
tedavisi 0,5 mg/kg/gün başlandı.2. Gün 1 mg/kg/gün,3. Gün 2 mg/kg/gün dozuna çıkıldı. Propnalolol
tedavisinin başlanması sonrası olguya yakın sistemik ve kardiyak takip yapıldı. İnfantil hemanjıyomlar
kendiliğinden gerilemesi ve asemptomatik olması nedeniyle genellikle hasta için bir sorun yaratmaz.
Ancak, periorbital bölge, sakal bölgesi, yüz, kulak ve hepatik bölge ile burun ucu, kulak ve dudak gibi
bölgelere yerleşerek ya organ fonksiyonunu tehdit edebilen ya da kozmetik şekil bozukluğu yaratma
riski olan ve ülsere olmuş lezyonlarda tedavi gündeme gelmektedir. Propranolol kapiller damarlarda vazokonstriksiyon, endotel hücrelerinde apopitozis artışı ve vasküler endotelyal büyüme faktörlerinde azalma mekanizmaları ile hemanjiyomda küçülmeye neden olmaktadır.Ancak propranolol
özellikle 6 aydan küçük bebeklerde hipotansiyon, bronkokonstrüksiyon, bradikardi, hipotansiyon,
hipoglisemi, kardiyak performansta azalma ve erken kardiyak yetmezlik gibi ciddi sorunlara yol açabilecek bir ilaçtır. Bizim olgumuzda infantil hemanjiyomun yüz bölgesinde olması, kozmetik problem
yaratması nedeniyle aile onamı alındıktan sonra oral propnalolol tedavisi başlandı. Olgumuza yakın
vital ve klinik takip yapılabilmesi için ilk 3 gün hastanemizde gözlendi. Sonuç olarak propnalolol yan
etkisinin diğer tedavi seçeneklerine oranla az olması nedeniyle hemanjiyom tedavisinde ilk seçenek
olarak kullanılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnfantil hemanjiyom
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P-143
TRİZOMİ 18 SENDROMU: OLGU SUNUMU
Elif Demirci Aşansu1 , İlke Aktaş1
İstanbul Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Özet: Trizomi 18, diğer adı ile Edward Sendromu; Down sendromundan sonra en sık görülen trizomi
olup, 5500 canlı doğumda bir görülmektedir. Hastalığın major fenotipik özellikleri; IUGR, hipertoni,
belirgin oksiput, mikrognati ve kısa sternumdur. Hastaların %50’sine konjenital kalp hastalığı, %75’ine
ise gastrointestinal patolojiler eşlik etmektedir. Genellikle hastaların %50’si yaşamın ilk iki haftasında
kaybedilirken, %5-10’u 1 yaşına kadar yaşamaktadır. Bu çalışmada yenidoğan döneminde kardiyak
anomalileri ve sepsis nedeni ile kaybedilen bir olguyu sunmak amaçlanmıştır. OLGU SUNUMU 24 yaşındaki annenin ilk çocuğu olarak 38 hafta, 2020 gr sezaryen ile doğan kız bebek antenatal çift çıkışlı
sağ ventrikül, mitral kapak atrezisi, corpus kallosum agenezisi, uzun kemiklerde kısalık, IUGR tanılı
olup solunum sıkıntısı olması nedeni ile yenidoğan yoğun bakım servisine yatırıldı. Soy geçmişinde
özellik olmayan hastanın, anne ve babası sağlıklı olup aralarında akrabalık ilişkisi bulunmamaktaydı. Hastanın fizik muayenesinde; vücut ağırlığı 2020 gr (<3per), boyu 44 cm(3per), baş çevresi 31
cm (<3 per) idi. Baş boyun muayenesinde; dismorfik yüz görünümü, bilateral mikrokornea, burun
kökü basıklığı mevcuttu. Gövde ve ekstremite tonusu azalmış, 2-3/6 sistolik üfürümü mevcuttu. Laboratuar incelemelerinde tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, elektrolitleri normal
aralıktaydı. Hastanın çekilen EKO’sunda; çift çıkışlı sağ ventrikül, mitral atrezi, sağ ventrikül lehine
unbalanced komplet AVSD ve PDA saptandı. Yapılan transfontanel US’da korpus kallosum agenezisi
saptanırken batın US’da patoloji saptanmamıştır. Sitogenetik analiz sonucunda 18 nolu kromozomdan 3 (üç) adet saptanmış olup Edwards Sendromu ile uyumlu bulunmuştur. Olgumuz 20. gününde
kardiyopulmoner yetmezlik ve sepsis nedeni ile kaybedilmiştir. Klinik bulgular ve fetal USG ile çoklu
konjenital anomali saptanan olgularda, erken müdahale ile mortalite-morbiditeyi azaltmak amacıyla
prenatal tanı yapılmalıdır. Ayrıca doğum sonrası çoklu konjenital anomalisi mevcut yenidoğanlarda
ayırıcı tanı açısından kromozom analizi yapılmalı ve aileye genetik danışma verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Edwards Sendromu
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P-144
PRENATAL TANILI BİR JEUNO SENDROMU OLGUSU
Büşra Gültekin1 , Aslıhan Tunçlar1 , Sinan Taş2 , Hilal Bakır1 , Mustafa Dilek2
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim
Dalı , Bolu
2
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi , Çocuk Neonatoloji Ana Bilim Dalı , Bolu
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GİRİŞ: Jeune sendromu asfiktik torasik distrofi olarak da isimlendirilen otozomal resesif geçişli bir
iskelet displazisidir. 1955 yılında  Jeune ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır ve yaklaşık olarak
100.000-130.000 canlı doğumda bir görülmektedir. Dar göğüs duvarı, extremite kısalığı en karakteristik özelliğidir. Ayrıca böbrek, karaciğer, pankreas ve göz bulguları hastalığa eşlik edebilir. Jeune
sendromu tanısı alan olgularda hayatın ilk yılında sıklıkla solunum problemleri gözlenir ve ölümün
en önemli nedeni solunum yetmezliğidir. Yaşayan olgularda sonraki yıllarda ortaya çıkan böbrek yetmezliği ise bir diğer önemli sorundur.
OLGU: 32 yasında anneden 38.haftada 2116gr olarak doğup solunum distress bulgularının olması
üzerine entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan hastanın prenatal ultrasonografisinde bebeğin toraks çapının dar, iskelet anomalili (femur ve tibia kısa), böbreklerin hipertrofik
oldugu öğrenildi. Fizik incelemede bebeğin göğüs kafesi dar, kol ve bacakları kısaydı. Ekosu dilate
kardiyomiyopati ile uyumluydu. Abdomen ultrasonografisinde bilateral grade 2 nefropati saptandı.
Hastaya Jeune sendromu tanısı koyuldu. HFO modunda 5 gün süreyle takibe devam edilirken solunum arresti olan hasta exitus kabul edildi.
TARTIŞMA: Jeune sendromu iskelet sistemi başta olmak üzere multisistem tutulumu olan doğumsal
bozukluktur. Tanı klinik ve radyolojik bulgularla konur. Günümüzde doğum öncesi dönemde Jeune
sendromunun kesin tanısını koymak mümkün olamamaktadır ancak ultrasonografide polihidramniyoz, küçük toraks, kısa kol ve bacaklar görülmesi; fetal solunum hareketlerinin izlenememesi durumunda şüphelenmek gerekir. Bizim olgumuzda göğüs kafesi ileri derecede dar, göğüs çevresi baş
çevresinden küçük, karın göreceli olarak şişkin, kol ve bacaklar kısaydı ve tipik radyografik bulgular
vardı. Doğumun hemen ardından solunum sıkıntısı başlamıştı ve yapay solutma ihtiyacı olmuştu. Jeune sendromlu çocuklarda bir diğer önemli sorun böbrek tutulumudur hastamızda; bilateral grade 2
nefropati saptandı. Tedavi bulgulara yöneliktir; erken dönemde solunum yetmezliği varlığında yapay
solutma yöntemleri yada göğüs kafesini genişletmeye yönelik cerrahi yöntemler; geç dönemdeyse
KBY için diyaliz veya böbrek nakli yapılabilir. Sonuç olarak solunum sıkıntısı bulgularının yanında extremite anomalilerinin görüldüğü bebeklerde Jeune sendromu akla gelmelidir.
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P-145
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Özet: Yenidoğan döneminde 1,3-5/1000 canlı doğumda hipoglisemi saptanmaktadır. Diabetik anne
bebeği, IUGR, SGA, LGA, prematürite, anneye ait risk faktörleri (obezite, preeklempsi, HT, doğumda
yüksek glukoz içeren sıvı verilmesi, b bloker kullanımı), bebeğe ait risk faktörleri (post matürite, MAS,
polisitemi, çoğul gebelik, asfiksi, Beckwith-Wiedemann Sendromu, orta hat defektleri, eritroblastosis fetalis) hipoglisemi nedeni olmaktadır. Mekonyum boyalı amnios ile doğma risk faktörü değildir
ancak perinatal stres varlığı hiperinsülinemik hipoglisemiye neden olabilir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğunbakım’da prenatal risk faktörü olmamasına rağmen hipoglisemi nedeniyle takip
edilen ve hiperinsulinizm saptanan bir vaka anlatılmıştır. Aralarında akraba evliliği olmayan 39 yaşındaki G3P3A0C0 hipotiroidisi olan anneden 37.gestasyon haftasında fetal distress nedeniyle acil C/S
ile doğurtulan mekonyum boyalı olan ve APGAR 8-9 verilen bebek, stabilize edilerek bebek odasına
alındı. 2740gr 48cm doğan erkek bebeğin ilk yarım saatinde bakılan kan şekeri okunamayacak kadar
düşük saptandığı için yenidoğan yoğunbakım ünitesine alındı. Iv glukoz puşelenmesine ve bebeğin
beslenmesine rağmen hipoglisemileri devam etti. Term AGA olan, maternal diabet öyküsü olmayan,
hematokriti %56 saptanan hastaya önce glikoz debisi 7 mg/kg/dk olacak şekilde iv hidrasyon başlandı. Hipoglisemisi olduğu anda alınan kan tetkiklerinde glukoz:40mg/dl insülin:42,17 µU/ml c-peptit:6,31ng/ml idrarda keton negatif saptanan hastada insülin/glukoz oranı 0.3ten büyük olduğu için
perinatal strese bağlı hiperinsulinemik hipoglisemi düşünüldü. Glukoz debisi kademeli olarak 12mg/
kg/dk ya kadar arttırıldı. Kan şekeri regüle seyrettiği için diazoksit veya glukagon verilmedi. CRP si 36,8
mg/L saptanması üzerine ampisilin sefotaksim tedavisi başlandı. Metabolik tahlilleri normal sonuçlandı. Büyüme hormonu 11,44ng/ml saptandı. Hastanın kan şekeri takiplerine göre total parenteral
nutrisyon desteği azaltılarak 11.gününde kesildi. Kan kültüründe üremesinin olmaması üzerine antibiyoterapisi 15 güne tamamlandı, hastaya kan şekeri takibi yapması önerilerek taburcu edildi. 1 ay
sonra muayenesinde özellik olmayan hastanın bakılan kan tetkiklerinde glukoz 75mg/dl insülin:7.28
µU/ml c-peptit:2,31ng/ml insulin/glikoz oranı 0,09 (<0.3) saptandı.
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GİRİŞ: Yenidoğan enfeksiyonları önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Yaşanan gelişmelere
rağmen özgül belirti ve bulgularının olmaması, tanı koyduracak mükemmel bir belirtecin bulunmaması ve yenidoğan dönemine ait enfeksiyon dışı klinik tablolar ile karışabilmesi nedeniyle klinik önemi devam etmektedir. Klinik ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirilerek tanı konulmaktadır.
CRP enfeksiyon başlangıcından 4-18 saat sonra ölçülür düzeye erişir, 60. saatte pik yapar. Tedaviye
yanıt olarak 48. saatten sonra yarıya inmeye başlar ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanılır.
Yenidoğanda normal konsantrasyonu 1 mg/dl’nin altındadır. 12-24 saat aralıklı seri ölçümlerde CRP
artışı, enfeksiyon tanısında yardımcıdır. Normal değerlerin erken sepsis için negatif öngörüsel değeri
%99,7’dir. Seri bakılan CRP negatif ise sepsis tanısı dışlanır.
OLGU: Normal spontan vaginal yol ile g4p3a1 anneden 39+5 gestasyon haftasında 2920 gr doğan
bebek taburculuk sonrası postnatal 2.gününde sarılık kontrolü için çocuk acil polikliniğine başvurduğu sırada ölçülen aksiller vücut sıcaklığının 38 C olması nedeniyle alınan tetkiklerinde CRP:16 mg/l
saptandı. Emme isteği iyi olan ve aktivitesinde bir bozulma olmadığı öğrenilen hastanın yapılan fizik
muayenesinde klinik olarak anlamlı patolojik bulguya saptanmadı. Genel durumu iyi vital bulguları
ateş dışında stabil olan hastanın diğer tüm sistemik muayeneleri doğal olarak değerlendirildi. Dört
saatlik takiplerinde ateşi olmayan hasta klinik olarak sepsis kabul edilmedi. Aileye acil durumlar anlatılarak ayaktan bir gün sonra kontrole gelmek üzere, hasta ateş izlem önerisi ile takibe alındı. Ertesi
gün, son 24 saat içerisinde ateşinin ve kliniğinde hiçbir bozulmanın olmadığı öğrenildi. Yapılan fizik
muayenesinde özellik tespit edilmeyen hastanın alınan kontrol CRP:9 mg/l olarak saptandı. İlk 24 saat
içerisinde kültür üremesi de olmayan hastanın ayaktan yakın takibine devam edildi. İkinci gün kontrolündeKİ CRP düzeyi 10 mg/l saptandı.
ÖZET: Sepsis tanısı özellikle yenidoğanlarda klinik ve laboratuvar bulgularının birlikte değerlendirilmesi ile konur. Tanı koyduracak mükemmel bir belirteç bulunmamaktadır. Sepsis olan bebeklerin
hızlı bir şekilde tanı almasının yanı sıra sepsis olmayan bebeklerin gereksiz tedavi alması önlenmelidir.
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