Kongremize Hoş geldiniz,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak
mezuniyet sonrası eğitim misyonumuzu yerine getirmeye çalıştığımız Erciyes Pediatri
Akademisi Kış Kongresi'nin beşincisinde sizleri görmekten onur duyacağız. Kongremiz 28
Şubat - 2 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bu yılki kongremiz üniversitemiz ve Kayseri'de pediatri eğitiminin gelişmesinde ve hepimizin
eğitiminde önemli rol oynamış olan değerli hocamız Prof. Dr. Ruhan Düşünsel'in emekli
olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Kongremizin ilk gününde hocamızın çok emek
verdiği Nefroloji ve Romatoloji konuları ağırlıklı olarak yer alacaktır. Ayrıca pediatrinin diğer
alt dallarına ait önemli konuları alanında yetkin kişilerden dinleme fırsatı bulacağımızı ve son
gün oturumları ile aile hekimleri için de bilimsel anlamda doyurucu bir toplantı olacağını
düşünüyoruz.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 50 yıldan beri başta Kayseri olmak üzere özellikle
çevresindeki iller ve tüm Türkiye'ye sağlık hizmeti vermiş önemli eğitim kurumlarından
birisidir. Anadolu'da ilk tıp eğitiminin verildiği yerlerden biri olan Gevher Nesibe Tıp
Merkezi'nin devamı niteliğinde olan fakültemiz, günümüzde çağdaş eğitim, araştırma ve
tedavi hizmetlerini en üst düzeyde yürütmenin gayreti içerisindedir. Kurulduğu günden beri
temel tıp eğitiminin yanı sıra pediatri, yan dal ve akademik üst düzeyde yetiştirdiği
meslektaşlarımız tüm ülke genelinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında görev
yapmaktadırlar. Bu çerçevede güncel bilgiler paylaşılıp eski anılar tazeleneceğini
düşünüyoruz. İlk kez Kayseri'ye gelecek arkadaşlarımızı da Erciyes'in doğal güzelliğinin
zirveye ulaştığı bu tarihlerde burada görmek hepimize mutluluk verecektir.
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28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE
08.00-08.45 Kayıt
09.00-10.00 Açılış Programı
Açılış konuşmaları
Kuruluşundan Günümüze Erciyes Pediatrili Olmak
Ruhan Düşünsel
10.00-10.20 Müzik Dinletisi
Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu

Oturum Başkanları
Mustafa Öztürk
Hakan Poyrazoğlu

Solist: Nihal Şengün

10.15-10.45 Çay-Kahve Arası
10.45-11.45 Prof. Dr. Ruhan Düşünsel Nefroloji Oturumu
Hemolitik Üremik Sendrom Önder Yavaşcan
Olgularla HÜS ayırıcı tanısı Neslihan Günay

Oturum Başkanları
Ruhan Düşünsel
Ayşe Balat

11.45-12.45 Prof. Dr. Ruhan Düşünsel Romatoloji Oturumu
Çocuk Hastalarda Romatoloji Konsültasyonu: Kime? Ne
zaman?
Klinik: Ayşenur Paç Kısaarslan
Laboratuvar: Ayşe Balat

Oturum Başkanları
Selim Kurtoğlu
Zübeyde Gündüz

12.45-14.00 Yemek Arası
14.00-15.00 Herediter Miyopatiler Paneli
Herediter Miyopatiler
Metabolik Yaklaşım Mustafa Kendirci
Nörolojik Yaklaşım Hüseyin Per

Oturum Başkanları
Ali Baykan
Yaşar Doğan

15.00-16.15 Kardiyoloji Oturumu
Kardiyoloji Hastalarında Nefroloji Konsültasyonu Sibel Yel
Nefroloji Hastalarında Kardiyoloji Konsültasyonu İlkay
Erdoğan
16.15-16.30 Çay-Kahve Arası

Oturum Başkanları
Nazmi Narin
Metin Kaya Gürgöze

16.30-17.30 Sözel Sunumlar
A Grubu Sözel Sunular
B Grubu Sözel Sunular

Oturum Başkanları
Mustafa Argun
Osman Baştuğ
Musa Karakükçü
Derya Altay

16.30-17.30 Poster Sunumlar
A Grubu Poster Sunular
B Grubu Poster Sunular
C Grubu Poster Sunular

Oturum Başkanları
Mehmet Canpolat
Hatice Eke Güngör
Ebru Yılmaz
Mahmut Ekici
Benhur Ş. Çetin
Hamit Acer

1 MART 2019 CUMA
08:00-08:30 Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Benhur Şirvan Çetin

08:30-09:45 Sözel sunumlar
A Grubu Sözel Sunular
B Grubu Sözel Sunular
C Grubu Sözel Sunular

Oturum Başkanları
Yasemin Torun
Funda Baştuğ
Özge Pamukçu
Berna Hekimoğlu
İsmail Dursun
Ekrem Ünal

09:45-10:00 Kahve Arası
10.00-10.45 Gastroenteroloji Oturumu
Malnutrisyon Yönetiminde 6 Doğru Adım Yaşar Doğan

Oturum Başkanları
Kazım Üzüm Duran
Arslan

10:45-11.45 Nöroloji Oturumu
Status Epileptikus Yönetimi Sefer Kumandaş
Nöbet İle Gelen Yenidoğana Yaklaşım Mehmet Canpolat

Oturum Başkanları
Hakan Gümüş
Adnan Öztürk

11:45-12:15 Uydu Sempozyumu Abdi İbrahim
Öksürüğe Güvenli Yaklaşım Güldane Koturoğlu
Oturum Başkanı
Mehmet Köse
12.15-13.30 Yemek Arası
13.30-14.00 Uzmanına Danışalım
360 Derece Probiyotikler Hasan Tezer

Oturum Başkanı
Ergin Çiftçi

14.00-15.15 Enfeksiyon Oturumu
Riskli Temas Sonrası Kuduz Profilaksisi Ergin Çiftçi
Yeniden Şarbon Benhur Şirvan Çetin

Oturum Başkanları
Hasan Tezer
Solmaz Çelebi

15.15-15.30 Kahve Arası
15.30-16.00

Uydu Sempozyumu Abdi İbrahim
Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Efsaneler, Gerçekler
ve Çözümler Metehan Özen

Oturum Başkanı
Fulya Tahan

16.00-17.00 Hematoloji Oturumu
Çocukluk Çağında Demir; Ne Eksik, Ne Fazla
Hematolojide Demir Eksikliği Can Acıpayam
Hematolojide Demir Fazlalığı Alper Özcan

Oturum Başkanları
Mehmet Akif Özdemir
Türkan Patıroğlu

2 MART CUMARTESİ
Mezuniyet Sonrası Aile Hekimliği Panelleri
I. Oturum
Mezuniyet Sonrası Aile Hekimliğinde Eğitim
09.00-09.15 Ali Ramazan Benli
09.15-09.45

Yenidoğanın Hayata Adaptasyonu: Yenidoğanın Sorunları
Berna Hekimoğlu

09.45-10.15

Meningokok ve Diğer Aşılarda Son Gelişmeler
Meda Kondolot

Oturum Başkanları
Tamer Güneş
Ali Ramazan Benli

10.15-10.30 Kahve Arası
II. Oturum
Akut İshallerde Antibiyotiğin Yanlış Kullanımı
10.30-11.00 Taylan Çelik
11.00-11.30

Dördüncül Koruma
Mümtaz Mazıcıoğlu

11.30-12.00

Eyvah! Fontanel Kapandı. D Vitamini Desteği Devam Mı?
Fatih Kardaş

Oturum Başkanları
Başak Nur Akyıldız
İsmail Dursun

KONUŞMA ÖZETLERİ
OLGULARLA HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM AYIRICI TANISI
Neslihan Günay
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri
Hemolitik üremik sendromnonimmünhemolitik anemi, trombositopeni ve böbrek yetmezliği
triadı ile tanımlanır. HÜS ayırıcı tanısında immünhemolitik anemiler, sepsis, tüketim
koagülopatisi ve multiorgan yetmezliğine neden her türlü klinik durum ve ilaç
intoksikasyonları mutlaka akılda tutulmalıdır. Burada HÜS kliniği ile başvuran 3 vakanın
ayırıcı tanısı anlatılmıştır.
Vaka 1:
8 yaşında kız hasta 1 haftadır devam eden bulantı, kusma şikayetleri ile başvurdu. Hasta
uykuya meyilli, soluk, halsiz ve dehidrate görünümdeydi. Taşikardisi vardı, solunum sesleri
doğaldı.Batında ballotman veren yaygın asidi mevcuttu.İki gündür idrar çıkarımında azalma
olan hasta servise yatırıldı.
Ayakta direkt batın grafisindeileus bulgusu yoktu. Laboratuvar incelemesinde hemoglobin 8,6
g/dL, beyaz küre 19800/mm3, platelet 17000/mm3 retikülosit sayısı 93000/mm3, retikülosit
yüzdesi %3,6 idi. C reaktif protein 257mg/L, glukoz 198 mg/dL, BUN 122,6 mg/dL,
kreatinin4,6 mg/dL, ürikasit13.1mg/dL, sodyum 137 mmol/L, potasyum 4.12 mmol/L, klor 87
mmol/L, amilaz 728 U/L, lipaz 952 U/L, AST 60 U/L, ALT 28 U/L, GGT 2 U/L, LDH 1782
U/L, total bilüribin 1,24mg/dL, direkt bilüribin 0,7mg/dL, kalsiyum 8,8 mg/dL, fosfor 9,16
mg/dL, ALP 86 U/L, total protein 6,7 g/dL, albumin 3.69 g/dL idi. Periferik yayma hemolizle
uyumluydu ve şistositler, akantositler görüldü. Direkt coombs negatif idi. Haptoglobulin
düzeyi 8 mg/dLidi .PT 13.2 sn, aPTT 26.9 sn, INR:1,17 idi.
Batın USG’sinde pankreas başı hafif ödemli izlendi. Oral alımı kesildi ve total
parenteralnutrisyon desteği verildi.Takibinde kliniği düzeldi ve amilaz(63 U/L) lipaz(44 U/L)
değerleri azaldı10. gününde taburcu edildi. Taburculuktan 10 gün sonra halsizlik, karın
ağrısışikâyeti ile yeniden başvuran hastada bakılan biyokimyasal parametrelerinde böbrek
fonksiyonlarının normal olduğu ancak amilaz(266 U/L) lipaz (2605 U/L)değerlerinin yeniden
yükseldiği görüldü. Tam kan sayımında hemoglobin ve trombosit düşüklüğü yoktu. Hastanın
yapılan batın USG’sinde ve batın tomografisinde pankreas başında 46x37 mm psödokist ile
uyumlu görünüm izlendi. Mevcut psödokistlere drenaj kateteri konularak tedavi edildi.

•

Bu vakada ön tanıda hangi hastalıklar akla gelebilir?

•

Ayırıcı tanıda hangi tetkikler yapılmalıdır?

İdrar çıkarımında azalma, böbrek fonksiyon testlerinde bozulma ve periferik yaymada
hemolizle uyumlu bulguları olan bu hastada trombotikmikroanjiopatiyi akla getirmelidir. Bu
hastalıklar hemolitik üremik sendromlar adı altında sınıflandırılır. Trombotik
mikroanjiyopatilerin; Shiga toksin ile ilişkili HUS, kompleman aracılı HUS, trombotik
trombositopeni purpura ve HUS'un diğer daha az yaygın nedenlerini içeren birçok nedeni
vardır. Hastamızda öyküdekanlı ishal, Streptokok ve diğer enfeksiyonlar ve ilaç alım öyküsü
olmadığından atipik/kompleman ilişkili HÜS veya trombositik tombositopenik purpura(TTP)
olabileceği düşünüldü.
Kompleman düzeyleri normaldi. TTP ayırıcı tanısı için ADAMTS 13 aktivitesi için kan
örneği alındı. ADAM TS 13 aktivitesi %0,34(çok düşük), ADAM TS inhibitördüzeyin 20,7
(pozitif) olarak sonuçlandı. Mevcut bulgularla hastada edinsel TTP düşünüldü.Edinsel TTP
tedavisine yönelik plazmaferez yapıldı ve steroid tedaviye eklendi.Üremisi olan hastaya
hemodiyaliz yapıldı.
Vaka 2:
22 aylık erkek hasta, 3 gündür devam eden ishal şikâyeti ile başvurdu. İshalinde kan
görülmediği öğrenildi. Fizik muayenesinde turgoru geri, halsiz görünümde,taşikardik idi.
Laboratuvar incelemesinde hemoglobin 10,6 g/dL, beyaz küre 6110/mm3, platelet
220.000/mm3C reaktif protein 15,9 mg/L, BUN 34,6 mg/dL, kreatinin1,73 mg/dL,
ürikasit13.7mg/dL, sodyum 137 mmol/L, potasyum 3,62mmol/L, klor 87 mmol/L, AST
15120 U/L, ALT 11,7 U/L, LDH 2398 U/L, direkt bilüribin1,52 mg/dL, kalsiyum 8,8 mg/dL,
fosfor 4,38 mg/dL, ALP 260 U/L idi. Kan gazında pH: 7,33 HCo3:11,2. PCO2:21,4 Be:-12,6
idi. Tam idrar tetkikinde dansite 1005, pH:6 ve mikroskobisinde özellik yoktu.
Hasta HÜS ön tanısı ile servise yatırıldı. Hastanın ileri incelemelerinde periferik yaymasında
hemoliz bulgusuna rastlanmadı. Retikülosit artışı izlenmedi. Direkt coombs negatifti.
Kompleman ve haptoglobulin düzeyleri normal olarak geldi. Koagülasyon parametrelerine
bakıldığında PT:25sn, aPTT: 29,9 sn, INR: 2,24 olarak sonuçlandı.
Hastada intravasküler hemoliz bulgularının ve platelet düşüklüğünün olmayışı, koagülasyon
parametrelerinin artmış olması HÜS tanısından uzaklaştırdı. Anamnez derinleştirildiğinde
ailenin parasetamol yüksek dozlarda kullandığı öğrenildi. Takibinde AST: 7162 U/L ALT:
8335 U/L GGT: 252 U/L direkt bil: 2,21 mg/dL amilaz :72 U/L lipaz: 89,9 U/L olarak
sonuçlandı. Tüm abdomen USG de KC de ekojenite artışı dışında patoloji tespit edilemedi.
Hasta gastoenteroloji ile konsülte edildi. KC fonksiyonlarında bozukluk oluşturacak
metabolik ve enfeksiyon nedenleri için araştırıldı ancak anamnezdekiparasetamol kullanımı
dışında etyoloji tespit edilemedi. Takibinde KCFT değerleri azalma gösterdi hasta taburcu
edildi.

Vaka 3:
7 aylık erkek hasta, 5 gündür devam eden ishal ve ateş şikâyeti ile başvurdu. Sarı sulu vasıfta
gayta tarif eden aile gaytasında kan görmediğini belirtti. Fizik muayenesinde özellik tespit
edilmedi.
Laboratuvar incelemesinde hemoglobin 9,8 g/dL, beyaz küre 11260/mm3,
platelet131.000/mm3, C reaktif protein 276 mg/L, BUN 8,1 mg/dL, kreatinin0,46 mg/dL,
ürikasit 4,7 mg/dL, sodyum 139mmol/L, potasyum 4.13mmol/L, klor 113 mmol/L, AST 16.4
U/L, ALT 11 U/L, LDH 247 U/L, direkt bilüribin 0,28 mg/dL, kalsiyum 8,95 mg/dL, fosfor
3,73 mg/dL, ALP 260 U/L idi. Kan gazında pH: 7,38 HCo3:11. PCO2:18,8 Be: -12,3 idi. Tam
idrar tetkikinde dansite 1009, pH:5,5 ve mikroskobisinde eritrosit:64 lökosit: 159 lökosit
esteraz: 500 nitrit negatifti. Koagülasyon parametreleri normal olarak sonuçlandı.
Hasta tarafımıza HÜS ön tanısı ile tanışıldı. Periferik yaymasında hemolizve üremi bulgusu
olmayan, haptoglobulin ve LDH düzeyi normal olan hastada HÜS tanısı düşünülmedi. İdrar
tetkikinde piyürisi olan hastanın idrar kültürü alınarak antibiyoteapi başlandı. Üriner USG
pyelonefrit ile uyumlu bulundu. İK de üreme olmadı Takibinde ateşi kontrol altına alınan,
piyürisi gerileyen hasta önerilerle taburcu edildi.

ÇOCUK HASTALARDA ROMATOLOJİ KONSÜLTASYONU: KİME? NE ZAMAN?
KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ
Ayşenur Paç Kısaarslan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri
Romatolojik hastalıkların tanısı iyi bir anamnez, fizik muayene ve klinik takiple
konulabilmektedir. Tanıda temel prensip enfeksiyonlar, intoksikasyonlar, hormonal ve
metabolik hastalıklar, iskelet displazileri, travma, malignite gibi benzer klinik tablolara yol
açan diğer nedenlerin dışlanmasına dayanır. Hastadan alınan bilgiler ve takipteki ipuçları bir
dedektif edasıyla dikkatle toplanmalıdır.
Tanıyı desteklemek için yapılan tetkikler pahalı, yüksek teknoloji gerektiren ve zor ulaşılabilir
olmaları nedeniyle gerektiğinde ve zamanında istenmelidir.
Ne Zaman Otoinflamatuar Hastalık Düşünelim?
Doğal immunitenin disregülasyonu nedeniyle oluşan bir dizi tekrarlayan ateş hastalığına
otoinflamatuar hastalıklar denilmektedir. Benzer klinik bulguların tekrarlaması ve ataklar
arası dönemde iyilik hali en önemli özellikleridir. Bu hastalıklarda klinik izlem ve atakların
takibi tanı için önem taşımaktadır. Semptomların başlangıç yaşı, ateşin süresi, atak
dönemlerinde değerlendirilen hastaların klinik bulgularındaki kümeleşmeler klinisyeni belli
bir tanıya yönlendirir. Atak döneminde bakılan akut faz reaktanlarının yükselmesi ve atağın
sonlanması ile normale dönmesi otoinflamatuar hastalık tanısını kuvvetle destekler. Ateşli
döneme eşlik eden semptom çeşitliliği oldukça geniştir. Karın ağrısı, göğüs ağrısı, baş ağrısı,
artralji, artrit, kemik ağrıları, ilerleyici kemik deformiteleri, konjoktivit, ürtiker benzeri
döküntü, püstüler döküntü, eritema nodosum, akne vulgaris, skarlı cilt lezyonları, kıkırdak
doku kayıpları, livedo retikülaris, lipodistrofi, aftöz stomatit, tonsillit, izole servikal
lenfadenopati, generalize lenfadenopati, hepatosplenomegali, myozit bulguları, kusma, ishal,
işitme kaybı, papil ödem, aseptik menenjit, strok ataklara eşlik edebilir.
Ne Zaman Otoimmun Hastalık Düşünelim?
Adaptif immünitenin disregülasyonu sonucu oluşan otoimmun hastalıklar ataklara neden
olsada,ara dönemde tam iyilik halinin olmamasıve devamlılık göstermesi en önemli
özellikleridir. Tüm romatolojik hastalıklarda olduğu gibi enfeksiyonlar, intoksikasyonlar ve
malignite ekarte edildikten sonra hastanın kliniği otoimmun hastalıklar açısından
değerlendirilmelidir. Otoimmun hastalıkların klinik bulguları da oldukça geniş bir
yelpazededir. Yalnızca konstitüsyonel semptomlar olabileceği gibi, ağız kuruluğu, göz
kuruluğu, akut veya kronik artrit, cilt bulguları, serözit ve tutulan sisteme göre semptomlarda
değişiklik olabilir. Özellikle cilt bulguları patognomonik olabilir. Malar raş, diskoid lupus
döküntüleri, heliotrop raş, gottron papülleri, Raynaud fenomeni, sklerosis, ülserler,
subkutanöz kalsifikasyonlar tanı için önemli ipuçlarıdır.

Ne Zaman Juvenil İdiyopatik Artrit Düşünelim?
Juvenil idiyopatik artrit (JİA) çocukluk çağının en sık görülen kronik artrit nedenidir. Kronik
artrit tanımı; aynı eklemde altı haftayı geçen artrit bulgularının devam etmesidir. Bu süreyi
doldurmamış artritler; akut artrit nedenleri açısından araştırılmalıdır. Bu araştırmalar sonucu
herhangi bir neden bulunamadı ve süre altı haftayı geçti ise romatolojik açıdan
değerlendirilme yapılabilir.
Ne Zaman Vaskülit Düşünelim?
Vaskülitlerde tutulan damar çapına göre klinik bulgular değişmektedir. Küçük damar
vaskülitlerinde cilt bulguları ön plandadır. Eritem, ürtikeryal döküntü, purpura, livedo
retikülaris, nodüller ve ülserler cilt bulgularıdır. Orta damar vaskülitleri çoğunlukla organ
disfonksiyonlarına neden olur ve tutulan sisteme göre bulgu verir. Renal tutulumu olan
hastalar hipertansiyon, nefritik ve nefrotik sendrombulguları ile gelebilir; gastrointestinal
sistem tutulumunda asit, mezenter iskemi, akut batın tablosu gelişebilir. Pulmoner sistem
tutulumuna serözit bulgularının yanında parankimal bulgularda eşlik edebilir. Santral sinir
sistemi tutulumunda başağrısı, mononöritis multipleks, trombotik ve hemorajik değişiklikler
olabilir. Büyük damar vaskülitleri oldukça sinsi ilerler ve konstitüsyonel bulgular ön
plandadır. Trombotik, stenotik ve anevrizmatik alana bağlı organ disfonksiyonları görülebilir.
Tüm bu değerlendirmeler sonucu romatolojik hastalık tanısı alanlar ömür boyu devam edecek
bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalacaklar ve immunsupresif tedavi kullanacaklardır.
Romatolojik tetkik istemi iyi bir klinik değerlendirmeye dayanmalıdır.Klinik bulguları göz
önünde bulundurmadan tetkik isteyip sonuçlara göre romatolojik değerlendirme yapmak hasta
ve klinisyen için zaman ve emek israfı, tekrar tekrar istenen tetkikler ise ekonomiye gereksiz
yük anlamına gelmektedir.

ÇOCUK HASTALARDA ROMATOLOJİ KONSÜLTASYONU: KİME? NE ZAMAN?
LABORATUVAR DEĞERLENDİRMESİ
Ayşe Balat
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nefroloji&Romatoloji Bilim Dalı
Romatolojik hastalıkların tanısında laboratuar testlerinin yeri oldukça kısıtlıdır. Hiçbir
laboratuar testinin ayrıntılı hikaye ve fizik muayenenin yerini tutamayacağı, romatolojik bir
hastalığın kesin tanısını koyduramayacağı hatırlanmalıdır. Çünkü bu hastalıklarda tanı
çoğunlukla enfeksiyon, endokrin, metaboliknedenlerin ve infiltratif hastalıkların dışlanması
ile netleşmektedir. Bu nedenle laboratuar testleri, bazı hastalıkların dışlanmasında, klinik
tanının desteklenmesinde, hastalığın sınıflandırılmasında, aktivitesinin belirlenmesinde, tedavi
etkinliğini gösterme ve yan etkileri izlemede önemlidir.
Romatoloji testleri farklı metodlarla ölçülebilmekte, bazılarında yalancı pozitiflik oranının
yüksek olması tedavi planını etkileyebilmekte veya tekrarlar nedeniyle maliyetartmaktadır.
Bu nedenle hangi testin hangi hastaya isteneceği, testin güvenirlik düzeyi bilinerek tercih
edilmelidir.
Romatolojik hastalıklara yönelik laboratuar testleri kas-iskelet sistem ağrıları, yorgunluk gibi
özgül olmayan yakınmaları olan hastalarda sıklıkla ve gereğinden fazla istenebilmektedir.
Akut faz reaktanlarıinflamasyon döneminde %25 ‘ten fazla değişim gösterdiğinden yangının
belirlenmesinde kullanılmalıdır.Eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, fibrinojen,
laktatdehidrogenaz ,ferritin, proinflamatuarsitokinler ( IL-1, IL-6..)“pozitif akut faz
reaktanları”, transtretin ve albümin ise en sık kullanılan “negatif akut faz
reaktanları”dır.Romatoidfaktör (RF), kas-iskelet yakınması olan erişkinlerde standard bir test
olup romatoidartriti olan erişkinlerin %85’inde pozitiftir ancak çocuklarda
juvenilidiopatikartrit (JIA) için tanısal bir değeri yoktur, sadece sınıflandırmada yardımcı
olabilmektedir.
Anti nükleer antikor (ANA), nükleer antijenlere karşı gelişen bir antikordur. Romatolojik bir
hastalık tanısı koymak için özgüllüğü düşük, sistemik lupuseritematozus (SLE) tanısını
dışlamak için duyarlılığı yüksektir. Bu nedenle bağ dokusu hastalığı için öykü ya da klinik
bulgu yoksa, izole kas iskelet sistem ağrıları olan bir çocukta ANAistenmemeli, SLE ve JIA
tanısı kesinleşmiş bir hastada ise izlemde tekrar edilmemelidir. ANA alt grupları, ANA
pozitifliği olan veya bağ dokusu hastalığı olasılığı yüksek olan çocuklarda ayırıcı tanıya
yardımcı olmak ve prognozubelirleyebilmek amacıyla istenmelidir. Anti-sitrülinpeptid
antikorları (ACPA), erişkinlerde romatoidartritteRF’den daha özgül bir test oluperozifartritle
ilişkilidir. Çocuklarda, özellikle poliartiküler ve RF pozitif JIA’da %20 oranında pozitif
olabilmektedir.
Kompleman (C3, C4)yüksekliği SLE dışındaki romatolojik hastalıklarda aktif inflamasyonu
gösterir. SLE’de alternatif yolağın aktivasyonu komplemanların tüketilmesine yol açar ve
düzeyleri düşer. Bu nedenle taramadan çok hastalık aktivitesinin takibinde önemlidir. Anti

NötrofilikSitoplazmik Antikorlar (ANCA),ANCA ilişkili vaskülitlerin tanısında önemlidir.
Sitoplazmik ANCA (c-ANCA/proteinaz 3) granülomatöz polianjitte, perinükleer ANCA (pANCA/miyeloperoksidaz)eosinofilikgranülomatözpolianjitte yüksek oranda pozitiftir ve
hastalık aktivasyonu ile ilişkilidir.
Sınıf I yüzey antijeni olan HLA-B27,ankilozanspondilitte %95 oranında pozitiftir. Entezit
ilişkili artriti olan çocuklardasınıflamaya yardımcı olmaktadır.
Hepatotoksik ilaç kullanımında karaciğer enzimlerinin periyodik takibi yapılmalıdır. İdrar
analizi ise analjezik ilişkili interstisyel nefritin ve hastalık ilişkili böbrek zedelenmesinin
erken saptanmasında oldukça önemlidir.
Özetle, “romatoloji paneli” denilebilecek herhangi bir test grubu yoktur. Teknolojik
gelişmelere paralel olarak hızla ilerleyen laboaratuar çalışmaları romatizmal hastalıklara özgü
biyobelirteç adayları açısından umut vericidir. Mevcut laboratuar testleri romatolojik
hastalıklarda tanının netleştirilmesi, takip ve prognozun belirlenebilmesinde önemlidir. Akıllı
bir klinisyen için yol gösterici, ekarte etmek için kullanılırsa kafa karıştırıcı olabilmektedir.

KARDİYOLOJİ HASTALARINDA NEFOLOJİ KONSULTASYONU
Sibel Yel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri
Kardiyovasküler homeostazisin sürdürülmesinde böbrekler ve kalp kritik öneme sahiptir. Bu
iki organdan herhangi birinde olan hemodinamik değişiklik diğerini etkilemektedir. Bu
etkileşim nörohumoral aktivite (Atrial Natriüretik Peptid gibi), renin-anjiotensin-alosteron
sistemi ve sempatik aktivite ile ince bir dengede tutulmaktadır. Herhangi birinde olan hastalık
diğer organdaki disfonksiyon/hastalığı başlatabileceği gibi ilerletebilmekte ve sıklıkla kısır bir
döngüye sebep olabilmektedir.
Kardiyoloji hastalarında böbrek ekilenimi dört ana başlıkta incelenebilir:
1-Sistemik hastalıklar nedeniyle kalp-böbrek etkilenimi
2-Primer konjenital kalp hastalıklarında böbrek etkilenimi
3-Kalp hastalıklarının cerrahi düzeltmesi sonrasında görülen böbrek etkilenimi
4-Kalp hastalıklarında kullanılan ilaç tedavilerinin ve kontrastlı görüntülemelerin böbrek
üzerine etkileri
1-Sistemik hastalıklar nedeniyle kalp-böbrek etkilenimi:
Hipertansiyon, diabetes mellitus, obezite ve ateroskleroz gibi klinik durumlarda mevcut
sistemik problem hem kalp hem de böbrek hastalığına yol açmaktadır.
Hipertansiyonda görülen en önemli uç organ sol ventrikül hipertrofisidir. Böbrekler de
proteinüriye neden olarak, ya da akut ciddi hipertansiyonda akut böbrek hasarı ile birçok
sistemi etkilemektedir.
Diabetes mellitusta mikrovasküler, makrovasküler komplikasyonlar ve nefropati iyi
bilinmektedir. Dislipidemi ve ateroskleroza yol açarak ta dolaylı yoldan bu organ sistemlerini
etkilemektedir.
Obezite hem diabet ve metabolik sendrom riskini artırarak dolaylı yoldan hem de
kardiovasküler sistem üzerine direkt etkileriyle kalp ve böbrek hastalığına neden olmaktadır.
Metabolik hastalıklar genellikle birden fazla organ sistemini etkiler. Hastalığın iyi tedavi
edilmediği durumlarda veya son dönemlerinde hafif ya da ağır kardiyak etkilenim vardır.
Kalpte ritim düzensizlikleri, kapak disfonksiyonları, kardiyomiyopati ve konjestif kalp
yetersizliği bulguları şeklinde ortaya çıkabilir. Böbrek üzerindeki nihai etki genellikle kalp
yetmezliğine bağlı ortaya çıkan böbrek perfüzyonunda bozulma ve akut böbrek hasarıdır.
Kardiyovasküler ve böbrek etkileniminin birlikte olduğu bu sistemik hastalıklarda hasta
yönetimi nefroloji ve kardiyoloji hekimleri tarafından ortak yürütülmelidir. Hipertansiyonun
ön planda olduğu klinik durumlarda renin-anjiotensin sistemini bloke eden ilaçlar yaygın
olarak kullanılmaktadır.

2-Primer konjenital kalp hastalıklarında böbrek etkilenimi:
Konjenital kalp hastalıklarının izleminde ortaya çıkabilecek ejeksiyon fraksiyonunun
etkilenmesi, kalp yetmezliği, hipertansiyon gibi komplikasyonlar nedeniyle akut böbrek
hasarı, su ve tuz tutulumunda artma görülebilir.
3-Kalp hastalıklarının cerrahi düzeltmesi sonrasında görülen böbrek etkilenimi:
Pediatrik kalp cerrahisinin postoperatif döneminde görülen akut böbrek hasarı önemli
morbidite ve mortalite nedeni olmaktadır. Akut böbrek hasarının tedavisinde kullanılan renal
replasman tedavileri de ayrıca daha yüksek mortalite ile ilişkilidir. Posoperatif özellikle ilk 72
saatte ortaya çıkan akut böbrek hasarı oranı farklı merkezlerde %26 ile %61 arasında
bildirilmiştir. Cerrahi uygulanma yaşı küçüldükçe ve kardiyopulmoner bypass zamanı
uzadıkça bu oran artmaktadır.
Operasyon öncesinde ve postoperatif dönemde riskli hastaların belirlenmesi, hastaların idrar
çıkarımının ve serum kreatinindeki ufak değişikliklerin yakın takibi, pediatrik RIFLE veya
AKIN kriterleri ile akut böbrek hasarının erken tanınması ile erken renal replasman
ihtiyacının belirlenmesi daha iyi sonuçları sağlayacaktır.
4-Kalp hastalıklarında kullanılan ilaç tedavilerinin ve kontrastlı görüntülemelerin böbrek
üzerine etkileri:
Tanımlanmış kalp hastalığı veya komplikasyonları nedeniyle kardiyoloji pratiğinde sıklıkla
kullanılan ilaçlar: diüretikler, vazodilatörler, renin-aldosteron antagonistleri, myokard
kontraktilitesini etkileyen ilaçlardır. Bu ilaçların kronik kullanımında kan basıncı, serum
elektrolitleri ve kreatinin değerleri yakından izlenmelidir.
Kalp hastalıklarında tanısal amaçlı olarak kontrast maddeler kullanılmaktadır. Glomerüler
filtrasyon hızı < 60 ml/dk/1.73 m2 olan hastalarda kontrast nefropatiyi önlemek için Nasetilsistein kullanımı önerilmektedir.

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Benhur Şirvan Çetin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri
Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre ilaçların %50’sinden fazlası uygun olmayan
şekilde reçetelenmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde
kullanmamakta olduğu bildirilmektedir. Akılcı ilaç kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Tanım olarak, bir hastalığın önlenmesi, kontrol
altına alınması veya tedavi edilmesi için doğru ilacın, gereken zamanda, gerektiği miktarda ve
uygun fiyatla kullanılmasıdır.
Uygunsuz antibiyotik kullanımı ilaç reaksiyonlarına, maliyet artışı ve bakteriyel direnç
oranlarında artışa neden olmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında antibiyotik kullanımında
ülkemiz maalesef ilk sıralarda olup endikasyon dahilinde yazılan antibiyotiklerin seçiminde
de yanlışlıklar mevcuttur. Özellikle makrolidlerin ve sefalosporinlerin en çok kullanıldığı
ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir.
Bir hastada antibiyotik kullanmak için; kanıtlanmış bir bakteriyel enfeksiyon veya ampirik
antibiyotik kullanım endikasyonu veya profilaktik antibiyotik tedavi endikasyonlarından
birinin olması gereklidir. Tedavi planlaması yaparken de enfeksiyona neden olan
mikroorganizmanın tahmin edilmesi, olası etkenlerin göz önünde bulundurulması, konak
savunma mekanizmalarının durumu, olgunun yaşı, laboratuvar testleri, olası etkenin
antibiyotik duyarlılığı ve kullanılacak antibiyotiğin hedef dokuya geçişi (farmokinetik ve
farmokdinamik özellikleri)gibi değişkenlerin düşünülerek tedavi planlaması yapılması
gereklidir.
Sonuç olarak, antibiyotik tedavisi seçiminde olası etkene yönelik en uygun antibiyotik
seçiminde birçok değişken göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır. Özellikle üst solunum
yolu enfeksiyonu gibi büyük bir kısmı viral etkenlere bağlı gelişen hastalıklarda antibiyotik
kullanımından kaçınılması gereklidir.

STATUS EPİLEPTİKUS YÖNETİMİ
Sefer Kumandaş
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Kayseri
Status epileptikus(SE) çocukluk yaş grubunun en önemli nörolojik acillerinden birisidir.
Hastalar acil olarak değerlendirilirmelidir. Bir taraftan hastanın vital fonksiyonları stabilize
edilirken, nöbet aktivitesi kontrol altına alınırken, diğer taraftan da iyi bir anamnez, genel
sistemik fizik muayene ve ayrıntılı bir nörolojik bakı ve yardımcı tanı yöntemlerinin
zamanında ve uygun endikasyonda kullanımı ile etiyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Çocuk
yaş grubunda SE insidansı 17-23/100.000 aralığında değiştiği, 1 yaş altındaki çocuklarda ise
insidansın daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Etiyolojik olarak status epileptikus;
kriptojenik, remote (dolaylı) semptomatik, akut semptomatik, febril yada progressif
ensefalopatik olarak sınıflandırılabilir. Çocuklarda en sık etiyolojik neden uzamış febril
nöbetlerdir. SE erken dönemde tanınıp uygun bir şekilde tedavi edilmesi mortalite ve
morbidite açısından önemlidir.

1.
Vital fonksiyonların sağlanması, sürdürülmesi ve
komplikasyonların önlenmesi
2.
Nöbeti durdurmak için ilaç tedavisinin düzenlenmesi
3.
Status epileptikusa yol açan nedenin saptanması
4.
Nöbet tekrarının önlenmesi.

bu

sırada

oluşabilecek

SE’ta prognozu etkileyen en önemli faktörler altta yatan neden ve statusun başlangıcı ile
tedavisi arasında geçen süredir. Status epileptikus çocuk nöroloji pratiğinde en sık karşılaşılan
nörolojik acillerden birisidir. Erken tanı konularak hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilemeli
ve nöbet bir an önce sonlandırılmalıdır.

NÖBET İLE GELEN YENİDOĞANA YAKLAŞIM
Mehmet Canpolat
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Kayseri
Konvülziyonlar yenidoğan döneminde en sık görülen nörolojik acildir. Bu dönemde ortaya
çıkan nöbetlerin klinik olarak tanınmasındaki güçlükler ve tedavisindeki zorluklar nedeniyle
hayatın ilk 4 haftası içinde ortaya çıkan nöbetlerin önemli bir morbidite ve mortalite sebebi
olduğu kabul edilmektedir (1-3). Yenidoğan nöbetlerin erken tanısı ve uygun tedavisi
nörolojik prognoz için son derece önemlidir.
Klinik tanımlayıcı özelliklerdeki belirsizlikler nedeniyle yenidoğan döneminde görülen
nöbetlerin gerçek sıklığını belirlemek oldukça güçtür (1-3). Ancak insidans oranlarının
yenidoğanda 1.5-5.5/1000 olduğu belirtilmektedir (1,2). Konsepsiyonel yaşı 30 hafta ve
altında olanlarda nöbet sıklığının daha yüksek olduğu, benzer şekilde çok düşük doğum
ağırlıklı yenidoğanlarda nöbet sıklığının miad doğumlara oranla çok daha yüksek değerlerde
olduğu bildirilmektedir (1-10).
Yenidoğanlarda beynin nöroanatomik ve nörofizyolojik olarak gelişimini tamamlamamış
olması nedeniyle hem epileptogenezde, hemde nöbetlerin klinik ve elektrofizyolojik
özelliklerinde farklılıklar söz konusudur (3). GABA eksitasyonu yenidoğan
konvülziyonlarının klinik ve terapötik bakış açısını anlamada oldukça önemli bir yer tutar (13).
Nöbet ile gelen bir yenidoğanda ayrıntılı etiyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Etiyolojiye
göre yenidoğan nöbetleri genetik, yapısal/metabolik ve nedeni bilinmeyen olarak
sınıflandırılabilir (1). Etiyolojik tanı klinik özelliklere ve laboratuvar bulgularına dayanarak
konur (3). Başlıca etiyolojik nedenler arasında hipoksik iskemik ensefalopati, merkezi sinir
sistemi enfeksiyonları, intrakranial kanamalar, hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi,
gelişimsel serebral anomaliler, selim ailevi yenidoğan konvülziyonları, selim idiyopatik
neonatal konvülziyonlar, erken infantil epileptik ensefalopati (Ohtahara sendromu) ve erken
myoklonik epilepsi gibi yenidoğan dönemi epileptik sendromları ve pridoksin bağımlılığı,
piridoksal fosfat bağımlılığı, nonketotik hiperglisinemi, De Vivo hastalığı [GLUT-1 (Glukoz
taşıyıcısı 1) eksikliği], sülfit oksidaz eksikliği gibi doğumsal metabolik hastalıklar sıralabilir
(1-3).

Volpe yenidoğan konvülziyonlarını klinik özelliklerine göre subtle, klonik, tonik ve
myoklonik olarak sınıflandırmıştır (2). Subtle nöbetler yenidoğan döneminde en sık görülen
nöbet şeklidir (3). Bu tip nöbet; motor, davranışsal veya otonom özelliklerine bakılarak
klonik, tonik ya da myoklonik tanımına uymayan nöbetleri adlandırmak için kullanılmaktadır
(3). Direk klinik gözlemleri veya EEG bulgularını temel alan çalışmalarda subtle nöbetlerin
termlerde pretermlere oranla daha az sıklıkta görüldüğü, term infantlarda gözlenen bazı klinik
fenomenlerin ise EEG aktivitesi ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir (3,11-14). En sık
karşılaşılan subtle nöbet bulgusu oküler bulgulardır (3). Pretermlerde daha çok fikse göz
hareketleri şeklinde görülürken; term bebeklerde daha sıklıkla horizontal göz hareketleri
şeklinde görülmektedir (3,14). Subtle nöbetler sıklıkla apneik konvülsiyon şeklinde de
görülebilir. Apneik konvülziyonlar nadir olarak tek bulgu şeklindedir, çoğunlukla oküler ya
da otonomik bulgulara eşlik etmektedir (3). Emme, çiğneme, yalanma şeklinde ağız, yanak ve
dil hareketleri, pedal çevirme, kürek çekme, yüzme ve boks yapma şeklinde ekstremite
hareketleri subtle nöbetlerde görülebilen major değişikliklerdendir (10). Fenichel ve
arkadaşları (15) preterm infantlardaki epileptik olmayan apnelere özelliklede 20 saniyeden
daha uzun sürenlere eşlik eden bradikardinin, epileptik apneik nöbetlere eşlik etmediğini
bildirmişlerdir.
Tanıda hikaye, klinik bulgular, fizik muayene bulguları ve yardımcı laboratuvar yöntemleri
oldukça önemli bir yer tutar (1-3,14,16). Laboratuvar tetkiklerine hasta bazında karar
verilmeli, ancak yenidoğan döneminde kan glukozu, tam kan sayımı ve serum elektrolitleri,
kalsiyum, magnezyum ve sodyum sıklıkla bakılmaktadır (1-3). Kranial görüntülemede
transfontanel USG ve kranial MRG kullanılabilir. Tanıda amplitüd entegre EEG (aEEG),
konvansiyonel EEG (cEEG) ve video EEG monitorizasyonda oldukça önemli katkı
sağlamıştır (1-3).
Yenidoğan konvülziyonlarında prognozun en önemli belirleyicisi etiyolojidir (1-3). Tedavinin
amacı vital bulguların stabilizasyonunun sağlanması, konvülziyonun acil olarak durdurulması,
tekrarının önlenmesi, etiyolojik faktör veya faktörlerin bir an önce tespit edilerek vakit
kaybedilmeden tedaviye başlanılmasıdır (1-3,10).
Yenidoğan nöbetlerinde tedavide sıklıkla tercih edilen antiepileptikler fenobarbital, fenitoin,
levetirasetam, benzodiazepinler (midazolam) ve lidokaindir (1,2). Hipoglisemi, hipokalsemi,
hipomagnezemi varsa öncelikli olarak düzeltilmelidir. Yenidoğan nöbetlerinde pridoksin,
pridoksal fosfat, biotin ve kalsiyum folinat klinik ve EEG bulgularıda dikkate alınarak ilk
basamak tedaviye yanıtsız olgularda önemli bir tedavi seçeneği olarak her zaman akılda
bulundurulmalıdır.
Tedavi süresi etiyolojiye ve epilepsi sendromunun tipine göre değişir selim ailevi yenidoğan
nöbetlerinde 3-6 ay süre ile tedavi verilebilir, ancak Ohtahara sendromu ve erken miyoklonik
epilepside tedavi daha uzun sürelidir, ayrıca bu olgularda nöbetler çoğunlukla tedaviye
dirençli ve prognozda olumsuzdur (1-3).
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RİSKLİ TEMAS SONRASI KUDUZ PROFİLAKSİSİ
Ergin Çiftçi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
Kuduz, dünyada yaygın görülen viral bir zoonozdur. Kuduz virüsü Rhabdoviridae
familyasındaki Lyssavirus cinsindendir. Çok sayıda etobur hayvan ve yarasa türleri virüsün
doğal rezervuarıdır. Hastalığın insanlara bulaşması çoğunlukla köpekler aracılığıyla oluşur.
Kuduz insanlarda klinik semptomlar geliştiğinde hemen hemen her zaman öldürücüdür.
Dünyada her yıl kuduz kaynaklı tahmini 55.000 ölüm gerçekleşmektedir. Tüm yaş grupları
duyarlı olmasına rağmen hastalık 15 yaşın altındaki çocuklarda daha sık görülür. Gelişmiş
ülkelerde evcil köpeklerin aşılanması ve diğer kontrol önlenmeleri nedeniyle hastalık önemli
oranda azalmıştır.
İnsan enfeksiyonu, genellikle enfekte bir hayvanın ısırması veya tırmalamasından sonra
meydana gelir. Nadiren, kuduz virüsü içeren aerosol inhalasyonu ile veya virüs bulaşmış
organ transplantasyonu ile olabilir. Beklenen kuluçka süresi 1-3 aydır, ancak <1 hafta ile >1
yıl arasında değişebilir. Kuluçka süresinin uzunluğu, inoküle edilen virüsün miktarı, viral giriş
bölgesindeki innervasyon derecesi ve ısırığın merkezi sinir sistemine yakın olması gibi
faktörlere bağlıdır. İnoküle virüs çevresel sinirler yoluyla merkezi sinir sistemine taşınır ve
burada ensefalite neden olur. Kuduzun ilk belirtileri ateş ve sıklıkla yara alanındaki ağrı veya
parestezidir. Virüsün merkezi sinir sistemine yayılmasıyla, hiperaktivite, bilinç bozukluğu,
hidrofobi ve aerofobi gibi belirtiler oluşur.
Kuduzdan korunmanın en önemli yöntemi aşılamadır. Küresel düzeyde, yılda 15 milyondan
fazla kişiye kuduz profilaksisi yapılmaktadır. Günümüzde çeşitli hücrelerde (insan diploid
hücreleri [embriyonik fibroblast hücreleri], fetal rhesus diploid hücreleri, Vero hücreleri
[Afrika yeşil maymun böbrek hücreleri], primer Suriye hamster böbrek hücreleri, primer
tavuk embriyo hücreleri gibi veya embriyolu ördek yumurtaları) üretilen aşılar
kullanılmaktadır. İlgili hücre kültürlerinde çoğaltmanın ardından, viral hasat konsantre hale
getirilir, saflaştırılır, etkisizleştirilir ve liyofilize edilir. Günümüzde WHO tarafından önerilen
nitelikli kuduz aşıları tekli flakonlar halindedir ve timerosal gibi koruyucular içermez. Bu
aşıların raf ömrü, +2°C ile +8°C arasında ve güneş ışığından korunması şartıyla ≥3 yıldır.
Eşlik eden steril seyreltici ile sulandırıldıktan sonra, aşılar derhal veya doğru sıcaklıkta
tutulduğunda 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.
Yetişkinler ve 2 yaşın üzerindeki çocuklar için aşı her zaman kolun deltoid bölgesine; 2 yaşın
altındaki çocuklar için uyluğun anterolateral bölgesine yapılmalıdır. Kuduz aşısının gluteal
bölgeye uygulanması durumunda yeterli bir bağışıklık elde edilemez.
Maruziyet öncesi profilaksi, riskli kişilere, 0, 7 ve 21 veya 28. günde verilecek 3
intramüsküler dozu gerektirir. Risk altındaki kişilerin antikor düzeyinin izlemesi önerilir.
Sürekli maruz kalma riski taşıyanlarda her 6 ayda bir, taşımayanlarda her 2 yılda bir serolojik
olarak izlenmesi gerekir. Virüs nötralize edici antikor titreleri <0,5 IU/mL ise rapel doz
önerilir.

Maruziyet sonrası profilaksi endikasyonu kuduzdan şüphe edilen hayvanlarla temas türüne
bağlıdır. Kategori I: dokunma veya hayvanı besleme, sağlam derinin yalanması. Kategori II:
cildin sıyrılması, kanama olmadan kazınma veya aşınma olması. Kategori III: tek veya birden
çok transdermal ısırık veya sıyrık, mukozanın tükürük ile teması, bütünlüğü bozulmuş cildin
yalanması, yarasalara maruz kalma.
Kategori I maruziyeleri için profilaksi gerekmez; Kategori II için derhal aşılama önerilir; ve
Kategori III için, acil aşılama ve kuduz immünoglobülin verilmesi önerilir. Kategori II ve III
için tüm ısırık ve sıyrıklar sabun veya deterjanla bol miktarda su ile iyice yıkanmalıdır
(mümkünse yaklaşık 15 dakika boyunca). Ayrıca iyot içeren veya benzer viral öldürücü
maddeler yaraya uygulanmalıdır.
Maruziyet sonrası profilaksi başlatılıp başlatılmayacağına karar verirken dikkate alınması
gereken faktörler arasında kuşkulu hayvanın kuduz olmasının epidemiyolojik olasılığı, maruz
kalma kategorisi (I-III) ve hayvanın klinik özellikleri ile gözlem ve laboratuar testlerinin
yapılabilirliğidir. Şüpheli hayvan kedi veya köpek ise 10 gün içinde ölmesi beklenir.
Gelişmekte olan ülkelerde, profilaksi verilip verilmeyeceğine, yalnızca hayvanın aşılanma
durumu dikkate alınarak, karar verilmemelidir.
Maruziyet sonrası profilaksi, 5 dozluk veya 4 dozluk bir programdan oluşur: (1) 5 doz şeması:
0, 3, 7, 14 ve 28. günde her birinde 1 doz, (2) 4 doz şeması: 0, 3, 7 ve 14. günde her birinde 1
doz yapılır. 4 dozluk 2.1.1 şemasında 0. günde (2 deltoid veya uyluk bölgesinin her birinde 1)
2 doz ve bunu takiben 7 ve 21. günlerin her birinde 1 doz uygulanır. Daha önceden maruziyet
öncesi aşılaması tam olarak yapılmış hastalar için, maruziyet sonrası 1 doz intramüsküler aşı
yeterlidir. HIV/AIDS'li hastalar dahil olmak üzere bağışıklık sistemi baskılanmış bireylere 5
doz aşı yapılmalıdır. Kuduz öldürücü bir hastalık olduğu için, yüksek riskli maruziyet sonrası
profilaksi için herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.
Kuduz immunoglobulin, Kategori III maruziyeti olan ve Kategori II maruziyeti olup
bağışıklığı bozulmuş olan tüm insanlarda uygulanmalıdır. İnsan kuduz immünoglobülinin
mevcut olmadığı durumlarda, at immünoglobülini kullanılmalıdır. Kuduz immünoglobülin,
maruz kalma sonrası sadece bir kez, en kısa sürede uygulanır. İlk dozu takiben yedinci
günden sonra, kuduz immünoglobülin gereksizdir, çünkü aşıya karşı aktif bir antikor cevabı
oluştuğu varsayılmaktadır. İnsan kuduz immünoglobülin dozu, 20 IU/kg; at immünoglobülin
için 40 IU/kg’dır. Kuduz immünoglobülin mümkün olduğu kadar yara alanına
uygulanmalıdır. Kalan immünoglobülin, varsa, aşı uygulamasının bulunduğu bölgeden uzak
bir bölgede intramusküler olarak enjekte edilmelidir. Kuduz immünoglobülin, tüm yaralara
etkin ve güvenli bir şekilde uygulanması için gerekirse yeterli bir hacimde seyreltilebilir.
Genel olarak, kuduz aşıları güvenlidir ve iyi tolere edilir. Bununla birlikte, aşıların %3545'inde, enjeksiyon yerinde hafif ve geçici kızarıklık, ağrı ve/veya şişme ortaya çıkabilir.
Geçici ateş, baş ağrısı, baş dönmesi ve gastrointestinal belirtiler gibi aşılamayı takiben hafif
sistemik yan etkiler %5-15 oranında görülmüştür.

YENİDEN ŞARBON
Benhur Şirvan Çetin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri
Şarbon hastalığı etkeni aerop, hareketsiz, spor oluşturan gram pozitif bir basil olan
Bacillusanthracisdir. Vejetatif ve spor formu olmak üzere doğada iki şekilde bulunur.
Vejetatif formu konak içerisinde varlığını sürdürür ve sıcaklığa hassastır. Spor formu ise
doğada bulunur ve sıcaklığa dirençlidir. Şarbon genellikle ot yiyen hayvanların hayvanların
hastalığı olup bu hayvanlarla beslenen etoburlara da hastalık bulaşabilir.
Bacillusanthracisödem ve lethal olmak üzere iki toksin üretir ve patojenitesini bu toksinler ile
gösterir.
Şarbon hastalığı insanlara, enfekte hayvanlardan, laboratuvar ortamında veya nadiren
insandan insana basilin geçmesi ile bulaşır. Enfekte hayvanların deri, yün, sekresyonları ve
organları ile temasta olan bireyler risk altındadır. Nadiren biyoterörizm ile de şarbon
insanlarda görülebilmektedir.
Şarbon hastalığı açısından ülkemiz endemik bölgelerden sayılır ancak yıllar içerisinde sıklığı
azalmaktadır. 2017 yılında toplam 37 olgu bildirilmiştir. 2018 verileri ise halen Sağlık
Bakanlığı tarafından açıklanmamıştır. Özellikle kurban bayramı gibi kitlesel hayvan
hareketinin yaşandığı ve riskli temasın arttığı dönemlerde olguların sayısında artış
görülmektedir.
Sporların giriş yoluna göre (solunum, cilt, intestinal sistem) hastalığın klinik bulguları ortaya
çıkar. Cilt şarbonu tüm olguların yaklaşık %95’ini oluşturur. Temas sonrası 2-3 gün içerisinde
klinik bulgular ortaya çıkar. Ateş, halsizlik, baş ağrısı eşlik edebilir. Lokal reaksiyon olarak
ödem tipiktir. Sistemik reaksiyon nadiren ortaya çıkar. Cilt şarbonunda lezyon görünümü tipik
olup, kaşıntılı makül, papül, vezikül, çökük ülser, deprese siyah eskar (malign püstülün çapı
10 cm’ye kadar ulaşabilir) görülür. Birden fazla inokülasyonda, bazen de uydu lezyon
şeklinde birden fazla lezyon da görülebilir. Deri şarbonu komplike olan ve olmayan olarak iki
ana grupta incelenebilir. Komplike olmayan deri şarbonu da hafif deri şarbonu (< 4 cm
lezyon, vücut sıcaklığı < 38 C0, sistemik semptomların yokluğu, lökosit sayısının normal
olması) ve ağır deri şarbonu (yaygın eritem, indurasyon, büllöz değişiklikler ile beraber geniş
deri lezyonları, genellikle lökositoz eşlik ettiği sistemik semptomların varlığı) ile
karakterizedir. Komplike deri şarbonunda ise toksemik şok, lezyondan lenfohemotojen
yayılımla bakteriyemi, menenjit veya pnömoni gelişmesi görülür. Ciltte tipik ortası nekrotik
görünümde, ağrısız, ödemin eşlik ettiği ve pürülan özelliklerin olmadığı bir lezyonda krut
altından yapılan sürüntüde bol gram pozitif çomak ancak az lökosit görülmesi şarbon lehine
değerlendirilmelidir.

Gastrointestinal şarbon; Enfekte hayvanların çiğ veya az pişmiş etlerinin tüketilmesi ile
bulaşır, İnkübasyon süresi 2-5 gündür. Lezyonlar tüm GİS’de görülebilir. Orofaringeal
tutulumda boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, oral ülser, ateş, genel durum bozukluğu, boyunda
ağrılı lenfadenit, ödem görülebilir. İntestinal bölgede en sık terminal ileum ve kolon ilk
kısımlarında lezyonlar görülür. Bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı, hematemez, kanlı ishal, asit
gözlenebilir. Tedaviye rağmen mortalite oranı %40’dır.
Akciğer şarbonu en öldürücü formdur. Mortalite oranı %75’lere çıkabilir. Solunum yolu ile
sporların alınması sonucu hastalık ortaya çıkar. İnkübasyon dönemi genellikle 1-7 gün
olmakla birlikte 60 güne kadar da uzayabildiği görülmüştür. Akciğer şarbonunda toraksta
kanamalı lenfadenomegaliler, nekrotizan pnömoni, plevral efüzyon, akciğerde ödem,
mediastende genişleme radyolojik ve klinik bulgular arasındadır. Ayırıcı tanıda atipik
pnömoniler, akut bakteriyel mediastenit, aort anevrizma rüptürü ve sarkoidoz düşünülmelidir.
Şarbon menenjiti, sistemik yayılım gösteren tüm klinik formlarda gelişebilir. Ciddi baş ağrısı,
halsizlik, kırıklık, ateş, bulantı kusmayla başlar, saatler içinde ense sertliği, nöbetler,
deliryum, koma gelişebilir. Beyin omurilik sıvısı hemorajiktir, damarlarda trombüs ve kortikal
hemoraji gözlenir. 24 saat içinde %75-90 ölüm ile sonuçlanır.
Deri şarbonunda lezyonun tipik görünümü tanı koydurucudur. Laboratuvar incelemeleri
olarak; Gram boyamada iri, zincir yapmış, gram pozitif basiller, kültürde üreme, immün
histokimyasal boyama, polimeraz zincir reaksiyonu (antibiyotik almışlarda) ve PA ve LF’ye
karşı antikor titrelerindeki artışın ELISA ile gösterilmesi sayılabilir.
Olası şarbon vakası ile karşılaşıldığında tanı ve tedavide Sağlık Bakanlığı’nın algoritması
takip edilmelidir.
Şarbon tedavisi klinik tablolara göre değişmektedir. Hafif deri şarbonunda penisilin V,
amoksisilin, siprofloksasin, doksisiklin(>8 yaş) veya prokain penisilin maksimum 7 gün
süreyle verilebilir. Ağır deri şarbonunda kristalize penisilin, siprofloksasin (IV) veya
ampisilin verilmelidir. Sistemik tutulum olup menenjiti olmayan olgularda bir bakterisidal
antibiyotik (siprofloksasin, meropenem, levofloksasin, vankomisin veya penisilin G) ile
birlikte bir bakteriyostatik (klindamisin, linezolid, doksisiklin veya rifampisin) antibiyotik
birlikte tedavide kullanılmalıdır. Santral sinir sistemi tutulumu olması durumunda ise iki
bakterisidal ajan ile birlikte bir bakteriyostatik antibiyotik verilmelidir.
Şarbon tedavisinde antibiyotiklerin dışında destek tedavisi de önemli bir yer tutar. Sıvı
açığının düzeltilmesi, kan basıncının takibi, oksijen desteği, gerekli durumlarda entübasyon
veya trakeotomi, trakeaya bası yapan ağır ödem olgularında steroid tedavisi ve cilt
lezyonlarının steril bezle örtülmesi destek tedavileri içerisinde sayılabilir.
Herhangi bir durumda şarbon hastalığından şüphelendiğimizde izlenecek yol; uygun örneğin
alınması, laboratuvarın bilgilendirilmesi, tedavinin planlanması ve hastalığın bildirimidir.

HEMATOLOJİDE DEMİR EKSİKLİĞİ
Can Acıpayam
KSÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
Demir eksikliği, çocuklarda en sık görülen beslenme yetersizliğidir. Dünyada anemi
prevalansı 2010 yılında %32,9 dir. Bu oran beş yaşın altındaki çocuklarda en yüksek orana
sahiptir (1). Demir eksikliği, Asya ve Afrika'daki kaynakları kısıtlı olan ülkeler için özellikle
önemli bir problemdir (2). Demir eksikliği, normal fizyolojik fonksiyonları sürdürmek için
toplam vücut demirinin yetersiz olduğu bir durumu ifade eder. Bu, beş yaşına kadar olan
çocuklarda serum ferritin <12 mikrogram/L ve beş yaşından büyük çocuklarda ferritin <15
mikrogram /L ile tanımlanır (3).
Anemi; tipik olarak aynı cinsiyet ve yaştaki sağlıklı bir popülasyon için ortalamanın 2 standart
sapma (SD) veya altında bir hemoglobin konsantrasyonu olarak tanımlanır. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) anemiyi tanımlamak için aşağıdaki hemoglobin eşiklerini kullanır (4):
•

6 ay ila 5 yaş arasındaki çocuklar: 11 g/dL,

•

5-12 yaş arasındaki çocuklar: 11,5 g/dL,

•

12 ila <15 yaş arasındaki çocuklar: 12 g/dL,

•

Hamile olmayan kadınlar: 12 g/dL,

•

Hamile kadınlar: 11 g/dL,

•

Erkekler ≥15 yaş: 13 g/dL,

Böylece, çocuklarda demir eksikliği anemisi şöyle tanımlanabilir:
•6 ay ila 5 yaş arasındaki çocuklar için: Ferritin <12 mikrogram/L ve hemoglobin <11 g /dL,
•5-12 yaş arasındaki çocuklar için: Ferritin <15 mikrogram/L ve hemoglobin <11,5 g / dL.
Demir dengesi: Demir temel besin maddelerindendir. Vücutta demirin %75’i myoglobin ve
hemoglobine bağlı olarak bulunur. %20’si depo halde ferritin ve hemosiderine, %3’ü de
sitokrom, katalaz ve peroksidaz gibi enzim sistemlerine bağlı olarak bulunur (5). Günlük
demir ihtiyacının büyük kısmı geri dönüşümle makrofajlar tarafından yıkılan eritrositlerden
elde edilir. %5 kadarı besinlerden sağlanır. Çocuklarda büyüme hızının fazla olması nedeniyle
bu ihtiyaç %30’ları bulabilir. Hayvansal kaynaklı demirin bitkisel kaynaklı demire göre
biyoyararlanımı daha fazladır (6).

Demir eksikliği için risk faktörleri:
Perinatal risk faktörleri: Doğumda sağlıklı bebeklerde, yaklaşık 75 mg/kg'lık demir depoları
(2/3 hemoglobine bağlanır) ve ortalama hemoglobin konsantrasyonları 15 ila 17 g/ dl’dir. Bu
bebeklerde genellikle yaşamın ilk beş ila altı ay boyunca demir dengede kalır (7,8). Perinatal
dönemdeki birkaç durum, doğumdaki ilk veya altı ay boyunca demir depolarını azaltarak veya
diğer mekanizmalarla demir eksikliği anemisi riskini artırabilir: annede demir eksikliği, fetal
kanama, ikiz-ikiz transfüzyon sendromu, diğer perinatal hemorajik olaylar, prematürede,
prematüre anemisi tedavisinde eritropoietin (EPO) uygulaması, erken bebeklik döneminde
diyette yetersiz demir olmasdır.
Diyet faktörleri: Diyet sorunları bebeklik çağında ve erken çocukluk döneminde temel demir
eksikliği anemisi nedenidir (9). Demir metabolizmasında dengesizliğe neden olan ortak
faktörler şunlardır: yetersiz demir alımı, biyoyararlanımı düşük diyet ve demir kaynakları
nedeniyle yetersiz emilim, inek sütü proteinine bağlı kolite bağlı sekonder kan kaybı,
obesitedir.
Gastrointestinal hastalık: Diyetteki demir esas olarak duodenum içinde emilir. Çölyak
hastalığı da dâhil olmak üzere duodenumu etkileyen hastalıklarda; Crohn hastalığı, giardiasis,
kısa bağırsak sendromu ve proksimal ince barsağın herhangi bir cerrahi rezeksiyonu
çocuklarda demirin malabsorpsiyonuna neden olur (10). İnek sütü proteinine bağlı kolit,
enflamatuar barsak hastalığı (IBD) ve kronik aspirin veya nonsteroidal antiinflamatuar ilaç
kullanımı gibi gastrointestinal kan kaybına neden olan durumlar da demir eksikliği ile
ilişkilidir.
Demir eksikliği anemisi klinik özellikler: Demir eksikliğinin anemisinin en sık rastlanan
bulgusu, hafif-orta şiddette bir mikrositik, hipokromik anemiye sahip, asemptomatik, iyi
beslenmiş bir bebek veya çocuktur. Çok daha az sıklıkta halsizlik, solukluk, sinirlilik,
kardiyomegali, zayıf beslenme ve taşipne ile seyreden şiddetli anemili bebekler vardır.
Demir eksikliğinin anemisinin tipik olarak yetersiz diyet demirinden kaynaklansa da, bazen
gastrointestinal kan kaybı, malabsorpsiyon sendromu veya kronik enflamatuar bir hastalıkla
sonuçlanan altta yatan bir tıbbi sorundan kaynaklanır. Bir örnek olarak, refrakter demir
eksikliğinin anemisinin, çölyak hastalığının (11), helicobacter pylori enfeksiyonunun ( H.
pylori ) (12) veya enflamatuar barsak hastalığının (IBD) mevcut belirtisi olabilir. Demir
eksikliği, hemoglobinopatiler veya kronik hastalık anemisi gibi diğer anemi nedenleri olan
çocuklarda kafa karıştırıcı bir bulgu olabilir (13,14).
Nörogelişimsel: Demir, beyin hücrelerinin miyelinizasonu, öğrenme, duyusal sistemler, bellek
için gereklidir. Nörotransmitterlerin sentezi için kafaktörlük görevi görür (15).
Deoksiribonükleik asit (DNA), ribonükleik asit (RNA) gibi yapıların enzimatik
reaksiyonlarında, nörotransmitterlerin üretimi ve aktivitesinde, miyelinizasyonda demirin
önemli rolü vardır. Demir eksikliği çocuklarda nöro-gelişimsel gecikme, inme, psödotümör
serebri, nefes tutma ve bilişsel işlev bozukluklarına neden olur (16). Ayrıca demir eksikliği

basit febril konvülziyon, huzursuz bacak sendromu ve hiperaktivite bozukluklarıyla ilişkili
olabilir (17).
Tromboz: Demir eksikliği anemisinde oluşan trombositoza bağlı olarak inme riski artar.
Kanada’da yapılan bir çalışmada demir eksikliği anemisinin inme (arteriyel, venöz) riskini 10
kat artırdığı bulunmuştur (18). Bu olağandışı komplikasyonun mekanizmaları açık değildir,
ancak bazen demir eksikliği anemisinde bulunan trombositoz (1 milyon/L'ye yaklaşan
trombosit sayısı) ile ilişkili olabilir.
Bağışıklık ve enfeksiyon: Demir eksikliği bağışıklık hücrelerinin gelişimi ve farklılaşması
için de önemlidir. Özellikle hücresel bağışıklıkta önem arz eder (19). Ally S.S.ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, demir eksikliği olan hastalarda CD3, CD4 sayısı,
CD4/CD8 oranının kontrol grubuna göre anlamlı şekilde az olduğunu bulunmuştur. CD19
sayısı için anlamlı bir fark bulunamamıştır. Demir eksikliğinde özellikle T hücre ilişkili
immunitede azalma tespit edilmiş (20).
Pika ve pagofaji: Pica, gıda dışı ürünler için yoğun bir özlemdir. Kil veya kir, kayalar,
nişasta, tebeşir, sabun, kâğıt, karton veya çiğ pirinç dâhil olmak üzere çeşitli pika formları
demir eksikliği ile ilişkilendirilmiştir (21).
Tanı: En sık görülen anemi mikrositer anemi ve en sık görülen mikrositer anemide demir
eksikliği anemisidir (22). Talasemide mikrositer anemiye neden olur ve demir eksikliği
anemisinin ayırıcı tanısında önemli yer tutar. Mentzer indeksi MCV değerinin, eritrosit
sayısına (RBC) bölünmesiyle elde edilir ve mikrositer anemilerde demir eksikliği ve talasemi
ayrımı hakkında yol gösterir. Sonucun 13’den küçük olması talasemi lehinedir (23). Eritrosit
dağılım genişliğinin (RDW) yüksek olması da demir eksikliği anemisi olabileceğine şüphe
verir (24). Kurşun zehirlenmesi ve sideroblastik anemide mikrositer anemiye neden olabilecek
diğer nedenlerdir. Demir eksikliği anemisi çoğunlukla mikrositer olmasına rağmen bazen
normositer anemide yapabilir (25). Demir eksikliği için önemli risk faktörleri olan çocuklar
için, ilk tarama sırasında serum ferritinin ölçülmesini önerilmektedir. Bu tanıyı kolaylaştırır
ve demir eksikliği olan fakat henüz anemik olmayan çocukları tanımlayacaktır (9). Bununla
birlikte, sonuçlar dikkatli yorumlanmalıdır, çünkü ferritin bir akut faz reaktanıdır ve
enflamatuar koşullarda artar. Test sırasında eşzamanlı enfeksiyonu olan hastalarda, serum
ferritinin sonuçlarını doğrulamak için C-reaktif protein (CRP) gibi bir inflamasyon ölçütü ile
değerlendirilebilir (26). Düşük serum ferritini her zaman demir eksikliği ile uyumludur, ancak
normal veya yükselmiş ferritin demir eksikliğini dışlamaz. Diğer bir test retikülosit
hemoglobin içeriği (CHr) veya eşdeğeri (Ret-He), retikülositlerdeki hemoglobin içeriğini
yansıtır ve düşük değerler, aneminin başlamasından önce, erken demir eksikliği olan
eritropoezi güvenilir şekilde gösterir (27,28). Ancak, talasemi özelliği olan hastalarda CHr /
Ret-He de düşüktür
Demir eksikliği taraması: Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) yaklaşık bir yaşında demir
eksikliği anemisi için evrensel laboratuvar taraması ve risk faktörü olan çocuklar için
tekrarlanan taramalar önermektedir (9,29).

Zamanlama: Tarama protokolü çocuğun risk faktörlerine bağlıdır:
•Tüm çocuklar için, 9 ila 12 aylıkken demir eksikliğini test edilmeli,
•Demir eksikliği için risk faktörü olan çocuklar için (örneğin, prematürite öyküsü veya aşırı
süt alımı gibi diyet riski faktörleri) tekrar test edilmeli, örneğin, 15 ila 18 aylıkken veya risk
tanımlandığında,
•Özel sağlık ihtiyacı olan çocuklar için (kronik enfeksiyon, enflamatuar bozukluklar, kronik
gastrointestinal fonksiyon bozukluğu, bağırsak cerrahisi öyküsü veya sınırlı diyetler) 15 ila 18
aylıkken ve yine erken çocuklukta laboratuvar taraması tekrarlanmalı, örneğin, iki ila beş yaş
arası.
Tedavi: Tedavi için altta yatan nedenin bulunması önemlidir. Demir eksikliğinde maliyeti
uygun en iyi tedavi oral demir sülfat preparatlarıdır. Tedavi 3-6mg/kg elementer demir
kullanılır (30). Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinin 4. gününde retikülosit sayısı
yükselir ve 7-10. günlerde tepe noktasına ulaşır. Hemoglobin tedavinin 2. haftasında
yükselmeye başlar (31).Demir eksikliği anemisinde tedaviden 1-2 ay sonra hemoglobin
kontrolü yapılabilir. Anemi geçtikten sonrada tedaviye 3-6 ay daha devam etmekte fayda
vardır. Daha sonrasında vejetaryen diyet uygulamayan ailelerde anemi önleme amacıyla en iyi
yöntem et tüketimini artırmaktır. Yemeklerde C vitamininden ve demirden zengin gıdaların
alınımı yararlı olacaktır. Süt ürünleri, çay, kahve, kalsiyum takviyeleri ve kepekli tahıllarla
birlikte demir alımı, demir emilimini düşürebilir (32).
Hastanın demir tedavisine cevap vermediği durumlarda tanı gözden geçirilmeli; çölyak
hastalığı, erozif gastrit helikobakter plori enfeksiyonu, malabsorbsiyon bozuklukları, paraziter
enfeksiyonlar (şüphe duyulduğunda anti-helmintik tedavi verilebilir), ilacın uygun bir şekilde
kullanılıp kullanılmadığı, kan kaybının olup olmadığı ve demir tedavisine dirençli demir
eksikliği anemisi (IRIDIA) gibi nadir mutasyonların varlığı araştırılabilir. Zorunda kalınırsa
oral tedavi yerine parenteral tedaviye geçilebilir (30, 33). Hemoglobin seviyeleri 5g/dL’ nin
altında olan şiddetli anemilerde eritrosit transfüzyonu yapılabilir (30).
Takip: Anemi düzeldikten sonra tam kan sayımı ve demir durumu belirteçleri 3 ay boyunca
aylık sonrasında da 1 yıl boyunca 3 ayda bir kontrol altında tutulmalıdır (9).
Ergenlerde demir ihtiyacı ve demir eksikliği: Aşırı kilolu ve obez çocuklar da demir eksikliği
için yüksek risk altındadır ve taramaya tabi tutulmalıdır. Obez bireylerde aneminin etiyolojisi
belirsizdir ancak düşük kaliteli diyetlerle veya vücut ağırlığına göre artan ihtiyaçlarla ilişkili
olabilir (34, 35).
Tarama: Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), tüm ergenlerde yıllık olarak demir eksikliği
için risk faktörlerini değerlendirmeyi ve ardından pozitif risk faktörü olanlarda laboratuvar
taramasını önermektedir.

Kimlerin taraması:
●Risk faktörü bazlı tarama: Ergenlik döneminde en az yılda bir kez demir eksikliği anemisi
için risk faktörlerinin gözden geçirilmelidir. Özellikle diyet demir alımı yetersiz, ağır
menstrüel kan kaybı (> 80 mL/ay) veya demir eksikliği anemisi öyküsü veya belirtileri olan
ergenlerde dikkatli olunmalıdır.
●En az bir kez kadınlar için evrensel tarama: Laboratuar taramasını (risk faktörlerinden
bağımsız olarak) 12 yaşından itibaren, en az her beş yılda bir yapılmalıdır (36).
Oral demir tedavisi: Demir eksikliği olan, anemisi olan veya olmayan ergenler için, en az üç
ay boyunca günde bir kez 65 ila 130 mg elementer demir (tipik olarak bir ila iki tablet)
sağlayan demir sülfatla tedavi önerilmektedir. Ergenlerde ve yetişkinlerde önerilen standart
dozaj, bir defa uygulanan veya üç doza bölünmüş günde 60 ila 300 mg elementer demir
arasında değişmektedir (37). Demir sülfat kullanımı tercih edilmelidir, çünkü beslenme ile
ilişkili demir eksikliği anemili genç çocuklarda randomize bir klinik çalışmada etkili ve
genellikle iyi tolere edildiği bulunmuştur (37).
Şiddetli anemi için kan transfüzyonu: Hemoglobin konsantrasyonları 4 ila 5 g/ dL'nin altında
değilse, çocuklarda ciddi demir eksiliği anemisi için transfüzyon tedavisi nadiren gereklidir.
Ergenler anemiyi tolere etme konusunda daha fazla zorlanabilir ve 7 g/ dL'den düşük
hemoglobin konsantrasyonlarında transfüzyona ihtiyaç duyabilirler. Yetişkinlerde, end-organ
iskemisi olmayan hemodinamik olarak stabil hastalarda, hemoglobin düzeyi 7 g/ dL’den az
olmadığı sürece transfüzyon önerilmemektedir.
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HEMATOLOJİDE DEMİR FAZLALIĞI
Alper Özcan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji, Kayseri
Demir pek çok canlı için esansiyal bir elementtir ve yaşamsal öneme sahiptir. Elektron alıp
verme özelliği nedeniyle oksijen taşınması, enerji yapımı, DNA, RNA ve protein sentezinde
görev alır. Enzimlerin yapı ve fonksiyonu için gereklidir. Demir fonksiyonları, taşınması ve
depolanması sırasında hücrelerde ve vücut sıvılarında daima iki oksidasyon durumu olan
ferrik veya ferröz) şekilde bulunur. Demirin bu elektron değişimi, redoks aktivitesi, bir
taraftan gerekli ve yararlı olurken, diğer taraftan, demir fazlalığı durumlarında oluşan serbest
demir, prooksidan olarak serbest oksijen radikallerinin yapılmasına yol açar. Antioksidanlar
tarafından yeteri kadar detoksifiye edilemeyen serbest oksijen radikalleri özellikle de hidrosil
radikal hücresel elemanlar için ileri derecede zararlı ve toksiktir. Demir hiçbir zaman serbest
bırakılmamaya çalışılır. Transferinle taşınır, ferritinde depolanır ve organizmada demir
konsantrasyonu da çok sıkı bir denetim altındadır (1,2)
Organizmada bulunan demirin % 60-70’i hemoglobinde ve dolaşan eritrositlerde, % 10’u
myoglobin ve sitokromlarda ve demir içeren enzimlerdedir. Kalan %20-30’u gereğinde
kullanılmak üzere başlıca karaciğer ve retiküloendotelial sistem makrofajlarında olmak üzere
depolanır. Organizmadan demir atan normal fizyolojik bir mekanizma yoktur. Gastrointestinal
sistemden dökülen epitelial hücrelerle az miktarda ve kanamalar dışında demir kaybı olmaz
(3).
Demir, plazmada karaciğerden oldukça fazlaca sentezlenen ve glikoprotein yapısında olan
transferin tarafından taşınır. Enterositin bazolateral tarafından ferroportin ile dışarı verilen ve
hefastin ile okside edilerek ferrik hale getirtildikten sonra transferine yüklenen demir, portal
dolaşımdan çoğu kemik iliğinde eritrosit öncü hücreleri olmak üzere hücrelere taşınır.
Ferroportin enterositte olduğu gibi hücrenin tek demir atıcısıdır. Makrofajdan demir plazmaya
verilirken transferine yüklenebilmesi için gene FeIII şekline getirilmeli okside edilmelidir. Bu
oksidasyon ve tansferrine yüklenmede karaciğerde sentezlenen seruloplazmin rol almaktadır.
Hepatositler portal dolaşımdan aldıkları demiri depolarlar ve gerektiğinde ferroportin yolu ile
tekrar dolaşıma verirler. Bunlar dışında tüm hücreler demiri yüzeylerinde bulunan transferin
reseptörlerini kullanarak plazma transferrininden almaktadırlar. Normal şartlarda transferin
demirle saturasyonu % 30 orandadır. Transferinin demir bağlama kapasitesi tamamen
dolduğunda plazmada serbest transferine bağlı olmayan demir oluşur. Bu demir özellikle
karaciğer ve kalp hücrelerine kolaylıkla girebilir ve hücresel düzeyde hasar oluşturabilir. Aşırı
demir yüklenmesi durumlarında demir fazlası hemen her dokuda birikmektedir. Fakat en fazla
miktarda iki hücre tipini tercih etmektedir: dalak, karaciğer ve kemik iliğinde bulunan
retiküloendoteliyel hücreler, hepatosit. endokrin hücreler ve myositlerden, oluşan parankimal
hücreler (4).
Hepsidininin keşfinden sonra organizmada demir dengesinin karaciğerde hepatositlerde
sentezlenen bir antimikrobial protein olan hepsidin ile olduğu anlaşılmıştır. Hepsidin demir
metabolizmasını düzenleyen bir hormondur. Duedenal demir emilimini ve makrofaj demirinin
salınımını engelleyerek organizmada demiri azaltarak demir dengesini düzenlemektedir (2).

Demir birikimi ile giden hastalıklar temel olarak primer demir birikimi ile gidenler (genetik
sebepler) sekonder demir birikimi ile giden nedenler (edinsel) olarak ikiye ayrılarak
sınıflandırılabilir. Kalıtsal demir metabolizması nedenleri ve düzenli transfüzyon gerektiren
nedenler demir birikimine neden olurlar. Başlıca demir birikimi yapan hastalıklar.
•
Heredıter hemokromatoz
•
Demir yüklenmesi anemileri
(Talasemiler. Sideroblastik anemiler. Konjenital diseritropoietik anemiler)
•
Aşırı demir alımı
( Eritrosit transfüzyonları Demir elementi Demir dekstran Afrika tipi yüklenme)
•
Transport ve metabolizması defektleri
(Herediter atransferrinemi Herediter serüloplazmin eksikliği)
•
Porfiria kütanea tarda
•
Herediter hemolitik anemiler (bazı)
•
Karaciğer hastalıkları
(Non -/+ alkolik karaciğer hastalığı. Viral hepatit. Porta-kaval santiar)
•
Neonatal hemokromatoz
Tedavi
Transfüzyonlarla ilişkili demir birikiminde, demir şelasyon tedavisinin zamanında
başlatılması ve vücut demirinin devamlı olarak optimum düzeylerde korunmasının, uzun
dönem hastalık sekellerini azaltması ve normale yakın bir yaşam şansı sağlaması olasıdır.
Ancak düzenli transfüzyon programında olup yetersiz şelate edilen olguların
hepatikparankimal demir birikimi ile karaciğer fibrozis/sirozu, endokrin dokularda demir
birikimi sonucu ciddi endokrin disfonksiyonları ve nihayet kardiyak demir birikimi ile
kardiyak hastalık ve ölümü kaçınılmazdır (3,4).
Şelasyon tedavisinin amacı ya demir dengesinin korunması, yani transfüzyonlarla devam eden
demir birikimine eşit miktarda demirin vücuttan uzaklaştırılması ya da negatif demir dengesi
sağlanarak (vücuda transfüzyonlarla giren demirin üzerinde demir atılımı) vücut demirinin
azaltılmasıdır. Demir şelasyonu, talasemimajor gibi, kronik transfüzyona bağımlı hastalarda
mevcut demir dengesinin korunması veya demiri optimum seviyelere indirmek üzere negatif
demir dengesinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Halen, biri konvansiyonel parenteral
demir şelatörüdesferrioksamin ve diğer ikisi oral demir şelatörlerideferipron ve deferasirox
olmak üzere, klinik kullanımda üç demir şelatörü bulunmaktadır (1,2,4).
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YENİDOĞANIN HAYATA ADAPTASYONU: YENİDOĞANIN SORUNLARI
Berna Hekimoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon
İntrauterin ortamdan ekstrauterin yaşama başarılı bir geçiş için doğumda oluşan fizyolojik
değişikliklerin tamamlanması gerekir. Bu adaptasyonun herhangi bir organ sisteminde tam
olarak sağlanamaması yenidoğanlardamorbidite ve mortalitenin artmasına yol açabilir.
Yenidoğanın tüm organ sistemleri postnatal adaptasyonu sağlamak üzere önemli değişimlere
uğrar.
1.Kardiyovasküler Adaptasyon:
Kardiyovasküler adaptasyonu başlatan iki önemli olay bebeğin nefes alması ve plasentanın
bebekten ayrılmasıdır. Bunlarla birlikte; akciğerlerdeki damar direnci düşer, akciğere giden
kan akımı artar, sistemik damar direnci artar, duktusarteriosustaki kanın yönü soldan sağa
döner ve duktusarteriozusda kapanma başlar, foramen ovale ve duktusvenozus
kapanır.Postnatal dolaşım fonksiyonel olarak 60 saniyede tamamlanırken geçişin anatomik
olarak tamamlanması 6 haftayı bulabilir. Geçiş dönemindeki kardiyovasküler dinamiğin
değişimine bağlı olarak ilk 48 saatte bebeklerin %60’ında çoğu geçici ve masum olan
üfürümler duyulabilir.Yenidoğan bir bebeğin muayenesinde oksijen verilmesine rağmen
düzelmeyen siyanoz, alt ekstremitelerde nabızların zayıf olması ya da alınamaması, dakikada
60’dan fazla solunum sayısı olmasına rağmen retraksiyonların olması, hepatomegali, belirgin
üfürüm, düzensiz ritm ve anormal kalp hızı varlığı kalp hastalığı bulgusu olabilir.
Yenidoğanlardakonjenital kalp hastalığı taramasında nabız oksimetresi kullanılmaktadır.
2. Solunum Sisteminde Adaptasyon:
Postnatal adaptasyon için fetal akciğer sıvısının emilmesi, ritmik ventilasyonun başlaması,
pulmoner damar direncinin azalması, surfaktan sentezinin yeterli düzeyde olması
gerekmektedir. Fetal akciğer sıvısının uzaklaştırılmaması sonucu ‘Yenidoğanın Geçici
Takipnesi, surfaktan eksikliğine bağlı olarak ise ‘RDS’ tablosu gelişir. Muayenede siyanoz,
takipne veya apne, inleme, retraksiyon varlığı uyarıcı olmalıdır.
3.Metabolik Adaptasyon:
Bebek doğduktan sonra 37°C’lik rahimden 20-24°C’lik dış ortama uyum sağlamaya çalışır.
Yenidoğanda ısı kontrolü vazokonstriksiyon ve titremezistermogenez ile sağlanır. Bu
dönemde bebek, özellikle prematüre ya da düşük doğum tartılı ise ısı kaybı açısından
risk altındadır.

Göbek kordonunun kesilmesi ile birlikte postnatal ilk 1-2 saatte glukozda ani bir düşme
gerçekleşir. Ardından katekolamin deşarjı ile hepatik glikojen depolarının boşaltılması,
glukagondaki artış ve insülin düzeylerindeki düşüş ile glukoz normal sınırlarda tutulur.
Hipoglisemi riski yüksek olan yenidoğanların (prematürite, iri bebek, gelişme geriliği olan
bebek, diyabetik anne bebeği gibi) asemptomatik olsalar dahi kan şekeri izlemleri
yapılmalıdır.
Fetal hayatta kalsiyum plasentadan aktif olarak transport edilir. Göbek kordonunun
kesilmesiyle kalsiyumun giderek azalması parathormonve 1.25(OH) 2 vitamin D düzeylerinde
artışa yol açar. Sonuçta serum kalsiyum düzeyi artar. Hipokalsemi açısından riskli hastalarda
(prematürite, asfiksi, annede diyabet varlığı, gelişme geriliği, annede hiperpartitoidi gibi)
serum kalsiyum düzeyine 24.saatte bakılmalıdır.
4.Renal Adaptasyon:
Fetüste renal damarlarda direnç yüksek olduğundan renal kan akımı düşüktür. Doğumla
sistemik basıncın artmasını takiben renal kan akımı ve glomerulfiltrasyon hızı giderek artar.
İlk günden sonra diürez ve natriürez artar. Bebek idrarını ilk 24 saatte yapmalıdır. Geç
yaparsa veya 1ml/kg/saatten daha az yaparsa böbrek ve idrar yollarına ilişkin patolojiler
yönünden takip edilmelidir. Term bebekler doğumdan sonraki 4-7 gün içerisinde ağırlıklarının
%5-10’unu, preterm bebekler ise 10-20 günde ağırlıklarının %10-15’ini fizyolojik olarak
kaybeder.
5.Hematolojik Sistem Adaptasyonu:
Son trimestirdeHbF düzeyi azalırken HbA düzeyi artar. Böylelikle hemoglobinin oksijene
affinitesi azalır. Doğum anında bebeğe plasentadan geçen kan transfüzyonunun volümünü;
uteruskontraksiyonları, bebeğin plasentaya göre konumu ve göbeğin kesilme zamanı belirler.
Yenidoğanda barsak florasının oluşmaması K vitamini düzeyinin düşük olmasına, bu da K
vitaminine bağımlı olan faktör II, VII, IX, X düzeylerinin düşük olmasına yol açar. Bu
nedenle bebeklere doğar doğmaz K vitamini profilaktik olarak verilir. Profilaksi verilmediği
takdirde ‘Yenidoğanın hemorajik hastalığı’nın klasik tipi gelişir.
6.Gastrointestinal Sistem Adaptasyonu:
Yenidoğanda emme/yutma koordinasyonu ilk saatlerde tam olmayabilir. Ancak en geç ilk 12
saatte tamamlanması beklenir. Gastrik boşalımda ilk 12 saatte yavaştır. Alt
özefagussfinkterinin gevşemesi ilk gün, üçüncü güne göre daha uzun olduğundan
regürjitasyon bu dönemde daha sıktır. İlk günlerde geçici reflü atakları olabilir. Sağlıklı
bebek gaytasını en geç 48 saatte yapmalıdır. Yapmadığı takdirde intestinal sistemde mekanik
veya fonksiyonel obstrüksiyon düşünülmelidir.
7.İmmun SistemAdaptasyonu:
Anatomik bariyerin, hücresel ve humoralimmunitenin yeterince gelişmemiş olması
yenidoğanıenfeksiyonlara hassas kılar. Korunmaya yönelik önlemler arasında bebeklerin
doğar doğmaz anne sütü ile beslenmeleri ve el yıkamaya özen gösterilmesi sayılabilir.

8.Nörolojik Sistem Adaptasyonu:
İlk 10 dakikadan itibaren giderek artan ve 1.saatte en üst düzeye ulaşan aktif dönemin
ardından bebekler yaklaşık 2-4 saat süren uykuya dalar. Bu nedenle bebekler uykuya
dalmadan önce en aktif oldukları ilk bir saat içinde emzirtilmeye başlanmalıdır. Adaptasyon
sürecinde yaşanabilecek en önemli nörolojik problemler intrakraniyal kanama ve asfiksidir.
Yenidoğanda görülen şüpheli nörolojik bulgular aşırı irritabilite, anormal postür,
generalizehipotoni, asimetrik hareketler, konvülziyonlar, sırtta orta hat lezyonları olarak
sayılabilir.

AKUT İSHALLERDE ANTİBİYOTİĞİN YANLIŞ KULLANIMI
Taylan Çelik
Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları, Çanakkale
İshal, günde üç veya daha fazla sayıda yumuşak, sulu dışkılama durumu veya ‘her
zamankinden daha fazla ve daha sulu dışkılama’ olarak tanımlanabilir. Bulantı, kusma ve
ishal acil servise başvuran çocuk hastalarda sık görülen şikâyetlerdendir. 5 yaşından küçük
çocuklar yılda 1-5 gastroenterit atağı geçirir ve 3 yaşından küçük çocuklar hastaneye yatışın
önemli bir nedenidir. Gelişmekte olan ülkelerde, her yıl AGE nedeniyle yarım milyondan
fazla bebek ve küçük çocuk ölmektedir. Akut gastroenterite bağlı en sık ölüm nedeni akut
dehidratasyondur ve gereksiz antibiyotik(%80-90)kullanımı yaygındır.
Epidemiyoloji; Akut Gastroenteritlerin çoğu(%45-75) enfeksiyözdür; bunlarında %7080’ideviral etkenlerdir. Başlıca viral etkenler Rotavirüs, Norovirüs, Adenovirüs,
Astrovirüs’dür. Rotavirüs, gelişmekte olan dünyada dehidratasyon, hastaneye yatış ve ölüme
neden olan başlıca AGE nedenidir.AGE'nin bakteriyel nedenleri viral etiyolojilerden daha az
(%10-20) görülür, ancak seyri daha şiddetli olma eğilimindedir.Dünyada Salmonella,
Shigella, Campylobacter ve Escherichiacoli gibi patojenler bulunur. Gelişmekte olan
ülkelerde E.coli ve Shigella; gelişmiş ülkelerde Campylobacter en yaygın bakteriyel
patojenlerdir. Protozoal etkenler %10 oranındadır.
Enterik Enfeksiyon Tipleri:
Tip I (Luminal,İB tipi)

Tip II (Mukozal,KB tipi)

Tip III (Sistemik )

Mekanizma

Noninflamatuvar

İnflamatuvar

Penetrasyon

Tutulum Yeri

Proksimal İB

Kolon

Distal İB

Klinik tablo

Sulu ishal

Dizanteri

Enterik ateş

Dışkı mikroskopisi

Lökosit yok

PNL

MNL

Patojen

V.cholerae
ETEC, EPEC, EAEC
B.cereus
C.perfringens
S.aureus

Shigella
S.enteridis
EIEC,STEC
C.difficile
C.Jejuni

S.Typhi
Y.Enterokolitica

AKUT İSHALLİ HASTAYA KLİNİK YAKLAŞIM;
Anamnez: Süt çocuğunda daha ağır ve ölümcül seyretmesi nedeniyle hastanın yaşı çok
önemlidir. Dehidratasyon bulguları açısından uyanık olmak için ishali süresi ve şiddeti
mutlaka sorulmalıdır. Özellikle sulu ishali olan çocuklarda besin zehirlenmesini dışlamak için
son 2-3 gün içinde şüpheli gıda tüketimi, diğer aile bireylerinde, aynı gıdayı tüketenlerde veya
çevrede benzer hastalığı olanların varlığı, antiboyotik ilişkili ishali olasılığı nedeniyle son 10
hafta içinde antibiyotik kullanımı, endemik bölgeye seyahat öyküsü veya yaşanılan yerde o
anda salgın varlığı sorgulanmalıdır. Ampirik antibiyotik başlama endikasyonu olan dizanterik
ishal bulguları olan ateş, tenezm, karın ağrısı, dışkıda kan ve mukus varlığı sorgulanır.
Fizik Muayene:Vital bulgular ve aktivitenin değerlendirilmesi ilk adım olmalıdır. En sık ölüm
nedeninin dehidratasyon olması nedeniyle cilt turgoru, müköz memrbanların ıslaklığı, idrar
sayısı, göz yaşı, göz kürelerin durumu, fontanelin durumu değerlendirilerek hastanın
hidrasyonun değerlendirilmesi ikinci adım olmalıdır. Bazen tedavi tanının önüne geçer: ağır
dehidratasyonda hemen intravenöz sıvı takılarak diğer işlemlere sonra devam edilir.
Viral Gastroenterit Düşündüren Özellikler: Özellik rotavirüsde olduğu gibi mevsimsel
karakter gösterip sonbahar kış döneminde gözlenmesi ve salgın özelliği göstermesi. Ani
kusma, orta şiddette sulu ishal varlığı. Ateş görülebilir, ek olarak titreme, myalji, baş ağrısı,
rinit, boğaz ağrısı bulunması. İshal genellikle suludur, makroskopik olarak kan görülmez,
mukus görülmez. Ateş ve kusma 1-3 gün içerisinde sonlanır, ishal özellikle de rotavirusta
ısrarla devam eder. Klinik bulgular diğer viruslardan ayırt edilemez.
Bakteriyel Gastroenterit Düşündüren Özellikler: Karın ağrısı, tenezm, kanlı, mukuslu ishal
olması. Çocuğun ağır dehidratasyonu olması ve toksik görünmesi. Tetkiklerinde inflamatuvar
belirteçlerinde yükselme. Gaita tetkiklerinde lökosit > 5 /hpf olması. Ayrıca osteomiyelit,
endokardit, menenjit, bakteriyemi gibi abdomen dışı organ tutulumuolmasıbakteriyel etkenleri
düşündürmelidir.
Laboratuvar İncelemeleri: Klinik olarak viral gastroenterit düşünülen hastaların çoğunda
laboratuvar testleri yapılma endikasyonu yoktur. Dizanterik ishalde her zaman mikrobiyolojik
inceleme yapılmalıdır. Ateş, bulantı-kusma, karın ağrısı ve belirgin dehidratasyonu olanlarda
tam kan sayımı, serum elektrolit, üre, kreatinin ve batın görüntüleme açısından
değerlendirmek gerekir.
AKUT İSHAL TEDAVİSİ
Amaç/Prensipler: İshalli hastada tedavinin esası sıvı ve elektrolit replasmanıdır. Glukoza bağlı
elektrolit ve su transportu bozulmadığından oral sıvılarla replasmanveya gerekiyorsa
intravenöz sıvı ile rehidratasyon sağlanır. İhtiyacının karşılanması için günlük idame sıvısı
hesaplanarak düzenlenmesi ve özellikle anne sütü alan hastalardabeslenmenin devam edilmesi
amaçlanmalıdır.
Antibiyotik Tedavisi: Enfeksiyöz ishallerin selim seyirli olduğu ve vakaların %50’sinden
fazlasının 3 günde tamamen düzeldiği unutulmamalıdır. Kanıtlanmış bakteriyel gastroenterit
vakalarında bile, antibiyotik tedavisine rutin olarak ihtiyaç duyulmaz, ancak yalnızca belirli

patojenler için veya tanımlanmış klinik durumlarda düşünülmelidir. Septik görünümlü
hastalarda kültür sonuçları gecikebileceğinden ampirik antibiyotik tedavisi başlanabilir. Ateş
tek başına antimikrobiyal tedavi başlamayı gerektirmez, ancak daha genel klinik
değerlendirmede dikkate alınması gerekir. Karın ağrısı ve kanlı veya mukuslu dışkı bakteriyel
etiyoloji (Campylobacter,Salmonella,Shigella, Yersinia) ile ilişkilendirilmiştir; DSÖ‘ne göre,
ölüm oranlarının yüksek olduğu veya sınırlı sağlık hizmeti sağlanabilen ülkelerde antibiyotik
tedavisi başlanmalıdır. Eğer ishal şiddetliyse veya genel enfeksiyon belirtileri varsa veya
belirtiler ≥3 gün devam ediyor ve kötüye gidiyorsa antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Ayrıca
yenidoğanlarAGE’de mikrobiyolojik inceleme sonuçları çıkana kadar antibiyotik almalıdır. 3
aylıktan küçük bebeklerde, mikrobiyolojik inceleme her zaman yapılmalı ve antimikrobiyal
tedavi düşünülmelidir. AGE ile başvuran ağır malnütrisyonu olan çocuklar, kanıtlanmış
bakteriyel enfeksiyon bulguları olmasa bile geniş spektrumlu antibiyotik almalıdır. Altta yatan
İmmün yetmezlik, Anatomik veya fonksiyonel asplenia, Kortikosteroid veya immünosüpresif
tedavi, Kanser, Enflamatuar barsak hastalığı, Aklorhidriolan çocukların bakteriyel
gastroenterit şüphesi olduğunda antibiyotik almaları gerekir. Dizanterik ishalde ciddi
vakalarda mikrobiyolojik inceleme sonuçlarını beklerken ampirik tedaviye başlanmalıdır.
Genel olarak Shigella, V.cholerae, ETEC, C.jejuni ve C.difficileenfeksiyonlarında hasta
semptomatik ise ve organizma izole edildi ise genellikle antibiyoterapi uygulanmalıdır.
Organizmanın yayılması azalır ve hastalığın seyri hafifler. Şüpheli/kültürde kanıtlanmış
Shigellagastroenteritiiçn antibiyotik tedavisi her zaman için önerilmektedir. Şigellozun
antibiyotik tedavisinin iki amacı vardır; mortaliteyi azaltmak ve yayılmasına engel olmak
(insanlar Shigella'nın tek konağıdır). Non-Tifoidal Salmonella gastroenteriti olan çocuklar
rutin olarak antibiyotik ile tedavi edilmemelidir; tedavi semptomlar üzerinde etkili değildir ve
komplikasyonları önlemez. Antibiyotik kullanımı Salmonella’nın atılım süresini uzatabilir ve
taşıyıcılık artar. Tedavi gereken durumlar; Tifo, paratifo, bakteriyemi, GİS dışı enfeksiyonlar,
bakteriyemi olasılığı (>%5) olanlar. Campylobacter Jejunigastroenteritine yönelik antibiyotik
tedavisi, esas olarak dizanterik form için ve bakım merkezlerinde bulaşmayı azaltmak için
önerilmektedir. Bununla birlikte, antibiyotikler yalnızca hastalığın erken evresinde (başlangıç
tarihinden itibaren 3 gün içinde) başladığında semptomları azaltmadaetkilidir. Yersinia
enterocolitica enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisinin hastalığın şiddetini azaltığı ve
komplikasyonlarını önlediği kesin değildir. İmmun sistemi normal olan kişilerde antibiyotik
verilmez. Antibiyotik tedavisi; şiddetli enfeksiyonu veya altta yatan başka hastalığı olanlarda
önerilmektedir. İshale neden olan E. Coli suşlarından Enterotoksijenik E. coli(ETEK) dışında
antibiyotik tedavisi önerilmez. Shiga-toksin Üreten E. coli(STEC/EHEC) enfeksiyonlarında
patojen mikroorganizmaların öldürülmesi söz konusu olsada toksin salınımını artırabileceği
için tabloyu daha da ağırlaştırabilir. Antibiyotik tedavisinin hastalığın şiddetini, süresini
etkilemediği, gelişebilecek HÜS gibi komplikasyonlarıda azaltmadığı gösterilmiştir.Akut
ishalde ilk seçenek olarak antiparaziter başlanmamalı

NEDEN HER HASTADA ANTİBİYOTİK KULLANILMAMALI?
Özetleyecek olursak;
1)Antibiyotik tedavi gerektiren patojenlerin oranı azdır.
2)Direnç geliştirme olasılığı vardır.
3)Salmonella’nın atılım süresini uzatabilir ve taşıyıcılık artar.
4)Shiga-toksin Üreten E. colitarafından toksin salınımı artabilir.
5)C.difficile toksini salınması sonucu ishal şiddetlenebilir.
6)Antibiyotik tedavisinin maliyeti yüksektir.

AKUT İSHAL TEDAVİSİ İÇİN GÜNCEL ÖNERİLER
PATOJEN

ENDİKASYON

SEÇİLECEK ANTİBİYOTİK

ALTERNATİF AJANLAR

Shigella türleri

Kanıtlanmış veya şüpheli
şigelloz

Azitromisin
Seftriakson

Sefiksim
Kotrimoksazol
Ampisilin
Siprofloksasin

Salmonella türleri
(Non-tifoidal)

Yalnızca yüksek risk atındaki
çocuklarda bakteriyemi ve
ekstraintestinalfokalenfeksiyo
nları azaltmak için

Seftriakson

Azitromisin
Kotrimoksazol
Siprofloksasin
Sefiksim
Ampisilin

Campylobacter
türleri

Dizanterikgastroenterit ve
başlangıçtan üç gün içinde

Azitromisin

Doksisiklin
Siprofloksasin

Shiga toksini üreten
Escherichiacoli

Önerilmez

-

-

Enterotoksijenik E.
coli

Esas olarak turist diyaresi için

Azitromisin

Sefiksim
Kotrimoksazol
Siprofloksasin

Vibrio cholerae

Kanıtlanmış ve şüpheli
enfeksiyon

Azitromisin

Doksisiklin
Siprofloksasin
Kotrimoksazol

Clostridiumdifficile

Orta /ağır vakalar için

Metronidazol

Vankomisin (PO)

Kaynaklar
1.Çocuk Hastada Gastroenteritte Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım. T.C. Sağlık
Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 4.Akılcı Antiiyotik Kullanımı Eğiticileri
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Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2014;59: 132–152.

Sözel Sunumlar
Sözel
Sunu
No

Tarih / Salon

S01

28 Şubat Prş A

Ayça Kömürlüoğlu

S02

28 Şubat Prş A

Ahmet Özdemir

S03

28 Şubat Prş A

Mefkure Eraslan Şahin

S04

28 Şubat Prş A

Nurullah Çelik

S05

28 Şubat Prş A

Ali Gül

S06

28 Şubat Prş A

Adem Dursun

S07

28 Şubat Prş A

Levent Korkmaz

S08

28 Şubat Prş A

Mahmut Ekici

S09

28 Şubat Prş B

Ekrem Ünal

S10

28 Şubat Prş B

Feyza Yılmaz

S11

28 Şubat Prş B

Çağlar Ödek

S12

28 Şubat Prş B

Şule Gökçe

Ailelerin Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Kullanım
Oranları Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğanda Kaçak Kompansasyonlu Nazal Sımv İle
Kaçak Senkronizasyonlu Nazal Sımv Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Doğum Sonrası Anne Ve Bebek Cilt Cilte Temasının Başarılı İlk Emzirme
Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Santral Puberte Prekoks Ve Prematür Adrenarş İnsidanslarının Belirlenmesi;
Retrospektif Bir Çalışma
Obez Ve Aşırı Kilolu Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının Ngal Ve Kım-1
Molekülleri İle Değerlendirilmesi
Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde (Çybü) Beyin Ölümü
Tanısı Konulan Hastaların Retrospektif Analizi
Malatya Bölgesinde Matür Yenidoğan Konvülsiyonlarının Etiyolojik
Değerlendirilmesi Ve Hipokalseminin Konuyla İlgili Artan Önemi
PFAPA (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Adenit) Sendromunda Atakta
ve Atak Dışında Hemogram Parametreleri
Erciyes Üniversitesi’nde Takip Ve Tedavi Edilen Çocukluk Çağında Rabdoid
Tümör Hastalarının Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Talasemili Çocuklarda Karaciğer Ve Kardiak Demir Yükünün 3 Tesla Manyetik
Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri Ve
Direnç Profilleri İle Ampirik Antibiyotik Tedavilerinin Antibiyogram
Uygunluklarının Belirlenmesi
Hastanede Yatan Çocuklarda Serum A Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

S13

28 Şubat Prş B

Vildan Güngörer

Pfapa Tanısı Konulan 47 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi

S14

28 Şubat Prş B

Ergün Sönmezgöz

Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Hashimoto Tiroiditi Sıklığı

S15

28 Şubat Prş B

Buket Kara

S16

28 Şubat Prş B

Melih Hangül

Sunumu Yapacak Kişi

Başlık

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocukluk Ve Adölasan Çağda Nazofarenks
Kanserlerinin Demografik Ve Klinik Özellikleri
Tip 1 Plazminojen Eksikliğine Bağlı Pulmoner Tutulumu Olan Bir Olgunun Taze
Donmuş Plazma Ve Doku Plazminojen Aktivatörü İle Bronkoskopik Tedavisi

Oturum
Başkanları

Mustafa Argun/
Osman Baştuğ

Musa Karakükçü /
Derya Altay

Semptomdan Tanıya: Süt Çocukluğunda B12 Vitamin Eksikliği

S17

1 Mart Cuma A

Utku Aygüneş

S18

1 Mart Cuma A

Erkan Doğan

S19

1 Mart Cuma A

Fatma Hancı

S20

1 Mart Cuma A

Eda Mengen

S21

1 Mart Cuma A

Elif Çelik

S22

1 Mart Cuma A

Tuba Kasap

S23

1 Mart Cuma A

Derya Kalyoncu

S24

1 Mart Cuma A

Serkan Fazlı Çelik

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı İle İzlenen Çocuklarda Hepatit A Ve B
Aşılarına Karşı Gelişen İmmunolojik Yanıtın Değerlendirilmesi
Romatizmal Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Kardiyak Gerilme Bulguları

S25

1 Mart Cuma A

Gülsüm Kadıoğlu Şimşek

Terapötik Hipotermi Tedavisinin Akut Faz Reaktanları Üzerine Etkisi

S26

1 Mart Cuma B

Esra Serdaroğlu

Banyo (Sıcak Su) Epilepsisi

S27

1 Mart Cuma B

Defne Ay Tuncel

S28

1 Mart Cuma B

Hülya Nalçacıoğlu

Tek Taraflı MultikistikDisplastik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda
Hipertansiyon Sıklığı Ve Buna Etkili Faktörler
Çocuklarda Gros Hematüri; 100 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

S29

1 Mart Cuma B

Hasan Kapaklı

S30

1 Mart Cuma B

Seher Orbay Yaşlı

S31

1 Mart Cuma B

Aslı Mutlugün Alpay

S32

1 Mart Cuma B

Hatice Güneş

S33

1 Mart Cuma B

Sezen Ugan Atik

S34

1 Mart Cuma B

Özlem Tezol

İnek Sütü Protein Allerjisi Olan Çocuklarda Serum EosinofilikKationik Protein
Düzeyleri
Serebral ven trombozu ile idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon arasındaki ilişki;
sebep mi sonuç mu?
Çocukluk Çağı TiroidNodulleri: Tek Merkez Deneyimi
Erciyes Üniversitesi Yenidoğan Ünitesinde Geçmiş Beş Yıllık Dönemde (20032007) Prematür Bebek Mortalitesi Ve Son Dünya Verileriyle Karşılaştırılması
Kord Kanındaki Bilirubin Seviyelerinin Kısa Dönem Neonatal Sonuçlarla İlişkisi

IL-10 Reseptör Defekti ile Takip Edilen Vakalarımızın Klinik ve Laboratuar
Özellikleri
Diş Çekimleri Derin Sedasyonla Gerçekleştirilen Pediatrik Hastalarda Nazal
Kanül İle Nazal Maske Ventilasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması
Bünyan T Tipi Cezaevi Anne Yanında Kalan 0–6 Yaş Çocukların SosyoDemografik Özellikleri Ve Gelişim Düzeyleri
Obez Çocuklarda Atriyal Elektromekanik Gecikmenin Değerlendirilmesi
Ebstein Anomalili Hastalarda İnteratriyal açıklıkların transkateter yolla
kapatılması: 3 ayrı Hemodinami-3 ayrı yaklaşım
Okul Öncesi Çocuklarda Ev Kazaları

Yasemin Torun /
Berna Hekimoğlu

Funda Baştuğ /
Özge Pamukçu

S35

1 Mart Cuma C

Sevcan İpek

S36

1 Mart Cuma C

Nihal Şahin

S37

1 Mart Cuma C

Fatih Kardaş

S38

1 Mart Cuma C

Ebru Atike Ongun

S39

1 Mart Cuma C

Ayşe Seda Pınarbaşı

S40

1 Mart Cuma C

Dilek Çiçek

S41

1 Mart Cuma C

Sabriye Korkut

S42

1 Mart Cuma C

Derya Altay

S43

1 Mart Cuma C

Canay Yılmaz Asan

Talasemi Major Hastalarında Karaciğer Fibrozisinin Noninvaziv Yöntemlerle
Araştırılması
Anti Nükleer Antikor Pozitifliği Saptanan 0-18 Yaş Grubunda Klinik Sonuçlar:
Gerçek Yaşam Verileri
Mukopolisakkaridozlar: Erciyes Tıp Çocuk Metabolizma Deneyimi
Üç Yaşın Altındaki Astımlı Çocuklarda Farklı Dozlarda Verilen Salbutamolün
Etkinlik Ve Güvenirliğinin Araştırılması
Hemolitik Üremik Sendrom; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Diyabetes Mellitus Olgularının Demografik, Klinik Ve Laboratuvar
Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Asimetrik Ağlama Yüzü Olan Yenidoğanlarda Eşlik Eden Konjenital
Anomalilerin Değerlendirilmesi
Tip 1 Diyabet Ve Çölyak Hastalığı Bir Arada Olan Hastalarımızın
Değerlendirilmesi
Pediatrik Hastalardaki Odontojenik Enfeksiyonların Ve Tedavilerinin
Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

İsmail Dursun /
Ekrem Ünal

AİLELERİN ÇOCUK OTO GÜVENLİK KOLTUĞU HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ,
KULLANIM ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayça Kömürlüoğlu, Ebru Atike Ongun
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
Amaç:
Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmalardan çocukları korumanın en önemli yolu araç içi güvenlik
önlemleri almaktır. Bunun için de, otomobillerde seyahat esnasında çocuk oto güvenlik koltuğu
(ÇOGK) kullanımı ve emniyet kemeri bağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, Sivas ilinde ailelerin
ÇOGK kullanım oranları, kullanımı etkileyen faktörler ve bu konu hakkındaki bilgi düzeyleri
değerlendirildi.
Yöntem:
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Polikliniklerine başvuran 172 hastanın
ebeveynine ‘sosyodemografik özellikler’, ‘ÇOKG kullanımı’, ‘ÇOGK kullanımını etkileyen faktörler
ve bilgi düzeyleri’ni sorgulayan 20 soruluk anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı.
Çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. Veriler SPSS 21 programı ile
analiz edildi
Bulgu:
Ebeveynlerin %96,5‘i ÇOGK hakkında bilgi sahibi iken, %40,7’si ÇOGK kullanıyor, %59.3’ü
kullanmıyordu. ÇOGK kullanmanın kanuni zorunluluk olduğunu bilenlerin oranı %78.5 idi. ÇOGK
kullanmayan ailelerin %98,8’si kullanmadıkları için herhangi bir cezai işleme maruz kalmadıklarını
belirtmişti. ÇOGK kullananların %86,7’si emniyet kemerini her zaman bağladığını, %13,3 ‘ü ise
emniyet kemerini bazen bağlamadığını ifade etmişti.
Anne ile babanın eğitim düzeyi ve ailenin aylık geliri arttıkça ÇOGK kullanım oranı artıyordu,
sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). ÇOGK kullanan ailelerin %93.3’ ü yaşına uygun
olarak değiştirilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi idi. Ailelerin %28’i ÇOGK’nin araç içindeki
yerleşimini doğru şekilde biliyordu.
ÇOGK olmayan ailelerin %21,6 ’sı bilgisi olmadığından, %15,9 ‘u pahalı olduğundan, %21,6’sı
arabasının ÇOGK ile uyumlu olup olmadığını bilmediğinden, %3,4 ‘ü gereksiz bulduğundan
almadığını, %37,5’i ise faydalı olabileceğini ancak almayı hiç düşünmediğini belirtmiştir.
ÇOGK olduğu halde kullanmayan ailelere neden kullanmadığı sorulduğunda ise %34,8 ‘i çocuğun
oturmak istemediğini, %34,8’ i kısa mesafelerde kullanmaya gerek duymadığını, %21,7 ‘si ise
ÇOGK’yi gereksiz bulduğunu ifade etmiştir.
Sonuç:
İlimizde ÇOGK kullanım oranı oldukça düşüktür. Bu durum çocukların güvenliğini riske atmaktadır.
Ebeveynlere rutin çocuk muyanelerinde çocuk güvenliği, emniyet kemeri ve ÇOGK kullanımı
hakkında bilgi verilmeli, trafik denetimlerinin artırılması ve yaptırımların artması ile ÇOGK
kullanımının artması sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde çocuk ölümlerinin ve yaralanmalarının azalması
sağlanabilir.

SOLUNUM SIKINTISI OLAN YENİDOĞANDA KAÇAK KOMPANSASYONLU NAZAL
SIMV İLE KAÇAK SENKRONİZASYONLU NAZAL SIMV YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Tamer Güneş1, Ahmet Özdemir2
1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Bölümü, Kayseri
2. Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri
Amaç:
Çalışmamızda solunum sıkıntılı yenidoğan bebeklerde endotrakeal entubasyonu ve ilişkili
komplikasyonları önlemede kaçak kompansasyonlu nasal SIMV (LCnSIMV) ile kaçak
senkronizasyonlu nasal SIMV (LSnSIMV) modlarının etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem:
Çalışmamız randomize, prospektif olarak Erciyes Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine
respiratuvar distres sendromu (RDS) nedeniyle yatırılarak mekanik ventilatöre bağlanan, gestasyonel
yaşı <34 hafta ve/veya <2000 gr, her iki grup için 25 bebek alınarak yapılmıştır. Konjenital kalp
hastalığı, nazofarengeal patolojisi (koanal atrezi ve yarık damak-dudak) olan infantlar çalışmaya
alınmadı. Çalışmamız Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimince TSG-2015-5873
proje koduyla desteklenmiştir. Sürfaktan sonrasında mekanik ventilatörde izlenen bebekler
ekstubasyon öncesi rastgele LCnSIMV ve LSnSIMV grubuna alındı. LCnSIMV modu PB840
mekanik ventilatörle, LSnSIMVmodu PB980 ventilatörle sağlandı. Hastaların SPO2/FiO2 (S/F), kalp
tepe atımı (KTA), dakika solunum sayısı (DSS), tansiyon arteryel (TA) kaydedildi. Gebelik yaşı,
doğum ağırlığı, cinsiyet, RDS, tedavi gerektiren patent duktus arteriozus (PDA), intraventriküler
kanama varlığı (IVH), prematüre retinopatisi (ROP), bronkopulmoner displazi (BPD), nekrotizan
enterokolit (NEC) kayıtları tutuldu.
Bulgu:
Çalışmaya alınan hastaların 24’ü kız, 26’sı erkek idi. LCnSIMV ve LSnSIMV alan gruplar cinsiyet,
postnatal yaş ve doğum ağırlığı açısından değerlendirildiğinde istatiksel olarak anlamlı fark tespit
edilmedi. S/F oranlarına ve SpO2 açısından bakıldığında saatler içerisinde LSnSIMV grubunda
anlamlı artış saptandı (sırasıyla p=0.04 ve p=0.03). Yine DSS ve KTA yönünden de LSnSIMV
grubunda istatiksel olarak anlamlı düzeyde artış vardı (sırasıyla p=0,02 ve p=0.04). Ekstubasyon
başarısızlığı açısından gruplara bakıldığında LSnSIMV grubunda %8 iken, LCnSIMV grubunda %15
idi. Kan basıncı, PDA, IVH, ROP, BPD, NEC, sepsis ve hava kaçağı açısından gruplar arasında fark
saptanmadı.
Sonuç:
Klinik parametreler üzerine olumlu etkisi açısından respiratuvar distres sendromlu hasta grubunda
noninvaziv ventilasyon ihtiyacı olanlarda ekstübasyon öncesi dönemde hasta-ventilatör uyumu
gözönünde bulundurulduğunda LSnSIMV yönteminin tercih edilmesi uygun olabilir.

DOĞUM SONRASI ANNE VE BEBEK CİLT CİLTE TEMASININ BAŞARILI İLK
EMZİRME ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mefkure Eraslan Şahin
Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Kayseri
Amaç:
Emzirme; annede postpartum olumlu sonuçlar sağlayan, yenidoğan ile bağını artıran ve yenidoğan için
optimal besin kaynağı olan anne sütünü sağlar. Doğumdan sonraki ilk 2 saat hassas periyot olarak
tanımlanır ve bu annenin bebeği emzirmeye başlaması için en iyi zamandır. Mevcut çalışmanın amacı
cilt cilte temas sağlanmasının başarılı ilk emzirme üzerine olan etkisinin değerlendirmektir.
Yöntem:
Çalışma Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde 18-35 yaş arasında,
düşük riskli, ve spontan vajinal yol ile term gebelik haftasında tekiz doğum yapmış primipar gebelerin
değerlendirilmesi ile yapıldı. Hastalar cilt cilte temas sağlanan ve rutin doğum sonrası bakımı
yapılanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Cilt cilte temas grubunda bebekler doğum sonrası çıplak olarak
annelerinin derilerine yüzüstü pozisyonda yerleştirildi. Bebeklerin başları kuru ve kapalı olacak
şekilde, sırtlarına sıcak battaniyeler yerleştirildi ve rutin bakımları yapıldı. Rutin bakım grubunda
bebekler doğum sonrası radyan ısıtıcı altında rutin uygulamalar yapılarak annelerine verildi. İlk
emzirme başarısını değerlendirmek için ‘Infant Breast Feeding Assessment tool’ skalası kullanıldı.
Beslenmeye hazır olma, arama, yakalama, emme paterni her biri için maksimum 3 puan verildi.
Skorun 10-12 arası olması başarılı 10’un altında olması başarısız ilk emzirme olarak tanımlandı.
Bulgu:
Çalışmaya toplam 48 hasta dahil edildi. Gruplar arasında yaş, vücut kitle indeksi, doğum haftası, fetal
ağırlık ve doğumun 1. ve 2. evre süresi arasında farklılık izlenmedi. İlk emzirmeye başlama süresi cilt
cilte temas grubunda 62±4,8dk olup rutin uygulama grubunda 21±2,8dk olarak hesaplandı (p<0,001).
IBFAT skoru cilt cilte temas sağlanan grupta 11,2±0,4 olup, rutin uygulama grubunda 9,7±0,6 olarak
değerlendirildi. (p<0,05)
Sonuç:
Cilt-cilde temas ile başarılı erken emzirmenin sağlaması hem bebeğin immün sistemini koruyacak olan
kolostrumu alabilmesine ve uzun dönem emzirme başarısına katkı sağlayacaktır. Ek olarak cilt-cilde
temasın faydaları arasında azalmış enfeksiyon oranları, kardiorespiratuar ve termal stabilite, daha
organize uyku uyanma paternleri, emzirmenin daha uzun süre ve süt hacminin artması ve daha fazla
pozitif ebeveyn bebek etkileşimi bilinmektedir.

SANTRAL PUBERTE PREKOKS VE PREMATÜR ADRENARŞ İNSİDANSLARININ
BELİRLENMESİ; RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Nurullah Çelik
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Endokrinoloji Bilim Dalı, Sivas
Amaç:
Çocuk endokrinoloji polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden birisi erken ergenlik şüphesidir. Bu
çalışmanın amacı son bir yıl içinde erken ergenlik şüphesi ile başvuran olguların retrospektif olarak
değerlendirilmesi ve Santral Puberte Prekoks (SPP) tanısı ile tedavi başlanan olgular ile Prematür
Adrenarş (PA) için yıllık insidansların belirlenmesidir.
Yöntem:
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 Tarihleri arasında, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Endokrinoloji polikliniğine erken ergenlik şüphesi ile başvuran olgular retrospektif olarak
değerlendirildi. SPP, PrematürTelarş (PT), Erkence Puberte (EP) ve PA tanılı olgular yaş, cinsiyet,
antropometrik özellikleri ve laboratuvar bulguları açısından karşılaştırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu
resmi verileri kullanılarak 0-18 yaş grubu için her bir yaş ve cinsiyete göre nüfus sayısı belirlendi.
SPP, ve PA için insidans hesaplamaları yapıldı.
Bulgular:
Bir yıl içerisinde erken ergenlik şüphesi ile 369 olgu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Endokrinoloji Kliniği’ne başvurdu. En sık başvuru nedeni meme gelişimi (n=117) idi. Son 1 yıl
içerisinde 50 olguya (47 kız, 3 erkek) SPP tanısı ile tedavi başlandı. Tedavi başlanan olgularda
Kız/Erkek oranı 16/1 olup bu oran literatürle uyumlu idi. 24 olgu menarş şüphesi ile başvurdu.
Menarşla başvuran olgularda 9’u 10,5 yaş üzeri idi. 32 olguda herhangi bir puberte bulgusu yokken,
27 olguda başvuru esnasında yaşları 10,5 yıl üzerinde idi. Olguların üçte biri yaş ve cinsiyetine uygun
normal puberte bulguları vardı ya da hiçbir puberte bulgusu yoktu. Sivas ilinde SPP ve PA için yıllık
insidans sırası ile 4,87/10000 ve 3,62/10000 olarak hesaplandı.

Sonuç:
İlimizde SPP insidansı literatürle uyumludur. Çocuk endokrin kliniklerine erken ergenlik şüphesi ile
başvuran olgulardan üçte biri aslında normal puberte bulgularına sahiptir. Çocuk uzmanları ve aile
hekimleri için yapılacak eğitim kursları ile çocuklarda erken ergenliğe yaklaşım konusunda bilgi ve
tecrübelerinin artırılması gerekmektedir.

OBEZ VE AŞIRI KİLOLU ÇOCUKLARDA BÖBREK FONKSİYONLARININ NGAL VE
KIM-1 MOLEKÜLLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali Gül
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Tokat
Amaç:
Çocukluk obezitesi hızlı bir şekilde tüm dünyada epidemik hale gelmiştir. Son zamanlarda obezitenin
kronik böbrek hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olması üzerinde durulmaktadır. Obezitenin
böbrek fonksiyonları üzerindeki etkisini NGAL ve KIM-1 belirteçleri ile araştırılması amaçlandı.
Yöntem:
10-17 yaş arası 50 obez, 26 fazla kilolu ile normal vücut kitle indeksine(VKİ) sahip 26 çocuk kontrol
gurubu olarak çalışmaya alındı. Tüm çalışma grubunun antropometrik ölçümleri ve demografik
verileri kaydedildi. Rutin incelemelerde obezitede görülen klinik ve laboratuvar parametreler
araştırıldı. Alınan idrar numunelerinde ELISA yöntemiyle NGAL ve KIM-1 çalışıldı.
Bulgu:
Çalışmaya alınan çocukların yaş ortalaması 13.09±2.21 yıl olarak belirlendi (obezlerde 13.46±2.13,
fazla kilolularda 11.56±1.81 ve kontrollerde 14.12±1,73 yıl). Obezlerde, fazla kilolularda ve kontrol
gurubunda idrar NGAL/Kreatinin (İ NGAL/Kre) oranı sırasıyla 34,25[20,54-56,65], 32,27[19,5845,62] ve 28,45[16,65-49,88] saptandı (p=0,848). Obezlerde, fazla kilolularda ve kontrol gurubunda
idrar KİM-1/Kreatinin (İ KİM-1/Kre) oranı sırasıyla 65,2[41,73-101,36], 73,33[55,69-126,26] ve
63,09[44,72-100,47] olarak bulundu (p=0,877). İ NGAL ve NGAL/Kre oranı obez ve fazla kilolu
kızlarda erkeklerden yüksekti (sırasıyla NGAL;50,39[30,88-74,22] ve 26,67[23,24-45,59], p=0,013 ve
NGAL/Kre;36,38[22,27-58,72] ve 24,73[18,56-45,62], p= 0,099). Hipertrigliseridemisi olan obez ve
fazla kilolu adölesanlarda İ NGAL/Kre oranı olmayanlara göre yüksekti (sırasıyla 31,09[19,06-53,37]
ve 41,93[31,03-62,46], p=0,020). Proteinürisi olan obez ve fazla kilolu hastalarda NGAL/Kre veİ
KİM-1/Kre oranları olmayan hastalara göre yüksekti. (sırasıyla; İ NGAL/Kre=31,09[19,06-53,37] ve
41,93[31,03-62,46], p=0,020; İ KİM-1/Kre=64,66[50,95-105,61] ve 93,22[54,47-152,77], p=0,013).
Sonuç:
Böbrek fonksiyon bozukluğunun erken belirteçleri olan NGAL ve KİM-1’in idrarda atılımı, obez ve
fazla kilolu adölesanlarda yükselmemiştir. Kız adölesanlarda obezite böbrek fonksiyonlarını daha
erken etkilemeye başlayabilir. Obezitede görülebilen hipertrigliseridemiden böbrek fonksiyonları
olumsuz etkilenmektedir. Proteinüri olan obezlerde böbrek fonksiyonlarındaki etkilenmeyi İ
NGAL/Kre oranı göstermiştir. Obez ve fazla kilolu adölesanların böbrek fonksiyonlarındaki obezite
kaynaklı bozukluk daha geç dönemlerde ortaya çıkabilir.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÇOCUK YOĞUNBAKIM ÜNİTESİNDE BEYİN ÖLÜMÜ TANISI
ALAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ
Adem Dursun, Nuri Alaçakır
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
Amaç:
Beyin ölümü tanısı konulan hastaların demografik verileri, klinik özellikleri ve tanı yöntemlerinin
geriye dönük olarak taranması
Yöntem:
Bu çalışma Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk
Yoğunbakım Ünitesinde 01.04.2017-01.01.2019 tarihleri arasında beyin ölümü tanısı konulmuş çocuk
olguların kayıtları incelenerek yapılmıştır.
Bulgu:
Kliniğimizde bu süreçte toplamda 360 hasta izlendi. Yaş ortancaları 8,5 (3-15) olan 5’i erkek 7’sı kız
12 hastaya beyin ölümü tanısı konuldu. Hastalar tanılarına göre incelendiğinde; 6 (%50) hastanın
trafik kazası, 2 (%16) hastanın yüksekten düşme, 1 (%8) hastanın suicid girişimi (ası), 2 (%16)
hastanın evde yaşadığı kardiyak areste bağlı, 1 hastanın ise meningoensefalit nedeniyle beyin ölümü
tanısı aldığı görüldü. Tanı için tüm olgulara beyin ölümü tanı testleri uygulandı. Ek olarak üç hastaya
CT anjio yapıldı. Görüntüleme yöntemleri ile klinik tanı arasında herhangi bir uyumsuzluk
gözlenmedi. Olguların YBÜ’ne yatıştan BÖ testlerine başlanmasına kadar geçen süre 7 (%58) olguda
ilk bir hafta, 5 (%42) olguda ise 1-2 hafta arasında idi. Beyin ölümü saptanan vakalardan 2’si organ
donörü olmayı kabul etti. Donör olmayan olguların beyin ölümü tanısı konduktan kardiyak arrest
olana kadar geçen süre; olguda ortalama 5,4 gün (1-11) olarak hesaplandı.
Sonuç:
Çalışmamız beyin ölümü tanısı konulan hastalarda donör oranının düşük olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde donör sayısının artırılabilmesi, organ bekleme listelerinin kısalabilmesi ve gelişmiş ülkeler
düzeyinde organ nakli oranlarına ulaşılabilmesi için deneyimli ve eğitimli bir organ nakli koordinatörü
tarafından yapılacak başarılı aile görüşmeleri ile beyin ölümünün gerçek bir ölüm olduğu ve organ
bağışının önemi vurgulanmalıdır.

MALATYA BÖLGESİNDE MATÜR YENİDOĞAN KONVÜLSİYONLARININ
ETİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİPOKALSEMİNİN KONUYLA İLGİLİ
ARTAN ÖNEMİ
Levent Korkmaz
Sağlık Bakanlığı, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Servisi, MALATYA
Amaç:
Yenidoğan dönemi konvülsiyonları olguların sonraki yaşantılarında önemli sorunlarla karşılaşılmasına
neden olabilir. Etiyolojinin belirlenmesi uygun tedavinin başlatılmasında büyük önem taşımaktadır.
Hipoksikiskemikensefalopati (HİE) yenidoğankonvülsiyonlarının bilinen en sık nedeni olarak
bilinmektedir. Biz bu çalışmamızda, yenidoğan servisimizde konvülsiyon nedeniyle izlenen
matüryenidoğanları değerlendirip, mevcut konvülsiyonlarının etiyolojisini anlamayı amaçladık. Bu
sayede konvülsiyonluyenidoğanlarda etkin tedavinin bir an önce yapılmasına yardımcı olabileceğimizi
düşündük.
Yöntem:
01/10/2015 tarihinden başlayarak 30 aylık dönemde hastanemiz yenidoğan servisinde yatan ve
hastanemizde sezaryen veya spontan vaginal yolla doğan term yenidoğan olguları retrospektif olarak
incelenerek çalışmaya alındı. Konvülsiyonlar; subtil, tonik, klonik, myoklonik, amorf, başlama
zamanına gore ise ilk üç gün ve üç günden sonar olarak sınıflandırıldı. HIE’li olguların
değerlendirmesinde Amerikan Obstetricians ve Gynecologists derneği (ACOG) önerileri dikkate
alındı. Bebeklerde 35 mg/dl altındaki kan şekeri değerleri hipoglisemi, serum total kalsiyum 7
mg/dl’nin altındaki değerler hipokalsemi, 1,5 mg/dl’nin altı magnezyum değerleri hipomagnezemi
olarak değerlendirildi. Konjenital serebral malformasyonlar beyin tomografisi ve manyetik rezonanas
görüntüleme yöntemleriyle saptandı.
Bulgu:
Normal spontan vajinal (n=5288), sezaryen yöntemiyle hastanemizde doğan (n=3263) ve poliklinikten
yenidoğan servisimize yatarak takip edilen (n=3953) toplam 12504 olgu çalışmamıza dahil edildi.
Konvülsiyon insidansı %0,51 (12504 takipli hastada 64) olarak bulundu. Atmışdört olgunun 21’nde
(%32.8) HIE, 19’nde (%29.6) hipokalsemi, 5’nde (%7.8) intrakranial kanama (İKK) ve HİE, 5’nde
(%7.8) hipokalsemi ve hipomagnezemi, 4’nde (%6.2) hipoglisemi, 3‘nde (%4.6) konjenital serebral
malformasyon saptanırken hiçbir olguda MSS enfeksiyonu saptanmadı. 6 (%9.3) olguda ise
konvülsiyonun kesin nedeni aydınlatılamadı. Çalışmada HİE’den sonra en önemli etiyolojik faktör
olarak hipokalsemi dikkati çekti (Tablo1-3).
Sonuç:
HİE genel olarak ve ilk üç günde en sık matür yenidoğan konvülsiyon nedeni iken, hipokalsemi ise üç
günden sonra en sık matür yenidoğan konvulsiyon nedeni olarak tespit edildi. Hipokalseminin genel
olarak ensık ikinci, ilk üç günden sonra ise en sık etiyolojik neden olarak görüldüğü çalışmamızda, bu
elektrolit bozukluğunun daha önceki çalışmalara göre artan önemi dikkati çekti.

Tablo-1; Olgularımızın Demografik Özellikleri (n=64)
Doğum ağırlığı (gr)
3159±433
Gestasyonel yaş (hafta)
38.7±2.1
Doğum şekli (vajinal /sezaryen)
35 (%54.6) / 29 (%45.4)
Konvülsiyon başlama zamanı (gün)
3.1±2.2
Annede preeklampsi varlığı
5 (%7.8)
Diyabetik anne bebeği
2 (%3.1)
Antenatalsteroid kullanımı
2 (%3.1)
Konjenital kalp
Tablo-2; Olgularımızda Konvülsiyon Nedenlerine Göre Dağılımı(n=64)
HİE (ilk üç gün/üç gün sonrası)
19/2 (%32.8)
Hipokalsemi (ilk üç gün/üç gün sonrası)
2/17 (%29.6)
İKK+HİE
5 (%7.8)
Hipomagnezemi+Hipokalsemi
5 (%7.8)
Hipoglisemi
4 (%6.2)
Konjenital serebral malformasyon
3 (%4.6)
Hipokalsemi+HİE
1 (%1.5)
MSS enfeksiyon
Etiyolojisi bulunamayan
6 (%9.3)
HİE.Hipoksik iskemik ensefalopati; İKK,İntrakraniyal kanama;MSS,Merkezi sinir
sistemi;

Tablo-3; Olgularımızın Konvülsiyon Tiplerine Göre Dağılımı(n=64)
Subtil
20 (%31.2)
Tonik
9 (%14.0)
Klonik
18 (%28.1)
Myoklonik
3 (%4.6)
Amorf
14 (%21.8)

PFAPA (PERİYODİK ATEŞ, AFTÖZ STOMATİT, FARENJİT, ADENİT) SENDROMUNDA
ATAKTA VE ATAK DIŞINDA HEMOGRAM PARAMETRELERİ
Mahmut Ekici
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Amaç:
PFAPA (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Adenit) Sendromu, çocukluklarda tekrarlayan ateş,
aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenitle ortaya çıkan bir otoenflamatuar hastalıktır. Çoğunlukla beş
yaşın altında ortaya çıkar. Ateş atakları düzensiz aralıklarla yineler ve ortalama 3-4 gün sürüp,
kendiliğinden düzelir. Ateş genellikle 39°C'nin üzerindedir ve tüm antibiyotik ve ateş düşürücü
tedavilere yanıtsızdır. Hastalardaki klinik bulguların tümü tek doz kortikosteroid uygulaması ile
hemen kaybolur. Kalıcı tedavi seçeneği ise uygulanacak olan tonsillo-adenoidektomidir. Bu
çalışmada; PFAPA'lı çocukların Hemogram parametreleri olan Lökosit(WBC), Nötrofil(NE),
Lenfosit(Lyn), Eritrosit(RBC), Hemoglobin(Hb), Trombosit(PLT) değerleri hem atak sırasında hem de
atak dışı-normal dönemde değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır.
Yöntem:
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Polikliniği'ne 2014-2015 yılları arasında başvuran ve
PFAPA tanısı alan 76 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların atak sırasında ve atak
dışı-normal olduğu dönemdeki hemogram değerleri, WBC, NE sayısı ve yüzdesi, Lyn sayısı, RBC,
Hb, PLT değerleri kaydedilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi, tabloların oluşturulması ve hematolojik
parametrelerin karşılaştırılmasında sırasıyla SPSS version 22.0 ve bağımlı örneklem t testi kullanıldı
(p<0,05 anlamlı kabul edildi).
Bulgu:
Hastaların 47'si(%61,8) erkek, 29'u(%38,1) kız idi. Erkek/Kız oranı 1,62'dir. Hastaların yaş ortalaması
4,52±2,28 yıl (11 ay -11 yaş) idi. Atak ile atak dışı hemogram parametreleri aşağıdaki Tablo 1'de
gösterilmiştir.
Sonuç:
PFAPA'da atak sırasında, ataksız normal döneme göre, lökositoz, nötrofili, görülmekte olup, lenfosit
sayısı ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü. PFAPA Sendromunda akut atağı tanımada
bu
3
parametrenin
bu
3
özelliğinin
dikkate
alınması
gerekmektedir.
Tablo 1:

WBC

ATAK
Ortalama ±sd
15,75±5,37

Median (min-max)
14,81 (7-33)

NORMAL
Ortalama ±sd
8,09±2,44

Median (min-max)
7,79 (4-15)

p
<0.001

NE
%NE
Lyn
Rbc

11,57 ±4,75
72,87±10,97
3,07±1,92
4,76±0,44

11,07 (4-31)
74,70 (45-94)
2,53 (1-11)
4,73 (4-6)

3,21±1,44
38,94±10,83
4,20±1,63
4,86±0,37

2,90(1-8)
38,6 (18-63)
3,79 (2-10)
4,81 (4-6)

<0.001
<0.001
<0.001
0,80

Hb
PLT

12,46±1,2
346,77±101,14

12,50 (9-15)
337 (165-614)

12,56±0,99
359,32±103,45

12,5 (10-15)
349 (199-700)

0,43
0,31

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE TAKİP VE TEDAVİ EDİLEN ÇOCUKLUK ÇAĞINDA
RABDOİD TÜMÖR HASTALARININ KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ekrem Ünal1,2, Firdevs Aydın1, Burcu S. Görkem3, Alper Özcan1, Ebru Yılmaz1, Cüneyt Turan4,
Ali Kurtsoy5, Özlem Canöz6, Hülya Akgün6, Figen Öztürk6, Musa Karakükçü1 ve Türkan Patıroğlu1
1-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji
ve Onkoloji Bilim dalı, Kayseri, Türkiye
2-Erciyes Üniversitesi, Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dalı, GENKÖK Genom ve kök hücre merkezi, Kayseri, Türkiye
3- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim dalı,
Kayseri, Türkiye
4- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
5-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
6- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Amaç:
Çocukluk çağında nadir görülen rabdoid tümörler, agresif kanserlerdendir. Sıklıkla erken çocukluk
döneminde merkezi sinir sisteminde, böbreklerde ve yumuşak dokuda olmak üzere 3 farklı anatomik
bölgede görülebilir. Bu çalışmada Erciyes Üniversitesinde takip ve tedavi edilen rabdoid tümörlü
çocuk hastaların klinik, radyolojik ve patolojik özelliklerini değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem-Bulgu:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2002-2018 yılları arasında takip edilen 3 yaş altı 12 rabdoid
tümör tanılı hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 4’ü kız (%33), 8’i (%67) erkekti. Tüm
hastalara cerrahi rezeksiyon yapıldı. 4 hastanın tanısı biyopsi ile 8’sinin tanısı kitle eksizyonu ile
konuldu. Hastalara farklı sürelerde kemoterapi uygulanabildi. 2 hasta kemoterapi başlanamadan öldü.
Hastaların 4’üne (%33) radyoterapi uygulandı. Hastaların 4’ünde (%33) tümör beyinde atipik teratoid
rabdoid tümör (ATRT) idi, 4’ünde (%33) böbrekte, 3’ünde (%25) ciltte, 1’inde (%9) karaciğerde idi.
Böbrekte kitle olan hastaların geliş şikayetihematüri idi. Tanı anında üç hastada (%25) farklı bölgelere
metastaz vardı. Hastalarda sağ kalım oranı % 33 idi. Tümör lokalizasyonlarına göre genel sağ kalım
oranları beyin tümörlerinde %25, böbrek tümörlerinde %25, cilt tümörlerinde %33 idi. En iyi
prognostik faktör tümör lokalizasyonu idi.
Sonuç:
Bu çalışmada rabdoid tümörlerin erkeklerde görülme oranı daha fazlaydı. Bu olgu sayısının azlığından
kaynaklanabilir. Literatürde yapılan geniş çaplı bir araştırmada tümörün cinsiyetle ilişkisi anlamlı
bulunmadı. ATRT tanısı alan hastalardan 3’ü tanıdan 2 ay sonra öldü. Diğeri yeni tanılı olduğu için
tedavisi halen devam etmekte. Literatürde de ATRT tanılı hastaların sağ kalım oranının çok düşük
olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Böbrekte rabdoid tümörü olan 3 hasta da tanıdan 9 ay sonra
öldü. Ciltten kaynaklı rabdoid tümör tanılı 3 hastadan ikisi öldü, diğer hastada tedaviden 4 sene sonra
radyoterapi ve kemoterapiye bağlı ikincil kondrosarkom gelişti. Hastalarda tümörün lokalizasyonu ve
evresi sağ kalımda belirleyici olmuştur. Bu tümörlerde sağ kalımı arttırmak ve daha etkili tedavi
stratejileri belirlemek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYON
ETKENLERİ VE DİRENÇ PROFİLLERİ İLE AMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİLERİNİN
ANTİBİYOGRAM UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ
Çağlar Ödek
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi,
İstanbul
Amaç:
Çalışmanın birincil amacı çocuk yoğun bakım ünitesinde (ÇYBÜ) nazokomiyal enfeksiyon
etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesidir. Çalışmanın ikincil amacı ise başlanan ampirik
antibiyotik tedavisinin antibiyogram ile olan uygunluğunun saptanmasıdır.
Yöntem:
Hastanemiz ÇYBÜ’ nde 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında tedavi gören hastaların dosya
verileri geriye dönük olarak tarandı. Hastane enfeksiyonları CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) tanı kriterlerine göre tanımlandı. Etkenlerin direnç profilleri ve başlanan ampirik
antibiyotiklerin uygunluğunun belirlenmesi için antibiyogramlar değerlendirildi.
Bulgu:
Çalışma süresinde ÇYBÜ’ ne 100 hasta yatırıldı. Hastaların %57’ si kızdı. Ortalama yaş 9.04±4.79
yıldı. On hastada toplam 18 nozokomiyal enfeksiyon atağı gelişti. Nozokomiyal enfeksiyon hızı %19,
insidans dansitesi bin hasta gününde 10.2 olarak bulundu. Enfeksiyonların %38.8’ i santral venöz
kateter ilişkili kan dağılım enfeksiyonu (SVKİ-KDE), %55.6’ sı ventilatör ilişkili pnömoni (VIP),
%5.6’ sı ise üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonuydu (ÜKİ-ÜSE). Enfeksiyonlarda etken
%61.11 Acinetobacter baumannii, %11.12 Klebsiella pneumoniae, %11.12 Pseudomonas aeruginosa,
%5.55 Serratia marcescens, %5.55 Enterococcus faecalis ve %5.55 oranında Staphylococcus
epidermidis’ ti. Enfeksiyon tipine göre mikroorganizma dağılımına bakıldığında SVKİ-KDE ve VİP’
de en sık Acinetobacter baumannii (sırasıyla %42.8 ve %80) etken olarak saptanırken, ÜKİ-ÜSİ’ da
ise Enterococcus faecalis (%100) etkendi. Acinetobacter spp.’ de tigesiklin duyarlılığı %63.6 idi. İki
enfeksiyonda etken olan Klebsiella spp.’ larda karbapenemaz pozitifti ve sadece kolistin ve tigesiklin
duyarlılığı vardı. Pseudomonas spp. ve Serratia marcescens suşları ise duyarlı suşlardı. Tüm gram
negatif enfeksiyonlar birlikte değerlendirildiğinde en yüksek duyarlılık kolistin ve tigesiklinde
saptandı. Hastane enfeksiyon etkeni olarak saptanan S. epidermidis’ in metisiline, E. faecalis’ in ise
vankomisine dirençli olduğu görüldü. Ünite florası ve hastaların önceki üremeleri dikkate alınarak
başlanan ampirik antibiyotik tedavilerinin antibiyogram ile uygunluğu %66.6 olarak saptandı.
Sonuç:
Nazokomiyal enfeksiyonların kontrol edilebilmesi için önleyici girişimlerin yanı sıra, merkezlerin
kendi florasını oluşturan mikroorganizmaları ve direnç profillerini belirlemesi ve doğru antibiyotik
kullanımını yaygınlaştırması büyük önem taşımaktadır.

HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARDA SERUM A VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Şule Gökçe, Sadık Akşit
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir
Amaç:
Hastaneye yatırılan 2 ay ile 18 yaş arasındaki çocukların serum vitamin A düzeylerini değerlendirmek,
nutrisyon durumlarını belirlemek ve ilişkili olabilecek faktörleri saptamaktır.
Yöntem:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Pediatri servisine 2017 yılında yatan 2 ay ile 18 yaş arasındaki
toplam 116 çocuk çalışmaya alındı. Hastaların sosyo-demografik, klinik ve beslenme özellikleri
kaydedildikten sonra serum A vitamini, hemoglobin, serum demir, demir bağlama kapasitesi ve
ferritin düzeyleri ölçüldü. Serum A vitamini düzeyi bakılan olgular malnütrisyon durumlarına göre
gruplandırıldı. Verilerin analizi için SPSS 17,0 programı kullanıldı.
Bulgu:
Çalışmaya dahil edilen 116 olgunun 79 (% 68.1)’u 2 ay-10 yaş arasında, 37 (%31.9)’si 11-18 yaş
arasındaydı. Olguların 56 (% 48.3)’sı erkek, 60 (%51.7)‘ı kız, yaş ortalamaları 78.5 ± 65 ay idi.
Ortalama serum A vitamini düzeyi 413.6 ± 187.7 olarak sonuçlandı. Çalışma grubunun 39
(%33.6)’unda serum A vitamin düzeyi 316 µg/L ‘nin altında (düşük) saptanırken 77 (% 66.4)’sinde
serum A vitamini düzeyi normal sınırlarda saptandı. Hastalarımızın ortalama hemoglobin düzeyi 11.6
± 1.7 g/dl idi. A vitamin düzeyi bakılan hastalar nutrisyon açısından irdelendiğinde 116 olgunun
%58.6‘sında malnütrisyon olduğu gözlendi. Malnütrisyonun eşlik ettiği grupta A vitamin düzeyleri
eşlik etmeyen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük saptandı (377.9 ± 154.7 vs.
459.4 ± 223.4, p=0.03). Düşük A vitamini olan olgular malnütrisyon ve romatolojik hastalık tanısı
aldı.
Sonuç:
Hastanede yatan çocuklarda A vitamini eksikliği sık olarak gözlenmiştir. Bu çocuklar primer
hastalığının tedavisi ile birlikte beslenme eğitimi ve vitamin destekleri açısından yakından takip
edilmelidir.

PFAPA TANISI KONULAN 47 HASTANIN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Vildan Güngörer1, Alaaddin Yorulmaz2, Ayşe Yüksel2, Şükrü Arslan1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji
Bilim Dalı
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç:
Periyodik ateş, aftözstomatit, farenjit, adenit (PFAPA) sendromu en yaygın görülen periyodik ateş
sendromudur. Bu çalışmada PFAPA tanısı koyduğumuz hastaların demografik verilerini, klinik
özelliklerini, laboratuvar bulgularını ve tanıya kadar kaybedilen süreyi retrospektif olarak
değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem:
Mart 2016 – Eylül 2018 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk
Romatoloji Polikliniği’ne başvurup Padeh tanı kriterlerine göre PFAPA tanısı konulan 47 hasta
retrospektif olarak hasta dosyaları ve bilgisayar bilgi sistemi kullanılarak incelendi.
Bulgu:
Hastaların 30’u erkek (%63,8), 17’si kız (%36,2) idi. Hastaların yaş ortalaması 53,77±25,37 ay olup,
sadece bir hasta 10 yaş üzerindeydi. Şikayetlerinin başlama yaşı 32,51± 9,08 ay idi. Ancak tanı
konulma zamanı ortalama 53,77± 25,37 ay olarak kaydedildi. Tanıya kadar geçen süre ortalama
22,23± 16,29 ay olarak hesaplandı. Klinik olarak hastaların tümünde ateş olup ortalama ateş derecesi
39,57 ± 0,70 derece idi. Hastalarda ateş, ortalama 4,60± 1,84 gün sürmekte olup 1 gün ila 10 gün
arasında değişmekteydi. Klinik muayeneleri değerlendirildiğinde hastaların 45’inde (%95,7)
aftözstomatit, 44’ünde (%93,6) adenit, 19’unda (%40,4) tonsillit 30’unda (%63,8), 28’inde farenjit
(%59,6) mevcuttu. Tanı anında hastalara 1mg/kg/doz prednizolon verildi ve hepsinde ateşin 1-5 saat
içerisinde terleyerek düştüğü görüldü. Beş hastaya (%10,6) ikinci kez steroid uygulama ihtiyacı oldu.
Beyaz küre sayısı ortalama 11361,70 ± 3751,80 k/ul, sedimantasyon 25,45 ± 19,90 mm/saat, C- reaktif
protein41,91 ± 51,67 mg/L idi.
Sonuç:
PFAPA tanılı hastalarda istisnai erişkin vakalar dışında tedavi edilmeden de periyodik ateş ataklarının
kendiliğinden geçebileceğini bilmekteyiz. Atak anında steroid tedavisi halen en geçerli tedavi
yöntemidir. Dikkat edilmesi gereken nokta PFAPA tanısının mümkün olduğunca erken koyulup
gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesidir.

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI ÇOCUKLARDA HASHİMOTO TİROİDİTİ SIKLIĞI
Fehime Kılıç, Ergün Sönmezgöz
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Tokat
Amaç:
Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA), peritonit, plörit veya artrit ile birlikte tekrarlayan kendi kendini
sınırlayan ataklarla karakterize en sık görülen otoinflamatuvar hastalıktır. Literatürde, AAA'nin Behçet
hastalığı, juvenil idiopatik artrit, multipl skleroz ve Tip1 diabetes mellitus gibi diğer otoimmün
bozukluklarla birlikteliğini bildirmiştir. Bu çalışmamızda AAA’sı olan hastalarda tiroid otoimmünitesi
ve tiroid ultrasonografi (US) bulgularını araştırdık.
Yöntem:
Bu çalışmaya 113 AAA hastası ve 55 tane herhangi bir hastalığı bulunmayan sağlıklı çocuk dahil
edilmiştir. AAA tanısı Tel-Hashomer tanı kriterlerine göre konulmuştur, aynı zamanda tüm hastaların
genetik analizleri moleküler biyokimya laboratuarında yapılmıştır. Tüm hastalar düzenli kolşisin
kullanmaktaydı. AAA hastalık şiddet skoru Pars skorlamasına göre yapıldı. Tiroid fonksiyonlarını
değerlendirmek için; sT3, sT4, Anti–TPO, Anti-TG ve tiroid ultrasonografisi yapıldı. Çalışma gurubu,
tiroid fonksiyonlarına göre ötiroidi, subklinik hipotiroidi ve hipotiroidi olarak ayrıldı.
Bulgu:
Hasta ve kontrol grubunun yaş ortalaması açısndan aralarında anlamlı fark yoktu(P>0.05). Anti TPO
AAA’lı hastaların %2.7 sinde, kontrol gurubunda %3.6 sında pozitif saptandı (P=0.36). Tiroid
dokusunuın US değerlendirmede anti-TPO pozitif olan AAA’lı hastaların hepsinin heterojen
hipoekoik yapılar vardı. US tekikinde, AAA’li hastalarda tiroid parankim eko tekstüründe hipoekojen
heterojenite sıklığı (%30.9), kontrol grubunda (%5.5) idi (P<0.001). Her iki grup ta tiroid nodülü
açısından anlamlı istatistiksel fark yoktu (AAA %9.5, Kontrol %9.1). Tiroid dokusundaki heterojenite
%68 ve tiroid nodüllerine %62.5 en sık M694V eşlik etmekteydi. Hastalık süresi ile tiroid dokusunda
heterojenite sıklığı arasında pozitif korelasyon vardı (P=0.042). FMF hastalık şiddet skoruna göre
otoantikor pozitifliği ve tiroid fonksiyonları açısından anlamlı fark yoktu.
Sonuç:
Bu çalışmamızda AAA‘li hastalarda tiroid US tetkikinde parankim eko tekstüründe belirgin
heterojenite ile birlikte HT için spesifik hipoekojen fokuslar gözlemledik. Hastalık süresi ile US
bulguları arasında pozitif korelasyon vardı. AAA’li hastalarda tiroid hormonları normal ve tiroid
antikorları saptanmamışken istatistiksel olarak anlamlı oranda US’de patolojik bulguların saptanması
bu hastalıkda tiroid tutulumunda parankimal hasarın laboratuar bulgularından çok daha önce ortaya
çıkabileceğini düşündürmektedir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUKLUK VE ADÖLASAN ÇAĞDA
NAZOFARENKS KANSERLERİNİN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Buket Kara1, Güler Yavaş2, Yavuz Köksal1
1.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilimdalı, Konya
2. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi, Konya

Amaç:
Nazofarenks karsinomu (NFK) çocuklarda çok nadir olup 19 yaşından küçük hastalar NFK olgularının
sadece %1’ini oluşturur. Çocuklarda genellikle lokal ileri evrede hastalık görülmesi, sistemik
hastalığın yüksek olması nedeniyle sisplatinli kemoterapi rejimleri ve uygun dozda radyoterapi
kullanılarak sağ kalım oranları %80-90‘lara çıkarılmıştır. Bu çalışmada, cisplatin+dosetaksel+5flurourasil kemoterapi protokolü ile radyoterapi ile tedavi edilen çocukluk çağı NFK olgularımızın
epidemiyolojik, klinik ve tedavi ilişkili yönleriyle uzun dönem komplikasyonlarının retrospektif olarak
incelenmesi amaçlandı.
Yöntem:
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2007-2016 yılları arasında NFK nedeniyle takip edilen <18 yaş,
8NFK hastasının dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tümörün durumu, lenf nodu tutulumu,
metastaz olup olmadığı ve tümörün evresi TNM evrelendirmesine göre yapıldı. Uygulanan kemoterapi
protokolü Cisplatin (75 mg/m2/gün, 1. Gün)/docataksel (75 mg/m2/gün, 1. Gün)/ 5-Flurourasil (750
mg/m2/gün, 1-4. Günler) şeklindeydi. Dört kür kemoterapi sonrasında lokal kontrolün sağlanması için
radyoterapi uygulandı ve sonrasında iki kür daha kemoterapi uygulandı.
Bulgular:
Retrospektif incelememizde NFK tanısı alan 8 hasta mevcuttu. Hastaların 6’sı erkek 2’si kızdı.
Ortanca yaş 10’du. (range, 10-16 yıl). En sık başvuru şikâyetleri boyunda kitleydi, kulak ağrısı ve
tekrarlayan burun kanamalarıydı. Bir hastanın Kartegener sendromu tanısı mevcuttu. Fizik muayenede
ise bilateral servikal ve submandibulerl enfadenopatileri mevcuttu. Bir hastada iyileşmeyen tek taraflı
serözotit mevcuttu. Tüm hastaların patolojik tanısı undifferasiye nonkeratinize nazofarenks
karsinomuydu. Hastaların TNM evreleri 5 hasta evre 3, 2 hasta evre 4A, 1 hasta evre 4B olarak
belirlendi. Hastaların kemoterapileri sırasında kabul edilebilir hafif toksisiteler dışında ciddi bir
toksisite gözlenmedi. Hastalara uygulanan radyoterapi dozları ortanca 6600 cGy’di.(range, 6300-7040
cGy) 2 hastanın radyoterapi dozlarına ulaşılamadı. (Bu iki hastanın planı bizde de sistemde yok. Dış
merkezde tedavi almışlar). Ancak, radyoterapi uygulamasının sonlarında doğru ve radyoterapi
bitiminde ciddi mukozit ve beslenme güçlüğü görüldü. Bu nedenlerden dolayı son iki hastada
radyoterapi sonrası kemoterapideki gecikme nedeni ile kemoterapileri verilmedi. Sekiz hastanın takibi
halen hastalıksız olarak devam etmektedir. Ortanca takip süresi 86 ay (range, 2-11 yıl) idi. Hastaların
uzun dönem takiplerinde hipotroidi açısından takipleri devam etmektedir.
Sonuç:
İleri evre NFK’LI çocuk ve adölasanlarda uzun dönem yaşam hızları kemoterapi ve radyoterapi ile
birlikte kabul edilebilir şekilde artmıştır. Hastalar geç toksisite ve yan etkiler açısından uzun dönem
takip edilmelidir.

TİP 1 PLAZMİNOJEN EKSİKLİĞİNE BAĞLI PULMONER TUTULUMU OLAN BİR
OLGUNUN TAZE DONMUŞ PLAZMA VE DOKU PLAZMİNOJEN AKTİVATÖRÜ İLE
BRONKOSKOPİK TEDAVİSİ
Melih Hangül1, Ahmet Burak Tüzüner2, Ido Somekh3, Christoph Klein3, Türkan Patıroğlu4, Ekrem
Ünal4, Mehmet Köse1
1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri Türkiye
2.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3. Dr. VonHaunerChidren’sHospital, LudwingMaximilianUniversity, Munich, Germany
4.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilin Dalı, Kayseri, Türkiye
Giriş:
Konjenital plazminojen eksikliği otozomal resesif kalıtım paterni olan genetik bir hastalıktır.
Plazminojen eksikliğinde membranöz yapıların normal gelişimi bozularak, gözde ağız boşluğu,
trakeabronşial ağaç ve mukozal sitemlerde birikerek fibröz plaklar oluşturur. Tip 1 plazminojen
eksikliğine bağlı solunum sistemi tutulumu olan bir hastada taze donmuş plazma (TDP) ve doku
plazminojenaktivatörü (t-PA) kombinasyonu ile literatürde ilk defa pulmoner lavaj yapılarak
solunumsal bulguları düzlen olgu sunulmuştur.
Olgu:
Bir yaşında erkek hasta yaklaşık 1 haftadır öksürük ve balgamı olması ve solunum sıkıntısı artması
nedeniyle hastaneye yatırıldı. Bronkopnömoni olarak değerlendirilen hastaya uygun doz antibiyotik
tedavisi başlanmış. Mevcut tedavilerine rağmen hastanın klinik olarak düzelmemesi nedeniyle çocuk
göğüs hastalıkları birimimizce değerlendirildi. Ayrıca hastanın iki aylıkken gözlerde çapaklanma ve
akıntısı olması nedeniyle göz hastalıkları tarafından konjoktivasından biyopsi yapılmış, lignöz
konjoktivit tanısı konulmuş. Antenetal dönemde hidrosefalisi olması nedeniyle ventiriküloperitoneal
shunt takıldığı öğrenildi. Hastanın PAAG bileteral belirgin parakardiyak infiltrasyonları, parankiminde
lineer tarzda infiltrasyonları vardı. Hastanın klinik bulgularla plazminojen eksikliği olabileceği
düşünülerek, plazminojen düzeyi bakıldı [%14 (N: %70-130)] ve düşük olarak bulundu. Hastaya Tip 1
plazminojen eksikliği ve buna bağlı akciğer tutulumu düşünüldü. Hastaya bronkoskopi yapıldı. Trakea
ve bronşlarında woodlike görünümüne sahip fibrin birikintiler mevcuttu. Hastanın solunumsal
bulgularının düzeltilmesi için TDP ve t-PA ile hastaya tekrarlayan pulmoner lavaj işlemi yapıldı.
Yıkama işlemleri sonrasında bronş ağızlarını tıkayan fibrin tıkaçların azaldığı ve bir kısmının da
kaybolduğu gözlendi. Yüksek akışlı oksijen tedavisi alan hastanın oksijen ihtiyacı kalmadı,
wheezingleri düzeldi. Hastanın plazminojen eksikliği için yapılan genetik analizinde homozigot
mutasyonu saptandı.
Sonuç:
Bu vaka ile solunum sistemi tutulumu olan plazminojen eksikliği hastasının, TDP ve t-PA ile total
pulmoner lavaj işleminin literatürde ilk kez faydalı bir tedavi yöntemi olabileceği gösterilmiştir.

TALASEMİLİ ÇOCUKLARDA KARACİĞER VE KARDİAK DEMİR YÜKÜNÜN 3 TESLA
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Feyza Yılmaz
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Amaç:
Talasemide görülen komplikasyonlar hastalığın kendisine ve uygulanan tedavilere bağlı gelişir.
Hastaların yaşam süresi ve kalitesi giderek artmakla birlikte kalp hastalıkları, kronik karaciğer
hastalıkları gibi komplikasyonlar halen görülmektedir. Çalışmamızda talasemili çocuklarda kardiak ve
karaciğer demir miktarını manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile ölçerek bu değerlerin serum
ferritin ve ejeksiyon fraksiyonu ile ilişkisini değerlendirdik.
Yöntem:
Çalışmamıza hastanemiz Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümünde talasemi nedeniyle takip ve tedavi
altında olan 22 hasta dahil edildi. Hastalara aynı gün içerisinde 3T magnetik rezonans görüntüleme
cihazı ile kardiak ve karaciğer görüntüleme, kan ferritin seviyelerinin ölçümü ve EKO görüntüleme
yapıldı. Kardiak ve karaciğer demir birikimi ardışık TE sürelerinde alınan görüntülerden T2* süreleri
ölçülerek milisaniye cinsinden elde edildi. Karaciğer T2* süreleri cihazda bulunan otomatik
yazılım(mQUANT) yoluyla ölçülürken, myokarddaki T2* süreleri CMRTools adlı yazılım
kullanılarak hesaplandı. Eko görüntülemeden elde edilen bilgilerden ise sol ventrikül genişlemesi
varlığı ve ejeksiyon fraksiyonu kullanıldı.
Bulgular:
Pediatrik yaş grubunda çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 11,7 (+_ 3,2) idi. Kardiak
demir, karaciğer demir, yaş, ejeksiyon fraksiyonları arasında korelasyon gözlenmedi. Ancak ferritin
değerleri ile kardiak demir arasında negatif yönde orta şiddette anlamlı korelasyon saptandı (r=-0,569,
p=0,006).
Sonuç:
Düzenli kan transfüzyonu alan hastalarda kardiak madde birikimi açısından ferritinin yanında
komplikasyonların erken tanısında kardiak MR görüntüleme bulguları ile takip faydalı olacaktır.

SEMPTOMDAN TANIYA: SÜT ÇOCUKLUĞUNDA B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ
Utku Aygüneş
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı
Amaç:
Çocukluk döneminde B12 vitamin eksikliği nadir görülür ve hastalar genellikle özgül olmayan
hematolojik veya nörolojik bulgularla hastaneye başvururlar. B12 vitamini eksikliği sıklıkla yetersiz
alım sonucu oluşmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde anne sütündeki eksiklik nedeniyle ilk 2
yaş grubunda anemi, nörolojik gelişimde gerilik ile bulgu verir. Tedavi maliyeti oldukça düşük
olmasına karşın, tedavide gecikme derin anemi, geri dönüşümsüz nörolojik hasar gibi oldukça ciddi
komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada B12 vitamin (kobalamin) düşüklüğü olan süt
çocuklarının hekime başvurmalarına neden olan yakınmaları değerlendirilmiştir.
Yöntem:
Çalışmaya Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Hematoloji polikliniğine direkt başvuran veya dış merkezden sevk edilen, izole B12 eksikliği saptanan
0-12 ay arası 102 sütçocuğu alındı. Ayrıntılı anamnez bilgileri alınıp, fizik muayeneleri yapılan
bebeklerin doktora başvuru nedenleri kayıt altına alındı.
Bulgu:
%54.9’u (n=56) kız, %45.1’i erkek toplam 102 bebeğin 76’sı (%74.5) yalnızca anne sütü ile 17’si
(%16.6)’sı anne sütü + formula, 9’u (%8.9) ise yalnız formula ile besleniyordu. Bebeklerin 25’inde
(%24.5) hiçbir semptom yokken, 47’sinde (%46) bebekte solukluk, 28 (%27.4) bebekte
emmeme/iştahsızlık, 22 (%22.5) bebekte huzursuzluk, 4 (%3.9) bebekte gelişme geriliği, 3 (%3.9)
bebekte hipotoni, 2 (%1.9) bebekte konvülziyon, 1 (%1) bebekte ise letarji mevcuttu. Bebeklerin
ortalama hemoglobin 10.2±0.8 g/dL, hematokrit % 33.2±2.1, MCV 72.6±3.9 fL, lökosit sayısı
11.2±2.7 x109/L, trombosit sayısı 257±103.2 x109/L, B12 vitamini 167.57±16.79 pg/mL bulundu.
Yanlız anne sütü ile beslenen grupta diğer gruplara göre B12 anlamlı ölçüde düşük (p<0.05) idi.
Semptomlarla B12 düzeyleri arasında ise ilişki saptanmadı.
Sonuç:
Süt çocuklarında B12 eksikliğinde görülen şikayetler çok geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle emmeme/iştahsızlık, huzursuzluk, hipotoni, ciltte pigmentasyon artışı, nedeni
belirlenemeyen periferik ödem gibi müphem semptomlar varlığında B12 eksikliğinin mutlaka ekarte
edilmesi gerekir. Prenatal dönemden itibaren annelerin, yaşamın ilk 6 ayında ise bebeklerin B12
düzeylerinin kontrol edilerek desteklenmesi, sonuçları ağır ve geri dönüşümsüz olabilen bu durumun
önlenebilmesi açısından önem taşımaktadır.

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ OLAN ÇOCUKLARDA SERUM EOSİNOFİLİK
KATİONİK PROTEİN DÜZEYLERİ
Erkan Doğan
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Karabük
Amaç:
İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA) süt çocukluğu döneminde en sık görülen besin alerjisidir. Tanıda ilk
ve en önemli basamak iyi alınmış bir öyküdür. İSPA çoklu immünolojik mekanizma ile
oluşabildiğinden birden fazla testin bir arada kullanılması tanı şansını artırır. Ancak testlerin negatif
olması tanıyı ekarte ettirmez. Son yıllarda birçok alerjik hastalıkların seyrinde serum eosinofilik
kationik protein (ECP) düzeylerinin arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmamızda İSPA tanısı
koyduğumuz çocukların serum ECP düzeyleri ölçülerek, hastalığın tanısında kullanılabilecek bir
parametre olup olmadığı araştırıldı.
Yöntem:
Çalışmamıza Mayıs 2017 – Mayıs 2018 tarihleri arasında Çocuk kliniğimizde İSPA tanısı
koyduğumuz yaşları 1,5 ay ile 12 ay arasında değişen 50 hasta ile yine aynı dönemde sağlam çocuk
polikliniğimizde izlenen herhangi bir alerjik problemi olmayan aynı yaşlarda 40 sağlıklı çocuk dahil
edildi. Çocuklardan alınan kan örneklerinde ECP değerleri immulite 2000 XPI cihazında
kemilüminans (macro-elisa) yöntemi ile test edildi.
Bulgu:
Ortalama ECP düzeyi İSPA grubunda 24,6 ng/ml (4,74-155), kontrol grubuna 9,27ng/ml (3-19) göre
istatistiksel açıdan anlamlı yüksek bulundu (p <0,05). İSPA’lı çocukların %56’ında (n= 28), kontrol
grubundaki olguların ise hiçbirinde serum ECP düzeyi referans aralık olarak kabul edilen 20 ng/ml‘nin
üzerinde saptandı. İSPA olan çocukların ortalama eosinofil sayısı 350 /mm3 (3-1790), kontrol grubuna
18/mm3 (18-46) göre istatistiksel açıdan anlamlı yüksek bulundu. Gerek İSPA olan grupda gerekse
kontrol grubunda serum ECP düzeyleriyle, eosinofil sayısı arasında pozitif yönde korelasyon saptandı.
İSPA olan çocukların en sık başvuru nedeni proktokolit (kanlı ve/veya mukuslu ishal): % 58 (n=29) ve
gastroözofagealreflü belirtileri: % 24 (n=12) idi. Proktokolit’li olguların %80’înde (n=20) serum ECP
düzeyleri 20’nin üzerinde olduğu bulundu. Çalışma grubu ile kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet gibi
sosyodemografik özelikler açısından anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç:
Çalışmamız İSPA olan çocuklarda serum ECP yüksekliği olabileceğini ortaya koyması açısından
önemlidir ancak tıpkı diğer laboratuvar testleri gibi serum ECP düzeyleri İSPA tanısı koymada
anamnez ve klinik değerlendirmenin önüne geçememektedir.

SEREBRAL VEN TROMBOZU İLE İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON
ARASINDAKİ İLİŞKİ; SEBEP Mİ SONUÇ MU?
Sevim Türay, Fatma Hancı, Nimet Kabakuş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu
Amaç:
Psödotümör serebri(PTS) ile serebral venöz sinus trombozu(SVST) arasındaki ilişki oldukça karmaşık
olup, bu iki antiteden hangisinin diğerine neden olduğu konusunda tartışmalar mevcuttur.
Çalışmamızın amacı kliniğimizde pseudotümor serebri tanısı alan hastalardan, etiyolojide
serebralvenöztromboz saptananlar ve saptanmayanlar arasındaki farklılıkları ve ortak yönleri
belirlemek, ayrıca tanı ve tedaviyi kesinleştirmedeki belirsizlikler ile görüntüleme yöntemlerinin
kısıtlılıklarını ortaya koymaktır.
Yöntem:
Kliniğimizde 2014-2018 yılları arasında 9’u serebral venöz tromboz olmak üzere toplam 26
psödotümör serebri tanısı konulan hastayı retrospektif olarak inceledik.
Bulgu:
Her iki grubun demografik özellikleri, klinik bulguları, BOS açılış basıncı değerleri ve etiyolojide
etken olan patolojiler benzerdi. Her iki grupta trombofilik faktörler mevcuttu. Manyetik
rezonansvenografi ile serebral sinüs ventrombozu tanısı konulan hastalardan 4 tanesinde akut / kronik
trombüs ya da varyasyon/hipoplazi ayrımı net olarak yapılamadı. Tedavi klinik deneyimlerimize göre
şekillendi.
Sonuç:
Çocukluk çağı PTS’nin etiyo patogenezini anlamak, bu konuda altta yattığına inanılan vasküler
anormallikleri saptamak için günümüzde yeterli çalışma yoktur. PTS nedeniyle oluşan trombozları ya
da tromboz sonrası gelişen intrakranyal hipertansiyonu saptayabilmek ve riskli hastaları belirlemek
için yapılması gereken laboratuar ve görüntüleme yöntemleri için ortak bir kılavuza ihtiyaç vardır.
Tüm bunların açığa kavuşması için çok merkezli, yüksek hasta sayısına sahip, prospektif çalışmalar
gerekmektedir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI TİROİD NODULLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Eda Mengen, Pınar Kocaay, Seyit Ahmet Uçaktürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi, Ankara
Amaç:
Çocukluk çağında palpe edilebilen tiroid nodül sıklığı yaklaşık olarak %2 civarındadır. Normal
muayenede palpasyonla saptanamayan nodüllerin çoğu ultrasonografi ile saptanabilmektedir. Saptanan
tiroid nodüllerinin ise yaklaşık olarak %25’i malign özellik göstermektedir ve bu oran erişkin yaş
grubu ile kıyaslandığında (%5) çok yüksektir. Bu nedenle çocukluk çağında tiroid nodüllü olguların
erken dönemde tespit edilerek malign özellik gösteren olguların tanımlanması ve detaylı incelenmesi
hayati bu açıdan önem arz etmektedir.
Yöntem:
Çalışmamız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Polikiliniğine 03.2015 ile 11.2018 tarihleri
arasında başvuran, tiroid nodülüne yönelik ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılan hastalar
arasında yapılmıştır.
Bulgu:
Toplam 27 olgu değerlendirilmiştir, bu olguların 20’si (%74) kız, 7 olgu (%26) ise erkekti. Hastaların
yaş ortalaması 15,46 iken en küçük olgumuz 6,6 ay en büyüğü ise 17 yaş 8 ay idi. Olguların
4’ünde(%14,81) otoimmun tiroidit mevcuttu. 27 olgunun 14’ünde (%51,85) benign sitoloji, 5’inde
(%18,52) tanısal olmayan sitoloji, 4’ünde (%14,81) belirsiz öneme sahip atipi, 3’ünde (%11,11)
papiller karsinom,1 (%3,7) hasta da ise foliküler neoplazi saptandı.
Sonuç:
Çocuk yaş grubunda tiroid nodülleri nadir görülür. Ancak malignite potansiyelinin yüksek olması
nedeniyle tiroid nodüllü olguların iyi değerlendirilip malignite riski taşıyan olguların İİAB ile
incelenmesi, sitoloji sonucu şüpheli olan olgularda ya da malignite saptanan vakalarda ise cerrahi
tedavi uygulanması önerilmektedir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE GEÇMİŞ BEŞ YILLIK DÖNEMDE
(2003-2007) PREMATÜR BEBEK MORTALİTESİ VE SON DÜNYA VERİLERİYLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Elif Çelik1, M. Adnan Öztürk2
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Aydın
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yenidoğan BD, Kayseri
Amaç:
Yenidoğan Ünite’sinde prematüre bebek mortalitesinin değerlendirilmesi, aynı ve son dönemdeki
literatür verileriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 2003-2007 yılları arasında doğan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve
ikinci düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan, gebelik haftaları 37 hafta ve altında olan, tüm
bebekler dahil edildi. Çalışma retrospektif olarak hasta dosyalarının taranması ile elde edildi.
Sonuçlar, istatistiksel olarak X2 testi kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular:
Çalışmaya 1780 prematüre bebek dahil edildi. 955’i (%53.7) erkek, 825’i (%46.3) kızdı. 372 bebek
kaybedildi (%20.9). Bebeklerin gebelik haftaları 22-37 hafta arasında ve doğum ağırlıklarının önemli
bir kısmı 1501-2000 g arasındaydı. 2003 yılındaki mortalite oranı %21.2, 2007 yılında %26.1 olarak
saptandı. Çalışmamızda doğum ağırlığı 500-749 g, 750-999 g ve 1000-1499 g olan bebeklerde
mortalite oranları sırasıyla %88,9, %64.6 ve %25.7 iken, 115.350 bebeği içeren bir kohort
çalışmasında bu oran sırasıyla %16.9, %18.4 ve %10.6 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda en sık
görülen ölüm nedeni solunum yetmezliği iken (%11.8) (Tablo 1), Avustralya kaynaklı bir çalışmada
bu oran %21 olarak saptanmıstır. Yine aynı çalışmada NEC %6, konjenital kalp hastalığı %3,
enfeksiyon %14 oranında tespit edilmişken, çalışmamızda bu oranlar sırasıyla %5.6, %2.7 ve %8’di.
Çalışmamızda tüm ağırlık gruplarında ölüm en sık 2-7. günler arasında (%43) görülürken, Ulusal
Yatan Hasta Örneği (NIS) Veritabanından elde edilen bilgilere dayanan bir çalışmada ise ölümlerin
%35'inin ilk gün, %58'inin ise1-3 günler arasında gerçekleştiği belirtilmiştir.
Çalışmamızda 134 bebek (%7.5) invitro fertilizasyon (IVF) gebelik yöntemi sonucu doğmuştu. IVF
gebeliklerde çoğul gebelik oranı %92.5’ti ve spontan gebeliklere oranla bu fark anlamlıydı. IVF
gebelik oranının yıllar içinde arttığı görüldü. (2003 yılında %3.2, 2007’de %7.1)
Sonuç:
Bu çalışmada neonatal ölümlerin, son literatür verileriyle benzer şekilde büyük kısmının prematürite
ve komplikasyonlarına bağlı olduğu görülmektedir.

Tablo 1. Prematürlede Yenidoğanlarda en Hastalarda Tespit Edilen Ölüm Nedenleri
Hasta Sayısı
Hasta Sayısı
Ölüm Nedeni
n %
n %
RDS
İKK, DIC
2 0.5
RDS, AK, İKK
1 0.3
Px
AK, DIC
2 0.5
RDS, AK, DIC
1 0.3
PM
PX, İKK
RDS, AK, DIC,
0.3
41 11.0
2 0.5
1
NEK
AK, RDS
34 9.1
DIC, NEK
2 0.5
RDS, PX
26 6.9
RDS, İKK, DIC
2 0.5
AK
18 4.8
AK, PX, DIC
2 0.5
S
17 4.6
AK, PX, DIC, S
2 0.5
DIC
15 4.0
PX, NEK
1 0.3
İKK
14 3.7
BP
1 0.3
AK, PX
11 2.9
RDS, NEK
1 0.3
KKH
10 2.7
AK, DIC, KKH
1 0.3
DIC, S
10 2.7
PX, DIC, S
1 0.3
RDS, AK, PX 9
2.4
PX, DIC, KKH
1 0.3
NEK
6
1.6
DIC, S, KKH
1 0.3
RDS, İKK
5
1.3
RDS, AK, PX, NEK 1 0.3
RDS, S
RDS, AK, İKK,
0.3
4
1
DIC
PX, S
4
1.0
DIC, KKH
1 0.3
S, NEK
4
1.0
DIC, BP
1 0.3
DIC, S, NEK 4
1.0
AK, PX, DIC, KKH 1 0.3
RDS, DIC
3
0.8
S, BP
1 0.3
İKK, S
3
0.8
NEC, KKH
1 0.3
PX, DIC
3
0.8
PX, İKK, S, NEK 1 0.3
PM: Prematürite, RDS: Respiratuvar distres sendromu, AK; Akciğer kanaması, Px: Pnömotoraks,
İKK: İntrakranial kanama, DIC: Dissemine intravasküler koagülasyon, S: Sepsis, NEK: Nekrotizan
enterokolit, KKH: Konjenital kalp hastalığı, BP: Barsak perforasyonu.
Ölüm nedeni

Hasta Sayısı
n
%
44 11.8
43 11.5

Ölüm Nedeni

KORD KANINDAKİ BİLİRUBİN SEVİYELERİNİN KISA DÖNEM NEONATAL
SONUÇLARLA İLİŞKİSİ
Rüveyda Gümüşer1, Tuba Kasap2, Şahin Takçı3
1-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı
2- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı
3- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı

Amaç:
Umblikal kord kan gazı analizi; yenidoğanın klinik durumunun, tedavi planının veya prognozun
belirlenmesinde kullanılan objektif bir yöntemdir. Bu çalışmada; umblikal kord kan gazında ölçülen
total bilirubin değerlerinin anne ve yenidoğan bebeğe ait demografik ve klinik özellikler ve neonatal
kısa dönem sonuçlarla ilişkisinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem:
Çalışmamız prospektif gözlemsel bir çalışma olup, bu çalışmaya Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde doğan 30. – 41. haftalar arasında doğan 300
yenidoğan dahil edildi. Yenidoğanların umblikal kord kanından ölçülen total bilirubin değerinin;
anneye ve bebeğe ait bazı özellikler ve bebeğin takibinde gelişen bazı klinik tablolarla ilişkisi
değerlendirildi.
Bulgular:
Hastaların ortalama kord kanı bilirubin seviyesi 1.95±0.61 mg/dL idi. Kordbilirubin seviyelerinin
doğum ağırlığı, doğum haftası, SGA olma durumu, mekonyum aspirasyon sendromu (MAS), postnatal
inleme, mekanik ventilasyon (MV) ihtiyacı, respiratuvardistres sendromu (RDS) ve annede
gestasyonel hipertansiyon (GHT) olması durumları ile ilişkili olduğu görüldü (Tablo 1). RDS için kord
bilirubin kesim değeri 2.1 mg/dl, postnatal inleme için ise 2 mg/dl olarak bulundu (Tablo 2).
Sonuç:
Kord bilirubin değerinin özellikle MAS, RDS, inleme ve MV ihtiyacı gibi önemli bazı postnatal klinik
tabloların öngörülebilmesinde fayda sağlayabileceği düşünüldü.

Tablo 1. Bilirubin değerlerinin yenidoğan ve anneye ait klinik verilerle karşılaştırılması
Klinik durum

Bilirubin
p
Ortalama ±Ss
MAS
Yok (n=296) 1,92±0,58
0,001
Var (n=4)
3,40±0,60
MV ihtiyacı
Yok n=250)
1,89±0,60
0,001
Var (n=50)
2,19±0,56
Postnatal inleme
Yok (n=210) 1,89±0,59
0,012
Var (n=90)
2,07±0,63
RDS
Yok (n=268) 1,91±0,60
0,005
Var (n=32)
2,25±0,61
GHT
Yok (n=295) 1,93±0,60
0,020
Var (n=5)
2,64±0,69
EMR
Yok (n=296) 1,94±0,61
0,070
Var (n=4)
2,37±0,37
Preeklampsi
Yok (n=279) 1,94±0,61
0,924
Var (n=21)
1,92±0,53
Annenin sigara
Yok (n=287) 1,94±0,61
0,914
kullanımı
Var (n=13)
1,95±0,59
MAS: mekonyumaspirasyonsendromu, MV: mekanik ventilatör, RDS: respiratuvardistres sendromu,
GHT: gestasyonel hipertansiyon, EMR: erken membranrüptürü
Tablo 2. Bazı değişkenlerin bilirubin ile ilişkisi için yapılan ROC analiz sonuçları
Bilirubin
Eğri
Pozitif
için kesim altında
İlişkili değişken
Duyarlılık
Özgüllük
prediktif
değeri
kalan
değer
(mg/dl)
alan
RDS
>2.1
0.652
0.562
0.708
0.187
Postnatal inleme >2.0
0.592
0.489
0.702
0.414
ROC: RecieverOperatorCharacteristicsCurve, RDS: respiratuvardistressendromu

Negatif
prediktif
değer

p

0.931
0.761

0.005
0.011

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA
HEPATİT A VE B AŞILARINA KARŞI GELİŞEN İMMUNOLOJİK YANITIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Derya Kalyoncu
İstinye Devlet Hastanesi, İstanbul
Amaç:
Hepatit B aşısı, güvenilir ve % 95 koruyuculuk oranına sahip bir aşıdır. Ancak sağlıklı bireylerde bile
primer bağışıklama sonrası % 4-10 oranında yeterli antikor cevabı oluşmamaktadır. Çalışmalar sağlıklı
çocuklarda hepatit A aşısı 1.dozundan 1 ay sonra immünitenin % 99, rapel dozdan sonra % 100
olduğunu göstermiştir.
Çalışmanın amacı inflamatuvar barsak hastalığı tanısı ile izlenen çocuklarda 3 doz hepatit B aşısı ve 2
doz hepatit A aşısı sonrası antikor yanıtı gelişip gelişmemesini ve koruyuculuk oranını belirlemektir.
Yöntem:
Çalışmaya inflamatuvar barsak hastalığı (İBH) tanısı ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi çocuk gastroenteroloji polikliniği tarafından izlenen 70 çocuk (ortalama yaş:12.1±3.6 yıl, 115 yaş, E/K:1.2) ile 50 sağlıklı çocuk (ortalama yaş: 9.2±1.7 yıl, 1-15 yaş, E/K:1.3) alınmıştır. İBH
tanılı çocukların 35’u ülseratif kolit, 25’si Crohn hastalığı 10’u belirsiz kolit idi. Her çocuğa serolojik
inceleme sonrası bağışık olmayanlara 0,1 ve 6.aylarda 3 doz hepatit B aşısı (20 µg, 0.5 ml, Genhevac
B, Sanofi Pasteur Diagnostic, France) ve 0 ve 6.aylarda 2 doz hepatit A aşısı (720 Elisa, 0.5 ml,
Havrix, GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgium) uygulanmıştır. Son doz hepatit B aşısından
1 ay sonra ve 3 doz aşı sonrası antikor yanıtı oluşmayan ve rapel doz alan çocuklarda rapel dozdan 1
ay sonra ve yıllık anti-HBs and anti-HBc düzeyleri bakılmıştır. Anti-HBs düzeyleri ≥10 mIU/ml olan
çocuklarda koruyucu immun yanıt gelişmiş kabul edildi.
Bulgu:
İnflamatuvar barsak hastalığı tanısı ile takip edilen, hepatit A’ya karşı bağışıklık kazanmamış olan 37
hasta çocuğa ve 35 sağlıklı çocuğa hepatit A aşısı uygulandı. Anti-HAV antikorları tüm hasta ve
sağlıklı çocuklarda pozitif saptandı (P=1.00). Tüm hasta ve sağlıklı çocuklara hepatit B aşısı
uygulandı. Primer aşılama serisinden (3 doz hepatit B aşısı, 0,1, ve 6.aylarda) 1 ay sonra 52 (% 74.2)
hastada, %90 sağlıklı kontrollerde hepatit B aşısına karşı serokonversiyon gelişti (p=0.003). Rapel
aşılama sonrası hasta grubunda serokonversiyon oranı % 85.7, kontrol grubunda % 96 saptandı
(P=0.07). Takip süresi boyunca hem İBH hasta grubunda hem de sağlıklı çocuklarda antikor
düzeylerinde belirgin düşme tespit edilmedi.
Sonuç:
Hepatit B aşısına karşı immunolojik yanıt, serokonversiyon gelişmesi inflamtuvar hastalığı olan
çocuklarda sağlıklı kontrollere göre daha düşük saptandı. Hepatit A aşısına karşı tam yanıt saptandı.

ROMATİZMAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA KARDİYAK STRAİN
(GERİLME) BULGULARI
Serkan Fazlı Çelik
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Kardiyoloji Bilim Dalı, Aydın,
Amaç:
Romatizmal kalp hastalığı (RKH) olan hastaların standart ekokardiyografik tekniklerle takibi rutin
olmasına rağmen, kardiak strain analizi miyokard fonksiyonları değerlendirme açısından çok daha
duyarlı bir tekniktir. Bu çalışmanın amacı; RKH olan çocuklarda miyokardial strain anormalliklerin
mevcut olabileceği hipotezini araştırmaktır.
Yöntem:
Kesin romatizmal kalp hastalığı tanısıyla takipli ve sadece mitral kapak yetmezliği olan çocuk
hastalar, standart ekokardiografi ve aynı seansta kardiyak 2D strain analizleri yapıldı. Hastalar mitral
yetmezlik derecesine göre hafif ve orta olmak üzere 2 alt gruba ayrılarak, global longitudinal gerilme
analizileri yaş, kilo, boy ve tansiyonları benzer sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
Bulgu:
Çalışmamıza kesin RKH olan 70 hasta ( 40 tanesi 1. derece, 30 tane 2.derece mitral yetmezlik olan) ve
40 sağlıklı çocuk alınmıştır. Hasta gruplarıyla kontrol grubu arasında demografik özellikler ve sol
ventrikül büyüklüğü ve ejeksiyon fraksiyonu dahil standart ekokardiografi parametreleri arasında
istatiksel hiçbir fark saptanmamıştır (Tablo 1). Hastaların ve kontrol grubunun global longitudinal
gerilme (GLS) değerleri sırasıyla (-20.6±3.12 ve -21.6±4.12, p=0.012) idi. Hasta subgrupları
incelendiğinde ikinci derece mitral yetmezliği olan RKH’ lı hastaların, istatiksel olarak daha düşük
global longitudinal gerilme değerleri mevcuttu (- 18.42 ± 3.02 ve - 21.18± 3.15 (P < 0.01) (Tablo 2).
Sonuç:
Normal standart ekokardiografi değerlerine rağmen RKH olan çocuklarda GLS azalmıştır. Mitral
yetmezlik derecesi artıkça bu azalma daha da anlamlıdır. Bu sonuçların RKH’ın patofizyolojisinde bir
rolü olup olmadığına karar vermek için daha uzun süreli ve daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tablo 1.
RKH (n = 70)

Kontrol (n = 40)

P

Yaş (yıl)

14.1±9.2

14.8 ± 3.4

0.45

Cinsiyet(kız/erkek)

30/40

18/22

0.82

Boy (cm)

155.1±14.4

156.3±12.1

0.54

Kilo(kg)

44.1±5.2

44.4±6.6

0.40

SKB (mmHg)

101±14.4

102±15.6

0.52

DKP (mmHg)

63.4±2.1

68.6±4.5

0.28

RKH; Romatizmal Kalp Hastalığı, SKP; Sistolik Kan Basıncı , DKP; Diastolik Kan Basıncı . Veriler,
ortalama ± standard deviasyon şeklinde verilmiştir.

Tablo 2.
Gruplar
RKH

Kontrol

(n=70)

(n=40)

EF (%)

61.2±3.4

60.4±2.8

FS (%)

31.1 ±1.6

31.6 ±2.3

LVIDs (mm/m²)

MY derecesi
P

1.derece

2.derece

P

(n=40)

(n=30)

0.26

61.6±2.2

63.4±2.5

0.45

0.48

30.6 ±1.4

31.9 ±2.4

0.48

21.2±2.5

19.6 ± 2.1 0.10

21.8±2.6

22.3±2.9

0.56

LVIDd (mm/m²)

33.4 ±4.1

32.7 ± 3.4 0.23

32.8±3.2

33.8±6.8

0.54

GLS

0.012* 20.6±3.12 21.6±4.12
21.18± 3.15 18.42 ± 3.02**

< 0.01

*P , 0.05: vs. kontrol.
**P , 0.05: vs. 1. Derece
MY: Mitral yetmezlik , EF: Ejeksiyon Franksiyonu, FS: Kısalma Franksiyonu, LVIDs : Sol ventrikül
sistol sonu boyut, LVIDd : Sol ventrikül diyastol sonu boyut, GLS: Global longitudinal strain.
Değerler, ortalama ± standart sapma olarak ifade edilmiştir.

TERAPÖTİK HİPOTERMİ TEDAVİSİNİN AKUT FAZ REAKTANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Suam, Ankara
Amaç:
Çalışmamızda hipoksik iskemik ensefalopatili(HİE) bebeklerde terapötik hipotermi tedavisinin CReaktif protein (CRP) ve İnterlökin-6 (İL-6) üzerine olan etkisini incelemeyi amaçladık.
Yöntem:
2017-2018 yılları içerisinde ünitemizde HİE tanısı ile izlediğimiz hastaların verileri retrospektif olarak
incelendi. İzlem sırasında yaşamını yitiren hastalar, terapötikhipotermi tedavisi verilmeyen hastalar ve
tetkiklerin alındığı sırada kanıtlanmış sepsis olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil
edilen hastaların hipotermi tedavisi öncesi ve sonrasında rutin bakılan CRP ve İL-6 değerleri
karşılaştırıldı.
Bulgu:
Çalışmaya 198 HİE tanısı almış hasta dahil edildi. 20 hasta kaybedilmiş olması, 46 hasta hipotermi
tedavisi verilmemiş olması, 6 hasta da tetkiklerin alındığı sırada kanıtlanmış sepsis bulunması nedeni
ile çalışma dışı bırakıldı. Yüz yirmi altı hastanın verileri değerlendirildi. Hastaların ortalama gebelik
haftası 38.4 (±1.85) hafta, doğum ağırlığı 3195 (±478) gram bulundu. Yetmiş iki saat süresince
uygulanan terapötikhipotermi tedavisinin tedavi öncesinde bakılan değerler ile karşılaştırıldığında
tedavi sonrasında CRP’de istatistiksel olarak anlamlı bir yüksekliğe sebep olduğu görüldü (sırasıyla
öncesi 2.07(±3.9) ve sonrası 16.4(±36.6) mg/L, p:0.00). İL-6 ise hipoksi etkisi ile erken dönemde
yüksek bulunurken, hipotermi tedavisi sonrası düşük saptandı (294(±752) - 133(±515) pg/ml, p:0.09).
Beyaz küre sayısı da yine hipoksi etkisi ile hipotermi tedavisi öncesinde yüksek iken, tedavi
sonrasında düşük saptandı (24063(±8296) -11828(±5198) /µL, p:0.00).
Sonuç:
Terapötik hipotermi tedavisi sonrası, enfeksiyon olmaksızın CRP yüksek bulunabilir. Akut faz
reaktanlarını değerlendirirken hipoterminin etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

BANYO(SICAK SU) EPİLEPSİSİ
Esra Serdaroğlu
Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü
Amaç:
Banyo (sıcak su) epilepsisi, sıcak suyun baş, boyun veya gövdeye dökülmesiyle tetiklenen nöbetlerin
görüldüğü refleks bir epilepsi türüdür. Nöbetler jeneralize veya fokal olabilir. Hastaların sudan
etkilenme dereceleri birbirinden farklıdır. Ailevi ve bölgesel yatkınlık tanımlanmıştır.
Yöntem:
Bu çalışmada Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü’nde banyo epilepsisi ile izlenen
hastaların klinik ve elektrofizyolojik özellikleri incelenmiştir.
Bulgu:
Sıcak su epilepsisi tanısıyla 10 hasta (kız/erkek=2/8) izlenmektedir. Bulguların başlama yaşı ortalama
olarak 6 yaştır (1,5-10 yaş). Üç hastada aile öyküsü mevcuttur. Hastaların 6 tanesinde ılık su ile de
tetiklenme olmuştur. Üç hasta banyo dışında da nöbet geçirmiştir.
Öyküden sıcak suyun baştan 1-3 kez dökülmesi ile nöbetlerin tetiklendiği; bulguların halsizleşme, boş
bakma, gözlerde kayma, uyuma isteği (+/- kusma) şeklinde olduğu öğrenilmiştir. Dört hastanın banyo
sırasında korku benzeri kötü duygular yaşadığından yıkanmaktan kaçındığı, üç hastanınsa o esnada
kendini çok iyi hissettiği ve rahatladığı belirtilmiştir. Bir hastada nöbet sırasında hep aynı düşüncenin
tekrarladığı öğrenilmiştir. Bu düşünceleri ayrıntılı anlatması istendiğinde hasta poliklinikte nöbet
geçirmiştir. İnteriktal EEG tetkikinde, 3 hastada fokalepileptiform bozukluk saptanmıştır.
Antiepileptik tedavi, valproat (n=2), karbamazepin (n=2) ve levetirasetam (n=1) olarak toplam dört
hastaya verilmiştir.
Sonuç:
Sıcak su epilepsisi, 1945’te tanımlanmış iyi huylu bir refleks epilepsi türüdür. 40-50 derecelik suyun
baştan aşağı dökülmesi ile tetiklenir. Bölgesel farklılıklar göstermesinin banyo alışkanlıkları ve
genetik yatkınlığa bağlı olduğu öne sürülmüştür. Bir hastada görüldüğü gibi banyodaki düşüncelerle
nöbetin tetiklenmesi mekanizmada termoregülasyon bozukluğunun haricinde etkenler olduğunu
düşündürmektedir. Tedavide banyo suyu sıcaklığının düşürülmesi ilk adımdır. Antiepileptik tedavi,
ılık suyla da nöbetler tetiklendiğinde veya refleks olmayan nöbetler tabloya eklendiğinde gündeme
getirilmelidir.

TEK TARAFLI MULTİKİSTİK DİSPLASTİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN
ÇOCUKLARDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ FAKTÖRLER
Defne Ay Tuncel1, Ali Anarat2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
Amaç:
Çalışmamızda tek taraflı multi kistik displastik böbrek hastalığı olan çocukların hipertansiyon sıklığı
ile buna etkili olabilecek plazma renin aktivitesi, anjiyotensin, aldosteron, kan biyokimyası, idrarda
proteinüri, mikroalbümin incelendi.
Yöntem:
Çalışmanın birinci aşamasında; 1993-2010 yılları arasında takip edilen tek taraflı multi kistik
displastik böbrek hastalığı olan 87 hastaların dosyaları retrospektif incelendi. İkinci aşamasında; kan
verme, idrar toplama ve yaşam içi kan basıncı izlemini gönüllü kabul eden 22 tek taraflı
multikistikdisplastik böbrek hastası ile benzer yaş ve cinste olup, bilinen bir böbrek hastalığı ve
hipertansiyon semptomları olmayan 22 sağlam çocuk kontrol grubu alındı. Çocuklara 24 saat süre ile
yaşam içi kan basıncı uygulaması ile hipertansiyon sıklığına bakıldı; her iki gruptan plazma renin
aktivitesi,
anjiyotensin,
aldosteron,
kan
biyokimyası,
idrarda
protein
ve
mikroalbüminçalışıldı.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda istatiksel
analiz yapıldı.
Bulgu:
Tek taraflı multi kistik displastik böbrek hastalığı olan grupta hipertansiyon sıklığı, plazma renin
aktivitesi, aldosteron ve potasyum seviyeleri sağlam gruba göre istatiksel olarak anlamlı yüksek
bulundu. Diğer parametrelerde istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı. Tek taraflı
multikistikdisplastik böbrek hastalığı olan grupta hipertansiyon sıklığı, plazma renin aktivitesi
(59.38±65.45, 21.66±17.57 mU/L, sırası ile, p=0.01), aldosteron (202.85±193.02 ve 84.18±68.69
pg/ml, sırası ile, p=0.02), potasyum seviyesi (4.61±0.56, 3.97±0.76 mEq/L, sırası ile, p=0.03) ve
hipertansiyon sıklığı (18.2%, 0%, sırası ile p=0.04) sağlam gruba göre istatiksel olarak anlamlı yüksek
bulundu. Diğer parametrelerde istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı (p>0.05).
Sonuç:
Tek taraflı multi kistik displastik böbrek hastalarında hipertansiyon sıklığı önemli derecede yüksek
bulundu. Hipertansiyonun renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi ile ilgili olduğu görüldü.
Hipertansiyonda etkili olan hasta böbrek mi, yoksa sağlam kompanzatuar böbrek mi, keza nefrektomi
ile bu sıklık azaltılabilir mi gibi sorulara cevap için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Çocuklarda yaşam
içi kan basıncı ölçümlerinin değerlendirilmesinde çalışmaların yeterli olmadığı ve ileri çalışmalara
ihtiyaç vardır.

ÇOCUKLARDA GROS HEMATÜRİ; 100 OLGUNUN RETROSPEKTİF
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hülya Nalçacıoğlu, Binnaz Çelik, Funda Baştuğ
Kayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Nefroloji
Amaç:
Çocuklarda groshematüri nadir görülür. Çalışmamızda groshematürinin nedenleri, önemi ve ayırıcı
tanı gerekliliği gösterilerek gereksiz girişimsel incelemelerin önlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem:
Ocak 2016 - Nisan 2017 tarihleri arasında, çocuk acil kliniğimizde groshematüri tanısı alan 100 hasta,
etiyoloji, klinik, laboratuvar bulguları ve izlem sonuçlarıyla geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.
Etiyoloji standart idrar tahlili yöntemleri, klinik laboratuvar testleri ve görüntüleme çalışmalarına
dayanarak belirlenmiştir.
Bulgu:
İncelenen 100 hastadan klinik değerlendirmesi eksik olan 18 kayıt dışlanarak 82 hasta değerlendirildi.
82 hastanın (59’u erkek) yaş ortalaması 9,8 ± 5,0 idi. 70 hastada nonglomerüler gros hematüri saptandı
ve en sık görülen etiyoloji üriner sistem enfeksiyonu-hemorajik sistit (hasta sayısı: 35), hiperkalsiüri
(hasta sayısı= 12), üretralji (n = 8) idi. Nonglomerüler gros hematüri tanılı 15 hastada etyoloji
bulunmadı. Bu çocukların sadece 3'ünde gros hematüri nüksü olduğu görüldü. 12 hastada glomerüler
hematüri tespit edilerek böbrek biyopsisi planlandı.
Sonuç:
Çocukluk yaş grubunda gros hematüri ile başvuran hastalarda en sık olarak nonglomerüler hastalıklar
saptanmıştır. Gros hematüri çocuk ve adolesanlarda sıklıkla benign nedenlidir. Ürolojik
değerlendirmenin boyutu hastanın kliniğine göre değerlendirilmelidir. Sistoskopi, yalnızca hematürisi
düzelmeyen veya görüntüleme yöntemlerinde anlamsız bulguları olan hastalara yapılmalıdır. Tanıda,
seçilmiş olgularda böbrek biyopsisi düşünülmelidir.

IL-10 RESEPTÖR DEFEKTİ İLE TAKİP EDİLEN VAKALARIMIZIN KLİNİK VE
LABORATUAR ÖZELLİKLERİ
Hasan Kapaklı1, Esra Hazar Sayar1, Aylin Alan Yücel2, Vedat Uygun3, Şükrü Nail Güner1, Kaan
Bostuğ4, Erik Glocker5, Luigi D. Notarangelo6, Sevgi Keleş1, İsmail Reisli1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilim Dalı,
Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı,Konya
3Medikalpark Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Antalya
4Avusturya Bilimler Akademisi Moleküler Tıp Araştırma Merkezi, Viyana, Avusturya
5Mikrobiyoloji Üniversitesi Tıp Merkezi Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Hijyen Freiburg, Almanya
6Amerika Ulusal Sağlık Örgütü, İmmunoloji ve Alerji Ana Bilim Dalı, Washington, DC, USA
Amaç:
IL-10, aktive olmuş makrofajlar ve Th2 hücreleri tarafından üretilir.IL-10 reseptörü iki alfa molekülü
(IL- 10R1), iki de beta molekülünden (IL-10R2) oluşmaktadır.IL-10’un sindirim sistemi mukozası
üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.IL-10’da veya reseptörlerindeki bozukluk
saptanan kişilerde enflamasyonu baskılayan sinyal yolu çalışmayıp,enflamasyon kontrol altına
alınamayacağından erken başlangıçlı,ciddi enterokolit gelişebildiği bilinmektedir. Erken başlangıçlı
enflematuar barsak hastalıklarında genetik tanının önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
Yöntem:
Kliniğimizde IL-10 reseptör defekti tanısı ile takip edilen 5 olgu çalışmaya dahil edildi. Vakalarımızın
kliniğinin yanında immünolojik testleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgu:
Hastalarımızın üçü erkek ve ikisi kız olup başvuru yaş ortalaması 3,4 ay idi (1-6 ay). Beş hastanında
başvuru şikayeti tekrarlayan ishal, kilo alamama, gaitada kan ve ateş idi. Ailelerin tümünde akraba
evliliği mevcuttu. Hastalardan ikisi kardeşti ve diğer iki aile arasında da akrabalık mevcuttu.
İmmunolojik değerlendirmelerinde IgG, M, ve A ortalamaları sırasıyla 690±144(N:374-789); 56±45
(N:36-77) ve 48±36 (N:13-72) mg/dl idi. Bir olguda NK hücre(CD16-56:%3) (N:%5-%12) ve iki
olguda da B hücre oranında(CD19+:%3 ve %8) (N:%10-%15)düşüklük mevcuttu. Dört olgunun
isohemaglütinintitresi düşük olup iki olgunun hepatit aşı yanıtlarında yetersizlik saptandı. Dört
olgunun yapılan kolonoskopi bulguları Chron Hastalığı ile uyumlu idi. Tekrarlayan kolit nedeniyle sık
hastane yatışları olan hastalara IVIG tedavisi başlandı. Yapılan genetik analizlerde IL-10 reseptör A ve
B defektitesbitedildi. Aldıkları tedavilere rağmen klinik bulguları düzelmeyen hastalardan 4 üne kemik
iliği nakli yapıldı. Üç hasta nakil sonrası ve 1 hastamız da donör bulma aşamasında exitus oldu. Bir
hastamız nakil sonrası 9 aydır takibimiz altındadır
Sonuç:
Erken başlangıçlı kronik ishal, kilo alamama, kanlı gaita ve ateş gibi enflamatuar bağırsak hastalığı
bulguları olan hastalarda IL-10 reseptör defekti hatırlanmalı, tanı ve kök hücre nakli için çok hızlı
hareket edilmelidir.

SÖZEL SUNU ÜÇÜNCÜSÜ
DİŞ ÇEKİMLERİ DERİN SEDASYONLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PEDİATRİK
HASTALARDA NAZAL KANÜL İLE NAZAL MASKE VENTİLASYON
UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Seher Orbay Yaşlı1, Dilek Günay Canpolat1
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon, Kayseri1
Amaç:
Ciddi kaygı ya da korku nedeniyle diş tedavisi gerçekleştirilemeyen çocuklarda veya mentalretarde,
psikiyatrik problemi olan ve iletişim kurulamayan erişkin hastalarda, dental tedaviler derin sedasyon
ile gerçekleştirilmektedir. Derin sedasyon sırasında sürekli oksijen uygulaması yapılmalıdır. Bu
çalışmada, dental işlemleri esnasında derin sedasyon uygulanan hastalarda oksijenizasyonu idame
ettirmek amacıyla kullanılan nazal kanül ve nazal maske ile ventilasyon uygulamalarının, hasta ve
cerrah konforu, komplikasyonlar ve hemodinamik parametreler bakımından karşılaştırılması
amaçlandı
Yöntem:
Çalışma Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Çene ve Diş Cerrahisi Anabilimdalı
ameliyathanesinde randomize ve prospektif olarak gerçekleştirildi. Hastalar nazal kanül (Grup 1) ve
nazal maske (Grup 2) grubu olarak ikiye ayrıldı.
Bulgu:
Çalışmaya Grup 1’de 36, Grup 2’de 37 olmak üzere toplam 73 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama
yaşı 5.53±1.96 ve ortalama kilosu 20.945±6.59 idi. Hemodinamik parametreler açısından
karşılaştırıldığında, ilaç sonrası kalp hızı Grup 2’de Grup 1’e göre istatistiksel anlamlı düşük bulundu.
İlaç sonrası oksijen saturasyonları Grup 2’de Grup 1’e göre istatistiksel anlamlı yüksek bulundu
(p=0.002, p<0.001).Cerrah memnuniyeti Grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.001).
İşlem esnasında gelişen komplikasyonlar (saturasyon düşüklüğü, SP02<90) Grup 2’de istatistiksel
anlamlı düşüktü (p<0.001).
Sonuç:
Dental tedavileri derin sedasyon altında gerçekleştirilen pediatrik yaş grubunda nazal maske ile
ventilasyon uygulamasının; işlem esnasında anestezi komplikasyonlarının daha az görülmesi,
hemodinamik parametrelere olumlu etkisi ve cerrah memnuniyetinin daha iyi olması nedeniyle nazal
kanül uygulamasına göre daha güvenli ve etkin bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.

BÜNYAN T TİPİ CEZAEVİ ANNE YANINDA KALAN 0–6 YAŞ ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİM DÜZEYLERİ
Aslı Mutlugün Alpay1, Işıl Çakır2
1.Bünyan Devlet hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
2.Kayseri Şehir hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
Amaç:
Çocuklar büyüme sürecinde belli gelişim aşamalarından geçmekte olup, yaşamın ilk altı yılı bireyin
gelişimi açısından büyük bir önem taşımaktadır. 0-6 yaş çocuğun gelişiminin en hızlı ve yoğun olduğu
dönemdir. Çocuğun bu yaş aralığında gelişimsel açıdan destekleyen olumlu uyarıcıların sunulduğu bir
ortamda yetiştirilmesi çocuğun beyin ve gelişimi açısından oldukça önemlidir. Cezaevinde doğan ya
da sonradan anneleriyle orada yaşamak zorunda olan 0-6 yaş çocuklar bu uyarıcılardan mahrum
kalmaktadır. Biz bu çalışma ile cezaevinde anneleriyle yaşayan çocukların sosyodemografik
özelliklerini ve geliş im düzeylerinin belirlemeyi amaçladık.
Yöntem:
Bu çalışma 2019 yılının Ocak ayında Kayseri Bünyan’da Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurum’unda
anneleriyle kalan 0-6 yaş çocuklar dâhil edilmiş tir. Toplam çocuk sayısı 32 iken, bazı çocukların
kurum dış ında olmaları ve çalış mayı reddetmeleri nedenlerinden dolayı, çalış ma 26 çocuk üzerinde
yürütülmüş tür. Kendi hazırladığımız bir form ile çocukların sosyodemografik özellikleri, beslenme
düzeyleri, uyku düzenleri, tuvalet eğitimleri sorgulandı. Ayrıca tüm çocuklara fiziksel muayeneleri ile
laboratuar testleri ve geliş imsel düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Denver Gelişim II Testi
uygulanmış tır.
Bulgu:
Çocuklarda yaş ortalaması 35,61 ± 18,3 ay olup en küçük 11 aylık idi. Araş tırma dâhilinde 17 kız, 9
erkek çocuk mevcut idi. Çocukların 10’unun annesinin okur-yazarlığı olmazken, 8’i ise üniversite
mezunu idi. Çocuklardan 1’i Konjenital kalp hastası, 1’i hidrosefali, 1’i işitme engeli, 1’i hepatit C,
1’inde eklem romatizması, 4’ünde ise astım tanısı mevcut idi. Laboratuar testlerinde % 65,3’ünde
demir eksikliği, %11,7’sinde B12 eksikliği, %69,75’inde D vitamini eksikliği tespit edilip tedavi
planları yapılmıştır. Denver Gelişimsel Tarama Testi II genel sonuçlarına bakıldığında 0-36 aylık
çocukların 11’nin, 37- 72 aylık çocukların ise 7’si normal geliş im gösterdiği tespit edilmiştir. Ceza
infaz kurumlarında kalma süreleri arttıkça tüm geliş im alanlarında geliş imsel risklerinin de arttığı
görülmüş tür. (p<0.01)
Sonuç:
Sonuç olarak anneleriyle Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan henüz gelişim döneminde olan 0-6 yaş
çocukların bu süreçten en fazla etkilendiği, dış ortamdan mahrum kalmalarının gelişimleri için uygun
olmadığı sonucuna varılmıştır.

SÖZEL SUNU ÜÇÜNCÜSÜ
OBEZ ÇOCUKLARDA ATRİYAL ELEKTROMEKANİK GECİKMENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatih Temiz1, Hatice Güneş2, Hakan Güneş3
1Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi, Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim dalı,
Kahramanmaraş,
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Pediatri Anabilim dalı, Kahramanmaraş,
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim dalı, Kahramanmaraş,
Amaç:
Çocukluk çağı obezitesi, şiddetli morbidite ve mortalite ile seyreden, son yıllarda dünyada giderek
artan sıklıkta görülen, sağlık sorunlarından biridir. Özellikle kardiyovasküler hastalıkların ve
aritmilerin gelişiminde ciddi predispozan oluşturmaktadır. Elektromekanik gecikmenin (EMD)
supraventriküler taşikardi gelişimi için bir prediktör olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın amacı; aritmi
semptomlarından olan EMD’nin, obez çocuklarda olup olmadığını araştırmaktır.
Yöntem:
Çalışmaya 8-18 yaş arası 59 obez, benzer yaş ve cinsiyette kontrol grubu olarak 38 sağlıklı hasta
alındı. Tüm bireylere transtorasik eko ve doku doppler ekokardiyografi (TDI) uygulandı. Sistolik ve
diyastolik sol ventrikül (LV) fonksiyonları, intra ve atriyal elektromekanik gecikme TDI ve
konvansiyonel ekokardiyografi ile ölçüldü.
Bulgu:
Obez hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre PA lateral, PA septum, intra ve atriyal elektromekanik
gecikmeler anlamlı olarak uzamıştı (sırasıyla p <0.001, p = 0.001, p <0.001 ve p <0.001). EMD ve
intra-atriyal EMD, beden kitle indeksi (BKİ) değerleri ile pozitif korelasyon gösterdi (sırasıyla r =
0.484, p <0.001 ve r = 0.376, P = 0.001;) BKİ, atriyal EMD ile anlamlı olarak ilişkiliydi (β = 0.473, p
<0.001), ancak serum glukoz düzeyi ve trombosit sayısı arasında atriyal EMD ile ilişki bulunmadı.
Sonuç:
Çalışmamızda obez çocuklarda elektromekanik gecikmenin kontrol grubuna göre arttığını, intra-atriyal
elektromekanik gecikmenin vücut kitle indeksi ile korele olduğunu bulduk. Ek olarak, BKİ'nin obez
çocuk hastalarda inter-atriyal elektromekanik gecikmenin bağımsız bir belirleyicisi olduğunu da
bulduk.

EBSTEİN ANOMALİLİ HASTALARDA İNTERATRİYAL AÇIKLIKLARIN
TRANSKATETER YOLLA KAPATILMASI: 3 AYRI HEMODİNAMİ - 3 AYRI YAKLAŞIM
Sezen Ugan Atik1, Levent Saltık1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
Amaç:
Ebstein anomalisinde interatriyal açıklıklar sıklıkla görülmektedir. Bu defektlerin varlığı sistemik
desatürasyon, sağ kalp yetersizliği, pulmoner hipertansiyon ve paradoks emboli risklerini de
beraberinde getirmektedir. Transkateter kapatma bu gibi durumların önlenmesi açısından faydalı
olabileceği gibi sağ atriyum drenajını engelleyerek sorun da çıkartabilir. Bu yazıda interatriyal
defektleri transkateter yolla kapatılmış; 3 farklı hemodinamideki 4 Ebstein anomalili hasta
sunulmuştur.
Olgular:
2016 yılında Ebstein anomalili 4 hastanın interatriyal açıklıkları transkateter yolla cihaz aracılığı ile
kapatıldı. İki hastada (Olgu 1 ve 2) nefes darlığı yakınması mevcuttu. Hastaların tanımlayıcı özellikleri
ve işlem öncesi/sonrası bilgileri Tablo 1’de özetlenmiştir. İşlem öncesi renkli Doppler ile iki yönlü
atriyal şantı bulunan ve hafif arteriyel desatürsyonu olan bir hastada önce atriyal septal defekt balon ile
kapatılarak test oklüzyonu uygulandı. Bu hastadaki defekt test oklüzyonunda hemodinamik sorun
olmadığının belirlenmesi üzerine kapatıldı ve hastanın sistemik satürasyonu %90’dan %98’e yükseldi.
Diğer 2 hastada renkli Doppler ile atriyal şant soldan sağa olduğundan ve arteriyel desatürasyon
olmadığından test oklüzyonu uygulanmadan direkt olarak kapatıldı. Paradoks emboli sorunu olan
hastadaki patent foramen ovale de aynı şekilde direkt olarak kapatıldı. İşlem sonrası atriyal septal
defekti olan olgulardaki hem klinik yakınmaların kaybolduğu hem de triküspit yetersizlik
derecelerinin gerilediği gözlemlendi. Patent foramen ovalesi kapatılan olgunun 2 yıllık izleminde
emboli tekrarı görülmedi.
Sonuç:
Literatürde özellikle Ebstein anomalili pediatrik olgularda interatriyal defekt kapatılmasının etkilerini
inceleyen çok az sayıda yayın mevcuttur. Atriyal septal defekti olan Ebstein anomalili hastalarda
atriyal şantın yönü ve hastanın sistemik satürasyonu değerlendirilmesi gereken temel unsurlardır ve
kapatma tekniği buna göre belirlenmelidir(balon test oklüzyon yapılıp yapılmaması). Bu kriterlere
uyularak defektleri kapatılan hastalarda klinik ve hemodinamik sorun olmamaktadır. Bunun yanısıra
hastaların semptomlarında ve triküspid yetersizlik derecelerinde azalma görülmektedir. Ebstein
anomalili hastalarda sağ atriyum basınç yüksekliği emboli riskini arttıracağından embolik olay öyküsü
olan hastalar patent foramen ovale yönünden araştırılmalı ve patent foramen ovale kapatılarak
potansiyel risk azaltılmalıdır.

Tablo 1:
Olgu 1

Olgu 2

Olgu 3

Olgu 4

(18y, E)

(16y, K)

(6y, K)

(43y, E)

14

11

11

PFO

15-21

9-11

7-9

TTE ‘de ASD çapı
(maksimum çap) (mm)
TEE ‘de ASD çapı

-(minimum-maksimum) (mm)
Balon “sizing” çap (mm)

20

14

9

25

Kullanılan cihaz ve ölçüsü (mm)

Occlutech
Flex-II ASD
occluder (21)

Occlutech
Flex-II ASD
occluder (13,5)

Occlutech Flex-II
ASD occluder
(9)

Occlutech FlexII PFO cihazı
(23/25)

2

1.51

1.5

-

%90-%98

%98-%99

%98-%98

%98-%98

Triküspid yetersizlik derecesi
(işlem öncesi-işlem sonrası)

Orta →→ hafif

Orta→→ hafif

Orta→→hafif/orta

Hafif ↔ hafif

İşlem sonrası izlem süresi (yıl)

3

2

2

2

Qp/Qs
Oksijen satürasyonu
(işlem öncesi-işlem sonrası)

TTE: Transtorasik ekokardiyografi, ASD: Atriyal septal defekt, TEE: Transtorasik ekokardiyografi,
PFO: Patent foramen ovale

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA EV KAZALARI
Özlem Tezol, Mehmet Alakaya
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Amaç:
Ev kazaları çocuklar için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Okul öncesi çocuklar ev kazası geçirme
oranı en yüksek olan gruptur. Bu çalışmada 0-60 ay grubu çocuklarda ev kazaları sıklığının ve ev
kazaları ile ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlandı.
Yöntem:
Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın verileri Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında Sağlam Çocuk
Polikliniği’nde görüşülen 305 annenin 55 sorudan oluşan soru formunu cevaplamasıyla elde edildi.
Veriler sayı, yüzde dağılımları, ortalama ve ki-kare testi ile değerlendirildi.
Bulgu:
Çocukların %54,8’i erkek, ortalama (SD) yaşı 2,75(1,54) yıl idi. Annelerin %52,5’i çocuğunun en az 1
kez ev kazası geçirdiğini belirtti. Düşme en sık (%75) yaşanan kaza tipiydi. Birden fazla kaza tipi
geçirme sıklığı %11,25 idi. Kazaya zemin hazırlayan faktörlerden çocuğun devamlı hareket etmesi
(%63) ve çevresini keşfetme/öğrenme konusunda meraklı olması (%62) en sık belirtilen faktörlerdi.
Mutfaklarda yangın tüpü bulunmaması (%89), banyolarda çocuğun ulaşabileceği su kovası bulunması
(%37),odalarda mobilyaların duvara monteli olmaması (%59),balkon/bahçe/çatılarda korkuluk-çit
bulunmaması (%52) ev bölümlerine göre en sık saptanan risk faktörleri oldu. Ev kazalarından
korunma ve kaza gerçekleştiğinde doğru ilk yardım uygulama konularında sağlık çalışanlarından
eğitim/danışmanlık alma oranı %20 olarak bulundu, ev kazalarının %81’inin anne evdeyken yaşandığı
saptandı. Ortalama (SD) yaş ev kazası geçirenlerde 3,10 (1,38),ev kazası geçirmeyenlerde 2,36 (1,62)
idi ve ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı(p<0,001). "Çocuğumun başına ev
kazası geldi" diyen annelerin oranı çocuklarının yaşına göre ≤15 aylık grupta %30,16-30 aylık grupta
%52,31-45 aylık grupta %70,46-60 aylık grupta %57 bulundu(p<0,001). Ev kazası geçirenlerde
annenin çalışıyor olma oranı ve çocuğun anne bakımı dışında bir bakım alıyor olma oranı kaza
geçirmeyenlere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,047,p=0,038). Ev kazası geçiren ve
geçirmeyenlerde cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, aile yapısı, ailenin çocuk sayısı, anne-baba yaş
ortalamaları, özel bakım gerektiren bir hastalık varlığı, kazalar konusunda eğitim/danışmanlık almış
olma açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).
Sonuç:
Okul öncesi çağda her iki çocuktan birinin ev kazası yaşadığı saptandı. Bu yaş grubunda anne
bakımının ev kazalarına karşı koruyucu olduğu tespit edildi. Ev kazaları konusunda sağlık
çalışanlarından bilgilendirme/danışmanlık hizmeti alma oranının ve hizmetin etkinliğinin artırılması
gerektiği görüldü.

TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA KARACİĞER FİBROZİSİNİN NONİNVAZİV
YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Sevcan İpek1, Can Acıpayam2
1-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.
2-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi BD.
Amaç:
Beta talasemi major anemi, büyüme geriliği, sarılık, hepatosplenomegali ve kemik değişikliklerinin
görüldüğü ve genellikle yaşamın ilk yılında tanı konulan ciddi bir hastalıktır. Talasemi major
hastalarında vücutta demir birikimi olmaktadır. Demir birikmesi artmış metabolik komplikasyonlarla,
kardiyovasküler hasarın hızlı ilerlemesi ile ve daha ciddi olarak karaciğer inflamasyonuna fibrozis ve
hepatoselüler karsinoma gelişmesine yol açabilir. Hiperferritinemi ve orta derecede demir birikmesi
nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkilidir. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığını noninvazif
olarak tanımak için çeşitli biyobelirteçler kullanılmıştır. Çalışmamızda talasemi majör hastalarında
AST/ALT oranı, FİB4 skoru, AST/PLT oranı ile nonalkolik yağlı karaciğer hastalığını erken aşamada
tanıyabilmeyi amaçladık ve böylece gerekli önlemler alınarak mortalite ve morbiditenin
azaltılabileceğini düşündük.
Yöntem:
Çalışma 1 ile 18 yaşlarında talasemi majör ile takipli 40 hasta ve birebir eşleşmiş aynı yaşta ve
cinsiyette 41 sağlıklı çocuğun elektronik ve dosya kayıtları retrospektif olarak taranarak yapıldı. Hasta
ve kontrol grubunun AST/ALT, AST/ PLT, FİB4 skoru hesaplandı.
Bulgu:
Kontrol ve hasta grubunun sırası ile AST (26,29±6,6 ;43,46±36,8: p=0,00), ALT (16,95±6,1;
40,94±62,7: p=0,025), PLT (309 ±76 ;423±245: p>0,05), AST/ALT (1,68±0,58; 1,6±0,74: p>0,05),
AST/PLT (0,08±0,02; 0,16±0,24: p>0,05), APRI (0,19±0,4; 0,36±0,54 p>0,05), FİB4 skoru
(0,21±0,12; 0,23±0,22: p>0,05) tespit edildi.
Sonuç:
AST ve ALT tek başlarına anlamlı farklı iken AST/ALT, AST/PLT ve FİB4 skoru oranı istatistiksel
olarak anlamlı değildi. Çalışmamızın kısıtlılıkları bu sonucu doğurmuş olabilir tek merkezli çalışma ve
kısıtlı sayıda hasta olduğu için dağılımımız normal olmadığı için nonparametrik testler kullanılmıştır.
Çok merkezli ve hasta sayısının daha fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır.

SÖZEL SUNU İKİNCİSİ
ANTİ NÜKLEER ANTİKOR POZİTİFLİĞİ SAPTANAN 0-18 YAŞ GRUBUNDA KLİNİK
SONUÇLAR: GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
Nihal Şahin1, Ayşenur Paç Kısaarslan1, Sümeyra Özdemir Çiçek1, Neslihan Günay1, Ayşe Seda
Pınarbaşı1, Sibel Yel1, İsmail Dursun1, Hakan Poyrazoğlu1, Hüseyin Kılıç2, Ruhan Düşünsel 1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji – Romatoloji Ünitesi, Kayseri
2 Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri
Amaç:
Anti nükleer antikor (ANA) testi otoimmun hastalıkların tanısında önemlidir. Ancak zayıf pozitif
prediktif değere sahiptir ve genel popülasyonun % 10’unda pozitif saptanmaktadır. Bu çalışmada
üçüncü basamak pediatri kliniklerinde çeşitli nedenler ile ANA testi çalışılmış ve pozitif saptanmış
çocuklarda klinik sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem:
2013-2017 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çeşitli bölümler
tarafından ANA testi istenilmiş 0-18 yaş grubu hastaları retrospektif olarak değerlendirildi. ANA testi
pozitif olan ve hastane kayıtlarına ulaşılabilen hastalar incelendi. Otoimmun hastalık saptananlar grup
1, saptanmayanlar grup 2 olarak belirlendi.
Bulgu:
Pediatri kliniklerinde ANA testi istenilen hasta sayısı 3812 idi. Bunların 1010’unda (%26,5) ANA testi
pozitifti. Pozitiflik saptananların 909’unun hastane kayıtlarına ulaşılabildi. Grup 1’de 345 (%38) hasta,
Grup 2’de 564 (%62) hasta vardı. Grup 1’de kız cinsiyet daha fazla idi (p<0,05). Başvuru kliniğinde
muskuloskletal bulgular, hematolojik bulgular, enterohepatik bulgular ve göz bulguları grup 1’de
anlamlı olarak fazla saptandı (p<0,05). En fazla tetkik istenen 3 bölüm pediatrik romatoloji, genel
pediatri ve pediatrik nöroloji bölümleriydi. Pediatrik romatoloji, pediatrik hematolji-onkoloji,
pediatrik gastroenterolji bölümlerinde ve otoimmun hastalık ön tanısı ile tetkik istenilen hastalarda
otoimmun hastalık saptanma sıklığı daha fazlaydı (p<0,05). ANA titresi ve boyanma paterni
değerlendirildiğinde otoimmun hastalık saptanan hastalarda ≥1/1000 ve homojen boyanma fazla
saptandı (p<0,05). Eşlik eden diğer otoimmun hastalıklar ve ailede otoimmunite varlığı gruplar
arasında farklılık göstermedi.
Sonuç:
Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşu olan merkezimizde çeşitli nedenler ile ANA testi istenilen ve
pozitiflik saptanan hastaların çoğunda otoimmun hastalık saptanmadı. Daha fazla istek yapılan
bölümlerden pediatrik nöroloji ve genel pediatri bölümlerinde otoimmun hastalık saptanan hasta oranı
düşüktür. Yüksek titre ve homojen boyanma paterni otoimmun hastalık değerlendirmesinde önemli
bulunmuştur. ANA testi isteğinde bulunurken hastaların klinik bulgularının ayrıntılı olarak
değerlendirilmesi gerekir.

MUKOPOLİSAKKARİDOZLAR: ERCİYES TIP ÇOCUK METABOLİZMA DENEYİMİ
Fatih Kardaş1, Banu Kadıoğlu Yılmaz1, Mustafa Kendirci1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, Kayseri
Amaç:
Mukopolisakkaridozlar (MPS) glikozaminoglikanların yıkımından sorumlu lizozomal enzimlerin
eksikliği sonucu gelişen, kalp, göz, kemik, karaciğer, beyin gibi pek çok organ ve dokuda hücresel
disfonksiyona yol açarak çeşitli klinik bulgulara yol açan bir hastalık grubudur. İnsidansı bütün MPS
tipleri göz önüne alındığında 1/20,000 canlı doğumdur. Burada, kliniğimizin MPS konusundaki
deneyimlerini bildirmeyi hedefledik.
Yöntem:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi’nde 2006-2019 tarihleri
arasında MPS tanısıyla takip ve tedavisi yapılan 47 hasta restrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar
klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirilip enzim ve genetik analiz ile tanı kesinleştirildi.
Bulgular:
Hastalarımızın yaşları ortalaması 11,1 yıl (7 ay / 22 yaş ) idi. Hastaların 26 (%55.3)’i erkek,
21(%44.6)’i kız idi. MPS Tip I 9 hasta, MPS Tip II 1 hasta, MPS Tip III 18 hasta, MPS Tip IVA 10
hasta, MPS Tip VI 8 hasta, MPS tip VII 1 hasta mevcuttu. 4 hasta takip altındayken öldü.
Mukopolisakkaridoz kemik bulguları açısından en sık bulgunun kostalarda genişleme olduğu
görülmüştür. MPS Tip III ile takipli hastaların neredeyse tamamında mental retardasyon ve davranış
bozukluğunun belirgin olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu hastaların takip, tetkik ve muayenelerinde
zorluklar yaşanmaktadır. Hastaların serum asit fosfataz düzeylerine bakıldığında ortalama değerin 7,61
U/L (4,9-12 ) olduğu görülmüştür. İdrarda mukopolisakkarit analizinde normal değerler 0-3 mg/dL
aralığında iken hastalarımızda ortalama değer 5,47 mg/dL olarak bulunmuştur (1,1 – 28).
Ekokardiyografik değerlendirmede hastaların 33’ünde mitral kapak, 10’unda aort kapak tutulumu, 3
hastada sol ventrikül hipertrofisi, 1 hastada dilate kardiyomiyopati olduğu görüldü. MPS Tip I
grubunda 5 hastaya kemik iliği nakli yapıldı ve takipleri devam etmektedir. MPS hastalarının 29 ‘u
enzim replasman tedavisi (ERT) almakta olup, tedavi süreleri ortalama 37 ay idi (5 ay – 108 ay arası).
ERT almakta olan hastalarda yan etki olarak sadece tip 4 için tedavi alan grupta allerji /anaflaksi
şeklinde yan etki görülmüştür.
Sonuç:
•Farkındalık ve tanı imkanları arttıkça son yıllarda hasta sayısında artış olmuştur.
•ERT sonrası hayatta kalım artmıştır.
•KİT yapılan MPS Tip I Hurler’da prognoz ERT’ne göre daha iyidir.
•ERT olmayan MPS Tip III grubunda ERT beklenmektedir.
•Birçok sistem etkilendiği için multidisipliner yaklaşım önemlidir, diğer branşların farkındalığı
artırılmalıdır.
•Tanı ve tedavinin etkinliğinin artırılması için metabolizma klinikleri yaygınlaştırılmalıdır.

SÖZEL SUNU BİRİNCİSİ
ÜÇ YAŞIN ALTINDAKİ ASTIMLI ÇOCUKLARDA FARKLI DOZLARDA VERİLEN
SALBUTAMOLÜN ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Ebru Atike Ongun1, İpek Türktaş2
1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Yoğun Bakım Bilim Dalı, Sivas
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Allerji Bilim Dalı,
Ankara
Amaç:
Akut astım atağı ile gelen küçük çocuklarda salbutamol kullanımına yönelik uluslararası rehber
önerileri beş yaş altı ve üstü olarak düzenlenmiştir, ancak küçük çocukların solunum yollarının
anatomik/fizyolojik farklılıkları, inhaler tedaviye yanıtın farklı olabileceğini düşündürmektedir.
Tartışmalar özellikle küçük çocuklarda doz üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada, dört farklı dozda
verilen nebülize salbutamolün etkinlik ve güvenirliğini araştırdık.
Yöntem:
Gazi Üniversitesi Hastanesi çocuk acil polikliniğine hafif/orta şiddette atakla başvuran, üç yaş altında
64 çocuk, prospektif, çift kör, randomize olarak çalışmaya alındı. Dört gruba (0.15 mg/kg,
0.20mg/kg,0.25mg/kg, 0.30 mg/kg; maksimum:5 mg) ayrılan hastalara salbutamol 20 dakika arayla,
üç kez nebülizatörle verildi. Kronik hastalık, prematüre,<2500 gram altında doğanlar, oksijen
satürasyonu(SpO2) <%92, ağır atak, öncesinde kortikosteroid / ipratropium / teofilin kullanımı
çalışma
dışı
bırakıldı.
İlaç etkinliği tedavi öncesi-sonrası pulmoner indeks skoru (PRAM),solunum sayısı, SpO2 ve hastane
yatışları ile değerlendirildi. Yan etkiler için kalp hızı, tremor, aritmi, serum glukoz ve potasyuma
bakıldı.
Bulgu:
Başlangıç yaş, kilo, atak şiddeti, PRAM ile solunum sayısı, SpO2 ve kalp hızı değerleri açısından
gruplarda farklılık saptanmadı. Tedaviyle PRAM skorunda, SpO2, solunum sayısında başlangıca göre
önemli düzelme izlendi. Grupların birbirleriyle karşılaştırmalarında, solunum sayısı ve SpO2
değerinde farklılık yokken (p=0.80, p=0.353), PRAM skorunda 0,25 mg/kg’dan itibaren anlamlı
düzelmenin başladığı (p=0.020), ancak daha yüksek dozlarda, beklenen iyileşmenin ortadan kalktığı
görüldü (p=0.655). Hastaneye yatışın ise doz arttıkça, ters oranda azaldığı görüldü (p=0.008).
İlaç güvenilirliğinde, tedavi öncesi serum glukoz ve potasyumda gruplar arasında fark olmadığı
(p>0.005); tedavi ile hastalarda kalp hızı ve serum glukozunun yükselme, potasyumda ise düşme
görüldü (p=0.005,p=0.001,p=0.001). Tremor, doz arttıkça belirginleşirken, 0.30mg/kg dozda %75
hastada var olduğu; kalp hızında artışın ise 0.25mg/kg’dan itibaren belirginleştiği (p=0.001),ancak
0.30 mg/kg’da farklılık yaratmadığı saptandı (p=0.394). Serum glukoz artışı 0.30mg/kg dozda
belirginken, potasyum düşüşünün 0.25mg/kg’dan itibaren anlamlı hale geldiği izlendi(p=0.010).
Sonuç:
Rehberlerin önerdiği maksimum doz aşılmamak kaydıyla, küçük çocuklarda 0.25 mg/kg/dozda
salbutamol etkin ve güvenilirdir.

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM; 10 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ayşe Seda Pınarbaşı1, Sibel Yel1, Neslihan Günay1, Muammer Hakan Poyrazoğlu1, Aynur Gencer
Balaban1, İsmail Dursun1, Zübeyde Gündüz2, Ruhan Düşünsel1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji,
Kayseri
2 Kayseri Acıbadem Hastanesi; Çocuk Nefroloji, Kayseri
Amaç:
Hemolitik üremik sendrom (HÜS) mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek
hasarının oluşturduğu trombotik mikroanjiopati tablosudur. Çocuklardaki akut böbrek hasarının
(ABH) en yaygın nedenlerinden biridir. Shiga toksin üreten E.Coli çocuklarda en sık HÜS nedenidir.
S.pneumonia, Influenza A gibi enfeksiyöz nedenlerin dışında kompleman gen mutasyonları,
kompleman faktör H antikoru, kobalamin C metabolizma bozuklukları, diaçil gliserol kinaz epsilon
gen mutasyonları ve bazı ilaçlar HÜS’a sebep olabilmektedir. HÜS’da destek tedavisi [Sıvı elektrolit,
volüm ve HT kontrolü, renal replasman tedavisi (RRT)] ön planda iken son yıllarda insan monoklonal
C5 antikoru -Eculizumab- özellikle sekonder HÜS’da iyi bir tedavi seçeneği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı merkezimizde takip edilen HÜS olgularının klinik, laboratuar,
tedavilerini değerlendirmek ve hastaların son durumlarını belirlemektir.
Yöntem:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji kliniğinde 2008-2018 yılları arasında takip edilmiş
olan tüm HÜS vakaları değerlendirmeye alındı. Retrospektif olarak hastane veri tabanı kayıtları ve
dosyaları incelendi. Yaş, cinsiyet gibi demografik bilgiler, ilaçlar, renal replasman tedavisi (RRT)
ihtiyacı, laboratuar sonuçları not alındı.
Bulgu:
On yılda 43 HÜS olgusu takip edildi ve bu hastaların % 55.8’i son iki yıl içinde tanı almıştı. Hastaların
% 86’sında gastroenterit vardı ve bunların da %54’ünde kanlı diyare vardı. Olguların hepsinde
hematolojik ve renal tutulum varken %30,2’sinde nörolojik tutulumda eşlik etmekteydi. Hastaların
%60,5’i takibi sırasında anürik seyretti. On beş hastanın yoğun bakım ihtiyacı olurken hastaların
%69,7’sindeRRT’sine ihtiyacı oldu. Eculizumab hastaların % 41,9’una ortanca 2,5 (min-max:1-34)
doz olarak verildi. Hastaların son kontrollerinde %46,5’inin eGFR değeri <90 ml/dk/1.73m2,
%20,9’unda nefrotik düzeyde, %60,5’inde non-nefrotik düzeyde proteinuri vardı ve antihipertansif
ihtiyacı %16,3 hastada devam etmekteydi. İki hasta halen RRT’sine devam etmektedir.
Sonuç:
HÜS ile takip edilen hasta sayısının özellikle son 2 sene içinde ciddi artış olması nedeniyle
merkezimizde takipli hastaları derlemek istedik. Proteinüri, hipertansiyon ve hatta son dönem böbrek
yetmezliği gibi kalıcı sekele sebep olabilmesi nedeniyle bu hastaların dikkatli bir şekilde izlenmesi
gerekmektedir.

DİYABETES MELLİTUS OLGULARININ DEMOGRAFİK, KLİNİK VE LABORATUVAR
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilek Çiçek
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Çocuk Endokrin bilim
Dalı, Kayseri
Amaç:
Diyabetes Mellitus (DM), insülinin salgılanmasında, etkisinde veya her ikisinde oluşan yetmezlik
sonucunda meydana gelen kronik hipergliseminin neden olduğu bir metabolik hastalık grubudur.
Çocuklarda ve gençlerde görülen diyabetin büyük bir kısmını tip I diabetes mellitus (Tip I DM)
oluşturmaktadır. Tip I DM, genetik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi ile gelişen otoimmün
bir hastalık olup, pankreasta gelişen inflamasyon sonucunda ilerleyici bir beta hücre harabiyeti ve
bunun sonucunda total insülin yetersizliği ile karekterizedir.
Retrospektif olarak planlanan çalışmada; 1-18 yaş arası tip 1 diyabetes mellituslu (DM) hastalarda
demografik özellikler, tanı yaşları, tanı anındaki bulguları ve diyabete eşlik eden hastalıklarının olup
olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem:
Çalışmamıza, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk endokrinoloji polikliniğimizde takip ve
tedavileri yapılan; 2011-2018 yılları arasında tanı alan, 1-18 yaş aralığında, 376 diyabet hastası çocuk
alındı. Hastaların tanı anındaki antropometrik ölçümleri, fizik muayene ve laboratuvar bulguları
değerlendirildi. Olgular son tanı bilgileri ve başvuru yaşına göre karşılaştırıldı.
Bulgu:
Hastaların %51.6’sı kız, %48.4’ü erkekti. Tanı yaşı ortalaması 9.25 ± 4.33 yıl idi. Tanı anında 5 yaş
altında olanların sayısı 75 idi. Hastaların başvuru anında %31’inde hiperglisemi, %27.1’inde ketonemi
ve %38.9’unda diyabetik ketoasidoz saptandı. Beş yaş altındaki hastaların %58.5’i, 5 yaş üstündeki
hastaların %34.3’ü diyabetik ketoasidoz tablosundaydı. Diyabetik ketoasidoz ile başvuran hastaların
%43.1’i ağır ketoasidoz tablosundayken, bu olguların %70’ini 5 yaş üstü hastalar oluşturmaktaydı.
Hastaların son tanılarına bakıldığında %88.2’si tip 1 DM, %8’i tip 2 DM ve %2,6’sı MODY tanısı
almıştı. Başvuru yaşı ortalaması tip 1 DM hastalarında 8.63 ± 4.11, tip 2 DM hastalarında 13.41 ± 3.23
idi. Başvuru şekli tip 1 DM hastalarında en sık diyabetik ketoasidoz iken, tip 2 DM hastalarında
hiperglisemiydi.
Sonuç:
Diyabet sıklığı giderek artmakta olan bir hastalık olup erken tanı konulmadığında hastanın kliniği
hızla kötüleşerek ağır ketoasidoz tablosunda başvurabilmektedir. Bizim çalışmamızda da en sık
başvuru bulgusu diyabetik ketoasidoz olarak saptanmıştır.

ASİMETRİK AĞLAMA YÜZÜ OLAN YENİDOĞANLARDA EŞLİK EDEN KONJENİTAL
ANOMALİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sabriye Korkut1, Selim Kurtoğlu2
1-SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM, Yenidoğan Ünitesi, Ankara
2-Memorial Kayseri Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Kayseri
Amaç:
Ağlama sırasında dudağın tek tarafının aşağı inmemesi ile karakterize minör bir anomali olan
asimetrik ağlama yüzü (AAY) olan infantlarda farklı sistemlerle ilgili çeşitli anomali ve deformitelerin
eşlik ettiği rapor edilmiştir. Amacımız izlediğimiz AAY’liinfantlara eşlik eden anomali ve
deformitelerin değerlendirilmesidir.
Yöntem:
İstirahatta yüzün görünümü simetrik, nazolabial oluk derinlikleri bilateral normal ve simetrik olan
olgularda, ağlama sırasında, alın buruşturması, göz kapaması normal ve simetrik iken, bir ağız
köşesinin aşağı ve dışa hareketinde simetrisinde yetersizlik AAY olarak tanımlandı. Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Biriminde 1990 –
2016 yılları arasında AAY tanısı alan ve konjenital anomali taraması yapılan olgular çalışmaya dahil
edildi. Prenatal ve natal özellikler, etkilenen taraf, fizik muayene, ekokardiyografi, ultrasonografi
(USG) bulguları (renal, tiroid, kranial), postnatal dönemde eşlik eden tanılar, yenidoğanyoğunbakım
ünitesinde (YYBÜ) izlem gereksinimi ile ilgili kayıtlar hasta kayıtlarından retrospektif olarak
incelendi.
Bulgu:
37 erkek (%58.7), 26 kız (% 41.3) olmak üzere toplam 64 yenidoğan çalışmaya alındı. Preterm infant
sayısı 8 (12.7), SGA infant sayısı 6 (% 9.5) idi. Tespit edilen anomaliler (sayı): kardiyak anomaliler
[ventriküler septal defekt (7), atrial septal defekt (6), fallot tetraloji (1), arkus aorta hipoplazisi (2),
pulmoner arter darlığı (1), biküspit aort (1)], renal anomaliler [bilateral hidronefroz (4), ektopik böbrek
(2), lobule böbrek (1)], oculoauriculovertebral (OAV) spektrum (5), diğer kemik doku anomalileri
[izole posterior vertebral füzyon defekti (1), kraniosinositoz (1), koanal atrezi (1)], izole mikrotia (2),
OAV spektrum harici iç kulak ve dış kulak yolu anomalisi (1), skin tag (8), yarık dudak (1), yarık
damak (1), iktiyozis (1), özofagus atrezisi (1), Griscelli sendromu (1), konjenital adrenal hiperplazi
(1), Di George sendromu (2), doğumsal kalça displazisi (1), talipes varus deformitesi (1) olduğu
değerlendirildi.
Sonuç:
Eşlik eden konjenital anomalilerin sıklığı nedeniyle AAY, konjenital anomalilerin bir belirteci gibi
düşünülmelidir. AAY olduğu değerlendirilen olgular eşlik edebilecek anomali ve deformiteler
açısından titizlikle taranmalıdır.

TİP 1 DİYABET VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BİR ARADA OLAN HASTALARIMIZIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Derya Altay1, Zeynep Uzan Tatlı2, Nihal Hatipoğlu2, Mustafa Kendirci2, Duran Arslan1
1Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri
2 Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri
Amaç:
Tip 1 diyabet ile çölyak hastalığı arasındaki yakın ilişki iyi bilinmektedir. Tip 1 diyabette, kan glukoz
düzeylerinde dengesizlik ve hipoglisemi çölyak hastalığı açısından önemli uyaranlardır. Çölyak
hastalığının olası komplikasyonlarının önüne geçmek için tip 1 diyabetli çocuklar belli aralıklarla
çölyak hastalığı açısından taranır. Bu çalışmada tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı olan çocuk hastaların
geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Çocuk Gastroenteroloji Bölümlerince takip
ve tedavi edilen 1-18 yaş arası toplam 30 tip 1 diyabet ve çölyak hastası çalışmaya dahil edildi. Hasta
bilgileri, dosya kayıtlarından elde edildi.
Bulgu:
Olguların yaş ortalaması 13.6 + 4.3 yıl olup 19’u (%63.3) kız idi. Olguların tip 1 diyabet tanı
yaşlarının ortalaması 5.8 + 3.9 yıl ve olgulara çölyak hastalığı tanısı konulma yaşı ortalama 8.7 + 4.2
yıl idi. 5 hastanın ağırlık ve/veya boyu -2 SD’nin altında idi. Eşlik eden hastalıklar açısından 4 hastada
Hashimato tiroiditi, bir hastada Down sendromu ve bir hastada serebral palsi vardı. Dosya kayıtlarında
14 (%46.6) hasta için diyete uyumun olmadığı yazılı idi. Tüm hastaların HbA1C ortalaması %9.5 +
2.2 olup glutensiz diyet yapması yönündeki uyarılara rağmen 25 hastanın (%83.3) anti-endomisyum
antikorunun pozitif kalmaya devam ettiği belirlendi.
Sonuç:
Bu çalışmada tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı olan olguların hem diyabetik diyete hem de çölyak
hastalığı açısından glutensiz diyete uyumlarının olmadığı belirlendi. Diyabetli kişilerde glutensiz
diyetten bağımsız olarak 10 yıldan uzun süreli çölyak hastalığının diyabetik retinopati yönünden
büyük risk oluşturduğu göz önüne alınırsa hastalarımızda gelişebilecek morbiditeler açısından pek
iyimser bir tablo görülmemektedir. Diyabet ve çölyak hastalığı olan bireylerin takiplerinde diyet
hususundaki gerekli bilgilendirmeler özenle ve titizlikle yapılmalıdır.

PEDİATRİK HASTALARDAKİ ODONTOJENİK ENFEKSİYONLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Canay YILMAZ ASAN*, Ahmet Emin DEMİRBAŞ*, Fatma DOĞRUEL*,
*Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
Amaç:
Odontojenik enfeksiyonlar polimikrobiyal enfeksiyonlar olup maksillofasiyal cerrahide önemli bir
yere sahiptir. Odontojenik enfeksiyonlar pediatrik hastalarda, yetişkinlere göre komşu anatomik
yapılara, derin doku ve organlara daha hızlı yayılım gösterdiğinden, maksillofasiyal bölge
enfeksiyonlarının birçoğu hastane şartlarında tedavi edilmektedir. Bu çalışmanın amacı dental apse
nedeni ile yatırılarak tedavi edilen pediatrik hastaların, retrospektif olarak değerlendirilmesidir.
Yöntem:
Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Hastanesi
Yataklı Servis Arşivindeki hasta kayıtları kullanıldı. Çalışmaya Ocak 2018-Aralık 2018 tarihleri
arasında loj apsesi nedeni ile yataklı serviste takip ve tedavileri yapılan 0-18 yaş aralığındaki hastalar
dahil edildi. Hastaların demografik verileri, enfeksiyonun karakteri, uygulanan medikal ve dental
tedaviler, laboratuvar bulguları ve toplam yatış süreleri kaydedilerek istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
P<0,05 değeri anlamlı kabul edildi.
Bulgu:
Çalışmaya % 22,5’i (n=16) kız, % 77,5’i (n=55) erkeklerden oluşan toplam 71 hasta dahil edildi.
Hastaların ortalama yaşı 6,3 (en küçük: 2-en büyük:17) olup % 63,3’ünün 0-6 yaş aralığında olduğu
tespit edildi. Hastaların % 48’inin (n=34) bukkalloj apsesi, % 27’sinin fossakanina apsesi, % 24’ünün
submandibular apse, % 1’inin ise palatinal apse nedeni ile yatırıldığı görüldü. Hastaların % 83,1’ine
(n=59) intravenöz yoldan kombine antibiyotik (ampisilin-sulbaktam + metranidazol) tedavisi
uygulanırken, % 11,3’üne (n=8) yalnızca ampisilin-sulbaktam, % 5,6’sına (n=4) ise klindamisin
uygulandığı gözlendi. Hastaların dental tedavileri hastanede yattıkları ortalama 2. günde tamamlandı.
Hastaların hastanede yatış süreleri ortalama 3 gün olarak tespit edildi. Hastaların işlem öncesi
laboratuvar bulguları değerlendirildiğinde, CRP ve Nötrofil değerlerindeki artışın, hastanede kalma
süresi ile ilişkili olduğu tespit edildi (p=0,042; p=0.041).
Sonuç:
Dental enfeksiyonlara bağlı loj apseleri 0-6 yaş arasındaki pediatrik hastalarda daha fazla
gözlenmektedir. Parenteral antibiyotik uygulaması ile birlikte erken dönemde dental müdahalenin
yapılması, enfeksiyonun kısa sürede kontrol altına alınmasına yardımcı olur. İşlem öncesi CRP ve
nötrofil değerleri, hastanede kalma süresi ve toplam antibiyotik dozunun belirlenmesinde prognostik
belirteçler olarak kullanılabilir.
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SCID NEDENİYLE HAPLO NAKİL YAPILAN HASTADA PARAİNFLUENZA MENENJİTİ
Ahmet Burak Tüzüner1, Sevda Mammadova1, Serkan Özsoylu2, Musa Karakürkçü3, Benhur Ş.
Çetin4, Başaknur Akyıldız2
(1)Erciyes Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri
(2)Erciyes Üniversitesi Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi, Kayseri
(3)Erciyes Üniversitesi Pediatrik Kit Ünitesi, Kayseri
(4)Erciyes Üniversitesi Pediatri İntaniye Bölümü, Kayseri
Kombine immun yetmezlik nedeniyle babadan kemik iliği nakli yapılan 1.5 yaşında hasta poliklinik
kontrolünde saturasyon düşüklüğü saptanması ve PAAG’ de infiltrasyon görülmesi üzerine takip ve
tedavi amacıyla servise yatırıldı, almakta olduğu antibiyotik tedavisine rağmen kliniğinin kötüleşmesi
ve solunumunun durması üzerine entübe edilerek PYBÜ’ ne yatırıldı. Takibinde anizokori gelişen
hastaya Kranyal BT çekildi, kranialBT'si normal olarak raporlandı, beyin ödemine yönelik medikal
tedavi aldı, anizokorisi düzelen hastanın ışık refleksi zayıf alınmaya başlandı. Takibinde taşikardisi
olması üzerine ekokardiyografi yapıldı, Pediatri Kardiyoloji tarafından kardiyak yetmezlik olarak
değerlendirildi; enapril, digoxin, lasix tedavisi başlandı. ETA’ da CMV PCR 1252 kopya geldi, ped.
intaniyeye danışılarak Gansiklovir, KİT bölümüne danışılarak pentoglobulin tedavisi verildi. Hastaya
extubasyon zorluğu açısından hızlı beyin MR, sonrasında kontrastlı beyin Mr çekildi,
ensefalomenenjit, serebellit, serebritle uyumlu şeklinde raporlandı. Sedasyon almadığı halde bilinci
kapalı olan ve ateşleri devam eden hastaya lomber ponksiyon yapılması planlandı. BOS PCR
multiplex çalışmasında Parainfluenza tip 3 pozitif geldi. İmmunyetmezlik paneli çalıştırıldı: CD4/CD8
oranı 43/57, CD3 T hücrelerinde TCR GD klonhakimiyyeti, B hücre oranı referans değerin altında
olarak görüldü, hasta nakilde 1 yıl geçmesine rağmen tam immunkompetan olmadığı, bu nedenle viral
enfeksiyonun ağır seyrettiği düşünüldü. Hastanın takibinde serebral tuz kaybı gelişti. Tansiyonları
yüksek seyretmesi nedeniyle Ped. Nefroloji önerisiyle EnaprildenKaprile geçildi. KİT bölümü
önerisiyle Sandimum kesildi. Extubasyon potansiyeli olmayan hastaya aile onamı ile trakeostomi
açıldı. Mevcut klinik bulguları sebat eden hasta trakeostomisi açık bir şekilde mekanik ventilatörde
takip edilmektedir.
Vakamızda immunkompetan insanlarda geçici semptomlarla geçen parainfluenza virusunun,
immünsupresif insanlarda hayati tehlikeye yol açabilecek düzeyde enfeksiyon oluşturabileceği
görülmüştür

KAYSERİ İLİNDEKİ GEBELERİN VİTAMİN B12, FOLİK ASİT VE FERRİTİN
DÜZEYLERİ VE BUNUN BİR YANSIMASI OLARAK KORD KANI SEVİYELERİ İLE
İLİŞKİSİ
Ahmet Özdemir, Osman Baştuğ, Levent Korkmaz, Mahir Ceylan, Sabriye Korkut, Hülya Halis,
Mehmet Adnan Öztürk, Mustafa Kendirci, Tamer Güneş, Selim Kurtoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç:
B12 vitamini eksikliği olan annelerden doğan bebeklerde, özellikle yalnız anne sütüyle besleniyorsa,
hem doğum öncesinde plasenta yoluyla, hem de doğum sonrası anne sütüyle B12 vitamini alımı
yetersiz olduğundan ağır derecede B12 vitamini eksikliği görülebilir. Folik asit ısıya dayanıksız, suda
çözünen, özellikle yeşil yapraklı bitkilerde bol bulunan bir vitamindir. Gebelerdeki folik asit eksikliği
spinabifida ve anensefali gibi nöral tüp defektleri için iyi tanımlanmış bir risk faktörüdür. Gebelik
demir ihtiyacında 2–3 kat kadar artışa neden olur. Normalde doğumdaki depo, zamanında doğanlarda
6 ayda, erken doğanlarda 3–4 ayda tükenecektir. Çalışmamızda Kayseri ilinde gebelerde ve
yenidoğanlarda B12 vitamini, folik asit, demir eksikliği sıklığının ortaya konması, maternal B12
vitamini, folik asit, ferritin düzeyleriyle yenidoğan dönemindeki düzeyler arasındaki ilişkinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem:
Çalışmaya alınma ölçütleri; gebelik süresi 37 hafta ve üzerinde olmak ve araştırmaya katılmayı kabul
etmek olarak belirlendi. Çalışmaya alınmama ölçütleri; annede kronik hastalık, çoğul gebelik, plasenta
dekolmanı, preeklampsi olarak belirlendi. Gebelerin çalışmaya katılmaları için bilgilendirilmiş
onamları alındı. Gebelerin yaş, gebelik sayısı, doğum sayısı, gestasyonel haftası, hamilelikte vitamin
ve demir ilacı kullanma durumu, sosyoekonomik düzeyi, bebeklerin doğum tartıları, boyları,
cinsiyetleri kaydedildi. Çalışmamız Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından
TSA-2015-6074 proje kodu ile desteklenmiştir.
Bulgu:
Çalışma kapsamında değerlendirilen 176 gebenin ortalama yaşı 29±0.6 yıl, gebelik sayısı 2.8±1.5 idi.
Çalışma grubunun doğum sayısı ortalama 1.6±0.9 olup, doğumların ortalama gebelik haftası 38.1±1.0
hafta idi. B12, folik asit, homosistein ve ferritin düzeylerinin ortalama±standart sapmaları sırasıyla
194.35±46.74 pg/mL, 9.37±2.81 ng/mL, 6.83±2.14 μmol/L ve 60.16±8.64 ng/mL saptandı.
Sonuç:
Takip edilen gebelerin B12 düzeyleri alt sınırda tespit edilmesi, günlük diyetlerinin B12 yönünden
yetersiz olduğunu düşündürmektedir. Aksine folik asit düzeyleri normal sınırlarda saptandı. Ferritin
düzeylerinin nispeten normal sınırlarda olması son yıllarda demir desteğinin üzerinde durulmasına
dayandığını düşündürmektedir.

KAWASAKİ HASTALIĞINA BAĞLI KORONER ARTERLERDE DEV ANEVRİZMA:
OLGU SUNUMU
Alper Doğan, Çağdaş Vural, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Ali Baykan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardioloji
Bilimdalı, Kayseri
Giriş:
Kawasaki Hastalığı, genellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen, kendiliğinden düzelebilen, ateş ile
karakterize ciddi morbidite ve mortalitesi olan bir hastalıktır. Tedavi edilmemiş olgularda koroner
arterlerde anevrizma %20-25’e varan oranlarda izlenmektedir.
Olgu:
9 yaşında kız, dış merkezde yüksek ateş nedeniyle yatırılarak izlenmiş ve 10. gününde ellerinde
soyulmalar görülmesi üzerine Kawasaki hastalığından şüphelenilerek sevk edilmiş. Hikâyesinden 10
gündür devam eden ateş, konjonktival hiperemi, kırmızı çilek dil, perianal ve parmak uçlarında
soyulmalar olduğu öğrenildi. Laboratuvar incelemelerinde anlamlı olarak, Hb: 8,3 g/dl, Plt: 892000
µL, sedimantasyon hızı:140 mm/saat, CRP: 64 mg/L, Albumin: 2,6 g/dl tespit edildi.
Ekokardiyografik incelemesinde minimal perikardiyal effüzyon, minimal aort yetmezliği, eser mitral
yetmezlik izlenmesi üzerine 2 gr/kg/gün IVIG ve 90 mg/kg/gün aspirin tedavisi başlandı. Kontrol
ekokardiyografik değerlendirmede her 2 ana koroner arter geniş izlendi. Üç gün ateşsiz dönem
ardından aspirin tedavisi anti-agregan doza düşüldü. Poliklinik izlemlerinde koroner dilatasyonu
ilerleyen hastaya BT anjiyografi çekildi. Tomografide sağ ana koroner arterde 10mm, sol ana koroner
arterde ise 9 mm’ye varan fuziform genişleme izlendi. Tedaviye klopidogrel eklendi. Aileden
anjiyografi onayı alınmasını takiben Kawasaki hastalığı tanısından 12 ay sonra yapılan anjiyografide,
her iki koroner arterde 10 mm’ye varan geniş anevrizmalar saptandı.
Tartışma:
Kawasaki hastalığı, erken tedavi edilemeyen olgularda koroner arter anevrizması gelişme riski olan ve
bu nedenle miyokart enfarktüsü ve ani ölüm gibi ciddi riskleri barındıran önemli bir hastalıktır.
Koroner arter anevrizması varlığında miyokart enfarktüsü riskini en aza indirmek için nasıl bir tedavi
uygulanması gerektiği henüz net değildir. Geniş anevrizmalarda aspirin ile beraber düşük molekül
ağırlıklı heparin ya da warfarin tedavisi verilmesi önerilmektedir. Olgumuzda hastaya aspirin-warfarin
ikili tedavisi önerilmiş ancak aile klopidogrel-aspirin tedavisine devam etmek istemiştir. Geniş
anevrizması olan hastalarda koroner by-pass ya da stent gibi cerrahi seçenekler tartışmalıdır ve uzun
dönem sonuçları ile ilgili yeterli kesin veri yoktur.
Sonuç:
Kawasaki hastalarında erken tanı ve tedavi başarı şansını arttırmakta, prognozu olumlu yönde
etkilemektedir.

POSTER SUNU BİRİNCİSİ
CEZAEVİNDE ANNE YANINDA KALAN 0-6 YAŞ ÇOCUKLARDA B12 VİTAMİN, DEMİR
VE FERRİTİN DÜZEYİ
Aslı Mutlugün Alpay1, Işıl Çakır2, Ayşe Kutsal Çelebi3,Gülcan Kaya3,Aysel Yıldırım Şimşek3
1.Bünyan Devlet hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Kayseri
2.Kayseri Şehir hastanesi, Biyokimya Anabilim dalı, Kayseri
3.Bünyan Devlet hastanesi, Çocuk hemşiresi, Kayseri
Amaç:
B12 vitamin ve demir eksikliği çocuğun yaşadığı ortam, beslenme koşulları ve sosyoekonomik düzeye
göre değiştiği artık bilinmektedir. Cezaevinde doğan ya da anneleriyle orada yaşamaya başlayan 0-6
yaş çocuklar ceza infaz sistemine göre kalorisine uygun yemek verilmemektir. Biz bu çalışmada
Kayseri Bünyan’da T Tipi cezaevinde anne yanında kalan 0-6 yaş çocuklarda uygun beslenme ortamı
olmamasının oluşturduğu B12 vitamin ve demir eksikliği prevelansını belirlemeyi amaçladık.
Yöntem:
Kayseri Bünyan’da T Tipi cezaevinde anne yanında kalan 0-6 yaş çocuktan Adalet Bakanlığından
gerekli izin belgesi alındı. Bu 26 çocuktan hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi (OEH),
eritrosit sayısı, trombosit, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (OEHK), lökosit sayısı,
serum demiri (SD), B12 vitamin ve Ferritin ölçümleri yapıldı. Vitamin B12 için 200 pg/mL altı
yetersiz, 200- 240 pg/mL arası sınır, 240 pg/mL ve üstü yeterli düzey olarak değerlendirildi. Demir ise
24 ng/mL ise eksiklik olarak tanımlandı. Çocukların beslenme durumları, günlük içtikleri süt miktarı,
haftada yedikleri et miktarı kaydedildi. Elde edilen tüm veriler, SPSS 22 programı ile istatistiksel
olarak değerlendirildi.
Bulgu:
Tüm çocukların Hb değerleri; 9,8-14,4 gr/dL arasında, Demir; 14,4-159,4 mg/dL, ferritin; 3,8-42,3
ng/mL, B12; 184-1500 pg/mL, arasında değişmekle birlikte 4 (%15,4) çocuk normal, 22 (%84,6)
çocuk ise anormal olarak değerlendirildi. Bu anormal sonuçlardan 17’si (%65,3) yalnızca demir
eksikliği, 2’si (%11,7) demir eksikliği anemisi, 2’si (%11,7) B12 eksikliği, her ikisinin eksik olduğu 1
kişi (%0,58) tespit edildi. B12 vitamin sonuçları ortalaması 454,61 ± 297,79 ng/mL bulundu. Hiç et
tüketmeyen çocuklarda B12 vitamin istatistiksel olarak anlamlı oranda düş ük bulundu. (p<0.04)
Günlük 500 ml’den fazla süt tüketen çocuklarda demir anlamlı oranda düşük tespit edildi.(p<0.03)
Sonuç:
Çalışmamızdaki tüm çocukların %84,6’ sında anormal sonuçların çıkması cezaevinde anne yanında
kalan çocuklar için bu ortamın uygun olmadığı görülmüştür. Annesinden ayrı bir birey kabul edilerek,
kendi yaşına ve kalorisine uygun yemek verilmesinin bu durumu düzelteceğini düşünüyoruz.

ALTERNATİF TIP YÖNTEMİNİN AĞIR SONUCU: 11 AYLIK BİR OLGU SUNUMU
Aslı Mutlugün Alpay1, Nuri Çakır2
1.Bünyan Devlet hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Kayseri
2.Bünyan Devlet hastanesi, Mikrobiyoloji Anabilim dalı, Kayseri

Amaç:
Son yıllarda modern tıbbının karş ısında tamamlayıcı ya da alternatif tıp olarak ifade edilen yöntemlere
başvuran hasta sayısında artış olmuştur. Alternatif tıp; kimi zaman bitkilerden oluşan doğal bir
karışım, kimi zaman da akupunktur, egzersiz, aroma terapi, yoga ve refleksoloji gibi yöntemler ile
karşımıza çıkmaktadır. Biz, bu olgu sunumu ile ailesi tarafından bitki karışımı içirilen 11 aylık çocukta
hipernatremik dehidratasyon tanısı koyarak, miktarı bilinmeden içirilen bitkilerin olumsuz sonuçları
olabileceğini vurgulanmak istedik.
Olgu:
11 aylık kız olgu kusma, ishal, morarma yakınmasıyla polikliniğimize getirildi. Kusması yediklerini
içerir tarzda, günde 7-8 defa olduğu, ishali 10 defa olduğu öğrenildi. Özgeçmişinde sık sık bronşiolit
atağı geçirdiği öğrenilen hasta için babası bronşioliti geçsin diye zencefil, ada çayı, ıhlamur ve ismini
bilmediği başka bitkilerden oluşan karışım hazırlatmış. Bu karışımı günde 3 defa bal ile beraber
içirilen hastada 48 saat sonra kusma, ishal, yemek yememe, nefes almakta zorlanma, morarma şikayeti
başlamış. Fizik muayenede A: 38.5 0C SS: 48/ dk KTA : 124/dk SO2 : 90 vücut ağırlığı 25 persentil,
boy 25 persentil göz küreleri çökük, ağız mukozası kuru, turgor tonusu azalmış, ajite, peroral siyanoz
ve akciğerleri dinlemekle ronküs mevcut idi. Hastanın tam kan incelemesinde lökosit 6,820/mm3,
hemoglobin 12.5 g/dL, trombosit 423,000/ mm3 tam idrar ve dışkı incelemesi normaldi. Biyokimyasal
tetkiklerde glukoz:66 mg/dL, üre 39 mg/dL, kreatinin 0.3 mg/dL, sodyum 152 mEq/L, klor 106
mEq/L, potasyum 4.9 mEq/L AST: 38 mg/dL, ALT :22 mg/dL, CRP 0.4 mg/L bulundu. Hastaya O2
tedavisi, mayi desteği, salbutamol ve prebiyotik destek tedavisi verilerek tedavinin 3. günü taburcu
edildi.
Sonuç:
Yaygın olarak kullanılan alternatif tıp yöntemlerinin doğal olmaları nedeniyle güvenli tedavi
yöntemleri olarak bilinmektedir. Ancak miktarın ayarlanmadığı takdirde zararlı etkileri olabileceği
çoğu aile tarafından bilinmemektedir. Bu konuda ailelerin bilgilenmelerinin sağlanmasının, yaş anan
olumsuz etkilerin en aza indirilmesi açısından yararlı olacağı kanısındayız.

CEZAEVİNDE ANNE YANINDA KALAN 0-6 YAŞ ÇOCUKLARDA D VİTAMİN DÜZEYİ
Aslı Mutlugün Alpay1, Işıl Çakır2, Melahat Yeni1
1.Bünyan Devlet hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
2.Kayseri Şehir hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
Amaç:
D vitamin eksikliği çocuk, genç yetişkin ve yaşlılarda çok fazla araştırılmasına rağmen ülkemizdeki
cezaevinde anne yanında kalan çocuklarda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Cezaevinde doğan ya da
anneleriyle orada yaşamaya başlayan çocuklar ceza infaz sisteminin şartlarına uyma zorunluluğu
nedeniyle dış dünyadan mahrum kalmaktadır. Biz bu çalışmada Kayseri Bünyan’da T Tipi cezaevinde
anne yanında kalan 0-6 yaş çocuklarda D vitamini düzeylerine bakarak, bu çocuklardaki D vitamini
eksikliği prevelansı belirlemeyi amaçladık.
Yöntem:
Bu çalışma 2019 yılının Ocak ayında Kayseri Bünyan’daKadın Kapalı Ceza İnfaz Kurum’unda
anneleriyle kalan 0-6 yaş çocuklar dâhil edilmiş tir. Toplam çocuk sayısı 32 iken, bazı çocukların
kurum dış ında olmaları ve çalış mayı reddetmeleri nedenlerinden dolayı, 26 çocuktan vitamin D (25OH) ve Ca ölçümleri yapılmıştır. Kontrol grubu olarak Bünyan devlet hastanesi çocuk polikliniğine
başvuran 0-6 yaş sağlam sağlıklı 26 çocuk alındı. Vitamin D (25-OH) düzeyleri 20 ng/mL’den düşük
ise eksiklik; 20-30 ng/mL ise yetersizlik olarak sınıflandırıldı. Çocukların kaç saat dışarda güneş ışığı
aldığı, D vitamini desteği alıp almadığı kaydedildi.
Bulgular:
Cezaevindeki 0-6 yaş çocukların ( 9 erkek, 17 kız) 25-OHVitD sonuçları ortalaması 23,29 ± 11,05
ng/mL bulundu. Cezaevindeki çocuklardaki 25-OHVitD kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha
düşük tespit edildi. Cezaevinde tüm yaş gruplarında D vitamini eksikliği %46,08, D vitamini
yetersizliği ise % 23,17 oranda bulundu. Cezaevinde Caortalaması 9,7 ± 0,35 ng/mL olup, kontrol
grubu ile anlamlı fark görüldü. (p<0.01) Cezaevinde güneş ışığı almayan 19 çocukta D vitamini
düzeyi daha düşük tespit edildi. Ayrıca bu çocukların düzenli D vitamini kullananlarında 25-OHVitD
% 42,85’inde normal olarak ölçüldü.
Sonuç:
İncelediğimiz tüm çocukların yaklaşık %69,25 ’inin D vitamini yetersizliği ve eksikliğinin bulunması,
cezaevi şartlarının çocuklar için uygun olmadığını kanıtlamıştır. Yeni düzenlemeler ve çalışmalar ile
ortamın çocuklar için uygun hale getirilmesi veya mahkum annelerin verilen cezalarda düzenlemeler
getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

GRUP A BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK ENFEKSİYONUNDA HIZLI ANTİJEN
TESTİNİN ETKİNLİĞİ
Aslı Mutlugün Alpay1, Ahi Baydemir2, Nuri Çakır3, Tuğba Öztürk2 ,
1- Bünyan Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Kayseri
2- Bünyan Devlet Hastanesi , Eğitim hemşiresi, Kayseri
3- Bünyan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Anabilim dalı,Kayseri

Amaç:
Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı İlaç Kullanımı Proje çalışmaları kapsamında 2. ve 3. basamak sağlık
kuruluşların acil servislerinde ve çocuk polikliniklerinde uygulanacak hızlı antijen tarama testi ile üst
solunum yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde bilinçli antibiyotik kullanım etkinliğinin arttırılması
hedeflemektedir. Biz bu çalışma ile akut bakteriyel farenjitin en sık etkeni olan A Grubu Beta
Hemolitik Streptokokların Bünyan’da yaşayan çocuklardaki sıklığını tespit etmek ve hızlı tanı
testlerinin ikinci basamak sağlık kuruluşunda kullanılabilirliğini saptamayı amaçladık.
Yöntem:
Bünyan Devlet Hastanemiz pediatri polikliniğine Ocak 2017- Ocak 2019 döneminde başvuran, klinik
bulguları ile Akut farenjiti düşündüren 201 hasta çalışmaya alındı. Hastalardan son 48 saat içinde
antibiyotik kullananlar çalışma dışı bırakıldı. Hastalardan hızlı antijen testi ve bakteriyolojik kültür
tanımlama amacıyla posterior farinks ve tonsillerinden iki adet boğaz sürüntü örneği alındı. Örneklerin
biri Strep A Rapid Test (VIKIA Strepto A [Biomeriux]) kiti kullanılarak hızlı antijen testi yapılırken,
diğer örnek ise kültür için %5 koyun kanlı agar besiyerine ekildi. Hızlı antijen tarama testinin tanıda
altın standart olan kültür sonuçlarına göre duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu hesaplanmıştır.
Bulgu:
Araştırmaya katılan 201 hastanın 14’ünde kültür ile 12’inde hızlı tanı testi ile pozitiflik saptanmıştır.
Buna göre hızlı tanı testinin altın standart test olan kültüre göre duyarlılığı %84,6, yanlış negatiflik
oranı ise %15,3 dur. Araştırmaya katılan 201 hastanın 187’sinde kültür ile, 189’unda hızlı tanı testi ile
negatiflik saptanmıştır. Buna göre hızlı tanı testinin özgüllüğü %99,4 yanlış pozitiflik oranı % 0,5 ,
doğruluk oranı ise %98,5 olarak bulunmuştur.
Sonuç:
Yapılan bu çalışma ile hızlı tanı testinin, kültüre göre duyarlılığının yüksek olduğu bu nedenle ikinci
basamak sağlık kuruluşlarının acil ve polikliniklerinde kullanılarak antibiyotik kullanımının
azalacağını düşünüyoruz.

ÜROLİTİAZİS ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN ÇOCUKTA MUNCHAUSEN SENDROMU
Aynur Gencer Balaban, Ayşe Seda Pınarbaşı, Neslihan Günay, Sibel Yel, Ruhan Düşünsel
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefrolojisi Bilim
Dalı, Kayseri
Giriş
:
Munchausen sendromu kişinin hastalık belirtilerini taklit ederek çeşitli tıbbi ve cerrahi uygulamalara
kendini maruz bırakmasıdır. Hastalık tablosu istemli oluşturulsa da bu duruma neden olan gereksinim
bilinç dışıdır.
Olgu
:
10 yaşında erkek hasta aralıklı karın ağrısı, idrar yaparken ağrı ve taş düşürme şikayetiyle dış merkeze
başvurmuş ve hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla merkezimize yönlendirilmiş. Hastanın son 2 aydır
toplam 10 kez olmak üzere idrar yapma sonrası hafif ağrının eşlik ettiği ancak hematürinin eşlik
etmediği bol miktarda taş düşürme öyküsü olduğu ve dış merkezde 3-5 mm çapında bol miktarda taşın
olduğu idrar örnekleri verdiği öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde ağırlık ve boy persentilleri
normal aralıkta, vital bulguları yaşına göre normaldi. Sistem muayenesinde patolojik bulguya
rastlanmadı. Hastanın dış merkezde yapılan üriner ve renal ultasonografi ve bilgisayarlı tomografi
sonucu normaldi. Hastanın bakılan tam idrar tetkiki, tam kan sayımı ve biyokimya tetkikleri normal
saptandı. Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Soygeçmişinde ise amcasında taş düşürme öyküsü
olduğu öğrenildi. Hastada Munchausen sendromundan şüphe edilerek gözlem amaçlı servise yatırıldı.
Hastanın servisteki takibi boyunca vital bulguları stabil seyretti. Hastanın 2 gün boyunca idrarları
gözlemimiz altında toplandı ancak bir sefer gözlemimiz dışında yaptığı idrar sonrası 8-10 adet 3-5 mm
çapında siyah renkte taş düşürmesi oldu (ağrı ve hematüri eşlik etmiyordu), gözlemimiz dahilinde
toplanan idrarlarında taş düşürmesi olmadı. Hastada Munchausen sendromu düşülerek çocuk psikiyatri
poliklinik kontrolü ve şikayetleri tekrarlarsa poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi.
Amaç
:
Günümüzde laboratuar ve görüntüleme tetkikleri tanı koymada çok yardımcı olsa da her zaman detaylı
bir öykü ve fizik muayenenin tüm tetkiklerden daha iyi bir yol gösterici olduğunu vurgulamak istedik.

ADÖLESAN ÇAĞDA TANI KONAN NÖROJEN MESANE GELİŞMİŞ BİR SPİNA BİFİDA
OLGUSU
Aynur Gencer Balaban, Ayşe Seda Pınarbaşı, Neslihan Günay, Sibel Yel, Ruhan Düşünsel
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefrolojisi
Bilimdalı., Kayseri
Giriş
:
Çocuklardaki nörojen mesane en sık embriyolojik dönemde oluşan nöral tüp defektleri sonucu
oluşmaktadır. Bu defekt sonrası çocukların bir kısmı açık spinal disrafizm ile doğmakta ve genel
olarak takibe alınmaktadır. Ancak hastaların bir kısmında nöral tüp defektleri gizli kalmakta ve
nörojen mesanenin neden olduğu semptomlar ile kliniklere başvurulmaktadır. Bu gruptaki hastalara
zamanında tanı konulması ve uygun tedavinin uygulanması nörojen mesanenin neden olabileceği
olumsuz sonuçları engellemekte ve hastaların yaşam sürelerini uzatıp, hayat kalitesini düzeltmektedir.
Olgu
:
Daha önce bir hastalığı olmayan 14 yaşında kız hastanın başvurudan 1 ay önce idrar yolu enfeksiyonu
tanısıyla peroral antibiyotik tedavisi aldığı ve bakılan kreatinin değerinin 1,3 mg/dl tespit edilmesi
üzerine çocuk nefroloji poliklinik kontrolü önerildiği ancak hastanın kontrole gelmediği öğrenildi.
Hasta bulantı, kusma, bilateral yan ağrısı şikayetiyle çocuk acile başvurması ve tam idrar tetkikinde
piyüri ve kreatinin değeri 2,3 mg/dl tespit edilmesi üzerine servisimize akut böbrek hastalığı ve
piyelonefrit tanısıyla yatırıldı. Üriner ultrasonografide: ‘Her iki böbrek parankim ekosu grade 1
artmıştır. Her iki böbrekte gadre 1-2 pelvikaliksiyel ektazi ve pelvis anterioposterior çapı solda 9 mm,
sağda 5 mm. Mesane yeterli dolulukta olmadığı için değerlendirilemedi’ diye raporlandı. Hastanın
sorgulamasında urge, urge inkontians, enürezis, konstipasyon semptomlarının olması üzerine nörojen
mesane açısından voiding sistoüretrografisi istendi, nörojen mesane görünümü ve mesane kapasitesi
düşük saptandı. Hastanın lumbosakral bakısı normaldi ancak gluteal bölgesi incelendiğinde, gluteal
bölgede asimetri olduğu ve sol gluteal inferomedial bölgede kıllanma artışının eşlik ettiği
hiperpigmente 5 cm boyutunda solid kitle tespit edildi. Bunun üzerine hastanın spinal manyetik
rezonans görüntülemesi istendi ve sol sakral parsiyel agenezi, sakral vertebra posteriorda füzyon
anomalisi (geniş spina bifida), tethered kord ve solda lipomiyelosel tespit edildi. Takibimizde idrar
yolu enfeksiyonu tedavi edilen ve üriner kateterizasyonla izlenen hastanın kreatinin değerleri geriledi.
Hastaya temiz aralıklı kateterizasyon eğitimi verildi ve operasyon için beyin cerrahi bölümüne
devredildi.
Amaç
:
Pediatristler olarak genitoüriner sistem muayenesi sırasında özellikle adölesan çağdaki hastalar ve
aileleri tarafından dirençle karşılaşıyor olsak da genitoüriner sistem muayenesinin fizik muayenenin
vazgeçilmez bir aşaması olduğunu vurgulamak istedik.

ATİPİK BULGULARLA ORTAYA ÇIKAN IMERSLUND GRASBECK SENDROMLU
KARDEŞ OLGULAR
Ayşe Seda Pınarbaşı1, Neslihan Günay1, Muhammed Ensar Doğan2, Sibel Yel1, Aynur Gencer
Balaban1, İsmail Dursun1, Muammer Hakan Poyrazoğlu1, Ruhan Düşünsel1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı ,
Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Kayseri

Giriş:
Imerslund Grasbeck sendromu(IGS) nadir görülen vitaminB12 eksikliği ile karakterize bir hastalıktır.
CUBN ve AMN genlerindeki mutasyondan kaynaklanır. Büyüme gelişme geriliği, anemi, nörolojik
problemler gibi bulgularla karşımıza çıkmaktadır. Bağırsaktan B12 emiliminde problem olması
nedeniyle parenteral tedavi gerekmektedir. Bu yazıda proteinürinin ön planda olduğu IGS tanısı alan 3
kardeşi sunacağız
1-Olgu:
9 aylıkken idrar yolu enfeksiyonu(İYE) tanısı sonrası yapılan tetkiklerinde nefrolitiazis ve
vezikoüreteral reflü(VUR) saptanan hasta İYE’larının devam etmesi nedeniyle takibe alındı. Takibi
boyunca büyüme gelişmesi yaşıyla uyumlu, böbrek fonksiyon testleri(BFT) ve serum albumin normal
ve non-nefrotik proteinürisi vardı. Nutcrucker sendromu ve ortostatik proteinüri için tetkikler
normaldi. Anemisi ve hematürisi olmaması nedeniyle proteinüri sintigrafide gösterilen hafif skara
bağlı olabileceği düşünüldü. Takip sırasında iki kardeşinde de proteinuri ortaya çıkması nedeniyle
genetik bir sebep olabileceği düşünülerek nefropati paneli gönderildi. Sonucu CUBN gen mutasyonu
olarak geldi. Vitamin B12 eksikliği olmasa da hasta IGS olarak kabul edildi.
2-Olgu:
2 yaşında ateş nedeniyle tetkik edilen hastada proteinüri saptanması nedeniyle merkezimize
yönlendirildi. Tekrarlanan analizlerdenon-nefrotik proteinurinin devam etmesi nedeniyle araştırıldı.
BFT, serum albümin ve komplemanlar normaldi. Tetkikler ortostatik proteinuri ve nutcrucker
sendromunu düşündürmedi. Beta2 mikroglobulin ve NAG normaldi. İYE öyküsü olmasa da abisinde
VUR olması nedeniyle yapılan tetkiklerde VUR saptandı. Ailede proteinuri olması nedeniyle nefropati
paneli gönderildi. CUBN geninde mutasyon bulundu. Vitamin B12 eksikliği olmayan hasta IGS
nedeniyle takibe alındı.
3-Olgu:
2 aylıkken İYE geçiren hastanın kontrol tahlillerinde proteinurinin sebat etmesi nedeniyle
yönlendirildi. BFT, serum albümini, tübüler fonksiyon testleri, göz ve işitme muayenesi normaldi.
Kardeşlerinde VUR olması nedeniyle yapılan görüntülemeler normaldi. Protein elektroforez sonucu
glomeruler proteinuri lehine yorumlandı. Aile öyküsü olması nedeniyle gönderilen nefropati paneli
sonucunda CUBN gen defekti saptandı. Vitamin B12 seviyesinde düşüklük ve anemi olması nedeniyle
parenteral B12 tedavisine başlandı.
Sonuç:
Genellikle vitamin B12 eksikliğine bağlı patolojiler ile karşımıza çıkan IGS sendromunu proteinürinin
ön planda olduğu 3 olguyu sunduk. Açıklanamayan proteinuride IGS mutlaka akla gelmelidir.

BU HASTALIK HANGİ MUTASYON İLE İLİŞKİLİ? NLRP3 MUTASYONU VEYA MEFV
MUTASYONU VEYA HER İKİSİ İLE
Aysenur Paç Kısaarslan1, Nihal Şahin1, Sümeyra Özdemir Çiçek1,Afig Berdeli2, Zübeyde Gündüz3,
Muammer Hakan Poyrazoğlu1, Ruhan Düşünsel1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bölümü, Kayseri
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Genetik Bölümü, Kayseri
3 Acıbadem Hastanesi Çocuk Romatoloji Bölümü, Kayseri

Giriş:
Kriyoprin ilişkili periyodik sendrom (CAPS) NLRP3 geninde aktive edici mutasyonların sebep olduğu
bir grup otoinflamatuar bozukluğu kapsayan bir tanımdır. CAPS tanımı konjuktiva, eklem ve ciltte
dokularına özgü inflamasyon, ateş ve nötrofili ile karakterize 3 bozukluğu içerir. Bu güne kadar
İNFEVERS veri tabanında bildirilmiş CAPS ile ilişkili 300 den fazla NLRP3 gen mutasyonu
tanımlanmıştır.
Amaç:
NLRP3 ve MEFV mutasyonlarının her ikisi saptanmış bir olgu sunduk.
Olgu:
Sekiz yaşında kız hasta pediatrik romatoloji kliniğimize 2 yıldır olan 4 gün süren ateş, kusma, karın
ağrısı atakları nedeni ile başvurdu. Aftöz stomatit, döküntü, konjuktivit ve artrit eşlik etmiyordu. Atak
sıklığı son 6 ayda 4 idi. Atak döneminde AFRs çok yüksekti. Aile öyküsünde özellik yoktu. Atak
döneminde hasta tekrar değerlendirildi. Enfeksiyon ve Romatolojik hastalık bulgusu yoktu. Beyaz
küre sayısı, C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı yüksek saptandı. Kan ve idrar kültürleri
negatifti. Otoinflamatuar hastalıklar için genetik analiz gönderildi. Kolşisin 1 mg/g başlandı. 20 gün
sonra hasta ateş, artrit, sistolik üfürüm ve AFRs ve ASO yüksekliği ile başvurdu. EKO
değerlendirmesinde mitral yetmezlik görüldü. ARA tanısı ile hastaya sistemik steroid, enalapril ve
furosemid verildi. Steroid tedavisi sırasında tüm şikayetler geriledi ve AFRs değerleri azaldı. Sistemik
steroid kesildikten sonra AFRs yüksekliğinin eşlik ettiği ateş, artrit tekrarladı. Karın ağrısı ve kusma
şikayetinde bu dönemde gerileme oldu. Otoinflamatuar gen panelinde NLRP3,NLRC4, IL1RN,
PSMB8, TNFRSF1A, MVK, PSTPIP1, MEFV, NOD2,PLCG2, NLRP1, CARD8, NLRP12,CARD14,
CECR1, TNFRSF11A, TMEM173, TNFAIP3, LACC1, OTULIN, IL23R, TREX1,IL12RB1, PRF1,
DNASE1, UNC13D, STX11, STXBP2, USP43, RIPK1 genleri çalışıldı. Sonuç NLRP3 geninde
p.Ile313Val (c.937A>G)(Heterozigot), MEFV geni ekzon 3’te p.Pro369Ser(c.1105C>T)(Heterozigot)
ve p.Arg408Gln (c.1223G>A)(Heterozigot) mutasyonları saptandı. Hasta hala maksimum dozda
kolşisin ve nonsteroidal antiinflamatuar tedavi ve enalapril tedavisi almaktadır. Oftalmolojik ve işitme
muayeneleri normaldir.
Sonuç:
Ile313Val mutasyonu MAGIC sendromu için INFEVERS veri tabanında semptomatik mutasyon
olarak belirtilmiştir. İnflame kartilaj ile birlikte ağız ve genital ülser (MAGIC) sendromu Behçet
hastalığı ve tekrarlayan polikondritin tüm tanı kriterlerini karşılar. Bizim hastamızda oral genital ülser
ve polikondrit yoktu. Hastamızın klinik bulgularının NLRP3 ya da MEFV mutasyonları ya da her ikisi
ile ilişkisi olup olmadığını bilmiyoruz.

STEVEN-JONSON SENDROMUNDA ERKEN TEDAVİNİN MORTALİTE ÜZERİNE
ETKİSİ
Hatice EKE GÜNGÖR*, Belçim DEMİR**, Gökçe ÖZTÜRK**, Göksu BAŞARGAN**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Allerji ve İmmunoloji, Kayseri
** Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kayseri
Amaç:
Stevens-Johnson Sendromu (SJS), akut başlangıçlı, genellikle kendini sınırlayan, vezikülobüllöz, deri
lezyonlarının yanı sıra en az iki mukozal alanın tutulduğu bir hastalıktır. Erken dönemde tanı konup
tedavinin başlanmasımorbidite ve mortaliteyi ciddi düzeyde etkilemektedir.
Olgu:
6 yaşındaki erkek hasta, ağız içinde, vücudunda, genital bölgede yara ve gözlerde kızarıklık şikayeti
ile başvurdu. Fizik muayenesinde konjoktivalarında hiperemi, yanak mukozası, damak, tonsiller
üzerinde veziküler ve aftöz lezyonları, dudakta yer yer ragatlar, skrotumda ve gövdesinde farklı
boyutlarda, eritematöz zeminde ülseratif ara ara krutlu lezyonları mevcuttu. Öyküsünden daha önce
sağlıklı olduğu, dört gün önce tonsillit tanısı alıp intramuskuler seftriakson tedavisi ve lüzum halinde
parasetamol başlandığı öğrenildi. Hastada ilaca sekonder SJS düşünüldü, semptomatik tedavi olarak
gliserin novakainli ve sodyum bikarbonatlı ağız bakımı, antihistaminik ve metilprednizolon başlandı.
Şüpheli ilaç kesildi. Takiplerinde döküntüsü, kaşıntısı ve ağrısı azaldı, oral alımı düzeldi.
Metilprednizolon tedavisi 5 güne tamamlanarak kesildi. Hastaya şüpheli ilaçları kullanmaması
önerildi. Çocuk allerji ve immünoloji poliklinik kontrolu ile taburcu edildi.
Sonuç:
SJS için spesifik tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Etkenin ilaç olduğu düşünülüyor ise şüphelenilen
ilacın kesilmesi tedavide ilk basamaktır. Destek tedavi tedavinin temelini oluşturur. Bu olgu sunumu
ile SJS’da erken tanı ve hızlı tedavinin önemini vurgulamayı amaçladık.

DNA LİGAZ 4 EKSİKLİĞİ SAPTANAN BİR OLGU
Hasan Kapaklı1, Betül Uğurlu1, Mehmet Kocaoğlu1, Yahya Gül1, Şükrü Nail Güner1, Sevgi Keleş1,
Luigi D. Notarangelo2, İsmail Reisli1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilim Dalı,
Konya
2Amerika Ulusal Sağlık Örgütü, İmmunoloji ve Alerji Ana Bilim Dalı, Washington, DC, USA

Giriş:
DNA ligaz 4 eksikliği anormal yüz özellikleri, mikrosefali, iyonize radyasyona hassasiyet ve primer
immun yetmezlikle karakterize nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. DNA ligaz 4, çift zincir
kırıkları tamirinde görevli, non-homolog uç birleştirme (NHEJ) yolunun temel bir bileşenini kodlar ve
13q33-q34 kromozomunda yer alır. LIG4 mutasyonunda T lenfosit ve immunglobulin reseptör
üretiminin erken evrelerindeki V(D)J rekombinasyon bozukluğu, lenfopeni ve hipogammaglobulinemi
meydana gelir. LIG4'te mutasyonları olan hastalar, normalden şiddetli kombine immün yetmezliğe
kadar çeşitli fenotipler gösterir. Ayrıca ciddi mikrosefali ile büyüme geriliği, kemik hipoplazisi ve
lenfoid maligniteye yatkınlık bulunur.
Olgu:
Anne babası aynı köyden olan 2 aylık erkek hasta persistan öksürük ve lenfopeni sebebi ile Çocuk
İmmünoloji bölümümüze yönlendirildi. Hastanın fizik muayenesinde baş çevresi: 35 cm (<3P) olması
dışında özellik yoktu. Akciğer grafisinde timus görülmedi. Hastanın tam kan sayımında lenfopeni
(200/mm3) mevcuttu. İmmünglobulin değerleri, IgM düşüklüğü (29 mg/dl) dışında normaldi.
Periferik lenfosit alt grup analizinde CD19+ B lenfositlerinin (%2.5) orantısal düşüklüğü ile birlikte,
lenfositlerin mutlak değerlerinin ve RTE (%2) oranının düşük olduğu görüldü. Bakılan hepatit aşı
yanıtın yetersizdi. PHA ile CD25 aktivasyonunda T hücrelerinde aktivasyon saptanmadı ve hasta ağır
kombine immün yetmezlik olarak değerlendirildi. 0,4gr/kg/doz 21 günde bir İVİG verildi. Flukonazol
ve trimetoprim-sülfometroksazol proflaksisi başlandı. CMV PCR (-) idi. HLA doku uyumu açısından
aile taramasında baba 11/12 uyumlu bulundu. Bakılan genetik analizinde Ligaz-4 mutasyonu saptandı.
Hasta kemik iliği transplantasyonuna yönlendirildi.
Sonuç:
Bir yaş altında inatçı öksürük ve lenfopeni ile başvuran hastalarda kombine immün yetmezlik
olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Mikrosefali saptanan hastalarda LIG4 eksikliği
düşünülmeldir.

NADİR BİR PREZANTASYON: PRİMER ORBİTAL KEMİK TUTULUMLU EWİNG
SARKOM OLGUSU
Buket Kara1, Kubilay Kaan Kart2, Yavuz Köksal1
1.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilimdalı, Konya
2. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Konya

Giriş:
Ewing sarkom çocukluk çağında ikinci sıklıkta izlenen malign kemik tümörüdür. Kranial kemik
tutulumu %1’den az görülmektedir. Kraniumda en sık temporal kemik ardından parietal ve oksipital
kemik tutulumu olmaktadır; sfenoid kemik tutulumu nadirdir. Bu olguda 5 yaşında primer sfenoid
kemik tutulumu olan Ewing sarkomlu bir hasta anlatmayı planladık.
Olgu-Sunumu:
5 yaşında kız hasta Eylül /2018 de annesi tarafından fark edilen sol gözde sağ göze oranla öne çıkıklık
izlenmesi üzerine dış merkeze başvurmuş. Ağrı, şişlik, kızarıklık yokmuş. Hastayı muayene eden göz
doktoru görmede problem olmadığını ancak görüntüleme yapılmasının uygun olacağını söylemesi
üzerine hastaya öncelikle tomografi çekilmiş. Çekilen BT’de sol orbital lateral kemik dokuda
dekstruksiyon, sol bulbusta egzoftamus oluşturan orta kranyuma uzanımı olan ekspansif görünümde
3,5 cm’lik kitle izlenmiş. Hastaya çekilen kontrastlı MR’ da da lezyonun izlenmesi ve primer
neoplazik değişiliği düşündürdüğü için hastaya biyopsi planlanmış. Hastanın biyopsi sonucu Ewing
sarkomla uyumlu gelmiş. Nadir görülen bir prezantasyon olduğu için başka bir merkezde hastanın
patolojisi tekrar konfirme edilmiş. Hastaya çekilen torax ve abdomen BT‘si normal; tüm vücut PETBT ‘de abdominopelvik bölgede her iki inguinalde milimetrik metabolizma göstermeyen lenf nodları
izlenmiş. Hastaya primer orbital tutulumlu Ewing sarkoma yönelik dış merkezde neoadjuvan
kemoterapi başlanmasına karar verilmiş. Hasta dış merkezli bir kür kemoterapi aldıktan sonra
tarafımıza başvurmuş. Hastanın tedavisine EICESS Ewing sarkom tedavi prokolüne göre tarafımızda 3
kür tedavi verildikten sonra kontrol görüntülemeleri yapıldı. Çekilen MR’da solda orbitalateral
duvarında zigomatik kemik içerisinde yaklaşık 1.5 cm çapında kontrast tutan alan izlendi; belirgin
küçülme mevcuttu (Önceki MRG'sinde hacim 43 cm3 iken yeni MRG'sinde3.5 cm3 olarak
hesaplanmıştı). Çekilen PET-BT de öncekinde izlenen abdominopelvik lenf nodları izlenmedi.
Hastanın kemoterapiye cevabı iyi olarak değerlendirildi. Hastaya bir kür tedavi verildikten sonra lokal
radyoterapiye başlandı. Hastaya radyoterapi sonrasında tekrar kemoterapi verilmesini planlıyoruz.
Sonuç:
Kranyum tutulumlu Ewing sarkom tanısı ve tedavisi zor olan bir tümördür. Erken tanı ve tedavi ile
uzun dönem remisyon ve kür oranları artmaktadır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ONKOLOJİ BÖLÜMÜ ÇOCUKLUK ÇAĞI KARSİNOİD
TÜMÖRLERİ
Buket Kara1, Metin Gündüz2, Yavuz Köksal1
1.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilimdalı, Konya
2. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilimdalı, Konya

Amaç:
Karsinoid tümörler 15 yaş altı çocuklarda milyonda 1-1.42 sıklıkta görülmektedir. Akciğer ve
gastrointestinal sistemin diğer bölgelerinde de görülmekle beraber çoğunlukla apandikste görülür. Bu
çalışmada bölümümüzde tedavi ve takip altında olan karsinoid tümör(KT) tanısı almış hastalar
retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgu:
Çalışmaya 2010-2017 arasında tanı almış 8 hasta dahil edildi. Hastaların yaş aralığı 10 ile 17
arasındaydı (ortanca yaş:15). Kız erkek oranı 5/3’tü.Primertümörler 7 hastada apendikste 1 hastada
akciğerdeydi. Apendikste KT saptanan hastaların hepsi karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu. Hastalar
akut apendisittanısyla ameliyat edilmişti. Apendektomi örneklerinin histopatolojik incelemesinde
primer tümör çapları ortanca 0,8cm (range0,3-2,5cm) di. 5 hastanın tümörü apendikse sınırlı olup 2
hastanın (1,7 cm ve 2,5 cm ) serozayı aşmıştı. 2,5 cm lik KT si olan hastaya sağ hemikolektomi
yapıldı. Hastaların takiplerinde primer tümöre ait bulgu rastalanmadı. Sol akciğer alt lobda KT
saptanan olgu geçmeyen öksürük nedeniyle yapılan bronkoskopi sonucunda saptanmıştı. Hastaya
rezeksiyon açısından lobektomi uygulandı. Takibinde primer tümöre ait bulgusu olmadı. Hiçbir olguda
karsinoid sendromun bulguları yoktu.
Sonuç:
Çocukluk çağında KT ler oldukça nadirdir. En sık apendiks yerleşimlidir. Apendiks KT
lerindepreoperatif tanıyı düşündürecek spesifik klinik, radyolojik veya laboratuvar bulgusu yoktur.
Apendiks kökenli KT lerin tedavisinde temel yaklaşım cerrahidir. tümör boyutu 2 cm’den küçük ise
apendektomi, 2 cm’den büyük ise iloçekal rezeksiyon ve sağ hemikolektomi önerilmektedir. Bronş ve
akciğer parenkimi yerleşimli KT’lerde cerrahi rezeksiyon esastır. Nadir olsa da olası rekürrensler
açısından KT’lerin düzenli izlemi yapılmalıdır.

KEMİĞİN PRİMER LENFOMASI: OLGU SUNUMU
Buket Kara1, Bahattin Kerem Aydın2, Yavuz Köksal1
1.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilimdalı, Konya
2. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilimdalı, Konya

Giriş:
Tüm çocukluk çağı tümörlerinin %7-12’si non-Hodgin lenfomalar olup bunun yaklaşık 1/3’ü
ekstranodal bölgeden köken almaktadır. Primer kemik lenfomasıoldukçe nadir olup tüm ekstranodal
lenfomaların %5’den azını oluşturmaktadır. Bu olguda sağ humerusta primer kemik lenfoması
saptanan bir hastayı tartışmayı amaçladık.
Olgu-Sunumu:
16 yaşında kız hasta 5 aydır geçmeyen sağ kol ve omuz ağrısı nedeniyle çeşitli merkezlere başvurmuş.
Hastanın dış merkezde çekilen direk grafisinde kitle görünümü izlenmesi üzerine Ekim/2018’de
hastanemiz ortopedi kliniğine başvurmuş. Hastaya çekilen sağ omuz BT’de sağ humerus başı posterior
kesimde metafiziel-epifiziel yerleşimli 23x25x29 mm boyutlarında sklerotik kitle izlenmiş olup lezyon
inferior kesiminde milimetrik kortikal bozulmaya yol açmıştır. Hastanın yaşı ve kitlenin lokalizayonu
itibariyle dev hücreli tümör düşünülerek biyopsi alınmış. Hastanın patoloji sonucu yüksek dereceli B
hücreli hücrelilenfoma olarak gelmesi üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Hastaya çekilen
torax/abdomen BT normaldi. Kemik iliğinde lenfoma rastlanmadı. Beyin omurilik sıvısında hücre
izlenmedi. Çekilen PET-BT’de sağda daha belirgin olmak üzere her iki humerus başında artmış FDG
tutulumu gösteren litik/sklerotik lezyon saptandı. Hastaya diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısına
uygun kemoterapi protokolüne başlandı. Hasta LMB 89 Grup B COPADM1 ve COPADM2 tedavisini
aldı. Hastanın takip ve tedavisine devam etmekteyiz.
Sonuç:
Non-Hodgin lenfomada sekonder kemik tutulumu görülebilmekle beraber primer kemik lemfoması
oldukça nadir izlenmektedir. Primer kemik lenfoması tanımlanan olgular genellikle erişkin yaştadır.
Lenfoma alt tipi olarak en sık diffüz büyük hücreli B lenfoma izlenmektedir.

AİLE ÖYKÜSÜ OLAN ADA EKSİKLİĞİNE BAĞLI AĞIR KOMBİNE İMMUN
YETMEZLİK: OLGU SUNUMU
Hasan Kapaklı, Yahya Gül, Büşra Özyalvaç, Sevim Büşra Aydın, Şükrü Nail Güner, Sevgi Keleş,
İsmail Reisli
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilim Dalı,
Konya
Giriş:
Temel etkinliği lenfosit çoğalması ve farklılaşmasıyla ilişkili olan Adenozin deaminaz (ADA) enzimi
pürin bazların yıkımıyla ilgili olan ve adenozinin amin molekülünü kopararak inozine dönüşmesini
sağlayan bir enzimdir. ADA enziminde eksiklik ve mutasyona bağlı değişimler, şiddetli T lenfosit
işlev bozukluğu ve agamaglobülinemiyle karakterize ağır kombine immün yetmezlikle (AKİY)
sonuçlanan, immün sistem bozukluğuna neden olur. Biz de, ADA enzim eksikliği tanısı olup
lenfopeniyle seyreden, cytomegalovirus ensefalopatisi ve pnömonisiyle exitus olan kardeş öyküsü olan
ve doğum sonrası yapılan taramada ADA enzim eksikliği tesbit edilen hastamızı sunacağız.
Olgu:
Akraba evliliğinden olan, ADA enzim eksikliği tanılı ve 3 yaşında exitus olan kardeş öyküsü mevcut
hastamız NSVY ile miadında 3350 gr doğmuş. Doğum sonrası 12 günlükken kontrol amacıyla
kliniğimize başvurdu. Dil üzerinde moniliasiz dışında fizik muayenesinde patolojik bulgu tesbit
edilmedi. Bakılan laboratuar tetkiklerinde; nötropeni, lenfopeni olup Total T, yardımcı ve sitotoksik T,
NK ve B, Recent Timik Emigran(RTE) hücre oranları oldukça düşüktü (Tablo 1). Hastanın ADA
enzim düzeyi oldukça düşük saptandı. İlk bakılan immunglobulin değerleri normal olan hastanın 4
hafta sonra kontrol IgG değerinde düşme görüldü(598mg/dl339mg/dl) TMP-SMX, flukanazol,
asiklovir proflaksisi, intravenöz immunglobulin ve haftada 2 gün ADA enzim replasmanı başlandı.
Şuan 97 günlük olan hastamız kök hücre nakli için donör taraması programında olup kliniğimizde
takip edilmektedir.
Sonuç:
Ailesinde immun yetmezlik öyküsü bulunan kişilere preimplantasyon genetik tanı yapılmalı. Yeni
doğan aile bireyleri hızlı bir şekilde hastalık yönünden taranmalıdır.

Tablo 1. Laboratuvar Bulguları
Başvuru (12 günlük)

Normal referans aralığı

BK (/mm3)

1500

4000-10000

ANS (/mm3)

800

1500-7300

ALS (mm³)

100

800-5500

Hb (gr/dl)

15.8

12,1-17,2

Plt (/mm3)

584000

150000-400000

IgG (mg/dl)

598

653-1114

IgA (mg/dl)

6

5-6

IgM (mg/dl)

7

15-22

CD3+ (%)

7.9

51-79

CD4+ (%)

5.5

33-55

CD8+ (%)

0

11-33

CD19+ (%)

4.5

14-44

CD16+56+(%)

3.8

5-23

CD25 Aktivasyonu

Yetersiz aktivasyon

3-6

RTE(%)

1.7

20

OLGU SUNUMU: 10 YAŞINDA KONVÜLZİF SENKOP VAKASI
Alper DOĞAN, Çağdaş VURAL, Özge PAMUKÇU, Kazım ÜZÜM, Ali BAYKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardioloji
Bilimdalı, Kayseri

Giriş:
Çocukluk çağında konvülziyonlar ve senkop sık izlenmektedir. Farklı popülasyonlarda yapılan
çalışmalarda çocukluk çağında epilepsi insidansı 1000’de 0,5 ile 8 olarak bildirilmektedir.
Konvülziyonlar sık olarak epilepsi ile ilişkilendirilse de yapılan son çalışmalarda hastaların %2030’unda kardiyovasküler nedenlerden dolayı da konvülziyon olabileceği belirtilmektedir.
Olgu:
11 yaşında erkek hasta tekrarlayan senkop, senkopun sonuna doğru kasılma ve idrar inkontinansı
yakınmasıyla başvurdu. Öyküsünden son 1 yıl içinde semptomların 2 defa olduğu, bayılma esnasında
dişlerin ve çenesinin kilitlendiği, el-kol ve bacaklarda tonik klonik kasılmalar olduğu, 5-10 dk içinde
bilincinin açıldığı öğrenildi. Semptomlar esnasında idrar inkontinansı da tariflemekteydi. Pediatrik
nöroloji ve kardiyoloji departmanlarınca incelemeye alınan hastanın laboratuvar tetkiklerinde elektrolit
imbalansı yoktu, tiroid fonksiyon testleri ve B12 düzeyleri normaldi. Kranial MR görüntülemesinde
özellik yoktu. Çekilen EEG’de epileptik aktivite izlenmedi. Elektrokardiyografi ve ekokardiyografisi
normal olan hastaya head-uptilt testi yapıldı. İşlemin 15. dk’sında monitörde kalp ritminin yavaşladığı
daha sonra 40 sn süreyle asistoli geliştiği görüldü. Atağın sonuna doğru sol kolda tonik-klonik
kasılmaların başladığı, tüm vücuda yayılarak 20 sn süreli bir konvülsiyon geçirdiği ve idrar
inkontinansı olduğu izlendi. Gerekli medikasyon sağlanarak izlenen hastada, 5dk sonra bilinç açıldı.
Post-iktal dönem benzeri semptomlar vardı.
Tartışma:
Senkop, serebralhipoksiye bağlı bilincin kısa süreli kaybolmasıdır. Kardiyak aritmi, bradikardi,
ortostatikintolerans sendromları sonucu gelişen sistemik hipotansiyon serebralhipoksiye neden
olabilmektedir. Bu esnada yaygın serebralhipoksi nedeniyle konvulzif aktivite de izlenebilir. Dikkatli
öykü, fizik muayene ve yardımcı tetkikler ile konvülziyon nedenleri saptanabilse de tanı koymak
zordur. Konvülzif aktivite epilepside sık izlense de başlangıçta epilepsi tanısı alan hastaların %2026’sında epilepsi olmadığını bildiren yayınlar mevcuttur. Head-uptilt testi esnasında sempatik
aktivitede ani kayıp, vagal aktivitede ani artış nedeniyle asistoli, sonuçta senkop ve konvülziyon
izlenebilmektedir.
Sonuç:
Tekrarlayan konvulziyonları olan, nedenlerin saptanamadığı, anti-konvülzif ilaçlara yanıt vermeyen
durumlarda head-uptilt testi yardımcı tanı olarak kullanılabilir. Konvülzifsenkop ve epilepsi ayırıcı
tanısı dikkatlice yapılmalıdır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU ADOLESANLARDA ERİTROSİT SAYISI VE
HEMOGLOBİN KONSANTRASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Eda Mengen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi, Ankara

Amaç:
Polikistik over sendromu (PKOS), artmış androjen seviyeleri ve bozulmuş ovülasyon ile
karakterizedir. İnsulin direnci ve buna bağlı olarak gelişlen fazla insulin salınımı androjen yapımının
artmasına, fazla androjen ise menstürel bozukluklara, over kistlerinin gelişlimine ve hirsutizme neden
olmaktadır. Diğer taraftan androjenlerin eritropoezi arttırıcı etkisi bilinmektedir. Kemik iliğinde
eritropoezi stimule ederler, eritrosit yapımını arttırırlar ve hematokriti yükseltirler. Bu çalışmada
PKOS’lu adolesanlarda, artmış androjen düzeyleri ile eritrosit sayısı ve hemoglobin
konsantrasyonlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç-Yöntem:
Çalışma grubu, yüksek androjen düzeyleri olan 51 adolesan PKOS hastası ve benzer yaş ve kiloya
sahip 51 sağlıklı adolesandan oluşmaktaydı. Grupların tam kan sayımı parametreleri karşılaştırdı.
PKOS’lu hastaların androjen düzeyleri ile eritrosit sayısı ve hemoglobin konsantrasyonlarının
arasındaki ilişki değerlendirildi.
Bulgular:
PKOS'lu hastaların %45'inde (23/51) hirsutizm,%78'inde (40/51) oligomenore ve %74'ünde (38/51)
sonografik polikistik over görünümü vardı. PKOS'lu hastalarda androjen düzeyleri; total testosterone:
0.76±0.15 ng/mL, serbest testosterone 3.39±0.82 pg/ml ve DHEAS 322.2±152.9 μg/dL olarak ölçüldü.
Her iki grubun kan eritrosit sayısı, Hb ve hematokrit değerleri karşılaştırıldığında, PKOS grubunda bu
değerlerin tamamının konsantrasyonları kontrol grubuna göre daha yüksekti (kan eritrosit sayısı:
5.0±0.6 10^6/μL; 4.8±0.3 10^6/μL, p=0.035, hemoglobin: 14.0±0.8 g/dl; 13.6±1.0 g/dl, p=0.015 ve
hematokrit: %42.0±2.1; %40.6±2.7, p=0.005). Total testosteron ile Hb (r = 0.13; p = 0.93) ve eritrosit
sayısı (r = 0.12; p = 0.39) arasında korelasyon saptanmadı. Ayrıca, DHEAS düzeyi ile Hb (r = -0.14; p
= 0.30) ve eritrosit sayımı (r = -0.43; p = 0.76) arsında herhangi bir korelasyon göstermedi.
Sonuç:
Testosteron yüksekliğinin eritropoezi arttırdığı bilinmektedir. Fakat eritropoeze hangi mekanizmalarla
etki ettiği tam olarak anlaşılmış değildir. Testosteronun eritrositoz üzerindeki bu etkileri doz
bağımlıdır. Bu nedenle hastalarımızdaki görece çok yüksek olmayan androjen seviyeleri kan tablosuna
yansımamış olabilir. Yüksek androjen düzeyleri olan hasta gruplarında eritropoetik aktiviteyi
karşılaştıran daha büyük örneklerle yapılan prospektif çalışmalar etyolojiyi aydınlatmaya yardımcı
olacaktır.

BAĞIŞIKLANMAMIŞ HASTADA SUÇİÇEĞİ PNÖMONİSİ
Binnaz Çelik1, Emre Kaan2, Bilal Sağıroğlu2, Zehra Nur Çoşkun2, Büşra Özkan2, Esra Kaya2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi,
Kayseri
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Pediatri Ana Bilim Dalı,
Kayseri
Amaç:
Rutin aşılama yapılmayan toplumlarda su çiçeği çocuklarda sık görülen bir hastalıktır. Suçiçeği
hastalığının seyrinde ikincil bakteriyel enfeksiyon, pnömoni, ensefalit, ataksi, konjenital enfeksiyonlar,
perinatal enfeksiyonlar, hatta ölüm gibi ciddi komplikasyonlar görülebilir. Yapılan çalışmalarda, tek
doz aşının suçiçeği hastalığını önlemede %85, ciddi komplikasyon gelişimini önlemede ise %100
etkili olduğu saptanmıştır. Burada bağışıklama yapılmamış, suçiçeği pnömonisi gelişen bir vaka
sunulmuştur.
Olgu:
Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan oniki yaş erkek hasta; ateş, yüzünden başlayıp vücuduna
yayılan döküntü, boğaz ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Yatışın ikinci gününde solunum sıkıntısı
gelişmesi üzerine çocuk yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Fizik muayenede tüm vücutta yer yer
kurutlu, veziküler lezyonlar ve akciğerlerde yaygın ral mevcuttu. Hastanın tam kan tetkikinde lökosit
9630/mm3,nötrofil hakim, Hgb 16.1gr/dl, trombosit 162000/ mm3 idi. Akut faz reaktanları; C-reaktif
protein 85 mg/L, prokalsitonin 4.4 ug/dLidi. Biyokimyada sodyum 123 mmol/L,düşük olup diğer
parametreler normal idi. Anti VaricellaIgM 53(+) idi. Akciğer grafisinde yaygın retikülonodüler
görünüm tespit edildi. Yüksek akımlı nazal kanüloksijenasyon desteği başlandı. Hastanın mevcut
seftriakson, asiklovir tedavilerine vankomisin eklendi. Hastanın mayisi 1500 cc/m² den %5 dextrozlusf
olarak düzenlendi. Saturasyonu yükselmeyen hasta PC-SIMV modda mekanik ventilatöre alındı.
İmmunsuprese olabileceği düşünülerek intravenöz immunglobulin verildi. Kontrol akciğer
grafilerindeinfiltrasyonun azalmasına karşın klinik düzelme sağlanamadı. Hasta saturasyonun düşük
seyretmesi üzerine yüksek frekanslı osilatuar(HFO) ventilasyona alındı. Tekrar edilen akciğer
grafisindeinfiltrasyon artışı yoktu. Takibinde kardiyak arrest gelişmesi üzerine HFO dan
konvansiyonel mekanik ventilatöre alındı. Dolaşımı bozuk hastaya adrenalin infüzyonu başlandı; dozu
kademeli olarak artırıldı. Takibi esnasında tekrar kardiyak arrest gelişti. Kardiyopulmonerresütasyona
yanıtsız hasta exitus olarak kabul edildi
Sonuç:
Suçiçeği aşısı, ülkemizde 2013 yılından itibaren ulusal aşılama programı içerisinde uygulanmaya
başlanmıştır. Pnömoni su çiçeği enfeksiyonu esnasında gelişebilecek ölümcül bir komplikasyondur,
bağışıklanmamış çocuklar risk faktörüne bakılmaksızın gelişebilecek komplikasyonlar açısından yakın
izlenmelidir.

TEKRARLAYAN PNÖMONİNİN NADİR BİR NEDENİ; AKSESUAR BRONŞ
Esra Akyüz Özkan1, Allahverdi Sadigov1, Fatmanur Taş1, Sevgi Ulusoy Tangül2, Fatma İnci Arıkan1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, Yozgat
Giriş:
Trakeal bronş (TB) genellikle asemptomatiktir ve tesadüfen saptanır, ancak bazen öksürük, hemoptizi,
tekrarlayan pnömoni, atelektazi ya da bronşektazi ile karşımıza çıkabilir. Başka anomalilerle, örneğin
Down sendromuyla birlikte görülebilir.%0.1-5sıklığında görülür.
Olgu-Sunumu:
1,5 yaşında erkek hasta, 1 aydır süren öksürük ve hırıltı şikayetiyle başvuran hasta pnömoni nedeniyle
yatırıldı. 35 günlükken, 2 aylıkken, 11 aylıkken pnömoni tanısı almış. Geldiğinde hastanın genel
durumu kötü, şuuru uykuya meyilli, takipneik idi. Fizik muayenede ateş: 38.5ºC, nabız: 152/dk, TA:
90/60 mm Hg, solunum sayısı: 54/dk, Dinlemekle akciğerlerde bilateral krepitan rallerive 3-4 cm
hepatomegalisi mevcuttu. Laboratuvar incelemesinde WBC: 6800 K/uL,Hb:11.8g/dl,Plt: 417.000
K/uL. Kan gazında Ph:7.41, PCO2:32.2, PO2:29.6, HCO3:20.4, BE: -3.3, Lac: 1.56. Biyokimyasal
parametreleri normal, sedim-CRP normaldi. Kültürlerinde üreme olmadı. Akciğer grafisindeparahiler
ve parakardiyak alanda bronkovasküler görünümlerde artış, sağ akciğer üst lop paratrakeal alanda
homojen dansite artışı, sağ üst lobda total atelektazik görünüm mevcuttu. Hastaya yabancı cisim
şüphesi nedeniyle bronkoskopi planlandı. Toraks BT,‘’Sağda daha yoğun olmak üzere her iki akciğer
segmentlerinde yaygın perihiler parakardiyak alanlarda bronkopnömoni ile uyumlu alveonodüler
infiltrasyon alanları ve peribronkovasküler kılıflanmalar izlenmiştir. Trakeadistal düzeyde bifurkasyo
üzerinde sağda anterolaterale açılan aksesuar konjenital bronş izlendi. Sağ apeksteazigosveni ve lobu
izlenmiştir’’ olarak raporlandı. Hastaya bronkoskopi yapıldı, bronkoskopide trakea distal kesimde sağ
üst loba giden aksesuar bronş izlendi. Pnömonisi tedaviyle düzelen hasta, göğüs cerrahisine
yönlendirildi.
Tartışma-sonuç:
TB çoğu zaman sağda yer alır ve genellikle sağ üst lobun apikal segmentiyle ilişkilidir. Erkeklerde
daha sıktır. Eğer üst lobun segmentleri normal sayıda ise aksesuar bronş, üst lopta segment sayısı
eksikse, ektopik bronş olarak adlandırılır. TB, sağ üst lopta tekrarlayan pnömoni, ya da persistan
nonhomojen infiltrasyon, bronşektazi, anestezi sırasında meydana gelen hipoksemi ve atelektazi gibi
problemlerin ayırıcı tanısında akla gelmelidir. Semptomatik olgularda cerrahi girişim gerekebilir.

HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR; ÜÇ FARKLI POMPE HASTASI
Banu Kadıoğlu Yılmaz, Mustafa Kendirci, Fatih Kardaş, Ümmü Sarı, Sezai Arslan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, Kayseri

Amaç:
Pompe hastalığı lizozomal alfa 1,4 glukozidaz enzim eksikliğine bağlı gelişen, infantil veya geç
başlangıçlı olarak ortaya çıkabilen bir glikojen depo hastalığıdır. Burada üç olgu, erken ve geç tedavi
başlanan infantilpompe hastalığı ve geç başlangıçlı pompe hastalığı prognozlarını, hastaların her yaşta
gelebileceğini ve erken tanının önemini vurgulamak için sunulmuştur.
Olgu-1:
İki aylık kız hasta, hipotoni nedeniyle araştırılırken CK:616 U/L, CKMB:62,4 U/L, AST:215 U/L,
ALT:125 U/L yüksekliği saptanması ve ekokardiyografisinde hipertrofik kardiyomiyopati tespit
edilmesi üzerine gönderilen enzim düzeyi: 0,08nmol/spot*21h (N:0,9-7,2)düşük olarak geldi ve
hastaya Pompe hastalığı tanısı konulup 3 aylıkken enzim replasman tedavisi (ERT) başlandı. Hasta şu
an 3,5 yaşında olup desteksiz yürüyebilmekte ve 3 yıldır ünitemizde ERT almaktadır.
Olgu-2:
Beş aylık erkek hasta, öksürük, solunum sıkıntısı ve başını tutamama şikayeti olan, fizik incelemede
hipotonik olan ve laboratuvarda AST:229U/L , ALT:138U/L , CK:619U/L , CKMB:198U/L yüksek
gelen hastanın çekilen ekokardiyografisinde hipertrofik kardiyomiyopati saptanması üzerine
gönderilen enzim düzeyi:0,34nmol/spot*21h (N:0,9-7,2)düşük saptandı ve hastaya Pompe hastalığı
tanısı konulup 6 aylıkken ERT başlandı. Şu an 18 aylık olan hastanın kas gücü artmış olup ünitemizde
12 aydır ERT almaktadır.
Olgu-3:
On yaş erkek hasta, motor hareketlerinin yavaş olması, karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik
saptanması üzerine tarafımıza başvurdu. Fizik incelemede kas gücü 5/5, gastroknemius kasında hafif
hipertrofi saptandı. Bakılan AST:145U/L, ALT:112U/L, CK:1409U/L, CKMB:58U/L gelen hastanın
ekokardiyografisinde ventrikülerhipertrofi saptanmadı. Gönderilen enzim düzeyi:0,14nmol/spot*21h
(N:0,9-7,2)düşük olarak gelmesi üzerine hastaya JuvenilPompe hastalığı tanısı konulup ERT başlandı.
Hasta şu an 13 yaşında olup desteksiz yürüyebilmektedir ve ünitemizde 3 yıldır ERT almaktadır.
Sonuç:
Pompe hastalığı, sıklıkla infantil formda görülmesine karşın adölesan dönemde de karşımıza
çıkabilmektedir. Miyopati kliniği ile birlikte AST, ALT, CK yüksekliği saptanan her yaş grubundaki
hastada mutlaka alfa 1,4 glukozidaz enzim düzeyi bakılmalı ve özellikle infantil dönem için erken tanı
konulup prognozun iyi olması için erken tedaviye başlanması gerekmektedir.

RİSPERİDON VE VALPROİK ASİT ALAN OTİSTİK BİR ÇOCUKTA LÖSEMİ BENZERİ
MEGALOBLASTİK ANEMİ
Hatice Güneş1, Can Acıpayam2, Fehim Akgüngör1, Meliha Kütükçü1
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,
2 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi, Kahramanmaraş

Amaç:
Valproik asit seviyesini yükselten ve ciddi bir folik asit eksikliğine neden olan risperidon ile ilgili bu
durum. Otizmli hastalarda kombine tedavi ile takip edilen bu ilaç etkileşimine dikkat çekmeyi ve
klinisyenlerin bu konuda uyanık olma gerekliliğini vurgulamayı amaçladık.
Vaka:
15 yaşında bir erkek çocuk kliniğimize 15 günlük solgunluk, peteşi ve ekimoz öyküsü ile başvurdu.
Günde iki kez 500 mg valproik asit ve otizm ve epilepsi için 8 yıl boyunca günde 2 mg risperidon
alıyordu. Hastanın klinik kontrollere girmediği ve beslenmesinin de bozulduğu öğrenildi. Hasta ajite
edildi, şiddetli solgunluk geçirdi ve dişeti hipertrofik ve dişlerinde büyük miktarda çürük vardı (Şekil
1). Gövde ve ekstremitelerde çok sayıda peteşi ve ekimoz vardı. Herhangi bir lenfadenopati ya da
hepatosplenomegali yoktu. Tam kan sayımı, 3,6 g / l'lik bir hemoglobin (Hb), 1490x109 / l'lik bir
beyaz kan hücresi sayısı (WBC), 730x109'luk bir mutlak nötrofil sayımı (ANC), 117 fl'lik ortalama bir
korpüsküler hacim (MCV) göstermiştir. ve 8000x109 / l'lik bir trombosit sayısı (Plt). Serum LDH
seviyesi 1637 U / L idi ve total bilirubin seviyesi 1, 46 mg / dl idi ve 0,66 mg / dl konjuge edilmedi.
Serum elektrolitleri, diğer karaciğer fonksiyon testleri ve böbrek fonksiyon testleri normal
sınırlardaydı. Serum valproik asit seviyesi 146 mg / dl (50-100) idi. PTsec 17, 1 ve INR 1.57'nin bir
sonucu olarak hastaya tek bir doz K vitamini verildi
Bulgu:
Eritrositlerin makrositik ve nötrofillerinperiferik kan bulaşmasında hipersegmente olduğu gözlendi.
Hem kemik iliği biyopsisi hem de aspirasyon yapıldı. Kemik iliği aspirasyonundakimegaloblastik
değişikliklerin bulguları tespit edildi (Şekil 2). Periferik kan örnekleri, polimeraz zincir reaksiyonu ile
negatif parvovirüs B19, Epstein-Barr virüsü ve sitomegalovirüs DNA idi. Folik asit ve B12 vitamini
düzeyleri; Sırasıyla 0,4 (5,38-24) µg / l ve 164 (211-911) ng / l'dir. Homosistein seviyesi 34,2Umol / l
(5-12) idi. 3 birim kırmızı kan, 3 birim plazma ve 1 birim trombosit transfüzyonuyla tedavi edildi.
Valproik asidi ve risperidonu kesildi ve levetirasetam'a başladı. Kemik iliği biyopsisi ve akım
sitometri analizleri lösemi için negatif bulundu.
Sonuç:
Megakaryositik displazili valproik aside bağlı megaloblastik anemi tanısı aldı. Hemoglobin, beyaz
hücreler ve trombositlerdeki azalma nedeniyle panitopeni tanısı kondu. Destekleyici folik asit ve B12
vitamin tedavisi başlandı. Tedavinin 2. haftasında Hb değeri 13,6 g / l'ye, WBC'ye 4,35 x 109 / l'ye,
Plt'den 371 x109 / l'ye, MCV'den 95 fl'e ve FA'den 20,8 ug / l'ye yükselmiştir. İştahı ve ruh hali
düzeldi. Sonuç olarak, kombine tedavi alan Otizm Spektrum Bozukluğu(ASD) hastalarında VPA, FA,
B12 vitamini ve geri dönüşümlü ve kolayca tespit edilebilen diğer hematolojik parametrelerin
laboratuvar seviyelerinin aylık veya üç ayda bir izlenmesi önemlidir. İlaç etkileşimleri de dikkatlice
düşünülmelidir.
Aileden bilgilendirilmiş bir onay alındı.

SOLUNUM SIKINTISIYLA BAŞVURAN SÜT ÇOCUĞUNDA MORGAGNİ HERNİSİ
Mehmet Akif Dündar*, Gökçe Yıldız** , Belçim Demir**, Göksu Başargan**,Şirin Soydemir***
*Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Yoğun
Bakım Ünitesi, Kayseri
** Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kayseri
*** Kayseri Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kayseri
Amaç:
Morgagni Hernisi ender görülen doğumsal bir diyafragma hernisidir. Sıklığı tüm diyafragma hernileri
içinde %3-5 arasındadır. Morgagni hernisi, abdominal içeriğin retrosternal diafragmatik defektten
göğüs içerisine doğru herniasyonudur. Birçok vaka asemptomatik olarak kalmakta, bazen erişkin
dönemde bulgu vermektedir. Pediatrik hastalarda ortaya çıktığında, klinik atipik olabilir ve spesifik
olmayan solunum ve gastrointestinal semptomlardan oluşabilir ve bu nedenle tanı koymakta
zorlanılabilir.
Olgu-1:
Daha önce bilinen hastalığı olmayan 45 günlük erkek hasta 1 haftadır hırıltı, öksürük
şikayetiylebaşvurduğu dış sağlık kuruluşundan solunum sıkıntısı olması nedeni ile hastanemize sevk
edilmiş. Öyküsünden yaklaşık 1 aydır hırıltısının olduğu ve son 1 haftadır arttığı, özellikle beslenme
sonrasında şikayetlerinin daha fazla olduğu, hırıltı ile beraber geceleri yoğunlaşan öksürük olduğu
fakat morarmanın eşlik etmediği, ateş yüksekliği ve emmede azalma olmadığı öğrenildi. Hasta mevcut
şikayetlerle akut bronşiolit tanısı ile tedavisi düzenlenerek servisimize yatırıldı. Hastanın fizik
muayenesinde dinlemekle bilateral ronküsleri, ekspiryum uzunluğu, interkostal çekilmeleri mevcut idi.
Solunum sayıları 50-60 /dk arasında olan hastaya maske ile oksijen desteği verildi. Hastaya 8 dozda
salbutamolnebul başlandı. Akciğer grafisinde havalanma artışı mevcut idi. Pulseoksimetre ile oksijen
saturasyonları takip edildi, düşüklük saptanmadı. Hastanın takiplerinde solunum sıkıntısı ve dinleme
bulguları devam etmesi nedeni ile iv metilprednizolon ve ipratropium bromür nebul tedavileri
başlandı. Izlemde hastanın akciğer dinleme bulguları ve hırıltısının düzeldiği gözlendi, fakat dönem
dönem normal olup özellikle beslenme sonrası artan solunum paterni olması üzerine çekilen PAAC
grafisi tekrar incelendi, mediastende şüpheli barsak anslarıolabileceği düşünülerek radyoloji bölümüne
diyafragmahernisi açısından danışıldı, torax ve batın bilgisayarlı tomografi çekildi, morgagnihernisiyle
uyumlu görünüm olarak yorumlandı. Hasta erciyes üniversitesi çocuk cerrahisine opere edilmek üzere
sevk edildi. Operasyonu başarıyla tamamlandığı öğrenilen hasta poliklinik takiplerine devam
etmektedir.
Sonuç:
Konjenital Morgagni hernileri teşhis edilen tüm konjenital diyafragma hernilerinin nadir görülen
tipleridir. Uzun süre asemptomatik kalabilirler ve genellikle yetişkinlerde bulunurlar. Klinik pediatrik
yaş grubunda atipik olabilir, bu nedenle çocuk tekrarlayan ve dirençli solunumsal semptomlarla
başvurduğunda, ayırıcı tanıda Morgagnihernisi her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

HİPOGAMMAGLOBULİNEMİ, NÖROBLASTOM ve TRİZOMİ 18 BİRLİKTELİĞİ
Hasan Kapaklı¹, Yahya Gül¹, Gül Beril Zenger¹,Yusuf Ozan Avcı¹, Ayşe Gül Zamani², Mahmut
Selman Yıldırım², Şükrü Nail Güner¹,Sevgi Pekcan³, Sevgi Keleş¹, İsmail Reisli¹
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilim Dalı,
Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genetik Bilim Dalı, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Gögüs Bilim Dalı, Konya

Giriş:
Edward sendromu olarak da bilinen ve Down sendromundan sonra en sık görülen otozomal trizomi
olan Trizomi 18, 3/10000 oranında görülmektedir. İntrauterin gelişme geriliği, mikrognati,
mikrosefali, düşük kulaklar, kardiyak, üriner sistem, gastrointestinal sistem ve ekstremite anomalileri
Edward sendromunda sık görülmektedir. Biz de intrauterin gelişme geriliği (IUGR) ile takip edilirken
Edward tanısı konulan, hipogammaglobulinemitesbit edilen ve takiplerinde nöroblastom tanısı ile
izlenen hastamızı sunmayı amaçladık.
Olgu-Sunumu:
Yoğun bakım ünitesinden genel durum bozukluğu ve enfeksiyona yatkınlık şikayeti ile tarafımıza
danışılan hastanın öz geçmişinde 41 yaşında G6P2 anneden 29 hafta 850 gr olarak C/S ile doğum
öyküsü mevcut. Hastamız YDYB ünitesinde 22 gün takip edilmiş akabinde AVSD sebebi ile dış
merkezde opere olmuş. Operasyon sonrası entübe şekilde takip edilen hastaya bir süre sonra
trakeostomi açılarak taburcu edilmişti. Solunum sıkıntısı sebebi ile acil servisine başvuru sonrasında
yoğun bakım ünitesine alındı. Hastadan bakılan IgA: 30mg/dl(30-107) IgG: 498mg/dl(605-1430)
IgM: 51 (66-228) idi. Periferik lenfosit alt grup analizinde CD3+(%36) ve CD3+CD8+ (%9)
oranlarının düşük olduğu gözlendi. Hastaya IVIG tedavisi başlandı. Takiplerinde batın şişliği olan
hastanın çekilen tüm batın MR ında Sağ adrenal lojda, adrenal bezden kaynaklı olduğu düşünülen,
yaklaşık 3.5x4.5 cm boyutlarında, arteriyel fazda yoğun boyanan ve nöroblastom ile uyumlu lezyon
görüldü. Hasta çocuk onkoloji ve çocuk immünoloji takibinde izlenmektedir.
Sonuç:
Multiple anomalileri olan hastalarda genetik tanı önemlidir. Sendromik hastalarda immun yetmezlik
olabileceği ve bunlarda malignitelerin eşlik edebileceği unutulmamalıdır.

YENİDOĞANDA İYOT EKSİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hümeyra ACIKAN, Sabahattin MUHTAROĞLU, Neslihan SUNGU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri

Amaç:
İyot, tiroid hormonlarının üretimi için gerekli olan temel bir iz elementtir. İyot eksikliği tiroid hormon
üretimini bozar ve birçok olumsuz etki gösterir. Tiroid hormonları antenatal ve postnatal dönemde
büyüme, gelişme, ve metabolizmada önemli rol oynamaktadır. Gebelik ve emzirme döneminde yeterli
iyot alamayan annelerin bebeklerinde, özellikle iyot eksikliğinin olduğu bölgelerdeki yenidoğanda iyot
eksikliği ve ilgili hastalıkları görülmektedir. Bu çalışmada, 2015-2017 yılları arasında Erciyes
Üniversitesi Araştırma Biyokimya Laboratuvarı'na gelen idrar örneklerinde ölçülen iyot sonuçları
retrospektif olarak taranıp; yenidoğan yaş aralığındaki düşük iyot değerlerinin yıllar içerisindeki
değişimi bakılmıştır.
Yöntem:
Laboratuvarımızda, iyot spot idrarda Sandell-Klothoff yöntemi ile çalışıldı. 2015-2017 yılları
arasındaki iyot sonuçlarından, düşük olanları tespit edilip, yenidoğan yaş aralığında iyot eksikliğinin
yıllar içerisindeki değişimi istatiksel olarak kıyaslandı.
Bulgu:
2015-2017 yılları incelendiğinde, yenidoğan yaş aralığında iyot eksikliğinin yıllar içinde gittikçe
arttığı( sırasıyla;%33.6, %34.6 ve %42.7) gözlemlenmiş olmakla birlikte istatiksel olarak anlamlı
farklılık tespit edildi(p=0,004).
Sonuç:
Kayseri ilinde iyot eksikliği önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Gebelik ve
emzirme dönemi iyot eksikliği açısından risk oluşturan ve özellikle destek verilmesi gerekilen
dönemlerdir. Toplumun bilinçlendirilmesi ve bu konuda verilen eğitimin sürekliliği önemlidir.

BRONKOPNÖMONİ KLİNİĞİYLE BAŞVURAN NUTRİSYONEL RİKETS OLGUSU
Fuat Buğrul1, Melike Emiroğlu2, İbaa W.F. Yahya3
1Çocuk Endokrin Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Konya
2Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Konya
3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
Giriş:
Rikets, kemiklerde büyüme plağı ve matriksinin D vitamini ve mineral (kalsiyum, fosfor) eksikliği
sonucu gelişen metabolik bir kemik hastalığıdır. Nutrisyonelrikets sıklıkla 4 ay-3 yaş dönemi
çocukları etkilemektedir. Ancak maternal D vitamini eksikliği olanlarda erken bebeklik döneminde
görülebilmekte olup adolesanlarda da rikets sıklığının arttığı gözlenmektedir. Nutrisyonel rikets
gelişmekte olan pek çok ülkede önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmekte olup gelişmiş
ülkelerde de azımsanmayacak sıklıkta bildirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde riketsin en sık
nedenleri D vitamini, kalsiyum ve fosfor eksikliğidir. Bebeklerde rikets gelişimi hamilelere, emziren
annelere ve bebeklere D vitamini profilaksisi ile önlenebilir.
Olgu:
On altı aylık kız hasta 1 haftadır öksürük ve son 2 gündür ateş şikayetiyle çocuk acil polikliniğimize
başvurdu. Fizik muayenesinde yaygın ralleri duyulan hastanın akciğer grafisibronkopnömoni ile
uyumlu bulundu. Yapılan tetkiklerinde kalsiyum:4.6 mg/ dL fosfor: 3,7 mg/dl ALP: 638 U/L PTH:
485,7 ng/L 25(OH)D3 <5 ng/mL saptandı. Öyküsünde hastanın son bir aydır ellerinde kasılma olduğu,
bir gün önce 1-2 dakika süren jeneralize nöbetlerinin olduğu ve ailenin D vitamini damlalarının
sağlığa zararlı maddeler içerdiği için çocuğa D vitamini vermediği öğrenildi. Hastanın çekilen el bilek
grafisinderadius ve ulnadistalmetafiz hattında düzensizleşme ve çanaklaşma olduğu görüldü (Resim
1). Nutrisyonelrikets tanısı konan hastaya 10.000 Ü/kg D vitamini stoss tedavisini takiben 2000 Ü/gün
D vitamini damla ile intravenöz ve oral kalsiyum replasmanı başlandı.
Sonuç:
Ülkemiz güneşten zengin bir coğrafyaya sahip olmasına ve 2005 yılından bu yana Sağlık Bakanlığının
ücretsiz D vitamini desteği vermesine rağmen D vitamini yetersizliği ve buna bağlı rikets önemli bir
halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Nutrisyonelriketsin önlenmesine yönelik duyarlılığın
arttırılması ve bu amaçla ulusal politikaların geliştirilmesi için yeni stratejiler oluşturulmalıdır.

GOMEZ LOPEZ HERNANDEZ SENDROMU
İbaa Yahya1, Merve Kuz2, Emre Sağlam 3, Ayşe Kartal4
(1) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
(2) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Konya
(3 )İntörn Doktor, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
(4) Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Konya
Giriş:
Gomez Lopez Hernandez Sendromu nadir görülen nörokutanöz bir sendromdur. Sendrom parsiyel
alopesi, trigeminal anestezi ve rhonbencephalosynapsis triadı ile karakterizedir. Bu nedenle serebellotrigeminal-dermal displazi olarak da bilinmektedir. İlk olarak Manuel Gomez tarafından 1979’da bir
kız hastada fokal konjenital alopesi, trigeminal anestezi, kornea refleksi yokluğu, brakisefali, düz
oksiput, düşük saç çizgisi, hipertelorizm, internal strabismus, insterstisyel keratit, generalize hipotoni
bulguları ile tanımlanmıştır ve Gomez serebello trigeminal ve fokal dermal displaziye ektoderm
gelişimi sırasındaki bir duraksamanın sebep olabileceğini öne sürmüştür. Lopez Hernandez ise
1982’de Meksikalı 2 kız hastada benzer semptomlarla (Parietalalopesi, trigeminal anestezi, ponsvermis füzyon anomalisi(4. ventrikülatrezisi), midfasial hipoplazi, korneal opasite, mental retardasyon,
boy kısalığı, kepçe kulak, ataksi, kraniosinositozis) karakterize yeni bir nörokutanöz sendrom
tanımlamıştır.
Olgu:
Akraba olmayan, sağlıklı 36 yaş baba ve 32 yaş anneden, miadında, C/S yolla 2900 gr doğan, aktif
şikayeti olmayan,2 yaş 6 aylık hasta, prenatal dönem 17. haftada USG'de bilateral ventriküler
hornların 8 mm ölçülmesi ve serebellar hipoplazisi olduğu söylenmesi nedeniyle kontrol amacıyla
tarafımıza getirildi. Prenatal dönemde yapılan kromozom analiz sonuçları normal olarak
değerlendirilmiş. Postnatal dönemde dış merkezde beta talasemi tanısı alan hastanın ailesinden alınan
öyküye göre motor gelişimi yaşıtlarıyla uyumluydu. Fizik muayenesinde: vücut ağırlığı 10.2 kg(310p), boy 83 cm(<3p),baş çevresi 46 cm(3-10p).Sol temporal bölgede alopesi, bilateral kepçe kulak,
hipertelorizm bulguları olan hastanın geniş tabanlı ataksik yürüyüşü dikkat çekmekteydi.(Resim
1)Diğer nörolojik muayene bulguları normaldi. MRG’sinderhombencephalosynapsistespit edildi
(Resim 2). Göz muayenesi normal olarak değerlendirildi. Fizik tedavi ve rehabilitasyona
yönlendirilerek izleme alındı.
Tartışma:
Gomez Lopez Hernandez Sendromu nadir görülen nörokutanöz bir sendromdur. Daha önce tarif edilen
olgularda klasik triad parsiyel alopesi, rhombencephalo synapsis ve trigeminal anestezi iken,
trigeminal anestezi olguların sadece %56’sında mevcuttur. Olgumuzda ise yaşı nedeniyle trigeminal
anestezi değerlendirilemedi. Klasik triad dışında hipotoni, ataksi, mental retardasyon, boy kısalığı,
davranışsal anormallikler, nöbetler, stereotipik kafa hareketleri, kornealopasite ve diğer kraniofasiyal
anormallikler (kepçe kulak, braki-turrisefali, orta yüz retrüzyonu, hipertelorizm, strabismus,
kraniosinositoz ve plagiosefali) görülebilmektedir. Tanımlanan bazı vakalarda akraba evliliği
bulunması nedeniyle otozomal resesif geçişli olabileceği öne sürülse de neden olan genetik faktörler
tam olarak anlaşılamamıştır. Sonuç olarak parsiyelalopesi ve rhombencephalosynapsis ile başvuran bir
çocukta GLHS akla gelmelidir.

KİSTİK FİBROZİSLİ HASTADA FARKLI BİR DİYABET OLARAK MODY: YENİ BİR
MUTASYON
Melih Hangül1, Murat Erdoğan2, Nihal Hatipoğlu3, Mehmet Köse1
1.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri Türkiye
2.Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbı Genetik Bölümü, Kayseri Türkiye
3.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri Türkiye
Giriş:
Kistik fibrozis (KF) beyaz ırktın en sık görülen otozomal resesif geçişli genetik bir hastalığıdır.
KF’depankreatik ekzokrin fonksiyonu etkilenmesi ve zamanla insulin direnci gelişmesine bağlı tip 1
ve tip 2 diyabet gelişmesi beklenir. Gençlikte ortaya çıkan erişkin tip diyabet [Maturity-OnsetDiabetes
of theYoung (MODY)] otozomal dominant geçişli nadir görülen bir diyabet tipi olup KF’li olgularda
beklenmez. Sunulan olguda yenidoğan döneminden itibaren dirençli hiperglisemi nedeniyle takip
edilen ve genetik olarak KF tanısı konulan olguda neonatal diyabet nedeniyle ileri değerlendirme
yapılmıştır. Yeni bir mutasyona bağlı MODY tanısı konulan olgu KF’de literatürde bildirilen ilk olgu
olarak sunulmuştur.
Olgu:
Otuz üç yaşındaki anneden 3 gebeliğinden miadında 2610 gram olarak doğan bebek solunum sıkıntısı
olması nedeniyle hasta yoğun bakım birimine yatılmıştır. Takiplerde yenidoğan tarama testlerinde IRT
(>70) pozitif olduğu için kliniğimize yönlendirilen olguda ter testi terleme olmadığı için uygulanamadı
Kistik fibrozis için yapılan genetik analizde DF508 homozigot mutasyon saptandı. Postnatal 30.
gününden itibaren kan şekerleri yüksek seyreden hastanın insulin, C-peptit veHbA1c değerleri
normaldi. Takiplerinde postnatal 95. gününde tekrar solunum sıkıntısı ile yatan hastanın kan şekeri
yüksekliğinin sebat etmesi üzerine düşük doz insulin tedavisi başlandı. Neonatal diyabet etiyolojisine
yönelik olarak gönderilen genetik analizde; 7. kromozomun 7p15.3-p 15.1 yer alan glukokinaz (GCK)
geninde heterozigot mutasyon (c.1086_1090delCGACT p.(D363RfsX94) saptandı. Literatürde ilk
olarak bildirilen bu mutasyon, İn siliko varyant analiz programına göre (mutationtaster, SIFT,
PolyPhehn2 vb.) çok yüksek olasılıkla hastalık sebebi olarak değerlendirilmiştir
Sonuç:
Kistik fibrozis hastalarında ilerleyen dönemlerinde tip 1 ve 2 diyabet gelişmesi beklenirken olgumuzda
olduğu gibi erken dönemde şeker yüksekliği, beklenmedik bir durumdur. Bu yaş grubunda kan şekeri
yüksekliği tek gen bozuklukları ile ilişkili olup olgumuzda da GCK geninde yeni bir mutasyon tespit
edilmiş ve hastalığı ilişkilendirilmiştir. Olgumuzda bu durum ko-insidans olarak değerlendirilmiştir.
Ancak KF’de erken dönemde ortaya çıkan dirençli hiperglisemilerde nadir de olsa tek gen
mutasyonuna bağlı diyabet gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

ÇOCUKLUK ÇAĞI BİLATERAL ADRENAL KİTLE VE İNVAJİNASYONLA PRESENTE
BURKİTT LENFOMA OLGUSU
Nafiz Sarışık, Can Acıpayam, Ahmet Gökhan Güler, Abdulkadir Yasir Bahar, Betül Kızıldağ, Fatih
Temiz
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Amaç:
Gatrointestinal sistem extra nodal non-hodgkin lenfomaların yaygın yerleşim yeridir. Fakat ince
bağırsak kökenli non-hodgkinlenfomalar daha nadirdir. Biz burada akut batın tablosuyla gelen
litaretürde nadir görülen bilateral adrenal kitle ve ince bağırsak kökenli BurkittLenfomayı sunmayı
amaçladık.
Olgu:
11 yaşında erkek hasta akut batın tablosunda çocuk acil polikliniğine başvurdu. Yapılan muaynesinde
sağ alt kadranda defans pozitif, rebound pozitif idi. Ayakta batın grafisinde sağ alt kadranda hava sıvı
seviyesi görüldü. Olguya tüm batın Usg (ultrasonografi) istendi. Usg raporunda invajinasyon ve
bilateral adrenal bezde kitle görüldü. Malignite açısından kontrastlı tüm abdomen MR(manyetik
rezonans) istendi. MR raporunda sağ adrenalbezde 37x30x27 mm, sol adrenal bezde 47x28x27 mm
boyutlarında düzgün ve lobüle sınırlı lezyonlar görüldü. Akut batın tablosundaki hasta operasyona
alındı. Operasyonda invajinasyon bölgesindeki ince bağırsakta 4-5 adet lezyon görüldü. Lezyonların
olduğu bölgeye kısmi rezeksiyon yapıldı. Olgumuza morfolojik ve immünohistokimyasal özelliklere
bakılarak yüksek grade B hücreli lenfoma- BurkittLenfoma tanısı konuldu. NHL-BFM95 kemoterapi
protokolü başlandı ve iyi bir klinik yanıt alındı. Olguya 6 kür kemoterapi verildi. Kemoterapi sonrası 2
ay boyunca remisyonda takip edildi ve kemoterapi sonrası çekilen tüm batın MR’dabilateral adrenal
kitlelerin yok olduğu görüldü.
Sonuç:
Bilateral adrenal kitle ve gastrointestinal tutulumlu Burkitt Lenfoma literatürde çocuklarda nadir
görülmektedir. Nadir görülmesine bağlı olarak evreleme ve tedavi protokolü netleştirilememiştir. Bu
konuda geniş serileri içeren araştırmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca çocuklarda semptomatik yaklaşımlar
ile kaybolmayan karın ağrısı, kusma, olgularında etiyolojiye yönelik görüntüleme yapılmalı, ender bir
neden olsa da Burkitt Lenfoma da ayırıcı tanılar içerisinde düşünülmelidir.

ATP6V0A4 MUTASYONU TESPİT EDİLEN DİSTAL RENAL TÜBÜLER ASİDOZ OLGU
SUNUMU
Neslihan Günay1, Muhammet Ensar Doğan2, Sibel Yel1, Muammer Hakan Poyrazoğlu1, İsmail
Dursun1, Ruhan Düşünsel1
1Erciyes Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilimdalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıbbi Genetik Bilimdalı, Kayseri

Giriş:
Distalrenaltubulerasidoz (dRTA) normal serum anyon açığı, hiperkloremikmetabolikasidoz,
bikarbonatüri ve azalmış hidrojen ekskresyonu ile karakterize bir klinik tablodur. Klinik olarak
hastalar gelişme geriliği, poliüri, dehidratasyon, kusma, hipotoni ve psikomotor gelişme geriliği ile
başvururlar. Distal RTA edinsel veya genetik olabilir. Burada 2 aylıkken büyüme geriliği ile başvuran
genetik olarak ATP6V0A4 mutasyonu saptanan dRTA olgusu sunulmuştur.
Vaka-Sunumu:
14 yaşında kız hasta 2 aylıkken kilo alamama şikâyeti ile başvurdu. 28 yaşındaki annenin 2.
gebeliğinden 2. canlı doğum olarak miadında 3600 gr olarak doğmuş. Intaruterin dönemde
polihidroamnios öyküsü yokmuş. Ailede kuzende distal RTA tanısı olan hastanın anne babası arasında
3.derece akraba evliliği mevcuttu. Hastanın vücut ağırlığı 2500 grama gerilemesi üzerine tetkik edildi.
Üriner USG nefrokalsinozisle uyumlu olan hastanın normal anyon açıklı metabolik asidozu,
hipopotasemi ve hiperkalsiürisi mevcuttu. Tedavisine scholl solüsyonu ve indometazin eklendi.
Potasyum desteği verildi. Hasta 14 yaşına kadar tarafımızca takip edildi. Başlangıçtaki işitme testleri
normal idi. Hastanın RTA için yapılan genetik incelemesinde distal RTA’ya yol açan ATP6V0A4
geninde ekzon 6 da splicing mutasyon tespit edildi. İşitme testi tekrarlanan olguda hafif sinirsel tip
işitme kaybı tespit edildi. Hastanın takibine devam edilmekte ve yalnızca potasyum desteği
verilmektedir.
Sonuç:
Distal RTA’nın genetik olarak 3 tipi vardır. OD dRTA en sık görülenidir. OR form sensorinöral işitme
kaybının eşlik ettiği ve etmediği tip olarak 2’ye ayrılır.ATP6V0A4 mutasyonları otozomal resesif
dRTA’ya neden olmaktadır. Bu gen defektinde H-ATPaz pompası a4 subünitinde defekt görülür ve H
iyonun sekresyonu bozulur. Bizim olgumuzda olduğu gibi erken dönemde sıklıkla sağırlık eşlik etmez
veya geç dönemde ortaya çıkar. Klinik tablo OR formlarda daha erken yaşlarda görülmekte ve daha
ağır seyretmektedir. İnatçı kusma ve büyüme geriliği bulunan olgularda RTA ayırıcı tanıda mutlaka
düşünülmeli ve erken tedavi ile büyüme gelişme geriliği ve renal komplikasyonların önüne
geçilebileceği unutulmamalıdır.

MULTİPLE ODAKLI BÖBREK APSESİ VE ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI; OLGU
SUNUMU
Neslihan Günay1, Ayşe Seda Pınarbaşı1, Deniz Demirci2, Numan Baydilli2, Aynur Gencer Balaban1,
İsmail Dursun1
1Erciyes Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilimdalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Üroloji Bilimdalı, Kayseri

Giriş:
Renal ve perirenal apse oluşumu çocukluk çağında nadiren görülür ancak özellikle tedaviye yanıt
vermeyen idrar yolu enfeksiyonunun ayırıcı tanısında mutlaka akılda tutulmalıdır. Sıklıkla abdominal
veya ürolojik cerrahi komplikasyonu olarak görülse de tamamen sağlıklı çocuklarda da meydana
gelebilir. Burada UP bileşke taşı için çift J kateteri yerleştirilen ve eş zamanlı var olan idrar yolu
enfeksiyonuna standart antibiyotik tedavisi ile yanıt alınamayan bir olguda gelişen multiple odaklı
apse sunulacaktır.
Vaka-Sunumu:
İki yıldır nefrolithiazis nedeniyle takip edilen 8 yasında kız hasta, 3 gündür süren ateş ve kusma
şikâyeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde ateşi ve sol kostovertebral açı hassasiyeti dışında patolojik
bulgu yoktu. Laboratuvar incelemesinde piyürisi olan hastanın hemogramında lökositozu mevcuttu.
CRP düzeyi 343 mg/L olarak geldi. ÜrinerUSG’de solda UP bileşkede taş, hidronefroz ve ödem
saptandı. Amikasin ve ampisilin-sulbactam tedavisi başlandı. Üroloji departmanı ile konsülte edilen
hastaya sol böbreğe çift j stent takıldı. Postoperatif 6. gününde halen ateşi devam eden hasta kontrastlı
batın tomografisi ile değerlendirildi ve sol böbrek inferiorpol lokalizasyonunda perirenal alanda
subkapsüler 9 mm kalınlığa ulaşan apse formasyonu görüldü. Üroloji departmanı tarafından apse
drenajı yapıldı ve drenaj kateteri konuldu. Antibiyoterapisi vankomisin ve meropenem ile değiştirildi.
Apse materyalinden gönderilen kültürde üreme tespit edilemedi. Drenaj kateteri 1. haftada çekildi.
Antibiyoterapisi 14 güne tamamlandı. Takibinin 3. ayında yapılan renal kortikal sintigrafide sol
böbreğin fonksiyonu %32 sağ böbreğinki %68 ölçüldü ve sol böbrekte renal skarla uyumlu görünüm
izlendi.
Sonuç:
İdrar yolu enfeksiyonu çocuklarda sıklıkla komplike olmayan bir seyir izler. Genellikle altta yatan
üriner malformasyonlara veya renal taşa bağlı olarak şiddetli seyretmektedir. Hastalarda standart
tedaviler ile ateş kontrol altına alınamadığında veya piyüride gerileme olmadığında ileri inceleme
yapılması, altta yatan renal apse gibi komplikasyonları tespit etmede yararlı olacaktır.

NLRP-1 GENİNDE M1184V MUTASYONU: POLİMORFİZM Mİ YA DA PATOJENİK
MUTASYON MU?
Nihal Şahin1, Sümeyra Özdemir Çicek1, Afig Berdeli2, Ayşenur Paç Kısaarslan1, Zübeyde Gündüz3,
Muammer Hakan Poyrazoğlu1, Ruhan Düşünsel1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Genetik, Kayseri
3 Acıbadem Hastanesi Çocuk Romatoloji Bölümü, Kayseri

Amaç:
Monojenik otoenflamatuar bozukluklar, tipik olarak erken çocukluk döneminde ateş, döküntü ve
hastalığa özgü organ inflamasyonu ile ortaya çıkan doğal immun sistemin disregulasyonu ile
karakterize heterojen bir gruptur. İnnat immun yanıt yolaklarını etkileyen genetik mutasyonlar
otoinflamatuar fenotipe yol açar. NLRP-1 innat immun sistemin düzenlenmesinde rol oynamaktadır.
NLRP-1 inflamazomu IL-1β sekresyonuna neden olan kaspaz-1’i uyarır. Bu bildiride periodik ateş ile
başvuran NLRP-1 mutasyonu saptanan bir hasta sunulmaktadır.
Yöntem:
Genetik analiz Ege Üniversitesi Moleküler Genetik Bölümünde yapıldı.
Bulgu:
Yedi yaşında kız hasta kliniğimize tekrarlayan ateş nedeni ile başvurdu. 4 yaşından beri ayda bir
yüksek ateşi oluyormuş. Bazı ateş epizodlarında dizüri ve idrar kaçırma eşlik etmekteymiş. Bu nedenle
idrar yolu enfeksiyonu düşünülerek tedavi edilmiş. Ancak hiçbir idrar kültürlerinde mikroorganizma
ürememiş. Üriner USG ve renal kortikal sintigrafi normal saptanmış. 5 yaşında ateşli dönemde tonsillit
saptanması nedeni ile tonsilloadeneidektomi yapılmış ve 2 yıl sonra tekrarlanmış. Operasyon
sonrasında yaklaşık 3 ay atak olmamış. Ancak daha sonra ateş atakları tekrar ortaya çıkmış. Takibimiz
sırasında 1 kez pnömoni geçirdi. Bu durumun dışındaki tüm fizik incelemeleri normaldi. Döküntü,
artrit, lenfadenit, periorbital ödem hiçbir zaman görülmedi. Atak sırasında karın ağrısı, ishal, kas ağrısı
şikayeti olmadı. Aile öyküsünde özellik yoktu. Atak sırasındaki laboratuvar incelemelerinde tam kan
sayımı ve idrar analizi normaldi, CRP, ESR ve serum amiloid A artmıştı ve boğaz kültüründe üreme
olmadı. İmmunglobulin G,A,M,E normal ancak D yüksek saptandı. Akut faz belirteçlerindeki (AFR)
yükseklik ataksız dönemde de devam etti. Bu nedenle hastada otoinflamatuar bir hastalık olduğunu
düşündük ve kolşisin tedavisi başladık. Kolşisin tedavisi sonrasında AFR normalleşti ancak ateş
atakları devam etti. Otoinflamatuar hastalıklar açısından genişletilmiş genetik panel çalışıldı. Bu
panelde NLRP3, NLRC4, IL1RN, PSMB8, TNFRSF1A, MVK, PSTPIP1, MEFV, NOD2, PLCG2,
NLRP1, CARD8, NLRP12, CARD14, CECR1, TNFRSF11A, TMEM173, TNFAIP3, LACC1,
OTULIN, IL23R, TREX1, IL12RB1, PRF1, DNASE1, UNC13D, STX11, STXBP2, USP43, RIPK1
genleri vardı. NLRP-1 geninde M1184V mutasyonu saptandı.
Sonuç:
M1184V NLRP-1 geninde bir polimorfizmdir. Daha önce yapılan bir çalışmada M1184V
mutasyonunun kaspaz-1 aktivasyonu ve IL-1β sekresyonuna neden olduğu gösterilmiştir. Ancak bu
mutasyon herhangi bir patolojik bulgusu olmayanların %25’inde de gösterilmiştir. Bu nedenle
hastamızdaki M1184V mutasyonunun patojenik mutasyon mu ya da polimorfizm mi olduğu hakkında
kesin yorum yapamıyoruz.

ERKEN BAŞLANGIÇLI SARKOİDOZDA ENSEFALOPATİ; NÖROSARKOİDOZ MU,
OTOİMMUN ENSEFALİT Mİ ?
Nihal Şahin1, Sümeyra Özdemir Çiçek1, Ayşenur Paç Kısaarslan1, Hüseyin Per2, Zübeyde Gündüz3,
Hakan Poyrazoğlu1, Ruhan Düşünsel1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri
2 Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Kayseri,
3 Acıbadem Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bölümü, Kayseri
Amaç:
Erken başlangıçlı sarkoidoz (EOS)/ Blau sendromu döküntü, kronik simetrik artrit ve tekrarlayan üveit
ile karakterize NOD2 geni ile ilişkili otoinflamatuar bir hastalıktır. Patoljik incelemelerde
granulomatoz inflamasyon görülür. Birçok organ sistemini tutabilir ancak nörolojik tutulum nadirdir.
Kranial sinir paralizisi ve papil ödem literatürde nadir de olsa bildirilmiştir. Bildiğimize göre hastamız
literatürdeki ilk ensefalit gelişen EOS olgusudur.
Yöntem:
Olgu sunumu yapılmıştır. Hasta ve ailesinden bilimsel yayın amacı ile hasta bilgilerinin kullanılması
için onam alınmıştır.
Bulgu:
Oniki yaşında kız hasta 3 yaşında kliniğimizde juvenil idiopatik artrit (JİA) tanısı aldı. 7 yaşında
metotreksat (MTX) ve etanercept tedavisi alırken transaminaz yüksekliği ve böbrek fonksiyonlarında
bozukluk nedeni ile karaciğer ve böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopside granülomatöz interstisyel nefrit
ve karaciğerde granülomatöz inflamasyon saptandı. İlaç ilişkili sarkoidoz düşünülerek etanercept
tedavisi kesildi. MTX ve sistemik steroid devam edildi. İzlemde boggy sinovit ve kamptodaktli ortaya
çıktı. Tüm bu bulgular değerlendirildi ve 3 yıl sonra NOD 2 gen analizi yapıldı. M513T heterozigot
mutasyonu saptandı. Bu mutasyon herediterdi ancak hastanın aile öyküsünde özellik yoktu. Bu
nedenle EOS tanısı konuldu. Son 3 yılda artrit, interstisyel akciğer hastalığı, interstisyel nefrit ve
bilateral panüveit şeklinde hastalık aktivasyonları görüldü. Atak dönemlerinde sistemik steroid, MTX,
infliksimab (INF) tedavileri verildi. Son olarak Haziran 2018’de baş ağrısı e kusma nedeni ile
klniğimize başvurdu. MTX 15mg/hf, prednisolon 10 mg/g, infliksimab 200mg/ay almakta idi. Ateş
yüksekliği, kan basıncı yüksekliği, letarji, diplopi, bilateral papil ödem vardı. Laboratuvar
incelemelerinde lökositozu, sedimentasyon ve CRP yüksekliği mevcuttu. 100000 koloni E.coli
üremesi üzerine antibiyotik tedavisi verildi. Ateş yüksekliği antibiyoterapi sonrası geriledi. MR ve
anjiovengrafi görüntülemesinde patoloji saptanmadı. Tekrarlayan lomber ponksiyon yapıldı. Sırasıyla
giriş BOS basıncı 23 cmH2O ve 38 cm/H2O idi. BOS proteini hafif yüksek (63.7 mg/dl), glukozu ve
kloru normal ve hücre sayımında 120 lökosit /mm3 saptandı. BOS kültüründe üreme olmadı, ARB
boyaması negatifti. Elektroensefalografide (EEG) ensefalit ile uyumlu delta brush dalgaları saptandı.
Çocuk nöroloji bölümü otoimmun ensefalit düşündü. BOS limbik ensefalit NMDA, AMPA1,
AMPA2, CASPR2, LGI1, GABA B antikorlarını içeren antikor paneli çalışıldı ve negatif saptandı.
ANA, ANA alt grupları negatifti. IVIG 0.4g/kg/gün 5 doz verildi. Ancak letarji, diplopi ve papil ödem
düzelmedi. Ardında pulse metilprednizolon (1g/gün, 5 gün) verildi. Bu tedavi sonrasında nörolojik
muayenesi hızla düzeldi. Mevcut tedavisi olan infliksimab, metotreksat, prednizolon (40 mg/gün)
devam edildi. Son kontrolde nörolojik ve göz muayeneleri normaldi.

Sonuç:
Erken başlangıçlı sarkoidoz otoinflamatuar bir hastalıktır ve otoimmunite beklenen bir durum değildir.
EEG’de delta brush dalgaları sıklıkla otoimmun ensefalitlerde görülmemektedir. Olgumuzdaki
durumun otoimmun ensefalit mi ya da EOS’un nörolojik tutulumu mu olduğunu net ayırt edemedik.
Bu nedenle literatüre katkı sağlamak amacıyla bu ilginç olguyu sunmak istedik.

İZOLE MİYOZİT İLE BAŞVURAN FMF OLGUSU

Semanur Taşkın, Nihal Şahin, Sümeyra Özdemir Çiçek, Aysenur Paç Kısaarslan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bölümü, Kayseri
Giriş:
Ailevi Akdeniz ateşi (FMF), rekürrent febril epizodlar ve daha çok seröz membranların inflamasyonu
ile karakterize genetik bir hastalıktır. Hastalarının %25’inde kas ağrıları görülebilse de miyozit
beklenen bir bulgu değildir. Akut miyozit ile başvurup FMF tanısı alan olgumuzu paylaştık.
Olgu:
6.5 yaş kız hasta yaklaşık bir haftadır mevcut olan sağ bacakta şiddetli ağrı, yürürken aksama şikayeti
ile başvurdu. Öyküsünden yaklaşık üç yıl önce de sağ ayak bileğinin şiştiği, kenarlarının kızardığı, o
dönemde bakılan akut faz reaktanlarının (AFR) yüksek olduğu öğrenildi. Soy geçmişinde özellik
olmayan hastanın fizik muayenesinde baldır kaslarında şişlik, kızarıklık, ısı artışı, diz ekleminde
ekstansiyon kısıtlılığı mevcuttu. Hastanın beyaz kan hücre sayısı, C-reaktif protein değeri ve eritrosit
sedimantasyon hızı yüksek, kas enzimleri normal sınırdaydı. Yapılan USG’de sağ popliteal fossa yağ
dokusunun belirgin ve inflame görünümde, nöral yapıların kalın ve ödemli olduğu görüldü. Çekilen
MR’da uyluk ve sağ bacak posterolateral kaslarında miyozit ile uyumlu görünüm izlendi. NSAİ tedavi
sonrası olgunun kliniği düzeldi ancak takibinde AFR yüksekliği devam etti. Çalışılan FMF
genetiğinde M694V homozigotluğu saptanması üzerine FMF tanısı konularak, kolşisin tedavisi
başlandı. Tedavi sonrası hastanın AFR’ları geriledi. İki yıldır takibine devam edilen hasta bu süreçte
bir kez FMF artrit atağı geçirdi.
Sonuç:
M694V homozigot mutasyonu taşıyan hastalar, klasik olmayan FMF bulguları ile başvurabilir.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KAWASAKİ HASTALIĞI VE HEMOFAGOSİTİK
LENFOHİSTİYOSİTOZ BİRLİKTELİĞİ
Sevil Doğru1, Hatice Güneş1, Can Acıpayan2, Nurgül Parlak1, Osman Nuri Özen1, Özge Özdemir1,
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı

Amaç:
Çocukluk çağı uzamış ateş nedenleri arasında kawasaki hastalığı da vardır . Özellikle splenomegali 2
veya daha fazla hücre serisinde sitopeni hipofibrinojenemi hipertrigliseridemi ,ferritin yüksekliği olan
olgularda hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) birlikteliği olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Biz bu olguda kawasaki ve HLH birlikteliğini sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu :
8(sekiz) yaşında erkek hasta 7(yedi) gündür devam eden ateş , boyunda şişlik ve gözlerde kızarıklık
nedeniyle acil polikliniğimize başvurdu.Olgunun ek hastalığı yoktu.Hasta genel durumu orta ,vital
bulguları stabil, bilinci açık koopere oryante idi.Aksiller vücut ısısı 38.3° C olan hastanın fizik
muayenesinde servikal ve inguinal bölgede 0.5 cm multiple lenafadenapatileri(LAP)palpe
edildi.Bilateral submandibular lenafadenopatileri palpe edildi.,Konjonktiva hiperemik,batın
muayenesinde dalak kot altı 1 cm ele geliyordu,Diğer sistem muayeneleri doğal olan hastanın yapılan
tetkiklerinde Beyaz küre sayısı:2700 /mm3 Hemoglobin:12.2 gr/dl Trombosit:96000/mm3 C reaktif
protein:73 Ferritin :4659ug/L LDH:769 AST:71u/L ALT:19 u/L Trigliserid:79 mg/dl Fibrinojen:160
mg/dl geldi.Kan kültüründe üreme olmayan hastanın viral tetkikleri negatif geldi. .Çekilen batın
ultrasonografide karaciğer normal boyutlarda dalak boyutları artmış(113 mm) olarak tespit edildi.
Hastaya uzamış ateş etiyolojisi açısından kemik iliği aspirasyonu yapıldı;5_6 adet hemofagositik hücre
görüldü(şekil a1).Uzamış ateş etiyolojisi açısından ekokardiyografik (EKO)incelemede KH ile uyumlu
bulgular vardı. KH da EKO bulguları olarak mitral kapak yetmezliği, sol ventrikül fonksiyonlarında
bozulma, koroner arter bozuklukları görülebilir bu olguda EKO da minimal mitral yetmezlik ve
minimal triküspit yetmezlik saptandı. KH ve HLH düşünülen hastaya Aspirin 80 mg/kg (3 gün) ve 2
gr/kg/gün IVIG tedavisi başlanıp 5 gün sonra eko kontrolü yapıldı. Verilen tedavilerden sonra hastanın
kliniği düzelmeye başladı. Kontrol ekokardiyografisinde minimal mitral yetmezlik saptandı.6 ay
aspirin 5mg/kg dozdan kullanılması önerildi. Takiplerinde herhangi bir komplikasyon gelişmeyen
hasta şifa ile taburcu edildi.
Sonuç:
KH ve HLH anormal immün ve inflamatuar cevaba sahip benzer patofizyolojiye sahip hastalıklar
olduğu için ayırt edilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Hangi KH’nın HLH ye ilerleyeceği ile ilgili
mekanizma halen net değildir. Uzamış ateş kliniği ile giden her vakada bu iki klinik antitenin göz
önünde bulundurulması gerekir.

DENTAL TEDAVİSİ ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN ROHHAD SENDROMLU HASTADA
ANESTEZİ YÖNETİMİ
Seher Orbay Yaşlı, Dilek Günay Canpolat
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon, Kayseri

Amaç:
Sendromik hastalarda genel anestezi ihtiyacı olabilmektedir. ROHHAD; hipotalamik disfonksiyon,
hipoventilasyon ve otonomik disregülasyon ve hızlı obezite başlangıcı ile karakterize nadir bir
sendromdur. Literatürde bugüne kadar yüzün altında vaka bildirilmiştir. ROHHAD sendromu 2-4 yaş
arasında sağlıklı görünen çocuklarda aşırı yeme davranışı, hızlı kilo alımı ve mental olarak
gerilemenin başlaması ile kendini gösterir. Vücut ısısı değişiklikleri, pupiller disfonksiyon,
gastrointestinal dismotilite, ağrı hissi azalması da bu sendroma eşlik edebilir. Etyopatogenezinde net
olmamakla birlikte, otoimmun ve genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Bu olgumuzda,
ROHHAD sendromlu hastada diş tedavileri için uyguladığımız anestezi deneyimimizi paylaşmayı
amaçladık.
Olgu:
8 yaşında kız hasta, dental tedavileri için Erciyes Üniversitesi, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi’nden,
Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Bölümü’ne yönlendirildi. Hikayesinden, normal kiloda problemsiz
doğduğu; 3 yaşındayken aşırı yeme ve aşırı kilo almaya başladığı, sonrasında davranışsal
bozuklukların ve zeka geriliğinin başladığı, 4 yaşında ise geçirmiş olduğu nöbet sonrası, acil
polikliniğine getirildiği ve hipernatremi tanısı konduğu öğrenildi. Yeme bozukluğu ve hızlı kilo alımı
ilerleyen hastanın, 5 yaşında aspirasyon pnömonisi tanısı ile yoğun bakımda takip edildiği ve birtakım
genetik analizler sonucu ROHHAD sendromu tanısı konulduğu öğrenildi. Trakeostomisi olan hastanın
kilosu 61 kg ve boyu 130 cm idi (BMI:36.09). Periferik damar yolu erişiminde güçlük yaşanması
nedeniyle, lazerli damar yolu görüntüleyici cihaz kullanılarak damar yolu erişimi sağlandı.
Premedikasyonsuz ameliyat odasına alınan hasta standart monitörize edildi. EKG sinde sinüs
taşikardisi vardı. Ev tipi ventilatöre bağlı olan hastanın SpO2 si %96 idi. İşleme başlarken hastaya 1
mcg/kg’dan deksmedetomidin infüzyonu 15 dakikada gidecek şekilde uygulandı. Sonrasında ise 0.1
mcg/kg/saat dozunda infüzyona devam edildi. Sedasyon skorunun (Ramsey Sedasyon Skoru) istenilen
düzeyde olması için propofol 1 mg/kg’dan uygulanıp, işlem süresince gerektiğinde 0.5 mg/kg puşe
eklendi. İşlem sonrası herhangi bir anestezi veya cerrahi komplikasyonla karşılaşılmadı.
Sonuç:
Anestezi uygulaması bakımından yüksek riskli olan hastalarda, hastanın mevcut medikal durumu göz
önünde bulundurularak doğru ve güvenilir bir anestezi yönetimi sağlanmalıdır.

TEKRARLAYAN HENOCH SCHÖNLEİN PURPURA ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?
Şule Gökçe, Aslı Aslan, Güldane Koturoğlu, Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Amaç:
HenochSchönleinPurpurası (HSP) çocuk çağının en sık sistemik vaskülitidir. Bu çalışmanın amacı,
çocuklarda tekrarlayan HSP’nin öngörülmesinde laboratuvar ve klinik özelliklerin öneminin olup
olmadığını değerlendirmektir.
Yöntem:
Çalışmamıza Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne HSP tanısı ile yatırılan 99 hasta dahil edildi.
Olgular tekrarlama olup olmadığı yönünde tanı aldıkları tarihten sonraki 3 yıl boyunca izleme alındı.
Tekrarlayan HSP ve tek atak HSP tanısı alan olgular arasında lojistik regresyon modeli kullanılarak
tekrarlayan HSP için olası risk faktörleri değerlendirildi. P değeri <0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgu:
Çalışmaya alınan 99 vakanın 82’si tek atak HSP, 17’si ise tekrarlayan HSP idi. Hastaların demografik
verileri ve laboratuvar parametreleri karşılaştırıldı. Tek atak HSP tanısı ile izlenen hastaların %54.3’ü
erkek, %42.7’ si kız; tekrarlayan HSP tanılı hastaların ise %64.7’si erkek, %35.3’ ü kız idi. Her iki
grup arasında cinsiyet açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Sistem tutulumları
açısından her iki grup değerlendirildiğinde en sık cilt tutulumunun olduğu gözlendi (p<0.05).
Tekrarlayan HSP grubunda cilt bulgularının süresi tek atak HSP tanılı hastalardan anlamlı şekilde
uzun saptandı [26 (38) vs. 12 (10), p= 0.001]. Laboratuvar özellikler açısından her iki grupta anlamlı
bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Lojistik regresyon modeli sonuçlarına göre hasta grupları arasında
yaş, IgA düzeyi, hastalığın süresi tekrarlayan HSP için anlamlı bir risk faktörü oluşturmamakta idi.
Fakat ilk atak sırasında üç ve daha fazla sistem tutulumunun HSP’de tekrarlama olasılığını 17.2 kat
arttırdığı saptandı [Exp (B)= 17.2, %95 Güven aralığı= 1,416- 210,12; p= 0.026].
Sonuç:
Çalışmamızda tek atak HSP ve tekrarlayan HSP’li olgularımız değerlendirildiğinde laboratuvar
özelliklerinin tekrarlayan HSP’yi öngörmemizde anlamlı olmadığı; fakat ilk atak sırasında üç ve daha
fazla sistemi tutan HSP’nin tekrarlama riskinin 17.2 kat arttığı saptanmıştır. Sonuç olarak ilk atak HSP
tanılı hastaların başvuru sırasında tutulan sistemlerin sayısı öngörücü bir parametre olarak
kullanılabilir. Üç ve daha fazla sistemi tutan HSP tanılı olguların daha sık aralıklar ile izlenmesi ve
nüks açısından dikkatli olunmalıdır.

ÇOCUK OLGUDA METİLFENİDAT ZEHİRLENMESİ
Tuğçe Kalın1, Feyza Esen1, Utku Özer1, Murat Doğan1 Mehmet Adnan Öztürk1, Kübra Aydoğan2,
Merve Karaca2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Amaç:
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tüm dünyada artış göstermektedir. Metilfenidat
(CONCERTA®, RITALINE®, MEDIKINET®) DEHB tedavisinde kullanımı yaygınlaşan
psikositimülan bir ilaçtır. Tedavi amaçlı kullanımı arttıkça kasıtsız aşırı alım, doz hataları ve kasıtlı
kötüye kullanım ya da özkıyım amaçlı kullanım riskinin de arttığı görülmüştür. Amacımız reçetelenme
oranlarına paralel olarak zehirlenme oranlarının da arttığı metilfenidata, yan etkilerine ve acil
servisteki zehirlenme yönetimine dikkat çekmektir.
Olgu:
Altı yaşında kız hasta iki saat önce yirmi adet RITALINE® 10 mg tablet (10mg/kg) içmesi nedeniyle
acil servise başvurdu. Hasta epilepsi nedeniyle sodyum valproat, levatirasetam ve DEHB nedeniyle
metilfenidat kullanmaktaydı. Genel durumu iyi olup vital bulguları; vücut ısısı: 36,7 C°, Nabız:
143/dk, Tansiyon: 100/60 mmHg, solunum sayısı: 28/dk idi. Heyecanlı görünümde, sürekli konuşuyor
ve gülüyordu. Ellerinde ve dudaklarında tik benzeri tekrarlayıcı hareketleri mevcuttu ve sürekli
hareket halindeydi. Taşikardik ve takipneikti. Nörolojik değerlendirmesinde Glaskow Koma Skoru:
15, ışık refleksi bilateral pozitif olup pupillerimidriyatik idi. Diğer fizik muayenesi doğaldı.
Elektrokardiyogramında sinüs taşikardisi olup, normal aksta, QTc: 0.415 sn, QRS:0,66 sn ile normal,
ST değişikliği bulunmamaktaydı. Genel hal ve vital bulgu izlemi yapıldı. Nazogastrik sonda takılıp
serum fizyolojik ile mide lavajı yapıldı. Aktif kömür 1 gr/kg dozda oral yoldan verildi. Takiplerinde
taşikardisi, anksiyetesi ve aşırı hareketliliği gittikçe azaldı ve 5. saatin sonunda normale döndü.
Aralıklı bakılan tam kan sayımı ve biyokimyasal değerleri normaldi.
Çıkarımlar:
DEHB tanısının ve metilfenidat kullanımının okul çağı ve okul öncesi yaş grubunda giderek arttığı
görülmektedir. Doz arttıkça, özellikle 2 mg/kg/gün üzerindeki alımlarda yan etki görülme ihtimali
artar. Metilfenidat zehirlenmesi diğer amfetamin türevi ilaç zehirlenmeleriyle benzerdir.
Sempatomimetik etkiler öncelikle santral sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi hedef alır. Çocuk
doktorları ve ebeveynler metilfenidatın kasıtsız aşırı doz alımı, tedavi edici dozlardaki hatalar ve
kötüye kullanımlar konusunda bilinçli olmalıdır. Metilfenidat kullanan çocuğu olan aileler, ilaçları
çocuklara karşı korumaları olan kaplarda saklamalıdır.

ÇOCUK ACİL SERVİSTE GEÇ DÖNEM TANI ALAN DİYAFRAM HERNİSİ OLGU
SUNUMU
Türker Göker1, Tuğçe Kalın2, Hazal Berçem Gürleyen3, Dilek Bildik1, Büşra Daşlı Dursun1
1-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Acil Bilim
Dalı
3-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Giriş:
Diyafram hemitoraks içinde abdominal organlarla birlikte veya birlikte olmadan karın ve göğüs
boşlukları arasında bağlantı olarak tanımlanır. Konjenital veya travmatik olabilir. Pulmonerhipoplazi
ve
intestinalmalrotasyon
lezyonun
bir
parçası
olup,
ilişkili
anomali
değildir.
Diyaframdaki defektözofagialhiatus, paraözofagial, retrosternal (Morgagni) veya posterolateral
(Bochdalek) bölgesinde olabilir. En sık görülen tipi Bochdalekhernisi olup sırasıyla Morgagnihernisi
ve santral herniler izler.
Olgu:
Yirmi iki yaşındaki annenin birinci gebeliğinden birinci canlı doğum olarak normal spontan vajinal
yol ile 38 hafta 2800 gr doğan, 5 aylık kız hasta huzursuzluk nedeniyle çocuk acil servise getirildi.
Hastanın fizik muayenede sol hemitoraksta solunum sesleri azalmış diğer sistem muayeneleri olağan
değerlendirildi.
Hastanın çekilen iki yönlü akciğer grafisinde, sol hemitoraksta mide ve bağırsak gazı görünümü
izlendi. Diyafram hernisi ön tanısıyla çocuk cerrahisi konsültasyonu yapıldı. Toraks BT de, dilate ve
hava sıvı seviyelenmesi gösteren mide sol hemitoraksta izlenmekte olup herni ile uyumlu olarak
değerlendirilmiştir. Sol akciğer tama yakın kollabe görünümdedir. Bochdalekhernisi tanısı alan hasta,
çocuk cerrahisi tarafından primerherni onarımı ve intestinal organların batın içine alınmasının
ardından postoperatif yoğun bakımda takip edildi. Mekanik ventilatörden ayrılan hasta serviste
takibinin ardından taburcu edildi.

HİPOGLİSEMİ VE HEPATOMEGALİ VARLIĞINDA MUTLAKA DÜŞÜNÜLMESİ
GEREKEN BİR TANI: GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI
Mustafa Kendirci*, Fatih Kardaş*, Ümmü Alakuş Sarı*, Banu Kadıoğlu Yılmaz*, Sezai Arslan*
*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Metabolizma
Hastalıkları ve Beslenme Bilim Dalı

Giriş:
Glikojen depo hastalıkları; glikojenin yıkım veya sentezine katılan enzimler veya taşıyıcı proteinlerin
eksiklikleri sonucu gelişen karaciğer, iskelet ve kalp kasının birlikte veya izole tutulduğu, nörolojik
tutulumun da olabileceği kalıtsal metabolizma hastalığı grubudur. Çoğunluğu otozomal resesif
kalıtılır. İnsidansı 1:20.000’dir. Hipoglisemi ve hepatomegalisi olan hastaların diğer nedenlerin yanı
sıra glikojen depo hastalığı açısından da değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
Olgu:
2,5 yaşında erkek hasta son altı aydır olan karında şişlik şikayeti ile başvurduğu sağlık merkezinde,
kan glukoz düzeyinin 40 mg/dl olarak saptanması nedeniyle tarafımıza yönlendirildi. Öyküsünden
miadında, 2700 gr olarak doğduğu, bilinen bir hastalığı olmadığı ve gelişim basamaklarının
yaşıtlarıyla uyumlu olduğu öğrenildi. Antropometrik ölçümleri normaldi. Batın bombe görünümde,
karaciğer midklavikular hatta subkostal 8 cm olarak palpe ediliyordu. Yürüyüşü paytaktı.Kas gücü alt
ve üst ekstremitede 4/5 olarak değerlendirildi. Laboratuvar bulgularında; glukoz:42 mg/dL,
AST:1370u/L(0-40), ALT:989 u/L(0-41), GGT:223 u/L(10-71), LDH: 646u/L(120-300), CPK: 415
IU/L(40-170), CK-MB:68 IU/L(0-25),insülin:0.8 IU/ml, trigliserit:601 mg/dL(40-160), total
kolesterol:376 mg/dL(70-200), LDL kolesterol:240 mg/dL(100-130), HDL kolesterol:25mg/dL (4565) olarak ölçüldü. Tam kan sayımı, kan gazı, kan ketonu, kan laktatı, böbrek fonsiyon testleri
normaldi. Batın ultrasonografisinde karaciğer sağ lob kraniokaudal uzun aksı 163 mm (boy ve yaşa
göre üst sınır:94 mm), parankimekojenitesigrade 2 hepatosteatoz ile uyumlu bulundu. Dalak ve renal
yapılar normaldi. Ekokardiyografik değerlendirmesi normaldi. Klinik ve biyokimyasal bulgularla ön
planda glikojen depo hastalıklarından tip 3 düşünüldü. Girişimsel bir işlem olan karaciğer biyopsisi ile
enzimatik ölçüm yerine, mutasyon analizi istendi. Yağdan kısıtlı, yaşına uygun miktarda kompleks
karbonhidrat ve çiğ mısır nişastası ile sık beslenme şeklinde diyet tedavisi düzenlenerek izleme alındı.
Sonuç:
Glikojen depo hastalıklarında erken tanı ve uygun tedavi ile metabolik kontrolün sağlanması hem
komplikasyonların gelişmesini engellemekte hem de hastaların yaşam süresini ve kalitesini
arttırmaktadır. Bu olguyu hepatomegali ve hipoglisemi varlığında ayırıcı tanıda glikojen depo
hastalıklarının da mutlaka düşünülmesi gerektiğini vurgulamak için sunduk.

MENİNGOKOKSEMİDE ERKEN TEDAVİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Binnaz ÇELİK*, Zehra Nur COŞKUN**, Büşra ÖZKAN**,Emre KAAN**, Bilal SAĞIROĞLU**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Yoğun
Bakım Ünitesi,
** Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Amaç:
Erken dönemde tanı konulup tedavinin başlanması meningokoksemili hastaların morbidite ve
mortalitesini ciddi düzeyde etkilemektedir. Üç meningokoksemi olgusu sunularak erken ve hızlı
tedavinin önemini vurgulamayı amaçladık.
Yöntem:
Vaka takdimi
Olgu-1:
17 yaşında erkek hasta , 2 gün önce başlayan ateş, baş ağrısı, kusma yakınmalarından sonra döküntü
oluşması üzerine başvurdu.GD kötü, bilinci letarjik, fizik muayenesinde yaygın peteşi ve purpura
mevcut, sol göz kapağı pitotik, sol pupil midriyatik, ense sertliği ve Kerning bulgusu pozitifti.
Meningokoksik menenjit ve septik şok düşünülerek ÇYBÜ’ne yatırıldı.
Olgu-2:
3 aylık kız hasta 3 gündür olan ateş, öksürük şikayetleri ile başvurdu, sepsis ön tanısıyla servise
yatırıldı. Takibinde peteşi ve purpura oluşan, genel durumu kötüleşen, bilinci kapanan hasta;
meningokoksemi ve septik şok düşünülerek ÇYBÜ’ne yatırıldı.
Olgu-3:
8 aylık kız hasta, 3 gün önce başlayan ateş, öksürük yakınmalarına ek olarak, döküntü oluştuktan 5
saat sonra çocuk acil servisine başvurduğunda, GD kötü, bilinci letarjik, yaygın peteşi purpuraları
mevcuttu.
Hasta
meningokoksemik
şok
ön
tanısıyla
ÇYBÜ’ne
yatırıldı.
Üç olguya da meningokoksemi tanısı konulduğu anda serum fizyolojik 3 kez 20 ml/kg intravenöz
bolus verildi. Seftriakson, steroid, K vitamini, aferez trombosit, TDP, inotropik ajanlar ve
semptomatik destek tedavileri verildi. Döküntülerin başlangıcında tanı konulan ve tedavileri erken
başlanan olgu 1 ve olgu 2 tedavilere yanıt vererek şifa ile taburcu edildi. Döküntülerin başlangıcından
yaklaşık 5 saat sonra çocuk acil servisine başvuran ve geç tanı alan olgu 3 ise yapılan tüm tedavilere
yanıt vermeyerek exitus oldu.
Sonuç:
Meningokoksemi halen mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Şüpheli vakalarda ilk 1 saat
içinde uygun sıvı resüsitasyonu, erken antibiyoterapi başlanması ve destek tedavisi, şok ve organ
yetmezliğinin iyi yönetimi mortalite ve morbiditenin azaltılmasında etkilidir. Ayrıca aşı ile
korunabilen bir hastalık olması nedeniyle meningokok aşısının aşı takvimine alınması için yapılan
çalışmalar hızlandırılmalıdır.

İYİ BİLDİĞİMİZ NADİREN RASTLADIĞIMIZ BİR DURUM: ASİKLOVİRE BAĞLI AKUT
BÖBREK YETMEZLİĞİ
Hatice Kübra Konca1, Halil Özdemir1, Hatice Eren2, Esra Çakmak Taşkın1, Gül Arga1, Ergin
Çiftçi1, Mesiha Ekim2, Erdal İnce1
1Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
2Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Giriş:
Asiklovir, herpes simpleks virüs (HSV) ve varisella zoster virüs (VZV) enfeksiyonlarının tedavisinde
kullanılan bir antiviraldir. Çocuklarda genellikle intravenöz (iv) hidrasyon eşliğinde iyi tolere
edilmesine rağmen nadiren nefrotoksisite gelişebilmektedir.
Olgu-Sunumu:
On beş yaşında erkek hasta sol omuz bölgesinden başlayıp el bileğine kadar yayılan grup yapmış
veziküler lezyonlar ve ağrı yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. Öyküsünde, 5 gün önce başlayan
sol kolda ağrı ve ardından ilk olarak omuz bölgesinde başlayan üç gün içinde önkola yayılan veziküler
döküntü olduğu ve 2 gün önce dış merkezde herpes zoster tanısı konularak oral asiklovir başlandığı
öğrenildi. Oral asiklovirin dördüncü dozundan sonra lezyonları ve ağrısında artış olması sebebiyle
tarafımıza yönlendirildi. Özgeçmişinde bir yıl önce Hodgkin lenfoma tanısı konulduğu ve dalak
tutulumu olduğu için 10 gün öncesine kadar radyoterapi aldığı öğrenildi. Fizik incelemesinde sol
kolunda 8/10 şiddetinde ağrı, yanma ve C5-C6 dermatomu boyunca yayılan yer yer kurutlanmış grup
yapan çok sayıda veziküler lezyon dışında patolojik bulgu saptanmadı. Laboratuar tetkiklerinde
lenfopeni(1130/mm3) dışında patolojik bulgu görülmedi. Herpes zoster tanısıyla yatırılarak 1500
mg/m2/gün dozunda iv asiklovir ve 2000 ml/m2/güniv hidrasyon başlandı. Şiddetli ağrısı olması
sebebiyle aralıklı ibuprofen verildi. Üçüncü asiklovir dozu sonrası kusma, hipertansiyon ve oligüri
gelişti. Tedavi öncesi normal olan böbrek fonksiyon testlerinin (BFT) bozulduğu(BUN: 29 mg/dL,
kreatinin: 3,8 mg/dLve P: 6 mg/dL) görüldü. Nefroloji bölümüne danışılan hastaya asiklovire bağlı
akut böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Asilovir ve ibuprofen kesildi vehasta hemodiyalizealındı.
Analjezik olarak hastaya algolojinin önerisiyle fentanil transdermal flaster yapıştırıldı. Dört defa
hemodiyaliz yapılarak kreatinin değeri kademeli olarak 1,6 mg/dL’ye kadar geriledi. İdrar çıkışı takibi
ile hidrasyonuna devam edildi. Kreatinin değerinin hidrasyon altında 0,76 mg/dL’ye kadar düştü ve 2
haftanın sonundahasta şifa ile taburcu edildi.
Sonuç:
Asiklovir kullanımı sırasında nefrotoksisite gelişebileceği unutulmamalı; iv hidrasyon eşliğinde
verilmeli, nefrotoksik diğer ilaçlardan kaçınılmalı ve yakın BFT takibi yapılmalıdır.

NADİR BİR HEMOGLOBİNOPATİ: HEMOGLOBİN J-ANATOLİA
Alper Özcan1, Meda Kondolot2, Ekrem Unal1, Türkan Patıroğlu1, Tahir Atik3, Musa Karakükçü1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı, Kayseri
Giriş:
Normal hemoglobin zincirlerindeki aminoasitlerdeki yer değişikliği, çeşitli füzyon ve mutasyonlarla
ortaya çıkan anormal hemoglobinler Türkiye’de B-Talasemi den sonra en sık görülen
hemoglobinopatilerdir. Bu bildiride oldukça nadir rastlanan bir hemoglobinopati tipi olan HbJAnatolia tespit edilen bir çocuk hasta sunuldu.
Olgu-Sunumu:
3 yaş erkek hasta 2 aylık iken yapılan sağlam çocuk muayenesinde dalak büyüklüğü tespit edilmesi
üzerine yapılan tetkiklerinde kansızlık tespit edilmiş. Anemi etyolojisi açısından bölümümüze
yönlendirilen hastanın fizik muayenesinde solukluk, hafif dalak büyüklüğü mevcuttu. Hematolojik
incelemesinde Hb: 12.2 Wbc: 10.6 Plt: 417000 MCV: 66.4 RBC: 5.27 MCHC: 30.6 RDW:18
Meitzner indexi:12.6 ret%:0.77 olarak görüldü. Patterson yaymasında hipokromisi mevcuttu.
Nutrisyonel markerlerı normal olan hastadan Hb elektrofezi istendi. Hb Elektrofezinde HbA:81.7
HbA2:2 HbF:1,1olarak değerlendirildi. Hemoglobinopati açısından gönderilen genetiğinde HBA1
genetiğinde heterozigot p.K62T ( c.185A>C ) (Hb J-Anatolia ) mutasyon tespit edildi.
Tartışma:
Kalıtsal hemoglobin bozuklukları (orak hücre anemisi ve talasemiler) en sık görülen tek gen
hastalıklarındandır. Ülkemizde sık görülen hemoglobinopatiler arasında HbS, HbE, HbD, HbC ve
HbO Arab bulunur. Hb J anatolia çok nadir olarak tespit edilen hemoglobinopatilerdendir.

HEMİVERTEBRA, KRİPTORŞİDİZM, HİDROSEFALİ BİRLİKTELİĞİ
Melike Emiroğlu*, Burcu Parlak*, Nevin Direkli**, Kubilay Kaan Kart**
*Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Enfeksiyon Bilim Dalı, Konya
**Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
***Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
Amaç:
Hemivertebra anomalisi 3/10000 görülür. Aicardi sendromu, kleidokranialdisostosis, gastroşizis,
Gorlin sendromu, fetalpiyelektazi, Jarcho-Levinsyndrome, OEIS kompleks, VACTERL,
mukopolisakkaridozis, Rubinow sendromu ile birlikte olabilir. Çalışmamızda kliniğimize başvuran
hastamızı vaka olarak sunmayı amaçladık.
Yöntem:
Meningomiyelosel nedeniyle takipli 1 yaş erkek hastanın balgamlı öksürük, halsizlik şikayetleriyle
yatışı yapıldı. Meningomyelosel tanısıyla operasyon geçirmiş. Taşipne, ronküs, krepitanral nedeniyle
çekilen PAAC grafisinde sağ kaburgasının 3 tanesi konjenital olarak eksik, hemivertebrası, sağ alt
lopta amfizematöz görünüm, diğer alanlarda retiküler çizgilenme, havalanma artışı, hafif
infiltrasyonlar mevcuttur. Solunum yolu panelinde RSV saptanmıştır. Hidrosefali nedeniyle çekilen
kranialMR’ındakorpuskallosumagenezisi, kolposefali, ventrikülleridilate görülmüştür. EKO’da PFO
mevcuttur. Fizik muayenesinde kriptorşidizm görülerek yapılan USG’de testisler inguinal kanalda
görülmüştür. Hipertelorizm, basık burun kökü, geniş alın, açıklığı sağa bakan rotoskolyozu ve
paraplejisi mevcuttur.
Bulgu:
Genetik ile konsulte edilmiştir. Makrosefali, geniş ön fontanel, geniş alın, hipertelorizm, hemivertebra,
kriptorşidizm olan Robinow Sendromu ile büyük oranda benzeşmektedir. Genetik tanısı
beklenmektedir.
Sonuç:
Çeşitli nedenlerle yatışı yapılan hastaların dismorfik özellikler açısından da değerlendirilmesi, ileride
prenatal tanı için önemli olabilmektedir.

LÖKOSİTOZ ETYOLOJİSİNDE SUBDURAL HEMATOM
Melike Emiroğlu*, Burcu Parlak*, Merve Tıraş*, Kubilay Kaan Kart **, Ayşe Kartal***
*Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AnabilimDalı, Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı, Konya
**Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AnabilimDalı, Konya
***Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AnabilimDalı, Çocuk Nöroloji
Hastalıkları Bilim Dalı, Konya

Amaç:
Çocuklarda epiduralhematomların %1-3’ü kapalı kafa travmasıdır. 2-2,5:1 oranında erkeklerde daha
sıktır. Yürüme güçlüğünde travma öyküsü sorgulanmalı, sarsılmış bebek sendromu açısından öykünün
gizlenebileceği, değiştirilebileceği unutulmamalıdır.
Yöntem:
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde yatan bir hasta
sunulmuştur
Bulgu:
Yürümede isteksizlik şikayetiyle çocuk nöroloji polikliniğine başvuran 13 aylık erkek çocuğun 1 hafta
önce halsizlik, çabuk yorulma şikayetleri başlamıştır. Yaklaşık 2 aydır aktif yürüyen çocukta 1 hafta
süren viral enfeksiyon sonrası yürüyememe şikayeti gelişmiştir. Şikayetleri başlamadan önce
babaanne ve dedede gribal enfeksiyon mevcuttur. Dış merkeze başvuran hastaya ÜSYE nedeni ile
amoksisilinklavunat başlanmıştır. Şikayetleri azalmış olmakla beraber yürümede zorlanma şikayeti
devam ettiğinden Çocuk Nöroloji servisine yatırılmıştır. Kuzeninde zeka geriliği, yürüyememe olduğu
belirtilmiştir. Brucella, CMV, Parvovirus, EBV ve prokalsitonin negatif olarak gelen hastada
lökosit:22800 k/µl nötrofil:13900 k/µl sedimentasyon:58 mm/h CRP:165 mg/L bulunması üzerine
Çocuk Enfeksiyon kliniğine devralındı. Hastanın takibinde hiç ateşinin olmaması ve enfeksiyon
odağının saptanmaması üzerine tekrar ayrıntılı hikaye alındı. Evvelden soluk olan hastanın son
günlerde daha da soluklaşması dışında özellik yoktu. Yürümede isteksizlik sebebiyle kraniospinal MR
istendi; subakut geç dönem sağ subduralhematom saptanmıştır. Servise yatışında travma olup olmadığı
tekrar tekrar söylenmekle beraber MR’da kanama saptandıktan sonra kafasının sağ yanını 10 gün önce
duvara ve parkeye vurduğu anne tarafından beyan edilmiştir. Sarsılmış bebek sendromu açısından
istenen göz dibi bakısında bilateral optik disk sınırları silik ve mikrohemorajik alanlar görülmüştür.
Periferik yaymasında bol trombosit kümesi görülerek beyin cerrahisine hematom drenajı operasyonu
için devredilmiştir.
Sonuç:
Lökositoz başta olmak üzere akut faz yüksekliği künt kafa travmasında gizli ve ciddi bir yaralanmanın
ilk bulgusu olabilir.

BRUSELLA SAKROİLETİ
Melike Emiroğlu*, Burcu Parlak*, Zahide Nur Taşdemir*, Kubilay Kaan Kart*
*Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Giriş:
Ateşin eşlik ettiği aksiyel iskeletin osteoartiküler tutulumu, brusellozun en sık görülen belirtisidir.
Sonuçlar, insandaki brusellozun yaklaşık üçte birinin iskelet komplikasyonuyla ilişkili olduğunu
göstermektedir. Periferik artrit, sakroileit ve spondilit insanlarda brusellozun sık görülen iskelet
komplikasyonlarıdır. Bruselloz, hayvanları ve insanları etkileyen, küresel olarak ortaya çıkan bir
zoonozdur. Bazen brusellozun komplikasyonları olabilir. Santral sinir sistemi, iskelet sistemi,
gastrointestinal, genitoüriner ve kardiyovasküler sistem gibi vücudun herhangi bir bölümünü içerebilir.
Hastaların yaklaşık % 15'inde insan brusellozunun komplikasyonları kaydedildi, ancak artritli
hastaların% 10-25'inde osteoartiküler angajmanlar bildirildi ve muhtemelen başka organlar da dahil
edilebilir.
Materyal-Metod:
Ateş, omuz ve kalçada ağrı şikayeti ile dış merkeze başvuran 15 yaşında erkek hastanın rose bengal
testi negatif bulunmuş. Verilen analjezik+kas gevşeticiyi düzenli almayıp, kalça ağrısının devam
etmesi üzerine tarafımıza başvurdu. FM'de hasta desteksiz ayakta duramıyor, faber (+) , kan sayımında
lökosit 11300/mm3, kreatinin kinaz 60 U/L, sedimantasyon 41 mm/sa, CRP 7.1 mg/L, direkt pelvik
grafisi normal olan hastaya sefazolin, naproksen sodyum tedavisi başlandı. Ortopedi tarafından
değerlendirildi; kalça ekleminde kısıtlılık bulunmayıp şikayetleri kısmen azalmış olduğundan septik
artrit düşünülmedi. Pelvik MRG’da sağ sakroiliak ekleme komşu yüzeylerde sola nazaran ödem ve
kontrastlanma dikkati çekti ( sakroileit ?). Gönderilen tetkiklerde rose bengal ve tüp aglutinasyon
(1/320 titrede) pozitif gelmesi üzerine rifampisin, doksisiklin ve gentamisin tedavisi başlandı.
Şikayetleri gerileyen hastanın tedavisi ayaktan 8 haftaya sekelsiz tamamlandı. Bulgular: hastamızda
brusella sakroileiti tanısı konulmuş ve tedavi ile şikayetleri tamamen geçmiştir.
Sonuç:
Ülkemizde yaygın kas iskelet ağrılarında brusella akılda bulundurulmalıdır. Bel ağrılarında sakroileit
ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

BEZ DEĞİŞİRKEN AĞRI NEDENİ OLAN OSTEOMİYELİT
Melike Emiroğlu*, Burcu Parlak* Zeynep Merve Küçük ** İbaa Yahya**
*Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Enfeksiyon Bilim Dalı, Konya
**Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
Amaç:
İnfantlarda akut osteomiyelit ve septik artrit genelde beraberdir. En sık etken staphylococcus
aureus’dur. Çocuklarda 1/4000 sıklıkta görülür. Vakaların yarısı 5 yaşından küçüktür. MRSA %2
görülür. Genelde hematojen yolla yayıldığından metafizyel tutulum tipiktir. Ostemiyelit vakaları %40
tibiada, %20 femurda, %10 calcaneusta görülmektedir. Ağrı ve palpasyonla hassasiyet %80 hastada
vardır. Risk faktörleri içinde diabet, hemoglobinopatiler, RA, kronik renal hastalıklar, immün
yetmezlikler bulunur. Araştırmamızda kliniğimizebaşvuran hastamızı sunmayı hedefledik.
Yöntem:
Bez değişirken ağlama, ağrı, hassasiyet olan 10 aylık bebek anal apse nedeniyle 3 aydır takipliymiş.
Son 2 aydır CRP yüksekliği ve ara ara ateş şikayeti olan hasta tarafımıza tetkik amaçlı yönlendirilmiş.
Fizik muayenede, anal bölgede saat 8 hizasında kızarıklık ve hassasiyet mevcuttu. Ortopedi tarafından
kalça-diz ve pelvik MR planlandı, çocuk cerrahisine konsülte edildi lokal antibiyotik tedavisi başlandı.
Bulgu:
MR sonucu osteomiyelit ve septik artrit açısından uyumlu gelmeyen hastaya maligniteleri dışlamak
için kemik iliği biyopsisi yapıldı, normoselülergranülositer seri hakimiyeti mevcut, lenfoid seri
görülmedi. %1 oranında blast, normoblastik eritropoez mevcut. sağsakral ve ileum kemiklerinde
ödematöz bulgular ve etraf yumuşak doku ve kas dokusunu invaze edecek şekilde yorumlandı.
Sedimentasyonu: 74 mm/sa, CRP: 72,8 mg/L lökosit: 24100/µL bulundu. Ampisilin sulbaktam
başlandı. Takibinde damaryolu açılan yerde ektimagangrenosum benzeri lezyon gelişmesi üzerine yara
kültürü alınarak sefepim ve klindamisin tedavisine geçildi. Süpüratif infeksiyonları nedeniyle
miyeloperoksidaz, dihidrorodamin, PLAG testleri istendi.
Sonuç:
Tedavinin 2. gününde eklem hareketleri rahatladı ve ağrı azaldı. Bez değiştirirken olan hassasiyet ve
ağlama aklımıza kalçada septik artrit ve osteomiyelit getirmelidir. 2 yaş altında tedaviye başlamada 2
günlük bir gecikme, eklem kıkırdağının yapısını bozarak kalçada dislokasyona sebep olur. Kıkırdak
hasarı kalıcı sekellere yol açar.

AKUT İNFEKTİF ENDOKARDİT SEYRİ SIRASINDA GELİŞEN MULTİORGAN SEPTİK
EMBOLİLER
Melike Emiroğlu*, Burcu Parlak*, Ahmet Sert*, İbrahim Dikmen*
*Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Konya

Giriş:
Çocuk ve ergenlerin yılda 0.3-0.8/100,000 İE görülmektedir. Hastane kökenli infektif endokarditlerin
(İE) %45’i stafilokok kaynaklı, toplum kaynaklıların %44’ü streptokok kaynaklıdır. Vakaların
%57’sinde septik emboli saptanmıştır. İE, osteomiyelit, pnömoni, böbrek, dalak, beyin, yumuşak doku
apseleri gibi metastatik infeksiyonlara yol açabilir. Materyal ve Metod: 15 yaşında kız hastaya dış
merkezde akut pankreatit tanısı konarak çocuk gastroenteroloji bölümümüze sevk edildi. Peptik
yakınması nedeniyle endoskopi yapılarak pangastrit tanısı konuldu. Amilaz, lipaz değerleri yüksek
çıkan hastanın orali kesilerek intravenöz (IV) hidrasyon ve oktreotid başlandı. Pankreatit etiyolojisine
yönelik testlerde özellik yoktu. AST- ALT testleri yükselen hastaya N-asetil sistein başlandı.
Hastanede ateşi, boğaz ağrısı, yeni başlayan göğüs ağrısı gelişti. FM’de orofarenks hiperemik, tüm
odaklarda 4/6 üfürüm, kardiak ve akut faz belirteçlerinde yükselme saptandı, ekokardiyografide
minimal AY, mitral valv prolapsusu, 1-2 derece MY görüldü, sefepim başlandı. Bisitopenisi gelişti,
HLH yönünden Kİ aspirasyonu normaldi. D-dimer 3684 ng/mL, fibrinojen 435 mg/dL, 4 kan
kültüründe metisilin dirençli Staphylococcus aureus üremedi, kontrol EKO’da aort kapak vejetasyonu
saptandı. Sefepim kesildi, rifampisin, vankomisin başlandı. Nefes alırken ağrısı ve nefes darlığı, baş
ağrıları gelişti, toraks ve abdomen tomografisinde akciğer ve dalakta emboliyle uyumlu odaklar,
diffüzyon MRG’de sağ serebral hemisfer ve serebellumda emboli odakları, göz değerlendirmesinde alt
palpebrada bilateral mikro kanama odakları görüldü. Multiorgan embolisi olduğu için, antibiyotik
tedavisi altında cerrahiye verildi.
Bulgular:
Hastamız Duke kriterlerinin hepsini karşılamakta olup, beyin, akciğer, göz ve dalak embolileri
gelişmiştir.
Sonuç:
Hastaneye yatış sebebi ne olursa olsun, yeni bir şikayet geliştiğinde hasta ayrıntılı tekrar
değerlendirilmeli, nedeni bilinmeyen ve sebat eden ateş etiyolojisinde infektif endokardit
düşünülmelidir. Doğal kalp kapaklarının İE seyrinde, %13-44 oranında emboli gelişebilir, İE tanısı
almadan önce emboli gözlenebilir. Vejetasyonun >10 mm çapta veya mobil olması, lokalizasyonu; S.
aureus, Streptococcus bovis veya mantar enfeksiyonu olması emboli riskini arttırır. İE hastaları, hayatı
tehdit edebilecek organ embolileri açısından yakından takip edilmelidir.

MALNUTRİSYON ETYOLOJİSİNDE NADİR BİR SEBEP: DİENSEFALİK SENDROM
İbrahim Dikmen1, Ayşe Kartal2, H.Haldun Emiroğlu3
1Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
2Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
3Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya

Giriş:
Diensefalik sendrom hipotalamik-kiazmatik bölgenin yer kaplayıcı oluşumlarına bağlı, hipotalamik
yetersizliğin yol açtığı en sık 3. ventrikül tabanı olmak üzere sırasıyla optik sinirler ve kiazma, 4.
Ventrikül ve hipotalamus bölgesine yerleşmiş tümörlerin neden olduğu bir sendromdur. Hastalar
yeterli günlük kalori almalarına rağmen yaygın kilo kaybı, cilt altı yağ dokusunun hiç olmaması
tipiktir. Sıklıkla 1 yaşaltı çocuklarda görülür. Kilo alımında duraklamanın, ender de olsa önemli
nedenlerinden birinin diensefalik sendrom olabileceğine dikkat çekmek üzere iki olguyu sunuyoruz.
Olgu-1:
Motor gelişim basamaklarında kayıp, huzursuzluk, kilo alamama nedeniyle başvuran 11 aylık kız
hastanın, zamanında doğduğu, doğum öncesi ve sonrasında özellik olmadığı öğrenildi. Fizik
muayenesinde; vücut ağırlığı: 6.290 kg (p<3),boy ve baş çevresi normal sınırlar içindeydi. Cilt altı yağ
dokusu azalmış ve kaşektik görünümde, ışık ve sese yönelimi yoktu. Derin tendon refleksleri
hiperaktif, klonus bilateral pozitifti. Beyin mrg’sinde sağ lateral ventrikül posterior boynuzu tama
yakın dolduran kitle saptanan hastanın patoloji sonucunda koroid pleksus papillomu olarak raporlandı.
Olgu2:
2 yaşında kız hasta bir yıldır kusma, kilo alamama şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden nöromotor
gelişim basamakları yaşıtlarına göre geri olduğu öğrenilen hastanın fizik muayenesinde vücut ağırlığı,
boy ve baş çevresi üç percentil altındaydı; gomez: %45 (ağır malnutre) hesaplandı. Hasta ajite,
kaşektik görünümdeydi. Sağ gözde propitozis, tüm vücutta en büyüğü 6x7 mm büyüklüğünde çok
sayıda cafe au lait lekesi mevcuttu. Özgeçmişinde baba ve amcada NF 1 tanısı olduğu öğrenildi. Beyin
mrg’sinde her iki optik sinirden başlayıp optik kiazmaya uzanan öncelikle optik gliom düşünülen kitle
ile suprasellar bölgede 47x52x43 mm boyutlarında kitle görüldü. Opere olan hasta patoloji sonucu
grade 1 nörofibrom olarak sonuçlandı.

SİNÜS VEN TROMBOZU GELİŞEN POLİARTERİDİS NODOZA VAKASI
Vildan Güngörer2, Mehmet Burak Duman1, İbrahim Dikmen1, Şükrü Arslan2
1 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Konya
2 Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Konya

Giriş:
Poliarteridis nodosa (PAN) çoğunlukla orta çaplı arterlerin duvarı boyunca anevrizmatik noduller ile
karakteristik nekrotizan bir vaskülittir. Son kriterlere göre çocukluk çağı PAN’ı sistemik ve kutanöz
olmak üzere iki alt bölüme indirgenmiştir. PAN nadir görülen bir hastalıktır. PAN’da arteryel trombüs
sık görülmekle birlikte bazı çalışmalarda venöz trombüste olabileceği gösterilmiştir. Burada sinüs ven
trombozu gelişen bir PAN olgusu sunulmuştur.

Olgu:
On dört yaşında erkek hasta halsizlik, kilo kaybı (1 ayda 5 kilo), baş ağrısı, yaygın kas ağrısı,
bacaklarda döküntü ve morarma, bacakların üzerine basamama, sağ elde mor döküntü, sol ayakta his
kaybı, sol ayağı dorsifleksiyona getirememe şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Dış merkezden
başlanan Nonsteroidal anti inflamatuvar (NSAİİ )ve antihistaminik tedaviden fayda görmeyen, evde 1
hafta bu ilaçları kullanmaya devam eden hasta halsizliğinin artması, kilo kaybı, baş ağrısı ve sol
ayakta his kaybı gelişmesi üzerine hastanemize başvurdu. Hastanın yatışının ikinci gününde baş ağrısı
şiddetlendi, hipertansiyonu ve bradikardisi gelişti. Beyin MRG’de sagittal sinüsten tranvers sinüse
uzanan şüpheli trombüs görülmesi üzerine MR venografi çekildi. Beyin MR venografi incelemesi
sinüs ven trombozu lehine yorumlandı. Hastanın nadir olarak görülsede PAN’ a bağlı sinüs ven
trombozu düşünüldü. Siklofosfamid 600mg/m2 dozunda ayda bir kez infüzyon ve çocuk hematolojinin
önerisi ile clexan tedavisi başlandı. Altı gün 10mg/kg‘dan metilprednizolon sonrası deltacortil
2mg/kg/gün şeklinde tedaviye geçildi ve 2 haftada bir doz düşürülmesi ve akabinde azatioprine
geçilmesi planlandı. Takibinin birinci ayında hasta hastanın sol ayaktaki his kaybı dışında bütün
bulguları yok olmuştu.

Sonuç:
PAN nadir görülmekle birlikte Türkiye’de en sık görülen sistemik vaskülitler olan IGA vasküliti
(HSP) ve Kawasaki hastalığından sonra 3. sıklıkta olduğu bildirilmiştir. Livedo retikülaris
karakteristik cilt bulgusudur ve bazen ciltte etkilenmiş arterin üzerine lokalize sabit hassas nodüller üst
ve alt ekstremitelerde görülebilir. Ayrıca nekrotik lezyonlar PAN’ı diğer vaskülitlerden daha önce akla
getirmelidir. Polyarteritis nodozada daha çok arteryel sistem tutulmakla birlikte venöz trombozların da
nadir olsa görülebileceği akılda tutulmalıdır.

METABOLİK HASTALIKTA İPUCU OLARAK PERİFERİK YAYMA
İbrahim Dikmen1, Süleyman Köse1, Zeynep Merve Küçük1, Ayşe Kartal2
1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Konya
2Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
Giriş:
GM1 gangliozidozis beta-galaktozidaz enziminin eksikliği sonucunda ortaya çıkan, otozomal resesif
kalıtım gösteren, lipid depo hastalığıdır. Periferik yaymada vakuollü lenfositler lizozomal hastalıklara
eşlik eden bir bozukluk olmakla birlikte seyrek ve büyük granüllere sahip eozinofillerin görülmesi
GM1 gangliozidozis için tipik bir bulgudur. Metabolik hastalıkların tanısı genellikle ileri düzey
laboratuvar tetkikleri ile konulmaktadır. Biz periferik yayma, direkt radyografi gibi rutin tetkiklerden
yola çıkılarak metabolik hastalık tanısı konulabileceğini vurgulamak amacıyla kliniğimizde GM1
gangliozidoz tanısı konulan bir hastayı sunmak istedik.

Olgu:
Solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvuran 6 aylık erkek hastanın öyküsünden 27 yaşındaki
annenin ikinci gebeliğinden zamanında doğduğu, doğum öncesi ve doğumu ile ilgili herhangi bir
özellik olmadığı öğrenildi. Anne baba arasında akrabalık yoktu ve nöromotor gelişme geriliği olan ilk
çocuk 5 yaşında ölmüştü. Kaba yüz görünümü olan hastanın bilateral ileri derecede ingiunal hernisi
vardı. Karaciğer ve dalak 2-3 cm ele geliyordu. Ayına göre baş kontrolü geri, obje ve ışık izlemi
yetersizdi. Kas tonusu tüm ekstremitelerde ve gövdede azalmış, derin tendon refleksleri hiperaktif ve
her iki ayakta birkaç atımlık klonus pozitif olarak belirlendi. Laboratuvar tetkiklerinde kan
biyokimyası, tiroid fonksiyon testleri, hemogram değerleri normaldi, ancak periferik yaymasında
vakuollü lenfositler, seyrek ve büyük granüllü eozinofiller görüldü. Kaba yüz görünümü ve periferik
yaymada vakuollü lenfositlerin varlığı lizozomal depo hastalıklarını düşündürdüğünden çekilen lateral
vertebra grafisinde vertebra korpuslarında gagalaşma (diastozis multilpleks görünümü) saptandı.
Fundus muayenesinde de her iki makulada kiraz kırmızısı lekesi olan hastanın lizozomal enzim
taramasında beta-galaktozidaz enzim düzeyi 0 nmol/s/mgpr (normal değeri 50-1025) olarak belirlendi.
Klinik bulguları ve laboratuvar sonuçları ile hastaya GM1 gangliozidozis tanısı konuldu.

LÖKOMOİD REAKSİYONLA SEYREDEN BOĞMACA VAKASI
İbrahim Dikmen, Melike Emiroğlu, Burcu Parlak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya

Giriş:
Boğmaca üst üste gelen spazmodik öksürük nöbetleri ile karakterize akut solunum yolu
enfeksiyonudur. 6-12 hafta veya daha uzun sürebilir. Kataral, paroksismal ve konvalesan olarak üç
döneme ayrılır. Paroksismal evredeki öksürük nöbetleri boğmaca için karakteristiktir. Tam kan
sayımında kataral fazın sonunda ve paroksismal fazda lökosit sayısı 15.000 ile 100.000/mm³
arasındadır ve lenfositoz tipiktir. Lökositlerin çok yükselmesi ve beraberinde trombositozun varlığı
pertussis toksin ilişkili olup kötü prognoz işaretidir. Akciğer parankimal konsolidasyon varlığı
sekonder bakteriyel infiltrasyon bulgusu olarak değerlendirilmelidir.
Olgu:
Aşı reddi sebebiyle hiçbir aşısı yapılmamış olan 2 yaş 8 aylık kız hasta, bronşit tanısı ile 1 hafta
hastanede yattıktan sonra inhaler tedavi ile taburcu edilmiş. Öksürük şikayetinin giderek artması ve
aralıksız ataklar halinde olup, morarmanın da eşlik etmesi üzerine tarafımıza başvurdu. FM de bilateral
göz kapağı ödemli, tonsiller hiperemik ve hipertrofik idi. Hastanın öksürük krizleri tipik boğmaca
atağı şeklindeydi. Kan sayımında lökosit 61700/µL, hemoglobin 13.9 g/dL, trombosit 557000/µL. PY
de atipi görülmedi. Hastaya IV hidrasyon ve klaritromisin tedavisi başlanıldı. Lüzum halinde oksijen
tedavisi verildi. Alınan solunum yolu panelinde PCR incelemesinde Bordetella pertussis pozitif
görüldü. 6 gün takip edilen ve lökosit sayısı ve öksürük atak sıklığı kademeli olarak azalan hasta, oral
klaritromisin tedavisi 14 güne tamamlanacak şekilde taburcu edildi. Aileye makrolid profilaksisi
başlandı. Hastanın öksürükleri yaklaşık 4 ay daha devam etti.
Sonuç:
Boğmaca aşısı karma aşı içerisinde toplam 5 kez uygulanır. Aşılanmış çocuklarda hastalığın süresi ve
nöbetlerin şiddeti daha azdır. UNICEF verilerine göre aşı ile önlenebilir altı hastalık (boğmaca, difteri,
tetanos, kızamık, çocuk felci, verem) nedeniyle olan çocuk ölümlerinin sayısı 1989’da 5 milyon
dolayında iken, bugün bu altı hastalıktan ölüm yılda yalnızca 100 bin dolayındadır. Aşı reddi dünya
genelinde olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Toplumun bilgilendirilmesi önem arz
etmektedir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEN İNFANTİL TREMOR
SENDROMU: OLGU SUNUMU
Mahmut Ekici, Perihan Beysel
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Sivas
Giriş:
İnfantlarda B12 vitamini eksikliği; kaba tremor, anemi, eklemlerde hiperpigmentasyon, güçsüzlük,
saçlarda incelme ve renginde açılma, nöromotor gerilikle karakterizedir. Makrositer anemi,
nötrofillerde hipersegmentasyon izlenir. Tremorlar, B12 vitamini eksikliği sonucu veya B12 vitamini
tedavisinden sonra oluşabilir. Tedaviden sonra oluşan tremor geçicidir, kendi kendini sınırlar. B12
vitamini eksikiği bulunan ve B12 tedavisi sonrası tremorları gelişen olgu tedavisiyle birlikte
sunulmuştur.
Olgu:
12 aylık kız, güçsüzlük şikayetiyle çocuk nöroloji polikliniğine başvurdu. Nöromotor gelişme geriliği
tespit edildi, B12 vitamini düzeyi 102 pg/mL olarak geldi, pediatrik hematolojiye danışıldı, oral 500
mcg B12 vitamini ampul tedavisi başlandı, her gün tedaviyi aldı. Tedavinin 2. gününde çenede
tremorları başlayan, 3. gününde ise tremorları her iki kola yayıldı. Fizik muayenesinde; genel durumu
iyi, şuuru açık, kollarda ve çenede tremorları mevcuttu. Hemogramında; Hemoglobin (Hb): 11,7g/dl,
MCV: 105,1fl idi. Folik asit ve FT4, TSH: normal, kan biyokimyası (glukoz, kalsiyum, magnezyum,
vd) normaldi. Beyin MR'ında inferior vermiyan hipoplazi, Elektroensefalografi (EEG)'si normaldi.
Hasta pediatrik nörolojiye danışıldı: Diazepam 0,2mg/kg/doz İ.V. tek doz yapıldı, hastanın tremorları
azalmasına rağmen devam etti, intravenöz Midazolam ve oral Klonazepam eklendi. B12 vitamini
1x100 mcg intramüsküler başlandı. Yatışının 5. gününde hastanın kollardaki tremorları durdu sadece
çenede minimal devam etti. Hastaya 100 mcg B12 1 hafta günlük, sonraki hafta günaşırı, sonraki 15
gün haftada 2 kez, sonra ayda 1 kez vitamin B12 enjeksiyonu yapıldı ve Klonazepam devam edildi.
Hastanın 2 ay sonra kontrollerinde tremorlarının olmadığı ve nöromotor gelişiminin normalleşmesi,
yürümeye başlaması üzerine B12 vitamini tedavisi ve Klonazepam tedavisi azaltılarak kesildi.
Sonuç:
İnfantlarda nöromotor gelişme geriliği varlığında Vitamin B12 eksikliği de ayırıcı tanıda düşünülmeli,
B12 vitamini tedavisi başlanıldığında ise gelişebilecek tremor varlığında B12 vitamini yan etkisi olan
İnfantil Tremor Sendromu da düşünülmelidir.

