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	 Çocuk	 Dergisi	 İstanbul	 Üniversitesi,	 İstanbul	 Tıp	 Fakültesi	 Çocuk	 Sağlığı	 ve	
Hastalıkları	Anabilim	Dalı’nın	bilimsel	yayın	organıdır	ve	yılda	dört	kez	yayınlanır.

	 Çocuk	Dergisi’nde	pediatri	alanında,	özellikle	genel	pediatri	uygulamalarında	hekime	
bilimsel	katkı	sağlayacak:

•	 Özgün	klinik	araştırmalar,

•	 Deneysel	ve	laboratuvar	çalışmalar,	

•	 Vaka	sunumları	ve	Editöre	mektup

•	 Pediatri	ile	ilgili	alanlardaki	tıbbi	gelişmeleri	içeren	Derleme	yazıları	yayınlanır.	

	 Derginin	yazı	dili	Türkçe’dir.	Yabancı	ülkelerden	gönderilen	yazılar	yayın	kurulunun	
kararı	ile	İngilizce	olarak	yayınlanabilir.

	 Derleme	yazıları	derginin	yayın	kurulu	tarafından	uygun	görülen	yazarlara	teklif	edil-
erek	hazırlanır.	

	 Bir	 çalışmanın	 yayınlanması	 için	Yayın	 Kurulu	 tarafından	 gerek	 yazı	 düzeni,	 gerek	
kapsam	bakımından	uygun	görülmesi	ve	daha	önce	ulusal	veya	uluslararası	başka	bir	dergide,	
ayrıca	internet	ortamında	yayınlanmamış	olması	gereklidir.	Bu	durumun,	gönderilen	yazının	
önüne	eklenen,	tüm	yazarların	ayrı	ayrı	imzalarını	içeren	ayrı	bir	sayfada	belirtilmesi	gerekir.	
Daha	önce	kongrelerde	sunulmuş	çalışmalar,	bu	durum	belirtilmek	koşuluyla	kabul	edilir.	

	 Yayın	 Kurulu,	 makaleleri,	 değerlendirmek	 üzere	 seçtiği	 üç	 danışmanın	 (hakem)	
görüşü	alındıktan	sonra	yayınlayıp	yayınlamamaya	karar	verir.	Gönderilen	yazıların	dergide	
yayınlanabilmesi	için	“Hakem	Kurulu”nun	onayından	geçmesi	gereklidir.	Ancak	yayın	için	
son	karar	yayın	kurulunundur.	Yayınlanmak	üzere	gönderdikleri	yazıları	gecikme	veya	baş-
ka	bir	nedenle	dergiden	çekmek	isteyenlerin	bir	yazı	ile	başvurmaları	gerekir.	Makale	yayın-
lanmak	 üzere	 Çocuk	Dergisi’ne	 gönderildikten	 sonra	 yazarlardan	 hiçbiri,	 tüm	 yazarların	
yazılı	izni	olmadan	yazar	listesinden	silinemez,	ayrıca	yeni	bir	isim	yazar	olarak	eklenemez	
ve	yazar	sırası	değiştirilemez.

	 Dergide	çıkan	yazıların	elektronik	yayın	dahil	 tüm	hakkı	dergiye	aittir.	Yazılar	 için	
yazarlara	telif	hakkı	ödenmez.	Yayınlanan	görüş	ve	düşünceler	yazarlarına	aittir	ve	Çocuk	
Dergisi’ni	 bağlamaz.	Klinik	 araştırmalar	 için	 resmi	 gazetenin	 29.01.1993	 tarih	 ve	 21480	
sayılı	nüshasında	yayınlanan	yönetmeliğe	uygun	bir	şekilde	Etik	Kurul	onayı	alınmalıdır.	
Yayın	Kurulu	bilimsel	olarak	yeterli	görülen	bir	yazının	yayınlanmasını	etik	nedenlerden	
dolayı	 reddedebilir.	 Çocuklarla	 ilgili	 çalışmalarda	 belirlenmiş	 kesin	 etik	 standartlar	 ol-
madığından	yazarlar	Arch	Dis	Child	1967;	42:109,	Arch	Dis	Child	1973;	48:751-2,	Arch	
Dis	Child	1978;	54:44l-2’de	bildirilen	politikayı,	çalışmaların	hukuki	yönü	için	de	Arch	Dis	
Child	1978;	53:443-6	ve	Lancet	1977;	2:754-S’de	yayınlanan	kriterleri	benimsenmelidir.	
Yazım	koşulları	 için	JAMA	1997;	277:927-34	ve	1988;	279:510’da	yayınlanan	“Uniform	
requirements	for	manuscripts	submitted	to	biomedical	journals”	başlığı	altında	yayınlanan	
kurallar	kabul	edilmiştir.

	 Çocuk	 Dergisi,	 1975	 Helsinki	 Deklarasyonu’nun	 2000	 yılında	 revize	 edilen	 İnsan	
Deneyleri	Komitesi’nin	etik	standartlarına	uymayı	 ilke	edinmiş	bir	dergidir.	Yayınlanmak	
üzere	 gönderilen	 klinik	 deneylere	 katılan	 sağlıklı	 bireyler	 ve	 hastalarla	 ilgili	 olarak,	 be-
lirtilen	komitenin	etik	 standartlarına	uyulduğunun	mutlaka	belirtilmesi	ve	deneyin	 türüne	
göre	gerekli	olan	yerel	veya	ulusal	etik	komitelerden	alınan	onay	yazılarının	yazı	ile	birlikte	
gönderilmesi	ve	ayrıca	deneye	katılan	kişi	ve	hastalardan	ve	hastalar	eğer	temyiz	kudretine	
sahip	 değilse	 hastaların	 vasilerinden	yazılı	 “bilgilendirilmiş	 onam”	 alındığını	 belirten	 bir	
yazı	ve	tüm	yazarlar	tarafından	imzalanmış	bir	belgenin	editöre	gönderilmesi	gerekir.	Vaka	
sunumlarında	da	hastanın	kimliğinin	ortaya	çıkıp,	çıkmamasına	bakılmaksızın	hastalardan	
vasilerinden	“bilgilendirilmiş	onam”	alınmalıdır.

	 Bu	 tip	 çalışmaların	 varlığında	 yazarlar,	makalenin	YÖNTEM(LER)	 bölümünde	 bu	
ilkelere	uygun	olarak	çalışmayı	yaptıklarını,	kurumlarının	etik	kurullarından	ve	çalışmaya	
katılmış	kişilerden	“bilgilendirilmiş	onam”	aldıklarını	belirtmek	zorundadırlar.

	 Çalışmada	 “deney	 hayvanı”	 kullanılmış	 ise	 yazarlar,	 makalenin	 YÖNTEM(LER)	
bölümünde	 “Guide	 for	 the	 care	 and	 use	 of	 laboratory	 animals”	 (www.nap.edu/cata.
logi5.140.html)	 ilkeleri	 doğrultusunda,	 çalışmalarında	 hayvan	 haklarını	 koruduklarını	 ve	
kurumlarının	etik	kurullarından	onay	aldıklarını	belirtmek	zorundadırlar.	Hayvan	deneyleri	
rapor	edilirken	yazarlar	laboratuvar	hayvanlarının	bakımı	ve	kullanımı	ile	ilgili	kurumsal	ve	
ulusal	rehberlere	uyup	uymadıklarını	yazılı	olarak	bildirmek	zorundadırlar.

	 Editör	ve	yayıncı,	reklam	amacı	ile	dergide	yayınlanan	ticari	ürünlerin	özellikleri	ve	
açıklamaları	konusunda	hiçbir	garanti	vermemekte	ve	sorumluluk	kabul	etmemektedir.	Eğer	
makalede	doğrudan	veya	dolaylı	ticari	bağlantı	veya	çalışma	için	maddi	destek	veren	kurum	
mevcut	ise	yazarlar;	kaynaklar	sayfasından	önce,	kullanılan	ticari	ürün,	ilaç,	ilaç	firması	vb.	
ile	 ticari	hiçbir	 ilişkisinin	olmadığını	veya	varsa	nasıl	bir	 ilişkisinin	olduğunu	(danışman,	
diğer	anlaşmalar)	bildirmek	zorundadır.

Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti
	 Hastalardan	izin	alınmadan	mahremiyet	bozulamaz.	Hastaların	ismi,	 isimlerinin	baş	
harfleri	ya	da	hastane	numaraları	gibi	tanımlayıcı	bilgiler,	fotoğraflar	ve	soy	ağacı	bilgileri	
vb.,	 bilimsel	 amaçlar	 açısından	 çok	 gerekli	 olmadıkça	 ve	 hasta	 (ya	 da	 anne-baba,	 ya	 da	
vasi)	yazılı	aydınlatılmış	onam	vermedikçe	basılmazlar.	Özellikle	vaka	bildirimlerinde,	çok	
gerekli	olmadıkça	hasta	ile	ilgili	tanımlayıcı	ayrıntılar	çıkarılmalıdır.	Örneğin,	fotoğraflarda	
göz	 bölgesinin	 maskelenmesi	 kimliğin	 gizlenmesi	 için	 yeterli	 değildir.	 Çehre	 korunarak	
çok	gerekli	ise	odaklanmış	fotoğraf	gönderilmelidir.	Eğer	veriler	kimliğin	gizlenmesi	için	
değiştirildiyse	yazarlar	bu	değişikliklerin	bilimsel	anlamı	etkilemediği	konusunda	güvence	
vermelidirler.	Bilgilendirilmiş	onam	alındığı	da	makalede	belirtilmelidir.

YAZININ DÜZENİ
 1. Yazım Kuralları
 a)	Dergi	Türkçe	 veya	 İngilizce	makalelerden	 oluşur.	Yazılar	Türkçe	 veya	 İngilizce	

olarak	hazırlanmalıdır.	Teknik	terimler	Türkçe,	Latince,	İngilizce	veya	Türk	Tıp	Termino-
lojisine	yerleşmiş	terimlerle	yazılmalı,	dilimize	yerleşmiş	terimler	imla	kurallarımıza	göre	
hazırlanmalı	ve	Türk	Dil	Kurumu’nun	yayınladığı	“Yeni	İmla	Kılavuzu”	ve	Türkçe	sözlük	
esas	alınmalıdır.

 b)	 Yazılar	 www.journalagent.com/cocuk	 sitesine	 on-line	 olarak	 gönde-rilmelidir.	
“Times	New	Roman”	fontu	ve	11	punto	 ile	 iki	aralık	olarak	yazılmalı,	 tablolar	aynı	pro-
gramın	tablo	formatı	ile	hazırlanmalı;	her	sayfanın	iki	yanında,	altında	ve	üstünde	2,5	cm	
boşluk	bırakılmalıdır.	

 2. Yazıların Bölümleri
 a. Aşağıdaki bölümler hazırlanan word dosyasının içinde bulunmamalı, sadece on-
line sisteme yüklenmelidir:

1)	Yazının	Türkçe	İngilizce	olarak	tam	başlıkları:	Başlığın	bütün	harfleri	büyük	harf	karak-
terinde	olmalıdır.	Başlık	olabildiğince	kısa	ve	çarpıcı	olmalıdır.	

2)	Yazının	kategorisi:	Orijinal	deneysel	araştırma,	orijinal	klinik	araştırma,	derleme,	vaka	
sunusu,	kısa	rapor,	editöre	mektup

3)	Araştırmanın	yapıldığı	kurum	veya	hastane.
4)	Yazının	yayınlanmış	halinde	 ilk	sayfadan	sonraki	sayfalarda	kullanılmak	üzere	Türkçe	

“kısaltılmış	başlığı”.

5)	Yazarların	çalışmanın	yapıldığı	tarihlerde	çalıştığı	kurumlar	(İTF,	CTF,	ABD	gibi	kısalt-
malar	yapılmamalıdır)

6)	Yazı	daha	önce	bilimsel	bir	 toplantıda	sunulmuşsa	toplantının	resmi	adı,	 tarihi	ve	yeri.	
(Pediatri	 Günleri’nde	 sunulan	 araştırmalara	 değerlendirilmek	 üzere	 gönderildiğinde	
öncelik	tanınacaktır.)

7)	İletişim	kurulması	istenen	yazarın	adı,	soyadı,	posta	iletişim	adresi	(posta	kodu	da	dahil,	
telefon,	faks	ve	özellikle	e-posta	adresi)	Başlık	sayfası	dışındaki	makale	bölümlerinde	
yazarların	 kimliğinin	 belirlenmesinde	 yardımcı	 olabilecek	 bilgilerin	 verilmesinden	
kaçınılmalıdır.

8)	 Eğer	 yazı	 İngilizce	 olarak	 gönderiliyorsa	 İngilizce	 “kısaltılmış	 başlık”	 (“running	 ti-
tle”).	 (Türkçe	olarak	gönderilen	yazılarda	 İngilizce	başlık	zorunludur,	 ancak	 İngilizce	
“kısaltılmış	başlık”	gerekli	değildir.)

 b. Türkçe özet

	 Türkçe	özetler	araştırma	yazılarında	şu	düzene	göre	hazırlanmalıdır:	Amaç,	Yöntem,	
Bulgular,	Sonuç.

	 Anahtar	kelimeler	en	az	3,	en	fazla	6	adet	ve	“Index	Medicus’a”	uygun	olmalı,	“Medi-
cal	Subjects	Headings”	(MeSH	terimleri)	listesine	uygun	sözcükler	kullanmaya	özen	göster-
ilmelidir.

	 Vaka	bildirilerinde	ve	kısa	raporlarda	kısa	bir	Türkçe	özet	yer	almalıdır.

	 Derlemelerde,	amacı	ve	en	önemli	noktaları	belirten	kısa	bir	Türkçe	özet	yer	almalıdır.

	 Türkçe	özet	en	çok	250	kelime	olmalıdır.	

	 Tamamı	İngilizce	olan	yazılarda	Türkçe	özete	gerek	yoktur.

 c. İngilizce özet

	 İngilizce	özetler	araştırma	yazılarında	şu	düzene	göre	hazırlanmalıdır:	Objective(s),	
Methods,	Results,	Conclusion.

	 Anahtar	kelimeler	en	az	3,	en	fazla	6	adet	ve	Index	Medicus’a	uygun	olmalı,	“Medical	
Subjects	Headings”	(MeSH	terimleri)	listesine	uygun	İngilizce	sözcükler	kullanmaya	özen	
gösterilmelidir.

	 Vaka	bildirilerinde	ve	kısa	raporlarda	İngilizce	özet	yer	almalıdır.	Vaka	bildirilerindeki	
İngilizce	özet	vakanın	sunulma	nedenini	açıklayıcı	özellikte,	kısa	raporlarda	ise	çalışmanın	
yöntemi	ve	içeren	özellikte	olmalıdır.

	 Ön	sonuçlarını	derlemelerde,	amacı	ve	en	önemli	noktaları	belirten	kısa	bir	İngilizce	
özet	yer	almalıdır.	İngilizce	özet	en	çok	250	kelime	olmalıdır.

 d. Metin

	 Yazının	metni	Giriş,	Yöntem(ler),	Bulgular,	Tartışma,	Kaynaklar	şeklinde	devam	eder.	
Her	bir	bölüm	ayrı	bir	sayfadan	başlamalıdır.	Yazı	metni	içinde	mümkünse	Klinik/Anabilim	
Dalı	 adı	 geçmemesine	 özen	 gösterilmelidir.	 Kaynaklar	 metin	 içinde	 geçiş	 sırasına	 göre	
numaralandırılmalı,	 numaralar	 parantez	 içinde	 olarak,	 cümle	 sonunda	 veya	 cümle	 içinde	
araştırıcı	ismi	varsa	bu	isimden	hemen	sonra	yazılmalıdır.

	 Gereç	 ve	 yöntem	 bölümünde	 vakalar,	 ölçümler,	 sonuç	 değerlendirme	 yöntemleri,	
istatistiksel	analiz	gibi	alt	başlıklar	bulunması	önerilir.

	 Derlemeler	kendi	içinde	uygun	alt	bölümlere	ayrılabilir.	Metin	uzunluğu	genel	olarak	
20	sayfayı	geçmemelidir.

	 Kısa	raporlar,	(orijinal	metod	geliştirme,	yeni	bir	girişim	tekniği,	orijinal	çalışmaların	
ön	sonuçları)	1000	kelimeyi	geçmemek	koşulu	ile	tarih	sırası	gözetmeksizin	yayımlanır.

	 Metin	 içinde	 sadece	 standart	 kısaltmalar	 kullanılmalıdır.	 Kullanılan	 kısaltmalar	
ilk	kullanıldığı	 zaman	parantez	 içinde	gösterilmelidir.	Yazılarda	 “International	System	of	
Units”	birimleri	(SI)	veya	metrik	sistem	kullanılmalıdır	(http://	physics.nist.gov/cuulUnits/).

	 Varsa	 destekleyen	 kurum	 veya	 kuruluşlara	 teşekkür	 (“Teşekkür”	 yazının	 yayınlan-
masına	 karar	 verilmesi	 halinde	 “Tartışma	 ve	 sonuç”	 bölümünden	 sonra	 yer	 almak	 üzere	
ilave	edilecektir)	belirtilmelidir.

	 Araştırmanın	maddi	kaynağı,	eğer	varsa	araştırmacıların	destekleyen	kuruluşla	ilişkisi	
olup	olmadığı	vurgulanmalıdır.

 e. İstatistik Yöntemler

	 İstatistiksel	yöntem,	orijinal	veriye	erişebilecek	bir	okuyucunun,	rapor	edilen	sonuçları	
onaylayabileceği	bir	ayrıntıda	belirtilmelidir.	Mümkünse,	bulgular	niceliksel	hale	getirilme-

YAZARLARA BİLGİ



li	ve	hata	ölçümleri	(güvenlik	aralıkları	gibi)	sunulmalıdır.	Çalışma	deseni	ve	istatistiksel	
yönteme	dair	kaynaklar,	sayfalar	belirtilerek	mümkün	olduğu	sürece	standart	kaynaklar	ol-
malıdır.	 İstatistiksel	 terimler,	kısaltmalar	ve	sembollerin	çoğu	tanımlanmalıdır.	Kullanılan	
bilgisayar	programı	belirtilmelidir.

 f. Tablolar

	 Tablolar	bilgileri	etkin	bir	şekilde	gösterir	ve	ayrıca	bilginin	istenen	tüm	ayrıntı	sevi-
yelerinde	verilmesini	sağlar.	Bilgileri	metin	yerine	tablolarda	vermek	genelde	metnin	uzun-
luğunu	kısaltır.

 Her	tablo	ayrı	bir	sayfaya	çift	aralıklı	olarak	basılmalıdır.	Tabloları	metindeki	sıralarına	
göre	numaralayıp,	her	birine	kısa	bir	başlık	verilmelidir.	MS	Word	2000	ve	üstü	sürümlerde	
otomatik	 tablo	 seçeneğinde	 tablo	 klasik	 1’	 ya	 da	 tablo	 basit	 1’	 seçeneklerine	 göre	 tablolar	
hazırlanmalıdır.	Başlık	satırı	ve	tablo	alt	üst	satırları	dışında	tablonun	içinde	başka	dikey	ve	
yatay	çizgiler	kullanılmadır.	Her	sütuna	bir	başlık	verilmelidir.	Yazarlar	açıklamaları	başlıkta	
değil,	dipnotlarda	yapmalıdır.	Dipnotlarda	standart	olmayan	tüm	kısaltmalar	açıklanmalıdır.	

	 Varyasyonun	 standart	 sapma	 ya	 da	 standart	 hata	 gibi	 istatistiksel	 ölçümleri	 belir-
tilmelidir.	Metin	içinde	her	tabloya	atıfta	bulunulduğuna	emin	olunmalıdır.	Eğer	yayınlan-
mış	ya	da	yayınlanmamış	herhangi	başka	bir	kaynaktan	veri	kullanılıyorsa	izin	alınmalı	ve	
yayın	sahipleri	tam	olarak	bilgilendirilmelidir.

 g. Şekiller, Grafikler, Resimler

	 Profesyonel	olarak	hazırlanmalı	ve	baskı	kalitesinde	.jpg	formatında	word	dökümanın-
dan	ayrı	bir	dosya	olarak	on-line	sisteme	yüklenmelidir.	

	 Şekiller,	grafikler	ve	resimler	mümkün	olduğunca	tek	başlarına	anlaşılabilir	olmalıdır.	
Numara	ve	 tanıtıcı	başlık	altta	belirtilmelidir.	Şekil	ve	 resimlerin	 toplam	sayısı	 araştırma	
yazıları	için	5,	vaka	sunumları	ve	kısa	raporlar	için	2,	editöre	mektup	için	1’den	fazla	ol-
mamalıdır.	Fotomikrografik	patoloji	preparatları	iç	ölçekler	içermelidir.	Semboller,	oklar	ya	
da	harfler	fonla	kontrast	oluşturmalıdır.	Eğer	insan	fotoğrafları	kullanılacaksa,	ya	bu	kişiler	
fotoğraftan	tanınmamalıdır	ya	da	yazılı	izin	alınmalıdır.

	 Renkli	 resimler	editör	gerekli	gördüğünde	ya	da	sadece	yazar	ek	masrafı	karşılarsa	
basılır.

 h. Ölçüm Birimleri

	 Uzunluk,	ağırlık	ve	hacim	birimleri	metrik	(metre,	kilogram,	litre)	sistemde	ve	bun-
ların	onlu	katları	şeklinde	rapor	edilmelidir.	Sıcaklıklar	Celsius	derecesi,	kan	basıncı	mili-
metre	cıva	cinsinden	olmalıdır.	Ölçüm	birimlerinde	hem	metrik	sistem	hem	de	Uluslararası	
Birim	Sistemleri	(International	System	of	Units,	IS)	kullanılmalıdır.	

 i. Kısaltmalar ve Semboller

	 Sadece	standart	kısaltmalar	kullanılır,	standart	olmayan	kısaltmalar	okuyucu	için	zor-
luk	yaratabilir.	Başlıkta	ve	özet	bölümünde	kısaltmadan	kaçınılmalıdır.	Standart	bir	ölçüm	
birimi	olmadıkça	kısaltmaların	uzun	hali	ilk	kullanılışlarında	açık,	kısaltılmış	hali	parantez	
içinde	verilmelidir.

 3. Vaka Sunumları 
	 Yedi	sayfayı	geçmemeli	ve	en	fazla	5	yazardan	oluşmalıdır.	Bölümleri	aşağıdaki	gibi	
sıralanmalıdır:

-	 Türkçe	özet	ve	İngilizce	başlığı	ile	birlikte	İngilizce	özet,	l00’er	kelimeyi	geçme-
melidir.

-	 Anahtar	kelimeler;	Türkçe	ve	İngilizce	olmak	üzere	en	az	3	adet	olmalıdır.

-	 Ana	metin,	giriş,	vaka/vakalar,	tartışma	bölümlerinden	oluşmalıdır.

 4. Derleme yazıları
	 Sayfa	sayısı	15	sayfayı	geçmemeli,	bölümleri	aşağıdaki	gibi	olmalıdır:

-	 Türkçe	özet	ve	İngilizce	başlığı	ile	birlikte	İngilizce	özet,	l00’er	kelimeyi	geçme-
melidir.

-	 Anahtar	kelimeler-	Türkçe	ve	İngilizce	olmak	üzere	en	az	3	adet	olmalıdır.

 5. Tablolar
	 Metinde	 geçiş	 sırasına	 göre	 numaralandırılmalı,	 numara	 ve	 tanıtıcı	 başlık	 tablonun	
üstünde	belirtilmelidir.	Tabloların	toplam	sayısı	araştırma	yazıları	için	5,	vaka	sunumları	ve	
kısa	raporlar	için	2,	editöre	mektup	için	1’den	fazla	olmamalıdır.

 6. Editöre Mektup
	 Editöre	mektuplar,	en	fazla	1000	kelime,	tablosuz	ve	şekilsiz	olmalı	ve	mektup,	tüm	
yazarlar	tarafından	imzalanmış	olmalıdır.	Çocuk	Dergisi’nde	yayınlanmış	olan	bir	yazı	ile	il-
gili	eleştiri	ya	da	değerlendirme	niteliğindeki	mektuplar	sözü	edilen	yazının	yayınlanmasın-
dan	sonraki	12	hafta	içinde	alınmış	olmalıdır.

 7. Teşekkür(ler) 
	 Yazının	sonunda	kaynaklardan	önce	teşekkür(ler)	bölümüne	yer	verilir.	Bu	bölümde	
kişisel,	teknik	ve	materyal	yardımı	gibi	nedenlerle	yapılacak	teşekkür	ifadeleri	yer	alır.

 8. Kaynaklar 

	 Konu	 ile	 doğrudan	 ilişkili	 olmalıdır	 ve	 mümkün	 olduğunca	 son	 yıllarla	 sınırlı	 ol-
malıdır.	 Metinde	 geçen	 kaynaklar	 parantez	 içinde	 gösterilmelidir.	 Kaynaklar	 metindeki	

geçiş	 sırasına	 göre	 numaralandırılmalıdır.	 Dergi	 adları	 “Index	Medicus’a”	 uygun	 olarak	
kısaltılmalıdır.	Kaynaklarda	yazarların	hepsi	yazılmalı,	yazar	sayısı	altıdan	fazla	ise	sonrası	
“ve	ark.”	veya	“et	al.”	şeklinde	kısaltılmalıdır.	

	 Kullanılan	kaynak	sayısı	genel	olarak	araştırmalar	ve	derlemeler	için	en	fazla	40,	vaka	
sunumu	ve	kısa	 raporlar	 için	10,	editöre	mektuplar	 için	5	olmalıdır.	Yazarlar	kaynakların	
doğruluğu	açısından	tüm	sorumluluğu	taşırlar.

Makaleler için:
Leibel	RL,	Rosenbaum	M,	Hirsch	S.	Changes	in	energy	expenditure	resulting	from	
altered	body	weight.	N Engl J Med	1995;332:621-8.

Kitaplar için:
Kuczmarski	RJ,	Ogden	CL,	Gramer-Strawn	LM,	et	al.	CDC	growth	charts:	United	
States	Advance	data	 from	vital	 and	health	 statistics.	Hyattsville:	NIH Statistics,	
2000.

Kitap bölümü için:
Goadsby	 PJ.	 Pathophysiology	 of	 headache.	 In:	 Silberstein	 SD,	Lipton	RB,	Da-
lessio	DJ,	eds.	Wolff’s	headache	and	olther	head	pain.	7th	ed.	Oxford,	England: 
Oxford University Press,	2001:57-72.

Elektronik yayınlardan makale örneği:
US.	Positions	on	selected	issues	at	the	third	negotiating	session	of	the	Framework	
Convention	on	Tobacco	Control.(Accessed	March	4,	2002,	at	http://	www.house.
gov/reform/index-accord.htm.

Tezden alıntı için:
Ahmadov	A.	İstanbul’da	yaşayan	sağlıklı	annelerin	venöz,	yenidoğanların	göbek	
kordon	kanı	ve	mekomyumlarında	cıva	düzeyleri.	Yayınlanmamış	Uzmanlık	Tezi,	
İstanbul	Üniversitesi,	İstanbul	Tıp	Fakültesi,	Çocuk	Sağlığı	ve	Hastalıkları	Ana-
bilim	Dalı,	İstanbul:	2005.

Kongre bildirileri için:
Ünüvar	E,	Yıldız	 İ,	Kılıç	A,	Bodur	S,	Oğuz	F,	Sıdal	M.	Çocuklarda	viral	nazo-
farenjitlerin	etiyolojisi.	50.	Milli	Pediatri	Kongresi	Özet	Kitabı,	8-12	Kasım	2006,	
Antalya,	2006:	P53.

	 Yukarıda	sıralanan	koşullar	yerine	getirilmemiş	çalışma	kabul	edilmez	ve	eksiklerin	
tamamlanması	için	yazarına	iade	edilir.	

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi:

-	İmzalı	telif	hakkı	devir	formu	(orjinali	Logos	Yayıncılık	adresine	postalanmalıdır)

-	Etik	kurul	yazısı

-	“Times	New	Roman”	fontu	ve	11	punto	ile	iki	aralık	olarak	yazılmış	metin

-	Özet	en	fazla	250	kelime

-	Anahtar	kelimeler	en	fazla	6	adet

-	Grafik,	tablo,	resim	ve	şekillerin	kurallara	uygun	sunulması.

-	Kaynakların	kurallara	uygun	yazılması

-	Yazının	gönderileceği	adres:	http://www.journalagent.com/cocuk

 Yayın Takibi:
	 Yayın	 Kurulu	 tarafından	 kabul	 edilen	 yazılar	 son	 teslim	 tarihine	 göre	 sıralanarak	
yayımlanır.	Kısa	raporlarda	bu	kural	geçerli	değildir.	Çok	önemli	hastalara	tanı	ve	tedavide	
yararlı	olunacağına	inanılan	makaleler	erken	ve	hızlı	yayınlanabilir.

	 Basım	öncesi	son	baskı	düzeltmeleri	yazarlar	tarafından	yapılır.	Düzeltme	varsa,	en	
geç	24	saat	içerisinde	“Logos	Yayıncılık”a	bilgi	verilmelidir.

	 Yazarlara	yazılarının	bir	kopyasını	saklamaları	önerilir.

 Yazışma Adresi:
	 Çocuk	Dergisi	Yayın	Kurulu	Sekreterliği
	 İstanbul	Tıp	Fakültesi,	Çocuk	Sağlığı	ve	Hastalıkları	Anabilim	Dalı
	 Çapa,	34390,	İstanbul	
 Tel:	(0212)	414	20	00	/	31847
 Faks:	(0212)	531	05	29
 e-posta:	ist-mpd@superonline.com

 Logos Yayıncılık Tic. A.Ş.
	 Yıldız	Posta	Cad.	Sinan	Ap.	No.	36	D.66-67,	
	 34349,	Gayrettepe-İstanbul	
 Tel:	(0212)	288	05	41	-	288	50	22
 Faks:	(0212)	211	61	85
         e-posta:	logos@logos.com.tr
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Değerli	Meslektaşlarımız,

36.	Pediatri	Günleri	ve	15.	Pediatri	Hemşireliği	Günleri’nin	8	–	11	Nisan	2014	tarihleri	arasında,	

İstanbul	Point	Barbaros	Hotel’de	düzenleneceğini	duyurmak	ve	sizleri	davet	etmekten	büyük	mut-

luluk	duymaktayız.

Kongreler	bilimsel	hayatın	en	önemli	duraklarındandır.	Bilgi	birikiminin	katlanarak	arttığı	ve	bil-

giye	ulaşmanın	çok	kolay	olduğu	düşünülerek	kongrelere	katılım	sorgulanabilir.	Ancak,	konuları,	

yıllarını	vermiş	uzmanlarla	çok	yakın	ve	sıcak	bir	ortamda	paylaşmak	herhalde	bilgisayar	başında	

bunu	yapmaktan	çok	daha	güzel,	sağlıklı	ve	insan	sıcaklığına	yakışır	bir	özelliktir.

Pediatri	Günleri’ne	gelince;	36.’sını	düzenlediğimiz	bu	geleneksel	toplantıda	İstanbul	Tıp	Fakülte-

si	Çocuk	Kliniği’nin	deneyimlerini,	güncel	bilgi	ve	beceri	uygulamalarını,	kanıta	dayalı	olarak	

sunacağız.	Seçkin	davetli	konuşmacılarla	bilimsel	programımızı	daha	da	güçlendireceğiz.	Bilgi	

fırtınası	devam	ederken	dostluklar	pekişecek	ve	eski	güzel	günlerimizi	yadedeceğiz.

Kongrenin	bilimsel	programında	pediatrinin	çeşitli	alanlarında	güncel	bilgilerin	sunulduğu	konfer-

anslar,	paneller,	katılımın	ve	tartışmanın	daha	yoğun	olmasını	beklediğimiz	“uzmanına	danışalım”,	

“katılımlı	olgu	tartışmaları”	oturumları	yer	alacaktır.

Kongrenin	 ilk	günü	kurs	programlarına	ayrılmıştır.	Çok	özel	konuların,	bilgi	ve	becerilerin	pe-

kiştirildiği	kurslarımız	yıllardan	beri	yoğun	ilgi	görmektedir.	Kurslara	katılımın	yine	yüksek	oran-

da	olmasını	bekliyoruz.	Programda	her	kongrede	olduğu	gibi	sözlü	bildiriler	ve	posterlere	de	yer	

verilecektir.	Kongrenin	son	gününe	15.	Pediatri	Hemşireliği	Günleri	de	eşlik	edecektir.

Amacımız,	hepimizin	daha	fazla	yararlanacağı,	daha	fazla	zevk	alacağı	ve	aktif	olarak	katılacağı	

bir	bilimsel	toplantıdır.	

Prof.	Dr.	Ayşegül	Ünüvar	 	 	 	 	 	 Prof.	Dr.	Ömer	Devecioğlu		

Kongre	Sekreteri	 	 	 	 	 	 	 Kongre	Başkanı

BEKLİYORUZ; GELİN PAYLAŞALIM ve BİRLİKTE OLALIM.



36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

İÇİNDEKİLER

Kurullar ..............................................................................................1
Destekleyen Kuruluşlar ......................................................................3
Bilimsel Program ...............................................................................4 - 12
Konuşma Özetleri ..............................................................................13 - 176
Hemşirelik Kongresi Konuşma Özetleri ............................................177 - 216
Tartışmalı Poster Sunumları ...............................................................217 - 281
Dizin ...................................................................................................282 - 285



36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

1

36. PEDİATRİ GÜNLERİ VE 15. PEDİATRİ 
HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
DÜZENLEME KURULU

DÜZENLEME KURULU
15. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ

Prof. Dr. Ömer Devecioğlu (Başkan) 
Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar (Sekreter) 
Prof. Dr. Asuman Çoban 
Prof. Dr. Emin Ünüvar 
Prof. Dr. Nuran Salman 
Prof. Dr. Sema Anak
Prof. Dr. Zeynep Karakaş  
Doç. Dr. Zeynep Tamay

 Doç. Dr. Kemal Nişli 
Doç. Dr. Serap Karaman 
Uzm. Dr. Serdar Cantez
Uzm. Dr. İsmail Yıldız 
Dr. Seda Günhar
Dr. Esin Karakılıç 
Dr. Sezen Gülümser
Dr. Yasin Yılmaz  

Suzan Yıldız
Zerrin Çiğdem
Duygu Gözen
Serap Balcı
Seda Çağlar
Duygu Sönmez Düzkaya
Tuba Koç

Nurhan Özata Keskin
Neval Göktepe
Kadriye Doğru Evcimen
Ece Yiğit
Şirin Özbek Kurt
Leyla Sarı
Neşe Töle
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15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ’ni

Destekleyen Kuruluşlara Teşekkür Ederiz.

ABBVIE

ABDİİBRAHİM 

BERK İLAÇ

BIOTALAB

BİRUNİ

ERKİM İLAÇ

HİPP

MIKRO-GEN

MSD

MUSTAFA NEVZAT

NUTRICIA 

PFIZER

SANOFİ PASTEUR

SANOVEL
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YENİDOĞANDA UYGULAMALI TEMEL MEKANİK
VENTİLASYON KURSU

8 NİSAN 2014, SALI / SALON A

Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Eren Özek
08:45 - 09:00 Açılış ve Tanışma
09:00 - 9:40  Yenidoğanın Solunum Fizyolojisi
 Asuman Çoban 
09:40 -10:20 Mekanik Ventilasyon İlkeleri ve Değişik Ventilasyon Şekilleri
 Zeynep İnce
10:20 - 10:30 Sınav       
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI 

11:00 - 11:40 Konvansiyonel Ventilasyon -I (SIMV / IMV, AC/PS, VG….)       
 Nuray Duman 
11:40 -12:20 Konvansiyonel Ventilasyon -II ve HFO        
 Nuray Duman 
12.20 -12.30 Sınav   
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30 - 14:10 Non – İnvazif Ventilasyon (CPAP – nazal IMV)       
 Eren Özek
14:10 - 14:40 Ventilatördeki Hastanın Bakımı  ve  İzlemi  (Ventilatör ilişkili pnömoninin 
 önlenmesi, kan gazı ve yorumları, beslenme vs)  
     Ayla Günlemez
14:40-14:50 Sınav
14:50- 15:10 KAHVE ARASI 

15:10 - 15:50 Ventilatörden Ayırma
     Merih Çetinkaya
15:50 - 16:30 Özel  Durumlarda Ventilasyon (MAS+PPHN, Pnömotoraks, BPD, Apne… )  
     Hülya Bilgen
16:30-17:20 Uygulama (Vakalar)  
     Ayla Günlemez, Merih Çetinkaya

17:20 - 17:30 KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI VE KAPANIŞ TÖRENİ
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İLK 15 YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ
KURS PROGRAMI

8 NİSAN 2014, SALI / SALON B

Kurs Sorumlusu: Gülbin Gökçay
08:15 - 08:30 Açılış ve Tanışma  
 Eğitimciler, kursun düzenlenmesine katkıda bulunanlar
 Katılımcılar (nereden, ne hedefle)
 Kursun kuralları (katılımlı)
08:30 - 9:00 Çocuk sağlığı izlemi ve bakımı prensipleri 
 Gülbin Gökçay
09:00 - 09:20 Metabolik Taramalar      
 Emel Gür
09:20 - 10:20 Taramalar-Vakalar     
 Gülbin Gökçay 
10:20 - 10:35 KAHVE ARASI 

10:35 - 11:30 Nöromotor gelişimin değerlendirilmesi      
 Bülent Kara
11:30  - 12:00 Motor gelişimin desteklenmesi       
 Gönül Acar
12:00 - 12:30 Sosyal ve dil gelişiminin desteklenmesi        
 Emine Eraslan
12:30 - 13:00 Psikolojik gelişimin desteklenmesi        
 Nilcan Kuleli Sertgil
13:00 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:45 - 14:15 Puberte bulgularının izlenmesi       
 Firdevs Baş / Aylin Yetim
14:15 - 15:00 Sağlıklı beslenme - vitamin mineral desteği   
     Emel Gür
15:00 - 15:30 Ergen ile sağlıklı  iletişim prensipleri 
     Orhan Derman
15:30 - 15:45 KAHVE ARASI 

15:45 - 16:45 Aşı uygulamaları  
     Gülbin Gökçay / Esra Devecioğlu
16:45 - 17:15 Sorular  
17:15 - 17:30 Değerlendirme ve kapanış
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ÇOCUK ACİL KURSU 
8 NİSAN 2014, SALI / SALON C

Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Levent Yılmaz
08:30 - 09:00 Kayıt
 Açılış ve Tanışma
 Kursun Amacı
09:00 - 09:45 Çocuk hastaya acilde yapılandırılmış yaklaşım /  H. Levent Yılmaz 
09:45 - 10:00 KAHVE ARASI 

10:00 - 11:15  OLGU TARTIŞMALARI
10:00 – 10:25  Olgularla Tıbbi Aciller / Murat Duman, Metin Uysalol
   • Karın Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım,  • Orak Hücreli Anemi 
10:25 - 10:50  Olgularla Kardiyak Aciller
 Suat Biçer, Esra Şevketoğlu
 • Akut Romatizmal Ateş, • Siyanotik Spell, • Kalp Yetersizliği
10:50 - 11:15  Olgularla Metabolik ve Nörolojik Aciller / Nilgün Erkek, Esen Besli
 • Diyabetik Ketoasidozis, • Konvulsiyon ve Status Epileptikus
11:15 - 12:00 Zehirlenmelere Genel Yaklaşım ve Sık Rastlanan Zehirlenmeler / Levent Yılmaz     
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 13:45 Şok ve Yönetimi / Agop Çıtak     
13:45 - 14:15 Akut Tıkanıklık Yapan Solunum Yolu Hastalıkları / Murat Duman   
14:15 - 14:30 KAHVE ARASI 

14:30 -15:30 OLGU TARTIŞMALARI
14:30 - 14:50  Olgularla Alerjik Aciller / Esen Besli, Güntülü Şık
 • Akut Astım Atağı, • Anafilaktik Şok 
14:50 - 15:10   Olgularla Hayvan Isırık, Sokmaları / Suat Biçer, Esra Şevketoğlu
 • Akrep Sokması, • Yılan Isırması 
15:10 - 15:30  Olgularla Çevresel Aciller / Süleyman Bayraktar, Metin Uysalol
 • Sıcak Çarpması, • Boğulma
15:30 - 15:45 KAHVE ARASI 

15:45 - 16:45 Acilde Girişimsel İşlemlerde Sedasyon ve Analjezi
 Uygulamaları ve Hızlı Ardışık Entübasyon / Nilüfer Yalındağ Öztürk  
16:45 - 17:00 KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI VE KAPANIŞ
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BİLİMSEL PROGRAM
9 NİSAN 2014, ÇARŞAMBA / SALON A

08:00 - 08:30 KAYIT 
08:30 - 09:00  AÇILIŞ KONUŞMASI 
09:00 - 09:45 AÇILIŞ KONFERANSI 
Başkanlar: Ömer Devecioğlu, Feyza Darendeliler
Konuşmacı: Sunay Akın

09:45 - 10:45 PANEL / Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi 
Başkanlar : Mübeccel Demirkol, Sema Özbaş  
09:45 – 10:15 Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesinde Yenilikler / Gülden Gökçay       
10:15 – 10:45  Sağlık Bakanlığı’nca Yürütülen Bebek Beslenme Programları / Sema Özbaş 
10:45 - 11:15 KAHVE ARASI 

11:15 - 12:00 KONFERANS / Yenidoğanda Uzamış Sarılığa Güncel Yaklaşım  
Başkan: Yıldız Perk
Konuşmacı: Asuman Çoban

12:00 - 13:00 PANEL / Prematüre Bebekleri İleri Dönemlerde Bekleyen Sorunlar 
Başkan: Meral Özmen, Sertaç Arslanoğlu 
12:00 – 12:30 Preterm doğan bebeklerin erişkin dönem sonuçları / Zeynep İnce
12:30 – 13:00 Prematüre Bebekleri İleri Dönemlerde Bekleyen Sorunlar / Kıvılcım Gücüyener 
13:00 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

14:30 - 15:30 PANEL / Çocuk Hekimliğinde Bankacılık
Başkanlar: Asuman Çoban, Akif Yeşilipek
14:30 – 15:00 Anne Sütü bankacılığı / Sertaç Arslanoğlu 
15:00 – 15:30 Kordon kanı bankacılığı / Sema Anak

15:30 - 16:30 PANEL / Aşı Uygulamalarında Son Gelişmeler ve Çocuk Sağlığına Etkileri
Başkanlar: Olcay Neyzi, Ufuk Beyazova
15:30 – 15:50 Kızamık eliminasyonu ve polio eradikasyonunda dünyada ve  ülkemizdeki 
 son  durum / Ufuk Beyazova
15:50 – 16:10 Aşı sonrası istenmeyen etkilerin önlenmesi için neler yapılabilir? 
 Gülbin Gökçay
16:10 – 16:30  Aşı sonrası istenmeyen etkilere yaklaşım (vakalar ile) / Ayşe Kılıç 
16:30 - 17:00  KAHVE ARASI 

17:00 - 18:00 PANEL / Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
Başkanlar: Salim Çalışkan, Ayşe Öner
17:00 - 17:15 Tanıda Yapılan Yanlışlar / Lale Sever   
17:15 - 17:30 Enfeksiyon Geçiren Çocukta Görüntüleme: Hangi tetkik? Kime? Ne zaman?  
 Harika Alpay
17:30 - 17:45 Tedavi: Doğrular ve Yanlışlar / Ruhan Düşünsel 
17:45 - 18:00 İzlem ve Profilaksi / Osman Dönmez
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36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

BİLİMSEL PROGRAM
9 NİSAN 2014, ÇARŞAMBA / SALON B

11:15 - 12:00 KONFERANS / Nefrotik Sendrom Genetiğinde Yenilikler ve Tedaviye Yansımaları
Başkan: Aydan Şirin
Konuşmacı: Sevgi Mir 

12:00 - 13:00 PANEL / Yenidoğanda Üriner Sistem Malformasyonları 
Başkanlar: Sevinç Emre, Lale Sever 
12:00 - 12:30 İnrauterin Dönemde-Perinatolog Gözüyle / Atıl Yüksel
12:30 - 13:00 Doğum Sonrası / Çocuk Nefroloji Uzmanı Gözüyle / Ilmay Bilge
13:00 - 14:30  ÖĞLE YEMEĞİ 

14:30 - 15:30 PANEL / Çocukluk Çağı Epilepsilerinin Tanı ve İzleminde
                                       Çocuk Hekiminin Yeri 
Başkan: Selçuk Apak
14:30 – 15:00  Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Tanı ve Yaklaşım / Nur Aydınlı
15:00 – 15:30 Tedavi Yaklaşımı / Mine Çalışkan

15:30 - 16:30 PANEL / Solunum Sıkıntısı Olan Hastada Güncel Tedavi Yaklaşımları
Başkanlar: Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak
15:30 – 15:50 Akut laringotrakeobronşit (Krup) / Murat Duman
15:50 – 16:10 Bronşiyolit / Levent Yılmaz
16:10 – 16:30 Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) yeni tanı kriterleri / Agop Çıtak
16:30 - 17:00  KAHVE ARASI 

17:00 - 18:00 PANEL / İntrauterin ve Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller
Başkanlar: Türkan Ertuğrul, Zeynep İnce 
17:00 – 17:20 İntrauterin Dönemde Kardiyolojik Aciller / Rukiye Eker Ömeroğlu
17:20 – 17:40 Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller-Medikal Yaklaşım
 Aygün Dindar
17:40 – 18:00 Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller-Girişimsel Yaklaşım
 Kemal Nişli
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BİLİMSEL PROGRAM
10 NİSAN 2014, PERŞEMBE / SALON A

08:30 - 09:15 KONFERANS / Anne Sütü ile Beslenmede Karşılaşılan Sorunlara Yaklaşım
Başkan: Emel Gür
Konuşmacı: Gülbin Gökçay

09:15 - 10:15 PANEL / Çocuklarda Meningokok Enfeksiyonları
Başkanlar: Işık Yalçın, Yıldız Camcıoğlu
09:15 - 09:35 Meningokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi / Nuran Salman
09:35 - 09:55 Klinik ve Tedavi / Ayper Somer
09:55 - 10:15 Meningokok Aşıları / Ener Çağrı Dinleyici 
10:15 - 10:45  KAHVE ARASI 

10:45 - 11:30 KONFERANS / Ergen Sağlığı ve Riskli Davranışlara Yaklaşım
Başkan: Atilla Büyükgebiz
Konuşmacı: Orhan Derman

11:30 - 12:30 PANEL / Patolojik Tam Kan Sayımı Sonuçlarına Nasıl Yaklaşalım? 
Başkanlar: Gülyüz Öztürk, Tiraje Celkan
11:30 - 11:50 Anemi / Zeynep Karakaş
11:50 - 12:10 Nötropeni / Ömer Devecioğlu
12:10 - 12:30 Trombositopeni / Ayşegül Ünüvar
12:30 - 14:00  ÖĞLE YEMEĞİ 

14:00 - 15:00 PANEL / İki Yaş Altı Ateş ve Konvülsiyonla Gelen Çocuklara
          Genel Pediatri ve Nöroloji Penceresinden Bakış       
Başkanlar: Mine Çalışkan, Fatma Oğuz
14:00 - 14:30 Genel Pediatri Penceresinden Bakış / Fatma Oğuz
14:30 - 15:00 Nörolojik Yaklaşım / Bülent Kara

15:00 - 16:00 PANEL / Genel Pediatri’den İlginç Olgu Sunumları
Başkanlar: Müjgan Sıdal, Emin Ünüvar 
15:00 - 15:20 Konuşmacılar: Emin Ünüvar
15:20 - 15:40 Olgu Sunumları / İsmail Yıldız
15:40 - 16:00 Muhammet Ali Varkal
16:00 - 16:30  KAHVE ARASI 

16:30 - 17:15 KONFERANS / Anormal Tiroid Sonuçları: Vakalarla Değerlendirme
Başkan: Feyza Darendeliler
Konuşmacı: Nurçin Saka
17:15 TARTIŞMALI POSTER SUNUMLARI
Başkanlar: Firdevs Baş, Demet Demirkol, Yücel Taştan, Ayşe Kılıç, Ahmet Koç,
Gönül Aydoğan, Ahmet Nayır, Harika Alpay, Ahmet Soysal, Ener Çağrı Dinleyici,
Gülden Gökçay, Bülent Kara
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36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

BİLİMSEL PROGRAM
10 NİSAN 2014, PERŞEMBE / SALON B

08:30 - 09:15 KONFERANS / Seyahat İlişkili Enfeksiyonlar ve Korunma
Başkan: Nuran Salman
Konuşmacı: Ateş Kara

09:15 - 10:15 PANEL / Çocuklarda Helicobacter pylori  Enfeksiyonu ve
          Gastrointestinal Sistem / Doğrular ve Yanlışlar 
Başkanlar: Günay Saner, Özlem Durmaz  
09:15 - 09:45 Konuşmacılar: Deniz Ertem
09:45 - 10:15 Vildan Ertekin 
10:15 - 10:45 KAHVE ARASI

10:45 - 11:30 KONFERANS / Atopik Dermatitte Güncel Yaklaşımlar
Başkan: Haluk Çokuğraş
Konuşmacı: Zeynep Tamay

11:30 - 12:30 PANEL / Çocuk Hekimleri İçin Çocukta Karaciğer Yetmezliği-Kimde,   
                                       Ne Zaman Düşünmeli? Ne Yapmalı?
Başkanlar: Koray Acarlı, Özlem Durmaz
11:30 – 12:00 Konuşmacılar: Figen Özçay
12:00 – 12:30 İlgin Özden
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 14:30 UZMANINA DANIŞALIM / Lenfadenopatili Çocuk  
Başkan: Leyla Ağaoğlu 
14:00 - 14:30 Konuşmacı: Serap Karaman 

14:30 - 15:00 UZMANINA DANIŞALIM / Enfektif Endokardit Profilaksisinde Son Durum
Başkan: Aygün Dindar
14:30 - 15:00 Konuşmacı: Naci Öner

15:00 - 16:00 PANEL / Genetik Hastalıkların Tanısında Yeni Teknolojilerin Rolü
Başkan: Memnune Yüksel Apak 
15:00 - 15:20 Konuşmacılar: Hülya Kayserili
15:20 - 15:40 Birsen Karaman
15:40 - 16:00 Oya Uyguner  
16:00 - 16:30  KAHVE ARASI

16:30 - 17:15 KONFERANS / Boğmaca ve Önlenmesi
Başkan: Nezahat Gürler 
Konuşmacı: Ahmet Soysal  
17:15 TARTIŞMALI POSTER SUNUMLARI
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BİLİMSEL PROGRAM
11 NİSAN 2014, CUMA / SALON A

08:30 - 09:15 KONFERANS / Obeziteden Tip 2 Diyabete
Başkan: Hülya Günöz
Konuşmacı: Rüveyde Bundak

09:15 - 10:00 KONFERANS / Erken Puberte: Ailenin ve Doktorun Güncel    
                                                   Sorunlarından Biri
Başkan: Nurçin Saka 
Konuşmacı: Abdullah Bereket  
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI 

10:30 - 11:15 KONFERANS / Çocuklarda Uyku Sorunları
Başkan: Gülbin Gökçay
Konuşmacı: Behiye Alyanak

11:15 - 12:00 KONFERANS / Yenidoğan Bebeğe Kötü Muamele ve Gelişim 
Başkanlar: Behiye Alyanak
Konuşmacı: Kadriye Yurdakök
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30 - 14:15 KONFERANS / Akut Astım Atağı Nasıl Tedavi Edilmeli? Önlenebilir mi? 
Başkan: Ülker Öneş
Konuşmacı: Nermin Güler

14:15 - 15:15 PANEL / Çocuklarda Gastroenteroloji ve Romatolojinin Kesiştiği 
          Nokta: Bağırsak ve Eklemler
Başkanlar: Semra Sökücü, Özgür Kasapçopur
14:15 - 14:45 Konuşmacılar: Özlem Durmaz
14:45 - 15:15 Rukiye Eker Ömeroğlu
15:15 - 15:45 KAHVE ARASI 

15:45 - 16:30 KONFERANS / Otoinflamatuvar Hastalıklarda Güncel Görüşler
Başkan: Sevinç Emre
Konuşmacı: Özgür Kasapçopur  

16:30 - 17:15 KONFERANS / Pnömonide Güncel Durum ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Başkan: Ayper Somer 
Konuşmacı: Emine Kocabaş 
17:15 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ
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36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

15. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ BİLİMSEL PROGRAMI
11 NİSAN 2014, CUMA / SALON B

09:00 - 09:30 KONFERANS / Hemşire Gözüyle Akılcı İlaç Uygulamaları
Başkan: Suzan Yıldız
Konuşmacı: Sevil İnal

09:30 - 10:30 PANEL / Pediatrik Hastalarda Alternatif Bakım Uygulamaları 
Başkanlar: Seda Çağlar, Duygu Sönmez Düzkaya 
09:30 - 09:50 Aromaterapi: Duygu Sönmez Düzkaya 
09:50 - 10:10 Masaj (bebek): Canan Şentürk Taş
10:10 - 10:30 Refleksoloji: Tuba Koç 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI

11:00 - 11:30 KONFERANS / Ateş Yönetiminde Hemşirenin Rolü 
Başkan: Kadriye Doğru Evcimen
Konuşmacı: Dilek Kaya

11:30 - 12:30 PANEL / Çocuk İstismarı ve İhmali
Başkanlar: Duygu Gözen, Neval Göktepe
11:30 - 11:50 Münchausen By Proxy Sendromu: Tülay Yakut 
11:50 - 12:10 Hırpalanmış Bebek Sendromu: Selmin Köse 
12:10 - 12:30 Şiddetin değerlendirilmesi: Duygu Gözen 
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30 - 14:00 KONFERANS / Ekstravazasyon ve Hemşirelik Bakımı 
Başkan: Nurhan Özata Keskin
Konuşmacı: Neslihan Kızıl

14:00 - 14:30 KONFERANS / Yenidoğanda Metabolik Hastalıkların Taranmasında  
                             Hemşirenin Rolü
Başkan: Reyhan Yılmaz Paksoy
Konuşmacı: Şehriban Aydın

14:30 - 15:30 PANEL / Olgu Sunumlarıyla Hemşirelik Bakımı
Başkan: Gülçin Bozkurt, Serap Balcı 
14:30 - 14:50 Kawasaki Hastalığı Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı: Serap Balcı  
14:50 - 16:10 Mantar Zehirlenmesiyle Gelen Hastanın Hemşirelik Bakımı:                             
Gurbet Kuzucan 
16:10 - 16:30 PEM Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı: Havva Özgür Gürkan 
15:30 - 16:00 KAHVE ARASI

16:00 - 16:30 KONFERANS / Çocuk Kliniklerinde Yaşanan Etik İkilemler ve   
                        Çözüm Önerileri
Başkan: Zerrin Çiğdem 
Konuşmacı: Gülçin Bozkurt

16:30 - 17:00 KONFERANS / Rikets ve Hemşirelik Yaklaşımı
Başkan: Sevil İnal
Konuşmacı: Birsen Mutlu 
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36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
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PANEL

Salon A

9 Nisan 2014

09:45 - 10:45

Bebek ve Küçük Çocuk
Beslenmesi

Başkanlar : Mübeccel Demirkol, Sema Özbaş

Konuşmacı : Gülden Gökçay
   Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesinde Yenilikler
    
   Sema Özbaş
   Sağlık Bakanlığı’nca Yürütülen Bebek Beslenme Programı
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Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesinde
Yenilikler
Gülden Gökçay

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı

Son yıllarda bilim alanındaki gelişmelerin getirdiği bilgiler bebek ve küçük çocuk beslenmesine yeni bakış açıları 
geliştirmemizi sağlıyor. Genom sekanslama, polimorfizmlerin değerlendirilmesi, gen ürünlerinin analizi, epigenetik, 
analiz programları ve bioinformatik alanındaki bilgi artışı günümüzde uygulanmakta olan toplumlara yönelik bes-
lenme önerilerinin yerini kişisel beslenme önerilerine bırakmasını öngörüyor. Bugün için bazı kalıtsal hastalıklarda 
önerdiğimiz özel beslenme tedavileri yakın bir gelecekte kişisel genetik ve epigenetik farklılıkların daha kolay belir-
lenebilmesi sonucu toplumdaki tüm bireyler için söz konusu olabilecek. 

Toplumsal epidemiolojik çalışmaların  sonuçlarına göre beslenme önerileri kişinin genetik yapısı ve besinlere me-
tabolik yanıtı değerlendirilmediğinden, kişi için hatalı beslenme önerilerini içerebiliyor. Örn. “Süt yararlı bir besindir” 
kavramı sonucu, süt çocukluğu döneminden sonra süt içilmesi önerildiğinde, dünya nüfusunun yarısında doğal olarak 
gelişen laktoz intoleransı nedeniyle beslenme sorununa neden olabiliyor. Kalp damar hastalıklarına eğilimin belir-
lenmesinde klasik biomarkerlar (kolesterol, trigliserid, CRP) yerine besine kişinin genetik yanıtının bilinmesi daha 
değerli bilgi sağlayabiliyor. Günümüzde sağlıklı beslenme için önerilen beslenme piramitleri ve “my plate” kavramı 
eski değerini kaybediyor.

Besin bileşenlerinin moleküler mekanizmalarla etkileşime girip, onları değiştirerek fizyolojik işlevleri etkileyebil-
mesi beslenme alanında devrim yaratmıştır. Kişisel farklılıklar ve çevresel uyaranlar sonucu besinler ve besin öğesi 
olmayan diyet içerenleri genler üzerinde epigenetik değişikliklere neden olurlar. Epigenetik değişiklikler, bazı gen-
lerin aktivitelerini azaltarak veya artırarak etki ederken, bu farklılaşmış durum nesilden nesile de taşınabilmektedir. 
Hastalığı önlemek ve sağlığı korumak için fonksiyonel besinlerin geliştirilmesi biyolojik aktif moleküller ve bunların 
etkinliğinin gösterilebileceği kavramları günümüzde “nutrigenetik” ve “nütrigenomik” çalışma alanları olmuştur. 

Yeni kanıtlar çevrenin, erken yaşlarda fetal ve postnatal büyüme ve gelişmeyi etkileyerek, ileri yaşlardaki bulaşıcı 
olmayan hastalıklar üzerinde önemli etkileri olabileceğini gösteriyor. Genetik koddaki sabit değişlikler, çocuklarda 
büyüme ve daha sonra gelişen metabolik hastalık riski farklılıklarının yalnızca bir kısmını açıklayabilmektedir. Peri-
natal çevrenin önemli bir rolü olduğunu düşündüren kanıtlar artmaktadır. Örneğin, gebelik sırasında besin eksikliği 
sonucu fetal ve postnatal büyümenin kısıtlanması yetişkin dönemde  yağlanma artışına neden olmaktadır. Düşük 
doğum tartısı ve doğumdan sonra yetersiz tartı artışını izleyerek hızlı büyüme erişkinde  koroner kalp hastalığı, kan 
basıncı yüksekliği ve bozulmuş glukoz toleransı ile ilişkili bulunmuştur. Erken nütrisyonel programlama nütrisyonel 
yoksunluk sonrası gelişen “thrifty phenotype” erişkinde gerekmediği zaman fazla besin varlığında metabolik sendro-
ma neden olur. 

Gelişimin kritik dönemlerinde karşılaşılan sorunların  uzun vadeli sonuçları olabilir.  Fetal ortamda veya erken 
sütçocukluğu döneminde sağlanan büyüme, tahmini erişkin büyümesi ile uyumlu olmadığında erişkinde hastalık ris-
kini artırabilir. Ekonomik koşulların ve beslenmenin iyileşmesi sonucu, erken öngörü ve sonraki büyüme arasındaki 
uyumsuzluk ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Çağın önemli beslenme sorunu obezitedir ve obezlerde dışkıda bakteri florası farklıdır. Sağlıklı flora obeziteden 
koruyor.  Bağırsak florasının kazanılması doğumda başlar ve iki, dört yaş cıvarında  yetişkin tipi flora sağlanır. Yeni-
doğanın sağlıklı florayı kazanmasında doğum ve beslenme yönteminin, besinin, antibiyotik tedavisinin, anne-babalar, 
kardeşler ve hastane personeli ile temasın önemi vardır. Normal doğum, sezaryen doğuma göre bebeğin sağlıklı florayı 
sağlamasında çok önemli bir faktördür. Sezaryen ile doğan çocuklarda vajinal yolla doğan çocuklara oranla  daha 
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fazla çölyak hastalığı, tip 1 diyabet,  astım, obezite ve enflamatuar hastalıklarda  risk artışı gösterilmiştir. Anne sütü ile 
beslenme sağlıklı floranın kazanılmasında çok önemlidir. Anne sütünün bileşimi annenin immünolojik ve metabolik 
durumu ile ilişkilidir. Obez annelerin sütünün normal kilolu annelerin sütü ile karşılaştırıldığında daha farklı ve daha 
az çeşitli bakteri topluluğu içerdiği bildirilmiştir. 

Erken sütçocukluğu döneminde bağırsak  florasında patolojinin obeziteye neden olduğu gibi, alerji riskinde artış, 
gastrointestinal enfeksiyonlar, inflamasyonda artış, nekrotizan enterokolit ve erken doğan bebeklerde geç başlangıçlı 
sepsis  ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu immünolojik ve metabolik bozukluklar sağlıksız  bağırsak florası ile ilişki-
lendirilmektedir. Aynı şekilde, emzirmenin  sağlık üzerine yararlı etkileri immün yanıtın ve bağısak florası içeriğinin 
düzenlenmesi  ile sağlanmaktadır. Hayatta hiçbir zaman beslenme yenidoğan döneminde olduğunu kadar kalıcı bağır-
sak florasının kolonizasyonun belirlenmesinde etkili olmamıştır. Anne sütünün prebiyotik ve probiyotik özellikleri ile 
sağlığı destekleyen bakteri potansiyeli patojenleri dengeleyerek olası bir disbiyozisi engeller.

Anne sütü alan bebekler formül süt ile beslenen bebeklerle karşılaştırıldığında nekrotizan enterokolit ve gastro-
intestinal ve solunum enfeksiyonları ve çölyak hastalığı, astım, hiperkolesterolemi, tip 2 diabetes mellitus ve daha 
ileri yaşlarda obezite riskinde azalma ile bilişsel gelişimde iyileşme bildirilmektedir. Anne sütü ile beslenmenin uzun 
dönem sonuçları içinde bir ‘optimal’ bağırsak mikroflorası, enfeksiyona karşı artmış direnç, gelişmiş bağışıklık işlevi, 
azaltılmış alerji ve azalmış obezite riski bulunmaktadır.

Bebek ve küçük çocuk beslenmesinde yeni bilgiler ışında sağlıklı bir başlangıç için önerilen, gebenin sağlıklı ve 
doğal besinlerle beslenmesi, normal yolla doğum yapması, bebeğini emzirerek 2 yaşına kadar annesütü ile beslemesi, 
emzirme sırasında doğal beslenmesi, antibiyotik gibi flora bozucuları kullanmaması, tamamlayıcı besinlere doğru 
zamanda, miktarda başlaması ve tamamlayıcı besinlerin içeriğini tuz ve şeker içermeyecek, besin öğesi eksikliği veya 
fazlalığı olmayacak şekilde planlamasıdır.
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Sağlık Bakanlığınca Yürütülen
Bebek Beslenme Programları

Sema Özbaş
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Sağlık; bir toplumun gelişmesini ve kalkınmasını belirleyen en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu 
bağlamda, her ülke sağlık durumunu, sağlığı etkileyen faktörleri, sağlık sorunları ile bunların nedenlerini araştırarak 
saptamak ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çaba göstermek, gerekiyorsa özel çalışmalar yapmak zorundadır.

Bugün, sağlık alanında yüksek düzeyde ulaşılan teknolojiye, yapılan çok önemli buluş ve bilimsel çalışmalara 
hükümetlerin, ulusal ve uluslar arası kuruluşların gösterdiği yoğun çabalara rağmen, dünyanın gündeminde halen 
yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları mevcuttur. 

Beslenme sorunlarından en çok etkilenen yaş grubu bebekler ve 5 yaş altı çocuklardır, özellikle doğumu izleyen ilk 
18 aylık dönemde büyüme ve gelişme çok hızlı olduğundan, bebek ve küçük çocukların beslenme durumu, çocuğun 
daha sonraki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşır. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre çocuk ölümlerinin %7’sinin birincil, %46’sının ikincil nedeni yetersiz 
ve dengesiz beslenmedir. Bebek ölümleri ve beş yaş altı çocuk ölümlerinin büyük bölümü,  mevcut olanaklarla 
önlenebilir hastalıklar sonucunda meydana gelmektedir. Bebeklerde beslenme yetersizliği ve bozuklukları yalnız 
başına büyüme ve gelişme geriliğine, neden olmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuğun vücut direnci düşük 
olduğundan sık hastalığa yakalanmasına ve oluşan hastalıklarının ise ağır seyretmesine neden olmakta hatta ölümlerle 
sonuçlanmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı olarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, anne ve çocuk ölümlerine yol açabilen sağlık 
problemlerinin çözümüne ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu 
çalışmalar içerisinde beslenme alanını konu alan farklı programlar mevcuttur:

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı:
Sağlıklı beslenmede atılması gereken ilk adım anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve 

yaygınlaştırılmasıdır. Anne sütüyle emzirme, sağlıklı beslenmenin üç temel öğesini oluşturan yiyeceği, sağlığı ve bakımı 
kusursuz biçimde kaynaştırmaktadır. 

Türkiye’ de emzirmenin desteklenmesi çalışmaları 1987 yılında büyümenin izlenmesi programı ile başlamıştır.1991 
yılından bugüne kadar ise UNICEF işbirliğinde temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan 
“Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı”  adı altında sürdürülmektedir.

Ülkemiz 1981 yılında Anne Sütü Muadillerinin Pazarlaması ile ilgili Uluslararası yasayı imzalayan 118 ülke içinde yer 
almış, 1990 yılında Innocenti Deklerasyonu’ nun hazırlanmasında görev almış ve 1991 yılında konuyla ilgili Uluslararası 
bir konferansa ev sahipliği yapması ile emzirmenin desteklenmesi çalışmalarında önderlik yapan bir ülke olmuştur. 

 “Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortak bildirisi olan “ Başarılı Emzirmede 10 Adım” stratejileri programda 
yürütülen tüm çalışmaların temelini oluşturmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ nün önerdiği ve yürütülen programa göre “ bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye 
başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar 
sürdürülmesi”  temel mesajdır.

Ulusal Bebek Dostu Hastaneler Merkez Eğitim Ekibi tarafından eğitim alan ve hastanelerinde doğru anne sütü 
uygulamalarını yerleştiren hastaneler,  “Ulusal Bebek Dostu Hastaneler Değerlendirme Ekibi” tarafından ziyaret 
edilerek, uluslararası düzeyde hazırlanmış standart bir form çerçevesinde değerlendirilmekte ve başarılı uygulamalar 
yapan, 100 puan üzerinden 80 ve üzeri puan alan hastaneler “Anne Sütü Komitesi” kararı ile “Bebek Dostu Hastane” 
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olarak ödüllendirilmektedir.
Bugüne kadar 1007 hastane “Bebek Dostu Hastane” olarak plaketle ödüllendirilmiştir (Aralık-2013). Plaket 

alan hastanelerin çalışmaları,  iki yılda bir gerçekleşen “yeniden değerlendirme”  ile tekrar ele alınarak izlem 
gerçekleştirilmektedir.

Program “Bebek Dostu Hastaneler” kavramı ile başlamış, 2000’ li yıllara gelindiğinde bugün  “Bebek Dostu 
Sağlık Kuruluşları” olarak ilerleme kaydetmiştir. Bebek Dostu İl kavramı geliştirilmiştir. 2013 yılı sonu itibariyle 81 
il “Bebek Dostu İl” unvanı almıştır. Bebek Dostu il ünvanı kriterlari biraz daha geliştirilerek “Altın bebek dostu İl” 
gündeme getirilmiş ve 48 il Altın bebek Dostu İl olmuştur.

Ülkemizde de programın temelini oluşturan ve global stratejiler olan  “Başarılı Emzirmede 10 Adımın” onuncu 
adımının uygulanması ve bebek dostu sağlık kuruluşlarında doğum yapan annelerin hastaneden ayrıldıktan sonra 
da emzirme problemleri ile ilgili başvurabilecekleri 1. Basamak sağlık kuruluşları için “Bebek Dostu Aile Hekimi” 
kavramı oluşturulmuştur. 9797 aile hekimi bu unvanı almıştır. Bu tüm aile hekimlerinin %46’sıdır.

 Emzirmenin korunması ve desteklenmesi amacıyla WHO ve UNICEF tarafından oluşturulan ve Dünya Sağlık 
Asamblesi’ nde ülkemizin de içinde olduğu 118 ülke tarafından kabul edilen ve program kapsamında uygulanan  
“Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasına Ait Uluslararası Yasa” nın ülkemiz koşullarına uyarlanması çalışmaları 
yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Emzirme Türkiye’ de oldukça yaygın bir uygulamadır. 2008 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmasına (TNSA 2008) 
göre tüm çocukların %97’si bir süre emzirilmiştir. Emzirilmeye başlama zamanı ile ilgili bilgiler, ülkemizde anne sütü 
ile beslenmeye başlamanın oldukça geç olduğunu göstermektedir. Emzirilen çocukların sadece %39’ ü doğumdan 
sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde çocukların %23’ ünde anne sütünden önce başka bir 
ek besin başlanmaktadır. Bu oran Batı Marmara Bölgesinde yaşayan çocuklarda en yüksektir (TNSA 2008).

Programın başından bugüne yürütülen başarılı çalışmalarımız sonucunda sadece anne sütü ile beslenen bebek 
oranında çok ciddi artış sağlanmıştır. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebek oranı 2003’ te  %21 iken 2008’ de  
%42’ ye çıkmıştır. Ayrıca ortanca emzirme süresi 1993 ve 1998 TNSA’larda 12 ayken ve 2003’ te 14  2008’ de 16 aya 
çıkmıştır.  

2003 TNSA’dan elde edilen veriler, ilk iki ayında bebeklere ek gıda verilmesinin  % 44 ile yaygın olduğunu 
göstermekteydi. 2008 TNSA’ya göre ise hayatın ilk iki ayında bebeklerin yüzde 69’ unun sadece anne sütü ile 
beslenmekte olduğu görülmüştür. Bu yaş grubundaki çocukların küçük bir bölümünün (%7) anne sütü ile berber su, 
içinde su olan sıvılar ve meyve suyu alan çocuklar grubunda olduğunu göstermektedir. 

6–24 Ay Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi Programı:
Kronik beslenme bozukluğunun göstergesi olan yaşa göre kısa olan (bodur olan) çocukların oranı 2008 yılı TNSA 

Araştırmasına göre yüzde 12’dir. 2003 yılı TNSA araştırmasında ise bodurluk oranı %15 idi. %3 lük bir düşüş 5 yıl 
içinde gerçekleştirilmiştir. Ancak yine de kronik malnütrisyon göstergesi olan bodurluğun yüzde onun üzerinde bir 
değere sahip olması, malnütrisyonun ülkemiz için halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu bize göstermektedir. 
Ayrıca bu oranlar ülkenin doğusuna ve kırsal alanlara gidildikçe ülke ortalamasının iki katına varan değişimler 
gösterebilmektedir.

0–6 ay dönemindeki bebekler sadece anne sütü ile beslenmelidir. Çünkü anne sütü elde edilmesi en kolay, en ucuz, 
en güvenilir ve sağlıklı olan besindir. Ancak altı aydan sonra bebeğin besin öğesi gereksinimlerini karşılamada anne 
sütü tek başına yetersiz kalır. 

Bebeğin sağlıklı gelişimi için prenatal dönemden itibaren annenin sağlıklı beslenmesi, doğumdan sonra bebeğin 
hemen emzirilmeye başlanması, altıncı ayından itibaren uygun ek besinlerin anne sütü ile birlikte verilmesi ve 
emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi, ek besinler verilirken, besinin içeriği, temizliği, kıvamı kadar, beslenme 
sırasında çocuğun psikososyal gelişimine göre kurulacak ilişkinin de çocuğun beslenmesi, büyümesi ve gelişiminde 
rol oynadığının göz önünde bulundurulması gereklidir. Bunun için,  ailelere uygun beslenme eğitimi, gerekli 
durumlarda ise çocuklara ek suplementasyonlar verilmelidir. Çocuk sağlığı izlemlerinde ve çocuğun her sağlık 
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kuruluşu başvurusunda çocuğun büyümesi ve gelişim basamakları değerlendirilmeli ve erken dönemde uygun 
girişimler yapılmalıdır. Radyo, televizyon (özellikle reklamlar) ve gazetelerdeki besin önerileri de sağlık personelinin 
beslenme önerileri ile uyumlu olmalıdır. 

Bebek beslenmesinde en çok sorun yaşanan ve bu sorunların kronik malnutrisyonla sonuçlandığı bu dönem için 
Bakanlığımız “6–24 Ay Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi Programı”nı başlatmıştır. Programda eğitimli sağlık 
personeli kanalıyla annelere ve bebeğe bakım veren kişilere beslenme konusunda bilgi aktarmak ve desteklemek 
amaçlanmaktadır. Özellikle bölgeye ve sosyo-ekonomik koşullara özel önerilerin ebeveynlere aktarılması malnütrisyon 
verilerinde görülen bölgesel farklılaşmaları da ortadan kaldıracaktır.

Mikronutien Eksiklikleri
Mikrobesinler büyüme, gelişme ve hastalıkların önlenmesi için gereklidirler. Çocuklar fiziksel ve mental 

yeteneklerini geliştirmek ve anemiden korunmak için demirden zengin besinlere ihtiyaç duyarlar. Demir eksikliği, 
infant ve çocuklarda fiziksel ve mental gelişimi olumsuz etkileyebilmekte, hatta hafif eksikliklerde dahi entelektüel 
gelişim bozulabilmektedir. İki yaş altı çocuklarda anemi, koordinasyon ve denge problemlerine yol açabilir, çocuk 
içine kapanık ve çekingen görülebilir. Bu durum çocuğun etkileşim yeteneğini ve entelektüel gelişimini sınırlayabilir. 
Demir, hayvansal gıdalarda (karaciğer, yağsız et ve balık gibi), ayrıca bakliyatlarda bulunur. Diğer kaynaklar ise 
demirle zenginleştirilmiş gıdalar ve demir takviyeleridir. Buğday ve un, tuz, balık sosu veya soya sosu, mısır bazen 
demir ile zenginleştirilmiş olarak bulunabilen gıdalardandır. Yapılan çeşitli araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre; 
Türkiye’de genel olarak 0-5 yaş grubu çocukların ortalama %50’sinde, okul çağı çocuklarının %30’unda, emzikli 
kadınların ise %50’sinde anemi görülebilmektedir.

İnsan sütünde D vitamini düşüktür ve maternal D vitamini durumunu maternal serum 25(OH)D düzeyi gösterir. 
Emzirilen infantlar, erken postnatal dönemde anne D vitamini seviyeleri normalse veya yeterli güneş ışığına maruz 
kalırlarsa, normal D vitamini seviyelerine sahip olabilirler. D vitamini yetersizliği infantın güneş maruziyeti azalırsa 
artmaktadır. Yüksek bölgelerde veya güneşe maruziyetin çeşitli nedenlerle az olduğu alanlarda doğanlar özel bir risk 
altındadır. Bu infantlar annelerindeki düşük D vitamini seviyeleri nedeniyle, düşük D vitamini depoları ile doğmuş 
olabilirler. Güneş maruziyeti veya eksojen D vitamini yetersiz kalırsa yaşla artan D vitamini eksikliği görülür. 

Ciddi D vitamini yetersizliği iskelet mineralizasyon bozuklukları ile sonuçlanmaktadır. Mineralizasyon 
bozuklukları ise riketse yol açmaktadır. Rikets büyüyen organizmada özellikle epifizyel füzyon gerçekleşmeden 
önce, vitamin D, kalsiyum ve/veya fosfor eksikliğine bağlı gelişebilen, büyüme plağının defektif minerilazasyonu ve 
deformasyonu ile karakterize ve kemik dokunun genel olarak mineral içeriğinin azaldığı bir metabolik kemik doku 
hastalığıdır. Ülkemizde en sık nedeni vitamin D eksikliğidir. Zamanında tanı konulup tedavi edilmediğinde kalıcı 
iskelet deformitelerine neden olabilmektedir.

Yapılan bir çalışmada 400 IU D vitamininin, plasebo alan gruba göre, kemik mineralizasyonundaki düşüşü 
engellediği gösterilmiştir. D vitamininin büyüme üzerine etkileri en iyi Çin’de yapılan bir çalışmada kanıtlanmıştır. 
Emzirilen infantlara rastgele günlük 100, 200 veya 400 IU D vitamini verilmiş, farklı dozlar aynı bölgede yaşayanların 
büyüme hızlarını etkilememiş fakat bölgeler arasında kuzey ve güney olmak üzere 6 aylık bir period sonrasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur.

Ülkemizde uzun süredir D vitamini yetersizliği ve nutrisyonel riketsin bebek ve çocukları etkileyen önemli 
bir sorun olduğu, hastalığın sıklığının %1.7-19.0 arasında değiştiği bildirilmektedir. Yine son yıllarda gebeler ve 
doğurganlık yaşındaki kadınlarda %80.2’ye varan sıklıklarda D vitamini yetersizliği görülmektedir. Yapılmış 
olan başka bir çalışmada ise Türkiye’deki anne ve bebeklerin büyük ölçüde D vitamininden fakir bir yaşam sürdükleri 
ve bunu da erken bebeklik döneminde riketsle sonuçlandığı gösterilmiştir.

Mikronutrient Forumu, UNICEF ve Uluslar arası Nutrisyonel Anemi Danışma Kurulu (INACG), demir eksikliği 
anemisinin %5’in üzerinde olduğu ülkelerde bebeklere dört aylıktan itibaren rutin demir desteği önermektedir. Türkiye 
mikro besin öğesi yetersizlikleri sorununun azaltılmasına yönelik Uluslar arası konferans kararlarına katılmayı 
onaylamıştır. Ekonomik analizler, demir yetersizliği anemisinin düşük maliyetle önlenebildiğini göstermektedir. 
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Demir desteğinin sağlanması (suplamantasyon) sorunun önlenmesinde ve kontrolünde etkin bir yoldur ve bu nedenle 
DSÖ önerilerine uygun olarak ülkemizde doğan tüm bebeklere ücretsiz demir desteği verilmesine karar verilmiştir. 

Bu önemli halk sağlığı sorununun çözümü için ülke düzeyinde; toplumun demir yetersizliği konusunda 
bilinçlendirilmesi, bebeklerin ilk 6 ay anne sütü alması ve 6. ayın sonunda uygun ve yeterli miktarda ek besine 
geçilerek emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi, 4-12 ay arası her bebeğe koruyucu amaçlı ücretsiz demir desteği 
sağlanması ve 13-24 ay arası anemisi olan bebeklere demir tedavisi önerilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı “Demir Gibi 
Türkiye Programı”nı 2004 yılında başlatmış ve 2004 yılından bu yana da, dördüncü aydan başlayarak bir yaşına kadar 
ücretsiz demir desteği vermektedir. Demir Gibi Türkiye programının ardından 2007 yılında Gebelerde Demir Destek 
programı da başlatılarak, kapsamı daha da genişletilmiştir. 

Benzer şekilde Sağlık Bakanlığı 2005 yılının Mayıs ayından itibaren ülke genelinde bebeklerin kemik gelişimini 
desteklemek amacıyla bir yaş altı çocuklara 400U/gün olacak şekilde ücretsiz D vitamini desteğine başlamıştır. 

Sözü edilen her üç program da günümüze kadar uygulanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Yıllık bir 
milyonun üzerinde bebek ve anneye demir ve bebeklere D vitamini ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bu uygulamanın 
Türkiye’de çocuk ve anne sağlığına olumlu etkiler yapması beklenmektedir. Bu etkiyi anlayabilmek için Gazi 
Üniversitesi ile birlikte br çalışma hayata geçirilmiştir. Çalışmada TÜİK tarafından 3.025 çocuğa ulaşmak için Türkiye 
genelinde 42.858 hane seçilmiştir. Çalışmada 3076 anne veya çocuğun bakımından sorumlu kişi ile görüşülmüş ve 
anket uygulanmıştır. Ulaşılan çocukların 2.504 (%81,4)’ünden ve annelerin 2.524 (%82,0)’ünden CRP, Ferritin, Vit-D 
ve Alkalen Fosfataz (ALP) düzeyleri çalışılmak üzere serum örneği alınmıştır. Çocukların 2.607 (%84,7)’ sinden ve 
annelerin ise 2.610 (%84,8)’undan tam kan sayımı yapılmıştır.

DEMIR GIBI TÜRKIYE: Programın başlangıcından bugüne dek 8.5 milyondan fazla bebeğe destek sağlanmıştır. 
2006 yılında Hacettepe Üniversitesinin desteği ile gerçekleştirilen ve 2007 yılında analizleri biten Demir Araştırması 
sonuçlarına göre, demir eksikliğinin %7,8 olduğu saptanmıştır. 

Gazi Üniversitesi tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’de 6-17 Aylık Çocuklarda ve Annelerinde 
Hemoglobin Ferritin D -Vitamini Düzeyi ve Demir Eksikliği Anemisi Durum Belirleme, Yürütülen Programların 
Değerlendirilmesi Araştırması” ile de bu oranın %6,3’e gerilediği ortaya konmuştur.

İncelenen Çocukların Demir Eksikliği Anemisi Bulunma Durumlarının Dağılımı 

Demir Eksikliği Anemisi Bulunma Durumu (n=2.363) Sayı %
Var 149 6,3
Yok 2.214 93,7

Çocuğa demir ilacı önerilmesi durumunda anemi sıklığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmaktadır.

BEBEKLERDE D VITAMINI YETERSIZLIĞININ ÖNLENMESI VE KEMIK SAĞLIĞININ 
GELIŞTIRILMESI PROGRAMI: Program 2005 yılından beri sürmektedir. Programın başlangıcından bugüne dek 
8.5 milyona yakın bebeğe destek sağlanmıştır. 

Yukarıda anılan çalışmada annelerde D vitamin eksikliği %80’in üzerinde iken, çocuklarda yarıyarıya azaldığı 
görülmüştür. 

İncelenen Annelerin D Vitamini Düzeylerinin Dağılımı

D Vitamini Düzeyleri (n=2.524) Sayı %

≤19,99 ng/ml 2061 81,7

20,00-29,99 ng/ml 292 11,6

≥30,00 ng/ml 171 6,8
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İncelenen Çocukların D Vitamini Düzeylerinin Dağılımı 

D Vitamini Düzeyleri (n=2.504) Sayı %

≤14,99 ng/ml 671 26,8

15,00-19,99 ng/ml 369 14,7

20,00-29,99 ng/ml 656 26,2

≥30,00 ng/ml 808 32,3

İncelenen çocuklardan D vitamini düzeyi 14,99 ng/ml ve altında çıkanlar klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmiş 
bu çocuklardan 16 tanesi klinik, 14 tanesi subklinik raşitizm tanısı almıştır. 

İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı
Bir toplumda günlük olarak alınması gereken miktarda iyot alınamadığında sadece tek bir hastalığın değil, bir 

dizi fonksiyonel ve gelişimsel bozukluğun ortaya çıktığı saptanmıştır. Bunlar kısaca “iyot yetersizliği hastalıkları” 
olarak ifade edilmektedir. Bu hastalıkların belki de en fazla bilineni guatrdır. Ancak iyotun yetersiz alınması (iyot 
gereksinmesinin karşılanamaması);  gözle görülmeyen ve ciddi yıkımlara yol açabilen pek çok önemli sağlık 
problemini de beraberinde getirmektedir. 

İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları;  doğurganlık çağdaki kadınlar, gebeler, 
bebekler ve çocuklardır. Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 
puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma,  gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma,  
her yaşta guatr iyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır.

İyot yetersizliği hastalıkları sorunu nedeni ile, gerek gelişmiş toplumların gerekse içinde ülkemizin de yer aldığı 
gelişmekte olan toplumların sosyal ve ekonomik gelişmeleri olumsuz yönde etkilenmektedir.  Bu önemli halk sağlığı 
sorunu bütün bir toplumu fakirliğe ve geri kalmışlığa sürüklemekte, o toplumda yaşayan çocuklar ve dolayısıyla 
yetişkinler daha az üretebilmektedirler. 

Ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak,  
1994 yılından beri Bakanlığımız-UNICEF işbirliğinde “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun 
İyotlanması Programı” nı yürütmektedir. 1995 yılında programın başlangıcında iyotlu tuz tüketim oranı % 18.2 iken,  
2003 TNSA’ya göre, aynı oranın %70’e, 2008 TNSA’ya göre ise % 85,4’e  ulaştığı görülmüştür. Kırsal alanda hane 
halkının yaklaşık yarısı iyotlu tuz kullanırken, kentlerde bu oran %80’e çıkmaktadır. Bununla birlikte bir ülkenin iyot 
yetersizliği durumunun en iyi göstergesi, çocuklardaki idrar iyot miktarının tespit edilmesidir. Bu nedenle, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı işbirliğinde 30 il merkezinde 9 - 12 yaş okul çocuklarında 
gerçekleştirilen araştırmada; 1997 yılında ortanca idrar iyot konsantrasyonu 36 µg/L olarak saptanırken, 2002 yılında 
bu değerin yükselerek 80 µg/L’ye ve 2007’de 130 µg/L’ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca 2007 yılında tüm Türkiye 
genelini temsil eden Türkiye Durum Belirleme Araştırması yine aynı bölüm işbirliğinde gerçekleştirilmiş ve ortanca 
idrar iyot konsantrasyonu 107 µg/L olarak saptanmıştır. 

Toplumun ve onu oluşturan bireylerin, sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında ekonomik ve sosyal yönden 
gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, mutlu, huzurlu ve güvence altında varlığını sürdürebilmesinde yeterli ve 
dengeli beslenme en temel koşullardan biridir. Yukarıda aktarılan tüm bu programların ortak hedefi sağlıklı, mutlu ve 
üretken bir toplum yaratmaktır.



22

36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

KONFERANS

Salon A

9 Nisan 2014

11:15 - 12:00

Yenidoğanda Uzamış Sarılığa
Güncel Yaklaşım 

Başkan : Yıldız Perk

Konuşmacı : Asuman Çoban
   Uzamış Yenidoğan Sarılıkları: Ne Zaman Kaygı Duyulmalı?



36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

23

Uzamış Yenidoğan Sarılıkları:
Ne Zaman Kaygı Duyulmalı?

Asuman Çoban
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Neonatoloji Bilim Dalı

Miadındaki yenidoğanlarda yaşamın ilk iki haftadan sonra klinik olarak saptanabilen sarılık sıktır,tüm yenidoğan-
ların %2-15’inde , hatta anne sütü alanların %40’ına yakın bir oranında görülebilir.Miadındaki yenidoğanlarda 14 
günden, pretermlerde ise 21 günden uzun süren sarılıklar “uzamış yenidoğan sarılığı” (UYS) olarak tanımlanır. Sık 
olarak selim seyirlidir; birçok ciddi, ancak nadir  hastalığın ilk göstergesi olabilir. Bu nedenle hekimler için çözülmesi 
gereken bir sorun olarak devam etmektedir: Ciddi patolojileri olanları saptarken sağlıklı, normal bebeklerde gereksiz 
tetkik ve araştırmadan kaçınmak her zaman kolay olmayabilir. Bu nadir patolojilerde etiyoloji karmaşıktır ve sadece 
bilirubin metabolizması  ile ilgili değil, aynı zamanda doğumsal metabolizma hastalıkları  ve endokrinolojik durumlar 
ile de ilgili olabilir.

UYS olan bebeklerde uygun değerlendirmeyi belirlemek  için geniş çaplı, yaygın araştırmalar yapılmasına rağmen, 
hem zamanlama hem de yapılacaklar açısından belirgin farklılıklar vardır. Tartışmasız atılması  gereken ilk  adım 
ayrıntılı bir anamnez ve donanımlı bir kişi tarafından yapılan  bir fizik muayenedir.İkinci adım ise bilirubin tayini, 
konjuge ve nonkonjuge hiperbilirubineminin belirlenmesidir. Direkt bilirunin >1.5 mg/dl veya total bilirubinin % 
20’sinin üzerinde olması  patolojiktir ve mutlaka neonatal kolestaz nedenleri araştırılmalıdır. Kolestatik karaciğer 
hastalığı sıklığı 2500 canlı doğumda birdir; mutlaka altta yatan nedenler araştırılmalıdır. Bunların içinde en sık olan 
ve erken tanıdan en çok yarar gören ekstrahepatik bilyer atrezidir ve  sıklığı    1/14 000- 1/21 000 canlı doğum olarak 
bildirilmektedir. Sağkalım ve prognoz erken, tercihen 60 günlükten önce yapılan operasyon en önemli belirleyicidir. 
Bu konuda “sarı alarm” kampanyaları başlatılan ülkeler vardır. Ayrıca akolik dışkıyı tanımak için dışkı renginin 
normal-patolojik olduğunu gösteren tabloların da kullanılması önerilmektedir. Bir yenidoğanda direkt hiperbilirubi-
nemi olmadıkça karaciğer fonksiyon testlerine bakmak gereksizdir.

UYS olan ve konjuge olmayan hiperbilirubinemisi olan bebeklerde bu durum anne sütü sarılığı ile açıklanmaya 
çalışılır. Ancak bu bebeklerde de önce altta yatabilecek olan patolojik  nedenlerin dışlanması gerekir. Anne sütü sa-
rılığı bir dışlama tanısıdır.  Bu tanıyı koymak da sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Anne sütü ile  beslenme ve tartı 
alımının sorgulanması önemlidir. Bu bebekler sağlıklıdır,  fizik muayenede bir özellik yoktur, tartı alımı normaldir, 
kaka ve idrar  çıkışı ve renkleri normaldir. Burada da “ yeterli anne sütü alamamaya bağlı  sarılıkla”  (breastfeeding 
jaundice), “anne sütü sarılığını” (breast milk jaundice) birbirinden ayırmak uygundur, tedavi yaklaşımları farklıdır. 
İlki erken dönemde başlar, uzayabilir ve daha ciddi bir sorun oluşturur. Anne sütü sarılığı selim bir durumdur ve kendi 
kendine geçer. Klinik deneyimler ve veriler anne sütü yerine formül süt verildiğinde hiperbilirubineminin hızla dü-
zeldiğini göstermektedir. Ancak son araştırmalar anne sütü sarılığından şüphelenildiğinde emzirmeye ara verilmesini 
desteklememektedir. Bunun yerine UYS’nın patolojik nedenlerini dışlamak kesintisiz emzirmenin devamına olanak 
sağlayacaktır.

Ayrıntılı anamnez ve iyi bir fizik muayene UYS’nın altta yatan nedenleri hakkında bilgi verebilir. Mekanik doğum 
travmalarından sefalhematomun varlığı UYS’na neden olabilir. Doğum tartısı ve doğum şekli, annenin diyabet gibi 
hastalıklarının varlığı sorgulanmalıdır. Bu durumlarda  gelişebilen  bir sürrenal kanamanın rezorbsiyonu uzun sürece-
ğinden UYS’neden olabilir. Etiyolojide bu bebeklerdeki polisitemi de dikkate alınmalıdır.  Anne-bebek kan grupları 
,  kan grup uyuşmazlığı ve ilk günlerdeki sarılığın varlığının belirlenmesi önemlidir. Bu durumda dikkat edilmesi 
gereken hemolizin uzamasına neden olabilecek, yani Coombs pozitif hemolitik nedenlerin olup olmadığının belir-
lenmesidir; diğer şekilde sadece kan gruplarının uyumsuz olması durumda hemolizin olmayacağı unutulmamalıdır. 
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Uzamış hemolize neden olabilecek diğer nedenler içinde en önemlisi G6PD enzim eksikliğidir. G6PD bu enzim 
eksikliği sık görüldüğü bölge ve ırklarda taranmaktadır. Ülkemizde taranmaması nedeniyle  UYS olan bebeklerde 
bakılması son derece önemlidir;hemoliz bulguları genelde yoktur ve  bu bozukluğa  klinik tanı konulamaz. Diğer 
enzim eksiklikleri nadir durumlardır; rutin araştırılması önerilmemektedir. Eritrosit membran defektlerinden herediter 
sferositoz da hemoliz yaparak UYS’na neden olabilir. 

Konjenital hipotiroidinin UYS ile seyredebileceği bilinmektedir. Her ne kadar yaygın tarama yapılsa da gerek 
laboratuar hataları, örnek karışıklıkları olabilmesi, gerekse sonuçların geç bildirilmesi nedeniyle tanı gecikebilir. Bu 
nedenle UYS olan bebeklerde tiroid hormon fonksiyonlarının (serbest T4, TSH) araştırılması önerilmektedir. UYS 
birçok metabolik hastalığın bulgusu olabilir; bunlar içinde en önemlisi ve erken tanı ve tedaviyle çok iyi prognozu 
olan galaktozemiyi dışlamak gerekir. Galaktozemide ilk günlerde indirekt hiperbilirubineminin olabileceği, diğer bir 
deyişle direkt hiperbilirubineminin olmamasının galaktozemiyi dışlamadığı unutulmamalıdır. İdrarda redüktan madde 
bakılması önerilmektedir. 

Yenidoğanlarda sarılıkla birlikte üriner sistem infeksiyonları tanımlanmıştır. Bu konuda tartışmalar sürmektedir. 
Tamamen sağlıklı, iyi tartı alan bebeklerde üriner sistem infeksiyonları olasılığının düşük olduğu; torba ile alınan id-
rarda yanlış üremelerin olabileceği ileri sürülmektedir. Ancak rutin antenatal ultrasonun yapılamadığı yerlerde üriner 
sistem infeksiyonuna neden olabilecek  yapısal  renal malformasyonalar da atlanabileceği bildirilmektedir. Bu nedenle 
UYS olanlarda idrar tetkiki ve kültürü yapılabilir, patoloji saptandığında uygun şekilde ikinci bir örnek daha alınmalı, 
ancak ondan sonra  üriner sistem infeksiyonu tanısı konulmalıdır.

Bütün bunların dışında UYS’nın nadir nedenleri Crigler-Najjar sendromu ( tip I ve II) , UGT 1A1 gen promotor 
defektleri  gibi konjugasyon defekleridir. 

UYS’ da yaklaşım prensip olarak aynı olmakla birlikte; sağlık sorunları ve sağlık sistemleri farklı olan,  coğrafi ve 
genetik özellikleri ile  farklılık  gösteren ülke ve toplumlarda farklı olabilir.
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Preterm doğan bebeklerin erişkin dönem 
sonuçları

Zeynep İnce
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Neonatoloji Bilim Dalı

Preterm doğan bebeklerin sağkalım şanslarının giderek artması sonucu artık bu bebeklerin sadece erken çocukluk 
çağı değil, ergenlik ve erişkin dönemlerine ait sonuçları da önem kazanmıştır. Çocuk hekimleri, çocukluk çağının 
sonlanmasıyla birlikte hastalarını erişkin hekimlerine teslim ederken bu hasta grubuna özel ileri dönem sorunlarını da 
bilmelidir.

Çeşitli Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Avustralya’da yapılan ve preterm bebeklerin erişkin yaş sonuçlarının 
bildirildiği izlem çalışmalarında, değerlendirme yaşı 18 ile 36-37 yaş arasında değişmektedir. Erişkin dönem sonuçları 
bildirilen bu bebekler, neonatal mortalitenin yüksek olduğu ve teknolojinin günümüzde olduğu kadar ileri olmadığı 
1970 ve 1980’li yıllarda doğan bebeklerdir. Türkiye’de bu konudaki ilk çalışma Bilim Dalımızda yapılmış ve doğum 
tartısı 1500 gram altında olan 41 preterm bebeğin ortalama 17 yaşındaki sonuçları bildirilmiştir. 

Farklı çalışmaların yöntem farklılıklarına rağmen, ortak bulgunun erişkin sağlığına etki eden en önemli faktörlerin 
gestasyon yaşının küçüklüğü ve ailenin sosyodemografik özellikleri olduğu görülmektedir. Term bebeklerle karşılaş-
tırıldığında preterm doğan bebeklerin en önemli uzun dönem sorunları şunlardır:

1. Nörolojik gelişim anormallikleri
2. Okul başarısızlığı
3. Entellektüel bozukluklar 
4. Davranışsal veya psikolojik sorunlar, 
5. Görme ya da işitme sorunları veya epilepsi 
6. Sistolik kan basıncı yüksekliği 
7. Diğer kardiyovasküler sorunlar ve Tip 2 diyabet riskinde artış
8. Solunum fonksiyon bozuklukları
9. Büyüme parametrelerinde düşüklük
 Sonuç olarak, özellikle aşırı preterm doğan bebeklerin erken erişkin yaştaki sorunları term kontrollere göre 

daha fazla olmakla beraber, bu bebeklerin çoğu sağlıklı ve üretken bir erişkin hayat sürebilmektedir. Ancak günümüz-
de daha fazla sayıda aşırı immatür bebeğin yaşatılabildiği göz önüne alındığında, bu bebeklerin ileri dönem sorunları 
açısından daha yüksek risk taşıdıkları söylenebilir. Bu risklerin gösterilebilmesi için ise günümüzün preterm bebekle-
rinin erişkin yaş izlemlerinin yapılması gereklidir.

Kaynaklar
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4. Can G, Bilgin L, Tatlı B, Saydam R, Çoban A, İnce Z. Morbidity in early adulthood among low-risk very low birth weight children in Turkey: A 

preliminary study. Turk J Pediatrics 2012;54:458-64  
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Prematüre Bebekleri İleri Dönemlerde
Bekleyen Sorunlar

Kıvılcım Gücüyener
GÜTF Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı

Gelişmiş ülkelerde, tıbbi bakımın  yeni teknolojiler ile ilerlemesi sayesinde,özellikle  nörogelişimsel sorunlar 
açısından en önemli risk grubunu oluşturan ÇDDA bebeklerin yaşam oranı artmış, ve bu grupda  uzun dönemde 
nörogelişimsel sekel oranlarını azaltmak en önemli hedef haline gelmiştir. Nörogelişimsel gerilik  herhangi bir ges-
tasyonel yaşta görülebilirse de, doğum ağırlığı ve gestasyonel yaşın azalması ile artmaktadır. Bu bebeklerde en sık 
karşılaştığımız sorunlar; ince ve kaba motor davranışlarında  gerilikler, serebral palsi, görme ve işitme sorunları, zeka 
azlığı ve epilepsidir. Bu bebeklerin ayrıca  yaklaşık % 50’sinde motor, kavramsal ve davranışsal problemler görülmek-
tedir. Okul çağında prematüre doğan bebeklerin çoğunda eğitimle ilgili problemler görülür; öğrenme güçlükleri  ve 
özellikle de matamatik konusunda sıkıntıları vardır. Dikkat problemleri ve hiperaktivite sıktır. Bunlar akademik başarı 
ve sosyal etkileşimi önemli ölçüde etkiler. Düşük doğum ağırlıklı premature  bebeklerde sıklıkla görülen bir başka 
gelişimsel bozukluk da gelişimsel koordinasyon bozukluğudur ve ergenlik sonlarına kadar devam edebilir  çocukların 
okul performansını ve öz güvenini etkileyebilir. Yaşayan prematürlerde ayrıca genel anksiyete, kaygı bozuklukları, 
depresyon, davranış problemleri de olabilir; erkeklerde karşı gelme davranış bozuklukları, kızlarda, daha çok kendine 
döndürme içe kapanıklık ve depresyon bulguları vardır.  

Doğum ağırlığı 1500 gramdan düşük  olan bebeklerin normal  kilodaki term bebeklere oranla akademik başarıla-
rının daha kötü olma riski vardır. Preterm doğan çocuklardaki öğrenme, davranışsal ve motor bozukluklar, medikal 
risk faktörleriyle ilişkili olabilir (örn; doğum ağırlığı, gestasyonel yaş, periventriküler lökomalazi, intraventriküler he-
moraji, respiratuar distres sendromu, nekrotizan enterokolit, premature retinopatisi, bronkopulmoner displazi, gelişme 
geriliği,konjenital anomaliler vb..)  Ailenin sosyal sınıfı, eğitim durumu, çocuğu yetiştirme şekli, mental sağlığı, aile 
yapısı ve ev çevresi prematüre doğan çocukların gelişimsel prognozu ile ilişkili non-medikal faktörlerdir. Bu nedenle 
premature çocukları uzun süreli izlerken hangi risk faktörlerinin ne derece etken olabiliceğinin, hangi patolojilere yol 
açabileğinin ve bu patolojilerin hangi yaşlarda hangi bulgular ile seyredeceğinin bilinmesi erken tanı ve tedavi prog-
ramları açısından çok önem taşımaktadır.

Artmış nörogelişimsel problemlere rağmen, prematüre doğanlar, genç erişkinlik döneminde bu güçlüklerin üze-
rinden gelerek, zamanında doğanlarla karşılaştırılabilir duruma gelebilirler. Taburculuk sonrası bu bebeklerin yakın 
izlemi, nörogelişimsel bozukluklar açısından takibi ve ilgili birimler tarafından zamanında profesyonel destek sağlan-
ması oldukça önemlidir. 
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Türkiye’de Anne Sütü Bankacılığının
Kuruluşu: Türk Anne Sütü Bankacılığı

Modeli ve Kuruluşta Gelinen Nokta
Sertaç Arslanoğlu

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Yenidoğan Bölümü
Avrupa Anne Sütü Bankaları Birliği (EMBA)

Anne sütünün hem matür hem de preterm bebekler için somut yararlarına ilişkin kanıtlar arttıkça yenidoğan bebeklerin 
anne sütü ile beslenmesi ve anne sütünün devamlılığının sağlanması konusuna daha büyük önem verilmektedir. ESPG-
HAN CoN (European Society of Pediatric Gastroeneterology, Hepatology and Nutrition- Committee on Nutrition) tarafın-
dan geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve donör anne sütünün klinik yararlarını gözden geçiren makalenin öneriler kısmında 
“preterm bebekler için ilk seçilecek besin maddesinin kendi annelerinin sütü olduğu, yetmediği ya da olmadığı durumlarda 
ise uluslararası standartlara uygun çalışan bir bankadan alınan bağış sütünün tercih edilmesi gerektiği” belirtilmektedir. 

Avrupa ve Amerika’da anne sütü bankacılığının yüz yıldan fazla bir geçmiş vardır ve pek çok gelişmiş ülkede Yeni-
doğan Yoğun Bakım Ünitelerinde standart bakımın bir parçası haline gelmiştir. NEK riskinin yüksek olduğu grup olan 
preterm bebekler bağış sütü kullanımında önceliklidirler. Türkiye’de ve nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan diğer 
ülkelerde anne sütü bankası kurul(a)mamıştır. Burada engel olarak algılanan nokta “anne sütü kardeşliği” dir.

Türkiye’de emzirmeye, anne sütü ile beslemeye verilen önem bilinmektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri’nde 
anne sütü kullanımı için yıllardan beri büyük çabalar harcanmaktadır. Uluslararası standartlara uygun çalışan bankaların 
kurulması gerekliliği de bilinmektedir. Ancak şimdiye kadar zaman zaman istek olmasına karşın; çeşitli nedenlerle, daha 
çok da “süt kardeşliği” inancı klasik banka modeliyle bağdaştırılamadığı için anne sütü bankası kurulamamıştır.

Türkiye’de “Uluslararası belirlenmiş standartlara uygun olarak çalışan ilk Anne Sütü Bankaları” nın kurulması 
ve yaygınlaştırılması konusundaki somut adım yaklaşık 3 yıl önce atılmıştır (Mart 2011). Tarafımca yürütülen ve Prof. Dr. 
Uğur Dilmen tarafından yoğun bir şekilde desteklenen bu proje Sağlık Bakanlığı’na sunulmuş, ilk planda Sağlık Bakanlığı 
tarafından benimsenmiş ve Bakanlık projesi haline gelmiştir. Toplumumuz tarafından kabul görecek bir model oluşturul-
muştur. “Türk anne sütü bankacılığı modeli”nin özelliği: bağışçı ve süte ait işlemler sırasında uluslararası bilimsel stan-
dartlara uyulması yanısıra toplumumuzun inançlarına, yani “süt kardeşliğine” de saygı duyularak planlanmış olmasıdır. Bu 
yeni modele göre hazırlanan ve örnek olacağını düşündüğümüz Türkiye’nin ilk Anne Sütü Bankası Mart 2013 tarihinde 
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH bünyesinde kurulmuştur ve aktiviteye geçmek için hazır bek-
lemektedir. Bankacılığa ilişkin ayrıntılı bir Yönetmelik de yazılmış ve Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. Süt Bankasının 
fonksiyonel hale gelmesi için Bakanlığın yasal düzenlemeleri yapması beklenmektedir. İkinci bankanın ise Ankara Zekai 
Tahir Burak EAH’de kurulması planlanmıştır. 

Seçilmiş Kaynaklar:
1.  Arslanoglu S, Corpeleijn W, Moro G, et al. Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions. ESPGHAN Commentary. 

J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013: 57(4):535-42.

2.  American Academy of Pediatrics. Policy statement. Section on breastfeeding. Pediatrics. 2012;129:e827.

3.  Arslanoglu S, Ziegler EE, Moro GE. World Association of Perinatal Medicine Working Group On Nutrition. Donor

human milk in preterm infant feeding: evidence and recommendations. J Perinat Med 2010; 38:347–51

4.  Arslanoglu S, Moro G.E, Bellu R, et al. Presence of human milk bank is associated with elevated rate of exclusive

breastfeeding in VLBW infants. J Perinat Med, DOI 10.1515/jpm-2012-0196, November 2012.
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Kordon Kanı Bankacılığı
Sema Anak

Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, KİT Ünitesi

Dünyada yapılan çalışmalarda bir kişinin 70 yaşına kadar kök hücre nakli gereksinimi olma ve verici bulunabilme oranı 
1/200’dür. Buna karşın 10 yaşına kadar vericiden bu kümülatif oran 1/5.000 (%0.02), kendinden hücrelerle ise 1/10.000 
(%0.01) dir. Kendi kordon kanı için ise bu oran çok daha düşüktür.

Yakın yıllara kadar doğumdan sonra kullanılmayıp atılan plasentadan elde edilen göbek kordon kanını (GKK) ilgi çe-
kici kılan temel faktör, kök hücre naklinde hücre kaynağı olarak kullanılabilmesidir. Doğum sırasında toplanabilen kordon 
kanının miktarı belirlidir ve içindeki hücre sayısı da azdır. Bu nedenle kemik iliği ve kan kaynaklı kök hücre sayısına göre 
çok daha yetersizdir ve yaş ilerleyip tartı arttıkça gereken hücre sayısının çok daha altında kalmaktadır. Ancak yine de, 
kordon kanı transplantasyonu ilk kez 1988 yılında Paris, Fransa’da Fanconi Aplastik Anemi’li bir çocuk hastada başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu ilk başarılı uygulamadan sonra doğum sonrasında genelde kullanılmayıp atılmakta olan kordon kanlarının toplanıp 
dondurularak saklanması ve transplantasyon gereken hastalar için kullanılması gündeme gelmiştir. Burada iki türlü sakla-
ma yöntemi mevcuttur. 

1. Allojeneik bankacılık adı verilen ve gönüllü ailelerce bağışlanan göbek kordonu kanının dondurularak saklandığı 
ve gereksinimi olan hastalarda kullanıldığı yaklaşım.  

“Allojenik kordon kanı bankacılığı” olarak tanımlanan kordon kanının başka bir hasta için kullanılmak üzere saklan-
masının ilk başladığı 1993 yılından bu güne kadar BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) bünyesindeki dünyadaki 33 
ülkeden 47 kordon kanı kayıtlarında saklanan kordon kanı sayısı yaklaşık 607.006’ya ulaşmıştır. Saklanmış olan bu kordon 
kanları ile 2009 sonu itibariyle toplam 20.000’den fazla (1/30) allojenik kordon kanı transplantasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Bugün için kordon kanının kök hücre kaynağı olarak kullanılmasının kemik iliğinden avantajlı olmadığı ama bir alter-
natif oluşturduğu kabul edilmiştir. Bu klinik deneyimlerden elde edilen en önemli sonuçlardan biri, transplantasyonun ba-
şarısı için hastaya kordon kanı ile verilen kök hücre sayısının yeterli miktarda olmasının çok önemli olduğudur. Bir hastaya 
kök hücre transplantasyonu gerektiğinde ve doku tipi uygun kardeş bulunamadığında allojenik kordon kanı bankalarından 
araştırma yapılmalıdır. Bu nedenlerle kordon kanının, kar amacı olmayan ve gereksinimi olan tüm hastalara açık olan ka-
musal allojenik kordon kanı bankalarında saklanması önerilmelidir.

Allojeneik bankacılıkta “Hedefli Bankacılık” adı verilen ve kök hücre nakliyle iyileşebilecek genetik bir hastalığı olan 
kardeşi olan bebeklerin göbek kordonu kanının da dondurulduğu bir alt grup mevcuttur. Bu saklanan ürün, HLA doku 
grubu uyumlu ise, hastalıklı kardeş için kullanılabilir. Eurocord’a  bildirilen akraba kaynaklı kordon kanıyla nakil yapılan 
500’den fazla hastada non-malin hastalıklarda başarı 4- yıllık %91 iken malin hastalıklarda %56’dır.Ensık kullanılan alan-
lar lösemiler, hemoglobinopatiler ve kalıtsal immünolojik veya metabolik hastalıklardır.

2. Otolog bankacılık adı verilen ve bebeğin kendinde kullanılması amacıyla göbek kordonu kanının dondurulduğu 
yaklaşım. Kordon kanını bilimsel açıdan önemli kılan allojenik amaçlı uygulamalar olmakla birlikte popüler olmasına 
neden olan otolog amaçlı kullanılabilme potansiyeli olmasıdır. 

Ülkemizde bir dönem çok sansasyonel olan bu yaklaşımın gerekliliğinin bilimsel olarak irdelenmesi gerekmektedir. 
ABD’de önceleri deneysel amaçlı olarak başlayan GKK bankacılığı 1996’dan beri sürdürülmektedir. Bu NHS destekli 

bankacılık yanında ABD’de bazı ticari firmalar annelere çocuklarının GKK’larını dondurmayı önermekte ve bu yolla bebek 
veya kardeşi veya belki de anne-babasının gelecekte olabilecek bir hastalığının tedavi edilebileceğini savunmaktadırlar. 

Ancak bazı bilimsel gerçekler bu kullanımın o kadar da kolay ve uygulanabilir olmadığını göstermektedir. Kordon 
kanının otolog amaçlı saklanmasında bilinmesi gereken en önemli noktalar saklanma süresi, içerdiği sınırlı hücre sayısının 
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her yaş ve vücut tartısı için yeterli olamamasıdır. Klinik deneyimlere göre başarılı nakil için sınır yaklaşık 30-40kg’dır. 
Hem saklama süresi hem de verilen hücre sayısının transplantasyon başarısı için önemi göz önüne alındığında, “yaşam 
sigortası” olarak saklanan kordon kanının tüm yaşam için değil, sadece hayatın ilk 10-15 yılı için kullanılabilir olduğu gö-
rülmektedir. Ayrıca kendisinde genetik bir hastalık olan bebek için kendi kök hücresinin kullanılması da mümkün değildir 
ve özel kordon kanı bankalarının broşürlerinde çokça kullanılan hatalı bir bilgidir. 

Bugün ABD’de özel bankalarda saklanan göbek kordonu sayısı 1.000.000 ünite civarındadır. Bu sayı ABD’deki genel 
bankalarda çoğu bölge için gereken uygun kordon kanının %90’nını karşılayabilir. Özel bankaların %70’i kordon kanlarını 
genel kullanıma da açmıştır. Dünyada ise özel bankalarda 1.788.000 Ü mevcuttur. 1 yıllık kordon kanı depolama ücreti 
1.975 dolar civarındadır. Kordon kanlarının %95’i ne yazık ki kullanılmayacak üründür. Yayınlanan hasta sayıları da son 
derece azdır ve SAA ve nöroblastom gibi solid tümörler ön plandadır.

Otolog kordon kanının yeni kullanım alanları hızla artmakta ve bu cephesiyle otolog bankacılığına yeni bir açılım ge-
tirmektedir. Bu durumlar son derece nadiridir ama çok az bir hücre sayısı yeterlidir.

Bilinen en önemli çalışma alanlarından biri ‘serebral palsi’ (beyin felci) dir. 2005’den beri dünyada birkaç yüz çocukta 
uygulanmıştır. Sıklığı %0.2-2 olan bu hastalıkta hiç olmazsa aile içi kordon kanı saklama yararlı olabilir. 2012 itibariyle 
faz 1-3 aşamasındaki kullanım alanları arasında edinsel duyma kaybı, otizm, Tip1 Diabet, hipoplastik sol kalp sendromu 
sayılabilir. Bu alanlarda aile içi vericilerden gelen kordon kanları kullanılmaktadır.          

Tüm bu bilimsel veriler doğrultusunda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da “kordon kanı otolog kullanım amaçlı 
saklanmalı mı?” sorusu tartışılmaktadır. Bu amaçla özellikle etik ağırlıklı olarak yapılan geniş kapsamlı değerlendirmelerin 
sonucunda otolog kordon kanı ile nakillerin etkinliği ve güvenliği artık kanıtlanmış olduğu için hekimler tarafından diğer 
verici kaynakları bulunamadığında ve hızlı kullanım gerektiğinde bir seçenek olarak sunulabilir. Ancak pozitif ve negatif 
yönleri ailelerle paylaşılmalıdır.

Aileler çeşitli kaynaklardan bilgilenerek bebeğinin kordon kanının saklanmasını talep ettiği zaman da bu konuda bili-
nenlerin ve beklentilerin ayrıntılı olarak açıklanması ve alternatif tedavi yöntemlerinin olduğunun da vurgulanması öne-
rilmiştir. Türkiye’de ve pek çok başka ülkede bu konu bilimsel platformlarda değerlendirilmiş ve bu nedenlerle özellikle 
bazı Avrupa ülkelerinde otolog kordon kanı bankacılığı tümden yasaklanmış veya yasal düzenlemelerle sıkı denetim altına 
alınmaya çalışılmıştır.  Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı konuyu ele almış ve bir yönetmelik yayınlayarak kordon kanı 
bankalarının kuruluş ve çalışmalarını düzenlemiştir. Hematoloji dernekleri de bu konuya dikkat çekmiş ve konuyla ilgili 
raporlar yayınlamışlardır. 

Sonuç olarak, bugün için otolog GKK toplanması ve dondurulması ancak yukarıda özetlenen şartlar altında ve kısıtlı 
olarak yapılmaktadır, çünkü destekleyen bilimsel veriler henüz yetersizdir. Bugün için, kamusal allojeneik bankacılık, al-
lojenik bankacılığı da destekleyecek otolog bankacılık ve riskli ailelerde hedefli donasyonlar kabul gören uygulamalardır. 
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Kızamık eliminasyonu ve
polio eradikasyonunda dünyada ve

ülkemizdeki son durum
Ufuk Beyazova

Sağlık Bakanlığı Kızamık Eliminasyonu Kurul Üyesi, Ulusal Polio Sertifikasyonu Kurulu Başkanı

Kızamık Eliminasyonu; Büyük coğrafik bölgelerde kızamığın endemik yayılımının durdurulması ve bölgeye dışarıdan 
giren olgulara karşın virüs yayılımının uzun süreli olmaması anlamına gelmektedir. 

Kızamık Eliminasyon Programı DSÖ tarafından dünyada 1994 yılında başlatıldı. O zamanki hedef 2000 yılında Ame-
rika kıtasında, 2007 de Asya, 2010 da  Afrika bölgelerinde kızamık hastalığının elimine edilmesi idi. 1994-99 yılları ara-
sında Amerika kıtasının güneyi ve Orta bölgelerinin tamamında, Kanada da ve Avustralya da Ulusal aşılama kampanyaları 
yürütüldü.  Afrika kıtası ve Asya’nın  güneyinde ise riskl,i bölgelerde aşılama kampanyaları yapıldı. 

Bu çalışmalar sonrası Kuzey Avrupa, Avustralya  ve ABD de 2000 lerin başında olgu sayısı çok aza indi ve eliminasyon 
onaylandı. Ancak 2005 yılından bu yana Avrupa bölgesinde kızamık yeniden salgınlar yapmaya başladı. 2000 li yılların 
ikinci onyılında Dünyada 100 000 den fazla olgu görüldü. En fazla olgu Batı ve orta Avrupa, Asya, ve Afrika bölgelerinde 
oldu. Olgular en fazla kış sonu ilkbahar başında yer aldı. Avrupada en sık B3,D4 ve D8 genotipleri yer alırken, Afrika’da 
B3, Güney Asyada D8 ve D9 genotipleri salgın yaptı. Etkilenen yaş grubu daha çok ergen ve genç erişkinler oldu. Dünyada 
kızamık eliminasyon hedefleri 2015, Afrika kıtasında 2020 yılına çekildi.  

Türkiye kızamık eliminasyon programını 2002 de uygulamaya başladı. 2003 te “Kızamık Okul Aşı Günleri” ile 1.-8. 
sınıflarına kızamık aşısı yapıldı. Sağlık Bakanlığı aşılama oranını %97.2 olarak bildirdi. Ertesi yıl 1-4 yaş grubu çocuklara 
bir ek doz tekli kızamık aşısı verildi. 2005 te aşılanamayan okul öncesi ve okul çağı çocukları aşılayabilmek için 9.ay-14 
yaş çocuklara  ek bir doz aşılama yapıldı. Aşılama oranları %94.6 oldu. Bu çalışmalar sonucunda 2001 de 30.000 olgu 
gözlenmiş iken, 2006 da 34, olgu görüldü. Ülkemizde 2012 yılında İstanbuldan başlayan ufak çaplı bir salgın yaşandı. 349 
olgu bildirildi. 2013 yılında ise olgu sayıları hızla arttı ülkenin tüm bölgelerine yayıldı. Ocak- Eylül 2013 ayları arasında 
olgu sayısı 7300 e yükseldi.  81 ilimizin 72 sinden olgu bildirimi yapıldı. Olguların %60’ı Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, 
Adana Diyarbakır, Van illerinde görüldü. Olguların yaklaşık üçte biri bir yaş altı bebeklerde ortaya çıktı. Bu yaş grubu ülke 
programına göre henüz aşılanmamış bebeklerdi. Dörtte biri 1-4 yaş grubunda çocuklar olup bu çocuklar 2. Aşı dozu ilkokul 
1. Sınıfta verildiği için tek aşılı idiler. Yaşamlarında genellikle 2 doz aşı aldıkları kabul edilen 10-19 yaş grubunda olguların 
yalnızca %8.9 u yer aldı. 1991-1980 arasında doğmuş olaqn ve tek aşılı oldukları bilinen genç erişkinlerde özellikle kala-
balık ortamlarda yaşayanlarda (kışlalar) ufak salgınlar gözlendi. Erişkin yaştaki kızamıklıların %7.6 sı sağlık çalışanı idi. 
Hastalığı hastanede baktıkları hastalardan almışlardı. Çocuk hastaların çoğunda da bulaş kaynağı hastanelerdi. Olguların 
%80 i aşısız ya da aşılanma durumu bilinmeyen kişilerdi. .

Bu bulguların ışığında ülkemizde bir yıldan uzun zaman süresince virus dolanımının olduğu gözlendi 
Poliomyelit eradikasyonu dünyada hiçbir klinik olgu görülmemesine ek olarak, virus dolanımının durdurulması ve tek 

konakçısı insan olan bu virusun dünyadan yok edilmesi aanlamına gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Poliomyelit eradi-
kasyonuna 1988 yılında başladı. Bu amaçla önceki aşılanma durumlarına bakılmaksızın 5 yaş altı tüm çocuklar yeniden 
ve aynı hafta içinde aşılandılar. Aşılama çabaları sonucunda 1988 yılında dünya genelinde 350 000 olan poliomiyelit olgu 
sayısı on yıl içinde 7094 olguya düştü. 1995 te Amerika, 2000 de Batı Pasifik bölgesi, 2001 de Avrupa  poliosuz bölge bel-
gesi aldılar. 2002 yılı sonunda dünyada poliomiyelitin endemik olarak görüldüğü 4 ülke kalmıştı. Afrika kıtasında Nijerya, 
Güney Asya’da Hindistan, Pakistan ve Afganistan. Bu 4 ülke toplam 27 ülkeyi enfekte etmekteydi. 2013 yılı itibariyle 
Hindistan’da da  hiç olgu görülmedi. Yerli olgu yalnızca Nigeria, Pakistan ve Afganistan’da kaldı. Dünyada 1999 dan 
bu yana görülen poliomiyelit olgularının hiç biri Tip 2 poliovirusa bağlı olmadı. Bu tip eradike edildi yalnızca Tip 1 ve 3 
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poliovirusların dolanımı sürmektedir.  Afrika’da daha çok Tip 1, Güney Asya’da ise Tip3 poliovirus dolaşmaktadır.  2010 
Nisan ayında Tacikistan’da bir poliomiyelit salgını çıktı. Üreyen viruslar Tip 1 olup genetik inceleme sonucunda Hindistan 
kökenli olduğu anlaşıldı. Yaklaşık bir yıl içinde yoğun aşı kampanyaları ile salgın durduruldu. 

Türkiye’de polio eradikasyon çalışmaları 1989 da başladı. 1995 yılına dek rutin aşılama programının geliştirilmesine 
çalışıldı. Ancak aşılama oranları % 90 a ulaşamadı. 1995 yılından başlayarak ulusal aşı günleri adı altında yılda 2 kez tüm 5 
yaş altı çocuklar aşılandı. 1997 den başlayarak aşı ya da AFP sürveyansının düşük olduğu yerlerde destek aşılama program-
ları yürütüldü. Bu çabalarla aşılama oranları % 90 ın üzerine çıkarılabildi. 1998 de son olgu olan Ağrı ilinde yaşayan Melik 
Minas polio tanısı aldı. Bundan sonra başka olgu görülmedi. 2002 de Türkiye ve Avrupa bölgesi poliosuz kabul edildi. 
Halen aktif sürveyans çalışmalarına karşın ülkemizde yaban virusla gelişen herhangi bir polio olgusu gösterilmiş değildir. 
Türkiye hastalığın halen endemik olduğu ülkelerden gelenler olan bir ülke olduğu için bebeklere 6. ve 18. Aylarda canlı 
poliomiyelit aşısı yapılmaya devam edilmektedir. 2013 yılının sonlarında Güney Doğu sınırlarımızda yer alan Suriye’de 
bazı olguların bildirilmesi üzerine virusun ülkemize girişini engellemek amacıyla Güney ve Doğu sınırlarımızda 11 ilde bir 
ay ara ile 2 yaygın OPA aşılama kampanyası yürütülmüştür. 

Kaynaklar
1. Çoşkun A. Kızamıkta son durum. Beşinci Ulusal Aşı Sempozyumu özet kitabı.25-29 eylül.s: 349-59

2. WHO. A report o the f epidemiology of vaccine preventable diseases in the European region.No.1/2013.

3. CDC Progress Towards Poliomyelitis Eradication. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013. 13; 62(49) :1009-13

4. The Global Polio Eradication Inıtiative Stp Transmission of Polio 1993-2013. . MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013.21,62 (24):501-3
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Aşı sonrası istenmeyen etkiler
nasıl önlenebilir?

Gülbin Gökçay
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı 

Aşı uygulamaları, ilaç kullanımından farklıdır. Çünkü ilaç hasta bir çocuğa iyileşmesi için verilir, aşı ise sağlıklı bir çocuğa 
sağlığının devamı için uygulanır. Bu nedenle aşıların istenmeyen etkileri konusunda her zaman daha hassas olunmuştur. Aşılar 
en başarılı toplum sağlığı uygulamalarındandır. Birçok hastalığın kökünün kazınmasını sağlamaktadır. Günümüzde aşılar konu-
sunda hızlı gelişmeler yaşanmakta ve  yeni aşılar, çocuklarda uygulanmak üzere piyasaya sürülmektedir. Aşılar uzun araştırmalar 
sonucu kullanıma sunulmaktadır. Bir aşının üretim aşamaları  Tablo 1’de belirtildiği gibi dört fazda yer alır.

Tablo 1. Aşı üretimindeki fazlar

Uzun yıllardır kullanılan bir aşının doğal olarak faz 4 aşaması daha fazla bilgi içerir. Yeni kullanıma sunulan bir aşının 
ise faz 4 süresi  daha kısadır. Faz 4’de aşı sonrası istenmeyen etkiler konusunda bilgi toplanır. Bu bilgiler nedensellik açı-
sından değerlendirilir. Bu istenmeyen etkilerin büyük bir kısmı tesadüfi birliktelikten kaynaklanır. Aşı uygulaması sonrası 
gelişen bir sorunu nedensellik açısından değerlendirirken Tablo 2’de belirtilen bilimsel ölçütler göz önüne alınmalıdır.

Tablo 2: Aşının bir soruna neden olmasını belirlemede kullanılan bilimsel ölçütler

Aşı sonrası istenmeyen etkiler (ASİE)
Aşı uygulamalarının başarısı için aşı sonrası gelişen istenmeyen etkilerin yakında izlenmesi önemlidir. Ülkemizde aşı 

sonrası istenmeyen etkiler  bildirilmesi gereken durumlardır. Bir sağlık personelinin aşı sonrası istenmeyen etkiler ile kar-
şılaştığında yapması gerekenler Şekil 1’de özetlenmiştir.

Faz 1: Az sayıda (20-80) sağlıklı gönüllü erişkin üzerinde aşının güvenilirliği ve etkinliği denenir.  
Faz 2: Önerilen biçimde uygulanacak aşının etkinliğini göstermeye yönelik çalışmalar. Genellikle 100-200 kişi üzerinde 
denenir. Aşının uygulanma sıklığı ve doz ayarı yapılır. Bu dönemde aşının uygulanacağı nüfusa yönelik çalışmalar da 
yapılır.
Faz  3: Aşının daha geniş bir toplulukta önerilen doz ve biçimde uygulanmasının kısa ve uzun dönem etkileri izlenir. Bu 
süre ortalama beş yıl sürer. Faz 3’ün sonunda  aşıya lisans  verilir ve aşı kullanıma sunulur. 
Faz  4: Bu fazda kullanıma sunulan aşının güvenliği izlenir bu konuda veri toplamak için sistemler oluşturulur. 

• Aşı yan etkisi daima etkene maruz kalındıktan sonra ortaya çıkmalı
• Doz arttıkça yan etki gelişme riski artmalı
• Doku kültürleri ve hayvan modellerinde aşı yan etkisi-etken ilişkisi gösterilmeli
• Yan etki ve aşıya özgü semptomlar ve laboratuvar bulguları olmalı
• Toplumda görülme sıklığından daha fazla oranda görülmeli
• Birçok farklı çalışmada aynı sonuçlar bulunmalı
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Aşı sonrası istenmeyen etkilerin izlenmesi
Aşıların kullanıma sunulduktan sonra istenmeyen  etkilerinin izlenmesi, güvenli aşı uygulamaları için vazgeçilmez bir 

etmendir. Günümüzde aktif ve pasif olmak üzere iki izlem yöntemi kullanılmaktadır.
Aktif izleme sistemi kohort çalışmalar şeklinde olabilir. Aşılanan çocuklar aşı ve sağlık kuruluşlarının kayıtlarından  

yararlanarak  aşıya bağlı yan etkiler yönünden  izlenebilir. Yan etki olarak kabul edilen olaylarla aşılama tarihleri arasın-
daki ilişki incelenir. Bildirilmeyen yan etki oranı çok azdır. İzlem kolaydır. Bu yöntemde kapsamlı ve ayrıntılı bilgiler elde 
edilebilir. Relatif risk, insidans hesaplanabilir. Ancak pahalı olduğu için izlenebilen kişi sayısı sınırlıdır. Bu nedenle nadir 
görülen yan etkiler belirlenemeyebilir.  

Pasif izleme yönteminde ise sağlık çalışanları aşı uygulamaları sonrasında    gördükleri yan etkileri kendileri gönülllü 
olarak bildirirler. Bu yöntem daha ucuz ve basittir. Bilgi alınan topluluk sınırlı değildir. Çok geniş bir bilgi birikimi elde 
edilebilir. Ancak elde edilen bilgiler kişilere ve zamana göre değişkenlik gösterebilir. Yanlış ve eksik bildirimler olabilir. 
Bunlar da bazı olayların daha fazla diğerlerinin daha az bildirilmesine neden olabilir. Ülkemizde pasif izleme yöntemi 
kullanılmaktadır (Şekil 2). 

Şekil 1. Sağlık Personelinin ASİE ile Karşılaştığında Yapması Gerekenler

Şekil 2.Aşı Sonrası İstenmeyen Etki 
Bildirim Sistemi
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Her iki yöntemin ortak olumsuz yönü spesifik olmamalarıdır. Belirlenen olay, aşı dışında aynı zamanda gelişen başka 
bir nedene bağlı gelişmiş olabilir. Bu nedenle de aşılama sonrasında gelişen olaylarda nedensellik ilişkisinin bulunması 
aşı ile olay arasında biyolojik bir ilişkinin ortaya koyulması gereklidir. Şüpheli bir olayla karşılaşıldığında önce bu olayın 
toplumda görülme sıklığına bakmak gereklidir. Toplumda nadir görülen ve her aşı uygulandıktan sonra ortaya çıkan yan 
etkilerin aşıya bağlı olma olasılığı çok yüksektir.

Aşı sonrası istenmeyen etkileri en aza indirmek için aşı uygulamasının prensiplere uygun yapılması önemlidir. Bunun 
için aşının saklanmasından uygulanmasına kadar dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Aşılar buzdolabında saklanmalı, 
ancak sıvı aşıların donmamasına dikkat edilmelidir. Aşı dolabına karışıklığa yol açmaması için aşı dışında başka bir ilaç 
konmamalıdır.  Aşılar üretici firma tarafından belirtilen şekilde sulandırılmalı ve  uygulanmalıdır.  Aşılama   öncesi ailelere 
tarama soruları sorularak (Tablo 3) istenmeyen bir etkiye yol açacak durumlar belirlenmelidir. Aşı uygulanırken çocuklar 
uygun şekilde sabit duruma getirilmeli, kişi ayakta dururken aşı uygulanmamalıdır.  Aşı uygulandıktan sonra 15-20 dakika 
kişinin sağlık kurumundan uzaklaşmaması sağlanarak nadir de olsa ortaya çıkabilecek anafilaktik reaksiyon açısından 
gözlemleme fırsatı yaratılmalıdır.  Aşı uygulanan yerde anafilaktik reaksiyonda gerekecek tüm malzemeler bulunmalıdır.

Kaynaklar
1. Gökçay G, Neyzi O, Baysal S. “Sosyal Pediyatri”  O. Neyzi, T. Ertuğrul (ed) Pediyatri  içinde s:39-81 İstanbul: 2010, 

Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
2. Gökçay G. (Bölüm Editörü) Sosyal Pediatri. Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A. (ed) Temel Pediatri içinde s: 89-181.  

Güneş Tıp Kitapevleri 2010, Ankara. 
3. Institute of Medicine. Adverse events associated with childhood vaccines: evidence bearing on causality. Washington 

DC: National Academy Press, 1994.
4. Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines. Fifth Edition. Saunders 2008.
5. www.saglik.gov.tr/HM/dosya/1-44885/h/2009-asie-genelgesi.doc (ziyaret tarihi Mart 2014)

• Çocuğun bugün bir rahatsızlığı var mı? 
• Çocuğun herhangi bir ilaca, besine ya da aşıya karşı alerjisi var mı? 
• Çocuğun geçmişte bir aşıya karşı ciddi bir reaksiyonu oldu mu? 
• Çocuğun havale, beyin ya da sinir hastalığı var mı? 
• Çocuğun astım, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı ya da kan hastalığı gibi bir sorunu var mı?  
• Çocuğun kanser, lösemi, AIDS ya da başka bir bağışıklık sistemi sorunu var mı? 
• Çocuk son 3 ayda kortizon, kanser ilacı aldı mı ya da radyoterapi gördü mü? 
• Çocuğa son 3 ayda kan ve kan ürünü ya da immun globulin isimli bir ilaç verildi mi? 
• Son 4 haftada aşı oldu mu ? 
• Ev halkı içinde kanser tedavisi gören, bağışıklık sistemi sorunu olan ya da  immun yetersizliği olan birey var mı?

Tablo 3. Aşılama öncesi  anneye, babaya ya da çocuğa bakım veren kişiye sorulması gereken sorular
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Bağışıklama maliyet-yarar oranı en düşük ve yaygın olarak kullanılan halk sağlığı uygulamasıdır. Hiçbir aşı 
mükemmel derecede güvenli ve etkin değildir. Ancak aşılarla önlenebilir hastalıkların toplum içindeki insidansı, aşılamanın 
yaygınlığı arttıkça azalır. Bu sırada aşının çok kişiye uygulanması sonucu rastlantısal ve nadir yan etkiler ortaya çıkar, 
toplumda aşıya olan güven azalır. Bağışıklama oranları azalır ve bunun sonucunda da hastalık insidansı tekrar artar. Aşının 
önemi anlaşılır ve güven yeniden kazanılır. Aşılama yaygınlaşır ve toplumda hastalık eradike edilir (Şekil 1)

Rutin olarak uygulanan çocukluk çağı aşıları ile spesifik yan etkiler arasında 
NEDENSEL BİR İLİŞKİ VAR MI ? sorusu yanıtlanmalıdır.

Kramer ve Lane’in 1992’de belirttikleri gibi; 
Nedensellik çok önemli olduğu gibi anlaşılması ve tanımlanması da zor bir  kavramdır.
Nedenselliği Araştıran Sorular

Aşı ve yan etki arasındaki nedensellik ilişkisinde üç farklı soruyu göz önünde tutmak gereklidir.
	 “Yapabilir mi” (potansiyel nedensellik): Aşı bazı durumlarda ve en azından bazı koşullar altında bazı kişilerde bu 

yan etkiye neden olabilir mi?
	 “Yaptı mı?” (Geriye dönük nedensellik): Aşı yapılan bir kişide yan etki gelişti mi? ve bu olay aşıya mı bağlı olarak 

gelişti?
	 “Yapacak mı?” (prediktif nedensellik): Aşı uygulanacak bir kişide aşıdan dolayı yan etki gelişecek mi?

AŞI YAN ETKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Aşı yan etkilerinin bilimsel olarak kabul edilen yan etki sınıflaması 1990’lı yılların 

başında yapılmıştır. Aşı ve spesifik yan etki arasındaki nedensel ilişki kanıt derecesine göre 
birden beşe kadar sınıflanmaktadır.

1) Nedensel bir ilişkiyi gösteren kanıt yok.
2) Nedensel bir ilişkiyi kabul veya red edecek yeterli kanıt yok.
3) Nedensel bir ilişkiyi red edecek kanıtlar va.r
4) Nedensel bir ilişkiyi onaylayan kanıtlar var.
5) Nedensel bir ilişki varlığını gösteren kanıtlar var.

Nedensel bir ilişkiyi gösteren kanıt olmayanlar
	 Difteri ve tetanoz toksoidleri ile ensefalopati, infantil spazm ve ani bebek ölümü sendromu.
	 Konjuge Hib aşıları ve erken ortaya çıkan invaziv Hib hastalığı.

Nedensel bir ilişkiyi onaylayan kanıtları olanlar
	 Difteri, tetanoz aşıları ile brakiyal nörit ve Guillain Barre Sendromu.
	 Kızamık aşısı ve anaflaksi.
	 İnaktif polio aşısı ve Guillain Barre Sendromu (AAP kabul etmiyor).

Nedensel bir ilişki varlığını gösteren kanıtlar var
	 Aşı ve anaflaksi.
	 Kızamık aşısının iyi attenue edilmeyen suşları ile ölüm.
	 Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı ve trombositopeni. 
	 Oral polio aşısı ve aşı virüsüne bağlı poliomyelit
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Ülkemizde rutin olarak uygulanan aşılardan sonra görülen ve bildirilmesi istenen yan etkiler Tablo 1’de 
gösterilmektedir.

Aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE) olarak bildirilen olguların  ASİE olarak kabul edilebilirlik derecesine göre 
sınıflandırılması; 

Kesin/ Kuvvetle olası, 
Olası 
Şüpheli 
İlgisiz  
şeklinde yapılmaktadır..

1. Lokal Reaksiyonlar

Enjeksiyon yerinde abse

Lenfadenit (Süpüratif lenfadenit dahil)

Ciddi Lokal Reaksiyon
2. Santral Sinir Sistemi ile İlgili İstenmeyen Etkiler

Akut paralizi

Ensefalopati

Ensefalit

Menenjit 

Konvülziyon
3. Diğer İstenmeyen Etkiler

Akut allerjik reaksiyonlar

Anaflaksi

Artralji

Dissemine BCG’it

Hipotansif-hiporesponsif atak

Osteit/osteomyelit

Sepsis

Toksik Şok Sendromu

Trombositopeni
4. Bilinmeyen

Tablo 1. ASIE izlem sisteminde bildirilmesi istenen durumlar
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Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel 
Yaklaşım

Tanıda Yapılan Yanlışlar
Lale Sever

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), çocukluk çağının sık rastlanılan ciddi bakteriyel hastalıklarından biridir. Çoğu defa 
hastalığa özgü bir semptom yoktur; şüphelenilerek araştırılması gerekir. 

İdrar yolu enfeksiyonu üriner sistemin malformasyonları ve fonksiyonel bozukluklarına eşlik edebilir veya bunlar 
olmaksızın da ortaya çıkabilir. Hastalık üst ve alt İYE olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Üst İYE, böbrek 
parenkiminde enfeksiyona (piyelonefrit), alt İYE ise mesane düzeyinde enfeksiyona (sistit) işaret eder. Ancak idrar 
yolları bir bütündür ve İYE’yi “alt ve üst” olarak ayırmak çoğu defa mümkün olmaz. Tekrarlayan üst üriner sistem 
enfeksiyonları (akut piyelonefrit atakları) kalıcı böbrek hasarına (skar) yol açabilir. 

Klinik belirti ve bulgular
İdrar yolu enfeksiyonunun epidemiyolojik özellikleri, klinik belirti ve bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımı  değişik 

yaş gruplarında farklılıklar gösterir. Bu nedenle literatürde, “yenidoğanda İYE”, “2 ay-2 yaş arası İYE” ve “büyük 
çocuklarda İYE” ayrımı yer almaktadır1,2. Klinik bulgular ve laboratuar sonuçları değerlendirilirken yaş özellikleri 
mutlaka dikkate alınmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonu kız çocuklara özgü bir hastalık mıdır?
Hayır, ancak çocukluk çağının tümü düşünülürse kızlarda sıklık daha yüksektir. Kız çocukların %7-8’i, erkeklerin 

ise %2’si sekiz yaşına kadar İYE geçirir3,4. Yenidoğan döneminde İYE, yaşamın diğer dönemlerinden farklı olarak 
erkeklerde daha sıktır (kızlara göre 1,5-5 kat fazla)2. İki aylıktan büyük süt çocukları için prevalans, kızlarda erkeklere 
göre 2-4 kat daha yüksektir 5,6. Daha sonraki yaşlarda da İYE kızlarda çok daha sık rastlanılan bir hastalıktır.

İdrar yolu enfeksiyonu düşündüren klinik belirtiler hangileridir? 
Bu sorunun cevabı da yaşlara göre farklılık gösterir. Ancak, her yaşta ateş İYE’nin en önemli belirtisidir. Diğer 

klinik belirtiler ve fizik muayene bulguları ile tanı konulamayan ateşli çocuklarda İYE akla gelmeli ve idrar incelemesi 
yapılmalıdır. 

Süt çocuklarında huzursuzluk ve büyümenin duraklaması da İYE düşündürmelidir. Büyük çocuklarda daha spesifik 
belirtiler (yan ağrısı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, sıkışma, idrar kaçırma) yol gösterici olabilir.

Yenidoğanda İYE sıklıkla bakteriyemi ile birliktedir ve bu nedenle, diğer yaşlardaki İYE’den farklı olarak, siste-
mik bir enfeksiyon olarak algılanmalıdır. Hastalarda ateşin yanısıra sarılık, kusma, ishal, emmeme, letarji, irritabilite, 
takipne ve siyanoz gözlenebilir. Pretermlerde apne ve hipoksi de ortaya çıkabilir.

Hangi belirtilerin idrar yolu enfeksiyonu ile ilgisi kanıtlanamamıştır?
Aileler ve bazen de hekimler tarafından özellikle süt çocuklarında İYE belirtisi olarak düşünülen, kötü kokulu 

idrar, iştahsızlık ve gastrointestinal semptomların (kusma, ishal) tanıya yardımcı olmadığı gösterilmiştir7,8. 

Neleri sorgulamayı unutmayalım?
Üriner sistem anomalileri, bağırsak-mesane disfonksiyonu ve genetik özellikler İYE riskini artırır. Bu nedenle İYE 
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tanısı düşünülen hastalarda bu açılardan dikkatli bir anamnez alınmalıdır. 
Üriner sistem anomalileri için, eğer varsa, daha önce yapılmış görüntüleme incelemesi bulguları (fetal ultrasonog-

rafi de dahil olmak üzere) kaydedilmeli, aile bireylerinde üriner malformasyon ve İYE öyküsü sorgulanmalıdır.
Bağırsak-mesane disfonksiyonu açısından, kronik kabızlık, sık idrar yapma, idrar tutma, tuvalete yetişememe ve 

idrar kaçırma ayrıntılı olarak sorulmalıdır. Bağırsak-mesane disfonksiyonu tedavisinin İYE tekrarını önleyeceği unu-
tulmamalıdır 9.

Fizik muayenede nelere dikkat edelim?
Üriner enfeksiyon ön tanısı düşünüldüğünde, fizik incelemede; büyümenin değerlendirilmesi, kan basıncı ölçümü, 

sakral (nörojen mesaneye yol açabilecek miyelodisplazi belirtileri görülebilir) ve dış genital bölge muayenesi mutla-
ka yapılmalı, erkek çocuklar için sünnet durumu kaydedilmelidir. Ele gelebilecek kitleler (hidronefroz, kalın duvarlı 
veya dolu mesane) açısından batın palpasyonu önemlidir. Büyük çocuklarda kostovertebral açı ve suprapubik bölge 
hassasiyeti aranmalıdır.

Laboratuar bulguları 
İdrar yolu enfeksiyonu tanısı için enflamasyonun ve etkenin (bakterinin) gösterilmesi gerekir. Bu amaçla rutin idrar 

incelemesi ve idrar kültürü sonuçları irdelenir. 

Rutin idrar incelemesi sonuçlarını nasıl  yorumlayalım?
İdeal olarak, rutin idrar incelemesi amacıyla idrar örneği alındıktan sonra yarım saat içinde tetkikler tamamlan-

malıdır. Uzun süre oda ısısında bekleyen idrarda bakteri ürer ve nitrit testinin yanlış pozitif sonuç vermesine, ayrıca 
sedimentte, gerçekte enfeksiyon etkeni olmayan, bakterilerin görülmesine neden olur. 

Taze idrar örneğinin daldırma çubuğu incelemesinde lökosit esteraz ve nitrit testleri sonuçlarının yorumlanması  
İYE tanısı için önemlidir. Lökosit esteraz testinin pozitif bulunması, idrarda lökositlerin varlığına işaret eder. Nitrit 
testinin pozitifliği ise idrarda bakterilerin bulunduğunu gösterir [İYE  etkeni olan bakterilerin çoğu (Escherichia coli, 
Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella ve Proteus suşları) idrardaki nitratı nitrite indirger]. Hemen incelemeye alınan 
idrar örneğinde nitrit testi pozitifliği, İYE için özgüllüğü çok yüksek (%98) bir bulgudur10. Öte yandan, nitrit testinin 
tanıdaki duyarlılığı düşüktür (%50). Yani, testin negatif bulunması İYE’yi dışlamaz, çünkü bakterilerin nitratı indirge-
yebilmeleri için belli bir süre gerekir ve idrar 4 saatten kısa sürede mesaneden boşaltılırsa nitratın parçalanması için ye-
terli zaman geçmemiş olur. Ayrıca nitrat parçalamayan bakterilerin etken  olduğu enfeksiyonlarda da test pozitif olmaz.  

İdrar sedimentinin incelemesinde piyüri saptanması (santrifüje edilmiş idrarda 10x40 büyütme ile her alanda 5’den 
fazla lökosit görülmesi) İYE enfeksiyonu için önemli bir bulgudur (özgüllüğü yaklaşık %80). Ancak ateşli üst solunum 
yolu enfeksiyonu, Kawasaki hastalığı gibi durumlarda da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Öte yandan piyüri ol-
maksızın İYE çok nadir bir durumdur.

İdrar kültürü sonuçlarını nasıl yorumlayalım?
Süt çocuklarında, kültür için idrar örneği suprabubik aspirasyon yöntemi ile ya da mesane kateterizasyonu ya-

pılarak alınmalıdır. Torba bağlanarak kültür örneği alınması önerilmemektedir. Büyük çocuklarda orta akım idrarı 
alınabilir. İdrar örnekleri mümkünse hemen besiyerine ekilmeli, hemen ekilemeyecekse buzdolabında bekletilmelidir. 

Kültürde anlamlı üreme olması İYE tanısı için altın standart olarak kabul edilir. “Anlamlı üreme” tanımı için 
öncelikle tek bir cins üropatojenin üremiş olması esastır; birden fazla cins bakteri üremesi genellikle idrar dışından 
bulaşmayı düşündürür. Laktobasiller, koagülaz negatif stafilokoklar ve Corynebacterium suşları üropatojen olarak 
kabul edilmezler 1 . 

Anlamlılık sınırı için üreyen mikroorganizmanın sayısı da önemlidir. Bu sayı idrar örneğinin elde edilme yöntemi-
ne göre farklılık gösterir. Suprapubik aspirasyonla direkt olarak mesaneden alınan  kültür örneklerinde tek bir koloni 
[bir koloni 1000 koloni oluşturan ünite (colony forming unit, CFU/mL) olarak rapor edilir] üremesi, mesane kateri-
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zasyonunda >50.000 CFU/mL üreme anlamlıdır. Mesane kateterizasyonu ile elde edilen örneklerde 10.000-50.000 
CFU/mL arasındaki üremeler şüpheli olarak kabul edilmeli ve kültür tekrarlanmalıdır. Tekrar kültüründe aynı etkenin 
>10.000 CFU/mL düzeyinde üremesi anlamlı olarak kabul edilir. Orta akım örneklerinde ise >100.000 CFU/mL üreme 
anlamlı sayılır. 

Torba bağlanarak alınan idrar örneklerinden ekilen kültürlerde büyük oranda yanlış pozitif üreme saptanır. Bu ne-
denle torba kültürlerinde sadece negatif sonuçlara güvenilebilir.

Başka tetkikler de gerekli mi?
Enflamasyon belirteçleri: Akut enflamasyon göstergesi olarak kabul edilen lökosit sayısı, eritrosit sedimantasyon 

hızı, C-reaktif protein ve parakalsitonin düzeyi artışı, ne İYE tanısı ne de sistit ile pyelonefritin ayırımı için özgül 
bulgular değildir. Bu nedenle İYE düşünülen her hastada rutin olarak enflamasyon belirteçlerinin bakılması gerekmez. 

Kan kültürü: Bakteriyemi İYE’ye eşlik edebilir. Ancak bakteriyeminin saptanmış olması tanıyı ve tedavi yaklaşı-
mını değiştirmeyeceğinden, yenidoğanlar dışında, kan kültürü alınması şart değildir.

Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi: İYE şüphesi olan her çocukta böbrek fonksiyonlarının irdelenmesi 
gerekmez. Ancak, hastada tekrarlayan İYE hikayesi veya ciddi böbrek parenkim tutulumunu düşündüren belirti ve 
bulgular varsa ya da böbrek fonksiyonlarının düzeyine göre doz değişikliği gerektiren antibiyotikler kullanılacaksa 
kan kreatinin düzeyi ölçülmelidir.

Görüntüleme: Üriner sistemin görüntülenmesi, anomalilerin ortaya çıkarılması ve parenkim hasarının gösterilmesi 
için önemlidir. Ancak akut enfeksiyon tanısı için önerilmez.

Yanlış negatif tanı
Gerçekte İYE var olduğu halde kültürde anlamlı üreme saptanmaması olarak karşımıza çıkar. Bu duruma yol aça-

bilecek nedenler;
• Etkenin standart besiyerinde üreyen bakterilerden olmaması (viruslar, mantarlar),
• Hastanın, kültür için örnek alındığı sırada, üremeyi etkileyecek antibiyotik kullanması,
• Etkenin idrar yollarında ciddi obstrüksiyon nedeni ile mesaneye ulaşamaması
olarak sıralanabilir.

Yanlış pozitif tanı
Kültür örneğinin doğru yöntemle alınmamış olması ve koloni sayımlarının doğru yorumlanmaması,  yanlış pozitif 

tanıya yol açabilir. Sık olarak yapılan hatalar şunlardır:
• Torba kültürlerindeki üremelerin anlamlı kabul edilmesi.
• Orta akım kültürlerinde 50.000 CFU/mL düzeyi altındaki üremelerin anlamlı kabul edilmesi.
• Klinik semptomu olmayan çocuklardan “kontrol” idrar kültürü alınıp, piyüri saptanmadığı halde, herhangi bir 

üremenin İYE olarak değerlendirilmesi.

Özet ve öneriler
• Süt çocuklarında İYE’nin başlıca ve çoğu defa tek belirtisi ateştir. Daha büyük çocuklarda İYE’ye özgü başka 

semptomlar gözlenebilir. 
• İYE’den şüphelenildiğinde rutin idrar tahlili yapılmalı ve kültür için idrar örneği alınmalıdır. 
• Kültür örneği almak için süt çocuklarında mesane kateterizasyonu veya suprapubik aspirasyon yapılmalıdır. 

Torba bağlanarak idrar kültürü alınması önerilmez. Büyük çocuklarda orta akım idrarı, kültür ekimi için kullanılabilir.
• İYE’nin kesin tanısı, piyüri ile birlikte kültürde anlamlı üreme saptanması sonucunda konulur.
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Enfeksiyon geçiren çocukta görüntüleme: 
Hangi tetkik? Kime? Ne zaman?

Harika Alpay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Nefroloji Bilim Dalı

Üriner sistem enfeksiyonları, çocukluk çağının en sık görülen enfeksiyonlarındandır. Tekrarlayan enfeksiyonlarda 
yüksek olasılıkla altta yatabilecek bir anomalinin varlığı, ÜSE nin daha sonra neden olabileceği böbrek hasarı, 
hipertansiyon ve böbrek yetersizliği komplikasyonları gerekli ve yeterli tetkiki hak etmektedir.

Gereksiz fazla yapılan ileri incelemeler, çocuğu ve aileyi yıpratmakta, ayrıca hem aileye hem de devlete maddi 
yük getirmektedir. Diğer yandan eksik yapılan tetkikler tanımızı geciktirmekte, alacağımız önlemleri ve tedaviyi 
engellemektedir.

Son yıllarda Amerika ve Avrupa’ da yeni bilgilerle oluşturulan kılavuzlar da uygulama karışıklıklarına yol 
açabilmektedir.

Bu sunumda son kılavuzlarla birlikte olgu sunumları yapılacak, hastalara bireysel yaklaşımlar tartışılacaktır.
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İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisinde
Doğrular ve Yanlışlar

Ruhan Düşünsel
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı

Tedavide yapılan yanlışların çoğunluğu tanıdaki yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin; küçük çocuklarda 
tanıda güçlükler vardır. Asemptomatik bakteriürinin (ABÜ), gerçek, ateşli, semptomatik idrar yolu enfeksiyonundan 
(İYE) ayırımı çoğu kez doğru yapılamamaktadır. Aynı şekilde büyük çocuklarda da ABÜ, steril pyüri, vulvavajinit 
İYE tanısı alıp tedavi edilmektedir. 

İYE basit bir durum  gibi algılanmasına karşın tanım ve yönetiminde ortak bir görüş yoktur. İYE’nin yönetimi 
ülkeden ülkeye değiştiği gibi aynı ülkenin değişik bölgelerinde de farklılık gösterir. Bu durum, genellikle, tanıdaki 
beklenmeyen güçlüklerle açıklanmaktadır. Bunların başlıcaları; idrar örneklerinin toplanması, doğru bakteri sayısı ve 
özellikle infantil ABÜ’nün gerçek, ateşli, semptomatik İYE’den ayırımındaki görüş farklılıklarıdır. 

Halen bir çoğumuz, temiz idrar elde etme yöntemi olarak, tuvalet eğitimini tamamlamış çocuklarda orta akım 
idrarını, bebeklerde ise ped ya da torba idrarını alma yöntemlerini kullanmaktayız. Uluslararası kılavuzlarda önerilen 
suprapubik aspirasyon (SPA) ya da üretral kateterizasyonla idrar örneği alma ise özellikle küçük çocuklarda ve yoğun 
hasta polikliniklerinde problem olup pratikte çok kullanılmamaktadır. Bunun yanısıra erkek bebeklerin prepuse, kız 
bebeklerin de vajinaya işemeleri nedeniyle idrarın % 7,5 - % 25 oranında kontamine olduğu da unutulmamalıdır. 
Farklı idrar elde etme yöntemlerine göre İYE tanısı tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. İdrar kültürüne göre İYE tanısı

İNFANTİL ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ 
Küçük çocuklarda İYE’de yanlış tedavinin en sık nedeni ABÜ’dür. Sık görülen bir problem olmasına karşın her 

zaman doğru tanımlanmamıştır. Literatürde 1990 yılında yayınlanan İsveç çalışmasında 3580 bebekden 2. hafta, 3. 
ay ve 10. ayda torba ile idrar kültürü alınmış, pozitif kültürler SPA ile doğrulanmış. Sonuçta; 0-1 yaş aralığında erkek 
bebeklerde % 2.5, kızlarda % 0.9 ABÜ olduğunu göstermişlerdir. Bunlardan erkeklerin % 1.2’sinde, kızların da % 
1.1’inde ateşli, semptomatik İYE geliştiği belirlenmiştir. İzlemlerinde ABÜ’nün 0.5-7.5 ayda kaybolduğu, 6 yıllık 
izlemlerinde renal sintigrafilerinde skar gelişmediği bildirilmiştir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada da yenidoğanlarda 
% 4, bebeklerde % 5.2 ABÜ tespit edilmiştir.  ABÜ’lü bebekte normal viral enfeksiyonla ilişkili ateş olması durumunda 
bebekler yanlışlıkla ateşli İYE tanısı alıp tedavi ve takip edilmektedirler. Gerçek bakteriürili ve ateşli her 6 kızdan biri 
hariç ve 4 erkekten biri hariç diğerlerinin ABÜ ve/veya başka enfeksiyonları vardır. Buradan ateşli büyük bir çocuk 
grubunun yanlışlıkla İYE tanısı alıp, tedavi aldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yanlış tanı ve tedaviden kaçınmak için 
dikkat etmemiz gereken hususları çok iyi değerlendirmeliyiz (Tablo 2).
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Tablo 2. Doğru tanı ve tedavi için yapılması gerekenler

AAP-2011 kılavuzu kaynağı belirlenemeyen ateşli, 2-24 aylık bebeklerde düşük İYE olasılığında, idrar da LE(-), nitrit 
(-),  tetkiksiz izlem önerirken risk grubundaki ateşli bebeklere antimikrobiyal tedavi başlamadan önce tam idrar tetkiki 
(TİT) ve kültür ya da öncelikle TİT, TİT İYE düşündürüyorsa kültür önermektedir (Tablo 3). 

Tablo 3.  Hızlı idrar testlerinin duyarlılığı ve özgüllüğü

Nitrit testi özellikle bakteriürinin belirlenmesinde oldukça özgül (% 98) olmasına karşın nitratın nitrite çevrilmesi için 
mesanede 4 saat kalması gerektiğinden küçük bebeklerde duyarlılığı düşüktür. 

Lokosit esteraz (LE) testinin ise klinik olarak İYE düşünüldüğünde duyarlılığı yüksek (% 94), özgüllüğü düşüktür (% 
62-92). Streptokok enfeksiyonu, Kawasaki hastalığı, ağır egzersiz sonrası da pyüri görülebilir. Özellikle ABÜ’nün gerçek, 
ateşli İYE’den ayırt edilmesinde önemlidir.  ABÜ okul çağı çocuklarında, büyük kızlarda daha sıktır. Gerçek, ateşli İYE’li 
çocuklarda pyürisiz İYE nadirdir. Ancak, inflamatuvar cevap oluşmadan önce pyürinin olamayacağı unutulmamalıdır. 
Vajinal, prepusyal bulaş da bir başka pyüri nedenidir. 

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİSİ
Hastanın yaşına, enfeksiyon lokalizasyonuna, başvuru bulgularının şiddetine ve lokal antibiyotik direncine göre planlanır. 

Ürosepsis ve bakteriyemisi olan, oral alamayan, ayaktan takibinde uyum sorunu olan, ayaktan tedaviye yanıtsız (48-72 saat) 
ve 3 ayın altındaki bebeklerin hospitalize edilmesi önerilir.

NICE-2007 kılavuzunun akut İYE tedavisi ve önerilen antimikrobiyal tedavi tablo 4, 5’de verilmiştir. Oral ve paranteral 
tedavi arasında farklılık olmadığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Tedavi süresi ile ilgili literatürde konsensüs olmamasına 
karşın akut pyelonefrit (APN)’de 7-14 gün, akut lober nefronide 3-4 hafta, akut bakteriyel sistitde de 2-4 gün tedavi önerilir. 
Tedaviye cevap 24-48 saatin sonunda değerlendirilmelidir. Cevapsızlık durumunda tablo 6’daki hususlar düşünülmelidir. 

Tablo 4. Akut İYE tedavisi, NICE-2007

24-48 saat sonra değerlendirilir. Semptomlar devam ediyorsa,  alternatif tanı yoksa, kültür alınmadıysa alınmalı
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Rekürrenslerin önlenmesi genel önlemler (konstipasyon, hijyen, tuvalet eğitimi, VUR varlığı, mesaneyi tam 
boşaltamama, böbrek-üreter-mesanenin yapısal anomalisinin olması), disfonksiyonel eliminasyon sendromu (DES)’na 
yönelik eğitim ve ilaç tedavisi, ilaçla proflaktik tedavi ya da cerrahi tedavi ile mümkündür. VUR’lu/VUR’suz İYE bebek 
ve çocuklarda uzun süreli antibakteriyel proflaksinin en sık nedenidir. Buna karşın bakteriyel rezistans proflaksinin majör 
problemidir. Çocuklar erişkinlere göre 3 kat daha fazla antibiyotik kullanır. Dolayısıyla rezistan mikroorganizm riski artar. 
Pediatristler, pediatrik nefrologlar, pediatrik ürologlar bu halk sağlığı probleminden sorumludurlar. Proflaksi yapılırken bu 
halk sağlığı problemi akılda tutulmalıdır. 

Özetle antibakteriyel tedavi sırasında; oral tedavinin parenteral tedavi kadar etkin olduğu, aminoglikozidlerin tek doz 
verilebileceği, antibiyotik tedavisi i.v. mümkün değilse, i.m. verilebileceği, yüksek riskli, skarlı ve genitoüriner sistem 
anomalili çocukların başlangıçta parenteral tedavi edilmesi gerektiği bilinmelidir. Antibiyotik proflaksisinin kısa olması ve 
ilk yaklaşım olmaması, proflaksi alırken enfeksiyon gelişmişse aynı antibiyotik verilmemesi, ABÜ’nün tedavi edilmemesi, 
rezistan patojenler için de laboratuvarın monitörize edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Tablo 6. Tedaviye Cevapsızlık
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Nefrotik Sendrom Genetiğinde Yenilikler ve 
Tedaviye Yansımaları

Sevgi Mir
Ege Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı

Çocukluk çağı böbrek hastalıklarının yaygın bir tipi olan Nefrotik Sendrom, masif proteinüri, hipoalbuminemi ve ödem 
üçlüsü ile karakterli,  hiperlipidemi ve lipidürinin de eşlik ettiği bir glomerüler bariyer fonksiyon bozukluğudur. Gerek 
klinik gerekse genetik olarak heterojen bir hastalık olup, tedavi yanıtı, başlangıç yaşı ve histolojik bulgularına göre farklı 
şekilde sınıflandırılır. Steroid yanıtına göre steroid duyarlı (SSNS) ve dirençli (SRNS) olarak iki grupta incelenir. 

Hastalık başlangıç yaşına göre konjenital (0-3 ay), infantil (4-12 ay), çocukluk çağı (erken;1-5 yaş – geç başlangıçlı; 
6-12 yaş), juvenil (13-18 yaş) ve erişkin (> 18 yaş) başlangıç olarak alt gruplara ayrılmaktadır.

 
SRNS nin karekteristik histolojik bulgusu olan FSGS etiyolojik olarak 1) İdiopatik (primer), 2) Sekonder; reaktif 
(adaptasyona ikincil, ilaca bağlı) ve  genetik olarak sınıflandırabilir.

 SRNS’nin patogenezinde podosit hasarı ortak bulgudur. 
SRNS ve FSGS tablolarında birçok gen sorumlu tutulmaktadır. Erken başlangıçlı SRNS olgularının 2/3’ünde ve tüm 

çocukluk çağı SRNS olgularının %10-28’inde tek gen mutasyonu sorumludur.
Normalde bu genler tarafından kodlanan proteinler glomerüler filtrasyon bariyerinde (SD’ın yapısal elemanlarında) 

yer almaktadır. SD’ın moleküler düzeydeki bozukluğu podosit hasarına neden olur. SD de tanımlanmış nefrin, nef1 gibi 
birçok podosit proteini, podosit hücresinde yer alan olan birçok adaptör protein (podosin, CD2AP gibi) ile devamlı iletişim 
içerisindedirler. Bu süregelen karşılıklı iletişim sayesinde podosit hücre yapısı korunur ve devamlılığı sağlanır.  

Ayrıca podositlerde birçok molekül ve protein-protein arası iletişim ağı tanımlanmıştır.  Bu düzenleme SD’ın 
fonksiyonunu oluşturur ve bu moleküler yapının bozulması ile podosit hasarlanması ortaya çıkar. 

Günümüzde NS sınıflamasının genetik mutasyonlara mı göre mi klinik başvuru şekline göre mi yapılması gerektiği 
tartışılmaktadır. Bu yazıda nefrotik sendrom hastalık başlangıç yaşına göre konjenital NS, infantil NS, çocukluk çağı ve 
juvenil başlangıçlı NS sınıflandıralacak, genetik mutasyonların rolü ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Konjenital NS
Doğumun ilk 1 ayında tanı alır, 140’tan fazla sayıda tanımlanmış olan NPHS1 gen mutasyonları hastalıktan sorumludur. 

Büyük plasenta, belirgin ödem, intrauterin dönemde başlamış olan masif proteinüri ile karakterli otozomal resesif bir 
hastalıktır. Biyopside proksimal tubullerin düzensiz mikrokistik  dilatasyonu görülür, 2-3 yaşından önce son dönem böbrek 
yetmezliği (SDBY) gelişir. 

Bilim Dalımızda izlediğimiz konjenital NS’lu hastaların tümünde NPHS1 mutasyonu bulunmuştur. Bulunan tüm 
mutasyonlar ekstrasellüler bölgede yerleşmiş daha önce literatürde tanımlanmış mutasyonlardır. 

Hem delesyon hem de insersiyon içeren mutasyonlar taşıyan hastalarda en ağır klinik gidiş göstermiştir. Hastalığın 
ortalama başlangıç yaşı 7.9 gün olup,  olguların yarısı ortalama 28 aylıkken SDBY ne ulaşmıştır. Olgulardan biri nakil 
olmuş ve izlemi yaklaşık 7 yıldır sorunsuz gitmektedir.

Özetle; Kongenital nefrotik sendrom yaş grubundaki hastalar öncelikle sendromik olan olmayan şekliyle 
gruplandırılmalı, sendromik olmayan CNS olgularda ilk olarak NPHS1 gen mutasyonu bakılmalıdır. Bunlar 
arasında ekstrasellüler yerleşimli mutasyon taşıyanlarda prognozun ağır olacağı unutulmamalıdır.

İnfantil NS
Hayatın 4-12.ayında görülen NS tipidir. Tüm SRNS olgularının 2/3’ü hayatın ilk 1 yılında görülmektedir. Bu yaş 
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grubunda yaygın olarak NPHS1 (nefrini kodlar)  ve NPHS2 (podosini kodlar) gen mutasyonları görülür. Kliniğimizde 
infantil SRNS tanısı ile izlediğimiz 41 olgu olup bunların 5’i familyal, 36’sı sporadiktir.  Hsitolojik incelemelerinde 28 
olguda FSGS,  13 olguda ise MLH saptanmış olup, ortalama hastalık başlangıç yaşı 10.6 aydır. Altı hastada SDBY gelişmiş 
(ortalama 4.5 yılda), hepsi nakil olmuştur. Beş hastanın graft fonksiyonları iyi gitmektedir. Tüm hastalarda WT1,TRPC 6 ve 
CD2AP mutasyonları negatif bulunmuştur.  NPHS1 ve NPHS2 mutasyonları 24  (24/41; %58.5) olguda pozitif saptanmıştır.  
On beş olguda NPHS1 mutasyonu  (15/41; %36.5), on iki hastada ise NPHS2 (12/41; %29.2) mutasyonu bulunmuştur.  Bu 
veriler ışığında Türkiye’de ki infantil NS mutasyon oranı %58.5 olarak belirtilmiş ve NPHS1 mutasyonlarının infantil NS 
olgularının çoğundan sorumlu olduğu belirlenmiştir. SDBY’ne gidiş süresi de 5 yıldır. 

Özetle; infantil olgularda genetik nedende NPHS1 mutasyonları NPHS2 mutasyonlarından daha ön plandadır. 
İzole nefrin gen mutasyonlu olgularda klinik seyir daha hafif, 10 yıllık izlemde SDBY yoktur.NPHS2 mutasyonlu 
hastalarda klinik ağır gidişli,  genellikle 4 yaştan önce SDBY’ne gidiş görülmüştür.  Bir ve 3. Ekzonlarda görülen 
P118L,R168H mutasyonları da yine hızla SDBY’ne ilerlemiştir. 

Çocukluk Çağı ve Juvenil Başlangıçlı NS
Çocukluk çağı başlangıçlı 700 SRNS olgusuna tanı konuldu. Bu olgularda NPHS2 (podosin) gen mutasyonu çalışıldı.  

Toplamda 53 farklı mutasyon bulundu, bunların 37’si HGMD data bank ta belirtilen yeni mutasyonlardı. NPHS 2 gen 
mutasyon analizi ayrıca kontrol amaçlı 100 sağlıklı çocukta çalışıldı ve yeni bulunan mutasyonların hiçbirine kontrol 
grubunda rastlanmadı. Mutasyon saptanma oranı %18.1, ortalama hastalık başlangıç yaşı 2.7 yıl, ortalama izlem süresi 4 
yıldır. Biyopsi yapılan olguların %60’ında FSGS bulunurken, SDBY’ne gidiş süresi ortalama 8.7 yıldı. 

Ülkemizde SRNS olgularında NPHS2 mutasyon oranı Asyalı olgulardan daha yüksektir. Mutasyonlu olguların  
%25.2’si, mutasyonsuz olanların %12.5’i SDBY’ne ilerledi. Japonya ve Çin’de yapılan çalışmalarda NPHS2 mutasyonları 
çok nadir görülmüş veya hiç saptanmamıştır.

Podosin mutasyonları sporadik SRNS olgularının %10-30’unu oluşturur. Bizim saptadığımız mutasyonların çoğu 1,3,4 
ve 5. Eksonlarda olup, 6. Eksonda mutasyon saptanmamıştır. Üçüncü eksonda saptanan R138Q mutasyonu %3.7 oranında 
görülmekle olup, bu sıklık Avrupa popülasyonundan daha düşüktür. P20L, P118L, R138X, R168H mutasyonlarının 
görüldüğü 1,3 ve 4. Eksonlar da ağır fenotipik özellikler sergilemektedirler. L169P mutasyonu ise erken başlangıçlı hastalık 
ile ilişkili olup, SDBY’ne ilerleyen bir seyir gösterir. R229Q mutasyon sıklığı da SRNS’de artmış olup,  geç başlangıç ve 
hafif klinik seyir izler. Mutasyonlu grupta siklosporin tedavi yanıtı %52 dir.

Özetle çocukluk çağı sporadik SRNS olgularında NPHS2 mutasyon analizi sporadik SRNS olgularında erken 
tanı ve klinik gidişin değerlendirilmesinde çok önemlidir. 

SRNS etyopatogenezinde glomerül filtrasyon bariyerinin yapısal bozukluklar (genetic mutasyonlara dayalı bozukluk) 
sorumlu tutulurken özellikle büyük yaş grubu hastalarda dolaşımda bulunan permeabilite faktörünün sorumlu olduğu 
belirtilmektedir. (nongenetik steroid dirençli NS)

NS’lu hastaların kortikosteroid ve immunsupresif ilaçların yanıt vermesi, hematolojik malignite ile birliktelik 
göstermesi (lökoz, timoma gibi); kızamık ile remisyona girmesi, relaps anında IgM’ in yüksek IgG’ nin düşük bulunması 
bu hastalarda T hücre bozukluğunu rolü olduğunu düşündürmektedir. 

Ayrıca son dönem böbrek yetmezliği gelişmiş bazı steroid dirençli NS’larda transplant sonrası relaps (proteinuri) 
görülmesi, NS’lu donor böbreklerinde transplant sonrası proteinüriye rastlanmaması, NS’lu annenin bebeğinde de 
proteinüri rastlanması posttransplant rekurrent FSGS hastalarda plazma değişimi ile proteinürinin düzelmesi dolaşan bir 
permeabilite faktörünün varlığını desteklemektedir. Glomeruler permeabilite faktörlerini yapan hücre kaynağı tam olarak 
bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda Th2 kökenli IL-3, IL-10 gibi sitokin artışına rastlanması T lenfosit alt gruplarından 
Th2 yolağının etkinliğini düşündürmektedir. Bu yolağın ortaya çıkmasında regulator T hücrelerin (Treg) fonksiyon 
bozukluğu da sorumlu tutulmaktadır. T reg hücrelerin fonksiyon bozukluğu ve sayısal azlığı, bazı soluble faktörlerin (IL-
10, CTLA4, TGF-beta gibi) aracılığı ile CD80 ekspresyon inhibisyonunu engeller ve CD80 ekspresyonun artışı ile podosin 
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hücresinde aktinin reorganizasyonu ile podositler GBM’dan sıyrılıp ayrılır.  Bu görüşe göre NS tedavisinde regulator T 
lenfosit sayısının artırılması ile başarılı sonuçlar elde edilebilecektir. 91 INS tanısı alan ile izlenen hastalar üzerindeki bir 
çalışmamızda 44 hasta steroid duyarlı NS, 47 hasta  Steroid drençli NS tanısı almış yapılan Treg sayısal değerlendirmesinde 
kontrol grubunda Treg ait 8.1 ± 3.5 iken steroid drençli hastalarda 4.3 ± 1.6 bulundu ve Kontrol grubuna gore anlamlı 
düşüktü (p<0.05). DEXA+MMF tedavisi ile % 42 hastada tam remisyon elde edildi. Bu sonuçlarda Treg hücrelerinin 
fonksiyonunu artıran tedavi yöntemlerinin (kortikosteroidler kadar CD 20 antikorların); B hücre üzerine etkili olarak 
başarılı sonuçlar elde edilebileceğini göstermiştir. 

Sonuç olarak INS öncelikle yaş gruplarına göre sınıflandırılıp genetik kökenli olabilecekler ayırt edilmeli  
(Konjenital NS grubu gibi) genetik mutasyonların sorumluluğu düşünülmeyen ve Steroid dirençli olan NS’lerde 
glomerular permeabilite faktörlerinin etkinliğine (Treg sayısı) bakılarak tedavi seçenekleri planlamalıdır. 



54

36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

PANEL

Salon B

9 Nisan 2014

12:00 - 13:00

Yenidoğanda Üriner Sistem
Malformasyonları 

Başkanlar : Sevinç Emre, Lale Sever 

Konuşmacı : Atıl Yüksel
  İnrauterin Dönemde-Perinatolog Gözüyle 
   
  Ilmay Bilge
  Çocuk Nefroloji Uzmanı Gözüyle



55

Üriner Sistem Anomalilerinin
Prenatal Tanısı

Atıl Yüksel
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Perinatoloji BD

Üriner sistem anomalilerini prognozlarına göre; letal üropatiler, erken böbrek yetmezliğine neden olabilecek letal 
olmayan üropatiler, böbrek yetmezliği riski az olan letal olmayan üropatiler ve hafif pelviektaziler olarak gruplandırmak 
mümkündür. Prenatal dönemde sunulan yaklaşımlarla; yaşamla bağdaşmayan ya da erken böbrek yetmezliğne 
neden olabilecek anomalilerin saptanması ve terminasyon alternatifinin sunulması, uygun vakalarda prenatal tedavi 
imkanlarının sunulması, bazen doğumun doğru zamanlamazı ve üropatilerde erken postnatal değerlendirme, izlem 
olanağının yaratılması hedeflenmektedir. 

Renal agenezi: Sıklık: 1/4000 (bilateral), 13/13705 (unilateral) dir. Tanı parametreleri; fetal böbreklerin 
görülememesi, adrenal glandın pozisyonu, mesanenin görülememesi ve oligo-anhidramniyos varlığıdır. Bilateral renal 
agenezilerde ek anomali ve sendrom sıklığı %50 olup, tekrarlama olasılığı: %3-%6 dır. 

Ektopik böbreğin en sık görülen tipi pelvik böbrektir. Lumbar ve çok nadiren torasik böbrek de görülebilir.  Atnalı 
böbrek sıkça, “Crossed fused ectopia” ise nadiren görülen diğer anomalilerdir.

İnfantil polikistik böbrek 1/40.000-1/50.000 sıklıkla rastlanan OR kalıtılan bir hastalıktır. Böbrekler büyük ve 
hiperekojen olup, kortikomedüller differansiyasyon  yoktur. Mesane gösterilemez ve oligohidramniyos vardır. 

OD kalıtılan erişkin tipte polikistik böbrek erişkinlerde 1/1000 sıklıkla görülür. Prenatal tanısı nadirdir. Bulgular; 
böbreklerin büyük ve hiperekojen olması, bazen makroskopik kistlerin varlığı, kortikomedüller differansiyasyonun 
olması, mesanede idrar varlığı, amniyos sıvısının çoğu kez normal olmasıdır.  Ailede OD kalıtımın gösterilmesi tanıda 
yararlıdır.

Multikistik displastik böbrek 1/3000 sıklıkla görülür. Sporadik, sendromik, kromozom hastalıkları ile birlikte 
olabilir. Unilateral, bilateral, segmental olabilir. Tipik bulgusu birbirleri ile ilişkili olmayan çok sayıda kistin varlığıdır. 

Obstrüktif kistik displazinin sıklığı 1/8000 dir. Geç birinci ve erken ikinci üçay obstrüksiyonlarında gelişir. 
Unilateral ya da bilateral olabilir. Tanı kriterleri; hiperekojenite, kortikal kistler, ufak böbrek ve hidronefroz varlığıdır. 

Hiperekojen böbrek pekçok nedenle karşımıza çıkan bir fetal ultrasonografi bulgusudur. Kimi kere altta yatan 
sorunu tanımlamak olanaksızlaşır. Üriner sistemin ve diğer sistemlerin detaylı incelenmesi önemlidir. Amniyos sıvısı 
miktarının normalliği olumludur.  Anne ve babanın erişkin PB hastalığı açısından değerlendirilmesi, fetal kromozom 
analizi ve seri ultrasonografilerle izlem gerekir. 

Prenatal hidronefroz (PNH) sıklığı %0.5 ile %5,5 arasında değişmektedir. Tanıda kullanılan eşik değer, 
ultrasonografinin gebeliğin kaçıncı haftasında yapıldığı, ultrasonografinin kaç kez yapıldığı, üçüncü üçayda yapılıp 
yapılmadığı, ultrasonografinin düzeyi ve standartlara göre yapılıp yapılmadığı ve verilerin elde edildiği populasyonun 
niteliğine göre sıklık değişir. PNH da tanı  sürecinde  üriner sistem dikkatli incelenmeli, amniyos sıvısı miktarı 
değerlendirilmeli, diğer sistemlerde ek bulgu ya da anomali varlığının irdelenmelidir. En sık kullanılan tanı yöntemi 
pelvis renalis AP diyameter ölçümüdür. Tanıda kullanılan pelvis renalis AP diyameterleri çok farklıdır (ikinci üç ayda 
4-10 mm, üçüncü üç ayda 7-10 mm). Dört mm nin altındaki AP diyameter fizyolojiktir. AP diyameter büyüdükçe 
postnatal cerrahi girişim olasılığı artar. Kaliektazi varlığında postnatal cerrahi girişim olasılığı iki kat artar. İzole 
hidronefrozda kromozom anomalisi olasılığı hafifçe artarsa da, bu artış kromozom analizini gerektirecek boyutlarda 
değildir.  PNH da hidronefrozun ciddiyeti ve prognoz arasında ilişki vardır.  Hafif, orta ve ağır derecelerde PNH lu 
fetuslarda, postnatal patoloji sıklığı sırasıyla; %11.9, %45.1 ve %88.3 olarak saptanmıştır (Lee RS, 2006). PNH un 
altında farklı nedenler yatabilir. İzole ağır pelviektazili ve postnatal takibi yapılan 79 olgudan %60.8 inde UPJ darlığı, 
%14 ünde ciddi VUR, %6 sında VUJ darlığı, %2.5 unda PUV saptanmıştır. %16.5 olguda neden saptanamamıştır 
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(Kumar S, 2012). Üretero-Pelvik bileşke obstrüksiyonu obstrüktif üropatilerin en sık sebebidir (canlı doğanlarda 
1/2000). Çoğu kez sporadik olup, erkeklerde daha sıktır. %80-90 unilateraldir. Pelvis renalis AP çapının ≥10 mm olması, 
kaliektazinin eşlik etmesi, üreterlerin ve mesanenin normal olması UPBO nu düşündürür. Pelviektaziden, üriner asit 
ve ürinomaya kadar değişen bulgular olabilir. Üretero-vesikal bileşke obstrüksiyonu canlı doğanlarda 1/6500 sıklıla 
görülür.  Erkeklerde daha sık olup, %75 unilateraldir. Vesikoüreteral reflüde prenatal spesifik tanı koyulmamalıdır. 
Prenatal bulgu eğer varsa hidronefrozdur. Hidronefroza hidroüreter ve megasistis eşlik edebilir. Prenatal dönemde 
reflünün gösterilmesi nadiren mümkündür. Amniyos sıvısı normaldir. 

Üreterosel prenatal dönemde sık değildir. Sıklık  1/9000 dir. Üreterosellerin %80 i dupleks toplayıcı sistemle 
birliktedir. %10-20 si soliter böbrekle birlikte olabilir. Tipik fetal ultrasonografi  bulgusu;  mesanede üreterosel ile 
birlikte, çift toplayıcı sitemin üst polünün dilatasyonudur.  Hidroüreter saptanabilir. Çift toplayıcı sisteme ait böbrekleri 
tanmlamak mümkün, ancak üreterleri birbirinden ayırdetmek çok zordur.  Üroteroseli saptamak her zaman kolay 
değildir. İnce duvarlı olduğundan, bazen mesanenin boşalmasına sekonder mesaneyi doldurduğundan , bazende 
komprese olup ufaldığından gözden kaçabilir.  Üst polünü displastik olduğu durumlarda idrar yapımı yetersiz 
olacağından üreterosel görülmeyebilir. Üroterosel mesane çıkış obstrüksiyonuna neden olabilir. Alt pol dilatasyonu 
eşlik edebilir ve karşı böbrekte de benzeri bulgular olabilir. 

Megasistis, çoğu kez alt üriner sistem obstrüksiyonuna sekonderdir.  Obstrüksiyonun ise en sık nedeni posteriyor 
üretral valfdir.  Sıklık  erkeklerde 1/5000-8000 dir. Semptomsuz olgulardan, renal yetmezlik ve akciğer hipoplazisine 
bağlı ölümcül olgulara kadar uzanan bir spektrumu vardır.  Prenatal tanısı; büyük, kalın duvarlı mesane, dilate 
posterior üretra, hidroüreter, hidronefrozdur. Amniyos sıvısı miktarı değişken olup, bazen renal displazi bulguları 
vardır.  Unilateral hidronefroz, üriner asit ve ürinoma varlığı nadirdir. 
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Tanı Yaklaşımları
Nur Aydınlı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

İlk Ateşsiz Konvülsiyonu Olan Çocuğa Yaklaşım 
Konvülsiyon sırasında ya da sonrasında getirilen çocuğun önce vital bulguları değerlendirilir. Gerekli ise önce vital 

bulguların stabilizasyonu sağlanır, daha sonra öykü, muayeneyi izleyerek tanısal amaçlı laboratuar tetkikleri yapılır.
Metabolik soruna işaret eden öykü ve muayene bulgusu olmayan, kliniği hızla düzelen 6 ayın üzerindeki çocuklarda 

rutin biyokimyasal inceleme gerekli olmayabilir. Ancak özellikle küçük çocuklarda bazı metabolik sorunların kliniğe 
yansımadan görülebilmesi çok dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Standard incelemeye tam kan sayımı, glükoz, 
serum elektrolitleri, kreatinin, üre, kalsiyum, magnezyum ve amonyak dahil edilir.

İlk ateşsiz konvülsiyonda rutin ponksiyon lomber (PL) yapılması önerilmez. Ancak özellikle 6 aydan küçük 
bebekler PL açısından daha dikkatli değerlendirilmelidir. Meningeal bulgusu ve/veya bilinç değişikliği olan ve kliniği 
düzelmeyen her yaştaki çocukta stabilizasyon ve merkezi sinir sistemi görüntülemesi sonrasında PL yapılmalıdır.

Elektroensefalografi (EEG)
EEG’nin, konvülsiyonun etyolojisini aydınlatmada ve tekrar riskini ortaya koymada yararlı bir yöntem olduğu 

kabul edilir ve bu prognostik değeri nedeni ile her ilk ateşsiz konvülsiyondan sonra çekilmesi önerilir. Ancak tekrar 
riskinin en güçlü belirleyicisi etiyolojidir. EEG prognoz dışında konvülsiyon ayırıcı tanısında,  epileptik sendromun 
sınıflandırılmasında ve tedavi kararında yardımcıdır. Ateşsiz konvülsiyonu takiben ilk 24 saatte çekilen EEG’nin 
epileptiform bozuklukları göstermede daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Ancak postiktal yavaşlama 24-48 saat 
sürebildiği için değerlendirmede dikkatli olunmalıdır.

Nöroradyolojik değerlendirme
İlk ateşsiz konvülziyonla gelen çocukların yaklaşık üçte birinde nöroradyolojik bulgu saptanmaktadır, ancak 

bunların çoğu tedavi yaklaşımını etkilememektedir. Nöroradyolojik inceleme acil ise bilgisayarlı beyin tomografisi 
(BBT) çekilir, acil değil ise magnetik resonans görüntüleme (MRG) tercih edilir.

Acil görüntüleme her yaştaki çocukta postiktal fokal bulgu varlığında, konvülziyondan saatler sonra kliniği 
düzelmeyenlerde, organik lezyon şüphesi olanlarda ve konvülsiyon nedeni belirlenemeyenlerde yapılmalıdır. Acil 
olmayan kraniyal görüntülemenin ise nedeni bilinmeyen motor ve mental geriliği, açıklanamayan nörolojik bulgusu 
olanlara, fokal konvülsiyon geçirenlere, EEG’de selim parsiyel veya primer jeneralize epilepsiyi destekleyen bulgusu 
olmayan veya 1 yaşın altındaki tüm çocuklara yapılması önerilir.

Laboratuar incelemelerinin seçiminde çocuğun yaşı, genel durumu, konvülsiyonun tipi önemlidir.

Ateşli Konvülsiyonu Olan Çocuğa Yaklaşım
Febril konvülsiyon, daha önce yenidoğan konvülsiyonu veya ateşsiz konvülsiyon geçirmemiş olan 6 ay - 6 

yaş arasındaki çocuklarda merkezi sinir sistemi enfeksiyonu dışındaki ateşli bir hastalık sırasında meydana gelen 
konvülsiyon olarak tanımlanır. Ateşin 38°C’den yüksek olması, aynı zamanda konvülsiyonu neden olabilecek elektrolit 
düzensizliği gibi başka sorun olmaması gerekir.

Ateşli hastalık sırasında görülen konvülsiyonlarda febril konvülsiyon tanısı konmadan önce menenjit, ansefalit, 
elektrolit dengesizliği, zehirlenme, travma gibi nedenlerin olmadığı gösterilmelidir. İlk kez ateşli konvülsiyon geçiren 
çocuklarda menenjit sıklığı %2 - 5’tir. Menenjit açısından risk faktörleri konvülsiyon öncesi 48 saat içinde tıbbi yardım 
gereksinimi, fokal veya uzun konvülsiyon, fizik veya nörolojik muayenede şüpheli bulgular olarak belirtilmektedir.

İlk kez basit febril konvülsiyon geçiren 6 aydan küçük bebeklerde PL yapılmalıdır. Altı - 18 ay arası bebeklerde 
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de menenjit bulguları belirgin olmayabileceğinden PL tavsiye edilmektedir. Hikaye ve fizik muayene menenjiti 
düşündürmüyor ise 18 aydan büyük çocuklarda PL gerekli değildir. İlk kompleks febril konvülsiyonda, bilincin hemen 
açılmadığı durumlarda ve konvülsiyon öncesi antibiyotik kullanan çocuklarda da PL önerilmektedir.  Her ateşli çocukta 
ateşin sebebi bulunmaya çalışılmalıdır, menenjit/ansefalit her ateşli çocuğun ayırıcı tanısında olmalıdır.

Altı aydan büyük çocuklarda fizik muayene bulguları gerektirmiyor ise kan tetkiklerine gerek olmadığı 
belirtilmektedir. Daha küçük bebeklerde ise ayrıntılı incelemeler yapılmalıdır.

Basit febril konvülsiyon geçiren çocuğu değerlendirmede EEG’nin yararı yoktur. EEG kompleks febril konvülsiyonlarda, 
özellikle de fokal bulgusu gelişen ve bilinci hemen açılmayan çocuklarda ayırıcı tanı için yardımcı olabilir.

Basit febril konvülsiyonun değerlendirilmesinde merkezi sinir sistemi görüntülemesinin yararı olmadığı 
belirtilmektedir. Kompleks febril konvülsiyonda ise görüntüleme gerekebilir. Uzamış fokal konvülziyonu olan, bilinci 
hemen açılmayan, fokal bulguları olan hastalarda özellikle de etiyoloji belli değil ise acil şartlarda kraniyal ultrason, 
BBT, hasta stabilize edildikten sonra da kraniyal MRG yapılmalıdır.

Çocukluk Çağı Epilepsilerine Yaklaşım
Epilepsi, herhangi bir akut uyaran olmadan tekrarlayan nöbetler ile karakterize kronik bir durumdur.
Nöbet hikayesi ile gelen hastada önce ayrıntılı anamnez ile olayın en iyi şekilde tanımlanması sağlanmalı, nöbet 

benzeri paroksismal olaylar ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Epilepsi tanısı düşünülüyor ise tipi belirlenmelidir. Fizik 
ve nörolojik değerlendirme sonrasında çocuğun kliniğine göre öncelik sırası değişmek üzere EEG, biyokimyasal/
metabolik değerlendirmeler, merkezi sinir sistemi görüntülemesi planlanmalıdır.

EEG epilepsi tanısında en yararlı yöntemdir ancak anamnez ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. İlk tanıda, 
mümkün olur ise uyanıklık ve uyku EEG’sinin çekilmesi daha doğru karar verilmesini sağlar. Konvülsiyon ile karışan 
nonepileptik paroksismal olaylarda rutin (1-2 saatlik) veya uzun süreli (1-2 günlük) video EEG yararlı olabilir.

Tekrarlayan nöbetleri ve nörogelişimsel sorunu olan çocuklarda etiyolojiyi aydınlatmak için rutin biyokimyasal 
değerlendirmeler dışında, kanda amonyak, laktat, pirüvat, amino asitler, idrarda organik asitler, beyin omurilik sıvısında 
şeker, laktat, pirüvat, nörotransmitter ölçümlerini de içeren ayrıntılı metabolik değerlendirmeler gerekli olabilir.

Kraniyal görüntüleme olarak MRG tercih edilir. Manyetik rezonans spektroskopi, single foton emisyon tomografi, 
pozitron emisyon tomografi gibi daha ileri fonksiyonel görüntüleme yöntemleri sadece tedaviye dirençli epilepsilerde 
veya epilepsi cerrahisi düşünülen bazı olgularda gerekebilir.

Son yıllarda epilepsi genetiği de gündeme gelmiş ve diğer yöntemlere ek olarak tanıda giderek daha fazla 
kullanılmaya başlamıştır. 
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Çocukluk çağı epilepsisinde tedavinin prensibi ciddi ilaç yan etkisi görülmeksizin nöbetlerin tamamen kontrol 
altına alınmasıdır. Tedavi düzenlenirken çocuğun fiziksel, davranışsal, bilişsel ve sosyal alanları da dikkate alınmalıdır. 
Yine tedavinin başarıya ulaşmasında ana öğelerden biri de hekim aile işbirliğinin sağlanmasıdır. 

Nöbetlerin yaklaşık %50-70’i doğru seçilmiş tek ilaçla kontrol altına alınabilir. Antiepileptikler yaklaşık % 20 
hastada etkisiz kalır, cerrahi ve diğer yöntemlere (örn. Ketjenik diet) başvurulur. 

Epilepsi tedavisinde hedef antiepileptiklerin tedavi edici ve toksik etkileri arasındaki dengenin sağlanmasıdır. 
Tablo 1’de antiepileptiklerin atılım yolları, tablo 2’de başlıca yan etkileri verilmiştir. 

Hepatik

Valproat                     
Karbamazepin
Okskarbazepin 
Klobazam
Klonazepam
Fenobarbital 
Fenitoin
Lamotrijin
Topiramat
Etosüksimid
Zonisamid

Renal

Levetiracetam
Vigabatrin
Lacosamid

Antiepileptik Yan etkiler
Valproat Hepatik , pankreatik yetersizlik,

Kusma ,bulantı,kilo alınımı,tremor,saçlarda dökülme, 
hormonal değişiklikler

Karbamazepin İdiosinkrazik döküntü, hepatotoksisite, hematolojik
Ataksi, diplopi,hiponatremi 

Okskarbazepin Karbamazepine benzer 
Levetirasetam Davranışsal ve psikotik değişiklikler 

Kilo alınımı ya da kilo kaybı 
Klobazam Ciddi sedasyon,davranış ve bilişsel etkilenme, hipersali-

vasyon, koordinasyon bozukluğu
Tolerans ve ilaç azaltılırken nöbetlerde artış

Klonazepam Klobazama benzer 
Lamotrijin İdiosinkrazik döküntü, hepatotoksisite, hematolojik
Fenobarbital İdiosinkrazik döküntü, hepatotoksisite, hematolojik

Sedasyon, bilişsel ve konsanasyonda etkilenme, çocuk-
larda hiperaktivite ve ajitasyon 

Fenitoin İdiosinkrazik döküntü, hepatotoksisite, hematolojik
Ataksi, ensefalopati, gingival hiperplazi, hirsütizm, 
rahitis

Topiramat Hepatotoksisite, anhidroz, böbrek taşı 
Dikkat, konsantrasyon bozukluğu,yorgunluk, kilo kaybı,

Vigabatrin Geriye dönüşümsüz görme alanı kaybı, yorgunluk

Tablo 1. Antiepi-
leptiklerin major 
metabolik ve atılım 
yolları

Tablo 2. Antiepileptiklerin yan etkileri 
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Yeni tanı almış epilepside ilaç başlama prensipleri;
1. Epilepsi tanısından emin olmak gerekir
2. Hastanın tedavi gereksinimi olduğuna karar verilmelidir, uyaranlar gözden geçirilmeli 
3. Uygun ilaç monoterapi olarak başlanmalıdır, bazı ilaçların bazı nöbet tiplerini arttığı asla unutulmamalıdır ( tablo 4)
4. Başlangıç dozu düşük tutulmalı, doz giderek arttırılmalıdır
5. İlaç yan etkileri iyi açıklanmalı, aileler döküntü konusunda uyarılmalıdır
6. İzlemin önemi vurgulanmalıdır
7. Eşlik eden sorunlar ( davranış, psikolojik, eğitim vb) gözden geçirilmelidir 

Tablo 3. Acil tedavide kullanılan ilaçlar ve dozları

Tablo 4. Nöbetleri arttıran antiepileptikler

Antiepileptik ilaç IV doz (mg/kg) 
midazolam 0.1-0.2 

diazepam 0.2 

fenitoin 20 

fenobarbital 20-30 

valproik asit 20-25 

levetiracetam 20-50 

Antiepileptik Artan nöbet tipi
Karbamazepin Absans, atonik, miyoklonik
Okskarbazepin Absans, atonik, miyoklonik
Fenitoin Absans, atonik, miyoklonik
Fenobarbital Absans, atonik
Vigabatrin Absans , miyoklonik
Lamotrijin Miyoklonik 
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Konuşmacı : Murat Duman
  Akut laringotrakeobronşit (Krup)
   
  Levent Yılmaz
  Bronşiyolit

  Agop Çıtak
  Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) yeni tanı kriterleri 
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Akut Laringo Trakeobronşit (KRUP)
Murat Duman

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Acil Bilim Dalı

Krup 6 ay-6 yaş arası çocuklarda üst hava yolu tıkanıklığının en sık nedenidir. Krup, inspiratuvar stridor, ses kısıklığı, 
kaba havlar tarzda öksürük ve farklı derecelerde solunum sıkıntısını içiren bir klinik sendromu tanımlar. Larins, trakea 
ve bronşlar etkilenir ve krup sendromu içinde, laringotrakeit, laringotrakeobronşit, spazmotik krup bulunur. Sıklıkla 1-4 
günlük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını (seröz burun akıntısı, hafif ateş) takiben viral krup tipik bulguları olan, 
havlar tarzda öksürük ve inspiratuvar stridor gelişir. Bazı hastalarda ise viral enfeksiyon bulguları olmaksızın, özellikle 
atopisi olan daha büyük çocuklarda aniden bulgular ortaya çıkar ve bu tablo spazmotik krup olarak tanımlanır. Her iki krup 
tablosunun tedavisi aynıdır sadece başlangıç bulgu ve semptomları farklılık gösterir. Viral krup 6 ay ile 6 yaş arasında sık 
olarak görülürse de 12 yaşına kadar hastalık gözlenebilir ve pik yaşı iki yaş civarıdır. Erkeklerde kızlardan daha sık görülür, 
erkek kız oranı 1.5:1.0’dir. 

Parainfluenza virüsler (Tip 1,2,3) en sık nedendir ve olguların yaklaşık %75’lik kısmından sorumludur. Bunlar içinde 
insan Parainfluenza virus Tip 1 (HPIV-1) en sık etkendir ve tüm krup olguların yaklaşık %18’ini oluşturur. Adenovirüs, 
respiratory syncytial virus (RSV), rhinovirüs, enterovirüs and influenza virus A ve B krup nedeni olan diğer virüslerdir. 
Nadir olarak hafif krup olgularında Mycoplasma pneumoniae izole edilmiştir. Tüm yıl boyunca hastalık görülebilirse de 
parainfluenza virüse bağlı krup olguları daha çok sonbahar, RSV’ye bağlı olgular ise daha çok kış aylarında gözlenir.

Krup tanısı temel olarak klinik bulgularla konulur. Radyolojik değerlendirme tanıda yardımcı olabilir. Hastaların ancak 
%50’inde boyun filminde klasik olan kalem ucu bulgusu saptanabilir. Şüpheli olgularda, yan havayolu grafisi retrofaringi-
yal alanın ve epiglottun değerlendirilmesinde yardımcı olur. Özellikle 6 ayın altında krup bulguları ile gelen üst havayolu 
tıkanıklık bulgusu olan, yan havayolu grafisinde retrofaringiyal alanda genişleme saptanan, boyun bölgesinde kitle palpe 
edilen hastalarda bilgisayarlı tomografi çektirilmelidir.  Komplike olmayan olgularda göğüs grafisi gerekli değildir. İlave 
bulguları olan (hışıltı, ral, yabancı cisim aspirasyon öyküsü) olgularda göğüs grafisi çektirilebilir.

Değerlendirmedeki en önemli yaklaşım hava yolu tıkanıklığının derecesini belirlemektir. Hastalarda hızla bozulma 
olabileceği için sık ve tekrarlanan değerlendirmeler önemlidir. Klinik değerlendirme, çocuk anne kucağında ve huzursuz 
değilken yapılmaya çalışılmalıdır. Solunum sayısı, yardımcı solunum kaslarının kullanılıp kullanılmadığı, burun kanatları 
solunumu, siyanoz varlığı değerlendirilir. Krup ağırlık skoru klinik çalışmalarda ve hastaların tedavisinin standardizas-
yonunda sıklıkla kullanılmaktadır. En sık kullanılan skorlama sistemi Westley ve arkadaşlarının 1984’de tanımladıkları 
skorlama sistemidir. Bu skorlama sisteminde hastanın stridor, retraksiyon, hava girişi, siyanoz, dispne ve bilinç durumunun 
derecesine göre puan verilip bunların toplamı değerlendirilir. Hastalar aldıkları puana göre hafif, orta, ağır krup olarak sınıf-
landırılıp, tedavi ve izlem planları buna göre yapılır. Çalışmalarda yaygın kullanılan bir skorlama sistemi olmasına rağmen 
uygulayıcılar yeterli deneyime sahip değilse klinik pratikte geçerliliği daha sınırlıdır.

Tedavi
Kruplu hastalarda yaklaşımın temeli havayolu açıklığının sağlanmasıdır. Standart tedavi yaklaşımı oksijen, soğuk bu-

har, steroid ve nebülize adrenalin uygulamalarını içerir. 

Oksijen
Ağır kruplu, belirgin havayolu tıkanıklığı ve satürasyon düşüklüğü olan olgularda ilk başlanacak tedavidir. Oksijen 

uygularken hasta ajitasyonunun arttırılmamasına dikkat edilmeli, mümkünse hasta anne kucağında iken verilmelidir. 

Soğuk Buhar Tedavisi
Krup tedavisinde klasik olarak uzun yıllar boyunca soğuk buhar tedavisi, öksürük ataklarının ve laringiyal ödemin 
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azaltılması için önerilmiş ve kullanılmıştır. Teorik olarak vücut ısısından daha düşük ve daha az su buharı ile satüre soğuk 
buharın solunması, mukozada soğumaya, vazokonstrüksiyona ve ödemde azalmaya yol açar. İlaveten soğuk buhar sekres-
yonları sulandırarak, mukusun viskozitesini azaltır. Çocukların soğuk havaya çıkartılması semptomlarında azalmaya yol 
açar. Bununla beraber soğuk buharın rutin olarak kullanılması için bilimsel veriler yeterli değildir. Bu konuda yapılmış olan 
çalışmalarda soğuk buharın etkinliği gösterilememiştir. 

Kortikosteroid
1970’lere kadar kortikosteroidlerin krupta kullanımı tartışmalı idi. 1989 yılında yayınlanan metaanalizde steroidlerin 

yararının gösterilmesinden sonra daha yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Son yapılan metaanaliz çalışmalarında 
steroidlerin, 6 saat içinde semptomlarda düzelme oluşturduğu, acil servise dönüşleri azalttığı ve acil servisde kalış süresini, 
hastaneye yatışları ve ilave doz adrenalin gereksinimini azalttığı gösterilmiştir. Krupta kortikosteroidlerin etki mekanizma-
sı tam olarak bilinmemektedir. Hızlı anti-enflamatuvar etki ile veya vazokonstrüksiyon yaparak laringiyal ödemi azalttığı 
ileri sürülmektedir.

Farklı kortikosteroid formları krup tedavisinde kullanılmıştır. Özellikle dexametazon ve budesonid kullanımı ile ilgili 
çok sayıda çalışma vardır. Prednizolon ile dexametazonu karşılaştıran çalışmalar yeterli değildir, ayrıca birinin diğerine üs-
tünlüğünü gösteren çalışmada yoktur. Dexametazonun yarılanma ömrü prednizolonun iki katı ve etkisi daha hızlı başladığı 
için çoğunlukla önerilen dexametazon kullanılmasıdır. Dexametazon standart dozu 0.6 mg/kg’dır (max. 8 mg). Ancak son 
yıllarda yapılan çalışmalarda 0.3 mg/kg ve 0.15 mg/kg dozlarınında en az satandart doz kadar etkili olduğu gösterilmiştir. 
Aynı dozların oral veya intramuskuler kullanılmasında etkinlik farkı yoktur. Prednizon/prednizolon için önerilen doz 1 mg/
kg (max: 50 mg)’dır. Nebülize budesenid için önerilen doz 2 mg’dır. 

Adrenalin
Uzun yıllardır nebülize rasemik adrenalin orta ve ağır kruplu olguların standart tedavisinde kullanılmaktadır. Rasemik 

adrenalin, adrenalinin l- ve d- izomerlerinin 1:1 karışımını içerir, alfa ve beta adrenerjik reseptör uyarıcı etkilere sahiptir. 
Asıl etkiden sorumlu olan l- izomeridir, d- izomer taşikardi, hipertansiyon gibi kardiyovasküler yan etkileri azaltır. Rase-
mik adrenalin kuzey Amerika ülkeleri dışında pek çok ülkede bulunmamaktadır. Bu nedenle, l-adrenalin tek başına daha 
kolay bulunabilir olduğu için krup tedavisinde nebülizasyonla kullanılması önerilmektedir. Nebülize l-adrenalin kulanıl-
ması ile az sayıda olguda gelişen geçici taşikardi dışında yan etki bildirmemiştir. Ancak adrenalin preperatları sol ventrikül 
çıkım yolu darlığı olan kardiyak hastalarda (Fallot tetralojisi gibi) kullanılmamalıdır.

Adrenalinin krupta etki mekanizması kesin değildir. Trakeyal ve bronşial epitelyal vasküler geçirgenliği azalttığı, al-
fa-adrenerjik reseptörler üzerinden prekapiller arteriollerde vazokonstrüksiyon yaparak intertisyel sıvının reabsorbsiyonu 
arttırdığı, bu şekilde laringeal mukozal ödemi azaltarak, hava yolu çapını artırıp, hava akımını arttırdığı ileri sürülmekte-
dir. Etkisi ilk 30 dakika içinde başlar ve etki süresi yaklaşık 2 saattir. Nebulize adrenalin kullanılan hastaların yaklaşık % 
35’inde 2 saat içinde rebound oluşmakta ve semptomlar bazen daha ağır olarak tekrarlayabilmektedir. Bu nedenle nebülize 
adrenalin kullanılan hastalarda reboundun önlenmesi için birlikte steroid kullanılması ve hastaların en az 2-3 saat gözlen-
mesi önerilmektedir. Ağır olgularda doz 20 dakika aralarla tekrarlanabilir.

Nebülize rasemik adrenalin (%2.25 rasemik adrenalin) için önerilen doz 0.05-0.1 ml/kg, aynı miktarda serum fizyo-
lojikle karıştırılarak verilmesidir. L-adrenalin (1:1000) için önerilen standart doz 0.5 ml/kg (max. 5 ml), 2-3 ml serum 
fizyolojikle karıştırılarak verilmesidir. Ancak bu doz kullanıldığında 10 kg’lık çocuk hastada bile doz 5 ml olmaktadır. Bu 
nedenle l-adrenalinin rasemik adrenalin ile eşdeğerliğinden yararlanılarak kullanılması önerilen doz 0-20 kg arası 2.5 ml 
1:1000 adrenalin, 20-40 kg için 5 ml 1:1000 adrenalin şeklindedir. Bu dozlar kullanılarak yapılan çalışmada, l-adrenalin 
verilen 50 hastadan, sadece 3’ünde geçici taşikardi dışında yan etki saptamamıştır. 

Heliox
Helium oksijen karışımı (Heliox) seçilmiş ağır kruplu olgularda yararlıdır. Helium oldukça hafif, renksiz, kokusuz, 

fizyolojik olarak inert bir gasdır. Dansitesi havanın yedide biridir. Bu nedenle helium oksijen karışımı (heliox 80:20, 70:30) 
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türbülan akımın olduğu, havayolu direncinin yüksek olan alanlarda gas akımını kolaylaştırır. Buna bağlı olarak solunum 
işi azalır ve oksijenizasyon düzelir. Yapılan küçük vaka çalışmalarında helioxun etkili olduğu gösterilmişse de bulunma ve 
uygulama zorluğu, maliyeti nedeniyle tercih edilmemektedir.
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Akut Bronşiyolitis
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Akut bronşiyolit 2 yaş altı bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenlerinden biridir. [1] Her ne kadar 
human metapneumovirus, adenovirus, parainfluenza, rhinovirus ve influenza gibi virüsler de etyolojide yer alsalar da 
en çok Respiratory syncytial virus (RSV) bronşiyolite neden olmaktadır. [1, 2] En sık kış aylarında (Kasım-Mart ayları 
arası) görülür.[3] Fizyopatolojisinde özellikle RSV bronşiyal epiteli tahrip ederek küçük hava yollarında enflamasyona 
neden olur. Öncelikle mononükleer lökositler (özellikle lenfositler) peribronşiyal epitel dokuyu infiltre eder, ardından 
havayolunda ödem gelişir ve havayolu daralır. Enflamasyon ilerleyip solunum yolu epitelinde nekroza neden olarak yerini 
silyasız epitele bırakır. Böylece sekresyonları daha büyük havayollarına taşıyan, proksimale yönelik hareket azalır ve hava 
yolundaki daralma iyice belirginleşir. Ardından akciğerlerde hava çıkışı azalır, aşırı havalanma, hışıltı ve atelektazi gibi 
bulgular ortaya çıkar[3-5] 

 Akut bronşiyolitisin standart tedavisi bulguya yönelik ve destekleyicidir. Bu tedavi yeterli oksijenasyon sağlamak, 
bebeğin beslenmesinin ve sıvı alımının desteklenmesidir. Bunun dışındaki tedavilerin kanıta dayalı olarak yararı tam 
olarak kesinleştirilememiştir. Havayolu ödemi ve mukus tıkacı “baskın patolojik özellikler” olduğu için bu değişiklikleri 
azaltacak ve havayolundaki sekresyonların uzaklaştırılmasını artıracak tedavi şekillerinin yararının olabileceği 
umulmaktadır. Birçok klinikte tedavide beta-2 agonistler, epinefrin kullanılmaktadır. Steroidlerin tedavide kullanılmasını 
destekleyen çalışmalar yoktur. Bu nedenle sadece astımdan ayırt edilemeyen olgularda kullanılması göz önüne alınabilir.
[1, 3, 5-9] Üzerinde halen çalışmaların yürütüldüğü diğer tedavi yöntemleri ise; 1- Hipertonik salinin mukosilyer temizleme 
işlevini normal kişilerde, astımda, bronşiyektazide, kistik fibroziste ve sinonasal hastalıklarda iyileştirdiği gösterilmiştir.
[1, 10-13] Bu çalışmaların ışığında akut bronşiyolitiste de hipertonik salinin etkisini araştıran çalışmalar yapılmaktadır.[2, 4, 

5, 14], 2- Antiviral tedavi olarak Ribavirin’in her defasında kullanımı önerilmemekle birlikte ağır bronşiyolit olgularının 
hastanede ve mekanik ventilatörde kalış süresini kısalttığı ve sonraki yaşamında tekrarlayan hışıltı nöbetlerini azalttığı ileri 
sürülmektedir. [15], 3- İnterferon tedavisinin yararı gösterilememiştir. [16, 17], 3- Sürfaktan kullanımının istatistiksel olarak 
anlamlı olmasa da mekanik ventilatörde kalış süresini azalttığı, oksijenizasyonda ve ventilasyon indekslerinde küçük 
iyileşmeler yaptığı gözlemi mevcuttur. [18, 19], 4- Helyum-Oksijen bileşimi  orta-ağır şiddetli RSV bronşiyolitli olgularda 
klinik ölçeklerde iyileşme ve taşipne-taşikardi, yardımcı solunum kaslarını kullanma, ekspiratuvar hışıltı gibi solunumsal 
bulgularda gerileme ile kendini gösteren solunum işlevlerinde klinik olarak düzelme, ek olarak çocuk yoğun bakımda 
yatış süresinde azalma gözlenmiştir. [20, 21],  5- Nitrik oksit, 6- Antikolinerjikler, 7- Rekombinan insan deoksiribonükleaz-1, 
8- İmmünglobilinler, 9- İnterferonlar, 10-Lökotrien antagonistleri, 11- Vitamin A, 12- Çok sayıda antiviral etkili maddeler 
(nükleozid analogları, imidazopiridinler, tartarik asit esterleri vs). 
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Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) tanı kriterleri 1994 yılındaki Amerika – Avrupa uzlaşı konferansı’nda be-
lirlenmiştir (Tablo 1). Bu tanım benimsenmiş olmasına rağmen yıllar içinde tanı kriterleri ile ilgili eleştiler artmıştır. 2011 
yılında Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM) ve Amerika Yoğun Bakım Derneği (SCCM) Berlin’nde toplanarak ARDS 
tanı kriterlerini gözden geçirerek değişiklik yapmışlardır (Tablo 2).

Mekanik Ventilasyon
Suni solunum kavramı çok eskiden beri bilinmekle beraber yaygın bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlanması 

20. Yüzyılda olmuştur. Negatif basınçlı ventilasyon ile başlayan bu süreç 1950’li yılların sonuna doğru pozitif basınçlı 
ventilasyon (PBV) ile yaygın hale gelmiştir. Günümüzde PBV standart ve en sık uygulanan bir yöntem haline gelmiştir. 
Son 30 yılda ise mekanik ventilasyon teknolojisindeki ilerleme (mikroprosesor, elektronik sensorlar, ve feed back meka-
nizması) çok hızlı olmuştur. Mikrokompüter destekli yeni kuşak mekanik ventilatörlerin geliştirilmesi hayvan modelleri 
üzerinde yapılmaktadır ve klinik çalışma destekleri genellikle yeterli değildir. Mekanik ventilasyonun kullanımının yay-
gınlaşması ve araştırma sayısının artması ile birlikte mekanik ventilasyonun eskiden sanıldığın aksine zararsız bir yöntem 
olmadığı anlaşılmıştır (oksijen toksisitesi, barotravma, mekanik ventilasyona bağlı akciğer hasarı,…). Bu nedenle yeni 
ve daha güvenilir ventilasyon tekniklerinin ve mekanik ventilatörlerinin geliştirilmesine yönelik arayışlar vardır. Standart 
veya geleneksel anlamında kullanılan “konvansiyonel mekanik ventilasyon” yanında “konvansiyonel olmayan” yöntemler 
de uygulanmaya başlanmıştır. Yeni yöntemlerin yoğun insan gücüne ihtiyaç duyması, maliyetinin fazlalığı ve/veya yan 

Tablo 1: 1994 Amerika –Avrupa uzlaşı kriterleri

Tanı Oksijenizasyon Akciğer grafisi PAOB
ALI PaO2/FİO2   ≤ 300 Bilateral akciğer ödemi görünümü ≤ 18
ARDS PaO2/FİO2   ≤ 200 Bilateral akciğer ödemi görünümü ≤ 18

ALI: Akut akciğer hasarı
PaO2/FiO2: Parsiyel arteryel O2 basıncının, solunan havadaki oksijen konsantrasyonuna oranı (PaO2/FiO2)
PAOB: pulmoner arter oklüzyon basıncı

Tablo 2: 2011 ARDS Berlin Tanımlaması

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
Zamanlama Bir hafta içinde başlayan yeni veya artan solunum semptomları
AC grafisi (a) Bilateral opasite: effüzyon, lober kollaps veya nodule bağlı olmamalı
Ödemin nedeni Solunum yetmezliğinin nedeni kalp yetmezliği veya sıvı yükü olmamalı,

Eğer risk faktörü yoksa hidrostatik ödemi dışlamak için EKO olmalı
Hipoksemi (b)
    Hafif 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg ve PEEPveya CPAP ≥ 5 cm H2O
   Orta 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg ve PEEP ≥ 5 cm H2O
  Ağır PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg ve PEEP ≥ 5 cm H2O

(a)    Akciğer grafisi veya BT

(b)   Eğer yükseklik 1000 mt’nin üstünde ise düzeltme faktörü eklenmeli (PaO2/FiO2 X barometrik basınç/760)
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etkilerinin olması konvansiyonel ventilasyon yöntemlerinden vazgeçilmemesine neden olmaktadır. 
Konvansiyonel mekanik ventilasyon kavramı literatürde tam olarak tanımlanmamıştır. Bazı kaynaklar konvansiyonel 

olmayan mekanik ventilasyon başlığı altında high frequency ventilation (HFOV, HEPPV, HFFI, HFJV), nitrik oksit ve 
ECMO’dan bahsederken, diğer kaynaklar akciğeri koruyucu ventilasyon tekniklerini de (permisif hiperkapni) bu başlık 
altında toplamaktadır.

Pozitif basınçlı ventilasyon (PBV)  invazif veya noninvazif şekilde yapılmaktadır. Geçmişte tüm PBV’ler endotrakeal 
yolla (invazif) uygulanırken günümüzde noninvazif ventilasyon giderek daha sık kullanılmaktadır. 

Mekanik ventilasyon uygulamasının 4 önemli amacı vardır: Oksijen sunumunu artırmak, alveoler ventilasyonu sağla-
mak, solunum mekaniğinin normale dönmesini sağlamak veya korumak ve solunum işini azaltmak. 

Noninvazif Mekanik Ventilasyon
Non invazif mekanik ventilasyon yönteminin gelişmesinde en önemli noktalardan biri invazif mekanik ventilasyona 

bağlı komplikasyonlarından korunmaktır. İnvazif mekanik ventilasyon solunum desteği açısından çok etkili bir yol olma-
sına rağmen komplikasyonlarının da fazla olması ile daha güvenli yöntemler aranmış ve non invazif mekanik ventilasyon 
yöntemi geliştirilmiştir. 

Non invazif mekanik ventilasyon (NİV) maske veya yüz maskesi ile ventilasyon desteği sağlanmasıdır. İlk olarak nöro-
müsküler hastalığı bağlı noktürnal hipoventilasyon saptanan çocuklarda evde ventilasyon amacıyla kullanılmıştır. Son 20 
yılda ise giderek daha sık  kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. 

Birçok hastalık grubunda NIV uygulanmaktadır. Günümüzde en sık olarak hafif veya orta akut solunum yetmezliğinde 
ve kronik evde ventilasyonda NİV uygulanmaktadır. 

Tablo 1: NİV Endikasyonları
Sık 
1. Nokturnal santral ventilasyon
2. Kronik akciğer hastalığı
3. Nöromüsküler hastalık
4. Kistik fibroz
5. Kalp yetmezliği
Daha az sıklıkta 
1. Akut solunum yetmezliği: ARDS
2. Postekstübasyon sonrası geçici üst hava yolu obstrüksiyonu
3. Pnömoni
4. Astım, bronşiolit
5. Pulmoner ödem
6. Entübasyonun reddi 
Akut solunum yetmezliğinde çocuklarda sık kullanılmaya başlanmıştır. Hastanın durumuna göre ya da entübasyon 

kaçınılmaz ise NİV’de ısrar edilmemelidir.
NİV’de en önemli kontrendikasyon bilinç değişikliği gibi üst havayolu koruyucu refleksinin kaybolduğu durumlar, 

veya bağırsaktaki artan gazın iyileşmeyi bozma ihtimali olduğu yakın zamanda gastrointestinal operasyonlardır. 
NİV genelde nazal maske veya oronazal maske ile uygulanmaktadır. Nazal maske değişik boyutlarda bulunmaktadır. 

Fakat küçük çocuklara uygun boyutta nazal maske yoktur.  Nazal maske genelde kronik ventilatör desteğinde kullanılır.  
Çocuklar konuşabildikleri ve yemek yiyebildikleri için daha iyi tolere ederler. Oronazal maskeler hem burunu hem de yüzü 
kapsayan maskelerdir. Nazal maskeye göre daha rahatsızdır. Nazal maskede ağızdan olan hava kaçağı oronazal maskede 
olmaz. Buda hastanın daha iyi ventilasyonunu sağlar. Erişkin hastalarda yapılan çalışmalarda nazal veya oronazal maske 
ile ventilasyonda gaz değişimi açısından bir fark saptanmamıştır.  Diğer yandan nazal maske daha iyi tolere edilmiştir. Yeni 
tip maskeler de geliştirilmektedir. Yüzü tamamen kaplayan maskeler özellikle erişkin hastalarda kullanılmaya başlanmıştır. 
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Helmet hastanın kafasının tümünü kapsayan yeni tip maskelerden biridir. Helmet maske ile hasta etrafı ile daha iyi ilişki 
kurar. Yüzün yapısından bağımsız olarak her hastaya kullanılabilir. 

NİV her türlü mekanik ventilatör ile uygulanabilir. Yoğun bakımlarda kullanılan gelişmiş mekanik ventilatörler yanın-
da bilevel basınç kontrollü cihazlar veya CPAP cihazları ile de uygulanabilmektedir. Günümüzde en sık NİV için üretilen 
taşınması kolay bilevel ventilatörler kullanılmaktadır.  Bu ventilatörler belirgin hava kaçağında dahi çalışabilmekte ve 
yüksek akım oluşturabilmektedir. Klasik yoğun ventilatörlerine göre daha ucuz ve hafiftir. Taşınması kolaydır. Gelişmiş 
cihazlar ile basınç kontrollü veya hacim kontrollü ventilasyon uygulanabilmektedir. Bu ventilatörler yoğun bakım ven-
tilatörlerine göre daha az basınç oluşturabilmektedir. Bu ventilatörlerin devresi tek hortumdan oluşması nedeniyle CO2 
yeniden soluma ihtimali vardır.  Basınç destek en kullanılan moddur. 

NİV’in uygulamasında en önemli faktörlerden biri hastanın rahat ve koopere olmasıdır. Hastanın verdiği bilgiler ve 
basıncın titrasyonu başarı oranını artırır. Bu açıdan başlangıçta NİV uygulaması konvansiyonel ventilasyona göre daha 
fazla zaman  alır. Bu bazı hekimlerim NİV kullanmama nedenlerinden biri olabilir.

NİV’de en sık komplikasyon maskenin kenarlarının cilde yaptığı bası sonucu oluşan deri hasarlarıdır. Burun ve farenks 
mukozasında kuruluk, aspirasyon, mide dilatasyonuna bağlı abdominal distansiyon diğer komplikasyonlardır. 

Yeni Modlar
Teknolojik ilerleme ve mekanik ventilatörlerin mikroprosesör, elektronik sensörler, ve feed back mekanizmalarının 

geliştirilmesi ile yeni modlar geliştirilmiştir. Amaç mekanik ventilatöre bağlı akciğer hasarını önlemek, hasta ventilatör 
uyumunu artırmak ve hastayı mekanik ventilatörden erken dönemde ayırmaktır. Bu inovasyon çalışmasına “alternatif 
mod” adı verilerek klasik volüm kontrollü ve basınç kontrollü modlardan ayırmak istenmiştir. Birçok klinisyen bu modları 
kullanmamasına rağmen bazı merkezler giderek daha fazla kullanmaya başlamıştır. 

1. Yüksek Frekanslı Ventilasyon (Hfv)
Yüksek frekanslı pozitif basınçlı ventilasyon (HFPPV) - akım kesici (HFIV)
Yüksek frekanslı jet ventilasyon (HFJV) 
Yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFOV) 
2. Ayarlı Destek Ventilasyonu [Adaptive Support Ventilation (ASV)]
3. Orantılı Destek Ventilasyonu [Proportional Assist Ventilation (PAV)]
4. Otomatik Tüp Kompanzasyonu [Automatic Tube Compensation (ATC)]
5. Havayolu Basıncını Salıverme Ventilasyonu [Airway Pressure-Release Ventilation (APRV)]

ECMO
Ekstrakorporal membran oksijenasyonu (extracorporeal membrane oxygenation) (ECMO) kanın vücuttan alınarak bir 

pompa (sentrifugal veya roller) yardımıyla oksijenatörden geçirilerek hastaya verilmesine dayanır. ECMO genellikle ve-
no-arteryel olarak, hem kardiyak hem de pulmoner destek sağlamak amacı ile kullanılır. Kardiyak fonksiyonların yeterli 
olduğu durumlarda sadece pulmoner fonksiyonların desteklenmesi için venö- venöz ECMO yapılabilir.

ECMO çocuk yoğun bakım pratiğinde giderek daha fazla uygulanmaya başlanmıştır. Alternatif modlar özellikle de 
HFO uygulamasına yanıtsız ARDS olgularında ECMO uygulaması giderek artmaktadır. Diğer yandan Septik Şok 2012 
Klavuzunda refrakter septik şokta ECMO uygulaması önerilmektedir.

Kaynaklar
1. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, Camporota L, Slutsky AS. Acute 

respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun 20;307(23):2526-33.
2. Mann A, Early GL Acute respiratory distress syndrome Mo Med. 2012 Sep-Oct;109(5):371-5.
3. Chang SY, Dabbagh O, Gajic O, Patrawalla A, Elie MC, Talmor D, Malhotra A, Adesanya A, 3rd HL, Blum JM, Park PK, Gong MN. Contemporary 

Ventilator Management in Patients with and at risk of ALI/ARDS Respir Care. 2012 Aug 16
4. Cortés I, Peñuelas O, Esteban A. Acute respiratory distress syndrome: evaluation and management. Minerva Anestesiol. 2012 Mar;78(3):343-57.
5. Pipeling MR, Fan E. Therapies for refractory hypoxemia in acute respiratory distress syndrome JAMA. 2010 Dec 8;304(22):2521-7
6. Raoof S, Goulet K, Esan A, Hess DR, Sessler CN. Severe hypoxemic respiratory failure: part 2--nonventilatory strategies Chest. 2010 Jun;137(6):1437-48.



36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

71

PANEL

Salon B

9 Nisan 2014

17:00 - 18:00

İntrauterin ve Yenidoğan
Döneminde Kardiyolojik Aciller

Başkan : Türkan Ertuğrul, Zeynep İnce 

Konuşmacı : Rukiye Eker Ömeroğlu
  İntrauterin Dönemde Kardiyolojik Aciller
   
  Aygün Dindar
  Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller-Medikal Yaklaşım

  Kemal Nişli
  Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller-Girişimsel Yaklaşım



72

36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

Fetal Kardiyak Aciller 
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Fetusun anne karnında kaybedilme nedenlerinin yaklaşık yarısı kardiyak orijinlidir. Kardiyak problemlerin önemli bir 
kısmının nedeni yapısal sorunlara bağlı ortaya çıkan fonksiyonel sorunlar iken bir kısmı da fonksiyonel sorunlar sonucu 
ortaya çıkan kalp yetersizliğidir.

Fetal myokardın yapısı erişkin myokarddan oldukça farklıdır. Yapısal farklılıkların başında T-tubular sistemin daha 
az olması ve myofibrillerinin organizasyonlarını tamamlamamış olmalarıdır, sarkoplazmik retikuluma kalsiyum alımı da 
farklıdır. İmmatür myokardın yetersiz sempatik innervasyonu da myokardın strese yanıtını olumsuz etkiler. Fetal myokar-
dın enerjisi tamamen glikoza bağlıdır, halbuki erişkin myokardında major enerji kaynağı yağ asitleridir. Bu özelliklerden 
dolayı fetal kalbin kontraksiyon gücü daha zayıftır, myokard kompliyansı düşüktür ve Frank Starling mekanizması zayıftır. 
Adrenoreseptörlerin olmaması strese myokard yanıtını düşürür. Kardiyak output üzerinde kalp hızının etkisi fazladır.

Özetle, fetusta kardiyak outputun major determinantı fetal ventrikülün arka yüküdür (afterload). Ejeksiyona direnç 
artıran herhangi bir faktör ventrikülün hem sistolik hem diyastolik fonksiyonlarına etki ederek ventriküler sistolik atım 
volümünü düşürecektir. Mesela, plasental disfonksiyona bağlı fetal büyüme geriliğinde, kombine kardiyak output artmış 
plasental direnç nedeniyle düşer.

Fetusta kalp yetersizliğinin tanımı diğer dönemlerdeki gibi doku perfüzyonunun yetersizliği olarak tanımlanır. Yetersiz 
doku perfüzyonu sonucunda kan akımını vital organlara sevk edebilmek için birçok kompleks mekanizma devreye girer. 
Bunların başında dolaşan katekolamin artışı gelir. Aynı zamanda su ve tuz retansiyonu sağlayan hormonal mekanizmalar da 
myokardiyal ön yükü arttırmak amacıyla devreye girer. Bunlar arasında plazma arginin vazopresin (idrar üretimini azaltır), 
anjiotensin II (sıvı birikimini arttırır) ve atriyal natriüretik peptid (kapiller geçişi arttırır) sayılabilir. Ventriküler diyastol 
sonu basınç, atriyal basınç ve santral venöz basıncın yükselmesi fetusta zaten normalde fazla olan vasküler geçirgenlikten 
damar dışına sıvı geçişine neden olur. Fetusta albumin düzeyinin düşük olması da düşük onkotik basınca yol açarak kapil-
lerlerden çevre dokuya sıvı hareketine yardımcı olur. Yükselmiş venöz basınç lenfatik akımı da yavaşlatarak sıvı birikimini 
arttırır. Özetle fetusun kalp yetersizliği hidrops ile sonuçlanır.

Fetusta kalp yetersizliğinin en önemli nedenleri tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1: Fetal Konjestif Kalp Yetersizliği Nedenleri
• Fetal aritmiler

• Anemi

• Valvüler yetersizlik olan doğumsal kalp hastalıkları

• Diyafragma hernisi veya kistik higroma gibi nonkardiyak malformasyonlar

• Bilateral çıkış yolu darlıkları

• Plasental disfonksiyon

• İkizden ikize transfüzyon

• Yüksek kardiyak output nedeni olan arteriyovenöz fistüller

• Myokard hastalıkları
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Kalp yetersizliğine götürebilecek nedenlerin mevcudiyetinde kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi fetal ultraso-
nografi ile yapılabilir. Bulguların derecelendirilmesi kalp yetersizliğinin ağırlığı hakkında bilgi verir. Tablo 2 bu amaçla 
kullanılan kardiyovasküler profil skorlamanın özetini göstermektedir.

Tablo 2: Kardiyovasküler Profil Skoru
• Hidrops: Efüzyon (-1); cilt ödemi (-2)

• Venöz Doppler: Duktus venozusta atriyal reversal akım (-1), umblikal vende atriyal pulsasyon (-2)

• Kalp boyutu: C/T oranı > 0.35 (-1), > 0.5 (-2)

• Kardiyak fonksiyon: RV/LV, kısalma yüzdesi < 0.28 (-1), TY (-1), MY (-1), pulmoner veya aort yetersizliği (-1), 
kapak yetersizliği dP/dt 400 mmHg/s (-2), ventriküler hipertrofi (-1), monofazik doluş (-2)

• Umblikal  arter: End-diyastolik velosite yokluğu (-1), tersine dönmüş diyastolik velosite (-2)

Her kategorinin maksimum katkısı 2 puandır.
Fetal kalp yeterizliğine götüren nedenlerin başında gelen fetal ritim bozukluklarında en önemli özellik kalp hızının 

50’nin altına düşmesi ya da 200’ün üzerine çıkmasıdır. Sadece düzensizlik ile seyreden disritmilerde kalp yetersizliği 
görülmez. 

Fetal dönemde kalp yetersizliğine neden olan en önemli disritmi tipi supraventriküler taşikardilerdir. Supraventriküler 
taşikardiler içinde de ilave kısa yolların mevcudiyeti ile oluşan re-entri taşikardiler ilk sırayı alır. Atrioventriküler Reentran 
Taşikardi (AVRT), Atrioventriküler Nodal Reentran Taşikardi (AVNRT), Permanent Junctional Reentran Taşikardi (PJRT) 
bunlara örnektir. Atriyum içi reentrilerle oluşan Atriyal flutter SVT’lerden sonra ikinci sıklıkta görülen taşikardidir. Atriyal 
ektopik taşikardi de reentri mekanizması dışında taşikardi nedenleri arasındadır. Ventriküler taşikardi oldukça nadirdir. Ge-
nellikle myokard hastalıkları ve iyon kanal hastalıklarında görülür. Kalp hızının dakikada 50’nin altına düşmesi nedeniyle 
kardiyak outputu düşüren tam kalp blokları da kalp yetersizliğine neden olur. Tam blokların bir kısmı yapısal kalp hastalık-
ları ile birlikte olabilir ki en sık görülenleri sol sol atriyal izomerizm ve atriyo-ventriküler diskordanstır. Malformasyonsuz 
izole AV tam blok ise en sık Sistemik Lupus Eritematozus’lu gebelerin bebeklerinde SS/La ve SS/Ro antikorlarının ileti 
yollarında oluşturduğu fibrozis nedeniyle ortaya çıkar.

Ağır anemi, özellikle Rh uyuşmazlığına bağlı olarak ortaya çıkan hemolitik anemi fetal kalp yetersizliğinin önemli 
nedenlerinden biridir. İkizden ikize transfüzyonda da verici fetus ağır anemi nedeniyle kalp yetersizliğine girer.

Valvüler yetersizlik nedeniyle gelişen malformasyonlara örnek olarak AVSD, Ebstein anomalisi ve pulmoner kapak 
yokluğu ile birlikte olan Fallot tetralojisi verilebilir. Diyafragma hernisi ve kistik higroma mekanik etkileri ile kalp yeter-
sizliğine neden olabilir.

İkizden ikize transfüzyonda alıcı fetusta volüm artışının dengelenememesi sonucu kalp yetersizliğine götürür.
Yüksek kardiyak outputa neden olabilen geniş arterio-venöz fistüller de fetal kalp yetersizliğine neden olur.

Fetal Kalp Yetersizliğinde Tedavi:
Nedene yönelik olmalıdır. Ancak fetal dönemde yapılabilecek tedavi sınırlıdır.
Plasentanın direncini arttıran plasental disfonksiyonda annenin yatak istirahati, beslenmesinin düzenlenmesi ve oksijen 

verilmesi yararlı olabilir. Tokolitik ilaçlar plasentayı gevşetebilir ve fonksiyonlarını düzeltebilir.
Digoksin disritmi, kapak yetersizlikleri, myokard hastalıkları, anemi ve büyük arteriyo-venöz fistüller sonucu olan kalp 

yetersizliklerinde kullanılabilir. Lanoxin de bu amaçla kullanılabilir. Anemide umblikal ven yoluyla transfüzyon ve ikizden 
ikize transfüzyonda lazer tedavisi başarılıdır.

Tam AV blokta dexametazon ve sempatomimetik ilaçlar kullanılabilir.
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Doğumsal kalp hastalıkları (DKH), her 1000 canlı doğumda 8 oranında görülür. Yaşamın ilk günlerinde girişim gerek-
tirenler kritik DKH olarak tanımlanır. Bu hastalıklarda yeterli pulmoner veya sistemik kan akımını sağlamak için duktus 
arteriozusun devamlılığı gerekmektedir. Yenidoğanın kritik DKH’ları tedavi edilmezse yaşamın ilk ayında ölümle sonuç-
lanan hastalıklardır. Bu ölümlerin % 60’ını hipoplastik sol kalp sendromu, büyük arterlerin transpozisyonu ve aort koark-
tasyonu oluşturur.

Günümüzde genellikle prenatal ultrason ile DKH varlığı gösterilmekle beraber, bazen fark edilmeyebilir ve klinik 
bulgular da belirgin olmayabilir. Bu nedenle pulse oksimetre taraması ile DKH’larının erken tanısı önerilmektedir. Her 
yenidoğan doğumda siyanotiktir. 2. dk’da sağ elde % 73 olan satürasyon 10. dk’da % 92’ye yükselir, 1. st sonunda % 95’e 
ulaşır. Daha sonra % 98’lerde stabilize olur. Beslenme ve apne nöbetlerinde kısa süreler için düşebilir. 24 saatin sonunda 
arteryel oksijen satürasyonunun % 96’nın altında bulunması başlangıçta belirgin siyanoza yol açmayan ancak, hipoksemi-
nin var olduğu kritik DKH’larının erken tanısını sağlar. Bu bebeklere ekokardiyografi ile kesin tanı konur. Bu yöntemin 
tüm kritik DKH’larını gösterebilme duyarlılığı % 70 oranındadır. Sol kalp anomalilerinde ise bu oran ortalama % 50’dir. 
Aort koarktasyonu gibi obstrüktif sol kalp anomalilerinde bu test kolaylıkla geçilebilir.

DKH’ndan kuşkulanılan yenidoğanı değerlendirmede kullanılacak bir diğer yöntem ise serum b tipi natriüretik peptid 
(BNP) düzeyini tayin etmektir. BNP kardiyovasküler sistemi etkileyen natriüretik peptid ailesinin bir üyesidir. Miyokard 
dokusu tarafından, duvar stresi, damar tonüs modifikasyonu ve hacim homeostazisindeki değişikliklere yanıt olarak üre-
tilir. Erişkinde kalp hastalığının güvenilir bir göstergesidir. Yenidoğanda da DKH şüphesinde kullanılabileceği gösteril-
miştir. Şokta gelen birkaç günlük bir yenidoğanda, septik ya da kardiyojenik şok ayrımını yapmada işe yarar. Kritik DKH 
varlığında ortalama serum BNP düzeyi 2000 pg/mL’yi geçerken, eğer etyoloji farklı ise 20 pg/mL’nin altında değerler 
söz konusu olacaktır. Böylece ekokardiyografiye ulaşana dek prostaglandin perfüzyonuna ve gerekirse inotropik ajanlarla 
tedaviye başlanabilecektir.

Akciğer grafisi: 
Giderek önemini yitirmekle beraber, değerlendirmede tanıya yardımcıdır. Fallot Tetralojisinde “tahta pabuç” görünü-

mü, solunum sıkıntısı olan bir bebekte sağ arkus aortanın varlığı ile vasküler ring düşünülmesi kolaylaşır. Kardiyotorasik 
indeksin % 60’ı geçmesi özellikle LV büyümesini yansıtır. Sağ ventrikül büyümesi lateral grafide değerlendirilir. 

Yenidoğanda akciğer grafisinde timus varlığı da değerlendirilmelidir. Timus yokluğu 22q11 delesyonu (Di George 
Sendromu) tanısı için önemlidir.

Pulmoner kan akımının azalmış normal ya da artmış olduğu da göğüs grafisi ile değerlendirilir. Fallot tetralojisi, pulmo-
ner atrezi gibi lezyonlarda damarlanma azalmışken, artmış akciğer akımı, duktusa bağlı sistemik dolaşımı veya obstrükte 
pulmoner venöz dönüşü düşündürür.

Heterotaksi sendromlarında yine kardiyak pozisyon anomalileri, mezokardi veya dekstrokardi akciğer grafisi ile görü-
lebilir. Yine DKH’larına eşlik edebilen diyafragma eventrasyonu veya diyafragma hernisi gibi ekstrakardiyak anomaliler 
de yakalanabilir.

EKG:
Normal yenidoğanda sağ ventrikül hipertrofisi ve sağ aks deviasyonu görülür. Fallot tetralojisi, büyük arterlerin 

transpozisyonu ve aortik atrezi gibi kritik DKH’larında da aynı bulgular vardır. Ancak triküspid atrezisinde mutlaka sol 
aks deviasyonu ve sol ventrikül hipertrofisi bulunur.

DKH tanısı konulan yenidoğanın laboratuar değerlendirilmesi:
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Arteryel kan gazı sonuçları önemlidir. Siyanotik yenidoğanda % 100 oksijen solutularak yapılan hiperoksi testi ile satü-
rasyonda değişiklik olmaması veya arter kan gazında Po2 100 mmHg’nın üzerine çıkmaması DKH’nı gösterir. Metabolik 
asidoz, serum laktat düzeyinin bozulmuş doku perfüzyonuna bağlı artışı ile süratle gelişir. 

Serum BNP düzeyleri DKH’lı bebeğin preoperatif değerlendirilmesinde de önemlidir. Prostaglandin E1 perfüzyonuna 
rağmen sürekli yüksek BNP, kardiyak atım hacmini arttırmak için inotropik destek ve mekanik ventilasyon gibi diğer gi-
rişimlere gereksinimi gösterir.

DKH’lı bir yenidoğanda optimal oksijen satürasyonunu göstermek, pulmoner ve sistemik damar dirençlerinin kardiyak 
atım hacmi ve sistemik kan akımı üzerine etkisini anlamak ile olur. Örneğin, duktusa bağımlı lezyonlarda, oksijen satüras-
yonunun % 85’in üzerinde olması, yüksek pulmoner sistemik akım oranını gösterir, konjestif kalp yetersizliği ve yetersiz 
sistemik perfüzyona yol açar.

Doku oksijenasyonunu değerlendirirken miks venöz satürasyon da göz önünde tutulmalıdır.
Kritik DKH olan yenidoğanda ekstrakardiyak anomaliler de sıktır. Nörolojik, renal, gastrointestinal, iskelet anomalileri 

ve genetik hastalıkların varlığı defektin tipine ve hastanın kliniğine göre değerlendirme yapılarak araştırılmalıdır.
Hipoplastik sol kalp sendomu gibi ciddi kalp anomalisi olan bebeklerde korpus kallozun agenezisi veya hidrosefali gibi 

yapısal beyin anomalileri sıktır. Ayrıca kalp cerrahisi öncesi varsa intrakariyal kanamaların da preoperatif belirlenmesi açı-
sından kraniyal ultrasonografi yapılması önemlidir. Çünkü kalp cerrahisi sırasında verilecek antikoagülan tedavi kanamada 
artışa sebep olacaktır. 

Böbrek ultrasonları da operasyon öncesi böbrek anomalileri veya tek böbrek varlığını dışlamak amacı ile yapılmalıdır. 
Ancak böbrek fonksiyonları normal ise operasyon yapılabilir. Yine heterotaksi sendromu olan bebeklerde % 70 sıklıkta 
görülebilen malrotasyonu yanı sıra aspleni veya polispleni varlığını gösterebilmek için abdominal ultrason yapılabilir. 

Kritik DKH’lı yenidoğanda tedavi yaklaşımı:
   Prostaglandin E1:
 Postnatal olarak duktus arteriozusa bağımlı dört anomali grubu vardır.
1- Sistemik akımın total (hipoplastik sol kalp sendromu) ya da kısmen (kesintili aortik arkus) duktus yolu ile olduğu 

hastalıklar,
2- Pulmoner kan akımının duktusa bağlı olduğu hastalıklar (pulmoner atrezi),
3- Karışım için duktusa bağımlı hastalıklar  (büyük arterlerin transpozisyonu)
4- Duktusun kapanması ile koarktasyonun belirginleşmesi.
PDA genellikle 4. günün sonunda fizyolojik olarak kapanır. Bu nedenle kritik DKH düşünülen bebeklerde prostaglan-

din E1 başlanmalıdır. Prostaglandin E1 dozu hastanın klinik durumuna göre ayarlanır. Şokta gelen hastaya 0.05 – 0.1 mg/
kg/dk’da başlanırken durum stabilize olduğunda doz 0.01 mg/kg/dk’ya kadar düşürülür.

Prostaglandin hipotansiyon ve apneye neden olabilir. Volüm artırımı, mekanik ventilasyon, IV kafein veya aminofilin 
ile bu yan etkilerin önüne geçilir. BAT’da tek başına prostaglandin infüzyonu yeterli gelmeyebilir ve acil balon atriyal 
septostomi gerekir. 

Kritik doğumsal kalp hastalığı olan yenidoğanda transkateter girişimsel tedavi:
Girişimsel transkateter işlemler yenidoğanda hayat kurtarıcı palyatif işlemler olabildiği gibi, bazı durumlarda cerrahi 

tedavinin yerini de alabilirler. 

Balon atriyal septostomi: 
İlk kez 1966’da Rashkind ve Miller tarafından uygulanan bu yöntemle interatriyal şant sağlanarak her iki dolaşımda 

yeterli karışım sağlanır.
İndikasyonlar: Büyük arterlerin transpozisyonu, restriktif PFO’lu, triküspid atrezisi veya DORV, mitral stenozla be-

raber tek ventrikül, intakt septumlu pulmoner atrezide eğer sistemik-pulmoner arter şantı yapılacaksa ve total anormal 
pulmoner venöz dönüştür. Genellikle başarılı bir işlem olup, mortalite riski düşüktür.
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Balon valvüloplasti ve anjiyoplasti:
Pulmoner valvüloplasti: Kritik pulmoner stenozun yenidoğanlarda ilk tedavi seçeneğidir. PGE1 perfüzyonu ile duk-

tus devamlılığı sağlanırken, kapak anulusunun % 120-130’u çapında bir balon ile pulmoner kapak dilate edilir. Kapakta 
membranöz atrezi varsa kılavuz tel ya da kateter radyofrekans uygulanarak kapak perfore edilip, ardından balonla dilate 
edilir. Başarılı işlemden sonra prostaglandin infüzyonu kesilerek akımın yeterliliği değerlendirilir. Amaç kapak düzeyinde 
basınç gradientini < 30 mmHg‘ya indirmek olup, mortalite oranı düşüktür.  

 İzlemde redilatasyonlar gerekebilir. % 9 vakada pulmoner kapakta yetersizlik olabilir. Cerrahi girişimde ise bu 
oran % 25’dir.

 Displastik pulmoner kapakta başarı oranı düşüktür. 
 Pulmoner atrezili bebeklerde, RV morfolojisi ve pulmoner anulus çapı nedeni ile yeterli antegrad akımın sağlana-

madığı durumlarda Blalock-Taussig şant ta gerekebilir.
Balon aortik valvüloplasti: Kritik aort kapak darlığı olan yenidoğanlarda uygulanır. Pulmoner valvüloplastiden çok 

daha zor olup, morbidite ve mortalite oranı yüksektir. Aort darlığı in uteroda etkilediğinden yenidoğanda sol ventrikül 
fibroelastozisi gelişmiş ve ventrikül fonksiyonu yetersizdir. İşlemden önce hastanın biventriküler dolaşımdan yarar görüp 
görmeyeceği iyi değerlendirilmeli, küçük LV, aortik ve mitral anulusu olan hastada tek ventrikül tamirine gidilmelidir. 

 Bebeklere PGE1 infüzyonu ve inotropik destek başlanmalı ve balon çapı anulus çapının % 90’ı olacak  şekilde 
seçilmelidir. İnotropik destek işlemden sonra LV işlevi düzelene dek sürdürülmelidir. 

 Bu işlemin mortalite oranı % 10-20 civarında olup, cerrahi mortalite de % 10-25’dir. Beş yıllık izlemde işlemin 
tekrarlanması gereksinimi % 50-60 oranındadır. İşlemin önemli bir komplikasyonu aort yetersizliği gelişimi olup, oran % 
6-15 civarındadır.

Aort koarktasyonuna balon anjiyoplasti: Nativ koarktasyonun balon dilatasyonu tartışmalıdır. Diskret darlıklarda 
balon anjiyoplasti uygulanabilir. Ancak uzun segmenter darlıklarda ve hipoplastik arkus aorta varlığında cerrahi gereklidir. 
Balon dilatasyonunda tekrar girişim oranı % 40-50 civarında olup, cerrahi girişimlerden daha yüksektir. Ancak cerrahi 
sonrası rekoarktasyon gelişen olgularda balon anjiyoplasti ilk seçenektir.

İntravasküler stentler:
Hipoplastik sol kalp sendromu olan ve Norwood palyasyonu için uygun olmayan yenidoğanlarda cerrahi olarak uygu-

lanan bilateral pulmoner arterler band konulması ile beraber duktusa stent uygulanabilir.
Duktusun stentlenmesi: Duktusa bağımlı pulmoner dolaşımda, cerrahi şanta alternatif olabilir. Duktusun anatomisi 

daha tortülöz olduğundan işlem teknik olarak güçtür.
Zamanla neo-ihtimal proliferasyona bağlı stent daralması ve çocuğun büyümesi ile göreceli stentin küçük kalması 

işlemin dezavantajlarıdır. Uzun dönem sonuçları henüz bilinmemektedir. 
Duktus arteriozusun girişimsel kapatılması:
 Hemodinamik olarak önemli duktus arteriozusun girişimsel kapatılması prematüre bebeklerde dahi olasıdır. Dü-

şük doğum tartılı bebekler için geliştirilen cihazlarla % 90-95 oranında kapatılabilir.
 Yenidoğan döneminde semptomatik olan ve kalp yetersizliğine yol açan arteriyovenöz malformasyonların da coil 

veya vasküler tıkaçlarla transkateter kapatılmaları mümkündür.
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Emzirme sırasında  ortaya çıkan sorunlar
Gülbin Gökçay

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı

Anne sütü ile beslenmenin  devamı için emzirme sorunu olan her anne ve bebeğe acil olarak  yardım gereklidir.  Emzir-
me sorunu olan annelerin öncelikle özgüvene gereksinimi vardır. Bu amaçla  emzirme konusundaki ısrarları övülmelidir.

Aşırı huzursuz bebek
Bebeğin aşırı huzursuz olması, ağlaması sıklıkla anne sütünün yetmediği biçiminde yorumlanarak erken ek besinlere 

başlanmasına neden olmaktadır. Oysa sağlıklı bebekler ilk üç ayda gaz sancıları ya da infantil kolik nedeniyle ağlayabi-
lirler. Her üç bebekten birinde görülen bu durum, düşük doğum tartılı, anne sütü almayan bebeklerde daha sık görülür, 
ancak kendiliğinden düzelir. İnfantil kolik için kesin etkili ilaç yoktur. Kucakta taşımanın, aşırı uyarıdan kaçınmanın,  sık 
banyonun, karına sıcak havlu uygulamasının ağlama süresini azalttığı bildirilmektedir. Böyle bir sorun yaşayan bebeklerin 
anne ve babalarının, bebeğin iyi geliştiği konusunda desteğe ve bu durumun geçici olduğu konusunda bilgilendirilmeye 
gereksinimleri vardır.  

Doğum sonu bunalım yaşayan anneler, bebeklerin ağlamasından daha fazla rahatsız olabilirler. Bu nedenle aşırı huzur-
suz olduğu belirtilen bebeklerin anneleri depresyon yönünden değerlendirilmelidir.

Bebeklerin aşırı sıcağa, dar giysilere, aile içi gerginliklere  ve kalabalığa tepki gösterdikleri bilinmektedir. Bazen, eldi-
ven giydirildiğinden parmaklarını emmeleri engellendiği için de huzursuz olabilirler. Emziren annenin aşırı çay, kahve gibi 
kafein içeren içecekler alması bebekte huzursuzluğa yolaçabilir.

Bebekler, büyümenin hızlandığı dönemlerde daha fazla emmek isterler. Doğumdan sonra 3., 6. ve 8.haftalarda gözle-
nen bu durumda anne bebeğini sık emzirirse süt yapımı 72.saat sonunda bebeğin gereksinimi olan miktara ulaşır ve bebe-
ğin beslenme ritmi eski düzene kavuşur. Bu sırada sık emzirme yanında annenin dinlenmesi de sağlanmalıdır.

Meme başı çatlağı
Bebek emerken memenin areolasını tam kavramayıp yalnızca meme başından emmeye çalışırsa meme başı zede-

lenir  ve önce ağrılı meme başı ortaya çıkar durum düzeltilmezse meme başı çatlağı gelişir. Bebeğin memeyi yanlış 
teknik ile emmesi en sık bebeğin doğumdan sonra hemen emzirilmediği ya da doğumdan sonra ilk 4 haftada bebeğe 
yalancı meme, biberon verildiği durumlarda gelişir.  Ayrıca meme başının temizlik maddeleri ile silinmesi; meme 
başına krem sürülmesi sonucu gelişen dermatite ya da bebeğin ağzından bulaşan kandidaya bağlı olarak  meme başı 
çatlağı gelişebilir. Frenulumu kısa olduğu için dilini ileri uzatamayan bebekler, emerken yalnızca meme başını tuttuk-
ları için meme başı çatlağı sık görülür.

Meme başı çatlağının tedavisinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
	 Emzirme tekniği düzeltilmeli
	 Emzirme süresi 30 dakikayı aşmamalı 
	 Farklı pozisyonlarda emzirilmeli
	 Bebek çok acıkmadan emzirilmeli
	 Bebeğe biberon ya da yalancı meme verilmemeli, ek besin verilecekse biberon yerine fincan kullanılmalı
	 Az ağrıyan memeden başlanarak emzirme sürdürülmeli
	 Aşırı ağrı nedeni ile emzirme sağlanamıyorsa süt yapımının devamı için memeler sağılarak boşaltılmalı
	 Asetominofen gibi ağrı kesiciler kullanılmalı
	 Meme başı kuru tutulmalı
	 Sütyenin pamuklu kumaştan olmasına dikkat edilmeli
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	 Her emzirmeden sonra az miktarda süt sıkılarak meme başına sürülmeli
Meme başı çatlağının iyileşmesi ortalama 7 günde olur. Bu dönem süresince annenin telefon ile ya da bizzat görülerek 

izlenmesi anne sütü ile beslenmenin devamı açısından önemlidir.

Göğüslerde süt birikmesi
Doğumdan sonra emzirmeye geç başlanması, bebeğin memeyi iyi boşaltamaması, öğün aralarının uzun olması ya 

da öğün atlanması durumlarında ortaya çıkar. Genellikle süt salgısının arttığı ilk günlerde görülür. Göğüsler aşırı gergin 
ve ağrılıdır. Mastitten farklı olarak kızarıklık yoktur. Nadiren hafif ateş olabilir. Genellikle meme uçlarından süt damlar.

Göğüslerde süt birikmesi durumlarında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
• Emzirme tekniği kontrol edilmeli ve bebeğin doğru teknik ile sık emzirilmesi sağlanmalı
• Bebek emmekte zorlanıyorsa anne sütü sağılarak memeler bir miktar boşaltılmalı
• Emzirmeden önce ağrılı göğüsün üzerine sıcak kompres ve emzirdikten sonra soğuk kompres uygulanmalı
• Annenin dinlenmesi sağlanmalı

Kanalda tıkanıklık
Tıkanmış kanal göğüste şişlik olarak ele gelir. Bazen kırmızı ve ağrılı olabilir. Bu durum süt kanallarının tam boşalama-

ması, annenin sütün dolaşımını engelleyen dar sütyen giymesi ya da çok gevşek sütyen giyerek memenin kendi ağırlığıyla 
kanallara basınç yapması, süt akımını engelleyecek biçimde yüzükoyun uyuması sonucu gelişebilir. Kanal tıkanıklığı be-
beğe ek besin başlanması, hatalı emzirme tekniği sonucu da gelişebilir.

Kanalda tıkanıklık durumunda aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
• Emzirmeye daima şişliğin olduğu taraftan başlanmalı
• Emzirme sırasında koltukaltından meme başına doğru masaj yapılmalı
• Her emzirme sonunda göğüsler iyice boşaltılmalı
• Farklı pozisyonlarda emzirme yapılmalı
• Meme başında kuruyan süt pıhtıları ıslak bir bezle alınmalı
• Şişliğin olduğu bölgeye sıcak kompresler yapılmalı

Mastit
Emziren kadında meme meme başı çatlağı sonrası, tedavi edilmemiş süt kanalı tıkanıklığı ya da göğüslerde süt birik-

mesi sonucu  mastit gelişebilir. Stress ve yorgunluk  mastit gelişimine katkıda bulunabilir. Göğüsler şiş, kızarık ve ağrılıdır. 
Annede halsizlik, üşüme, titreme ve ateş görülebilir. Mastit tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Tekrarlayan mastit olguların-
da kanal tıkanıklığına yol açan (tümör vb.) durumlar düşünülmelidir.

Mastit tedavisinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
	 Emzirmeye ara verilmemeli
	 Sık emzirilmeli ve mastitli meme önce emzirilmeli.
	 Doğru emzirme tekniği uygulandığından emin olunmalı
	 Nemli sıcak pansuman uygulanmalı.
	 Anneye 24 saat kesin istirahat verilmeli
	 Hafif analjezik kullanılmalı. 
	 Gerekirse antibiyotik başlanılmalı (Bulgular şiddetli ise, tedaviye karşın 24 saat sonunda klinik bulgularda geri-

leme olmaz ise, meme başında çatlak var ise).
Mastit sırasında bebeğin emzirilmesinde sakınca yoktur.. Mastit sırasında göğüslerin boşaltılması meme apsesinin ge-

lişmesini önlemek açısından çok önemlidir. Mastit tedavisinde antibiyotik başlanacak ise stafilokoklara yönelik antibiyo-
tikler kullanılmalıdır.
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Meme apsesi
Genellikle iyi tedavi edilmemiş mastite bağlı olarak ortaya çıkar. Acil tedavi edilmesi gereken ağrılı bir durumdur. Antibiyotik 

tedavisine ek olarak cerrahi drenaj yapılmalıdır. Emzirmeye her iki göğüste de devam etmenin hiçbir sakıncası yoktur ve mastitin 
tekrarlamaması ve emzirmenin başarı ile devamı açısından önemlidir. Ağrı nedeni ile anne emziremiyorsa göğüsler 3 saatte bir sağıl-
malıdır. Apse meme ucuna çok yakın ise bebek emzirilmez ancak göğüslerin boşaltılması çok önemlidir 

Annede hastalık
Birçok hasta  anne bebeğini hiçbir sakınca olmadan emzirebilir. Örneğin üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren 

annenin bebeğini emzirmesinde sakınca yoktur. Aksine bu durumda annenin emzirmesi, hastalık sırasında vücudunda 
yapılan antikorları bebeğe vermesi açısından koruyucudur. İshal geçirmekte olan anne bebeğini emzirebilir. Ancak 
bebeğini emzirmeden önce ellerini özenle yıkaması çok önemlidir. Bebeklerini emzirmeden önce annelerin ellerini 
yıkaması her zaman uygulanması gereken bir davranıştır.  Hastaneye yatacak kadar ağır hasta olan ya da bebek için 
sakıncalı  ilaçlar alanlar bebeklerini emzirmemelidirler.

 Tüberküloz tedavisi gören annenin balgamı temizlenmiş  ve ev tedavisine geçilmiş ise bebeğini emzirmesinde 
sakınca yoktur. Bu durumda bebek koruyucu tedaviye alınmalıdır. Tüberküloz düşük sosyoekonomik gruplarda daha 
sık görülür. Oysa anne sütü ile beslenme de düşük sosyoekonomik gruplarda daha da hayati önem taşımaktadır. Bu 
nedenlerle anneyi ve bebeği tedaviye alarak bebeğin anne sütü ile beslenmesine devam etmek çok önemlidir.

Hepatit B ya da C infeksiyonu geçiren anneler bebeklerini emzirebilir. Hepatit A ve Brucella infeksiyonlarının 
antijenemi fazında bebeğin emzirilmesi bulaşmaya neden olabilir ancak hastalık sırasında genellikle bu faz kısa sür-
mektedir. HIV (+) olan annelerin bebeklerini emzirmeleri sakıncalı olabilir. Bazı yayınlarda anne sütü ile bulaşma 
bildirilmektedir. Bu durumda anne-bebek çiftinin yaşadığı koşullar  gözönüne alınarak karar verilmelidir.

Psikoz ve ağır depresyon durumlarında  anne bebeğini emzirebilir ancak bebeğe zarar verebilecek davranışlar 
açısından gözlem altında emzirmenin sağlanmasında yarar vardır.

Genelde ilaçların anne sütündeki düzeyleri emziren annenin plazma düzeyindenkinden düşüktür. Ayrıca bebek 
tarafından emilimleri sırasında da sütteki ilacın tümü kana geçmez.  Bununla birlikte emziren anneye yenidoğanlara  
verilen ilaçların kullanılması yeğlenmelidir.  Emziren annede ilaç kullanımı sırasında ilaç ile ilgili güncel bilgiler 
gözden geçirilmelidir. Lityum, bazı kanser ilaçları, radyoaktif maddeler  ve ergotamin türevleri almakta olan annelerin 
bebeklerini emzirmeleri önerilmez. Emziren kadınların doğum kontol hapı olarak yalnızca progesteron içeren tipleri 
kullanmaları gerekmektedir. Gebelik ve mensturasyon sırasında anneler emzirmeye devam edebilirler.

Sezeryan doğum anne sütü vermeye engel değildir. Doğumdan sonra anne kendine gelir gelmez yatar pozisyonda  ikinci 
gün yan dönerek bebek emzirilebilir. İlk 24 saatte emzirmek güç olabilir ve anneye bir kişinin sürekli yardımcı olması gerekir.

Bebekte hastalık
Bebekler, özellikle hastalandıklarında  birçok besini reddeder ancak anne sütünü kolayca alırlar  bu nedenle 

hastalandıklarında annelerinden ayrılmamalılar ve anneler de emzirmeye teşvik edilmelidirler. Bebeğini emzirmesi 
mümkün olmayan annelerin de sütlerini sağarak memelerini boşaltmaları emzirmenin devamı açısından önemlidir.

Galaktozemi gibi bazı nadir metabolik hastalıklar dışında anne sütü ile beslenmenin kontrendike olduğu durum yoktur. 
Fenilketonüri hastalığı olan bebekler de kan fenilalalanin düzeyleri kontrol edilerek anne sütü ile beslenebilirler.
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Menengokok Hastalıkları Epidemiyolojisi
Nuran Salman

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Meningokok enfeksiyonları % 10’lara varan mortalite oranları nedeni ile tüm dünyada ciddi sağlık sorunu oluştur-
maktadır. Meningokoksik hastalık bakteryel menenjit şeklinde ( olguların % 15 i ) veya septisemi ( olguların % 25 i ) ya 
da iki durumun kombinasyonu şeklinde ( % 60 olgu ) karşımıza çıkar. N. meningitidis hem endemik hem de epidemik 
enfeksiyona neden olabilir..Damlacık yolu ile bulaşıcıdır ve profilaksı gerektirir. 5 yaş altı çocuk ve bebekler ile 11-19 yaş 
arası çocuk ve adolesanlarda daha sık görülür. Kalabalıkta yaşayanlar, endemik bölgelere seyahat edenler, terminal komp-
leman bozukluğu, anatomik ya da işlevsel asplenik olanlar, HIV ile enfekte bireyler risk altındadır. Dünya sağlığını tehdit 
eden invaziv meningokokal hastalıklara bağlı her yıl ortalama 500,000 vaka bildirilmekte, yılda 50,000 ölüm olmaktadır,. 
Sağ kalanların%10-20’sinde epilepsi, mental retardasyon, sensörinöral sağırlık gibi kalıcı nörolojik hasar gelişmektedir. 
Ülkemizde yıllık görülme sıklığı tam olarak bilinmemekle beraber Türkiye İstatistik Kurumu ölüm istatistiklerinden yola 
çıkarak yapılacak tahmine göre invaziv hastalıkların Avrupa’ya göre daha fazladır.

Meningokokal hastalıklara neden olan 13 serogrup tanımlanmış olup en sık hastalık oluşturan serogruplar, A, B, C, Y, 
W135 ve X’tir. Serogruplar coğrafi bölgelere ve hatta yaş gruplarına göre farklı dağılımlar göstermektedir ABD’de yapıl-
mış geniş kapsamlı bir çalışma serogurup C, B ve Y’nin vakaların çoğundan sorumlu olduklarını göstermiştir İngiltere’de 
invaziv enfeksiyonların büyük kısmının serogurup B ve C tarafından oluşturulduğu bilinmektedir Afrika ve dünyanın diğer 
bölgelerindeki epidemilerden sıklıkla serogurup A ve ara sıra da serogurup C sorumludur. W135 daha nadir rastlanan bir 
serogurup olup özellikle 2000 yılında hac ziyareti sonrası görülen vakaların çok büyük kısmından sorumlu tutulmuştur 
.Ülkemizde meningokok epidemiyolojisi birçok ülkeden farklılıklar göstermektedir ve zaman içerisinde de önemli deği-
şimler gözlenmiştir.
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Çocuklarda Meningokok Enfeksiyonları: 
Klinik ve Tedavi

Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon 

Hastalıkları Bilim Dalı

Neisseria meningitis’in neden olduğu meningokokal hastalık tüm dünyada çocuk ve genç erişkinlerin en önemli mor-
bidite ve mortalite nedenlerinden birisidir. Meningokokal hastalık sıklıkla koruyucu antikorların henüz oluşmadığı 3 ay-1 
yaş arasında görülmektedir. İkinci sıklık artışı ise 15-17 yaş arası adolesanlarda saptanmaktadır. En iyi tedavi koşullarında 
bile mortalite %10-15 arasındadır. Yaşayanların yaklaşık %20’sinde işitme kaybı, konvülziyon, mental retardasyon ve 
ekstremite kaybı gibi kalıcı sekeller gelişmektedir. Bu yazıda meningokok enfeksiyonlarının klinik tablolarından ve teda-
visinden bahsedilecektir.

Klinik Tablolar: Meningokokal hastalık kliniği tüm epidemiyolojik durumlarda benzer ise de bilinmeyen bir nedenle 
salgınlar sırasında bazı farklılıklar bildirilmektedir. Örneğin: Afrika salgınlarında fulminans sepsis tablosu Batu Avrupa 
ülkelerine göre daha nadir görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde endemik veya epidemik vakaların %28-77’sinde başvuru 
sırasında hemorajik deri döküntüleri saptanmaktadır. Bu lezyonlar tüm vücutta görülebilir, hatta mukoza ve skleralarda da 
olabilir. Özellikle ekstremitelerde yoğundur. Meningokoksemi peteşileri trombositopeniye bağlı purpura, lökositoklastik 
vaskülit, kusma ve öksürüğe bağlı gelişen peteşilerden daha geniş ve daha mavidir. Diğer klinik tablolar ise döküntü ol-
maksızın gelişen dolaşım kollapsı ve menenjittir. Dermisten alınan biyopsi örneklerinde mikrovasküler endotelyal hücreler 
içinde ve etrafında meningokoklar gösterilebilir. Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) gelişen hastalarda ekimozlar 
olabilir. Bazı vakalarda ise 1 cm.den ufak olan maküller tek bulgudur.

İnvazif Meningokokal hastalıkta en sık rastlanan klinik tablo menenjit olup gelişmiş ülkelerde vakaların %60’ında şok 
olmaksızın menenjit şeklinde görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran çok daha yüksektir. Menenjitli hastalar-
da plazmada meningokok ve endotoksin düzeyi düşük iken beyin-omurilik sıvısında (BOS) yüksektir. Sistemik dolaşımda 
sitokin ve kompleman aktivasyonu ile saptanan inflamatuvar yanıt daha hafiftir. İnflamasyon BOS ile sınırlıdır.

Fulminan meningokoksemi meningokokların dolaşımda hızla çoğalması ve endotoksin düzeylerinin hızla artması ile 
karakterizedir. Hasta ağır ve 24 saatten uzun süren şoktadır; belirgin menenjit bulguları yoktur. BOS’ta çok az bakteri 
vardır. Hızla çoğalan bakteriler nedeniyle gelişen ani ve aşırı inflamatuvar yanıt sonucu ilerleyici dolaşım kollapsı ve 
ağır koagülopati gelişir. Hastada böbrek, adrenal ve akciğer fonksiyonlarında bozulma söz konusudur. DİK sonucu deri, 
ekstremiteler, böbrekler, adrenal bezler, koroid pleksüs ve bazen akciğerlerde trombotik lezyonlar gelişir. Vasküler komp-
likasyonlar sonucu ekstremite kayıpları gelişir ve yaşayanların bir kısmı sakat kalır. Fulminan vakalarda hastalığın ilk 
bulgularının ortaya çıkışı ile hastaneye başvuru arasında geçen süre 12 saat olup bu süre menenjitle gelen vakalara göre 
belirgin olarak kısadır.

Belirgin menenjit veya fulminans sepsis bulguları olmayan %30 civarında hasta ise persistan hipotansiyon ile başvurur. 
Bu hastalar ateş ve peteşi nedeniyle yatırılırlar. Plazma ve BOS’ta bakteri, endotoksin ve inflamatuvar sitokin miktarları 
düşüktür. Ancak erken ve uygun tedavi edilmezlerse menenjit ve şok gelişebilir.

Ateş ve nonspesifik döküntü ile karakterize olan ve kan kültüründe rastlantısal olarak meningokok saptanan “Geçici 
meningokoksemi” vakaları da görülebilir. Bu vakalarda ateş ve döküntü tedavi edilmeden de 2-5 günde kaybolur. Kronik 
meningokoksemi ise haftalar veya aylar sürebilen aralıklı ateş, artralji ve nonspesifik makülopapüler döküntü ile karakteri-
zedir. Meningokokal enfeksiyonlarda perikardit, pürülan veya immün kompleks artriti, konjunktivit, panoftalmit, pnömoni 
(özellikle serogrup Y ile), ürogenital sistem enfeksiyonları gelişebilir.

Tanı: Meningokok enfeksiyonlarının tanısında klinik çok önemlidir. Ateş ve peteşi ile başvuran her hastada ön planda 
meningokok enfeksiyonları düşünülmelidir. Kesin tanı için kan ve BOS kültürü gerekmektedir. Ayrıca derideki lezyonların 



85

biyopsilerinde de etken gösterilebilir. Son yıllarda Meningokokal hastalıkların tanısında polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) 
ile bakteri DNA’sının saptanması önemli bir tanı yöntemi olmuştur.

Tedavi: Meningokok enfeksiyonlarının tedavisinde penisilin G (250,000-400,000 U/kg/gün, 4-6 saatte bir İV) hala 
önerilen antibiyotiktir. Bu tedavinin alternatifi olarak sefotaksim (200 mg/kg/gün) veya seftriakson (100 mg/kg/gün) kul-
lanılabilir. Tedavi süresi 5-7 gün olmalıdır. Antibiyotik tedavisi öncesi meningokok enfeksiyonlarının mortalitesi %70-90 
iken bu oran tedavi ile %10’a kadar indirilmiştir. Meningokokal enfeksiyonların erken tedavisi ciddi sekellerin gelişimini 
önlemektedir. Tedavinin en önemli aşamalarından biri de destek tedavisidir. Hastalar yoğun bakımda izlenmeli, şok, DİK, 
beyin ödemi gibi komplikasyonlar zamanında saptanıp tedavi edilmelidir.

Kontrol önlemleri ve Kemoprofilaksi: Enfekte hasta ile yakın teması olan kişilere profilaksi verilmesi ikincil va-
kaların önlenmesi açısından çok önemlidir. Kemoprofilaksi indeks vaka ile temas edenlerde riskli bakteriyi elimine etme 
amacını taşımaktadır. Yapılan çalışmalar ikincil meningokok vakalarının %33’ünün indeks vakanın saptanmasından 2-5 
gün sonra ortaya çıktığını göstermektedir. Yakın temas ile hastanın ev halkı, okul veya yuva arkadaşları ve ağız salgıları ile 
doğrudan temas edenler (öpüşme gibi) kastedilmektedir. Hastane personeli ise özel risk altında değildir. Burada tek istisna 
ağızdan ağıza solunum yapanlar veya herhangi bir şekilde hastanın sekresyonlarına maruz kalanlardır. Normal hasta bakımı 
sorun yaratmaz. Risk altındaki kişilerin belirlenmesinde nazofarengeal sürüntü örneklerinin alınması da önerilmemektedir.

Kemoprofilaksi, mümkün olan en kısa sürede başlatılmalıdır. İdeal olarak indeks olgunun saptanmasını izleyen ilk 24 
saat içinde profilaksi verilmelidir. Çocuklarda meningokok profilaksisinde rifampin ilk seçenektir. 10 mg/kg/doz olarak 
günde iki kez iki gün süreyle (toplam dört doz) oral olarak kullanılır. Maksimal doz 600 mg’dır. Rifampin profilaksisi 
gebe kadınlara önerilmez. Tek doz intramüsküler seftriakson iki günlük rifampinin yerini tutmaktadır. Seftriakson 15 yaş 
altındakilere 125 mg; 15 yaş ve üzerindekilere ise 250 mg olarak uygulanır. Erişkinlerde en uygun tedavi tek doz oral 
siprofloksasin (500 mg) kullanımıdır. Yeni bir seçenek ise tek doz 500 mg azitromisindir. Kemoprofilaksi meningokok alt 
grubuna bağlı değildir.
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Meningokok Aşıları
Ener Çağrı Dinleyici

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İnvaziv meningokok infeksiyonları her yıl dünyada 500,000 kişinin hastalanmasına ve 50,000 kişinin yaşamını 
kaybetmesine neden olan ciddi bir hastalık nedenidir. İnvaziv meningokok enfeksiyonlarından korunmada uzun yıllardır 
polisakkarit aşılar kullanılmış ancak bu aşıların 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılamaması, tekrarlayan dozlarda 
antikor yanıtının azalması ve taşıyıcılık üzerine etkilerinin kısıtlı olması nedeni ile konjuge aşıların geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. İnvaziv meningokok infeksiyonlarından yeni geliştirilen aşılar ile korunmada iki yaklaşım bulunmaktadır: 
İlki serogrup A, C, W135 ve Y’ye yönelik dört değerlikli konjuge aşı, ikincisi de serogrup B aşılarıdır. Halen dünyada 
ruhsat alan dört değerlikli üç konjuge meningokok aşısı bulunmaktadır (MenACWY-D, MenACWY-CRM, MenACWY-
TT). Her üç aşı da dört serogrubun infeksiyonlarına yönelik koruyuculuk sağlamaktadır ancak konjugasyon teknolojisi, 
ruhsat ve etkinliklerine göre farklılıkları bulunmaktadır. Meningokok serogrup B için iki yeni aşı geliştirilmiş olup 
(4CMenB ve rLP2086), klinik çalışmalarda her iki aşı da güvenilir ve immmunolojik olarak bulunmuştur. 4CMenB, 
“reverse vaccinology” teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş bir aşı olup, Avrupa’da ruhsatlı geçtiğimiz yıl ruhsat almıştır. 

Ülkemizde meningokok seroepidemiyolojisi, yaşa göre ve yıllara göre değişkenlik gösterdiğinden aşı seçiminde 
kendi dinamiklerimize göre davranılması gerekmektedir. 4 değerlikli konjuge aşılar ülkemizde özel aşılar kapsamında 
kullanılmaya başlanmıştır. Bunun dışında dört değerlikli aşıların 9 aydan önce kullanımı ile ilgili onayları ve yeni 
çalışmalar ile birlikte bu aşıların aşı takviminde yeri ve rapel doz değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Bununla 
birlikte ülkemizde serogrup W135 ile birlikte en sık hastalık etkeni olarak saptanan serogrup B aşılarının onaylanması 
sonrasında bu aşıların takvimde dört değerlikli aşılar ile birlikte kullanımı konusunda yeniden değerlendirme yapılması 
gerekmektedir. Ülkemzide aynı zamanda iki önemli risk grubu olan Hac/Ümre ve askeri birliklerde uygulanan aşılama 
stratejileri de epidemiyoloji üzerine etkilerinin de araştırılması gerekmektedir.

Meningokok aşılarının etkililiği, aşılama sonrası hastalık epidemiyolojisinin değişen ve daha önceden tahmin 
edilemeyen seroepidemiyolojisi neden ile düzenli olarak takip edilmelidir.
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Ergen Sağlığı ve Riskli Davranışlara Yaklaşım
Orhan Derman

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ergen Sağlığı Bilim Dalı (Adolesan Ünitesi)

	Ergenler, ne çocukların büyüğü ne de erişkinlerin küçüğüdürler.Ergenlik dönemi, hem fiziksel, hem cinsel , 
hem de psikososyal gelişimin olduğu bir dönemdir. Genç kavramı fiziksel ve cinsel gelişimin tamamlandığı 
dönemden sonra söz konusudur o da 15 yaş ve üstüdür. Fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişim aynı cinste-
kiler için de aynı yaşta başlayıp aynı yaşta sona ermez.Kızlarda cinsel gelişimde meme gelişimini, pubik 
kıllanma ve sonrasında adet olma izler. Sadece %15 kızda ise pubik kıllanma başlama zamanı ile meme başı 
tomurcuğunun gelişimi yer değiştirir. Bir kız ergen 2-3 yıl süren pubertal dönemde 18-23 cm uzar. Bir erkek 
ergen ise pubertal dönemde 25-30 cm uzar.Erişkin boy uzunluğunun %20 si kadar bir kısmı bu dönemde 
kazanılır.Boy uzaması her yerde eşit başlamaz Ayaklarda büyüme başlarken, gövdeki gelişme bacaklardan 
bir yıl sonra başlar.Uzama her zaman distalden proksimale doğrudur. Ergenlerin vücutlarında bir orantısızlık 
söz konusudur. Bu durum ergenlik döneminde sık görülen sakarlığın nedenidir. Ergenlik döneminde kilo 
problemleri çok sık görülür. Siz eğer 2-3 yıl içinde  ağırlığınızın %50 si kazansanız diet yapmaya başlar 
mısınız?. Ergenlik döneminde ağırlığın %50 si pubertal dönemde kazanılır. Hızlı boy uzaması bunun bize 
normal olarak algılamamıza neden olur. Fizyolojik olarak da bu kadar hızlı uzama ancak o kadar bir kilo 
alımı ile dengelenebilir. Hepsine cevap vermek için Boyca Atım Hızının Doruğunu (Peak Height Velocity) 
bilmemiz gerekmektedir. 

Benim çocuğum ne kadar uzayacak, ne zaman adet olacak, kilo alımı böyle hızlı mı devam edecek ?  
Hepsine cevap vermek için Boyca Atım Hızının Doruğunu (Peak Height Velocity) bilmemiz gerekmektedir. 
Büyüme atağı sırasında boy artışı maksimuma ulaşır ve buna PHV denir. Kızlarda; ortalama 12 yaş, 9.0 cm/
yıl . Erkeklerde; ortalama 14 yaş, 10.3 cm/yıl dir.
Genital organları 7-10 kat büyüyen gencin aklını o bölgeye  takmasını çok görmeyin.Cinsellik ergenlerin en 
fazla kafa karışıklığı çektikleri konudur.Hocaları ise onlardan pek fazla şey bilmeyen sevgili arkadaşlarıdır.
Her iki cinste, cinselliklerinin özelliklerini keşfetmeye çalışırlar. Cinsel kimlik Fallik dönemde (3-6 yaş ara-
lığı) oluşmuştur ama cinsel bir obje olarak kendilerini hissetmeleri veya toplum  tarafından hissettirilmeleri 
ergenlik döneminde olur. Tüm kaygıları arkadaşlarından geriye düşmemektir  ve inanılmaz bir merakları 
vardır. 
Esas sıkıntı fiziksel ve cinsel gelişimini tamamlayan gencin psikososyal gelişiminin hala tamamlanmamış 
olmasıdır. Her zaman erişkin olmak arzunda ki ergenin görünüşte erişkin gibi olması ama psikososyal geli-
şimini daha tamamlamamış olması onun bir çok tehlikeye karşı aday olmasına neden olur. Cinsel yönelim 
durumlarına bağlı riskler, Kontrolsuz arkadaşlıklar  ve cinsel yönelim problemleridir. Cinsel yönelim kişinin 
erotik yanıt eğilimini gösterir ve üç bileşeni vardır;  istek, davranış ve kimliktir.Cinsel tercih ise istek ve 
seçim arasında bir ilişki olduğunu düşündürür.Eşcinsellik terimi, kişinin aynı biyolojik cinsiyetten birine 
duyduğu erotik istekdir.
Ergenin psikososyal gelişim basamakları
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Erken Ergenlik Dönemi
Hızlı fiziksel değişiklikler 
Bireyselleşme
Somuttan soyut düşünceye geçiş (Piaget Teorisi 1969)
Bağımsızlık
Ailevi aktivitelere daha az ilgi                                                                                                                           
Geniş davranış değişiklikleri
Vücut görüntüsü                                                                                                                                        
Kendisi ve pubertal gelişimi ile ilgili endişe                                                                                                   
Görünüşü ile ilgili kararsızlık
Akran etkileşimi                                                                                                                                           
Aynı seksle ile yoğun ilişki
Kimlik                                                                                                                                                      
Bilişselliğin artışı                                                                                                                                       
Artan hayal dünyası                                                                                                                                                  
İdeal iş hedefleri                                                                                                                                             
Güdü kontrolündeki eksiklik
Orta Ergenlik Dönemi
Bağımsızlık                                                                                                                                                           
Ailevi tartışmalar artar
Vücut görüntüsü                                                                                                                                 
Vücutlarındaki hızlı değişiklikleri kabul ederler                                                                                          
Vücutlarının daha çekici olması için çaba harcarlar
Akran  etkileşimi                                                                                                                                       
Arkadaşlık ilişkilerini en üst derecesine ulaştırırlar                                                                                
Seksüel aktiviteleri artar
Kimlik                                                                                                                                                      
Duyguların çeşitliliğini arttırırlar                                                                                                                   
Zeka yeteneği ve yaratıcılığı arttırırlar                                                                                                       
Herşeye güçlerinin yettiğine inanırlar                                                                                                      
Riskli davranışları yaparlar
Geç Ergenlik Dönemi 
Bağımsızlık                                                                                                                                                        
Ailenin düşünce ve değerlerini tekrar kabul ederler
Vücut Görüntüsü                                                                                                                                        
Pubertal değişiklikleri kabul ederler
Akran etkileşimi                                                                                                                                            
Akran grupları daha az önemlidir                                                                                                        
Paylaşımlı arkadaşlıklara daha fazla zaman harcarlar
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Kimlik                                                                                                                                                           
Pratik ve gerçekci iş hedefleri                                                                                                                        
Ahlak, din ve seksüel değerlerde daha gelişmişlik                                                                                   
Uzlaşma kabiliyeti ve sınırlamalara uyum gösterirler.

Ergenler için risk bir yaşam biçimidir. Örneğin ergenler neden spor yaparlar sorduğumuzda, Kendine gü-
ven duymak ve başarılı olduğunu hissetmek, Can sıkıntısını gidermek ,Sosyalleşmek , Akran ve aile baskısını 
ortadan kaldırmak, Riskli davranışlarda bulunmak,Eğlenmekdir.
Ergenlerin riskli davranışlardan uzak  durabilmeleri için kurallı yaşamı öğrenmeleri ve sorumluluk almayı 
bilmeleri gerekmektedir. Ergenlik dönemi dürtü kontrol zorluğu olduğu bir dönemdir. Kurallı yaşamı bil-
meyen ve sorumluluk alamayan genç, dürtülerini kontrol edemeyecek ve riskli davranışlarda bulunacaktır.
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Patolojik Tam Kan Sayımı
Sonuçlarına Nasıl Yaklaşalım?
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Konuşmacı : Zeynep Karakaş
  Tam Kan Sayımında Anemi  
 
  Ömer Devecioğlu
  Çocukluk Çağında Nötropeniye Yaklaşım

  Ayşegül Ünüvar
  Patolojik Tam Kan Sayımı Sonuçlarına Nasıl Yaklaşalım? Trombositopeni 
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Tam Kan Sayımında Anemi
Zeynep Karakaş
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Tam kan sayımı kan hücrelerinin büyüklük, sayı ve olgunlaşmasını ölçen, birçok hastalığın tanı ve izlenmesinde kulla-
nılan bir tarama testidir. Bu iş için otomatik kan sayım cihazları kullanılır (1). Tam kan sayımı ile

 eritrosit, lökosit ve trombosit sayısı, hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct) değerleri, eritrosit indeksleri (Ortalama eritro-
sit hacmi: MCV, Ortalama eritrosit hemoglobini: MCH, Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu: MCHC), eritrosit 
dağılım genişliği (RDW), retikülosit sayısı ve indeksleri ölçülür, 

lökosit formülü yapılır. Öncelikle tam kan sayımında saptanan bu değerlerin vakanın yaşına göre normalin altında olup 
olmadığı değerlendirilir. Özellikle Hb, Hct ve MCV değerleri yaşla ilişkili olarak değişir, örneğin 12 yaşındaki bir çocuk 
için anemi göstergesi sayılan bir Hb değeri fizyolojik anemi dönemindeki 3 aylık bir çocuk için anemi bulgusu değildir. 
DSÖ’ne göre 6 yaşın üzerinde bir çocukta Hb değerinin 11g/dL’nin altında olması anemi olarak değerlendirilir. 

Tam kan sayımı değerlendirilirken patolojik sonuçlara yol açabilecek çeşitli durumlar gözönüne alınmalıdır. Örne-
ğin dehidratasyon, ishal ve kusma, ciddi yanık, diüretik kullanımında eritrosit sayısı yüksek bulunabilir. Ayrıca oksijen 
yokluğu (yüksek rakımda yaşama), karbon monokside maruz kalma, uzun süreli akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, bazı 
hemoglobinopatiler, bazı kalp hastalıkları, erişkinlerde kemik iliğinin nadir hastalıklarında da (polisitemia vera) yüksek 
eritrosit sayısı saptanabilir. Eritrosit sayısında azalma (anemi) ise dokulara yeterli oksijen gitmemesi ile sonuçlanır. Erit-
rosit yapımında azalma, demir, folik asit veya vitamin B12 gibi esansiyel elementlerin yokluğu, eritrosit yıkımında artma 
(hemolitik anemi), kan kaybına bağlı olabilir (2). 

Eritrositlerin büyüklük (MCV) ve içindeki hemoglobinin miktarı (MCH) esas alınarak yapılan morfolojik sınıflama 
anemi tanısında bize pratik kolaylık sağlamaktadır. Anemi tanısında Tam Kan Sayımı, periferik yayma ve retikülosit sayısı 
birinci basamak testi olarak kullanılmaktadır. Normalde MCV: 80-100 fL, 

MCH: 28-32 pg, 
MCHC: 32-36 g/dL’dir. Bu değerlere göre eritrositler normalden büyük (makrositer), küçük (mikrositer) veya normal 

boyutlarda olabilir. Makrositler, megaloblastik anemi (folik asit veya B
12 eksikliği), karaciğer hastalığı, hipotiroidide; mik-

rositler demir eksikliği anemisi, talasemi, kurşun zehirlenmesi, kronik hastalık anemisinde; normositik anemi akut kan kay-
bı, membran defektleri ve enzim eksikliğinde görülür. MCHC ise daha çok kalite kontrol parametresi olarak kullanılır (2,3) .

Tam kan sayımında RDW ve MCV/Eritrosit sayısı (RBC) (Mentzer indeksi) demir eksikliği ve talasemi taşıyıcılığı ayı-
rıcı tanısında yararlı olabilir. Eritrositoz, RDW artışı ve Mentzer indeksinin >13 olması demir eksikliği, Mentzer indeksinin 
<13 olması talasemi taşıyıcılığı lehinedir (4-8). Talasemi taşıyıcılarında daha küçük, MCV’ si <60 fL olan eritrositlerin oranı 
artmıştır, eritrositlerin Hb’i daha korunmuştur. Demir eksikliğinde ise Hb daha azalmıştır, MCH’sı <28 pg olan hücrelerin 
oranı artmıştır (9). RDW artışı öncelikle demir eksikliği anemisini düşündürür, ancak RDW’nin demir eksikliği ile talasemi 
ayırıcı tanısında yeri sınırlrdır. Kesin tanı için Hb elektroforezi yapılmalıdır. 

Periferik yaymada eritrositler anormal şekilde olabilir: sfer, eliptosit, orak hücre, ‘target’ hücreleri görüldüklerinde 
önemli ipuçları verir. Morfoloji anemi tanısına %25 katkıda bulunur. İsrail’de yapılan bir çalışmada çeşitli nedenlerle 
yapılan 

22,454 tam kan sayımının 572 (% 2.55)’sinin patolojik olduğu ve en sık rastlanan patolojinin mikrositoz (357 kişide) 
olduğu görülmüştür. Mikrositozun da en sık nedeni % 58 ile demir eksikliği anemisi olup diğerleri  % 35 talasemi minör,  
%  6 infeksiyon,  % 1 kronik böbrek hastalığına ikincil gelişen anemi olarak bildirilmiştir (3). 

Çeşitli cihazlarla yapılan kan sayımlarında normal dışı bulguların altı çizilerek, yanına yıldız konularak veya anormal 
sonuçlar sütununa yazılarak sonuç kağıdında belirtilmektedir.

Tam kan sayımında anemi saptandığında ayırıcı tanı için; 
• Hastanın klinik özelliklerine (öykü, fizik muayene) dikkat edilmelidir. 
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• Her üç seri sırasıyla (eritrosit, lökosit ve trombosit) değerlendirilmelidir.
• Üç seriyi ilgilendiren patolojilerde kemik iliği ile ilgili sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır (aplastik anemi, lösemi vb)
• Her hastanın periferik yayması mutlaka değerlendirilmelidir.
• Anemik hastalarda mutlaka retikülosit ve direkt Cooms değerlendirilmelidir.
• Gereken hastalarda sırayla ileri tetkikler yapılmalıdır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

MİKROSİTER ANEMİ
Çocuklarda mikrositik aneminin en sık görülen nedeni demir eksikliğidir. Ayırıcı tanı talasemi ve kronik hastalık ane-

misi ile yapılır. Tanı düşük ferritin, düşük serum demiri, düşük transferrin, düşük transferrin saturasyonu ile konur. Ancak 
izole mikrositik anemisi ve tipik beslenme bozukluğu öyküsü olan bir çocukta tanı için bu testler genellikle gerekmez. 
Bu durumda tedaviden tanıya gidilebilir: Günde 4-6 mg/kg oral demir desteği (ferroz sulfat) anemiyi genellikle 1-2 ayda 
düzeltir. İnek sütünün azaltılması ve demirden zengin beslenmeye geçme konularında aileye bilgi verilmelidir. Ağızdan 
tedaviye uyum ve aneminin düzeldiğinin izlenmesi önemlidir. Hb 5 g/dL ve belirgin şikayetleri olan çocuklarda yavaş 
transfuzyon yapılabilir.

Kronik inflamatuar hastalığı olan çocuklarda genellikle normositer bazen de mikrositer anemi gelişebilir. Demir eksik-
liği anemisinden farklı olarak akut faz reaktanı olan ferritin yukselmiş ancak transferrin normal veya düşüktür. 

Talasemi taşıyıcılarında ise genelde hafif bir anemi vardır. Talasemiden şüphelenilen anemi hastasından hemoglobin 
elektroforezi istenmelidir (4-9, 11-14).  

NORMOSİTİK ANEMİLER
Normositik anemilerin değerlendirilmesinde retikulosit sayısı önemlidir. Retikulosit sayısı dolaşımdaki azalan eritrosit 

sayısına karşı vücudun yanıt verebilme durumunu yansıtır. 

Retikülositozla birlikte normositik anemi 
Hemolitik anemi veya kanamayı düşündürür. Öyküde sarılık, muayenede splenomegali olması ve laboratuarda hemoliz 

bulguları (indirekt bilirubinde ve LDH` da artma, haptoglobulinde azalma, idrar hemosiderinde artma) hemolitik anemi 
tanısı koydurur. Hemolitik anemiler immun ve nonimmun olabilir. İmmun hemolitik anemiler pozitif antiglobulin testi 
(DAT: D.Coombs) ile karakterizedir. Antikorla ilişkisiz (Coombs negatif) hemolitik anemiler genellikle primer eritrosit 
bozukluklarıyla (herediter sferositoz gibi eritrosit membran bozuklukları, G6PDH gibi enzim eksiklikleri, orak hücreli 
anemi gibi hemoglobinopatiler) ilişkilidir. Kronik hemolitik anemisi olan çocuklarda aplastik kriz ve hemoliz riski yük-
sektir. Aplastik kriz geçici eritrosit aplazisine yolaçan Parvovirus B19 ile ilişkilidir. Periferik yaymada şistositler, miğfer 
hücreleri, parçalanmış eritrositlerin görülmesi gibi mikroanjiopatik değişiklikler mekanik eritrosit hasarı bulgusudur. Mik-
roanjiopati; yaygın damar içi pıhtılaşması (DİC), hemolitik üremik sendrom (HÜS) ve trombotik trombositopenik purpura 
(TTP)`de görülür. 

Kan kayıplarına bağlı anemiler genellikle gastrointestinal sistem kanamaları ve kızlarda aşırı adet kanamalarına bağlı 
olarak gelişir ve öykü ve gaitada kan incelemesiyle tanı konur.

Retikulositopeni ile birlikte normositik anemi
Retikulosit artışı olmaksızın normositik anemi eritrosit yapımında azalmayı düşündürür. Bu durum ya primer olarak 

kemik iliği ile ilişkili bir problemden veya böbrek, karaciğer ve endokrin hastalık gibi sekonder bir nedenden kaynaklanır. 
En sık görülen nedenlerden biri daha önce tanınan veya tanınmayan kronik hemolitik anemili bir hastada parvovirus B19 
enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen hipoplastik krizdir. Daha önce sağlıklı görünen bir çocukta hemoglobinde ani düşme 
şeklinde kendini gösterir.

Primer kemik iliği yetmezlikleri saf eritrositer aplazi, aplastik anemi ve miyelodisplastik sendromu kapsar.
Kemik iliğinin lösemi ve metastatik solid tumorlere bağlı infilratif hastalıkları da retikulositopeni ile seyreden normo-

sitik anemi nedeni olabilir. Kemik iliği yetmezliği ve infiltratif hastalıklarda aneminin yanı sıra nötropeni, trombositopeni 
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ve dolaşan kanda anormal lökositler görülür. 
Çocukluk çağının geçici eritroblastopenisi (TEC): 6 ay-3 yaş arasında görülen, edinsel saf eritrositer seri aplazisidir. 

Anemi dışında iyi görülen hastanın fizik muayenesi normaldir. Viral bir enfeksiyon sonrası geçici olarak eritropoezin 
baskılanması durumudur. Parvovirus enfeksiyonuyla ilişkisi yoktur. Yaş ve bulgular demir eksikliğine benzer ancak MCV 
normaldir. Anemi ciddi olabilir. Blackfan Diamond anemisi TEC`e benzer ancak makrositiktir. Daha erken yaşta (doğum-
dan 1 yaşa kadar) ve sıklıkla konjenital anomalilerle (iskelet, kalp) birlikte görülür (1,3,10).

MAKROSİTİK ANEMİLER
Çocuklarda az gorülür ancak etiyolojisinin aydınlatılması gerekir. 
Genç eritrositler daha büyük olduğundan dolayı Retikulositoz MCV`yi yükseltir<
Makrositik anemiler megaloblastik ve non megaloblastik olarak sınıflandırılır. Nonmegaloblastik anemi karaciğer has-

talığı, hipotiroidizm; Blackfan Diamond anemisi ve MDS`de görülür. Periferik yaymada makroovalositler ve hipersegmen-
te nötrofiller (5 veya daha fazla lob) saptanabilir.. 

Çocuklarda megaloblastik aneminin en sık nedeni B12 eksikliğidir. Non megaloblastik makrositoz ise nadirdir ve ge-
nelde başka hastalıklarla birliktedir (1,2,3). 
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Çocukluk Çağlarında Nötropeniye Yaklaşım
Ömer Devecioğlu

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji/Onkoloji B.Dalı Öğretim Üyesi

Nötropeniler çocuk hematoloji merkezlerinin önemli uğraşı alanlarından biridir. Buna rağmen bazı standartların henüz 
geliştirilmemiş olması nedeniyle, hekimlerin  tanı ve tedavi yönetiminde hala zorlandıkları konuların başında gelir. Yeni-
doğan döneminden çocukluk çağının sonuna kadar bazen asemptomatik, bazen hafif, bazen  de ölümcül seyredebilen klinik 
tablolarda sorumlu patoloji nötropeni olabilir.(1)

Tanımlama: Nötropeni, mutlak nötrofil sayısının(MNS) 1500/mm3’ün altına düşmesine denir. Mutlak nötrofil sayısını 
elde etmek için, total lökosit sayısı polimorf nüveli lökositler (PNL) ile çomak (band) yüzdelerinin toplamı ile  çarpılır, 
çıkan rakam 100’e bölünür. Nötropeninin ağırlığı  MNS ile direk ilişkilidir. Buna göre:

 Ağır nötropeni  : MNS  <500/mm3
 Orta nötropeni : MNS  500-1000/mm3
 Hafif nötropeni : MNS 1000-1500/mm3   olarak tanımlanır.(2)
               
Tarihçe: İlk konjenital nötropeni  1950 yılında  İsveçli Kostmann tarafından infantil genetik agranülositoz olarak tarif  

edilmiştir(3).25 yıl süren bir sessizlik döneminden sonra aynı  yazar 1975 yılında  10 olgu daha tanımlamıştır. 1999 yılında 
Dale ve ark. önce siklik nötropeni olgularında, 2000 yılında da ağır konjenital nötropeni (AKN) olgularında hastalık ne-
deni olarak ELANE  mutasyonlarını  göstermişlerdir.Aynı yıl G-CSFR3 mutasyonları, 2003 yılında  GFI 1  mutasyonları, 
2006’da da Wiskott-Aldrich proteininde nötropeni tablosuna neden olan mutasyon tanımlanmıştır.Böylece normal fenotipi 
olan beş farklı genotip ağır konjenital nötropeni adı altında toplanmıştır. Kostmann’ın ilk tanımladığı,otosomal resessif 
geçişli olan ve   nörogelişimsel  sorunlarla da beraber ortaya çıkabilen infantil agranülüsitozdan sorumlu olan  HAX 1 geni  
2007 de, konjenital kalp hastalığı, ürogenital anomaliler ve dismorfizm ile beraber giden bir diğer  AKN formu olan G6PC3 
eksikliği ise 2008 yılında tanımlanmıştır (4).

Sınıflama:Bu gün en çok kullanılan  sınıflamaya göre nötropeniler primer ve sekonder  olarak iki büyük gruba ayrılır-
lar:(4,5)

Tablo I:  Nötropeni Sınıflaması

Primer Nötropeniler                                                         Sekonder Nötropeniler
Granülositopoez bozuklukları                                          İnfeksiyonlara bağlı
Retiküler disgenezi                                                          İlaca  bağlı  nötropeni
Siklik nötropeni              Otoimmün nötropeni
Ağır konjenital nötropeni ve Kostmann hastalığı          Evans  Sendromu
Sendromik nötropeniler                                                    Otoimmün lenfoproliferatif Sendrom
Ribozomal disfonksiyon bozuklukları                                 Kronik benign nötropeni
Shwachman-Diamond  sendromu                                      Neonatal otoimmün nötropeni
Diskeratozis konjenita                                                        Neonatal alloimmün nötropeni
Metabolizma bozuklukları                                                  İmmün bozukluklarla birlikte nötropeni
Barth sendromu                                                                  Metabolik hastalıklarla birlikte nötropeni
Glikojen depo hastalığı tip 1b                                           Nutrisyonel eksikliklerle birlikte nötropeni 
Pearson sendromu                                                            Retiküloendotelyal sekestrasyon
Veziküler transport bozuklukları                                       Kemik iliği infiltrasyonları
Chediak –Higashi  sendromu                                 Kronik idiopatik nötropeni
Cohen sendromu
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Griscelli tip 2 sendromu
Hermansky-Pudlak sendromu tip 2
P 14  eksikliği
İmmün  fonksiyon  bozuklukları
Kıkırdak-Saç hipoplazisi
Hiper-IgM  sendromu
Schimke’nin immün osseoz displazisi
Wiskott-Aldrich Sendromu 
Miyelokateksis ve WHIM  Sendromu

Bir diğer sınıflama da, 1.azalmış yapıma bağlı nötropeniler (konjenital ve edinsel), 2.artmış yıkıma nötropeniler (im-
mün,non-immün), 3.açığa çıkma sorunlu nötropeni ve  4. artmış  marjinasyona bağlı nötropeni (psödonötropeni) şeklin-
dedir.(2)

                                               
 PRİMER  NÖTROPENİLER
Siklik nötropeni: Otozomal dominant geçiş gösterir.Olguların çoğunda ELANE geninde mutasyon vardır.Erken yaş-

larda ortaya çıkar.Genelde  21 günde bir(14-40 gün arayla olabilir), 3-6 gün süren nötropeni atakları ile karakterizedir. 
Nötropeni esnasında monosit artışı dikkati çeker. Birinci haftanın sonunda nötrofiller tedricen artarken,daha önce artmış 
olan monositlerde paralel bir düşüş görülür(siklik granülopoez). Ataklar esnasında hastalarda halsizlik, ateş,  ağız ülserleri, 
perirektal abse,  sellülit ve lenfadenopati vardır. Hastalığın ağırlığı asemptomatik klinik tablodan hayati tehdit eden  sep-
sis tablosuna  kadar değişir. Ağır klinik tablolar genellikle  pnömoni ve peritonit nedeniyledir. Uygun tedavi edilmediği 
takdirde %10 mortalite riski  vardır. Tanı için  en az 6 hafta, haftada  2-3 kez  kan sayımı yapılarak  siklik patern ortaya 
konmalıdır. Tedavi olarak ateşli ataklar esnasında geniş spektrumlu antibiotikler yanında G-CSF verilir. Bazı olgularda 
kritik infeksiyon ataklarını önlemek için  G-CSF verilerek profilaksi yapılabilir. Siklik nötropeni de, birazdan anlatılacak 
olan ağır konjenital nötropenide olduğu gibi zamanla giderek artan bir sıklıkta görülen MDS/lösemiye dönüşüm henüz  
bildirilmemiştir(1,2,5,7,8)

Ağır konjenital nötropeni (AKN) ve Kostmann hastalığı: Kostmann hastalığı adını aldığı yazar tarafından ilk defa 
1950 yılında tarif edilmiştir(3).Otozomal resessif geçişlidir. Daha sonra Kostmann hastalığına benzeyen bir sürü   ağır kon-
jenital nötropeni vakası tanımlanmış olup bunların birbirinden farklı genotipe sahip olduklarının anlaşılması  1999 yılında 
ELANE  mutasyonlarının,2003 de GFI 1 mutasyonlarının ,2006 da WAS geninde nötropeni yapan mutasyonun,2007de 
HAX1 mutasyonlarının ve  en sonunda da 2008 yılında G6PC3 mutasyonlarının  tanımlanmasıyla mümkün olmuştur. Ge-
nelde AKN de fenotip normal olarak kabul edilmekle beraber Kostmann hastalığında nörogelişimsel gerilikler ve epilep-
si,G6PC3 mutasyonunda ise konjenital kalp anomalileri,urogenital anomaliler ve dismorfizm görülebilir.Wiskott-Aldrich 
sendromunun nötropenik varyantında kanama diatezi ve ekzema yoktur. X’e bağlı resessif taşınır.Tekrarlayan infeksiyon-
lar  AKN  kliniğini düşündürür. Kemik iliğinde azalmış granülositopoez ile beraber her üç seride displazi dikkati çeker. 
Nötropeni G-CSF tedavisine cevaplıdır.

Kostmann ve siklik nötropeni haricindeki ağır konjenital nötropeni olguları tablo.II de görülmektedir.

TABLO II. 
AKN  FENOTİPLERİ               GENETİK GEÇİŞ                                GEN KLİNİK     ÖZELLİKLER
Ağır konjenital nötropeni Otozomal dominant    ELANE  Statik nötropeni
Ağır konjenital nötropeni        Otozomal dominant    GFI 1                      Statik lenfopeni
Ağır konjenital nötropeni        X’e  bağlı  resessif          WASP   Varyant  Wiskott-Aldrich sendromu
Ağır konjenital nötropeni Otozomal resessif           G6PC3   Konj. kalp hastalığı,urogenital anom

 
 AKN olgularında hayatın ilk ayından itibaren omfalit, otitis media, pnömoni, abseler ve genelde stafilokok, streptokok, 

psödomonas ve mantar üremeleri dikkati çeker. Nötrofil sayısı 200/mm3 ün altındadır. Kompansatuvar olarak eozinofili ve 
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monositoz görülür. Hafif anemi ve trombositoz olabilir. Kemik iliğinde miyelopoezin promiyelosit veya miyelosit düzeyin-
de duraklaması dikkati çeker “maturasyon arresti”. AKN olgularında nötropeni nedeni, ELANE  genindeki  mutasyonlar 
nedeniyle   nötrofil elastaz düzeyinin azaltması  bunun da  apoptozu arttırmasıdır.(4) Tedavi olarak infeksiyonlarla mücade-
le edilir. G-CSF uygulamaya girmesi hayat kurtarıcı olmuştur. 5mcg/kg/günle başlanır ve  MNS ‘yi  1000-1500 /mm3 arası 
tutan doza gelinir. Bazı merkezler  MDS / lösemi riskinden dolayı  uygun donörü olan her AKN olgusuna  kemik iliği nakli 
önermektedir. Bazı merkezler ise  yüksek doz G-CSF ihtiyacı olanlar, G-CSF tedavisine direnç geliştirenler ile edinsel G - 
CSFR mutasyonu saptananlara nakil, diğerlerine konservatif yaklaşım önermektedir.(1,2,7,8)

PSÖDOALBİNİZM İLE BERABER OLAN KONJENİTAL NÖTROPENİLER
Chediak-Higashi sendromu: LYST genindeki mutasyonlar nedeniyle intrasellüler granüllerin hareketleri bozulmuş-

tur. İnfeksiyonlara eğilim yanında parsiyel okülokütanöz albinizm, hafif kanama diatezi ve progressif periferik nöropati ile 
karakterizedir. Periferik yaymada nötrofillerde iri granüller dikkati çeker. İnfeksiyonlar esnasında hayati tehdit edebilecek 
sekonder hemofagositik sendrom riski mevcuttur. Tek tedavi seçeneği kemik iliği naklidir (6).

Hermansky-Pudlak sendromu tip II: Otozomal resessif geçer. AP3B1 genindeki mutasyonlar nedeniyle hücrenin 
veziküler trafik sistemi bozulmuştur. Trombositlerdeki  dens cisimciklerin eksikliği nedeniyle kanama diatezi ve melano-
sitlerin etkileşmesi sonucunda okülokütanöz albinizm  görülür. Ayrıca sitotoksik T ile doğal katil hücreler de etkilenmiştir. 
Nötropeni ciddidir ve infeksiyonlar esnasında sekonder hemofagositik sendrom gelişebilir (6).

Griscelli sendromu tip II: Otozomal resessif geçer. Olguların saçları gümüş-gri renktedir. Üç tipi vardır. Tip II den 
RAB27A mutasyonu sorumludur. Hastaların çoğunda orta şiddette nötropeni vardır. Sıklıkla piyojenik infeksiyonlara ma-
ruz kalırlar ve infeksiyonlar esnasında sekonder hemofagositik sendrom  tablosu gelişme riski yüksektir. Küratif tedavisi 
kemik iliği nakliyle olur.(9)

P 14 eksikliği: Otozomal resessiftir. MAPBIP genindeki mutasyonlar nedeniyle meydana gelir. Protein p 14  endo-
zomların biogenezi ve mitojen aktive protein kinazın geç endozomlara relokalizasyonu için gereklidir. Nötropeni, parsiyel 
albinizm, boy kısalığı, B hücre ve sitotoksik T hücre eksikliği ile karakterizedir.(10)

KONJENİTAL NÖTROPENİ İLE BERABER OLAN KOMPLEKS HASTALIKLAR
Retiküler disgenezi: Nötropeni yanında lenfopeni ile karakterizedir(alökositoz). Olguların çoğu adenilat kinaz 2 yapı-

mını kodlayan gendeki mutasyonlardan meydana  gelir. Aslında kombine bir immün yetersizlik sendromudur. B ve  T hücre  
yetersizliği yanında periferik lenfoid dokuların eksikliği dikkati çeker. Ağır infeksiyonlar hayatın ilk günlerinden itibaren 
kendini gösterir. Küratif tedavi için kemik iliği nakli gerekir(6).

Shwachman - Diamond sendromu: Otozomal resessif geçer. Nötropeni, ekzokrin pankreas yetersizliği,boy kısalığı 
ve metafizeal displazi ile karakterizedir.Nötropeni zamanla kemik iliği yetersizliğine dönüşebilir. Kostmann ve ağır AKN 
olgularında olduğu gibi   MDS ve akut miyeloid lösemi gelişimi riski vardır. Malabsorbsiyon hayatın ilk  aylarından iti-
baren dikkati çeker. Buna boyun kısa kalması eşlik eder.Pankreas fonksiyonları zamanla iyileşme gösterebilir.Bu da ileri 
yaşlarda başvuran olgularda tanı güçlüğüne neden olur. %50 olguda metafizeal disostoz yanında göğüs kafesi defektleri, 
klinodaktili, sindaktili, kifoz ve osteopeni vardır.Kemik iliğinde görülen miyeloid hipoplazi tanıya yardımcı değildir.Te-
davi olarak enzim replasmanı yapılır. İnfeksiyonlarla mücadele prensipleri febril nötropenide olduğu gibidir. Kemik iliği 
nakli konusunda henüz yeterince uzlaşı sağlanmamıştır.Bugün için MDS/lösemi geliştirenlere yapılmaktadır.MDS/lösemi 
riski %16 civarındadır.(2,6)

Diskeratozis konjenita: Genellikle X e bağlı, %10 oranında otozomal dominant geçer. Bu hastalığın bilinen triadı de-
ride anormal pigmentasyon, tırnak distrofisi ve oral lökoplakidir. Ayrıca boy kısalığı,  gelişim geriliği, epifora, diş çürükleri 
ve kayıpları, akciğer hastalığı  ve saç dökülmeleri vardır. Hastaların %90’ı  üç yaş civarında  en az bir hematolojik seride 
azalma gösterir. %50 olguda 10 yaş civarında aplastik anemi gelişir. %60 olguda DKC 1 geninde defektler  vardır. Olgula-
rın 2/3’ü kemik iliği yetersizliğinden ölür. %9 olguda  Hodgkin  ve değişik karsinomlar şeklinde kanser gelişir. Kemik iliği 
naklinin ne zaman yapılması gerektiği henüz tam olarak belirlenmemiştir(6).

Miyelokateksis ve WHIM sendromu: Otozomal dominant geçişlidir. CXCR4 genindeki mutasyonlar nedeniyle mey-
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dana gelir. Orta ve ağır nötropeni yanında siğiller, hipergammaglobulinemi ve  tekrarlayan infeksiyonlarla karakterizedir. 
Miyeloid hücreler kemik iliğinden mobilize olamazlar ve apoptoza maruz kalırlar. Nötropeni G-CSF’e cevap verir(2,5.

Clericuzio tip poikiloderma ile beraber nötropeni :1991 de Navajo yerlilerinde tarif edilmiştir.Otozomal resessif 
geçişlidir.C16ORF57  genindeki mutasyonlar nedeniyle meydana gelmektedir. Poikiloderma  fotosensitivite ve nötropeni 
ile karakterizedir.U6 biogenezi bozulmuştur.Hücrelerin ömrü kısalmıştır.Küçük nükleer RNA sözkonusudur(11).

Kıkırdak-saç hipoplazisi: Otozomal resessif geçer. RMRP genindeki mutasyonlar nedeniyle meydana gelir. Kısa eks-
tremiteli cücelik, seyrek ve zarif saçlar, immün yetersizlik ve artmış kanser olasılığı ile karakterizedir. Sıklıkla nötropeni 
eşlik eder. Küratif tedavi kemik iliği nakliyle olur. Az sayıda olguda  etkili G-CSF kullanımı bildirilmiştir(12).

CD40L eksikliği(Hiper IgM tip I): X’e bağlı resessif geçişlidir.CD40L/CD154 genindeki mutasyonlar nedeniyle 
meydana gelir.Kombine immün yetersizlik,defektif B hücre “switch”i ve intermitan nötropeni ile karakterizedir.Hyper Ig 
M sendromu tip I olarakta bilinir.CD40-CD40L interaksiyonunun yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Hastalarda IgM 
artmış, IgA ve IgG azalmıştır.Mükerrer bakteryel ve fırsatçı infeksiyonlar, nötropeni, Coombs pozitif hemolitik anemi, 
lenfoid hiperplazi ile karakterizedir. Nötropeni nedeni  azalmış endojen G-CSF yapımıdır. Tedavide IVIG artı G-CSF kul-
lanılır. Kemik iliği nakli diğer seçenektir. Nötropeni ayrıca sık görülen değişken immün yetersizlik, izole IgA eksikliği ve 
X’e bağlı agammaglobulinemide de görülebilir (11).

Barth sendromu: X’e bağlı resessif taşınır. Tafazzin (TAZ) genindeki mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Kardiomi-
yopati, nötropeni, kas zayıflığı ve büyüme geriliği ile karakterizedir. Nötropeni nedeni artmış olan apoptozistir(11).

Cohen sendromu: Otozomal resessif taşınır. 8. kromozomdaki VPS13B genindeki mutasyonlar nedeniyle meydana 
gelir. Mental retardasyon, mikrosefali, aydede yüzü, miyopi, retinitis pigmentosa, obesite ve ligament hiperlaksitesi ile 
karakterizedir. %90 olguda nötropeni vardır ve kronik gingivostomatite neden olur. Kemik iliği hücreden zengindir ve 
maturasyon arresti görülmez.(6,12)

Pearson sendromu: Mitokondrial DNA daki büyük delesyonlar nedeniyle  apoptozun hızlanmasıyla ortaya çıkar. Süt 
çocukluğu döneminde başlayan  makrositik anemi  ve buna bazen eşlik eden nötropeni ve/veya trombositopeni,ekzokrin 
pankreas yetersizliği, karaciğer ve böbrek bulguları ve büyüme geriliği ile karakterizedir. Kemik iliği normosellüler ol-
makla beraber artmış vakuolizasyon, hemosideroz ve ring sideroblastlar dikkati çeker. Tedavide anemi için transfüzyon, 
nötropeni için G-CSF, pankreas yetersizliği için de  enzim  tedavisi verilir.(6,12)

Glikojen depo hastalığı tip 1b: Otozomal resessif taşınır. SLC37A4 genindeki mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar.
Hipoglisemi, hiperlaktikasidemi, hiperlipidemi, hiperürisemi gibi metabolik bozukluklar ile diğer depo hastalıkları gibi 
hepatomegali, büyüme geriliği ve osteopeni  yanında nötropeni ve buna bağlı olarak tekrarlayan bakteryel infeksiyonlar, 
aftöz ülserler ve inflamatuvar barsak hastalığı  dikkati çeker. Nötropeni için G-CSF verilir(12).

STK 4 eksikliği: Yeni  tanımlanmış bir immün yetersizlik tablosudur. Otozomal resesif taşınır.STK 4 genindeki mu-
tasyonlar  nedeniyle hastaların hücrelerinde apoptozis artmıştır.Hastada intermitan nötropeni yanında lenfopeni ve mono-
sitopeni vardır.(11)

 Schimke’nin immün-osseöz displazisi: Otozomal resessiftir. SMARCAL 1 genindeki mutasyonlar nedeniyle meyda-
na gelir. Spondiloepifizeal displazi, büyüme geriliği, böbrek yetersizliğine kadar ilerleyen nefrotik sendrom, nötropeni ve 
defektif hücresel immünite ile karakterizedir. Nötropeni G-CSF ile tedavi edilebilir. İmmün yetersizlik durumunda kemik 
iliği nakli yapılmalıdır(5,12).                                                

SEKONDER NÖTROPENİLER
İnfeksiyonlara bağlı nötropeni: İnfeksiyon amillerinin hemen hepsi nötropeni  yapabilir.Virüsler genelde hastalığın 

ilk 24-48 saati içinde (viremi dönemi), 3-6 süren nötropeni ataklarına neden  olur. Virüslerin nötropeni yapma mekanız-
maları şöyledir:

1. Nötrofillerin sirküle eden havuzdan marjinal havuza geçmeleri,
2. Sekestrasyon,
3. Artmış nötrofil tüketimi. 
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Her virüs nötropeni yapabilir. Ancak en sık yapanlar CMV, Epstein-Barr, hepatit A ve B, influenza A ve B, kızamık, 
RSV, parvovirüs B19, rubella ve su çiçeği virüsleridir. Bakterilerden tifo, paratifo, tüberküloz, bruselloz ve tularemi nöt-
ropeni yapabilir. Ayrıca sıtma esnasında nötropeni görülebilir. Sepsis esnasında nötropeni  nötrofillerin destrüksiyonu ve 
kemik iliği rezervlerinin tüketimi ile ilgilidir. Yukarıda anılan etkenlerin neden oldukları yanında post-infeksiyöz nötropeni 
tanısı konulabilmesi için:

1. Tam kan sayımı haftada bir altı hafta boyunca yapılır,
2. Bu arada altta yatan  hastalıklar araştırılır,
3. Altı hafta boyunca herhangi bir tanı konamazsa ve nötrofil sayısı normale dönerse yine  postinfeksiyöz nötropeni 

tanısı kabul edilir. Altıncı hafta sonunda, nötropeni düzelmemişse kemik iliği yapılmalıdır.(1,5)
İlaca bağlı nötropeni: Bir çok nedenle ilaca bağlı nötropeni olabilir:
1. Miyeloid yapımın idiosinkratik supresyonu (antibiotikler, sulfonamidler, antidiabetikler, antitiroid ilaçlar, antihista-

minikler ve antihipertansifler),
2. Devamlı verilen ilaçlarda doz bağımlı supresyon (sitotoksik ilaçlar),
3. İlacın metabolizasyonu esnasında kişisel farklılıktan kaynaklanan supresyon (fenotiazin, tiurasil gibi),
4. İlaç – hapten hastalığına bağlı destrüksiyon (dipiron, fenilbutazon, sulfapiridin gibi)(4)

İMMÜN NÖTROPENİLER
Alloimmün neonatal nötropeni: Rh hastalığında olduğu gibi antikorlar lökositlerin antijenlerine karşı gelişmiştir. 

Bebekler asemptomatik  olabilirler veya piyoderma, omfalit, pnömoni gibi infeksiyon geçirebilirler. Nötropeni genellikle 
iki ay içinde geriler. Kemik iliği hipersellülerdir. Tedavide antibiotikler, IVIG ve gerektiğinde  G-CSF kullanılır.

Otoimmün neonatal nötropeni :  Annede, sahip olduğu otoimmün hastalık nedeniyle bulunan antilökosit antikorlar 
plasentadan geçerek bebekte nötropeniye neden olurlar. Sistemik lupuslu annenin çocuğu  buna bir örnektir.Klinik ve teda-
vi yaklaşımları bir önceki hastalıkta olduğu gibidir. 

Otoimmün nötropeni (OİN): Otoimmün hemolitik anemi ve İTP benzeri hastalıktır. Lökositlere karşı gelişmiş anti-
korlar nedeniyle olur.Sıklıkla 3-30 aylar arasında görülür. Genelde hafif  nadiren hayatı tehdit eden infeksiyonlar görülür. 
Nötrofil sayısı 200-1000 /mm3 arasındadır. Antinötrofil antikorlar %75 olguda  ilk ölçümde  pozitiftirler. Kalan kısımda, 
tetkiki  bazen birden fazla tekrarlamak gerekir. Olguların % 95’i 7 ila 24  ay içinde remisyona girer. Hafif olgularda antibi-
otik tedavisi yeterli olurken, ağır olgular G-CSF tedavisine  iyi cevap verir. Otoimmün nötropeni  bazen Evans sendromu, 
otoimmün hemolitik anemi, otoimmün trombositopeni, tiroidit, İnsüline  bağımlı diabet mellitus ve sık görülen değişken 
immün yetersizlikte de görülebilir. Bazı yazarlar süt çocukluğu döneminde görülen  OİN’i primer otoimmün, diğer oto-
immün hastalıklarla görüleni de sekonder otoimmün olarak kabul ederler. (13,14)

Psödonötropeni :  Bazen nötrofiller marjinal havuza geçiş yaparlar ve sayımlarda düşük rakam görülür. Kemik iliği 
normal görünümdedir. Adrenalin injeksiyonu ile sayı normale döner(2).

İnefektif miyelopoez : Kronik bir nötropeni durumudur.İnfeksiyonlar esnasında sayı normal bulunur. Kemik iliğinde  
dens piknotik kromatinli dejenere polimorflar görülür (2).

Kronik idiopatik nötropeni : Bunlar daha önce bahsedilen hiçbir gruba uymazlar. Nötrofillerin azalmış veya ineffektif 
üretimi  artmış apoptoza bağlı olabilir. Genel olarak   sendromik olmayan konjenital nötropenilere benzeseler de  her zaman 
daha hafif infeksiyonlara maruz kalırlar ve daha hafif seyrederler. Bazılarının antikorları negatifleşmiş otoimmün nötrope-
niler olabileceği varsayılmaktadır. (1)

NÖTROPENİ YÖNETİMİ 
Bir çok kitapta nötropenik hastalarda yapılması gerekenler tablolar halinde verilmektedir. Bizlerde bu kurala uyup  

yapılması gerekenleri sıralayacağız. Daha sonra çok pratik olduğuna inandığımız algoritmamızı sizlerle paylaşacağız. 
Testlere geçmeden hastadan iyi bir anamnez alınmalı, annenin ve tüm ailenin benzer hastalıkları sorgulanmalı, geçirilmiş 
herhangi bir infeksiyon, kullanılmış ilaç isimleri ortaya çıkarılmalıdır. Bu arada hastanın fenotipi incelenmeli, sendromik 
olup olmadığına bakılmalı, gerektiğinde genetik konsültasyonu istenmelidir. Altta yatan hastalıklar açısından, özellikle 
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nötropeniye diğer sitopenilerin de eşlik ettiği durumlarda, kemik iliğini istila eden hastalıklar irdelenmeli, kemik iliği 
aspirasyonu geciktirilmemelidir. Süratle karar verilmesi gereken durumlar bir tanesi de tabloya hemofagositik sendrom 
bulgularının eşlik ettiği durumlardır. Hemofagositik sendrom özellikle  albinizm ile giden  veziküler transport bozuklukla-
rından, Chediak-Higashi sendromu, Griscelli tip II sendromu ve Hermansky-Pudlak tip II sendromunda görülebilir. Özetle:

Sık infeksiyon öyküsü var mı ? Nötropeni ilk defa mı görülüyor veya öncesi var mı? 
Fenotip normal veya sendromik mi? Nötropeni ile beraber varolan bulgular nedir? 
Sistemik hastalık lehine ne var ? sorularına cevap aranır   ve aşağıdaki değerlendirmelere  geçilir:
İlk testler :Tam kan sayımı, sedimantasyon, viral seroloji, antinötrofil antikorlar,  direk Coombs testi, ANA,  C3,C4     
Altta yatan hastalık varsa: Tandem MS, B12, folik asit, Cu, Fe, TDBK, ferritin, KİA, anti-DNA
Sık infeksiyon geçirme öyküsü varsa : Ig’ler, lenfosit alt grupları, KİA, moleküler analiz. 
                                                                  
TEDAVİ
Febril nötropeni daha çok malign hastalıklar ve miyelosupresif tedavi alanlarda görülür. Burada ciddi sepsis riski çok 

fazladır ve  gerekli kültürler alındıktan sonra derhal uygun antibiotikler başlanmalıdır. Konjenital nötropenilerde ise du-
rum biraz daha farklıdır. Benign olan ve tekrarlayıcı olmayan   durumlar izlenebilir. Yüzeysel ve hafif infeksiyonlar oral 
antibiotikle tedavi edilebilirler. İnvazif ve hayatı tehdit eden infeksiyonlarda  IV antibiotik kombinasyonlarına süratle baş-
lanır. Siklik ve ağır konjenital nötropenide daha öncede söylendiği gibi G-CSF verilir. MDS/lösemi riski iyi izlenmeli ve 
değerlendirilmelidir. Bu durumlarda kemik iliği nakli geciktirilmemelidir.(14) Konjenital ve sendromik formlar için tedavi 
seçenekleri daha önce verilmiştir.

Kaynaklar
1. Fioredda F,Calvillo M,Bonanomi S, et al: Congenital and acquired neutropenia consensus on diagnosis from the Neutropenia Commitee of the Marrow 

Failure Syndrome Group of the AIEOP(Associazione Italiana Emato-Oncologia Pediatrica). Pediatr Blood Cancer  2011 Jul 15;57(1):10-17.
2. Bonilla MA: Disorders of white blood cells. In Manual of Pediatric Hematology and Oncology,Lanzkowsky ed,5th edition,Amsterdam,Else-

vier,2011,pp:272-320.
3.  Kostmann R: Infantile genetic agranulocytosis;agranulocytosis infantilis hereditaria.Acta Paediatr Suppl 1956,45:1-78.
4. Horwitz MS,Corey SJ, Grimes HL,Tidwel T.ELANE mutations in cyclic and severe congenital neutropenia;genetics and pathophysiology.Hematol 

Oncol Clin North Am.2013 Feb;27(1):19-41 
5. Dinauer MC and Newburger PE: Quantitative granulocyte and mononuclear phagocyte disorders.In Nathan and  Oski’s Hematology  of Infancy and 

Chilhood ,Orkin SH,Nathan DG,Ginsburg D,Look AT,Fisher DE,Lux SE eds ,7th edition,Philadelphia,Saunders Elsevier,2009,pp:1137-1152.
6. Boxer LA and Newburger PE: A Molecular classification of congenital neutropenia syndromes.Pediatr Blood Cancer 2007;49:609-614.
 7. Vandenberghe P and Beel C: Severe congenital neutropenia,a genetically heterogeneous disease group with an increased risk of AML/MDS. Pediatr 

Rep. 2011 Jun 22;3(Suppl 2):e9.
8. Freeman  MH ,Bonilla,Frier C, et al.Myelodysplasia syndrome and acute myeloid leukemia in patients with congenital neutropenia receiving G-CSF 

therapy . Blood  2000; 96:429-436.
9. Menasche G, Ho CH, Sanal O, et al. Griscelli syndrome restricted to hypopigmentation results a melanophillin defect (GS3) or a MYO5A F-exon 

deletion.J Clin Invest. 2003 August 1;112 (3):450-456.
10.Bohn G, Allroth A,Brandes G ,et al:A novel human primary immonodeficiencıency syndrome caused by deficiency of the endosomal adaptor protein.

Nature Medicine. 2007 13,1:39-45.
11. Boztug K,Klein C. Genetics and pathophysiology of severe congenital neutropenia syndromes unrelated to neutrohil elastase. Hematol Oncol Clin 

North Am.2013 Feb;27(1):43-60. 
12. Donadieu J,Fenneteau O, Beaupain B, et al:Congenital neutropenia: diagnosis,molecular bases and patient management. Orphanet J Rare Dis.2011 

May 19;6:26 Review.
13. Bux J,Behrens G,Jaeger G and Welte K:Diagnosis and clinical course of autoimmune neutropenia in infancy:analysis of 240 cases.Blood 1998 Jan 

1,91(1):181-6.
14.Newburger PE and Boxer LA:Leukopenia.In Nelson Textbook of Pediatrics,Kliegman RM, Stanton BF, St.Geme III JW, Schor NF, Behrman RE eds, 

19th edition, Philadelphia, Elsevier Saunders, 2011, pp:746-752. 



36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

101

Patolojik Tam Kan Sayımı Sonuçlarına
Nasıl Yaklaşalım?
Trombositopeni 

Ayşegül Ünüvar
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

Trombosit sayısının 150,000/mm3’ün altında olması, yenidoğan dönemi de dahil olmak üzere her yaş için trombosito-
peni olarak tanımlanır, klinikte sık rastlanan bir problemdir. Trombositopeniler kalıtsal (konjenital) veya edinsel nedenlere 
bağlı olabilir. Trombositopeni çoğu hastada edinsel bir otoimmun hastalık, sistemik hastalık, infeksiyon veya ilaç etkisine 
bağlıdır. Kalıtsal trombositopeniler ise relatif olarak daha nadirdir. 

Trombositopenisi olan bir hastanın öyküsü alınırken; öncelikle kanamanın tipi ve süresi sorgulanmalıdır. Yakında geçi-
rilen üst solunum yolu infeksiyonu [İTP (immun trombositopenik purpura), infeksiyöz mononükleoz], ishal [HÜS (hemo-
litik-üremik sendrom)] ve/veya nörolojik semptomlar [TTP (trombotik trombositopenik purpura)] kaydedilmelidir. Eşlik 
eden ateş (infeksiyon, lösemi ya da diğer maligniteler, otoimmun hastalık), kemik ağrısı (lösemi, otoimmun hastalık) gibi 
bulgular, ilaç kullanımı da sorgulanmalıdır. HIV ya da diğer immun yetmezlikler için risk durumu değerlendirilmelidir. 
Aile öyküsü ayrıntılı alınmalıdır. 

Fizik muayenede ateş durumu ve sistemik bulgular belirlenmelidir. Sağlıklı görünen, kanama bulguları dışında fizik 
muayenesi normal olan bir çocukta akut gelişen trombositopeninin en sık nedeni İTP’dir, ancak başta maligniteler olmak 
üzere trombositopeni yapan diğer nedenler mutlaka ekarte edilmelidir. Yine akut başlangıcı olan, ancak toksik görünümlü 
bir çocuk yaygın damar içi pıhtılaşma, sepsis, HÜS, TTP, ciddi kanama açısından hızla tetkik edilmelidir. Kanama belirti-
lerinin yaygınlığı ve tipi ayrıntılı değerlendirilmelidir. Boy kısalığı, mikrosefali, iskelet sistemi bozuklukları, hiperpigmen-
tasyon (Fanconi aplastik anemisi), başparmakların normal olduğu bilateral radius yokluğu [TAR sendromu (thrombocyto-
penia with absent radii)], erkek çocukta kronik egzema ve rekürren infeksiyonlar (Wiskott–Aldrich sendromu) konjenital 
trombositopeni nedenleri için ipuçlarıdır. Organomegali ya da generalize lenfadenopatinin olması lösemi, diğer maligni-
teler, HIV ya da infeksiyöz mononükleoz gibi infeksiyon hastalıkları, depo hastalığı ya da hipersplenizm için anlamlıdır. 
Artrit, ağız ülserleri ve karakteristik raş (rash) otoimmun hastalığı düşündürebilir.       

Trombositopenik bir hastanın laboratuvar tetkiki olarak öncelikle tam kan sayımı ve periferik yayması değerlendiril-
melidir. Tam kan sayımında saptanan trombositopeni, parmak ucundan hazırlanmış periferik yayma değerlendirmesi ile 
konfirme edilmelidir, psödotrombositopeni ve diğer hematolojik nedenlerin olmadığı kanıtlanmalıdır. Trombosit büyük-
lüğü,  morfolojisi, homojenitesi ve küme oluşumu yanında, eritrosit ve lökosit morfolojisi de değerlendirilmelidir. Tam 
kan sayımındaki ortalama trombosit hacmi (MPV) değeri de trombositlerin büyüklükleri hakkında fikir verebilir, ancak 
periferik yayma ile doğrulanmalıdır.

Trombositopeniye anemi ve nötropeninin (mutlak nötrofil sayısı <1500/mm3) eşlik etmesi laboratuvar tetkiklerinin 
daha ayrıntılı istenmesini gerektirir. Nötropeninin varlığı viral bir infeksiyonun bulgusu olabileceği gibi, ciddi trombosi-
topeni ile birlikteyse lösemi ya da kemik iliği yetmezliğini akla getirmelidir. Anemi varlığı lösemi, kemik iliği yetmezliği, 
intravasküler hemoliz, otoimmun hastalık, HIV infeksiyonu ya da trombositopeniye sekonder kan kaybını düşündürme-
lidir. Periferik yaymada parçalanmış eritrositler intravasküler hemolizi, sferositler otoimmun hemolizi (Evans Sendromu 
gibi), makrositler kemik iliği yetmezliği, Fanconi aplastik anemisini ya da ciddi retikülositoz varlığını akla getirmelidir. 
Wiskott–Aldrich sendromlu erkek çocuklarda çok küçük trombositler,  İTP ve Bernard–Soulier sendromu, May–Hegglin 
anomalisi gibi MYH9-ilişkili konjenital trombositopenilerde büyük trombositler periferik yaymada dikkati çekmelidir. 
Ayrıca, tip 2B vonWillebrand hastalığında da trombositopeni vardır ve trombositler normale göre daha büyüktür.  

Antinükleer antikor (ANA) ya da Coombs testi pozitifliği diğer otoantikorların da varlığını gösterir ve sistemik lupus 
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eritematozus (SLE) ya da Evans Sendromu’nu akla getirmelidir. 
Sonuç olarak; tam kan sayımında trombositopenisi olan bir çocuk için tam kan sayımı daha dikkatle değerlendirilmeli 

ve periferik yayma incelemesi mutlaka yapılmalıdır, takiben de hematoloji konsültasyonu istenmelidir. Hastada lenfade-
nomegali, organomegali, periferik yaymada lösemik blastların olmaması lösemiyi ekarte ettirmez. Hematolog ile konsülte 
edilmeden yapılan bir kemik iliği aspirasyonu önemli olabilecek özel tetkiklerin (biyopsi, sitogenetik, immunfenotip çalış-
ması gibi) göz ardı edilmesine, tanı ve tedavi gecikmesine neden olabilir.
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Fatma Oğuz 

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Ateş çocuk hekimlerinin en sık karşılaştığı şikayettir. Acil başvurularının %10-30’unu oluşturur. Bu ateşli durumların 
bir kısmında konvülziyon da tabloya eşlik edebilir. Konvülziyonlar çocukluk çağında acillere başvuruların % 1-5’inden 
sorumludur ve başvuruların çoğunluğunu 5 yaş altı çocuklar oluşturur. Ateş ve konvülzyonun  birlikte olduğu çocuklar 
özel bir grubu oluşturur.

Ateş ve konvülziyonun birlikte olduğu çocuklarda bazı tanımlar tanısal yaklaşım ve tedavi açısından önemlidir. “Kon-
vülziyon ve ateş” ; Herhangi bir nedenle ateşi olan çocukta ortaya çıkan konvülziyondur. Tablo 1’de konvülziyon ve ateşle 
gelen çocukta ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken durumlar özetlenmiştir.

Febril konvülziyon :
Altı ay ile 5 yaş arası, öncesin-

de bilinen nörolojik anamolisi ve/
veya afebril konvülziyon öyküsü 
olmayan çocuklarda; beraberinde 
santral sinir sistemi (MSS) enfeksi-
yonu veya akut sistemik metabolik 
anormallikler (eletrolit bozukluğu, 
hipoglisem v.b) olmaksızın, ≥%38 
ateş ile tetiklenen akut semptomatik 
konvülziyonlardır. Febril konvülzi-
yon çocukluk çağında en sık görülen 
konvülziyon çeşidi olup sıklığı Av-
rupa ve ABD’de % 2-5 , Japonya’da 
% 8, ülkemizde ise % 2-8 olarak 
bildirilmektedir. Bu konvülziyonlar 
6 ay-5 yaş grubu konvülziyonların 
%90-95 ‘ini oluşturmasına karşın 
önemli olan şey MSS enfeksiyonla-
rı gibi hayatı tehdit eden hastalıklar 
açısından hastalar iyice değerlendi-
rilmeden  bu tanının konulmaması-

dır . 
Febril konvülziyonun pik yaşı 15-18 aydır. Febril konvülziyon için alt sınırı 3 ay, üst sınırı 6 yaş olarak belirtilen 

araştırmacılar olsa da 3 yaştan büyük çocuklarda (3 yaştan büyük çocuklarda ilk kez febril konvülziyon  görülme olasılığı 
%17!) ve özellikle  6 aydan küçük sütçocuklarında  febril konvülziyon tanısı çok dikkatle konulmalıdır. Febril konvülzi-
yonun iki alt grubu vardır. Basit febril konvülziyon (BFK) en sık görülen şeklidir (%80-85) ve geçirdikten en geç 1 saat 
sonra hastalar tamamen normal aktivasyonlarına dönerler. Kompleks febril konvülziyonlar (KFK) ise %10-15’vakadan 

Tablo 1. Konvülziyon ve ateşli gelen çocukta olası nedenler
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sorumludur ve bunlarda postiktal fokal nörolojik bulgular görülebilir. KFK’nun özel bir şekli olan febril status epileptikus 
(FSE)  30 dakika veya daha uzun süreli tek bir konvülziyon veya seriler halinde gelen ve arada bilincin açılmadığı konvül-
ziyonlar serisini tanımlar. Tablo 2’de basit febril konvülziyon ve kompleks febril konvülziyonun özellikleri özetlenmiştir.

Tablo 2.Basit ve kompleks febril konvülziyonun özellikleri 

BFK       KFK  
Konvülziyon süresi <10-15dakika   Konvülziyon süresi >10-15 dakika
Fokal bulgu yok     Fokal bulgu var 
24 saat içinde tekrarlamaz    24 saat içinde tekrarlar
Nöbet sonrası nörolojik bulgu yok   Todd paralizisi (1-4 saat)
                                                                                     Status epileptikus gelişebilir

Febril konvülziyon çoğunlukta hastalığın ilk gününde çocuğun hastalığının ilk bulgusu olarak ortaya çıkar. Ateşin 
derecesi ile febril konvülziyon birlikteliği değişkendir. %25 vakada ateş 38-39 ºC arasında iken gelişir. Çoğunlukla ateşin 
süratle yükselmesi esnasında ortaya çıktığı kabul edilse de düşüş sırasında veya bundan bağımsız da gelişebilir. 

Febril konvülziyon etiyolojisi tam olarak bilinmese de kompleks ve multifaktöriyel olabileceği düşünülür. Enfeksiyon-
lar, genetik faktörler, aşılama (DTP, KKK), hipokampal lezyonlar ve demir eksikliği öne sürülen olası nedenler arasında 
gösterilse de mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Vakaların büyük çoğunluğunda özellikle viral alt-üst solunum yolu 
enfeksiyonları, akut otitis media, idrar yolu enfeksiyonları neden olarak saptanır.

Basit febril konvülziyon’da çoğunlukta klonik, bazen de atonik ve tonik konvülziyonlar görülür. Yüz ve solunum 
kasları da tutulmuştur, süresi de  kısadır. Kompleks febril konvülziyonlarda  %10 vakada uzamış, %5 vakada fokal bulgu 
söz konusudur. İlk febril konvülziyonunu geçiren çocukların genelde %30’unda  tekrarlama olur. Febril konvülziyon’da 
tekrarlama için risk faktörleri şunlardır. 

1. İlk konvülziyonun  <18 ay özellikle 12 aydan önce geçirilmesi
2. İlk konvuzliyon’da ateşin  < 40 ºC olması
3. Hastalığın başlangıcı ile febril konvülziyon arasındaki sürenin 1 saatten kısa olması
4. Ailede 1. derece  akrabalarda febril veya afebril konvülziyon öyküsü 
5. İlk nöbetin komplike olması
Hiçbir faktör yok iken tekrarlama riski %15 lerde iken risk faktörleri arttıkca olasılık  %75
‘lere kadar çıkmaktadır. yaş, tekrarları tahminde en önemli şeydir. Ne kadar erken yaşta febril konvülziyon geçiriliyorsa  

tekrar riski de o kadar  artmaktadır. Normal toplumda epilepsi riski %0.4 olarak belirtilirken, basit febril konvülziyon için 
bu değer % 1-2.4, kompleks febril konvülziyon içinse % 4.1-6 olarak verilmektedir.

 
Ayırıcı tanı:
Çocuk febril konvülziyon yaş grubunda olsa bile konvülziyon ve ateşle gelen her çocuk febril konvülziyon değildir. 

Öyküde kusma, ishal, uygun olmayan sıvı transfüzyonu gibi elektrolit dengesizliğine neden olabilecek veya hipoglisemi 
gibi risk oluşturan bir durum var ise elektrolitler, şeker, kalsiyum ve magnezyum düzeyi bakılarak ayırıcı tanı yapılmalıdır. 
Konvülziyon ve ateşli gelen bir çocukta ESAS ENDİŞE menenjit, ensefalit gibi bir MSS enfeksiyon olasılığıdır  ve öykü, 
semptom ve klinik bulgularla bu hastalıklardan şüphe duyuluyorsa acil olarak  lomber ponksiyon ve gerekirse daha ileri 
tetkiklerle bu tanılar dışlanmalıdır.

Modern tedavi yöntemlerine rağmen menenjit ve ensefalitte ölüm oranları %25 ‘lere kadar çıkmaktadır  ve nörolojik 
sekel oranları da çok yüksektir. Özellikle bakteriyel menenjit (BM) ve Herpes Simpleks ensefaliti (HSE) süratli tanı tedavi 
gerektiren grubu oluşturur. Ciddi  hastalık ve ölüm olasılığı yüksek olan ancak antimikrobiyal tedavi olasılığı da olan bu 
hastalarda geç tanı, ölüm ve sekellere neden olabilirken, erken tanı-tedavi hayat kurtarıcıdır.  3 yaştan büyük çocuklarda 
ilk febril konvülziyon olasılığı düşük olduğu için, ayrıca febril konvülziyon yaş grubu dışında konvülziyon ve ateşle gelen 
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çocuklarda menenjit olasılığı febril konvülziyon yaş grubuna göre 4 kat daha fazla olabileceği için  bu çocuklarda  MSS 
enfeksiyonunun dışlanması önem kazanır. Ancak büyük çocuklarda meningeal iritasyon bulguları daha kolay değerlendiri-
lebileceğinden en riskli  grup 1 yaştan küçük ve özellikle 6 aydan küçük sütçocuklarıdır. Bu çocuklarda gerek BM gerekse 
HSE klinik bulgularını değerlendirmenin zorluğu yanında, bu enfeksiyonlar daha sık görüldüğünden bu yaş grubunda bu 
tanıların süratle dışlanması daha da önem kazanır.

Bakteriyel Menenjit 
Akut bakteriyel menenjit en ağır enfeksiyonlardan biridir ve ciddi nörolojik sekeller yanında tedavi edilmemesi duru-

munda %100 ölümle sonuçlanır. Dünyada yılda 171 000 ölüme neden olduğu bildirilmektedir. Hastalık çoğunlukta sütço-
cukluğu döneminde görülmesine karşın büyük çocuklar ve adelosanlar için de önemli bir hastalıktır. Amerika’da 1990 ‘da 
H. influenza b (Hib) ve 2000’de konjuge pnömokok açısının rutine girmesi ve yaygın aşılama ile 2 aydan küçük çocuklar 
hariç bakteriyel menenjit insidansı düşmüştür. 2006-2007 yılında burada yapılan izlem çalışmasında  yenidoğan dönemin-
den sonra 2-23 ay grubu insidansın en  yüksek olduğu yaş grubu olarak saptanmıştır (6.91/100 000). Aşılama öncesi Hib 
başlıca bakteriyel menenjit etkeni iken aşılama sonrası nerdeyse sıfırlanmıştır. S. pneumoniae ise azalmasına rağmen halen 
başta gelen etkenler arasındadır. 2001-2004 yılları arasında Amerika’da 20 acil pediatrik üniteye başvuran hastalarda ≥1 ay 
çocuklar için yaş gruplarına göre değişmekle birlikte S. pneumoniae ve N. meningitidis başlıca etkenler arasında görül-
mektedir. Tablo 3’ de Amerika verileri özetlenmiştir.

Tablo.3 Amerika’da 2001-2004 yılları arasında (aşılama sonrası) yaş gruplarına göre bakteriyel menenjit etkenleri

≥ 1 ay <3 ay   GB streptokok (%39),  gr (-) basil %32,  S.pneumoniae  %14,  N.  
                                      meningitidis %4

≥3 ay < 3 yaş         S.pneumoniae %45,  N.meningitidis %34, GB streptokok %11, gr (-) basil 
                               %11
≥3 yaş < 10 yaş     S.pneumoniae %47,  N.meningitidis %32
≥10 yaş < 19 yaş   S. pneumoniae %55

Türkiye’de Hib aşısı 2006, S. pneumoniae konjuge aşısı 2008’de rutine girmiştir. Aşılama öncesi dönemde 2005-2006 
arası 1 yıllık dönemde 7 ayrı bölgeden 12 hastanenin katıldığı çok merkezli olma özelliğini taşıyan tek çalışma olan epi-
demiyolojik bir çalışmada, 1 ay-17 yaş arası klinik menenjit tanısı ile yatırılan 408 hastadan, 243’ünde bakteriyel etiyoloji 
belirlendi. N.meningitidis %56.5, S.pneumoniae %22.5 ve Hib %20.5 etken olarak saptandı. 1 yaştan küçük çocuklar insi-
dansın en yüksek olduğu yaş grubuydu ve N. meningitidis tüm yaş gruplarında olduğu gibi 1.sırada gelen etkendi. Bireysel 
çalışmalarda Tüberküloz da etkenler arasında gösterilmektedir. 

Çocuklarda menenjiti üşündüren öykü ve fizik muayene  bulguları: 
Öykü: Öncesinde solunum ve AOM enfeksiyonu, penetre kafa travması-kraniotomi, meningokok hastalarının ende-

mik olduğu bölgelere seyahat, bakteriyel menenjitli biriyle temas, anatomik defektler (dermal sinüs, idrar yolu anomali-
leri), baziler kafatası kırığı, immün yetersizlik, HİV enfeksiyonu, aşırı glukokortikoid kullanımı gibi bakteriyel menenjit 
için predispozisyon yaratan durumlar sorgulanmalıdır. Aşılanma durumu; Hib, pnömokok, meningokok aşılanma durumu 
önemlidir. Menenjit şüphesi olan bir hastada aşılanmış olma  LP veya ampirik antibiyotik kullanma kararını değiştirmez. 
Ancak kemoprofilaksi ihtiyacını belirlemede veya immun sistemin değerlendirilmesinde veya menenjit şüphesi olmayan 
hastanın durumunu değerlendirmede etkili olur. Ayrıca hastanın öncesinde antibiyotik alıp almadığının sorulması, özellikle 
parenteral alınması durumunda klinik baskılanabileceği ve BOS dahil laboratuvar bulguları değişebileceği için önem-
lidir. Öncesinde özellikle parenteral antibiyotik alanlarda alımdan 12 saat sonra BOS şekeri yükselir, proteini de düşer. 
Parenteral sefalosporin alan BM’li çocukların; etken N.menengitidis ise 15 dakika sonra %30’unda 2 saatin sonunda ise 
%100’ünde BOS’un steril olduğu gösterilmiştir.  Pnömokok için de 10 saat sonunda %70 kadarında BOS’un steril olduğu 
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gösterilmiştir Ayrıca antibiyotik alıyorken ateşli konvülziyon geçiren çocukların BM açısından riskinin daha yüksek oldu-
ğunu hatırlamak gerekir.

Klinik:
Tek başına  kesin tanı koydurtacak  bir klinik yoktur. Şüphe demek menenjiti dışlamak için Lomber ponksiyon (LP) 

yapmak demektir. Klinik değerlendirmede şüphe uyandırması gereken önemli semptom ve bulgular şöylece sıralanabilir.
1. Ateş (süt çocuğunda hipotermi de olabilir)
2. Kusma (≥ 3 olarak / 24 saatte), baş ağrısı, süt çocuğunda; sarılık, iyi beslenememe,   ishal gibi nonspesifik bulgular.
3. Meningeal iritasyon bulgular; Ense sertliği, Kernig, Brudzinski. Bakteriyel menenjitli çocukların %60-80’inde + . 

Ancak  BOS normal olan çocuklarda  da %25 + olabilecek bir bulgudur. Diğer taraftan özellikle küçük çocuklarda ense 
sertliği hastalığın geç döneminde ortaya çıkar hatta hiç olmayabilir. Ayrıca komada  veya fokal ve diffüz nörolojik bulguları 
olan ve antikonvulziv tedavi alan çocuklarda değerlendirilemez.

4.Nörolojik bulgular 
a. Bilinç değişiklikleri ; Hırçınlık veya uyku hali, somnolans, semikoma, koma durumunda gelebilirler. Gelişte preko-

ma veya komada gelenlerde prognoz daha kötü ve pnömokoksik  menenjitle gelen vakaların yatışında,  %29 prekoma veya 
koma sözkonusudur.                    

b. Artmış intrakranial basınç bulgular
• Büyük çocuklarda başağrısı, 
• Süt çocuğunda; bombe fontanel veya kranial suturlarda açılma, 
• 3,4,6. kranial sinirlerde felç
• Papilödem; belirgin hale gelmesi için günlerin geçmesi gerekir, yani geç bir
bulgu. Ayrıca bakeriyel menenjit’te nadir bir bulgudur. Varlığında venöz sinüs trombozu, subdural ampiyem, beyin 

absesi gibi durumlar öncelikle dışlanmalıdır ve acil görüntüleme endikasyonu koydurtur.
c.Konvülziyon ; Menenjitli vakaların %20-30’unda görülür. Generalize konvülziyon, geliş anında veya yatışın ilk 48 

saatlik süresi içinde gelişebilir. Basit febril konvülziyon       tanımına uyan konvülziyonla gelen ve bakteriyel menenjit ta-
nısı alan çocuklarda konvülziyon tek bulgu değil. Muhakkak bilinç değişiklikleri, ense sertliği, peteşiyel döküntü bulguları 
eşlik ediyor. Ancak bilinç değişiklikleri ve ense sertliğinin postiktal dönemde veya antikonvülsiv ilaç verilmiş hastalarda, 
özellikle sütçocuklarında   değerlendirilmesi çok zordur.

d.Fokal bulgular: Yatışta %16 ‘ya varan oranlarda fokal bulgu görülebilir. Özellikle pnömokoksik menenjitte %34’e 
kadar çıkan oranlarda geç dönemde fokal bulgu gelişebilir. 

5.Peteşi ve Purpura
N. meningitidis başta olmak üzere tüm BM patojenleri peteşi yapabilir. Bu döküntüler ekstremitelerde daha belirgin 

ve öncesinde eritamotöz makulopapüler döküntü de olabilir. Konvülziyon ve ateşle gelen çocukta BM’i düşündürecek tek 
başına en önemli bulgulardan biri olarak kabul edilir.

Menenjitin klasik bulgusu olarak belirtilen; ateş , ense sertliği, mental durum değişikliği triadı, erişkin vakaların bile 
%44’ünde, çocuklarda ise daha da düşük oranda pozitiftir. Yukarda anlatılan öykü ve fizik mayene bulgularından bir kaçı 
birlikte olduğu zaman olasılık  artar. Pediatrik menenjit vakaları için klinik tanı koydurucu model halen net olmamasına 
karşın çok iyi kabul gören; şey küçük sütçocuklarında ateş, uykuya eğilim, zayıf beslenme, iştahsızlık söz konusu ise genel 
görünüm iyi bile olsa ve  menenjitin klasik bulguları olmasa da kuşku duyulması gerekliliğidir.  Çünkü bu yaş grubunda 
menenjit bulguları daha zayıf olduğu gibi, ABE olasılığı da daha  yüksektir. Armon ve ark. konvülziyon ve ateşle gelen ço-
cuk; konvülziyon öncesi uykulu, ense sertliği, peteşiyel döküntü, bombe fontanel, Glaskow koma skalası <15 (konvülziyon 
sonrası 1 saatten daha uzun) ise çocuğun menenjit dışlanıncaya kadar menenjit gibi tedavi edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Menenjitin sıklıkla atlandığı çocuklar; 18 aydan küçük, deneyimsiz hekim tarafından muayene edilen ve izlem yapılama-
yan çocuklar olarak vurgulanmaktadır.

DİKKATLİ bir öykü ve fizik muayene  menenjiti olmayanı tahminde çok değerlidir ve öykü ve fizik muayene ile  BM 
şüphesi olan her hastaya  kotrendikasyon oluşturan bir durum yoksa LP yaparak BOS incelenmelidir. Hatta meningeal 



108108

bulgular olmasa bile ateş devamlılık gösteriyorsa bu çocuklarda da LP düşünülebilir. BOS sitolojisi ve kültürü negatif 
olanlarda menenjitin klinik bulguları devam ediyorsa LP tekrarlanmalıdır. Ayrıca erken dönemde pleositoz olmadan kültür 
pozitif olabileceği için her BOS örneği bakteriyolojik araştırmalar için laboratuvara gönderilmelidir.

 LP öncesi kontrendikasyon oluşturan ve/veya görüntüleme gerektiren durumlar Tablo 4’de özetlenmiştir.
Tablo 4. LP için kontrendikasyon oluşturan ve/veya öncesinde görüntüleme gerektiren durumlar

LP için kontrendikasyon oluşturan durumları 
	 KİBAS varlığı
	 Koma
	 İntrakranial kitle varlığı
	 Fokal nörolojik bulgu
	 Artmış solunum eforu
	 Kalp yetersizliği
	 LP bölgesinde enfeksiyon varlığı
	 Trombositopeni
	 Koagülasyon bozukluğu
LP  öncesi görüntüleme gerektiren durumlar
	 Koma
	 Şantlı çocuklar
	 Hidrosefali öyküsü
	 MSS travma veya nöroşirürjikal girişim öyküsü
	 KİBAS varlığı
	 Anormal nörolojik bulguların devamlılığı, özellikle fokal bulgularla birlikte ise görüntüleme gerekir.

Herpes Simpleks Ensefaliti
Konvülziyon ve ateşle gelen çocuklarda BM’den sonra 2. dışlanması gereken acil durum Herpes simplex ensefalitidir.
Ensefalopati klinik olarak 24 saatten uzun süren bilinç durumundaki değişiklikler olarak tanımlanır. Ensefalit söz konu-

su olan çocukta en önemli bulgu bilinç durumundaki değişiklerdir. Bunun yanında huzursuzluk, saldırganlık gibi davranış 
bozuklukları, yüksek ateş, beyin zarı uyarılmasını düşündüren bulgular, organizasyon bozukluğu vb. bulgular görülebilir.

Herpes simplex’e bağlı ensefalit ön tanısı için ensefalopati tablosuna aşağıdakilerden en az ikisinin eşlik etmesi gerekir.
1) >38 0 C Ateş
2) Konvülziyon (genelde fokal ancak generalize de olabilir.)
3) Fokal MSS bulguları
4) BOS ‘ta pleositoz (>5 h/mm3 )
         eritrosit (>50 h/mm3)
                 protein (>0,49g/L)
5) EEG anormallikleri
6)   Tanı koydurucu BT veya MR bulguları ; beynin medial temporal lob veya 
      frontalin insula ve orbital bölgesinde fokal sinyal değişikleri veya hemoraji en 
      tipik bulgulardır. MR bulguları göstermede daha hassasdır.                .   
 
Sonuç olarak konvülziyon ve ateşle gelen bir çocukta ensefalopati tablosu söz konusu ise; HSE ‘nin  muhakkak dış-

lanması gerekir. LP için kontrendikasyon oluşturan bir durum söz konusu değilse LP yaparak BOS değişikleri ve PCR ve/
veya serolojik olarak virusun saptanması ile tanı KESİNLEŞTİRİLİR. Ancak hastalığın ilk 72 saaatinde LP yapılmışsa 
PCR’da yalancı negatiflik olabilir. Klinik ve radyolojik bulgular ile HSE düşünülüyor ise asiklovir tedavisi başlanmalıdır. 
72 saatten sonra bir kez daha LP yapılarak PCR pozitifliği kontrol edilebilir.
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Ward KN ve ark. HSE’nin belirgin ensefalitin dışında ateş ve konvülziyonla ve 24 saatten daha kısa süreli bilinç de-
ğişiklikleri ile seyreden farklı klinik tablolarla da prezente olabileceğini vurgulamıştır. Kulik DM ve ark. öyküde muko-
kutanöz HSV enfeksiyonu, glaskow koma skalası ≤ 13, fokal nörolojik bulgu ve BOS’ta pleositozun HSV enfeksiyonunu 
tahminde önemli olduğunu vurgulamışlardır. Levitz ve ark da HSV ensefalitli çocukların %90’ında konvülziyon ve ateşe 
aşağıdaki bulgulardan en az birisinin eşlik ettiğini belirtmiştir.

 1)   Mental durum ve bilinç değişiklikleri 
 2)   Fokal kranial sinir tutulması
 3)   Hemiparezi
 4)   Disfazi, afazi, ataksi veya fokal konvülziyon 
Ancak Schleede L ve arkadaşları seroloji ile tanı konan 1 hasta hariç PCR ile tanısı kesinleştirlmiş 38 çocuktan (6’sı ye-

nidoğan) yarıya yakınında;  başvuruda nörolojik bulguların olmadığını ve 6’sında da BOS bulgularının normal olduğunu be-
lirterek, BOS’da pleositoz ve nörolojik bulgular HSE için güçlü kuşkuyu destekleyen bulgular olmasına karşın bu bulguların 
olmamasının HSE’yi dışlatmadığını, kesin tanı için muhakkak virolojik tetkik yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Konvülziyon ve Ateşle Gelen  Çocukta Tanısal Yaklaşım
MSS enfeksiyonları
Öncelikle BM ve HSE  dışlanmalıdır. Yukarda anlatılan öykü ve klinik bulgularla bu hastalıklardan şüphe duyuluyorsa 

engel oluşturan bir durum yoksa muhakkak LP yaparak BOS sitolojik ve mikrobiyolojik olarak  incelenmelidir.  BM düşünü-
lenlerde tam kan sayımı, biyokimya yanında idrar, kan ve kulak enfeksiyonu varsa kulak sıvısından kültürler de alınmalıdır. 
Özellikli BM’nin ve HSE’nin en sık görüldüğü ve tanısının zor olduğu sütçocuklarında  şüphe eşiği daha düşük  olmalıdır.

Basit Febril Konvülziyon
Basit febril konvülziyon tanımına uyan çocukların büyük çoğunluğu 1 saat sonra tamamen normal uyanıklık durumuna 

döner. Batra ve ark. ilk kez basit febril konvülziyon tanımına uyan konvülziyon geçiren 6-18 aylık çocuklarda  bile riskin 
çok düşük olduğunu (%0,86) vurgulamışlardır. Hasta bir süre gözlemde tutulduktan sonra, çocuk halsiz değil, hemodina-
misi  ve 1 saat sonunda bilinç durumu  tamamen normal ise  bu çocuklara menenjit dahil ağır bakteriyel enfeksiyonlar açı-
sından, aynen ateşli konvülziyonu olmayan çocuklar gibi yaklaşımda bulunulmalıdır. İdrar kültürü her hastadan istenebilir. 
Ancak febril konvülziyon kısa ve kendiliğinden geçse de bilinç değişiklikleri varsa menenjit kuşkusu var demektir. Ayrıca 
konvülziyon fokal ise beyin absesi, kitle lezyonu, HSE riski de yüksektir. 

Genelde kabul gören küçük sütçocuklarında şüphe eşiğinin daha düşük olması gerektiğidir. Amerikan Pediatri Aka-
demisi (APA) de 2011’de  basit febril konvülziyon ile gelen çocuklara yaklaşım önerilerini 6 aydan küçük çocukları dışta 
bırakarak vermiştir.

Amerikan Pediatri Akademisi önerileri: 
1) Ateş ve konvülziyonla gelen çocuklar basit febril konvülziyon tanımına uysa da meningeal iritasyon bulguları olan 

(ense sertliği, Kernig, Brudzinski) veya öykü ve fizik muayene bulguları ile menenjit veya diğer MSS enfeksiyon şüphesi 
uyandıran tüm çocuklarda LP muhakkak yapılmalıdır [Kanıt düzeyi B].

2)   6-12 ay arası ateş ve konvülziyonla gelen bir çocukta Hib ve pnömokok aşılaması eksik, hiç yapılmamış veya bi-
linmiyorsa bu yaş grubunda klinik bulgular zayıf olabileceğinden LP  önerilebilir [Kanıt düzeyi D].

3)   Ateş ve konvülziyonla gelen ve basit febril konvülziyon tanımına uyan çocuğa öncesinde antibiyotik kullanmışsa 
ve antibiyotik kullanıyorken ateşli konvülziyon geçirmişse, menenjit semptom ve bulguları maskelenebileceğinden LP 
önerilebilir [Kanıt düzeyi D] .

4)   EEG: Nörolojik olarak sağlıklı olan ve basit febril konvülziyon geçiren bir çocukta rutin EEG istenmemelidir 
[Kanıt düzeyi B].

5)  Rutin olarak serum elektroitleri; Ca, P, Mg veya glukoz ve tam kan sayımı istenmemelidir [Kanıt düzeyi B].
Hastanın kliniğine göre ateş nedenini bulmaya yönelik araştırma yapılmalıdır. 24 aydan küçük çocuklarda konvülziyon 

olmayanlarda ateşli çocuklarda yaklaşım ne ise bunlarda da aynıdır.
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6)  Görüntüleme rutin yapılmamalıdır [Kanıt düzeyi B].
Ancak basit febril konvülziyon’da APA rutin laboratuvar ve görüntüleme önermemesine, vakaya göre karar verilmesi 

gerektiğini vurgulamasına rağmen 2012 ‘de Teran ve ark. acillerde laboratuvar ve görüntülemeye sıklıkla  başvurulduğunu  
belirtmekte ve bu gereksiz test isteme nedenlerini de şöyle özetlemektedir.

 1)   Menenjit olasılığını atlama endişesi  
 2)   İnvaziv bakteriyel enfeksiyonları atlama endişesi
 3)   Altta yatabilecek başka bir hastalığın olma olasılığı ve basit olarak
 4)   Kanuni sorumluluktan duyulan endişe ve şaşkın ailelerin baskısı.
Bu araştırmacı da febril konvülziyonla gelen çocukta ateşin nedenini bulmaya yönelik tanısal yaklaşım yapılması ge-

rektiğini ve her çocuk için öykü ve fizik muayene bulgularına göre bireysel yaklaşılması gerektiğini vurgulamıştır.

Kompleks Febril Konvülziyon 
Basit febril konvülziyonda 6-18 ay arası çocuklarda bakteriyel menenjit oranı %0,86 olarak verilirken, aynı yaş grubu 

KFK geçiren çocuklarda  %4,81 gibi daha  yüksek bir oran verilmektedir. Bu çocuklar daha ayrıntılı araştırmayı hakeder.
Ayrıca fokal konvülziyonda; beyin absesi, kitle lezyonu, HSE de olabilir. Uzamış, tekrarlayan veya fokal konvülziyonu 

olan çocuklarda yalnızca 24 saatte 2 kısa konvülziyon tekrarı olanlara göre BM riski daha yüksektir. Green ve ark. bakteri-
yel menenjitli 115 çocuğun 105’inde şuur değişikliği olduğunu veya tekrarlayan konvülziyonlar veya peteşiyel döküntü ve/
veya ense sertliği olduğunu vurgulamışlardır. Selta  ve ark.  6 ay- 6 yaş arası ilk KFK ile gelen çocuklarda % 2.8 bakteriyel 
menenjit, %0.3 HSE saptamışlardır. Ancak MSS enfeksiyonlu çocukların tümünde bilinç değişiklikleri olduğunu belirtmiş-
lerdir.  Bu araştırmacılar menenjiti düşündürecek hiçbir bulgusu olmayan, bilinci tamamen açık, nörolojik bulguları normal 
olan çocuklarda 6-18 ay arasında olsalar bile hemen rutin LP önerilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Ancak hastanın  BFK 
geçiren çocuklara göre daha titizlikle ve uzun süre izlenmesi  son derece önemlidir.

Arman ve ark. da gözleme alınan çocuklarda
• Konvülziyon öncesi uyuklama hali tariflenmiyorsa
• Ense sertliği 
• Peteşiyel döküntü 
• Bombe fontanel 
• Konvülziyon sonrası 1 saatten daha uzun < 15 glaskow koma skalası gibi bulgulardan hiçbiri yoksa hastaya hemen LP 

yapmak gerekmediğini vurgulamıştır. Yukardaki bulgulardan birinin varlığı ise LP yapılmasını gerektirir. 
Çocukta status epileptikus söz konusu ise klinisyen alarme olmalıdır. Amerikan Nöroloji Akademisi status epileptikusla 

gelen çocuklarda muhakkak tanısal LP önermektedir. Up to date de de  Fishman aynı vurguyu yapmıştır. Hatta Frank ve 
ark. febril status epileptikus ile gelen küçük sütçocuklarında pleositoz olmadan da ve MSS’ne ait minimal  bulgular ola-
bileceğinden bunlarda MSS enfeksiyonlar açısından şüphe eşiğinin daha da düşük olması gerektiğini ve mikrobiyolojik 
tetkiklerin muhakkak alınması gerektiği vurgulamışlardır.

Konvülziyon esnasında veya sonrasında entübasyon gerektiren hastalarda ve nörolojik defisit varlığında da çok süratle 
MSS enfeksiyonu dışlanmalıdır.

 
Konvulziyon ve Ateşle Gelen Çocuğun Yönetimi
1) Konvülziyonun tedavisi
Konvülziyon geçirmekte olan hastada süratle havayolu açıklığı sağlanarak maske veya kanülle oksijen verilir. Aspiras-

yonu engelemek için bir yanına yatırılır, ayrıca hastanın dilinin orofarinksi tıkama riski varsa engellemek için oral airway 
konulabilir. Hastanın hemen damar yolu açılır ve gereğinde antikonvülzanlar parenteral yolla verilir. Hasta konvülziyon 
geçirken hastaneye getirilmişse veya klinikte muayene sırasında ateşli bir konvülziyon gözlenmişse 5 dakikadan  uzun 
sürmesi durumunda antikonvülzan verilmelidir. Parenteral yolla midazolam ( 6 ay- 5 yaş; ilk doz 0.05-0.1 mg/kg , 6-12 y; 
0.025-0.05 mg/kg ) veya diazepam (0.1-0.3 mg/kg ) Damar yolu açılamıyorsa açılıncaya kadar 0.5 mg/kg rektal diazepam 
verilmelidir. (5 dakika içerisinde etkisi başlar).  Bu ilaçlarla konvülziyonu durdurulan hastaların oluşan uyuşukluk, uyku 
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hali, ataksi gibi bulgulardan dolayı MSS enfeksiyonları açısından değerlendirilmesinin  zorlaşacağını  bilmek gerekir.
2) MSS enfeksiyon şüphesi olan hastaların değerlendirilmesi
Hastalar bakteriyel menenjit ve HSE başta olmak üzere MSS enfeksiyonu; öykü, semptom ve bulgularla değerlendi-

rilerek kuşku duyulması halinde kontrendikasyon oluşturan ve/veya görüntüleme gerektiren durum söz konusu değilse 
süratle LP yapılmalıdır.  BOS pleositoz kimyasal değerler ve mikrobiyolojik olarak değerlendirilmelidir. Sütçocukları özel-
likle 6 aydan küçük sütçocuklarında ağır BM dahil bakteriyel enfeksiyonlar ve HSE’nin görülme olasılığı en yüksek grup 
olması ve belirtilerin zayıf olabilmesi nedeniyle genel durum iyi bile olsa ; ateş, uykuya eğilim, zayıf beslenme, hırçınlık, 
kusma (günde 3’den fazla) gibi bulgularla MSS şüphesi oluşmalı ve LP yapılmalıdır.

Bakteriyel menenjit veya HSE şüphesi var fakat LP yapılamıyorsa kan kültürü alındıktan sonra antimikrobiyal  tedavi 
başlanmalıdır. Ayrıca bilinç değişiklikleri ön planda ve fokal bulgular söz konusu ise HSE olasılığı da yüksek olduğundan 
asiklovir başlanabilir.

EEG, görüntüleme kararı gibi daha ileri tetkikle  hastanın durumuna göre planlanmalıdır.
3) Metabolik bozukluk düşünülen bulgular var
Öykü ve fizik muayene bulguları ile elektrolit dengesizliği, hipoglisemi gibi akut metabolik bozukluklar düşünülüyorsa 

kan şekeri, kalsiyum, magnezyum ve elektrolit bakılarak ayırıcı tanı yapılmalıdır.
4) Kompleks febril konvulziyon 
Kompleks febril konvulziyon tanısı olan hastalarda bakteriyel menenjit riski daha yüksek, ayrıca fokal bulgu ve bilinç 

bozuklukları tabloya hakimse HSE riski de yüksektir. Bu hastalar yatırılarak izlenmeli ve takiplerinde posttiktal dönemin 
uzaması (Glaskow koma skalası <15 , 1 saatten daha uzun süre) veya febril status epilepticus gelişmesi, konvülziyon es-
nasında veya sonrasında entübasyon gerekmesi veya nörolojik defisit gelişmesi durumunda kontrendikasyon oluşturan bir 
durum söz konusu değilse LP yapılarak BOS değerlendirilmelidir. Bu çocuklarda  görüntüleme, EEG gibi daha ayrıntılı 
araştırmalara daha sıklıkla başvurulmalıdır. Bu grup içerisinde aşılaması eksik ve/veya öncesinde antibiyotik kullananlarda 
da LP kararı ve daha ayrıntılı değerlendirme  kararı daha sıklıkla alınabilir. 

1)  Basit febril konvulziyon
Basit febril konvulziyon tanımına uyan hastalarda; 
• 1 yaştan büyük olanlarda MSS enfeksiyon bulguları daha rahat
değerlendirilebileceğinden, Hib ve pnömokok aşılaması tam, konvülziyondan 1 saat sonra tamamen normal aktivas-

yonunu kazanmış, iyi görünümlü çocuklarda LP’ye gerek yok. Kısa süre izlenerek ateş nedeninin araştırılması gerekir.
• 6-12 ay arası basit febril konvulziyon tanımına giren çocuklarda Hib ve pnömokok
aşılaması eksik, hiç yapılmamış veya aşılanma durumu bilinmiyorsa; bu yaş grubunda MSS enfeksiyonuna ait klinik 

bulgular zayıf olabileceğinden LP önerilebilir. Tam aşılı çocuklarda ise çocuk iyi görünümlü ise yalnızca basit febril kon-
vülziyon geçirdiği için LP ‘ye gerek yok. Bu çocuklarda ateş ve konvulziyonu olmayan çocuklardaki  prensiplerle ateş 
nedeni araştırılmalıdır

• Öncesinde antibiyotik kullanım öyküsü olan basit febril konvülziyon tanımlı
çocuklarda LP önerilebilir.
• Basit febril konvulziyonlu hastada rutin görüntüleme ve EEG’ye gerek yoktur.
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İki Yaş Altı Ateş ve Konvülziyonla Gelen 
Çocukta Nörolojik Yaklaşım  

Bülent Kara
Kocaeli Üniversitesi Tıp fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Febril nöbetler pediatri uygulamasında sık karşılaşılan nörolojik sorunlardandır. Bazı topluluklarda %7-8 kadar 
sık bildirilmekle birlikte, genel sıklığının %2-4 olduğu görülmektedir. Febril nöbetlerle ilk karşılaşan hekim genellikle 
pediatrist olmaktadır ve febril nöbet geçiren çocukların sadece küçük bir bölümünde çocuk nörolojisi konsültasyonu 
gereksinimi vardır. Bu yazıda meslek hayatı boyunca çok sayıda febril nöbetli çocuk izlemek durumunda olan 
pediatristlere yönelik olarak, febril nöbetlerle ilgili güncel bilgi ve yaklaşımların tartışılması amaçlanmıştır.   

Adlandırma
Febril konvülziyon sıklıkla febril nöbetle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, konvülziyon sadece motor 

içerikli nöbetleri kapsar. Febril nöbetler çoğu kez jeneralize tonik-klonik, jeneralize tonik gibi motor içerikli olmasına karşın, 
bazen atonik nöbet gibi motor içerikten yoksun olabilirler. Bu nedenle, febril konvülziyon terimi yerine febril nöbetin tercih 
edilmesinin daha geniş kapsayıcılığı olacaktır. Bu yazıda da febril nöbet teriminin kulanılması tercih edilmiştir.

Sınıflandırma
Febril nöbetler Uluslararası Epilepsi Ligi (ILAE) 1989 epileptik sendrom sınıflamasında durumla ilişkili nöbetler 

(“situation related seizures”), epilepsi tanısı konmasını gerektirmeyen nöbetler (“seizures that do not require a diagnosis 
of epilepsy”) grubunda yer almıştır. ILAE 2010 epileptik sendrom sınıflamasındaysa epileptik nöbetlerle seyreden, ancak 
herhangi bir epilepsi sınıfına sokulamayan durumlar (“conditions with epileptic seizures that are traditionally not diagnosed 
as a form of epilepsy”) grubuna dahil edilmiştir.

Febril Nöbetlerde Zorunlu Tanı Ölçütleri
Febril nöbet tanısı için aşağıdaki 4 ölçütün tümünün karşılanması gerekir. Her bir ölçütle ilgili özellikler kısaca 

tartışılacaktır. 
Yaş: Febril nöbetler idyopatik epilepsiler gibi yaşa bağımlıdır, belli bir yaştan sonra başlar ve belli bir yaşa kadar 

devam edebilir. National Institute of Health (NIH) 3 ay-5 yaş aralığını önermiştir. ILAE alt yaş sınırını 1 aya kadar 
indirmiştir. Birçok kaynağa göreyse alt yaş sınırının 6 ay, üst yaş sınırının 5 yaş olarak kullanılması önerilmektedir. Bir-altı 
ay grubundaki çocuklarda febril nöbet varlığında kafaiçi enfeksiyon varlığının lomber ponksiyon yapılmaksızın dışlanması 
güç olduğundan, alt yaş sınırının 6 ay olarak tutulması hekim açısından daha güvenliklidir. İlk febril nöbet en sık 18-22. 
aylar arasında geçirilmektedir. İlk febril nöbetini 6 ayın altında ya da 3 yaşın üzerinde geçiren çocuklarda febril nöbet 
tanısına şüpheyle yaklaşılması gerekir.  

Ateş: Febril nöbet tanısında vücut sıcaklığı için alt sınır değer söz konusudur. Bu değer ölçüm rektal yoldan yapılmak 
koşuluyla farklı kaynaklarda 38 ºC, 38.4 ºC, 38.5 ºC olarak önerilmektedir. ILAE rektal yoldan 38.4 ºC’yi alt sınır değer 
olarak bildirmesine karşın, uygulamada pek çok hekim 38 ºC’yi kullanmayı tercih etmektedir. Febril nöbet sırasında ateşin 
çok yüksek olması şart değildir. Febril nöbet geçiren çocukların %25’inde vücut sıcaklığı rektal 38 ºC-39 ºC arasındadır. 
Febril nöbet sırasında yaklaşık %20 olguda ateş normal ölçülebilir, buna karşın kısa bir süre sonra ateş yükselebilir, bu 
durum febril nöbet tanısından uzaklaştırmamalıdır. Vücut sıcaklığı hızla ve çok yükselen çocuklarda febril deliryum ve 
ateşe bağlı titreme sıktır, her iki tablonun da febril nöbetten ayırıcı tanısı gerekir.  

Kafaiçi Enfeksiyon ve Metabolik Sorunların Dışlanması: Febril nöbet tanısı konan çocuklarda kafaiçi enfeksiyonu 
klinik ve/veya laboratuvar yöntemlerle dışlanmalıdır. 18 ayın üstündeki çocuklarda klinik bulgularla kafaiçi enfeksiyon 
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varlığının değerlendirilmesi çoğu kez mümkün olmasına karşın, 18 ayın altındaki, özellikle de 12 ayın altındaki çocuklarda, 
klinik bulgularla değerlendirmenin yetersiz kalabileceği düşünülmektedir. Bu gerekçelerle AAP (“American Academy of 
Pediatrics”) 2006 yılında yayımladığı önerisinde, ilk febril nöbet için 12 ayın altındaki çocuklarda lomber ponksiyonun 
kuvvetle düşünülmesi gerektiğini, 12-18 ay arası çocuklarda lomber ponksiyonun düşünülebileceğini, 18 ayın üzerindeki 
çocuklardaysa sadece meningeal irritasyon bulgularının varlığında lomber ponksiyonun yapılmasını önermiştir. Bu 
önerilerde çocuğun klinik bulgularının dikkate alınmadığı, tek başına yaşın lomber ponksiyon endikasyonu için yeterli 
kabul edildiği dikkati çekmektedir. Bu önerinin pek çok gereksiz lomber ponksiyon yapılmasına neden olduğu görülünce, 
AAP 2011 yılında klinik bulgular ve aşılanma durumunun da gözetildiği yeni bir öneri getirmiştir. Buna göre, 6-12 ay 
arasında ilk febril nöbetini geçiren bir çocuk klinik olarak iyi görünümdeyse, Hib ve pnömokok aşıları tam yapılmışsa 
lomber ponksiyon yapılması önerilmemektedir. Yeni yaklaşım febril nöbetin tek başına lomber ponksiyon gerekçesi olarak 
kabul edilmesini ve gereksiz uygulamaları önlemektedir. İlk kez febril nöbet geçiren, altta yatan nörolojik sorunu olmayan, 
aşıları tam yapılmış, fontanel bombeliği, letarji ve irritabilitesi olmayan, klinik görünümleri iyi  6-18 ay arası 150 çocukta 
lomber ponksiyonla bakteriyel menenjit oranının %0 bulunmuş olması, sayı yeterli olmasa da, bu öneriyi desteklemektedir. 
Bununla birlikte,  Hib ve pnömokok aşılaması yapılmış çocuklarda bakteriyel menenjit riski ortadan kalkmadığından, 
tek başına bu aşıların yapılmış olması lomber ponksiyon endikasyonunu dışlatmamalıdır. Febril nöbette bazı özelliklerin 
varlığında yukarıdaki önerilerden bağımsız olarak lomber ponksiyon yapılması için eşiğin düşük tutulması gerekir:

1) Febril status epileptikus (febril nöbet süresinin 30 dakikadan uzun olması)
2) Febril nöbetin ateşin 48. saatinden sonra ortaya çıkması 
3) Febril nöbetten 2 saat sonra bilinç değişikliğinin devam etmesi (diazepam gibi uzun süreli sedasyon yapabilecek bir 

ilaç uygulanmadığından emin olunması gerekir)
4) Febril nöbetin fokal semiyoloji göstermesi ya da nöbet sonrası fokal nörolojik bulgular saptanması (bu durumda aksi 

ispat edilene kadar Herpes Simplex virüs tip 1 meningoensefaliti gibi davranılması gerekir)
5) Parenteral antibiyotik kullanımı öyküsü (kafaiçi enfeksiyonun klinik bulguları baskılanmış olabilir)

Öyküde Ateşsiz Nöbet Olmaması
Ateşin yüksek olduğu bir dönemde nöbet geçiren bir çocukta öyküde ateşle ilişkisiz nöbet varlığının olması febril nöbet 

tanısından uzaklaştırır. Ateş diğer faktörlerden bağımsız olarak epileptik nöbetleri tetikleyebilir. Bu nedenle, öyküde ateşle 
ilişkisiz nöbet varlığı epileptik bir sendrom olasılığını artırır. Febril nöbetlerle, ateşle ilişkisiz nöbetlerin birarada olabildiği 
özgül epileptik sendromlar tanımlanmıştır. Bu olgularda başta GEFS+ (“generalized epilepsia febril seizures +”) ve Dravet 
sendromu olmak üzere bazı epileptik sendromlar açısından çocuğun değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Metabolik sorunların dışlanması
AAP febril nöbette rutin metabolik tarama önermemektedir. Ancak, ülkemiz koşulları ABD’den farklılıklar 

gösterebilmektedir. Örnek olarak, Türkiye’de çalışan bir pediatrist çok da nadir olmayarak rikets bulguları olan bir 
çocukta enfeksiyon döneminde hipokalsemik nöbet sıklığının arttığına ya da doğumal metabolik hastalığı olan bir çocukta 
enfeksiyon seyrinde hipoglisemik nöbetlerin ortaya çıktığına şahit olabilmektedir. Bu nedenle, ülkemizde ilk kez nöbet 
geçiren bir çocukta gerek febril gerek ateşle ilişkisiz olsun, bazal kan örneğinde glikoz, sodyum, kalsiyum ve magnezyum 
araştırılması doğru olacaktır. Doğumsal metabolik hastalık şüphesi dışlanamıyorsa amonyak, laktat, kan gazı, idrar ketonu 
gibi daha ayrıntılı incelemelere başvurulmalıdır. İlk febril nöbet sırasında rutin biyokimyasal incelemeleri yapılmış ve 
normal saptanmış bir çocukta tekrar eden febril nöbet varlığında yeni biyokimyasal inceleme yapmaya gerek yoktur.  

Febril nöbet tipinin belirlenmesi
Febril nöbet tanısı kesinleştirildikten sonra febril nöbet tipinin belirlenmesi gerekir. Buna göre, olgu basit febril nöbet, 

komplike febril nöbet ve febril status epileptikus tablolarından birine sokulmaya çalışılır. Bu sınıflandırma tetkiklerin 
planlanması ve prognoz açısından önem taşır. Basit febril nöbette nöbet süresi 15 dakikadan kısa, nöbet jeneralize tiptedir 
ve 24 saat içinde ya da aynı enfeksiyon seyrinde sadece 1 nöbet görülür. Febril nöbet süresi 15 dakikayı geçiyorsa (<%10 
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olguda), nöbet fokal semiyoloji içeriyor ya da nöbet sonrası nörolojik muayenede fokal bulgular saptanıyorsa (<%5 olguda) 
ve 24 saat içinde ya da aynı enfeksiyon seyrinde 1’den fazla nöbet görülüyorsa (%10-15 olguda) komplike febril nöbet 
olarak adlandırılır. Febril status epileptikus ise nöbet süresinin 30 dakikayı geçmesidir. Basit ve komplike febril nöbet 
ayırıcı tanısında süre ölçütü tartışmalıdır. Hesdorffer ve ark.’nın çalışmasında ilk febril nöbetini geçiren ve nöbet süresi 
10 dakikayı aşan çocuklarda, nöbet yaşının daha küçük ve gelişim geriliğinin daha sık olduğu bildirilmiştir. Bu ve benzeri 
çalışmalara dayanarak basit/komplike febril nöbet ayrımında nöbet süresinin 15 dakika yerine 10 dakika olması görüşü 
ağırlık kazanmaya başlamıştır, ancak klasik tanımlamada henüz 15 dakika kullanılmaktadır. Uzamış febril nöbette kafaiçi 
enfeksiyon riskinin artmış olduğunu, bu olgularda geç dönemde temporal lob epilepsisi riskinin artıyor olabileceğini ve 
GEFS+ spektrumunun bir özelliği olarak ortaya çıkmış olabileceğini unutmamak gerekir. Fokal nöbet semiyolojisi ya da 
fokal nörolojik bulgular nedeniyle komplike febril nöbet grubunda sınıflanan olgularda, başta Herpes Simplex virüs tip 1 
meningoensefaliti olmak üzere, kafaiçi enfeksiyonların dışlanması gerekir. Febril status epileptikus olgularında da kafaiçi 
enfeksiyon mutlaka dışlanmalıdır. Birincil ya da reaktive HHV tip-6 enfeksiyonu diğer enfeksiyonlara göre febril status 
epileptikusla daha yakın ilişkilendirilmiştir. Bu olgularda altta yatan nörolojik hastalık ve hem olguda hem de ailesinde 
epilepsi öyküsü daha sıktır. Uzamış febril nöbet süresinin geç dönemde temporal lob epilepsisi riskini artırabileceği 
bildirilmesine karşın, febril status epileptikusun hipokampustaki anomalilerle ilişkisi kesin bilinmemektedir.  

Febril nöbetli çocukta tedavi
Febril nöbet tedavisi genel epileptik nöbet tedavisinden farklılık göstermez (Şekil 1). Öncelikle genel destek ve uygun 

pozisyon verilmesi gerekir. En uygun pozisyon olgunun sırtüstü yatırılıp, çenenin hafifçe kaldırılarak başın ekstansiyonunun 
sağlanmasıdır, çocuk kusuyorsa yana çevrilmelidir. Bu basit manevra havayolu güvenliğini sağlar ve aspirasyon riskini en 
aza indirir. Antikonvülzan ve antipiretik tedavi bu müdahelelerin önüne geçmemelidir. Antikonvülzan tedavinin uygulanma 
zamanlaması nöbetin başlangıcından itibaren geçen süreye göre değişebilir. Febril nöbetlerin büyük kısmı (yaklaşık %85) 
ilk 3-5 dakika içinde kendiliğinden sonlanır. Febril nöbet geçiren çocuk nöbet başlangıcından itibaren çocuk hekimi 
tarafından gözlenebiliyorsa, nöbetin ilk 3-5 dakikalık bölümünde antikonvülzan tedavi uygulanmasına gerek olmadığı 
düşünülmektedir. Febril nöbet geçirerek hastaneye getirilen bir çocukta 3-5 dakikalık bekleme süresi genellikle geçirilmiş 
olduğundan, genel destek yaklaşımı hızla uygulandıkta sonra zaman geçirmeksizin antikonvülzan tedavinin uygulanması 
gerekir. Antikonvülzan tedavide benzodiazepinler tercih edilir. Akut nöbet tedavisinde lorazepam etki süresinin uzun 
olması nedeniyle, 8-12 saatlik süreçte ortaya çıkabilecek ilave nöbetleri de engelleme potansiyeli taşıdığından, klasik 
kaynaklarda ilk seçenek olarak önerilmektedir, ancak bu ilacın parenteral tedavide kullanmaya uygun preparatı  ülkemizde 
bulunmamaktadır. Geçmişte akut nöbet tedavisinde sık kullanılmış olan klonazepam, diğer benzodiazepin preparatlarına 
göre daha fazla solunum depresyonu yaptığından, günümüzde tercih edilmemektedir. Ülkemizde mevcut olan ve febril 
nöbet tedavisinde kullanmaya uygun preparatlar diazepam ve midazolamdır. Her ikisinin etkinliği benzer olmakla birlikte, 
ekonomik olması nedeniyle diazepam ülkemiz koşullarında ilk seçenek ilaç olarak görülmektedir. Diazepam ven içi ya da 
rektal mukoza yoluyla uygulanabilmektedir. Nöbet süresi 10 dakikayı geçmişse ya da febril status epileptikus söz konusuysa 
uygulamanın ven içi yolla yapılması önerilmektedir. Diğer durumlarda rektal mukoza yolunun kullanımı ven içi yola yakın 
bir sürede nöbet kontrolü sağladığından tercih edilebilir. Ven içi yol tercih edilecekse solunum depresyonu riski nedeniyle 
diazepamın yavaş verilmesi gerekir. Rektal uygulama evde ebeveynler tarafından da uygulanabilme kolaylığı sağlar. Doz 
ven içi yol için 0.1-0.3 mg/kg, rektal yol için 0.5 mg/kg’dır, 10 mg’lık üst doz sınırı aşılmamalıdır. Midazolamın kas içi, 
bukkal ve nazal mukozadan uygulanabilmesi, diazepama göre sedasyon süresinin daha kısa olması ve daha az solunum 
baskılanması yapması avantaj olarak gözükmesine karşın, diazepama göre çok daha pahalıdır. Ülkemiz koşullarında febril 
nöbet geçiren bir çocukta kafa içi enfeksiyon dışlanamıyorsa, diazepama bağlı uzun süreli sedasyon riski nedeniyle olgunun 
bilinç düzeyinin değerlendirilmesinde güçlük yaşanabileceği için midazolam tercih edilebilir, bunun dışındaki durumlarda 
diazepam tercihi daha ekonomik gözükmektedir. Midazolam dozu ven içi ve kas içi yol için 0.15-0.2 mg/kg, rektal yol için 
0.3 mg/kg, nazal ve bukkal mukoza yolu için 0.3-0.5 mg/kg’dır. İlk doz benzodiazepin uygulanmasından sonra nöbet devam 
ediyorsa 5-10 dakika sonra ikinci doz benzodiazepinin, aynı dozlarda uygulanması önerilmektedir, ancak ilk uygulamada 
mukoza yolu tercih edildiyse ikinci dozun ven içi yolla verilmesi nöbet kontrolü açısından daha uygun olabilir. 
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İkinci doz benzodiazepin uygulamasından 5-10 dakika sonra da nöbet devam ediyorsa eski uygulamanın aksine 
üçüncü doz benzodiazepin uygulaması önerilmemektedir. Bu aşamada ilk seçenek olarak fenitoin/fosfenitoin kullanımı 
önerilmektedir. Fosfenitoin bazı avantajlı yönlerine karşın ülkemizde yoktur, bu nedenle fenitoin ilk seçenektir. Fenitoin 
20 mg/kg dozda, 1 mg/kg/dakika hızı geçmemek koşuluyla, yavaş bolus yapılır. Damar dışına kaçtığında doku nekrozu 
yapabildiğinden büyük bir venden uygulanmalıdır ve olgu uygulama sırasında hipotansiyon ve kardiyak ritm bozuklukları 
açısından monitörize edilmelidir. GEFS+ spektrumunda (Dravet sendromu, vb.) yer alan çocuklarda fenitoinin febril 
nöbetleri tetikleyebildiği bilinmektedir. Dolayısıyla, GEFS+ spektrumunda olduğu bilinen ya da şüphe edilen olgularda 
diğer tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. Alternatif tedavi seçenekleri ise midazolam infüzyonu, fenobarbital, valproat 
infüzyonu ya da levetirasetamdır. Mekanik ventilatör koşulları sağlanamayacaksa solunum baskılanması riski nedeniyle 
fenobarbital kullanımı önerilmez. Levetirasetamın uzamış febril nöbette kullanımıyla ilgili tecrübeler kısıtlıdır. Bu 
nedenle, fenitoine iyi yanıt alınamayan ya da fenitoinin kullanılamadığı durumlarda midazolam infüzyonu ya da valproik 
asid infüzyonu düşünülebilir. Midazolam infüzyonuna 0.1 mg/kg/saat hızda başlanır, nöbet kontrolü sağlanamıyorsa 15 
dakika aralıklara doz 0.1 mg/kg artırılır. Mekanik ventilasyon koşulları sağlanamayacaksa 0.6-0.7 mg/kg/saat infüzyon hızı 
aşılmamalıdır. Klinik uygulamada diğer benzodiazepinlere göre solunum baskılanması açısından riskinin düşük olduğu 
gözlenmektedir. Valproik asid tercih edilecekse 20-40 mg/kg 5-10 dakikada infüzyon yapılır, ancak sonrasında mutlaka 
1-5 mg/kg/saat dozunda infüzyona devam edilmesi gerekir, sadece bolus uygulama nöbet kontrolü için genellikle yeterli 
olmayacaktır. Febril nöbet süresi 60 dakikayı aştığında dirençli status epileptikus epileptikus olarak kabul edilmeli ve 
kalıcı beyin hasarı riskinden korunmak amacıyla mekanik ventilasyon koşulları sağlanarak genel anestezi uygulanmalıdır. 
Görüldüğü gibi febril status epileptikus tedavisi diğer nedenlere bağlı status epileptikus tedavisine benzer, ancak farklı 
olarak antipiretik tedavi febril status epileptikusta nöbet kontrolünde yardımcı olabilir. 

0. dakika  Genel destek tedavisi
3-5. dakika  1. doz benzodiazepin
    (nöbet geçirerek getirilen çocuklarda beklenmemelidir) 
8-15. dakika  2. doz benzodiazepin
(1. benzodiazepin dozundan 5-10 dakika sonra)
15-20. dakika  Fenitoin yükleme
   (2. benzodiazepin dozundan 5-10 dakika sonra)
35-40. dakika  Midazolam / Valproat / Fenobarbital ? / levetirasetam ?
   (fenitoin yüklemesine başladıktan 20 dakika sonra)
> 60.dakika  Genel anestezi

Şekil 1. Akut febril nöbette tedavi yaklaşımına bir örnek.

Febril nöbette elektroensefalografi (EEG) incelemesi
Nörolojik açıdan sorunu olmayan bir çocukta ilk basit febril nöbet sonrası EEG incelemesi önerilmemektedir. Febril 

nöbet geçiren bir çocukta EEG’de saptanabilecek bozuklukların febril nöbet tekrarı ve epilepsi gelişim riski açısından 
öngörü değeri düşüktür. Sık tekrarlayan basit febril nöbet durumunda EEG incelemesi uygundur, ancak kaçıncı basit febril 
nöbetten sonra EEG çekilmesi gerektiği konusunda bir kanıt yoktur. Genel yaklaşım, üç ya da daha fazla basit febril 
nöbet öyküsü olan çocuklarda EEG incelemesi yapılmasının uygun olacağı şeklindedir. Tekrarlayan basit febril nöbetler 
nedeniyle EEG incelemesi planlanıyorsa, çekimin nöbetten en erken 7-10 gün süre sonra yapılması, nöbet sonrası erken 
dönemdeki olası EEG değişikliklerine bağlı gereksiz tedavi yönelimini önlemek açısından uygun olacaktır. Komplike 
febril nöbet veya febril status epileptikus öyküsü olan çocuklarda ilk atak sonrası EEG endikasyonu vardır.  

Febril nöbette radyolojik incelemeler
Basit febril nöbette rutin kraniyal görüntüleme önerilmemektedir, çünkü basit febril nöbetlerde merkezi sinir sistemi 
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anomali sıklığının arttığına ilişkin kanıt yoktur. Fokal febril nöbeti ya da fokal nörolojik bulgusu olan çocuklarda, özellikle 
Herpes Simplex virüs ensefaliti olmak üzere, kafa içi enfeksiyon dışlanamıyorsa, difüzyon sekansını da içeren, kontrastlı 
kraniyal magnetik rezonans inceleme yapılmalıdır. 

Febril nöbette diğer laboratuvar incelemeleri
Enfeksiyon etkeninin araştırılması tedavi açısından yönlendirici olmayacaksa önerilmemektedir. Genetik inceleme 

yapılması da bilimsel araştırma kapsamı dışında gereksizdir. GEFS+ spektrumunda yer aldığı düşünülen olgularda tanının 
doğrulanması amacıyla genetik inceleme yapılabilir. Genetik tanı tedavide yönlendirici olabilir ve prognoz öngörüsü yapma 
olanağı sağlar. Bu amaçla, iyi seçilmiş olgularda SCN1A, SCN1B, SCN2A ve GABRG2 genlerinin taranması gerekebilir.

Febril nöbette prognoz
Febril nöbette nörolojik sekel nadirdir. Basit, komplike ya da tekrarlayan febril nöbetlerde altta yatan nörolojik bozukluk 

yoksa motor, akademik ve davranışsal sorun geliştiği gösterilememiştir. Benzer şekilde, febril status epileptikusta afebril 
nöbetler eşlik etmediğinde motor kayıp ve zihinsel işlevlerde bozulma saptanmamıştır. Bazı epileptik sendromlarda ya da 
hastalıklarda febril nöbet klinik tablonun önemli bir parçası olabilir ve prognoz belirlenirken febril nöbete göre değil, altta 
yatan hastalığa göre yaklaşım yapılması gerekir. Tablo 1’de febril nöbet öyküsü olan çocuklarda ayırıcı tanıda düşünülmesi 
gereken temel hastalıklar yer almaktadır.

Tablo 1. Febril nöbet ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken hastalıklar.

-   GEFS+ (“generalized epilepsy febril seizures +”)
  febril nöbetlerle başlangıç ve süreçte afebril nöbetlerin eklenmesi-	FS+ (“febril seizures +”)
   beş yaşından sonra devam eden febril nöbetler-	Dravet sendromu (sütçocukluğunun ağır miyoklonik epilepsisi)
     GEFS+ spektrumunun en ağır tablolarından biri
  ateşle- genellikle aşı sonrası- tetiklenen nöbetler
  afebril fokal ve jeneralize nöbetler; 1 yaş sonrası miyoklonik nöbetler
  antipiretiklere yetersiz yanıt
  hafif-orta psiko-motor gerilikten ağır otizme değişen klinik tablo
- Rolandik epilepsi 
- Panayiotopoulos sendromu
- Çocukluk çağı ve juvenil absans epilepsisi
- Miyoklonik astatik nöbetli epilepsi
- FIRES (“febrile infection-related epilepsy syndrome”)
- AEFCSE (“acute encephalopathy with febrile convulsive status epilepticus”)
- Diğer

Febril nöbette tekrar riski
Tüm febril nöbet tipleri dahil edildiğinde tekrar riski yaklaşık %30-35’tir. Febril nöbette tekrar riskini artıran faktörler 

aşağıda sıralanmıştır;
1- İlk febril nöbetin 12. aydan önce geçirilmesi 
2- Ateşin başlangıcı ile febril nöbetin ortaya çıkışı arasındaki sürenin kısa olması
3- Ailede febril nöbet öyküsü
4- Düşük düzeydeki ateş sırasında (38 ºC- 39 ºC arasında) nöbet geçirilmesi
Febril status epileptikusta febril nöbet tekrar riski altta yatan nörolojik bozukluk yoksa basit febril nöbetten farksızdır.
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Febril nöbette epilepsi gelişme riski
Basit febril nöbette epilepsi gelişme riski topluma göre yaklaşık 2 kat artar (%1-2). Febril nöbette epilepsi gelişim 

riskini artıran faktörler aşağıda sıralanmıştır;
1- Altta yatan nörolojik bozukluk varlığı
2- Ailede epilepsi öyküsü
3- Febril nöbetin komplike olarak geçirilmesi
 - sadece bir ölçüt varlığında epilepsi gelişme %6-8
 - iki ölçüt varlığında epilepsi gelişme riski %17-22 
 - üç ölçüt varlığında epilepsi gelişme riski %49
4- Çok sık tekrarlayan febril nöbetler (belirlenmiş bir sayı yok)
5- Ateşin başlangıcı ile febril nöbetin ortaya çıkışı arasındaki sürenin kısa olması
Basit febril nöbette koruyucu tedavi
Basit febril nöbette nörolojik prognoz iyidir. Antiepileptik tedavilerin epilepsi gelişme riskini azaltmadığı 

gösterilmiştir. Kronik fenobarbital veya valproik asid tedavisi ve aralıklı benzodiazepin tedavisi febril nöbet tekrarının 
önlenmesinde etkilidir, ancak özel durumlar dışında kronik antiepileptik tedavi ya da aralıklı antikonvülzan tedavi 
yapılması önerilmemektedir. Ailenin hastalık, nöbet anında yapılması gereken acil yaklaşım konusunda bilgilendirilmesi 
ve prognoz konusunda rahatlatılması genellikle yeterlidir. Epilepsi gelişme riski taşıyan olgularda kronik antiepileptik 
tedavi gerekebilir. Sık tekrarlayan olgularda aralıklı tedavi önerilebilir. Aralıklı tedavi iki şekilde yapılabilir. Her iki tedavi 
de evde ebeveynler tarafından uygulanmaya yöneliktir. İlk yöntemde ateşin yükselmesiyle birlikte antipiretiklere ek olarak 
antikonvülzan ilaç da başlanır ve ateş kontrol altına alınana kadar 8-12 saat arayla devam edilir. Bu amaçla en sık kullanılan 
ilaçlar oral diazepam, rektal diazepam ve oral klobazamdır. Son çalışmalarda oral klobazamın oral diazepam ve plaseboya 
göre nöbet tekrar riskini azaltmada daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu yöntem eski yıllara göre daha az tercih edilmektedir. 
İkinci yolda febril nöbet başladıktan sonra antikonvülzan kullanılarak nöbetin durdurulması ve uzamış febril nöbetlerin 
önlenmesi amaçlanır. Bu amaçla en sık kullanılan ilaçlar rektal diazepam ve bukkal midazolamdır. Bukkal midazolam 
uygulaması rektal diazepama göre daha kolaydır, ancak fiyat dezavantajı yanında henüz ülkemizde bulunmamaktadır. 
Febril nöbet geçiren çocuğun ailesine febril nöbetten çok, febril nöbet süresinin uzamasının ileride nörolojik sorunlara yol 
açabileceği ve nöbet başladıktan yaklaşık 3 dakika sonra rektal diazepam uygulamasıyla nöbet durdurulduğunda bu riskin 
büyük oranda ortadan kalkacağı anlatılmalıdır. Günümüzde aralıklı tedavide öncelikle ikinci yol önerilmektedir.

Basit febril nöbette antipiretik tedavi
Parasetamol, ibuprofen, sodyum diklofenak ve soğuk uygulama ile yapılan çalışmalarda febril nöbet döneminde 

antipiretik kullanımının nöbet tekrar riskini azaltmadığı gösterilmiştir. 

Komplike febril nöbette koruyucu tedavi
Kanıtlanmış bir öneri yoktur. Epilepsi gelişimi risk faktörleri gözetilerek antiepileptik kararı verilebilir. Antiepileptik 

kullanımı gerekli görülen olgularda 2 yaşın altında fenobarbital, 2 yaşın üstünde valproik asid uygun seçeneklerdir. 
Karbamazepin ve fenitoin etkisizdir, ayrıca nöbetleri tetikleme riski vardır.  

Febril status epileptikusta koruyucu tedavi
Altta yatan nörolojik bozukluk yoksa febril nöbet tekrar riski basit febril nöbetten fazla değildir. Bu nedenle, koruyucu 

tedavide basit febril nöbet gibi yaklaşmak gerekir.
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Anormal Tiroid Sonucları
Nurçin Saka
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Büyüme - Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı

Cocukluk doneminde tiroid islev bozukluklari sıklıkla hipotiroidi ve daha seyrek olarak hipertiroidi seklinde ortaya  
cikmaktadir. Önlenebilir zeka geriliginin en sık nedeni olmasi, ilk aylarda hipotiroidi tanısı  koymanin zorluğu ve kalıcı  
hipotiroidiler yanısıra gecici hipotiroidilerin de yakalanabilmesi icin yeni doğanda hipotiroidi taramalari yapilmaktadir. 
Yenidoğanda  tercihan 48 saat  4 gün arasında  topuktan alınan kan örneğinde TSH düzeyleri değerlendirilmektedir. Yüksek 
TSH düzeyleri bulunduğunda öncelikle  iyot eksikliği, anne veya bebeğe iyotlu bileşiklerin uygulanması, annenin otoimmun 
hastalığı ve antitiroid ilaç alması gibi geçici hipotiroidi nedenleri dışlanmalı , kalıcı hipotiroidi nedeni araştırılmalı  ve tiroid 
hormon tedavisine başlanmalıdır.Yenidoğan  taramalarında  TSH düzeyleri tayiniyle daha sık görülen primer (tiroid bezine 
ait) hipotiroidiler yakalanabilmektedir. Hipotalamo- hipofizer nedenlere bağlı sekonder hipotiroidi düşünülen vakalarda 
diğer hormonların da  araştırılması  ve varsa kortizol eksikliği düzeltilmeden tiroid hormonuna başlanmamalıdır. Doğumsal 
hipotiroidiler bazan eksikliğin derecesine gore yenidoğan dönemi sonrası  da klinik bulgularla ortaya çıkabilir. Diğer 
yandan özellikle adolesan dönemde  otoimmun tiroidit  sık hipotoidi nedenidir.

Çocukluk döneminde hipertiroidinin en sık nedeni  otoimmun bir hastalık olan Graves hastalığıdır ve adölesan 
döneminde zirve yapar. Genellikle çocukluk döneminde sinsi seyreder ve başlangıçta sinirlilik, terleme gibi bulgular 
gözden kaçar ve hastalar iştah artışına rağmen kilo kaybı, çarpıntı hissi, tremor vb. gibi bulgularla başvururlar. Tedavide 
öncelikle antitiroid tedavi  başlanır, kontrol altına alınamıyan vakalarda radyoaktif iyot veya cerrahi tedavi  uygulanır.

Kaynaklar
1-Günöz H. Tiroid. Endokrin Sistem Hastalıkları. Pediatri(düz:O Neyzi, T Ertuğrul), Bölüm 19, Nobel Tıp Kitabevleri, 3.Baskı .2002, s.1229-1248.

2-Gönç N, Yordam N. Çocukluk ve Adolesanda Tiroid Hastalıkları. Pediatrik Endokrinoloji (Düz:H  Günöz, G Öcal, Yordam N, Kurtoğlu S) Pediatrik 

Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği Yayınları 1, 2003, s.261-361.

3- Rivkees SA. Hypothyroidism and hyperthyroidism  in children. Pediatric Endocrinology (eds. OH Pescovitz and EA Eugster)Lippincott Williams and 

Williams, 2004, s.508-521.
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H.pylori Epidemiyoloji ve Klinik Bulgular
Vildan Ertekin

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Helicobacter pylori (H.pylori) ilk kez 1983 yılında Warren ve Marshall tarafından insan midesinde gösterilmiş, özellik-
le peptik ülser hastalığı ile birlikteliği bildirilmiştir. H.pylori küçük (0.5-3 μm), gram-negatif, spiral, kıvrımlı, 4-6 flagellası 
olan hareketli bir bakteridir. Kültürde üremesi için mikro-aerofilik ortama ihtiyaç duyar. Kültürde üreyen bakteriler uyku 
(dormant) formu olarak da adlandırılan kokoit formdadır.. H.pylori üreaz, katalaz, DNAase, alkalen fosfataz, lösinami-
nopeptidaz, gamaglutamil aminopeptidaz enzimleri salgılayabilir. Bunlardan, özellikle ‘üreaz testi’nin olumluluğuna yol 
açan üreaz enzimi, mide örneklerinden bakterinin doğrudan tanımlanmasında kullanılmaktadır. Bakterinin biyokimyasal 
özellikleri değişmez olmakla birlikte, gelişen nokta mutasyonlar nedeniyle genetik olarak oldukça polimorfiktirler. İki 
bağımsız H. pylori suşunun genetik yapıları karşılaştırıldığında, farklılık ancak %7 kadardır. Suşa özgül genlerin yaklaşık 
yarısı aşırı değişken bölgede toplanmıştır. Araştırmalarda bir kişinin farklı H.pylori suşları ile infekte olabileceği gösteril-
miştir. H.pylori suşlarının çoğu inflamasyon ve klinik ile ilişkisi kesin olarak gösterilmiş bazı sitokinler salgılarlar. H.pylo-
ri’lerin; lipopolisakkarit yapısı, Vakuol yapıcı sitotoksin (vacA), Citotoxin associated gen A (cagA) ve nötrofil aktivasyonu 
bakımından farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Bakteri, lipopolisakkarit antijenlerine dayanılarak tiplendirilebilir. Flajeller 
antijenleri ise hem Campylobacter’lerle hem de tür içinde ortak yapıdadır (Tablo 1).

Tablo. H.pylori’nin bazı temel özellikleri 
Özellik Etki 
Spiral şekil Mukus içinde motiliteyi sağlar. 
Flagella Hareketin etkin oluşunu sağlar. 
Lipopolisakkaritler; GM3 gangliozid     ve Lewis B 

antigenlerine özgül bağlanmayı sağlar. 

Gastrik mukus sekrete eden hücrelere selektif kolonizasyon 

Üreaz A ve B Gastrik ortamda yaşam sürdürme (bazı deneysel çalışmalarda amonyağın 

epitel hücresine toksik etkisi gösterilmiş) 

Katalaz Gasrik ortamda ve muhtemelen de fagositik vakuollerde (H
2
O

2
’den 

korunarak) yaşama 
Fosfolipaz A ve B Mukusun epiteliyal hücre membranın sindirimi, mukus ıslaklığının artışı 

Proteaz Mukusun ve epitelial hücre membranın sindirimi, mukusun 

eriyebilirliğinin artışı. 
Vakuol yapıcı sitotoksin (Vac A) Epitel hücresi zararlanması 
Düşük molekül ağırlıklı kemoatraktif 

proteinler(porinler) 

Nötrofil ve mononükleer hücreleri kendine çekerek reaktif oksijen 

bileşikleri ve interlökinlerin salınması 

Cag A (Cytotoxin Associated gen A) Sitotoksin oluşumu ve peptik ülserle ilişkili olduğu düşünüyor. 

Isı şok proteinleri (Hsp A ve B) Otoimmünitede rol oynar. 

Epidemiyoloji
H.pylori enfeksiyonları dünyada oldukça yaygındır. Kalabalık yaşam, kötü hijyen koşulları ve sosyo-ekonomik zorluk-

lar enfeksiyon oranını arttırmaktadır. Bazı ırk ve etnik gruplar arasında da prevalans farklılıklar göstermektedir.
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Enfeksiyon, gelişmekte olan ülkelerde 20 yaş altı bireylerde %75’ten fazla pozitif bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
çocuk ve gençlerde enfeksiyon oranı düşük, erişkinlerde yüksektir. Düşük sosyoekonomik düzey enfeksiyonun kazanıl-
masında majör risk faktörü olup, sosyoekonomik düzey düştükçe H. pylori prevalansı artmaktadır. Türkiye’ de farklı yön-
temlerle çocuk ve erişkinlerde H.pylori prevalans çalışmaları çok sayıda yapılmıştır. Türkiye’ de 55 şehirde 2382 erişkinin 
katılımı ile Özaydın ve arkadaşları tarafından 13 C üre nefes testi ile yapılan çalışmada H.pylori prevalansı %82.5 gibi çok 
yüksek bulunmuştur. Ülkemizde çocuklarda farklı bölgelerde yapılan H.pylori prevalans çalışmaları %44-73 gelişmiş ül-
kelerdekine göre çok yüksek oranlarda saptanmıştır. Kalabalık aile ortamı, düşük eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durum 
endemik bölgede bulunma risk faktörleridir. İnsanlar H. Pylori enfeksiyonunun doğal rezervuarlarıdır. Başlıca bulaş yolu 
enfeksiyonun oral yolla alımıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde enfeksiyon, tükrük, mide salgıları, kontamine yiyecekler ve 
dışkı ile bulaşırken, gelişmekte olan ülkelerde bulaşma ek olarak kontamine sularla da olur.

Klinik bulgular
Çocuklarda H.pylori enfeksiyonuna işaret eden kesin bir klinik bulgu yoktur. H. pylori enfeksiyonu asemptomatik 

kolonizasyondan, MALT lenfomaya kadar değişen geniş bir yelpaze sergilemektedir.
I.Gastrointestinal sisteme ait semptom ve bulgular
a.Tekrarlayan karın ağrısı
b.Gastroözofageal reflu hastalığı
c.Peptik ülser
d.Gastrik malignensiler
II.Gastrointestinal sistem dışı bulgular
a.Büyüme geriliği
b.Demir eksikliği anemisi
c.İdyopatik trombositopenik purpura
d.Atopik hastalıklar
e.Tekrarlayan başağrısı

Kaynaklar
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3. Us D1,Hasçelik G.Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in an Asymptomatic Turkish population. J Infect.1998; 37:148-50.
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Atopik dermatitte güncel yaklaşımlar 
Zeynep Tamay
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Atopik dermatit (AD) çocukluk çağının en sık görülen kronik inflamatuar deri hastalığıdır. Gelişmiş ülkelerde pre-
velansı çocuklarda %10-20 erişkinlerde %1-3 arasında değişmektedir. Diğer alerjik hastalıklar gibi atopik dermatitin de 
dünyada görülme sıklığı giderek artış göstermektedir. 

Etyopatogenez 
AD kompleks genetik bir hastalıktır. Genellikle ailede astım, allerjik rinit, besin alerjisi gibi atopik hastalık öyküsü 

vardır. Atopik yürüyüşün ilk adımlarındandır. AD’de derinin barriyer ve immunolojik fonksiyonu bozulmuştur. 
Deri, dermis ve epidermis olarak iki tabakadan oluşur. Üst tabakayı oluşturan epidermis esas olarak keratinositlerin 

oluşturduğu çok katlı yassı epitelden oluşur. Keratinositler dışarıdan gelecek çevresel etkenlere karşı hem fiziksel hem de 
immunolojik bariyer görevini üstlenirler. Epidermisi dermisten ayıran bazal membran üzerine sıkıca oturan keratinositler 
aşağıdan yukarıya doğru katmanlar oluşturarak dizilir. Keratinositler sürekli yenilenen hücrelerdir.  En aşağı katmandan 
değişime uğrayarak en üst katmana göç etmeleri ve sağlıklı deriden deskuamasyonları yaklaşık 14 gün sürer. Migrasyon 
sırasında keratinositler yüzeye doğru yassılaşır, hücresel organellerini yitirir, dehidrate olur, protein ve lipid granüllerini 
hücreler arası boşluğa boşaltır ve en yüzeye ulaştıklarında geçirgen olmayan keratinleşmiş tabakayı oluştururlar. Hücreler 
arasındaki lipid tabaka adeta tuğlaları oluşturan keratinositler arasında çimento görevini görür ve deriden dışarıya olan 
transepidermal su kaybını önler.   Epidermisin %80-90’nını keratin ve filaggrin proteinleri oluşturur. Keratinositlerin için-
deki profilaggrin üst katmana göç sırasında proteoliz ile filaggrine dönüşür. Filaggrin dış çevreye karşı fizyolojik bariyerin 
oluşturulmasında çok önemli, ana yapıtaşlarından birisidir. Filaggrini kodlayan gendeki fonksiyon kaybına neden olan mu-
tasyonlar ile ihtiyoz, atopik dermatit arasında ilişki gösterilmiştir. Filaggrin mutasyonu olan atopik dermatitli çocuklarda 
alerjik yürüyüşün bir parçası olarak astım gelişme riskinin yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Derinin patojenlere karşı ilk yanıtı doğal immun yanıttır.  Derinin doğal immün yanıtını oluşturan elemanlar normal 
deri florası, deri yüzeyindeki keratinositler, antimikrobiyal polipeptid ve lipidler, düşük pH (5,4-5,9) ve normal vücut 
ısısıdır. Normal deri florası, patojen mikroorganizmaların deriye yerleşmesini yarışmaya girerek önler. En üst tabakayı 
oluşturan keratinositler geçirgen olmayan bir yüzey oluştururlar; bunun yanı sıra deri yüzeyinden dökülürken üzerlerine 
yerleşmiş olan patojenlerin de birlikte atılmasını sağlarlar.  Koruyucu antimikrobiyal polipeptidler, düşük deri pH’sı ve nor-
mal vücut ısısı patojen mikroorganizmaların kolonizasyonunu önler. Epidermal keratinositler patojenlerle veya mekanik 
travma ile deri bütünlüğü bozulduğunda uyarılırlar ve depoladıkları IL-1a’yı bol miktarda ortama salarak akut inflamasyo-
nu başlatırlar; akut inflamasyon sırasında salınan çok sayıda sitokin edinsel immün yanıtı başlatır.

AD’li çocukların derisi daha incedir, hücreler arası lipid tabakasını oluşturan seramidler, yağ asitleri azdır, deriden dış 
dünyaya “transepidermal su kaybı” sağlıklı insanlara oranla göre daha fazladır; bu yüzden AD’li çocukların derisi çoğunlukla 
kurudur; ve irritanlara karşı daha hassastır.  Allerjenler ve irritanların deriye kolay penetrasyonu inflamatuar yanıtı başlatıp de-
rinin aşırıduyarlı olmasına yol açar; çevresel alerjenlere abartılı T hücre yanıtı vardır ve enfeksiyonlara direnç daha düşüktür. 

Klinik ve laboratuvar bulguları
AD’de klinik semptomların %50’si ilk yaşta, %80’i ilk 5 yaşta ortaya çıkar. Kaşıntı ana bulgulardan birisidir; kaşıntı-

sız AD olmaz. Kaşıntı özellikle akşam ve geceleri artar. Deri aşırı derecede duyarlıdır. Isı ve terleme, yünlü giysiler gibi 
irritanlar, duygusal stres, besin ve akar gibi varsa çocuğun duyarlı olduğu belli allerjenler deride inflamayonu başlatarak 
alevlenmeye neden olabilir. 

AD’li çocuklarda lezyonlar yaşa göre tipik morfolojik dağılım gösterir. İlk 2 yaşta lezyonlar en çok yüzde çenede, alın-
da, saçlı deride ve ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde görülür. İki yaştan ergenliğe kadar el ve ayaklarda, diz kapağı 
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arkası, dirsek, el bileği, ayak bileği gibi fleksural bölgelerde tutulum görülür. Tutulan bölgelerde akut alevlenme 
döneminde ıslak ve nemli, eritemli deri zemininde ödem, papüller, veziküller, seröz eksuda ve yer yer kabuklaşmalar 
görülür. Lezyonlara şiddetli kaşıntı eşlik eder. Sızıntılı lezyonlar olay kronikleştikçe kurur, pullanır, kalınlaşır (likenifikas-
yon), ve kabuklanma, soyulma (ekskoriasyon) görülür.  

AD kronik seyirlidir; tamamen asemptomatik dönemler arasında zaman zaman alevlenmeler ile seyreder. 
AD tanısı klinik olarak konulur. Kaşıntı, kronik veya alevlenmelerle seyreden egzamatöz dermatit ve yaşa göre lez-

yonların tipik dağılımı ana bulgulardır. Bu üç ana bulgu tanı için mutlaka gereklidir (Tablo 1). Erken yaşta başlangıç, 

ailede veya çocukta atopi ve kserozis (cilt kuruluğu) önemli destekleyici bulgulardır. Bunlara ek olarak minor bulgular da 
hastalığa eşlik eder (Tablo 2)  

Atopik dermatitte ilk  3 major kriter ile en az 3 minor kriter birlikte bulunur.
 
Çocuklarda AD çoğunlukla alerji kökenlidir. Tam kan sayımında eozinofili (>%4) varlığı, yüksek serum total 

IgE değerleri atopik bünyeyi gösterir. AD etiyopatogenezinde hem erken (IgE’ye bağlı) hem de geç tip aşırıduyarlılık 
(T-hücrelerine bağlı) immünolojik mekanizmaları rol alır. Bu yüzden sorumlu alerjeni saptayabilmek için alerji deri delme 
testleri, deri yama testlerine başvurulur. Yaşamın ilk aylarında başlamış, tedaviye dirençli, ciddi atopik dermatitte besin 
alerjisi araştırılmalıdır. Tanı için hem deri delme ve yama testlerinden hem de serumda alerjene spesifik IgE testlerinden 
yararlanılabilir.      

Atipik gidiş gösteren vakalarda ayırıcı tanı için deri biopsisi gerekebilir. Tipik olmayan vakalarda ayırıcı tanıda kontakt 
dermatit, seboreik dermatit, psoriasis gibi diğer deri hastalıkları dışlanmalıdır (Tablo 3)

Tedavi 
AD tedavisinde amaçlar uzun süreli semptomların kontrolü, alevlenmelerin tedavisi ve önlenmesi,  farmakoterapiye 

bağlı yan etkilerden kaçınmadır. Ana tedaviyi topikal tedavi oluşturur. Hastalığın şiddetine göre basamak tedavisi uygula-
nır (Şekil 1).

Tablo 1. Atopik dermatitte major tanı kriterleri 
Major kriterler:
1. Kaşıntı
2. Kronik tekrarlayan dermatit
3. Tipik morfoloji ve yayılım (erken çocukluk döneminde yüz ve ekstensör egzema, adolesan dönemde fleksürel 

egzema)
4. Ailede veya çocukta atopi öyküsü (astım, allerjik rinit, atopik dermatit)

Atopik dermatitte tanı için ilk üç major kriter esastır

Tablo 2. Atopik dermatitte minör tanı kriterleri 

Minör kriterler:
1. Kserozis
2. El/ayak dermatiti
3. Çeliyit
4. Yüksek serum IgE
5. Deri prik test pozitifliği
6. Soluk/ eritematöz yüz
7. Perifoliküler akentuasyon
8. Deri infeksiyonlarına eğilim ( S. aureus, H. simp-

leks)
9. İhtiyoz, keratozis pilaris, hiperlineer el ayaları
10. Erken yaşta başlangıç

11. Boynun ön yüzünde çizgilenmeler
12. Tekrarlayan konjonktivit
13. Anteriör subkapsüler katarakt
14. Keratokonus
15. Pitriyazis alba
16. Emosyonel faktörlere duyarlılık
17. Besin intoleransı
18. Yüne tahammülsüzlük
19. Terleme ile kaşıntı
20. Göz altlarında koyuluk
21. Memebaşı egzeması
22. Dennie Morgan çizgileri
23. Beyaz dermografizm
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AD tedavisinde ana hedeflerden birisi derinin bariyer fonksiyonunu iyileştirmektir. Kuru olan cildin rehidrasyonu ile 
birlikte irritan ve varsa alerjenlerden kaçınma bazal tedaviyi oluşturur. Cilt hidrasyonu nemledirici krem, losyon ve yağ 
içeriği fazla olan ürünlerle sağlanmaya ve korunmaya çalışılır. Nemlendiriciler cilde sürüldüklerinde yüzeydeki sürtünme-
yi azaltır, çatlamış deri arasındaki boşlukları doldurarak deriyi yumuşatır; Keratinositler arası korneodesmozomların ay-
rışmasını kolaylaştırarak pullanmış cildin atılmasını kolaylaştırır. Lipidler topikal uygulandıklarında deri üstünde geçirgen 
olmayan bir  bir membran olauşturarak transepidermal su kaybını (TEWL) azaltır. 

Nemlendirici kremlerin kompozisyonları ve fonksiyonları birbirlerinden oldukça farklıdır. İçeriklerinde nemlendirici, 
seramid, esansiyel yağ asitleri, vitamin ve bitki ekstreleri gibi aktif komponentler, emülsifiyer, antioksidan ve perzervatifler 
gibi yardımcı maddeler bulunur. İçerdikleri maddelerden bazıları bazı kişilerde alerjen veya irritan etki yapabilir. Onun için 
nemlendiricinin içeriklerine göre kişiye uygun olarak seçilmeye çalışılmalıdır. 

Günlük banyo derinin nemli ve temiz olmasını sağlar; ancak banyodan sonra TEWL’nı önlemek için ilk 3 dakika için-
de topikal tedavi uygulanmalıdır. AD’de normal görünen derinin de normalden ince olduğu ve TEWL fazla olduğu göz 
önünde tutulmalı; sağlam görünen deri de nemlendirilmelidir.  Cildin nemlendirilmesi kaşıntıyı geçirebilir, kaşımaya bağlı 
mekanik travma önlenmiş olur. Ayrıca sık banyo ciltteki S. aureus kolonizasyonunu azaltır. 

Akut alevlenmelerde anti-enflamatuar olarak topikal steroidler veya alternatif olarak topikal kalsinörin inhibitörleri 
kullanılır. Alevlenmelerde alevlenmenin şiddetine göre düşük, orta veya güçlü etkili topikal steroidler kullanılır Topikal 
steroidin kimyasal özellikleri (örneğin lipofilik yapı), içerdiği taşıyıcı (propilen glikol /izopropil miristat),  keratolitikler 
(üre %10), formu  (losyon, krem, merhem) deriye penetrasyonunu belirler. Bunun yanısıra cidin  yapısı, hidrasyon durumu 
da penetrasyonu etkiler. Lezyonlar iyileşene kadar 1 hafta-10 gün kullanılan topikal steroid azaltılarak kesilirken yerine 
nemlendiriciler koyulur. Orta-güçlü topikal steroidler özellikle derinin ince olduğu bölgelerde uzun süreli kullanılırsa de-
ride stria, telenjiyektazi, hipopigmentasyon, atrofiye neden olabilir, hipotalamo-pituer-adrenal aksı baskılayarak büyüme 
gelişme geriliği, kemik yoğunluğunda azalma gibi yan etkileri de görülebilir. 

Topikal steroidlere alternatif anti-enflamatuar ilaçlar topikal kalsinörin inhibitörleridir (pimekrolimus %1, takrolimus 
% 0.03).Kalsinörin enzimini bloke ederek T-hücrelerinin aktivasyonunu, proliferasyonunu, sitokin salınımını, mast hücre-
leri ve eozinofiller ve bazofillerden sitokin salınımını inhibe eder.  2006’da FDA  deri kanseri ve lenfoması açısından ilacın 
dikkatli kullanılmasını önermiştir. Ancak yapılan çalışmalarda böyle bir risk şimdilik saptanmamıştır. İki yaş ve üzerindeki 
çocuklarda alevlenmelerde kısa süreli olarak kullanılır. Özellikle yüz, saçlı deri, intertriginoz bölgeler gibi derinin ince 
olduğu, topikal steroidin yan etkisinden çekinilen bölgelerde tercih edilir. Konnektif doku, fibroblastlar üzerine etkileri 
yoktur. Bu yüzden ciltte atrofi yapmaz. Taşifilaksi gelişmez. Kullanırken güneşlenme önerilmez. 

Tablo 3. Atopik dermatitte ayırıcı tanı 
• Kontakt dermatit
• Seboreik dermatit
• İhtiyoz 
• Fungal infeksiyonlar 
• İlaç erüpsiyonları 
• Psoriasis 
• Skabies 
• Wiskott Aldrich sendromu
• Familyal hemofagositik lenfohistiositoz
• Hiper IgE sendromu
• HIV dermatiti
• Ağır kombine immun yetersizlik
• Netherton sendromu 
• Çinko eksikliği
• Fenilketonüri
• Piridoksin ve niasin eksikliği
• Dermatitis herpetiformis 
• Derinin T-hücreli lenfoması

Şekil 1. Atopik dermatitte basamak tedavisi
(TKS: Topikal kortikosteroid; TCI: topikal kalsinörin 
inhibitörleri)
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Topikal tedavide “parmak ucu birim”e (PUB, finger tip unit) göre  miktarlar uygulanmalıdır. Bir PUB işaret parmağı-
nın proksimaldeki ilk boğumunu dolduran miktardır. Bir PUB kabaca 2 el içinin kapladığı alana eşittir; 2 PUB yaklaşık 1 
gr a karşılık gelir. Yaşa göre yüze, kola, bacağa, göğse sırta uygulanacak olan topikal tedavi miktarı PUB’ne göre kabaca 
belirlenmiştir (Tablo 4).   

Sekonder stafilokok veya fungal en-
feksiyon varsa lezyonun şiddetine göre 
topikal veya gerekirse sistemik antibiyo-
tik, topikal antifungal tedavi verilir. Ağır 
alevlenmelerde sekonder enfeksiyon ol-
masa dahi S. aureus süperantijen olarak 
etkili olduğundan topikal antistafilokkal 
tedavi verilebilir.
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4. Leung DYM. New insights into atopic drematitis: role of skin barrier and immune dysregulation Allergol Internat 2013;62:151-161

5. Loden M. Effect of moisturizers on epidermal barrier function. Clinics in Dermatology. 2012; 30:286-296.
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7. Sugarman JL. The epidermal barrier in atopic dermatitis. Semin Cutan Med Surg 2008;27:108-114

Tablo 4: Topikal uygulamada “parmak ucu birim”ine göre önerilen miktarlar
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Karaciğer Yetmezliği
Figen Özçay

Başkent Üniversitesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

Karaciğer yetmezliği akut ve kronik  formlarda gelişebilir. Kronik karaciğer yetmezliği geri dönüşümsüz olan kaybı ile 
karakterizedir. Başlıca karaciğer fonksiyonları olan safra sekresyonu, bilirubinin safraya atılması,  pıhtılaşma faktörlerinin 
ve albumin gibi diğer plazma proteinlerinin yapımı,  kan glikoz düzeyinin kontrolü, amonyak detoksifikasyonu gibi fonk-
siyonlar değişik derecelerde bozulur. Karaciğerde yapısal değişiklikler olur; fibrozis ve siroz gelişir. Dekompanze siroz 
olarak da adlandırılan bu tabloda hastada sarılık, asit, özofagus varis kanamaları, hafif ya da ileri evre arasında değişen 
hepatik ensefalopati vardır. Laboratuvarda protrombin zamanı ve INR uzaması, bilirubin yüksekliği, albumin düzeyi dü-
şüklüğü ile kendini gösterir. Ayrıca karaciğer hastalığına eşlik eden diğer organ hastalıkları da eklenir. Bunlar akciğerlerde 
oksijenizasyonun bozulmasıyla karakterize hepatopulmoner sendrom ve böbrek yetmezliği sonucu diyaliz gereksinimine 
kadar ilerleyebilen hepatorenal sendromdur. Siroz bir immün yetmezlik nedenidir. Bu hastalar idrar yolu enfeksiyonu, 
akciğer enfeksiyonu, kolanjit,  spontan bakteriyel peritonit  ve sepsis gibi enfeksiyonlara yatkındır.  Son dönem karaciğer 
hastalığının tedavisi karaciğer naklidir. Ancak hastaların karaciğer nakli yapılabilen merkezlere geç gönderilmesi bu ameli-
yatın başarısını belirgin olarak etkilemektedir.Kronik karaciğer hastalığının ağırlığının değerlendirilmesinde bazı skorlama 
sistemleri kullanılmaktadır. Bunlardan en eskisi olup, hastalık ciddiyetini, cerrahi mortaliteyi ve prognozu belirlemede 
halen yaygın olarak kullanılan Child-Pugh sınıflamasıdır. Serum albumin, bilirubin, INR asit ve ensefalopati olmak  üzere 
5 değişken üzerinden hesaplanır.  Bu sınıflamada siroz  A, B, C olarak evrelere ayrılır.  Child A evresindeki kronik karaciğer 
hastalarının karaciğer nakli yapılmaksızın 5 yıllık yaşam şansı karaciğer nakli yapılanlardan daha yüksek olduğundan, bu 
hastalar özel durumlar olmadıkça yakın takip edilirler. B ve C evresindeki hastalara ise karaciğer nakli önerilir. Child-Pugh 
skoru tablo-1 deki verilerden hesaplanır. 5-6 puan A; 7-8-9 puan B;  10-15 puan arası ise C evresine karşılık gelir. PELD 
skoru olarak bilinen ve 12 yaşına kadar uygulanan skor sistemine internetten kolayca ulaşılabilir. Bu skor yaş, serum albu-
min, serum total bilirubin, INR ve boy Z skorunu içeren logaritmik bir hesaplama ile elde eldir. Hem hastalığın gidişini/
prognozunu değerlendirmede,  hem de nakil kararı alınırken kullanılabilir. Kadavradan nakillerden organ dağıtımının adil 
olarak yapılmasında ve öncelikli hastaların belirlenmesinde de PELD ve MELD skorları kullanılmaktadır.12 yaşından bü-
yük çocuklarda erişkinlerde de kullanılan MELD skoru, kreatinin, INR, albumin ve bilirubin değerlerinin yer aldığı benzer 
şekilde hesaplanan bir skorlama şeklidir.  PELD ve MELD  ensefalopati ve asit varlığı gibi klinik göstergeleri değerlen-
dirmeye almaz. Bilier atrezili hastalarda PELD skorunun 15’in,bir başka yayında 20’ nin üzerinde olması karaciğer nakli 
endikasyonu olarak belirtilmiştir. PELD skoru 25’in üzerinde olan hastalarda karaciğer nakli sonrası yüksek mortalite ile 
karşılaşılmıştır. Kaarciğer naklinin gerektiği özel durumlar, akut karaciğer yetmezliği (Wilson hastalığının akut formunu da 
içerir), üre döngüsü enzim defektleri, diğer bazı metabolik hastalıklar, hepatoblastom gibi karaciğer tümörleri, tekrarlayan 
gastrointestinal kanamanın, tekrarlayan kolanjitlerin, tekrarlayan spontan bakteriyel peritonitin, uygun beslenmeye rağmen 
dirençli malnutrisyonun, böbrek yetmezliğinin ve hepatopulmoner sendromun  olduğu kronik karaciğer hastalıklarıdır. 

Portal hipertansiyon sirozun bir komplikasyonudur. Portal hipertansiyon tabloya eklenince özofagus varisleri ve por-
to-sistemik şantlar gelişerek hastayı gastrointestinal kanama ve hepatik ensefalopati riskine sokar. Asit, spontan bakteriyel 
peritonit ve hipersplenizm de portal hipertansiyonun birer komplikasyonudur. Özofagus varisleri kronik karaciğer hasta-
larında başlıca sıkıntılı durum olup varislerin rüptürü sonucu bol miktarda ve hayatı tehdit eden kanamalar gelişebilir. Bu 
komplikasyonun önlenmesi için portal hipertansiyon saptanan sirozlu hastaların selektif olmayan beta adrenerjik bloker 
olan propranolol ile  primer kanama profilaksisine alınması önerilir. Prensip olarak varis kanaması geçiren hastalar ise 
varisler bant ligasyonu ile tedavi edilir. Varis kanaması geçiren hastaya acilen sentetik somatostatin analoğu olan octreoid  
1-2 mikrogram/kg/saat intravenöz yolla uygulanır.

Asit  gelişimi  karın boşuğunda sıvı birikimidir. Özellikle bebeklerde solunum gastrointestinal ve böbrek fonksiyon-
larını bozar. Asit gelişen hasta iyi beslenemez, kusma ve ishali olur. Akut alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin 
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hazırlar. Aspirasyon pnömonisi, atelektazi gelişebilir. Bu durumda geçici yarar sağlasa da parasentez yapılıp albumin  ya da 
plazma infuzyonu eşliğinde hastanın sıkıntısı azaltılmaya çalışılır. Çocuklarda kg başına 50-75 cc asit boşaltılması güvenli 
bulunmuştur. Fazla sıvı boşaltılması ya da bu işlem sırasında plazma ya da albumin verilmemesi hipotansiyona,  intraab-
dominal kanamaya, hepatorenal sendroma ve hepatik ensefalopatiye neden olur. Asitli hastaya tuzsuz beslenme önerilir. 
Diüretikler (spironolakton ve furosemid)  asit tedavisinde kullanılır. Hepatik ensefalopati: Elektrolit bozuklukları, gastro-
intestinal kanama, fazla miktarda asit boşaltılması, enfeksiyonlar, hepatotoksik ilaçlar, sedatif  ve  antihistaminikler hepatik 
ensefalopati gelişimini kolaylaştırır. Çocuklarda ensefalopatinin var olup olmadığının ve varsa derecesinin belirlenmesi 
güçtür. İlk karşılaşılan bir hastada ağlama, çocuksuluk, sinirlilik gibi davranışların erken evre hepatik ensefalopati olarak 
yorumlanması güçtür. Kronik karaciğer hastalığı olan çocuklarda büyüme-gelişmenin sürdürülmesi önemlidir, bu nedenle 
protein kısıtlaması önerilmez. Oral laktuloz ile kabızlığın önlenmesi ve dışkı pH’ının aside dönüştürülmesi yararlıdır, gast-
rointestinal sistemdeki amonyağın kana difüzyonuna engel olur. 

Hepatopulmoner sendrom  da portal hipertansiyonun bir komplikasyonudur. Sirozlu hastada oda havasında pulse 
oksimetre ile ölçülen oksijen saturasyonu değeri %94 ve altındaysa bu hastalar hemen çocuk kardiyoloğu tarafından görü-
lüp pulmoner arteriovenöz şantları gösteren kontrast ekokardiyografi yapılmalıdır. Hepatopulmoner sendrom ileri evrede 
çomak parmak gelişimi ile kendini gösterir. Daha da ileri evrelerde hastada siyanoz ve nefes darlığı oluşur. Henüz Child 
A evresinde sirozu olan hastalarda bu sendromun belirmesi karaciğer nakli endikasyonudur. Çünkü ileri evrelerde hipoksi 
durumu  karaciğer naklinin başarısını olumsuz yönde etkiler. 

Malnutrisyon kronik karaciğer hastalığının komplikasyonlarından biridir. Kas kitlesinde ve cilt altı yağ dokusunda 
azalma belirgindir. Hastaların ağırlıklarının izlemi asit hepatosplenomegali varlığı nedeniyle yanıltıcıdır. Triseps deri kıv-
rım kalınlığı değerli bir göstergedir. Dikkatli ve ilgili her hekimin sirozlu çocukların yanak ve üst kol cilt altı yağ doku-
sundan yararlanarak kabaca malnutrisyonu değerlendirmesi mümkündür. Malnutrisyonun etkin tedavisinin yapılmasına 
rağmen başarılı olunamaması karaciğer nakli zamanının geldiğinin bir işaretidir. Malnutrisyon karaciğer naklinin başarısını 
etkileyen bir faktördür. Kronik karaciğer hastası çocuklar yaşıtlarının aldığı kalorinin %130-150 si oranında fazla kaloriye 
gereksinim duyarlar. Sirozlu çocukların boy uzaması ve puberte gelişimleri de gecikir. Boyun uzamaması özellikle enerji 
metabolizmasında sorunla giden glikojen depo hastalıklarında belirgindir ve bazen hayat kalitesini bozduğu için karaciğer 
nakli endikasyonu olabilmektedir. 

Bazen Alagille sendromu ve progressif familyal intrahepatik kolestaz olgularında kandaki  safra asitlerinin yüksek ol-
ması nedeniyle gelişen dayanılmaz kaşıntı ve  bazı hastalardaki ksantomlar; bu hastalar sirozun erken evresinde  de olsalar 
transplantasyon kararının alınmasına neden olur. 

Son dönem kronik karaciğer hastalığı olan çocukta kemik metabolizmasında da değişikler olur. Özellikle kolestazla 
seyreden sirozlarda  belirgin olmak üzere osteoporoz  ve kemik kırıkları sorun haline gelir. Bu durumun önlenmesi için 
hastalara yeterli K vitamini, D vitamini ve kalsiyum desteklerinin yapılması gereklidir. 

Hepatosellüler karsinom: sirozlu hastalarda hepatosellüler karsinom gelişme olasılığı belirgin olarak artmıştır. Kro-
nik hepatit B hastalarında siroz gelişmeden de hepatosellüler karsinom gelişebilir. Çocukluk çağında da görülebildiği için 
izleyen hekimlerin belli aralıklarla (ortalama 1 yıl) hastaları ultrasonografi ve alfa-fetoprotein düzeyi ile izlemeleri gerekir. 
Hepatit C enfeksiyonuna ikincil gelişen hepatosellüler karsinom çocuklarda daha nadirdir. Tirozinemi ve progressif famil-
yal intrahepatik kolestaz tip2 ‘de kanser riskinin yükseldiği akılda tutulmalıdır. Semptomlar ve fizik inceleme bulguları 
bölgesel ağrı, halsizlik, sarılık ve palpe edilebilen kitledir.  

Sirozlu hastaların korunması: İlave karaciğer hasarı yapabilecek alkol, fazla parasetamol, hepatotoksik yan etkileri 
olan ilaçlar, oral kontraseptifler, cinsiyet hormonları içeren ilaçlar, ve bazı bitkisel çaylardan (yeşil çay, ekinezya… ) kaçı-
nılmalıdır. Ateşli enfeksiyonlar sırasında varisleri ve portal gastropatisi olan hastalarda aspirin, ibuprofen ve diğer NSAI 
ilaçlar kanama riskini arttırdığından kullanılmamalıdır. 

AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ Akut karaciğer yetmezliği, akut karaciğer hasarı sonucunda gelişen koagülo-
pati ve hepatik ensefalopati (HE) ile karakterizedir. Nadir fakat ölümcül bir hastalıktır. Çocuklarda erişkine göre daha sık 
görülür. Çocuklarda ensefalopati olur ya da olmaz. Bu tablonun tanınması ve hastanın akut karaciğer yetmezliği tedavi-
sinde deneyimli hepatolog  ve transplantasyon ekibinin bulunduğu merkezlere zamanında sevkedilmesi hayati önem taşır. 
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Yeterli tıbbi destek ve/veya karaciğer transplantasyonu ile tedavi edilmediğinde mortalitesi %70’dir. Bu durum AKY’nin 
komplikasyonları olan beyin ödemi, sepsis, hipoglisemi, gastrointestinal kanama ve akut böbrek yetmezliği ile ilişkilidir. 
Karaciğer kendini onarıncaya veya karaciğer transplantasyonu için organ bulununcaya kadar hastayı destekleyen yapay 
sistemler  (plazmaferez,  hepatosit  transplantasyonu, moleküler absorban resirkülasyon sistemi (MARS ) ile bu zorlu has-
talıkta sağkalım olasılığı artmıştır. Hangi hastaların hayatta kalacağını, hangi hastaların transplantasyonsuz sağkalımının 
mümkün olmayacağını  gösteren prognoz belirleyicileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Tedavi, genel destek tıbbi tedavi 
ve komplikasyonlara erkenden müdahale edilmesidir. Akut karaciğer yetmezliğinde yararı kanıtlanmış tek tedavi yöntemi 
karaciğer transplantasyonudur. AKY  Kings College grubu tarafından ‘’nadir ve multisistemik bir hastalık olup, altta ya-
tan kronik bir karaciğer hastalığı olduğu bilinmeyen bir çocukta ensefalopatili veya ensefalopati olmadan hepatosellüler 
nekroz sonucunda karaciğer sentez fonksiyonlarının ağır bir şekilde bozulmasıdır’’ şeklinde tanımlanmıştır.  Pediatrik 
AKY çalışma grubunun AKY  tanımı ise şu şekildedir.

1. Kronik karaciğer hastalığına ait bir gösterge bulunmayan akut başlayan bir karaciğer hastalığı olması 
2. Ağır karaciğer disfonksiyonunun biyokimyasal ve/veya klinik bulgularının olması  (PT >20 sn INR>2, K vitamini 

desteği ile düzelmeyen). PT 15-19.9 sn veya INR 1.5-1.9 ise hepatik ensefalopati varlığı aranır. PT>20 sn ve INR>2 ise 
ensefalopati varlığı aranmaz.   

Etiyoloji: 
Etiyoloji yaş grubuna ve ülkeden ülkeye göre değişir. AKY etkeninin saptanması hastanın prognozu ve tedavisinin 

yönlendirilmesinde çok önemlidir. Akut karaciğer yetmezliği tablosu karaciğerin maruz kaldığı birçok etkenin ortak so-
nucudur. Karaciğer zedelenmesinin nedeni metabolik bir hastalık, enfeksiyonlar, ilaçlar, toksinler, otoimmun hastalıklar 
olabilir. Sağkalım ile etiyoloji arasında yakın ilişki olduğundan ve bazı hastalıkların özgün tedavisi olduğundan etkenin/
nedenin belirlenmesi önemlidir. (Tablo-1).

Yenidoğanda doğuştan metabolik hastalıklar, hemofagositik lenfohistiyositoz, hipotansiyon, şok etken olurken büyük 
çocukta viral hepatitler, ilaca bağlı karaciğer toksisitesi, otoimmun hepatitler etkendir. Etiyoloji ülkeden ülkeye de farklılık 
gösterir 

Amerika birleşik Devletlerinde yapılandırılan AKY çalışma grubunun istatistiklerine göre, olguların %28’i asetami-
nofen zehirlenmesine, %12’si idiosenkratik ilaç reaksiyonlarına, %12’si hepatit A veya B’ye bağlıdır. Otoimmun hepatit, 
iskemik zedelenme, Wilson hastalığı ve mantar zehirlenmesi, tümörler ve  nedeni anlaşılamayan grup olguların kalan 
kısmını oluşturur. 

Tablo-1.  Çocuklarda akut karaciğer yetmezliğinin nedenleri 
Etiyoloji                          Hastalık
Yenidoğan- 6ay
Enfeksiyonlar             Herpesvirüsleri (1, 2, 6), echovirus, adenovirus, HBV, Coxsackie virus,                
                                    parvovirus, sepsis
Metabolik                   Galaktozemi, tirozinemi, neonatal hemokromatozis, mitokondrial hastalıklar 
İskemik                       Konjenital kalp hastalıkları, kalp cerrahisi, miyokardit, asfiksi, şok
Hematolojik                Hemofagositik lenfohistiyositoz, konjenital lösemi 
6 ay - 
Enfeksiyonlar             HAV, HBV, NA-G, herpesvirüsleri, sepsis, EBV, parvovirus
İlaçlar                         Valproat, isoniazid, parasetamol, karbamazepin, halotan
Toksin                        Amanita falloides, karbontetraklorür, fosfor
Metabolik                   Herediter fruktoz intoleransı, Wilson hastalığı 
Otoimmun hepatit
İskemi                         Konjenital kalp hastalıkları, kalp cerrahisi, miyokardit, asfiksi, Budd-Chiari 
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Lenfadenopatili Çocuk
Serap Karaman

İ.Ü. Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

Lenf bezleri, immünolojik işlevi yürüten lenfatik sistemin bir parçası olup, lenfatik damarlar boyunca yerleşir. Birkaç 
mm’den birkaç cm’ye kadar değişen boyutta olabilir. Yenidoğan döneminde genellikle palpe edilemezler ve yaşla birlikte 
boyutlarda da artış gözlenir. Büyüme adölesan dönemine kadar sürer. Çocukluk çağında servikal, aksiller ve inguinal lenf 
bezleri ele gelir. Lenfadenopati (LAP), bir veya birden fazla lenf bezinin 1 cm’den fazla büyümesidir. Servikal ve aksiler 
bölgede 1 cm, epitroklear bölgede 0.5 cm, inguinal ve mediastinal bölgede 1.5 cm ve abdomende 2 cm’e kadar olan bo-
yutlar normal kabul edilebilir. Özellikle servikal LAP, çocuklarda sık görülen bir problemdir ve genellikle bölgesel veya 
yaygın bir infeksiyona ikincil gelişen geçici, selim bir yanıttır. Antijenik uyarı sonucu normal lenfosit ve makrofajların 
artması sonucu lenf nodları büyüyebilir (Reaktif büyüme). Lenf bezinin kendi infeksiyonlarında,  inflamatuar hücre infilt-
rasyonuna bağlı olarak eritem, hassasiyet ve sıcaklık gözlenebilir  (lenfadenit), ayrıca infiltratif durumlar (depo hücreleri, 
amiloid, kanser metastazı) ve primer lenfoproliferatif hastalıklara bağlı olarak lenf bezleri büyüyebilir. 

Lenfadenopati, bir lenf bezi bölgesi ya da birbirine komşu lenf bezi bölgelerinde görülebilir (Lokalize lenfadenopati) 
ya da  birbirine komşu olmayan iki lenf bezi bölgesinde saptanabilir (Yaygın lenfadenopati). Tablo 1’de yaygın lenfadeno-
pati yapan nedenler, tablo 2’de ise bölgelere göre lenfadenopati nedenleri gösterilmiştir.

Tablo 1. Yaygın Lenfadenopati Nedenleri

İnfeksiyonlar Viral (EBV, CMV, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, HİV)
Bakteriyel (tüberküloz, tifo, sifiliz, veba, septisemi
Fungal (Histoplazma, kriptokok, koksidiomikoz)
Paraziter (Toxoplazma)

Otoimmun Hastalıklar SLE, JRA, dermatomyozit
Maligniteler Lösemi, lenfoma, solid tümör metastazı, histiositoz
Depo Hastalıkları Gaucher, Niemann-Pick
İlaç reaksiyonları Fenitoin, karbamazepin, sulfonamid, allopurinol, altın preparatları, kinidin, sefa-

losporinler, penisilin, kaptopril
Diğer nedenler Castleman Hastalığı, Sarkoidoz

Tablo 2. Bölgelere göre lenfadenopati nedenleri 

Lenf bezi lokalizasyonu Lenfadenopati Nedenleri
Servikal İnfeksiyonlar, maligniteler, diğer (Kollajen Doku Hastalıkları, Serum has-

talığı, Kawazaki, ilaçlar, aşılar, Rosai-Dorfman, Kikuchi Fujimato Hasta-
lığı 

Submaksiller/submandibuler Ağız ve diş infeksiyonları, Akut lenfadenit

Preauriküler Deri infeksiyonları, kronik göz infeksiyonları 
Kedi tırmığı hastalığı

Oksipital Bit, tinea kapitis, deri infeksiyonları, rubella, roseola
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Mediastinal Lösemi, lenfoma, sarkoidoz, kistik fibroz, tüberküloz, histoplazmoz, kok-
sidiomikoz

Supraklaviküler Lenfoma, tüberküloz, histoplasmoz, koksidiomikoz 

Aksiller Lokal infeksiyonlar, kedi tırmığı, bruselloz, 
aşı reaksiyonları, lenfoma, JRA

İnguinal Lokal infeksiyonlar, pişik, böcek ısırığı, sifiliz, lenfogranuloma venorum 

Abdominal Akut mezenterik adenit, lenfoma 

Lenfadenopatilerin ayrırıcı tanısında, iyi bir anamnez, ayrıntılı bir fizik muayene, laboratuvar incelemeleri ve gerekli 
durumlarda görüntüleme yapılması gereklidir. Öyküde lenf nodlarının büyüme süresi, geçirilmiş ya da geçirilmekte olan 
üst solunum yolu enfeksiyonu, diş problemleri, deri lezyonu olup olmadığı,  ilaç kullanımı, aşı öyküsü, eşlik eden semptom 
varlığı (ateş, kilo kaybı, gece terlemesi) sorgulanmalı,  aile içi infeksiyon (Tüberküloz, EBV, HİV, streptokok), beslenme 
alışkanlığı (pişmemiş, az pişmiş et,  pastörize edilmemiş süt tüketimi-toxoplazma, brusella), evde hayvan beslenip beslen-
mediği (kedi tırmığı hastalığı, toxoplazma) özellikle not edilmelidir. Yenidoğan ve süt çocuklarında, genellikle deri lez-
yonlarına bağlı bölgesel lenfadenopatiler gözlenirken, generalize lenfadenopatilerde kongenital infeksiyonlar ve histiositoz 
akla gelmelidir. 

Lenfadenit, 2 haftadan kısa sürede geliştiyse akut; daha uzun sürede geliştiyse subakut veya kronik lenfadenit adını 
alır. Servikal lenfadenitlerin yarıdan çoğu akuttur. Lenf bezindeki hızlı büyümeye genellikle bakteriler neden olur. Kedi 
tırmığı, tüberküloz, toksoplazmoz, EBV ve CMV’de süre daha uzundur. Hodgkin’de süre uzun iken, NHL’da daha kısadır. 
Sistemik muayene esas olup, yerleşim yeri de bazen fikir verebilir. Örneğin akut bilateral servikal lenfadenitte etyoloji-
de genellikle viral /streptokokal ÜSYE düşünülürken, iki taraflı servikal lenfadenitte büyük olasılıkla etken, streptokok/
stafilokok olabilir. Akut posterior servikal lenfadenitte ise etken sıklıkla rubella/EBV olarak düşünülebilir. Eşlik eden bul-
gulardan farenjit, diş çürüğü/absesi, deri infeksiyonu, tinea kapitis, hepatosplenomegali ve döküntünün olup olmadığına 
bakılmalıdır. LAP değerlendirmesinde LAP’ın büyüklüğü, ısı artışı, kızarıklık, hassasiyet, fluktuasyon, sertlik, yapışıklık 
olup olmadığına dikkat edilmelidir. Viral ise iki taraflı, yumuşak, mobildir. Bakteriyel ise tek/iki taraflı, hassas, mobil, 
fluktuasyon verebilir.  Tüberkülozda fluktuasyon ve deride kızarıklık olabilir, ısı artışı olmaz. Malign lenf nodları genellik-
le sert ve fiksedir. Ağrısız, küçük, mobil lenf nodları, reaktif LAP olasılığı yüksek olduğu için izleme alınmalıdır. Takipte 
büyüme varsa, ya da patolojik boyutta kalmaya devam ediyorsa, ileri tetkikler yapılabilir. Hangi tetkiklerin isteneceğine 
öykü ve FM bulgularına göre karar verilir. Tetkik olarak, tam kan sayımı, periferik yayma, sedimantasyon, PPD, KC, böb-
rek fonksiyonları, TİT; malignite şüphesinde ek olarak LDH, ürik asit istenebilir. Lenfadenit şüphesinde boğaz ve lezyon 
kültürü alınmalı, gerekli hallerde EBV, CMV, Toxoplasma ve HIV tetkikleri planlanmalıdır.

Görüntüleme tetkiklerinden malignite ya da enfeksiyon açısından AC grafisi çekilebilir. Ultrasonografi non invaziv 
bir işlem ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle yapılabilir ve lenf nodu yapısını, yaygınlığını göstermede yararlıdır. 
Supraklaviküler adenopatide batın/boyun BT gerekebilir. İnguinal LAP’de de batın US/BT gerekebilir. Akciğer filminde 
mediasten genişliği varsa, trombositopeni/anemi/lökopeni-lökositoz mevcutsa, açıklanamayan ateş, kilo kaybı veya hepa-
tosplenomagali varsa kemik iliği yapılabilir.

Tedavide, reaktif LAP düşünülüyorsa izlem yapılmalıdır. Bakteriyel düşünülüyorsa güçlendirilmiş penisilinler, makro-
lidler ya da 2. jenerasyon sefalosporinler 10-14 gün süre ile verilmelidir. Fluktuasyon veren absede ağrı ve ateş varsa, acil 
cerrahi konsültasyonu istenmelidir. Ağrı ve ateş yoksa (soğuk abse) kedi tırmığı hastalığı ve atipik mikobakteri yönünden 
tetkik/tedavisi yapılabilir. Açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi; hepatosplenomegali varlığı, anormal akciğer 
grafi bulgusu (mediasten genişliği), supraklavikuler LAP, fikse/yapışık, progresif ağrısız büyüme varsa, solunum yolu 
tıkanıklığı bulguları varsa, 2.5 cm üstü lenf nodu/nodları antibiyotikten 2-3 hafta sonra küçülmeden kalıyorsa, 10-12 hafta 
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içinde normale dönmüyorsa, biyopsi yapılabilir. Supraklaviküler LAP’ta ciddi bir hastalık olasılığı yüksektir ve vakit kay-
betmeden biyopsiyi düşünülmelidir. İnce iğne aspirasyon biopsisi (İİAB), çocuklarda çoğu kez yeterli ve tanı koyduracak 
kadar doku gelmediğinden zaman kaybıdır. Ancak kısıtlı durumlarda önerilir. Bölge olarak biopsi için mümkünse alt ser-
vikal ve aksiller bölge tercih edilmelidir. Üst servikal ve inguinalden seçilen nodülün nonspesifik çıkma olasılığı yüksektir. 
Biopsi için en büyük lenf nodu seçilmelidir. Çıkarılırken kapsül korunmalı, lenf nodu parçalanmamalı, parça patolojiye ve 
doku kültürüne gönderilmelidir. LAP’ların çoğu kendiliğinden iyileştiğinden ileri tetkikler ancak gerekli durumlarda ya-
pılmalıdır.  Çoğu hekim, maligniteyi atlama korkusu ile gereksiz yere biopsi istemektedir. Biyopsi kararı doğru verilmeli, 
ekonomik yükü; psikolojik travması; morbiditesi, nadiren de mortalitesi olabileceği unutulmamalıdır.  

Kaynaklar
1) Locke R, Comfort R, Kubba H. When does an enlarged cervical lymph node in a child need excision? A systematic reviewInt J Pediatr Otorhinolary-

ngol. 2014;78:393-401

2) Nolder AR. Paediatric cervical lymphadenopathy: when to biopsy? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2013;21:567-70

3) Jackson MA, Chesney PJ. Lymphatic system and generalized lymphadenopathy. In: Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 4th ed, 

Long SS, Pickering LK, Prober CG. (Eds), Elsevier Saunders, Edinburg 201, p.127

4) McClain KL,Peripheral lymphadenopathy in children: Etiology. Literature review current through: Feb 2014. This topic last updated: Kas 7, 2013

5) Marjorie K, Lerberg G, Stiles M, Johnson S. What evaluation is best ofr an isolated, enlarged   cervical lymph node? J Family Practice. 2007;56:147-8

6) Güneş A, Baytan B. Lenfadenopati bölümü. Pediatrik Hematoloji Kitabı, Editörler: Anak S, Aydoğan G, Çetin M, ve ark, İstanbul Tıp Kitabevi, 2011, 

sayfa: 547-52

7) Friedmann AM. Evaluation and management of lymphadenopathy in children. Pediatrics in review 2008;53-58



36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

139

UZMANINA DANIŞALIM

Salon B

10 Nisan 2014

14:30 - 15:00

Enfektif Endokardit
Profilaksisinde Son Durum

Başkan : Aygün Dindar

Konuşmacı : Naci Öner
  Enfektif Endokardit Profilaksisinde Son Durum



140

36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

Enfektif Endokardit Profilaksisinde Son Durum
Naci Öner

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Enfektif endokardit (EE) Çocuk Kardiyolojisi pratiğinde yüksek mortalite ve morbiditeye sahip hastalıklardan biridir 
(1,2). Çocuklarda erişkinlere göre insidansının daha düşük olduğu, bir senede bir milyon çocukta 3.5-6.5 vakanın görüldüğü 
bildirilmiştir (3). EE çoğunlukla altta yatan doğumsal veya edinsel kalp hastalıkları zemininde olur. Tanısı zorlu bir süreç 
ve tedavisi de en az altı hafta sürer. Üstelik tedaviye her zaman olumlu yanıt alınamaz. Tüm bu nedenlerden dolayı 1950’li 
yıllardan itibaren EE profilaksisi uygulanmaya başlanmıştır (1,2). Bununla birlikte altta yatan yapısal kalp hastalığı olan 
hastalarda, bakteriyemiyi indükleyen girişimler sırasında profilaktik antibiyotik kullanımının EE’den koruma sağladığını 
kanıtlayan hiçbir prospektif- kontrollü çalışma yapılmamıştır. Son yıllarda Amerikan Kalp Birliği (2007), İngiliz Sağlık 
ve Klinik İyilik Enstitüsü (2008) ve Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (2009) EE profilaksisi ile ilgili çeşitli kısıtlamalar 
getirmiştir (1,4,5). Bu üç organizasyon sadece yüksek risk taşıyan kalp hastalıklarında EE profilaksisinin gerekliliğini 
vurgulamışlardır. Bunlar prostetik kalp kapakları, daha önceden EE geçirme, palyatif şant ve yapay damarları içeren 
tam olarak düzeltilmemiş siyanotik doğumsal kalp hastalıkları, ilk altı ayındaki, cerrahi veya girişimsel kateterizasyon 
yöntemiyle konan prostetik materyal veya cihazla tam olarak düzeltilmiş doğumsal kalp hastalıkları, prostetik yama 
veya cihazla kapatılmış, ancak endotelizasyonu engelleyecek bu materyallere bitişik rezidü şantı olan doğumsal kalp 
hastalıkları, kardiyak valvülopati geliştiren kalp transplantasyonu hastalarıdır. Bu gruplar diş girişimlerinin bir kısmında, 
üst ve alt solunum yolu ve genitoüriner sistemin çoğu invaziv işlemlerinde EE profilaksisini önermemektedirler (1,3-
6). Son yıllarda dövme ve piercing uygulamaları da yaygınlaşmıştır. Bu uygulamalar steril koşullarda yapılıyorsa EE 
profilaksisi önerilmemektedir (2,7). 

 EE profilaksisinde kullanılan antibiyotikler işlemden 30-60 dakika önce verilmelidir. Tercih edilen antibiyotik 
amoksisilindir. Başka bir sebeple antibiyotik alan çocuklarda, antibiyotik dozunu artırmaya nazaran, başka bir antibiyotik 
türü kullanılması önerilir. Penisilin alerjisi olanlarda klindamisin veya sefaleksin, oral tedavi alamayanlarda intravenöz 
klindamisin veya sefazolin önerilmektedir (2,8). 

 Sonuç olarak, araştırmalar sonrasında geliştirilen kılavuzlar; invaziv işlemler öncesinde EE profilaksisinden 
önce, iyi bir ağız sağlığı gibi kişisel önlemleri vurgulamaktır. Hekimler hastaları ve ebeveynlerini bu konuda eğitmelidir.
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Genetik Hastalıkların Tanısında
Yeni Teknolojilerin Rolü

Hülya Kayserili, Birsen Karaman, Z.Oya Uyguner
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

Dismorfoloji,  konjenital malformasyonlar ile farklı yüz bulgularının birlikteliğine,  sıklıkla eşlik eden motor ve biliş-
sel gelişim gecikmesinin sendrom tanısına yönlendirdiği klinik genetiğin alt bilim dalıdır. Tanımlanmış en az 3500 farklı 
sendrom vardır ve her yıl bu sayıya yenileri eklenmektedir. Dismorfoloji tanıya ulaşma yüzdeleri ile değerlendirilirse, 
embriyoloji, temel genetik/gelişimsel biyoloji ve klinik tıp bilimlerinin bilgileri varlığında başarılı olunabilecek bir klinik 
daldır. Dismorfoloji, minor/major anomalilerin oluşum mekanizmaları, oluşum zamanlaması, temel, klinik uygulama ve 
yeniliklerle sürekli güncellenen genetik ve klinik tıp dallarının teorik bilgilerinin yanı sıra, çok sayıda hastayı değerlendir-
me olanağının olduğu durumlarda titiz ve detaycı yaklaşımın anamnez, fizik muayene ve ön tanı listeleme aşamalarında 
uygulandığı,  tetkikleri doğru sıra ile isteme becerisine, iletişim yetisinin güçlendirilmesi ile tanı koyma başarısının(oranı-
nın) artacağı bir alandır. 

Klinik Genetikte değerlendirilen hastaların büyük çoğunluğunda motor ve bilişsel gelişim geriliği mevcuttur ve etyopa-
togenezde kromozom anomalileri,  tek gen hastalıklarının yanı sıra teratojenlerde yer almaktadır. Laboratuvar destekli tanı 
konulması, prognozun ve tedavi seçeneklerinin ortaya konmasını sağlar ki; bu sayede hasta yönetimi belirlenir ve ailenin 
gelecekle ilgili planlarında önemli rol oynayacak genetik danışma seansları ile taşıyıcı tanısı ve prenatal tanı seçenekleri 
riskli bireylere sunulabilinir.

Son 10 yılda genetik tanı teknolojileri hızla gelişmiş ve laboratuvar destekli tanı yüzdesi % 50-60lardan,   % 90lara 
yükselmiştir.  Bu teknolojilere genel olarak; ‘’ Yeni Nesil Dizileme‘’ ( YND;  New Generation Sequencing/ NGS)  tek-
nolojileri adı verilmekte, tüm ekzom dizileme ( TED; Whole Exome Sequencing/ WES) ve tüm genom dizileme (TGD;  
Whole Genome Sequencing/ WGS) yöntemleri  ile daha önceki yıllarda tanı almayan hastalara özgün laboratuvar destekli 
tanı konulmaktadır. Klinik tanı almış, ancak uzun yıllardır laboratuvar destekli tanısı olmayan beş farklı tanı gurubundaki 
( MKA/MR; İskelet displazileri; nörolojik hastalıklar; ekstremite anomalisi olan   sendromlar; nadir tek gen sendromları- 
frontonazal displazi)  olgu ve ailesinde yeni teknolojiler ( kromozomal array; YND) ile tanıya ulaşma yöntemleri, Avrupa 
Birliği 7. çerceve destekli CRANIRARE/CRANIRARE-2  projelerinin katkısı eşliğinde aktarılacaktır. 

Her yüz yeni doğandan 3’ünde görülen konjenital malformasyonlar yeni doğan mortalite ve morbiditesini arttıran en 
önemli nedenlerden biridir. Kromozom anomalileri çoklu konjenital anomalilerin etiyolojisinde ilk sırada yer almaktadır. 
Sayısal ve/veya 5-10 Mb boyutundaki yapısal kromozomal anomalileri, standart ya da yüksek çözünürlüklü karyotipleme 
yöntemlerinin yardımı ile kolaylıkla saptanabilir. Ancak, en iyi şartlarda bile (HRBT kullanımı) sitogenetik analizin re-
zolüsyonu 3-5 Mb ile sınırlıdır. MKA/MR’li olguların yaklaşık yarısında etiyolojik faktör olarak kromozom anomalileri 
gösterilirken, diğer yarısında ise genomun incelenemeyen bölgelerindeki dengesizliklerin söz konusu olabileceği ön gö-
rülmekteydi.  Son dekatta yüksek riskli grupta olası submikroskobik değisimlerin tanısında floresan in situ hibridizasyon 
(FISH), multiplex ligation-depent probe amplification (MLPA), karşılaştırmalı genomik hibridizasyon (CGH) ve mikrodi-
zin gibi tekniklerinin etkinliği araştırılmıştır.  Özellikle MKA/MR’li olgu gruplarında daha yaygın olarak kullanılan array 
tabanlı CGH (a-CGH), karşılaştırmalı genom hibridizasyon analizlerini, mikroarray teknolojisiyle birleştiren ve genomik 
dengesizlikleri DNA düzeyinde tanımlayan yeni bir tekniktir. Bu yöntem birden fazla genomun birbirleri ile karşılaştırı-
labilmesine olanak sağlaması, metafaz plağına gerek duyulmaması, az miktarda DNA örneğinin yeterli olması ve DNA 
üzerindeki tek baz değişikliklerini bile saptayabildiği için  postnatal ve prenatal tanıda  avantaj sağlayan  yeni bir tekniktir.

Postnatal dönemde,  Multiple konjenital anomali, mental retardasyon, dismorfizm ve otizm spektrumlu olgularda,  
antenatal dönemde ise fetal ultrasonografide saptanan anomalilerin etiyolojisini araştırma amacı ile yapılan çalışmalarda,  
array tekniği son yıllarda  ilk seçenek  olmuş  ve  %10 ile 25  oranında etyolojik tanının saptanmasını sağlamıştır. Sunumda   
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kliniğimizde array teknolojisi ile etyolojik tanıya ulaşılan  postnatal/ antenatal olgu örnekleri tartışılacaktır. 
Son yıllarda genetik alanında süratle gelişmekte olan yeni teknolojiler,  DNA zincirini oluşturan nükleik asitlerin çok 

sayıda farklı örnekte aynı anda ve hızlı bir şekilde dizilenerek okunmasını olanaklı kılmaktadır. Yeni nesil dizileme olarak 
adlandırılan bu teknolojide iki farklı yaklaşım ile işlem yapılmaktadır. Birinde genomun tamamının dizilendiği “tüm ge-
nom dizileme” (diploid genomda ~6 milyar baz), diğeri ise kodlayan bölgelerin ve az oranda da bu bölgelerin sınırlarındaki 
kodlamayan ve regülatör bölgelerin dizilendiği (~ 38 milyon baz) “tüm ekzom dizileme” analizleridir. Bu teknoloji, ge-
netik olarak lokus heterojenitesi olan, aynı/benzer  fenotipe birden fazla genin neden  olduğu genetik hastalıklarda, ilişkili  
mutasyon bilgisine çok kısa sürede ulaşmamıza yardımcı olmaktadır. Günümüzde hızla ilerleyen  YND teknolojileri sa-
yesinde, çok sayıda yeni gen ve ilişkili mutasyonların saptanabileceği öngörülmektedir. Bu teknolojinin en büyük zorluğu 
ortaya çıkardığı muazzam hacimdeki bilginin nasıl saklanacağı, nasıl kategorize edileceği ve yorumlanabileceğidir. Analiz 
ve yorumlama uygulamalarının, farklı bilim alanlarındaki uzmanların (tıp, biyoloji, genetik, mühendislik ve matematik) bir 
arada çalışması ile temellendirilecek yepyeni bir bilim alanını doğurması söz konusudur. Bu bilişsel alan belki de klinik 
biyoinformatik olarak tanımlanabilir. Bir insan genomunun tamamı dizilendiğinde, referans genoma kıyasla, ortalama 3.3 
milyon DNA dizi değişimi bilgisine ulaşılmaktadır.  Bunların yaklaşık % 15’i (479.000) o kişiye özgün olan ve başka veri 
tabanlarında tanımlanmayan değişimler olabilmektedir.  Klinik biyoinformatikçinin, hastalığa neden olan mutasyon ile do-
ğal/zararsız olan değişimi ayırt edebilmesi, bu analizleri yapabilecek donanıma sahip olabilmesi gerekmektedir. Bu alanda 
henüz ulusal ve uluslar arası düzeyde henüz tanıya yönelik teknik/uygulama ve etik kurallar oluşturulmamıştır. 

Genetik heterojenitesi yüksek olan gruplardan biri olan Zihinsel Yetersizlik (Intellectual Disability)’de genetik etiyolo-
jinin yaklaşık % 60’ı henüz aydınlatılamamıştır. Yeni nesil dizileme teknolojisi,  tüm ekzom dizileme, kullanılarak genetik 
etiyolojisini aydınlattığımız ailevi bir non-sendromik zihinsel yetersizlik olgusu proje öyküsü eşliğinde sunulacaktır. 
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Boğmaca (Pertussis) ve Önlenmesi
Ahmet Soysal

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Boğmaca daha çok çocuklarda görülen, ancak hastalığa karşı bağışık olmayan her yaştaki bireyi etkileyebilen bulaşıcı 
bir solunum yolu enfeksiyonudur. Etken Bordatella pertussis’dir. Daha çok sonbahar aylarında salgınlar yapar. Adole-
sanlarda ve erişkinlerde sıklıkla asemptomatik veya hafif seyirli olabilirken küçük çocuklarda ölümle sonuçlanabilecek 
ağır hastalık tablolarına sebep olur. Çocuklar enfeksiyonu genellikle erişkinlerden alırlar. Bu sebeple son yıllarda erişkin 
bağışıklamasının önemi üzerinde daha fazla durulmaktadır.

Hastalığın başlangıç evresi kataral dönem ismini alır ve hafif ateş, burun akıntısı ve halsizlik görülür. İkinci evre parok-
sismal öksürük evresidir ve haftalarca sürebilir. Bu evrede boğmaca için tipik olan ardarda öksürük ve sonrasında iç çekme 
şeklinde derin nefes alma gözlenir. Son evrede ise öksürükler azalır ve hafif kuru öksürük görülebilir.

Boğmaca tekrarlayan öksürük nöbetleri ile karakterize bir hastalıktır. Küçük bebeklerde apne, solunum yetmezliği, 
nöbet ve ölüme sebep olabilir. Küçük bebeklerde hastaneye yatış ihtiyacı daha büyük bebeklere göre daha sıktır (1).

Hastaneye Yatış Endikasyonları:
Boğmacaya eşlik eden takipne, retraksiyon ve solunum yetmezliğinin diğer bulguları
Pnömoni varlığı 
Beslenme yetersizliği
Siyanoz, apne
Nöbet
Bebeğin 3 aydan küçük olması 

Tedavi
*Destekleyici Tedavi: Hastanede solunum monitorizasyonu, sıvı-beslenme desteği
Bronkodilatör, öksürük şurubu ve kortikosteroidlerin tedavide faydası bulunmamaktadır (2).
Bazı ağır solunum yetmezliği olgularında ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulanabilir (3).
Antibiyotik tedavisi hastalığın başlangıç evresinde (ilk 7 gün) uygulanmaya başlandığında hastalık süresini kısaltabilir 

ve temaslılara bulaşı azaltır (4). 
Antimikrobiyal tedaviye başlamak için laboratuvar doğrulama testlerinin sonuçlarının beklenmesine gerek yoktur. 

Hastalar kataral evrede ve öksürük evresinin ilk 2 haftasında bulaştırıcıdırlar (5).
Antibiyotik Seçimi: Tedavide makrolid grubu antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin, azitromisin) önerilir. Makrolid 

tedavisini tolere edemeyenlerde TMP-SMX bir seçenek olabilir. Ancak 2 aydan küçük bebeklerde kernikterus riskini ar-
tırdığı unutulmamalıdır.

Bir aylıktan daha küçük bebeklerde eritromisinin hipertrofik pilor stenozu yapma olasılığı olduğundan tedavide azit-
romisin daha uygun bir seçenektiR (6). 

Eritromisin 14 gün, Klaritromisin 7 gün, Azitromisin 5 gün, TMP-SMX ise 14 gün süre ile önerilir. 

Bağışıklık
Geçirilmiş pertusissis enfeksiyonu bir miktar immünite sağlasa bile bu immünite zamanla azalır ve birey yeniden in-

feksiyon geçirebilir. Bu sebeple pertussis infeksiyonu geçirmiş her hastanın aşılama takvimine aynen devam edilmelidir.
Temas Sonrası Profilaksi
İndeks vakanın hastalığının ilk 21 gününde bu vakaya temas etmiş bireylere profilaksi yapılması uygundur. Ev içi te-

maslılarda temas sonrası profilaksinin hastalık gelişimini %68 oranında azalttığı bildirilmiştir (7).
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İndeks vaka ile 2 metreden daha yakın olacak şekilde yüzyüze temas etmek, hastanın solunum-oral-nazal sekresyonları 
ile temas etmek, aynı odayı 1 saatten fazla paylaşmak temas sonrası profilaksi gerekliliğini doğurur. 

Profilaksi tam doz tedavi ile aynı süre ve dozlarda uygulanır.
İndeks vakanın tedavinin 5. gününden sonra bulaştırıcı olmadığı kabul edilir.

Bağışıklama
Boğmaca aşısının uygulamaya girmesinden sonra hastalık yükü dramatik olarak azalmıştır. Tam hücre aşıları ile daha 

sık yan etki izleniyor olması sebebi ile günümüzde hemen tamamen aselüler aşı uygulanmaktadır. Bu aşı tetanoz ve difteri 
toksoidleri ile kombine olarak yapılmaktadır. 

Etkin korunmanın sağlanması için minimum 5 doz boğmaca aşısı yapılmalıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 
2-4-6. aylarda ilk 3 doz, 16-24 ay arası 4. doz ve ilk öğretim birinci sınıfta 5. doz olacak şekilde uygulanmaktadır. Adolesan 
ve erişkinlerde ise azaltılmış doz aşılama (Tdap) yapılabilmektedir.  Onbir-18 yaş arasında ve takiben 18-65 yaş arasında 
güçlendirici etki için birer doz aşı (Tdap) yapılabilmektedir (5). Yenidoğan bir bebeği boğmacadan korumak için annenin ve 
bebeğin çevresinde bulunan tüm bireylerin aşılanması da öneriler arasındadır (Koza stratejisi).

Kaynaklar
1-Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pertussis--United States, 2001-2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005; 54:1283.

2- Pillay V, Swingler G. Symptomatic treatment of the cough in whooping cough. Cochrane Database Syst Rev 2003

3- Halasa NB, Barr FE, Johnson JE, Edwards KM. Fatal pulmonary hypertension associated with pertussis in infants: does extracorporeal membrane 

oxygenation have a role? Pediatrics 2003; 112:1274.

4- Bortolussi R, Miller B, Ledwith M, Halperin S. Clinical course of pertussis in immunized children. Pediatr Infect Dis J 1995; 14:870.

5- American Academy of Pediatrics. Pertussis (whooping cough). In: Red Book: 2012 Report of the Committee on Infectious Diseases, 29th, Pickering 

LK. (Ed), American Academy of Pediatrics, Elk Grove Village, IL 2012. p.553.

6- Tiwari T, Murphy TV, Moran J, National Immunization Program, CDC. Recommended antimicrobial agents for the treatment and postexposure prop-

hylaxis of pertussis: 2005 CDC Guidelines. MMWR Recomm Rep 2005; 54:1.

7- Halperin SA, Bortolussi R, Langley JM, et al. A randomized, placebo-controlled trial of erythromycin estolate chemoprophylaxis for household con-

tacts of children with culture-positive bordetella pertussis infection. Pediatrics 1999; 104:e42.
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Obeziteden Tip 2 Diyabete
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Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı

Çocukluk çağı obezitesi, son 30 yılda önce endüstrileşmiş ülkelerde daha sonra dünya genelinde, erişkin obezitesine 
paralel olarak artış göstermektedir. Amerika Birleşik Devletinde  NHANES’in yaptığı toplumsal çalışmalarda 1976-1980 
dönemi ile 2003-2006 dönemi kıyaslandığında  çocukluk obesitesinin 2-3 kat artığı görülmüştür(1).Bu durum erişkinlerde 
olduğu gibi çocuk ve ergenlerde  insülin direnci, tip2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve karaciğer yağlanmasında artışa 
neden olmuştur(2).  Son yıllarda yapılan  toplumsal geniş bir araştırma olan SEARCH çalışmasında her yıl 3500 çocuğun 
Tip 2 Diyabet tanısı aldığı ve özellikle 10-19 yaş arası çocuklarda bu oranın daha fazla olduğu gösterilmiştir(3,4) 

 Sonuç  olarak “erişkin yaş grubunun ” hastalığı olarak kabul edilen Tip 2 Diyabet  artık çocuk ve ergen diyabetinin ayı-
rıcı tanısında mutlaka üzerinde durulması gereken bir  durumdur. Ülkemizde de son yıllarda yapılan okul taramaları ve böl-
gesel çalışmalar, çocukluk çağında fazla kiloluluk ve obezite olgularının artmakta olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, 
bugün Kuzey Amerika’da önemli bir halk sağlığı sorunu olan çocukluk çağı obezitesinin yakın gelecekte ülkemiz çocukları 
için de benzer boyutlara ulaşabileceği bilinciyle, sorunu tanımlayıp şimdiden korunma yolları aramak gerekmektedir.

 İnsan vücudundaki glükoz dengesi, pankreasın beta hücrelerinden insulin salınımı  ile perifer hücrelerinin (kas, kara-
ciğer, yağ dokusu gibi) insuline duyarlılığı (insulin sensitivitesi) arasındaki hassas bir denge ile sürdürülür (5). Karaciğerin 
glükoz üretimi  ve hücreler tarafından alınan glükoz da bu dengeye önemli katkıda bulunur. Sağlıklı insanlarda insulin 
salınımı ve insuline duyarlılık arasında ters bir orantı vardır. O halde, insulin duyarlılığı azaldıkça,  diğer bir deyişle hücre 
reseptörlerinde insüline karşı direnç geliştikce, insulin salınımı artarak glükoz toleransı sabit tutulmaya çalışılır. İnsulin 
salınımındaki bu kompensatuar  artış sağlanamaz hale gelince, sırasıyla glükoz intoleransı ve ardından klinik anlamda 
diyabet ortaya çıkar.

Tokluk durumunda yükselen kan şekerine cevap olarak salınmış olan insulin karaciğerden glükoz üretimini baskılar ve 
özellikle kas hücrelerinde glükoz kullanımını  uyarır. Açlık durumunda ise insulin salınımı bazal seviyelere iner ve hepatik 
glükoz üretimi üzerindeki baskı azaltılarak normal açlık kan şekeri değerlerine sürdürülür. Tip 2 DM patogenezinde ilk adım, 
insuline direnç ve kompensatuar hiperinsulinemidir. Tip 2 DM patogenezinde bir sonraki adım ise erken faz insulin salınımın-
daki yetersizlik olup bu önce tokluk hiperglisemisi, daha sonra da açlık hiperglisemisi olarak kendisini gösterir(5-6).

Çocuk yaş grubunda Tip 2 DM için risk faktörleri
1-Genetik yapı: Tip 2 DM tanısı alan çocukların çoğunluğunda birinci veya ikinci derece akrabalarda Tip 2 DM öy-

küsü bulunmaktadır (7). 
2-Etnik yapı: Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk yaş grubunda Tip 2 DM tanısı alan hastaların çoğu azınlıktaki 

etnik gruplara  (Amerikan yerlileri , Pima  Kızılderilileri, Meksika  ve Afrika kökenli Amerikalılar)  aittir.
3-İnsulin direnci fenotipi: İnsulin direnci ile obezite arasında güçlü bir bağlantı vardır. İnsulin direnci ile bağlantısı 

olan diğer durumlar arasında;  polikistik over sendromu,  gestasyonel diyabete intrauterin maruziyet ve  intrauterin büyüme 
geriliği sayılabilir (8-9).

 Akantozis nigrikans derinin spinöz tabakasının diffüz hiperplazisi olup kadifemsi, hiperkerarotik bir kalınlaşma olarak 
kendisini gösterir. Özellikle boyun, koltuk altları, antekubital alanlar ve bel bölgesi gibi intetriginöz alanları tutar. Ciltte 
akantozis nigrikans bulgusu insulin direncine işaret eder. Tip 2 diyabeti olan çocuklarda %90’lara varan oranda bildiril-
miştir (7). 

4-Çevresel faktörler:
Genetik olarak Tip 2 DM için yüksek riski olan gruplarda Tip 2 DM’ a gidişte çevresel faktörler çok önem taşımaktadır. 
Tip2 Diyabetin gelişmesinde ana faktör insülin direncinin varlığıdır. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da insülin di-
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rencine neden olan en önemli öge yağ dokusundaki dağılımdır ve viseral yağlanmanın varlığı önemlidir.İnsülin direncinin 
varlığını gösteren en güvenilir yöntem  hiperinsulinemik öglisemik klemp tekniği ve sık kan alınarak yapılan IVGTT’dir.
Ancak bu testler pahalı ve invazif girişim gerektiren testlerdir. Açlık insülin ve açlık glükoz değerleri kullanılarak  (açlık 
insülin µIU/ml X açlık glükoz mmol/L /22.5) formülü ile hesaplanan HOMA-IR değerinin bu testlerle uygunluk gösterme-
si nedeni ile  epidemiyolojik çalışmalarda ve polikliniklerde  insülin direncini saptamak için HOMA-IR kullanılmaktadır.  
Obez adolesanlarda yapılan bir çalışmada %52 obez adolesanda insulin direnci saptanmış ve insülin direncinin erkeklere 
göre kızlarda daha sık görüldüğü görülmüştür (10 ).  

Tip 2 Diyabet’te genellikle klinik bulguların görülmesinden uzun süre önce  bozulmuş OGTT veya hiperglisemi vardır. 
Tip 2 DM yıllarca asemptomatik olabilir, yeni tanılı vakalarda mikroanjiyopatik hasar  eşlik edebilir. Risk altındaki çocuk 
ve adolesanların taranması  ve erkenden tedaviye başlanması ile komplikasyon riskinin azaltılabileceği bildirilmektedir. 
Asemptomatik çocuklarda  Tip2 diyabet taraması için ADA tarafından önerilen kriterler tablo’da verilmiştir(11).

Tablo. Semptomu Olmayan Çocuklarda Tip 2 Tarama Kriterleri

• Yaş ve cins için VKI >85. Persentil olması veya Relatif tartının>%120

Ek olarak aşağıdaki RİSK FAKTÖRLERİ’ nden 2 si

• Aile öyküsü: 1. veya 2. derece akrabada Tip2 DM 

• Irk/Etnik grup:Amerikan Kızılderilisi, Afrikalı- Amerikalı, Hispanik, or Asyalı/Pasifik adalı

• İnsulin direnci belirti ve bulgularının mevcut olması: akanthosis nigrikans, hipertansiyon,dislipidemi, 

polikistik over sendromu,SGA

• Gestasyonel Diyabet varlığı 

Taramaya başlama zamanı: 10 yaş veya pubertenin başlangıcı(eğer puberte 10 yaşdan önce ise)

Tarama sıklığı: 3 senede bir

Tarama testi:  Açlık kan şekeri , gerekirse 2 saatlik OGTT

 Kaynaklar
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Erken Puberte: Ailenin ve doktorun
güncel sorunlarından biri

Abdullah Bereket
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

Santral Puberte Prekoks 
Hipotalamo-hipofizer-gonadal eksenin aktivasyonunun, normalde olması beklenen ortalama  yaştan 2.5-3.0  SD daha 

erken bir yaşta kalıcı ve ilerleyici nitelikte başlamasına “Santral puberte prekoks” denir. Bu aktivasyonun klinikteki ilk 
bulgusu kız çocuklarında 8 yaşından önce memede glanduler doku artışının başlaması, erkek çocuklarında ise 9 yaşından 
önce testislerin hacminin 4 ml in üzerine çıkmasıdır. 

1.  Puberte ne zaman erkendir: (Ergenlik yaşı giderek erkene kayıyor mu?) (1-18)
Beslenme koşullarının düzelmesi ve çevresel uyaranların etkisiyle ABD ve Avrupada 20. yüzyıl başlarından ortalarına 

kadar ergenlik yaşı her 10 yılda bir 2-3 ay kadar öne geldi.  Ancak 1970 lerden bu yana çok önemli bir değişiklik olmadığını 
görüyoruz.  ABD de 1973 te Mc Mahon çalışmasında adet görme yaşı ortalaması  12.8 iken  1985 te Tanner-Davies 
çalışmasında 12.7,  1999 PROS çalışmasında 12.9, 2001 deki NHANES çalışmasında 12.5 olarak saptanmıştır. Bu 
çalışmalarda meme gelişimi başlama yaşının da 9.7-10.9 yaş arasında olduğu saptanmıştır. 

Avrupadaki puberte trendine baktığımızda :  
Marshall ve Tanner  1969-1970   (İngiliz) 
Meme ort 11 yaş
Testis büyümesi 11.5 yaş
Hollandada (Mul 2001)  meme gelişimi 10.7  ve pubarş 10.9 yaş ,
Testis büyümesi 11.5 yaş olarak saptandı .
Fransada yüzyılın başından bu yana her 10 yılda bir 0.12 yıl lık bir erkene kaymadan bahsedilmekle birlikte 1960 

lardan bu yana ciddi bir değişiklik sözkonusu değildir. 
Almanyada 2006-2007 arası gerçekleştirilen çalışmada obez kızlarda menarş yaşı 12.5 normal ağırlıklı kızlarda 12.9 , 

zayıf kızlarda ise 13.7 yaş olarak saptandı (toplamda ortalama 12.8 yaş).  Bu yaş 20 yıl önce Almanyada saptanan menarş 
yaşından farklı değildir. Dolayısıyla gerek sekonder seks karakterlerinin başlaması gerekse menstruasyon başlama yaşında 
gelişmiş toplumlarda son 30 yılda önemli bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz.  Bazı ülkelerde meme gelişiminin 
başlama yaşında biraz erkene kayma olmakla birlikte bunların çoğunun obez çocuklar olduğunu görüyoruz. 

Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde ise ergenlik ve menarş yaşı sosyoekonomik durum ile parallellik 
göstermektedir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerde puberte batıdaki yaşıtlarına benzer şekilde iken sosyoekonomik 
düzeyi geri olanlarda 1-1.5 yıl daha geç olmaktadır. 

Ülkemizde 1975 te İstanbul Tıp Fakültesinde Prof Neyzi nin yaptığı çalışmada 1955-1960 arası doğmuş üst gelir grubu 
kızlarda ilk adet görme yaşı 12.4 yaş iken 1992 de Kolukısa ve Günöz  12.6,  Bundak ve ark larının longitudinal çalışmasında 
ise Evre II meme gelişimi için ortalama yaş 10.3, menarş yaşı ortalaması ise 12.2 yaş olarak saptanmıştır (n: 101). Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim dalınca İstanbulda yaşayan 4868 kız çocuğunda 2011 de yapılan 
kesitsel araştırmada ise meme gelişimi başlama yaşı 9.7, menarş yaşı 12.7 olarak saptandı (18). 40 yıl önceki çalışmada 
ise ortalama adet yaşı 12.8 yıl olarak bulunmuştu. Erken ergenliğe etki eden faktörler incelendiğinde ise şişman ve üst gelir 
grubuna mensup çocuklarında ergenliğin daha erken başladığı ve daha hızlı ilerlediği saptandı.  Bu çalışmada tavuk, et, balık, 
ve yumurta tüketimi bakımından ergenliğe erken giren kızlar ile zamanında giren kızlar arasında bir fark saptanmadı.

 Araştırmacılar, ülkemizde kızlarda meme gelişimi başlama yaşında bir miktar erkene kayma olmkla birlikte menarş 
yaşında son 30 yılda önemli bir değişiklik olmadığı sonucuna varmışlardır (17-18).  
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2. Sıklığı nedir: 
Danimarkada yapılan bir populasyon çalışmasında (1993-2001) erken puberte sıklığı  kızlarda 20/10,000 , erkeklerde 

5/10,000 (19) . Bunların yarısı gerçek puberte prekoks diğerleri telarş, adrenarş ve erkence puberte dir.
Puberte prekoks istatistiksel olarak pubertenin ortalama yaştan -2.5 to 3.0 SD önce görülmesi olduğuna göre aslında 

öngörülen prevalans % 0.6 veya 1/160 olmalı. Ancak gerçekte daha az görülmesinin nedeni hekimlerin puberte prekoks 
tanısı koyarken sadece sekonder seks karakterlerine göre değil başka kriterlere de dikkat etmesidir (19-20=

3. SPP da organik nedenler nelerdir (21-30) :  Kızların %5-10 erkeklerin %40-80 inda SPP organik nedenlere bağlı 
olabilmektedir. Bunların başlıcaları: 

CNS tumorleri : Tuber cinereum hamartomları en sık neden 
Gelastic nöbetlerle birlikte olabilir 
Astrocytoma , ependymoma, pineal tumorler, ve optic ve hypothalamic gliomalar (Neurofibromatosis )
SSS irradiation
Hidrosefali, suprasellar kistler, travma, CNS inflamatuar hastalıkları ve doğumsal orta hat defktleri ( örnek septo-optic dysplasia.)
Kisspeptin-GPR54 gain-of-function mutasyonları  
Uzun süreli androjen maruziyeti 
Primer hipotiroidi

4. Tanıda Laboratuar ve görüntülemeyi nasıl değerledirelim (31-48):
     Bazal LH ve T/E2 yüksek ise değerlidir, (Estradiol >10 pg/ml, Testosteron >25 ng/dl) ancak prepubertal ise ekarte 

ettirmez. 
LH 30-40 dk post GnRH veya 60 dk post GnRHanalogue (aqueous leuprolide) ölçülebilir. Pik LH için tanısal cut-off 

vermek güç (assaylerin farklılığı nedeniyle) ancak üçüncü kuşak assaylerle 3.3 to 5.0 IU/L gibi değerler öneriliyor. 
SPP tanısında Bazal LH>: 0.6, (%70 duyarlılık)  pik LH >6.8 (%92 duyarlılık) a sahip. 
Laboratuar sonuçlarını klinikle birlikte değerlendirmek lazım. (hastanın kliniği ilerleyici puberte prekoksu telkin 

ediyorsa üçüncü kuşak assaylerle pik >5 IU/L alınmalı)
SPP için uterine uzunluk 3.4 to 4.0 cm arası değişiyor. Endometrial eko da oldukça özgün (100%) ancak duyarlılığı az 

(42%–87%).34  Over volümü için 2-3 ml nin üzeri pubertal olarak değerlendirilir (hacim: uzunluk x genişlik x yükseklik 
x 0.5233).

4. SSS görüntülemesini kimlere yapalım (21, 22, 49-50): 
     Nörolojik bulgusu veya Nörofibromatozu olmayan SPP lerde semptomsuz intrakranial patoloji kızların 8%  erkeklerin 

%  40%  ında mevcut  
Yaş ilerledikçe bu oran azalıyor. 6-8 yaşa arası başlayan kızların % 2-7 sinde var ve bunların sadece %1 i tümör  

(glioma veya astrocytoma.39,40  .  Aile hikayesi, ırk, adoption bu şansı daha da azaltıyor.
CPP li tüm erkekler ve 6 yaş altı kızlarda kraniyal MRI çekilmeli. 6-8 yaş arası tartışmalı (nörolojik bulgu veya hızlı 

progresyon var ise çekilmeli) 

5. LHRH analog tedavisini kimlere verelim (51-54): 
Sekonder seks karakterleri erken başlayan çocukların büyük bir kısmı inkomplet puberte prekoks (pr telarş, pr adrenarş) 

veya yavaş ilerleyici puberte prekoks olup bunlarda tedavi gerekmez ancak takip edilmelidirler. Pr telarşlı olguların takibinde 
bunların %18 inin, prematur adrenarşlı kızların da yaklaşık %20 sinin gerçek puberte prekoksa ilerlediğini biliyoruz. 

Komplet ve ilerleyici puberte prekoksda tedavi gereklidir
Tedavi başlanmadan önce PP un İlerleyici olduğu 3-6 aylık takiple teyid edilmelidir. İstisna: Meme Evre III ün üzerinde 

ve KY çok ileri ise 
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İlerleyici puberte prekoks kriterleri: 
Tanner Evresinde 3-6 ayda bir evre atlamak
Büyüme hızının > 6 cm/yıl olması 
Kemik yaşı en az bir yıl ileri olması
Tahmini erişkin boy hedef boyun altında olması veya takiplerde tahmini erişkin boyda giderek azalma 
Uterus hacmi >2.0 mL veya uzunluğu >34 mm, uterusun armut-şekilli olması, endometrial eko oluşumu, 
Ölçülebilir estradiol ve bazal LH 
GnRH testinde LH pikinin pubertal düzeyde olması 

6. Tedavinin yararları nelerdir:  (13, 56-67)
GnRH analog tedavisinin final boya etkisini gösteren kontrollü randomize çalışma YOK. 
Açık-nonrandomize çalışmalarda ise tedavi başlangıcındaki yaş en önemli faktör olarak göze çarpıyor. 
-6 yaşın altında tedavi başlanan kızlarda (ort  9–10cm)  
-6-8 yaş arası başlayanlarda 1.6- 7.2 cm arasında boy kazancı rapor edilmiş.  
-8-8.5 yaşından sonra ergenlik bulguları gösteren hastalarda GnRH analog tedavisinin boya anlamlı bir etkisi yok.
Erkek SPP li çocuklarda LHRH agonist tedavisinin ne kadar yararı olduğunu söylemeye yetecek veri yok. 
    Tedavi sırasında baskılanan büyüme sıçraması tedavi kesildikten sonra tekrar başlamıyor. 
     Tedavi edilen veya edilmeyen puberte prekoksun psikososyal etkisine ait çalışmalar  net ve ikna edici bir sonuç 

vermiyor. SPP de GnRH tedavisi ile adetleri geciktirmenin çocuğa psikolojik bir fayda sağlayıp sağlamayacağı sorusu açık 
bir sorudur (68-75).
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Uyku Bozuklukları 
Behiye Alyanak

İ.Ü.İst Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Bebeklik çağında görülen uykuya dalamama ve sık sık uyanmalar genellikle ayrılık kaygısının bir belirtisi olarak 
karşımıza çıkar. Burada anne-bebek ilişkisiyle, olası güvensiz bağlanma ile çalışmak uygundur. Çocuklarda ise daha 
çok çocuğun agresif dürtüleri, ilişkili olduğu kişiler ya da nesneler üzerinde kontrolünü kaybetme korkusu ile çalışmak 
gerekebilir. Çocuk uykuyu halk arasında söylendiği gibi ‘uykuyu sanki ölüm gibi’ algılayabilir, uyandığında her şeyin 
yerinde olup olamayacağından kaygılanabilir. Rüya ve gerçeği ayırt edemediği için uykuya dalmak istemeyebilir. Bebeğin 
anneden ayrı olarak, kendi yatağından yatırılması farklı toplumlarda kültüre bağlı farklılıklar gösterebilmektedir. Uyku 
ritüelinin, uyku hijyeninin bebeklikten başlayarak uygun düzenlenmesi, özgüvenin ve bireyselliğin gelişimi için gereklidir. 

Ergenlik döneminde, uyku ihtiyacındaki azalmada bilgisayar kullanımındaki yoğunluğun da katkısı önemlidir. 
Ergenlerin %25’inde uykusuzluk (insomni ya da dissomni) belirtileri, %4 insomni bozukluğu görülmektedir.

Uykudaki epizodik olayların (parasomniler) yaşla yakın bir ilgisi vardır, sıklıkla uykusu derin olan çocuklarda 
görülür ve genelde bir ruhsal hastalıkla ilişkili değildirler. Ancak bu epizodlar nadiren epilepsi nöbetleriyle karıştırılabilir. 
Parasomniler nedeniyle uyku süreci bozulur; uykusuzluk ya da aşırı uyku şikayetleri nadiren olabilir. Birkaç parasomni 
tipi bir arada görülebilir. 

En sık görülen parasomniler, NREM-Arousal bozuklukları (gece terörü ve uyurgezerlik), NREM evre-4 uykudan 
REM uykuya geçişte,  genellikle uykunun ilk 3 saatinde olur. Çocuk dezoryente, konfüzedir, uykudadır, gözleri açıktır, 
ancak çevresindekileri görmez, epizod süresince çevresel uyarılara cevap vermez. Uyandığında epizodu hatırlamaz. Yaş 
büyüdükçe NREM uyku oranı azaldığından sıklığı azalır. Ergenlikte genellikle kendiliğinden kaybolur. Genetik neden 
düşünülür. Aşırı yorgunluk ya da gün içinde yaşanan stres tetikleyebilir. Şimdi bunların detaylarına bakarsak:

Gece terörü (Pavor nocturnus) Uykuya daldıktan 70-120 dk sonra, NREM evre 3-4’de, birkaç dakika süren epizoddur. 
Çocuk çığlık atar (sanki yoğun bir stres altında gibidir), saldırganlık, yaralanma olabilir. Çarpıntı, aşırı terleme sıklıkla olur, 
gözleri boşluğa bakar, sonrasında çocuk sakinleşip uykuya dalar. Sabah olanları hatırlamaz. Çocukların %3 ünde görülür, 
3-8 yaşları arasında sıktır, 1.5y da da görülebilir

Uyurgezerlik (Somnambulism) Yataktan kalkıp amaçsız, koordine olmayan gezinme, yatağını düzeltme, müzik aleti 
çalma, yeme, içme, kapı,  pencere açma, kaza ile yaralanma olabilir. 1-10 dakika sürer, gözleri puslu camla bakar gibi, 
açıktır. Polisomnografide yavaş dalga uykusu saptanır. 5-12 yaşları arasında, çocukların %17 sinde görülür, 15 yaş sonrası 
genellikle geçer, yetişkinlerin %1’inde görülür.

 Uyku-uyanıklık geçişi bozuklukları (ritmik hareket bozukluğu): Uykunun başlangıcında başını sallama, başını 
yanlara, öne arkaya sallayarak yastığa, nesnelere, duvara vurma, bedenini sallamadır, epizodlar 1-15 dk sürebilir, (45 
hareket/ dk). Hareketler kombine olabilir, vokalizasyonlar eşlik edebilir. İlk bir yaşta sıktır, normal davranış varyantı 
(vestibüler uyarımla kendini yatıştırma biçimi) olarak kabul edilir. 4 yaşa kadar kendiliğinden geçer.

Huzursuz bacak sendromu: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile birlikteliği sıktır. Fe eksikliği sıklıkla görülür. 
Fe eksikliği tedavisi yanı sıra dopamini artırıcı tedaviden yarar görülür. 

REM uykusuyla ilişkili parasomni (kabuslar) Kabus ya da korkutucu rüyalar en sık görülen REM parasomnileridir. 
REM’in baskın olduğu ikinci uyku döneminde sıktır. Çocuk kabus görerek uyanır, detaylarıyla anlatabilir. Sıklıkla saldırıya 
uğrama, düşme, ölüm temalı rüyalardır. Çocukluk çağında sıktır (%10-50), ergenlik ve yetişkinlerde azalır. Beta-adrenerjik 
bloker, antidepresan kullanımında kabusların sıklığı ve şiddeti artar, ilaç kullanımını da sorgulamak gerekir. 

Uyku evresiyle ilişkisiz parasomniler (Bruksizm); dişleri sıkarak çevirme biçiminde bir ağız stereotipik hareketidir. 
Süt çocuğunda dahi görülebilir, en sık 10-20 yaşları arasındadır. Bruksizm epizodu 10 sn sürebilir, zamanla süre artabilir. 
Diş sorunları, yüz kasları, çene eklemi ağrısı ve sorunları  olabilir. Tedavide, çocuğun gelişme dönemlerinin çatışmaları ile 
baş edebilme gücü, çevre travmatik olayları değerlendirilmelidir. Aile ile işbirliği yapılmalıdır. 
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Tedavide; NREM 4.devre uykusunu suprese eden klonazepam, imipramin, karbamazepin kullanılabilir. Melatonin 
kronobiotik ajandır. Kan basıncı, kan şekeri dengelenmesinde, termoregülasyonda rolü vardır. Melatonin agonisti 
ramelteon, melatonin MT(1)/MT(2) reseptörlerine yüksek seçicilik gösterir, uykuyu artırır.

Narkolepsi (kronik REM uyku bozukluğu) Yoğun gün içi uyku hali (uyku atakları) ile karakterize kronik nörodejeneratif 
bir hastalıktır; 9 yaşlarında başlar, yaşam boyu sürer. Paroksismal kas güçsüzlükleri (katapleksi, uyku paralizisi), hipnagojik 
halusinasyonlar, otomatik davranışlar eşlik eder. Etiyopatogenezinde; lateral hipotalamusta hipokretin(orexin) salgılayan 
hücrelerin kaybı söz konusudur. BOS’daki hipokretin  azalmış(<100 pg/ml)tır. Katapleksili narkolepsi çocukların %60-
70’inde özellikle de HLA pozitif (HLA DQA1*0102 ve DQB1*0602) bulunmaktadır. Otoimmun mekanizmanın (viral 
enfeksiyonlarla tetiklenen) da genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerle birlikte etkisi önemli olmaktadır.

Bozulmuş gece uykusu ve kısa bellek işlev sorunları yaşanır. Epilepsi (atonik , kompleks parsiyel nöbetler) ile ayırıcı 
tanı gerekebilir. Narkolepsi tedavisinde; metilfenidat, modafinil, REM baskılayıcılar (İmipramin, klomipramin fluoksetin, 
venlafaksin), Sodyum oxybate’ın yeri vardır. Gün içinde 15 dk’lık bir kaç planlı uykuya yer vermek, kilo verme ve davranış 
düzenleme önerilir.

Klein-Levin sendromu; Epizodik, tekrarlayıcı olan nadir bir uyku bozukluğudur. Erkek ergenlerde sıktır, kızlarda 
ağır seyreder. Ergenlikte başlar, kognitif ve davranışsal yıkıma da neden olabilir, zamanla tam düzelme olur. Epizodlar, 
1- 4 hafta sürebilir, epizodlar esnasında, günde 16-18 saat uykuda geçer. Hipotalamik disfonksiyonu düşündürebilecek 
tıkınırcasına (binge) yeme ile giden hiperfaji ve hiperseksualite sözkonusudur. Bilişsel işlevlerde bozulma, depresif mood, 
kompulsiyonlar, zamanla mental kapasitede düşme söz konusudur. Stimulanlarla ataklar sırasındaki aşırı uyku azaltılabilir, 
işlevsellik artırılabilir.

Kaynaklar
1. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, ed. Çuhadaroğlu F., Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2008.Richardson M.A., 

Friedman N.R. (Ed.) Clinician’s guide to pediatric sleep disorders. Informa Healthcare,  NewYork, 2007. 
2. Pizza F, Franceschini C, Peltola H. Clinical and polysomnographic course of childhood narcolepsy with cataplexy Brain 

136(12): 3787–3795, 2013.
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Kollajen Doku Hastalıklarında
Gastrointestinal Sistem Bulguları

Rukiye Eker Ömeroğlu
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Çocukluk yaş grubunda kollajen doku hastalıkları (KDH) üç ana grupta toplanmaktadır.
a) Kronik artrit ile seyreden KDH
b) Vaskulitin ön planda olduğu KDH
c) Sistemik tip KDH
Kronik artrit ile seyreden KDH en sık görülen formdur ve Jüvenil İdyopatik Artrit (JİA) adı altında toplanan 7 alt 

gruptan oluşmaktadır. Kronik artrit ile seyreden KDH’ında gastrointestinal sorunların çoğu subkliniktir ve büyük kısmı da 
tedavi ile ilişkilidir. Ancak klinik bulgu vermese de önemli gastrointestinal bulguların mevcudiyetini gösteren çok sayıda 
araştırma vardır. Bunlar arasında Çölyak hastalığı için antikor bakılan bir çalışmada bu hastaların % 53’ünde tTG anti-
korlarının yüksek olduğu gösterilmiştir. Yine bu hastalarda gastrointestinal semptomların varlığına ait anket çalışmasında 
hastaların % 58’inde semptomların olduğu ve bunların kendi hastalıklarının ciddiyeti ile de paralellik gösterdiği rapor edil-
miştir. JİA’lı 45 çocukta gastroskopi yapılan bir çalışmada vakaların % 15.6’sında gastrik veya duodenal mukozada aktif 
inflamasyon olduğu, 1 hastada ülser ve 1 hastada da helicobakter pilori enfeksiyonu saptanmıştır.

Hiçbir yakınması olmayan Entezit Related Artrit (ERA) grubu artritli hastalarda gastrointestinal inflamasyon indikatö-
rü olan fekal kalprotektin bakılmış ve kontrol grubuna göre belirgin oranda yüksek bulunmuştur.

Yine JİA’lı ve gastrointestinal yakınmaları olan çocuklarda yapılan kolonoskopilerde % 74 vakada lenfoid nodüler 
hiperplazi saptanmıştır. Aynı hastalarda intestinal immun sistem aktivasyonunu gösteren CO3, alfa/beta+ ve gama/delta+ 
lenfosit sayısı yüksek bulunmuştur. Ayrıca intestinal psödoobstruksiyon, peritonit ve RF pozitif poliartritli hastalarda Sjög-
ren Sendromu olgu bildirileri vardır. Sistemik başlangıçlı JİA’da ise splenomegali ve mezanterik lenfadenopati karın ağrısı 
ve gerginlik akut abdomen tablosunu taklit edebilir.

Sadece sistemik JİA’da hepatomegali görülür. Nonspesifik histopatolojik değişiklikler olur, kronik karaciğer hastalığı 
görülmez. Ancak bütün tiplerde görülebilen amiloidoz durumunda progresif hepatomegali olabilir.

Kronik artrit ile seyreden JİA’lı çocuklarda gastrointestinal sorunların çok önemli bölümü kullanılan ilaçlarla ilgilidir. 
Tedavide ilk seçilen nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar hepsinin gastrik irritasyon ve peptik ülser nedeni olduğu bilinmek-
tedir. Ayrıca karaciğer enzimlerinde yükselme ayrı bir problemdir. Metotreksat karaciğer fibrozuna yol açan yan etkisinin 
yanında alımını güçleştiren gastrointestinal yan etkisi ciddi bulandı ve kusmaya neden olmasıdır. Sistemik steroidlerin 
gastrointestinal irritasyon ve kanamaya yol açması kullanımında dikkat gerektirir.

KDH’nın vaskulitin ön planda olduğu tiplerinin en sık görülen formu olan Henoch-Schönlein Purpurasında vakaların 
2/3’ünde gastrointestinal tutulum vardır. Genellikle döküntünün başlangıcından sonraki ilk haftada ortaya çıkar. Barsak 
duvarının ödem, submukozal ve intramural hemorajisi ince barsaklarda intussusception, gangren veya perforasyonuna yol 
açar. Daha az görülen gastrointestinal bulgular akut pankreatit, hepatobiliyer tutulum, ülseratif kolit ve steatoredir.

Kawasaki hastalığında da, özellikle “Atipik Kawasaki” diye adlandırılan formlarında ishal, kusma, safra kesesi hidrop-
su ve hepatomegali görülebilir. Poliarteritis Nodosa’da (PAN) yine mezanterik arterlerin tutulumu ile mezanterik iskemi 
sonucu barsak, safrakesesi ve pankreas infarktüsü olabilir. Behçet hastalığında da diyare, karın ağrısı, ileum, çekum ve 
kolonda ülserasyon görülebilir. Gastrointestinal bulgular akut alevlenmeler ve remisyonlarla seyredebilir. Hepatik ven 
oklüzyonu Budd-Chiari Sendromuna neden olabilir.

Sistemik bulgularla seyreden grup KDH’ından en sık olan Sistemik Lupus Eritematozusda karın ağrısı ve pankrea-
tit, bulantı, kusma görülebilir. Literatürde protein-losing enteropati olguları bildirilmiştir. Keza SLE ve Çölyak hastalığı, 
ülseratif kolit ve Chron hastalığı birlikteliği rapor edilmiştir. Olguların 2/3’üne yakın çocukta hepatomegali ortaya çıkar. 
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Granülomatöz hepatit, nodüler rejeneratif hiperplazi ve lupus antikoagülan – asosiye Budd – Chiari Sendromu görülebilir. 
Lupoid hepatit çocuklarda nadirdir.

Sistemik skleroz çocuk yaş grubunda çok nadir görülen bir KDH’dır. Hastaların ¼’ünde gastrointestinal sistem tutulu-
mu vardır. Genellikle önce proksimal tutulum ile başlar ve distale yayılır. Ağızda mukozal telanjiyektazi, diş aralıklarının 
azalması parotitis görülür. Ösefagus tutulumu disfajiye neden olur. Göğüs yanması, gecikmiş boşalma regürjitasyon, nok-
türnal aspirasyon, öksürük görülür. Midede dilatasyon, bulantı, kusma olabilir.
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Periyodik ateş sendromları
(Otoenflamatuar hastalıklar) 

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

Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Giriş
Çocukluk çağında yineleyen ateş, poliserözit, döküntü atakları ile ortaya çıkan ülkemiz açısından özgün hastalığın ailesel 

Akdeniz ateşi (AAA) olduğu bir grup hastalığa verilen ortak isimdir. Bu grup hastalıklar içinde AAA’nın yanı sıra TRAPS (TNF 
reseptörü ile ilişkili periyodik sendrom), HIDS (hiperimmünglobülin D sendromu), kriyopirin ilişkili hastalıklar (ailesel soğuk 
ürtiker, Muckle-Wells sendromu, CINCA/NOMID sendromu) ve PAPA (piyoderma gangrenosum, akne) sendromu yer almaktadır. 
Bu grupta yer alan hastalıkların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu grup hastalıklarda bulunan ana bozukluk interlökin-1 yolağı 
ile ilgili bozukluklardır. Bu grup hastalıklar sıklıkla olumlu aile öyküsü, özgün klinik özellikler ile birliktedir. Çocuklar tipik olarak 
atak arasında oldukça iyidir. Ara ara sağlıklarında bozulma olsa da normal büyüme hızına sahiptirler. Bu grupta yer alan hastalıkların 
klinik özellikleri Tablo I’de gösterilmiştir. Aşağıda bu grupta yer alan hastalıkların klinik özellikleri sırası ile anlatılacaktır. 

Ailesel Akdeniz Ateşi
Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), ateş ve seröz zarların iltihabı ile karakterize tekrarlayan ataklarla seyreden ve ikincil 

amiloidoz ile komplike olabilen herediter periodik ateş sendromlarının en sık görülenidir.  Otosomal resessif geçişli 
genetik bir hastalıktır. İltihaplı atakların ortaya çıkmasına yol açan bilinen bir patojen ya da  otoantikor veya  antijene özgü 
T-hücre olmadığı için otoenflamatuar bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. 

Demografik özellikler 
Hastalık özellikle Doğu Akdeniz havzasında yaşayan halklarda artmış sıklıkta görülmektedir. Ailesel Akdeniz ateşi 

TABLO I: Kalıtsal otoenflamatuar hastalıkların ana özellikleri

AAA HİDS TRAPS PAPA ASİS MWS CİNCA PFAPA
Etnik Köken Türk’ler, 

Yahudi’ler, 
Ermeni’ler, 
Arap’lar

Hollanda’
lılar, Diğer Batı 
Avrupa’lılar

İrlanda 
ve İskoç 
kökenliler

Yok Kuzey 
Avrupa

Kuzey Avrupa Yok Yok

Kalıtım şekli OR OR OD OD OD OD OD Yok

Gen MEFV MVK TNFRSF1A PSTPIP1 CIAS1/
NALP3

CIAS1/
NALP3

CIAS1/
NALP3

Yok

Etkin protein Pirin 
(marenostrin)

Mevalonat 
kinaz

TNF reseptör PSTPIP1 Kriyopirin Kriyopirin Kriyopirin Yok

Klinik bulgular Yineleyen 
ateş ve 
poliserözit 
atakları 

Yineleyen 
ateş, karın 
ağrısı, servikal 
lenfadenopati 

Yineleyen 
ateş, miyalji, 
döküntü, 
karın ağrısı 

Yineleyen 
piyojenik artrit 
ve piyoderma 
gangrenosum,
Akne

Soğuk 
ilişkili 
ürtiker 
atakları 

Ürtiker 
atakları, artrit,
Sensorinöral 
işitme kaybı 

Kronik 
menenjit ve 
Artropati, 
döküntü, 
zeka 
geriliği 

Yineleyen 
ateş, stomatit, 
adenopati,
farenjit

Atak süresi 1–3 gün 3–7 gün 1 haftadan 
uzun 

Değişken 24 saatten 
kısa

1–2 gün Ataklarla 
birlikte 
sürekli 

3-5 gün

Amiloidoz Görülebilir Çok nadir Nadiren Yok Çok nadir Görülebilir Görülebilir Yok
Tedavi Kolşisin Statinler, 

Steroidler,
TNF karşıtları 

Steroidler,
TNF 
karşıtları

Steroidler,
TNF ve 
IL–1 karşıtları

Soğuktan 
korunma,
IL–1 
karşıtları 

Steroidler,
TNF karşıtları

Steroidler,
TNF 
karşıtları

Steroidler,
Tonsillektomi

* AAA: Ailesel Akdeniz ateşi, HIDS: Hiperimmünglobülin D sendromu, TRAPS: Tümor nekrozis faktör reseptörü ilişkili periyodik sendrom, PAPA: Piyojenik artrit, piyoderma gangrenosum, 
akne ilişkili sendrom, ASIS:Ailesel soğuk ilişkili sendrom, MWS: Muckle-Wells sendromu, CINCA: Kronik infantil nörolojik kutanöz Artropati. OR: otosomal resesif, OD: otosomal dominan
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en sık Sefardik Yahudi’ler, Ermeni’ler, Arap’lar ve Türk’lerde ortaya çıkar. Ülkemizde ise hastalık Akdeniz kıyılarında 
yaşayanlardan çok, kökleri Ankara, Tokat, Sivas, Kayseri gibi İç Anadolu, Kastamonu, Sinop gibi Batı Karadeniz, 
Gümüşhane, Giresun, Bayburt gibi Doğu Karadeniz,  Erzincan, Erzurum, Malatya, Kars ve Ağrı gibi Doğu Anadolu’ya 
dayanan bireylerde daha sık olarak görülmektedir. Karadeniz bölgesinin de daha çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya 
bakan iç bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Hastalığın sıklığının ülkemizde 1:1000 olduğu bildirilmiştir. 

Etyopatogenez
Ailesel Akdeniz ateşi otosomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. Hastaların %40-50’sinde pozitif aile öyküsü bulunmaktadır. 

Hastalık geninin taşıyıcılık oranı Akdeniz kökenli Yahudi’lerde (Sefardik) 1/6, Ermeni’lerde 1/5, Türk’lerde ise 1/5–1/8 civarındadır. 
Taşıyıcılık oranı bu denli yüksek olduğu için bazı ailelerde otosomal dominant modeline uygun geçişe de rastlanmaktadır (pseudo-
dominant geçiş). Akdeniz ateşine yol açan gen (MEFV geni) 16. kromozomun kısa kolunda yer almaktadır. 1997 yılında MEFV geni 
klonlanmıştır.  Bugüne kadar 40’tan fazla mutasyonun hastalıkla ilişkili olduğu saptanmıştır.  Bu mutasyonlar taşıyıcı kromozomların 
%80-85’inde bulunmaktadır. Dolayısı ile AAA kliniği olan hastaların beşte birinde ya tek mutasyon saptanmakta (taşıyıcı), ya da 
bilinen mutasyonlardan hiçbiri gösterilememektedir. Bu nedenle gen analizinin tanı koymadaki yeri sınırlıdır.  En sık görülen 5 
mutasyondan 4’ü Ekson 10’da (M694V, V726A, M694I, M680I), bir tanesi ise Ekson 2’de (E148Q) yer almaktadır. Özellikle 
Ekson 10’daki mutasyonlara, farklı oranlarda da olsa, hastalık riski taşıyan halkların tümünde rastlanmıştır. Homozigot M694V 
mutasyonunun daha ağır klinik seyir ve amiloidoz gelişimi ile ilişkisi tartışılmaktadır.  

Klinik 
Ailesel Akdeniz ateşli hastaların % 90’ında klinik bulgular çocukluk çağında ya da ergenlik döneminde ortaya çıkar. 

İlk AAA atağı ise % 75 hastada yaşamın ilk 10 yılı içerisinde görülür. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı çocuklarda 5’dir. 
Hastalığın daha çok erkeklerde görülebileceği bildirilmesine karşın ülkemizde kız ve erkek hasta sayıları birbirine eşittir. 

Hastalığın klasik klinik tablosunu yineleyen ateş ve poliserözit atakları oluşturur. Atağın süresi çoğunlukla 2–4 gün 
arasında değişmesine karşın daha uzun ya da daha kısa süren nöbet şekilleri de olabilir. Ataklar, çoğunlukla herhangi bir ön 
bulgu vermeksizin ani olarak ortaya çıkar ve daha sonra kendiliğinden kaybolur. Ataklarda bulunan klinik bulgular çeşitli 
şekillerde olabilmesine karşın en sık görülen nöbet birleşimi ateş, karın ağrısı ve/veya eklem bulgularının bir arada olduğu 
nöbet şeklidir. 

Ateş
Ailesel Akdeniz ateşinin en sık görülen klinik bulgusudur. Yalnız ateş ile seyreden nadir ataklar olabilmesine karşın 

çoğunlukla diğer klinik bulgular ile birlikte görülür. Ateş, atak boyunca yüksek kalır. Vücut ısısı 400C düzeyine kadar 
yükselebilir.  Hatta ateşli dönemlerde ateşli konvülsiyon dahi görülebilir. Bazı hastalarda ateş çok yükselmediği için 
gözden kaçabilir. Aynı hastanın bazı nöbetlerinde yüksek, bazılarında ise normal değerler ölçülebilir. Eklem ataklarında 
sistemik ateş olmayabilir.

Karın ağrısı
Ailesel Akdeniz ateşinin, ateşten sonra en sık görülen klinik bulgusudur. Hastaların ortalama %95’inde bulunur. Karın 

ağrısına yol açan peritonda oluşan aseptik serözittir. Karın ağrısı çoğunlukla orta karın bölgesine yerleşir. Karın ağrısı 
klinikte sıklıkla akut karın tablosu ile karıştırılabilir. Bu nedenle hastaların ortalama % 30-40’ında tanı atlanmakta ve 
apendektomi uygulanmaktadır. Bu yüzden AAA’lı hastalara elektif apendektomi yapılmasını öneren araştırmacılar da 
vardır. Karın ağrısına çoğunlukla bulantı, kusma ve kabızlık eşlik edebilir. Atak sonrasında belirginleşen ishal hastalığın 
önemli klinik bulgularından birisidir ve bu olguların yarısında bu dönemde dışkıda gizli kan bulunmaktadır. 

Eklem bulguları
Ateş ve karın ağrısından sonra AAA’nın en sık görülen 3. klinik bulgusudur (%60–70) ve ateş ve karın ağrısı olmaksızın 

da ortaya çıkabilir. Eklem tutulumu % 70 olguda artrit, % 30 olguda ise artralji şeklinde görülür. Ailesel Akdeniz ateşindeki 



165

artrit, çoğunlukla alt ekstremiteye yerleşen, sekel bırakmayan, gezici olmayan, erozyona yol açmayan akut bir monoartrittir. 
Genellikle birkaç gün veya 1–2 hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Ailesel Akdeniz ateşindeki eklem tutulumundan en 
çok ayak bileği ve dizler etkilenir. Daha sonra ise sırası ile kalça, el bileği, omuz ve dirsekler hastalığa katılabilir. Tutulan 
eklem oldukça şiş ve kızarık görünümlüdür (Resim XII). Ayak bileğinde oluşan artritlerin % 50’sinde ayak sırtında eritem 
gözlenir. Çok nadiren oligo veya poliartiküler tipte eklem tutulumu ve uzamış artritler görülebilir. Birkaç ay ya da yılı 
bulan ancak yine spontan ve sekelsiz kaybolan bu kronik seyirli artritlerin %5 kadarında geriye dönüşümsüz değişiklikler 
ortaya çıkabilir. Ailesel Akdeniz ateşinin ilginç eklem tutulumlarından birisi de sakroiliak eklemlerin de tutulduğu 
seronegatif spondilartropati tablosudur. Bu olguların çoğunda HLA-B27 negatif bulunmakla birlikte bir kısmında pozitif 
olabilir. Ailesel Akdeniz ateşindeki artrit atakları sıklıkla akut romatizmal ateş ve jüvenil kronik artrit ile karıştırılmakta 
ve hastalara uzun yıllar gereksiz penisilin koruması  uygulanmaktadır. Ailesel Akdeniz ateşi akut artritinde alınan sinovyal 
sıvı lökositten zengindir, akışkanlığı azalmıştır buna karşılık müsin pıhtısı parçalanmaz. Bu da bize AAA akut artritinde 
yüzeyel bir sinovit olduğunu gösterir.

Göğüs ağrısı
Ailesel Akdeniz ateşindeki göğüs ağrısı plörite veya perikardite bağlı olarak ortaya çıkar. Oluşan ağrı çoğunlukla tek 

taraflıdır, göğüs alt yarısına ve dış yana yerleşir. Atak sırasında çekilen grafide plevral sıvı saptanabilir (Resim XIII). Bu 
sıvı atak geçtikten sonra kaybolur, bu da tanıyı destekleyici bir bulgudur. Plörit ve perikardit sekel bırakmaz. Göğüs ağrısı 
ateş ile birlikte gözlenir. Perikard tutulumu oldukça nadirdir. Ağrı genellikle göğüs ön duvarında olur ve bazen omuza 
yayılım gösterir. Nadiren akut perikardiyal tamponat gelişebilir. 

Cilt bulguları 
Hastaların yaklaşık % 20-25’inde cilt bulgularına rastlanır. En sık rastlanan cilt bulgusu ‘erizipeli benzer eritem’dir. 

(Resim XIV) Çoğunlukla ayak sırtında, malleollar üzerinde ve tibia ön yüzünde ortaya çıkan kızarık, sıcak, şiş ve ağrılı 
bir lezyondur. Döküntü sıklıkla ayak bileği  artritine eşlik eder. Ayakta uzun süre durmakla ya da gebelikte özellikle alt 
ekstermitede ortaya çıkabilen nonspesifik purpuradan başka subkütan nodüller,  makülopapüler döküntü ve ürtiker de 
görülebilir. 

Vaskülit  
Ailesel Akdeniz ateşinin seyri sırasında belirgin olarak artmış sıklıkta vaskülitlere rastlandığı yapılan araştırmalar ile 

gösterilmiştir. Ailesel Akdeniz ateşinde en sık görülen vaskülit Henoch-Schönlein purpurasıdır  (HSP). Buradaki ilginç 
olan noktalardan birisi HSP geçiren hastalar iyi sorgulandıklarında bir çoğunda AAA olduğu ortaya çıkmaktadır. Normal 
populasyona göre AAA’da artmış sıklıkta görülen diğer bir  vaskülit tablosu ise  poliarteritis nodosadır.  Poliarteritis 
nodosa çoğunlukla hastalığın seyri sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu olgularda perirenal hematoma sık rastlanmaktadır. 
Çocukluk ve gençlik çağlarında ortaya çıkan PAN’da AAA mutlaka sorgulanmalıdır.  Ailesel Akdeniz ateşinde saptanan 
bir diğer vaskülitik tablo ise uzamış febril miyaljidir. Yüksek sedimantasyon hızı ve kortikosteroidlere belirgin yanıt 
ile karakterizedir. Uzamış febril miyaljide çoğunlukla eklem bulgusu olmaz ve kas enzim düzeyleri, elektromiyografik 
incelemeler ve kas biyopsisi normal sınırlarda saptanır. Önemli laboratuvar bulgularından birisi ise hipergamaglobülinemidir. 

Diğer sistem tutulumları 
Tekrarlayan orşit ayırıcı tanısına AAA mutlaka girmelidir. Nörolojik tutulumda ise en sık görülen bulgu başağrısıdır. 

Nadiren de hastalığın gidişi sırasında aseptik menenjit atakları görülebilir.  

Amiloidoz
Ailesel Akdeniz ateşinin en önemli ve prognozu belirleyen komplikasyonu amiloidozdur. Ailesel Akdeniz ateşinde oluşan 

ikincil amiloidoz AA tipindedir.  AA tipinde amiloidozun öncü proteini akut faz reaktanlarından  serum amiloid A dır. 
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Laboratuvar bulguları
Hastalığın tanı koydurtucu ve özgün olan bir laboratuvar verisi bulunmamaktadır. Atak sırasında akut faz proteinlerinde 

belirgin yükselme olmakta ve ataksız dönemde ya normale dönmekte ya da atakların üçte ikisinde normale dönmese 
de anlamlı düşüş göstermektedir. C reaktif protein atak döneminde hastaların tümünde yükselmekte, sedimantasyon % 
90’ında, fibrinojen % 60’ında artmakta ve lökositoz ise hastaların % 50’sinde ortaya çıkmaktadır. Ataklarda trombositoz 
görülmemekte ve ferritin düzeyleri artmamaktadır. Atak sırasında geçici albüminüri ve hematürilere rastlanabilmektedir. 

Tanı 
Hastalığın tanısı klinik bulgulara dayanılarak konulmaktadır. Daha önce önerilen Heller kriterleri 1997’de yeniden 

gözden geçirilmiştir (Tablo IX). Tanı için öncelikle klinik veriler ve anamnez yol göstermektedir. Şüphelenilen olgularda 
atak sırasında ve atak sonrasında akut faz yanıtı değerlendirilir. Bunlar da hastalık lehine yorumlanırsa kolşisin ile atak 
sıklığına göre 3–6 ay süreyle test tedavisine başlanır. Bu süre sonunda atak sıklığı ve şiddetinde belirgin azalma olursa ya 
da ataklar tamamen kaybolursa AAA tanısı konur. 

Tedavi
Hastalığın tanımlanmasından 1970’li yılların başına gelene dek çeşitli tedavi yöntemleri tanımlanmış olsa da bu tarihten 

itibaren hastalığın tek tedavi ajanı kolşisindir. Kolşisinin, AAA tedavisinde ancak sürekli kullanılırsa etkili olabileceği ilk 
kez Emir Özkan ve bunu izleyerek SE Goldfinger tarafından 1974’de bildirilmiştir. Bitkisel kökenli bir fenantren derivesi 
olan kolşisin mitozu metafazda keserek hücre bölünmesini durdurur. AAA’daki etkisinin ise tam olarak bilinmemesine 
karşın lizozomal degranülasyonu engellemek ve hücre duvarını stabilize etmek yolu ile olduğu sanılmaktadır. Bir diğer 
önemli etkisi ise akut faz proteinlerinden serum amiloid A düzeyini baskılamasıdır. 

Kolşisin tedavisi ile AAA’lı hastalarda hem nöbet şiddeti, hem de nöbet sıklığı belirgin olarak azalmaktadır. Hastaların 
yarısında nöbetler tamamen kaybolurken, % 30–40 kadarında parsiyel remisyon sağlanmakta, % 10 kadarında ise ataklar 
tam kontrol altına alınamamaktadır. Kolşisinin sadece atak sırasında kullanılırsa ya da o sırada doz arttırılırsa etkili 
değildir, esas etkisi ancak sürekli kullanıldığı zaman ortaya çıkmaktadır. Kolşisinin tüm yaşam boyunca kullanılması 
zorunludur. Tedaviye ara verilir verilmez ataklar yeniden başlamaktadır. Kolşisinin tedavide kullanılacak minimal dozu 1 
mg/gün ve maksimal dozu ise 2 mg/gün olmalıdır. İlacın bulantı, kusma, ishal gibi  gastrointestinal ve çok nadiren geçici 
lökopeni ve trombopeni, miyozit, karaciğer enzimlerinde yükselme gibi yan etkileri bulunmaktadır. İshalin ortaya çıktığı 
durumlarda doz azaltımına gidilebilir. İlaç dozu ishal geçtikten sonra arttırılır. Kolşisin özellikle glomerül filtrasyon hızı 
düşük olgularda ciddi miyopatilere yol açabilmektedir. 

Ailesel Akdeniz ateşine bağlı olarak ortaya çıkan artritlerde kolşisin tedavisine nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar 
eklenmelidir. Bu noktada en çok kullanılan ilaçlar endometasin ve ibuprofendir. Hastalığa ikincil olarak ortaya çıkan 
vaskülitlerde ise tedaviye steroidler ve özellikle PAN’da siklofosfamid gibi immünbaskılayıcı ilaçlar eklenebilir. 

Hiperimmüngamaglobülin D Sendromu (HIDS)
HIDS bir grup Hollanda’lı hasta üzerinde yaklaşık 20 yıl önce tanımlanmıştır. Yükselmiş serum IgD düzeyleriyle 

birlikte yaşamın erken dönemlerinde başlayan yineleyen ateş atakları ve sistemik enflamasyonla ortaya çıkar. Yüksek IgD 
düzeyleri HIDS’ye özgü değildir ve nadir olarak AAA ve PFAPA’da görülebilir.

HIDS nadir bir otozomal resesif hastalıktır. HIDS’ye duyarlılık genlerinden birisi mevalonat kinazı kodlar ve kromozom 
12’nin kısa kolu üzerinde yerleşmiş olup izoprenoid biyosentez yolundaki mevalonatın metabolizmasını katalize etmekten 
sorumludur. Enzim aktivitesindeki aşırı azalmalar (<%5 aktivite) mevalonik asidüri hastalığı ile sonuçlanır. Metabolik 
bozukluğun şiddetli tekrarlayan enflamasyon krizlerine nasıl yol açtığı tam olarak bilinmemektedir.

HIDS genellikle yaşamın birinci yılında başlar. Bugüne kadar tanımlanmış çoğu hasta Hollanda ve Fransız kökenlidir. 
Erkekler ve kızlar eşit olarak etkilenirler.

Ateş atakları, AAA’ya göre süre olarak uzuncadır, 2–7 gün sürer ve her 2 haftada birden birkaç ayda bire kadar değişen 
düzensiz dönemlerde gelir. Ateş aniden yükselir, sıklıkla titreme olur çabucak 40°C’a kadar çıkar. Genellikle tetikleyici bir 
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etken yoktur fakat travma, hastalık ve özellikle aşılama atakları başlatabilir. Ataklar sırasındaki belirgin bulgular sindirim 
sistemine aittir (bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı). Diğer belirtiler artralji, alt ekstremite oligoartriti ve sıklıkla tek taraflı 
olan duyarlı servikal lenfadenopatidir. Splenomegali ve hepatomegali çocuklarda sık fakat erişkinlerde nadirdir. Maküler, 
papüler, makülopapüler, ürtikeryal, nodüler purpurik ve eritema marginatum gibi çeşitli döküntüler gövde, ekstremiteler ve 
avuç içlerinde ataklar sırasında, oral aftöz ülserler sıktır. Atakların sıklığı yaşla birlikte azalma eğilimindedir.

Artmış serum IgD ve MVK mutasyonu varlığıyla birlikte tipik klinik görünüm tanı koydurur. Ancak, bazı tipik 
hastalarda normal IgD düzeyleri vardır ve yükselmiş IgD düzeyleri diğer hastalıkları olan kişilerde bulunabilir. Yüksek 
serum IgA düzeyleri sıklıkla yüksek IgD düzeylerine eşlik eder. Yükselmiş akut faz reaktanları atakları sırasında görülür 
fakat aralarda normal değerlere döner. Çoğu hastada MVK geninde heterozigot mutasyon vardır ve en sık olanı V377I’dır. 
Bir HIDS atağında üriner mevalonik asid hafifçe yüksek olabilir.

Anakinra, kolşisin, kortikosteroidler, intravenöz immünglobülinler ve siklosporin tedavide etkindir.  
Atakların sıklığı ve şiddeti yaşla azalır. Uzun dönem sekelleri enderdir. 

Tümör Nekrotizan Faktör Reseptörle İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS)
TRAPS ilk olarak büyük bir İrlanda aile çalışmasında tanımlanmış ve başlangıçta ailesel Hiberniyan ateş adı ile 

anılmıştır. Bu sendromun genetik temeli olan, TNF p55 reseptörünü kodlayan gendeki bir mutasyondur.  
TRAPS, 12. kromozomun kısa kolunda bulunan ve tip I TNF reseptörünün (ya da CD120a) kodlanmasından sorumlu 

olan TNFRSF1A geninin bir mutasyonuna bağlıdır. Normal reseptör TNF-alfa‘nın sinyalini iletir fakat ayrıca hücre 
yüzeyinden çözünebilir reseptör olarak da dökülür ve serbest TNF’yi bağlayabilmesi nedeniyle hücresel uyarılmayı önler. 
Mutasyon reseptörün dökülmesini azaltır ve sürekli hücresel uyarıya ve enflamatuvar yanıtın sürdürülmesine izin verir.

TRAPS, otozomal dominant geçişli bir hastalıktır fakat sporadik olgular da görülebilir. En sık olarak İrlanda ve Büyük 
Britanya’daki Kelt kökenli ailelerde bildirilmiştir fakat hastalık başka kökenden olan hastalarda da belirlenebilmektedir. 
Çoğu hastada başlangıç çocukluk çağındadır fakat semptomlar orta erişkinliğe kadar gecikebilir. Erkekler ve kızlar eşit 
olarak etkilenir.

Ataklar kısa süreli olabilir fakat HIDS ve AAA’ya göre çok daha uzun olmaya eğilimlidir ve bazen haftalarca sürebilir. 
Ataklara genellikle gezici olan miyaljiler eşlik eder. Maküler deri döküntüleri ve plaklar sıktır ve ağrılı olabilir. Göz 
tutulumu olan konjunktivit ve periorbital ödem TRAPS’ı diğer otoenflamatuvar sendromlardan ayırt etmeye yardımcıdır. 
Diğer klinik özellikler arasında kolik tarzında karın ağrısı, diyare ya da konstipasyon, büyük eklemlerin artraljisi (ender 
olarak artrit), kasık fıtığı, testis ağrısı ve plöritik göğüs ağrısı bulunur. Nadiren bellek kaybı ya da yoğunlaşma eksikliği 
tanımlanmıştır. Ataklar stres, hastalık ve ağır egzersizle tetiklenebilir. Amiloidoz hastaların %25’e kadar olan kısmında 
gelişebilir. Ataklar sırasında laboratuvar testleri, yüksek akut faz göstergeleri ile akut enflamasyonun belirtilerini yansıtırlar. 
Tanı tipik görünüm ve pozitif aile öyküsü ışığında konur. Ataklar NSAİD’lerle düzelebilir fakat prednizolon ile belirgin 
olarak azalır. Atakları önlemek için gereken doz toksisiteye yol açabilir ve alternatif tedaviler gerekir.Biyolojik ilaçlar 
özellikle de interlökin-1 karşıtları(anakinra, rilonasept, Kanakunimab) tedavide etkindir. Ataklar düzensiz olmasına karşın 
yaşam boyu sürer. Amiloidoz hastaların yaklaşık %25’inde gelişebilir. 

Kriyoprinopatiler (CIAS1 Sendromları)
Aşağıdaki üç sendromun hepsi de otozomal dominant geçişle (sporadik olgular olmasına karşın), erken başlama yaşıyla 

ve NALP3, CIAS1 VE PYPAF1 gibi birçok adla bilinen bir gendeki mutasyonlarla karakterizedir. Bu gen kromozom 
1’de bulunur ve kriyopirin olarak adlandırılan 105 kDa’luk bir proteini kodlar. Kriyopirin, pirin gibi granülositlerde ve 
monosit ve kondrositlerde sunulur. İlginç olarak, CIAS1’in değişik bölümlerindeki tek bir mutasyon farklı hastalıklarla 
sonuçlanabilir ve her hastalıkta gözlemlenen klinik yelpaze mutasyonun fenotipik görünümünü belirlemede başka 
etkenlerin rol oynadığını düşündürür. Hastalıkların bir şiddet yelpazesi vardır. En son ilerlemeler bu genin interlökin-
1β’nın işlenmesinde yer aldığını düşündürmektedir ve bu nedenle bu hastalıkların interlökin-1 blokeri anakinrayla tedavisi 
atakları durdurmak ve uzun dönem komplikasyonları önlemede etkilidir.
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Ailesel Soğuk Otoenflamatuvar Sendromu (FCAS)
Bu sendrom genellikle bebekliğin çok erken dönemlerinde başlar ve tam penetrasyonla otozomal dominant olarak 

geçer. Ataklar soğuğa maruz kalmaktan 2–3 saat sonra tetiklenir ve yüksek ateş, döküntüler ve artralji, konjunktivit, baş 
ağrısı, miyalji ve yorgunluktan oluşur. Ürtikeryal lezyonlar distalden başlayabilir ve yayılabilir ve artrit yıkıcı tipte olabilir. 
Ataklar yaşam boyu sürer ve amiloidoz gelişebilir. Anakinranın etkili olduğu gösterilmiştir. 

Muckle-Wells Sendromu (MWS)
MWS otozomal dominant geçişle, çok erken başlama yaşıyla, çok sık olmakla (hafta birçok kere), 1–3 gün süren kısa 

süreli ataklarla karakterizedir. FCAS ile çok sayıda benzerliği olmasına karşın, ataklar genellikle kendiliğinden oluşur. 
Komplikasyonları arasında amiloidoz ve sensörinöral sağırlık bulunur.

Kronik İnfantil Nörolojik Kutanöz ve Artiküler (CINCA, NOMID) Sendrom
Neonatal başlangıçlı çoklu sistem enflamatuvar hastalık (NOMID) olarak da bilinen CINCA sendromu, çok erken 

yaşta başlayan başka bir otoenflamatuvar sendromdur. Döküntü sıklıkla doğumda vardır ve her zaman yaşamın ilk bir 
kaç ayında gelişir. Döküntü nonpruritik, ürtikeryal ya da papüler tiptedir ve genel hastalık aktivitesinin şiddetiyle değişir. 
Artropati ayırt edici radyografik epifizyal ve/ya metafizyal anormalliklerle belli olur ve prematür ve düzensiz kemikleşme 
ve yarısında aşırı büyüme vardır. Bu radyografik değişiklikler çarpıcı ve özgündür ve esas olarak dizleri, ayak bileklerini, 
el bileklerini ve dirsekleri etkiler. Nötrofilik pleositozlu kronik menenjit çoğu çocukta bulunmaktadır. Kronik baş ağrısı, 
artmış kafa içi basıncına bağlı kusma, ön fontanelin gecikmiş kapanması, frontal çıkıklık ve çoklu duysal anormallikler 
sıktır. Beyin görüntülerinde görülen serebral atrofi ve serebral kireçlenmeler oluşabilir. Göz bulguları arasında hem ön hem 
de arka üveit, papillödem ve nadiren körlük bulunur. Sensörinöral sağırlık ve kaba ses sıktır. Gelişimsel gecikmeler ve 
büyüme gecikmesinin ikisi de sıktır. Hastalık bulguları interlökin-1 karşıtı tedaviye duyarlıdır. 

PFAPA sendromu
PFAPA (periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenopati) sendromu çocukluk çağında sıkça görülen otoenflamatuar 

hastalıklar içinde yer alan ve kalıtımsal geçişi tam olarak kanıtlanamamış bir yineleyen ateş sendromudur. Yineleyen 
ateş sendromları içinde yer alan ailesel Akdeniz ateşi (AAA) ile birlikte ülkemiz açısından önemi bulunan yineleyen 
ateş tablosudur. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda oluşan yineleyen ateş yakınmalarının ayırıcı tanısında mutlaka 
anımsanması gereken bir hastalıktır. PFAPA sendromunun bileşenlerini çocuklarda ani olarak ortaya çıkan nedeni 
açıklanamayan yineleyen ateş atakları, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenopati oluşturmaktadır.  Hastalıktan etkilenen 
tüm çocuklar normal sınırlarda bir büyüme-gelişme gidişi gösterirler. 

Hastalık bulguları çoğunlukla 5 yaşın altında görülür. Hastalık bulguları düzensiz olarak ortalama bir aylık aralarla 
eğer müdahale edilmez ise 3–5 günlük süreler ile ortaya çıkar.  Ataklar sırasında bir prodromal dönem söz konusu 
değildir. Ataklar aniden ortaya çıkar. Atakların oluşumu mevsimsel farklılık göstermez, bu da hastalığın üst solunum yolu 
enfeksiyonları ile ilintili olmadığını gösteren önemli bir veri olarak kabul edilebilir.  

Ateş atakları aniden ortaya çıkar. Ateş çoğunlukla hep yüksek kalır, sıklıkla da ateş düşürücü ve antibiyotik tedavilerine 
yanıtsızdır.  Ateş çoğunlukla 390C derecenin üzerindedir. Kısa süreli düşüşler olsa da genellikle hep yüksek kalır. PFAPA 
hastalığına ait en önemli bulgulardan birisi de ateşin yüksek olmasına karşın çocuğun genel durumunun çoğunlukla 
bozulmamasıdır. Bu bulgu hastalığın enfeksiyonlarla ayırıcı tanısının yapılmasında oldukça yararlıdır. Ateş sırasında 
hastaların ağız içi bulguları oldukça ilginç ve tanı koydurucudur. Hastaların ağız içinde ağrılı olan aftlar yaygın olarak 
gözlenir. Aftöz stomatit bulguları ateşin düşmesi ile birlikte hızlı bir şekilde kaybolur. Hastaların hemen hemen tümünde 
tonsiller üzerinde yer alan kriptler birlikte oluşan tipik bir kriptik tonsillit tablosu vardır.  Tonsiller çoğunlukla belirgin 
olarak hipertrofik şekilde görülür. Farenks üzerinde ise belirgin bir farenjit tablosu yer alır. Hastalardan alınan boğaz 
kültürü ve hızlı streptokok testleri negatiftir. Hastalardaki tonsillit tablosu kullanılan antibiyotik tedavilerine yanıtsızdır, 
kullanılan kortikosteroid tedavisinin ardından kriptler hızla kaybolur. Atak sırasında hastaların tümünde her iki servikal 
zincirde yer alan ağrılı ve iri lenfadenopatiler görülür. Lenfadenopatiler submandibüler bölgenin hemen altından başlar ve 
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ön servikal zincir boyunca yayılır. Vücudun başka bölgelerinde lenfadenopatiye çoğunlukla rastlanmaz.
Hastalığın özgün bir laboratuvar verisi bulunmamaktadır. Atak döneminde hastalarda lökositoz, trombositoz ve belirgin 

olarak yükselmiş akut faz yanıtı gözlenir.  Akut faz yanıtı ateşin düşmesinin ardından hızla normal düzeylere döner. 
Hastalarda biyokimyasal testler, otoimmünite göstergeleri normal düzeylerde saptanır. PFAPA’lı çocuklarda alınan tüm 
kültürler steril kalır. Hastalığa yol açması olası genin saptanması amacı ile yapılan tüm gen çalışmaları sonuçsuz kalmıştır. 

PFAPA’lı çocuklarda oluşan 3–4 günlük atak döneminde yüksek ateş ve diğer klinik bulgular kullanılan antibiyotik 
ve ateş düşürücü tedavilerine yanıtsızdır. Hastalardaki yüksek ateş düzeyi ateş düşürücü (parasetamol, ibuprofen, asetil 
salisilik asit) tedavilerden etkilenmez. Hastalığın en önemli tanı ölçütlerinden birisi olan kortikosteroid tedavisine olumlu 
yanıtta olduğu gibi tek doz prednisolon uygulaması ile klinik bulgular hızla düzelir ve normale döner. PFAPA atağı oluştuğu 
anda uygulanan 1–2 mg/kg/doz prednisolon tedavisinin ardından çok yüksek olan ateş düzeyi normale döner. Hastalığın 
tek kalıcı tedavi yaklaşımı ise çocuklara uygulanacak olan tonsilloadenoidektomidir. 

Tonsilloadenoidektomi sonrası PFAPA’lı çocuklarda hastalık gidişi oldukça iyidir. Ateşli ataklar tamamı ile kaybolur. 
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Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında 
Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Emine Kocabaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı

Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre akılcı ilaç kullanımı, kişilerin klinik ve bireysel özelliklerine göre, uygun ilacı, 
uygun doz ve sürede, en uygun fiyata ve kolayca sağlayabilmesidir. Dünyada genel olarak antibiyotikler %9.9 oranı ile en 
çok tüketilen ilaçlar sıralamasında 4.sırada yer almakta iken, Türkiye’de  %19.9 oran ile ilk sırada yer alır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’inde her yıl,  ayaktan tedavi hizmeti veren polikliniklere başvuran, her 5 çocuktan 
en az 1’ine antibiyotik reçete edilmekte ve bu durum her yıl 50 milyondan fazla antibiyotik reçetesinin yazılmasına yol 
açmaktadır. Yine ABD’de her yıl yazılan 10 milyondan daha fazla antibiyotik reçetesi doğrudan solunumsal sorunlarla 
ilişkilidir ve bu tedavilerin yararı ise kuşkuludur. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, antibiyotik tedavisinin gerekli olmadığı ya da dar spektrumlu antibiyotik tedavisinin 
uygun olduğu birçok durumda, geniş spektrumlu antibiyotiklerin  reçete edilmesinin giderek artmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Antibiyotiklerin gereğinden fazla kullanımı ilaca bağlı yan etkilerin, antibiyotik direncinin artmasına ve gereksiz 
ekonomik yüke neden olmaktadır. Antibiyotik direncinin giderek artan bir şekilde sağlığı ve ekonomiyi tehdit etmesi, 
antibiyotiklerin fazladan kullanımının azaltılması ve uygun antibiyotiklerin reçete edilmesinin sağlanması için, akılcı 
antibiyotik kullanımını vazgeçilmez kılmaktadır.

Akılcı antibiyotik kullanımının 3 temel prensibi vardır: 
A. Olası bakteriyel enfeksiyonun belirlenmesi 
B. Antibiyotiklerin yararlarının ve zararlarının değerlendirilmesi 
C. Akılcı ilaç kullanımı stratejilerinin uygulanması ve yerleştirilmesi  

A. Olası bakteriyel enfeksiyonun belirlenmesi
Bakteriyel alt solunum yolu enfeksiyonlarının klinik öykü, belirti ve bulgu gibi bir çok yönleri  viral enfeksiyonlarla 

ya da enfeksiyon dışı nedenlerle benzeşebilir. Antibiyotik kullanımı konusunda akılcı bir karar vermek için bakteriyel 
enfeksiyon varlığını/olasılığını belirlemek temel yaklaşımdır. 

Pnömoni 
Pnömoni, sıklıkla bakteriler ve viruslar gibi infeksiyöz  etkenlere yanıt olarak akciğer parankiminde (alveol ve 

intersitisiyum) gelişen akut bir inflamasyondur. Pnömoniyi  ateş, solunumsal belirtiler ve parankimal tutulumun fizik 
muayene ve/veya göğüs radyografi bulguları ile tanımlandığı klinik bir tablo olarak da tanımlayabiliriz.

Çocukluk çağında, ayaktan tedavi edilen hastaların %23’ü, hastaneye yatırılan hastaların ilk yaşta %33-50’si, tüm 
yaş gruplarında %29-38’i pnömoni tanısı almaktadır. Tüm toplumda gelişen pnömonilerin (TGP) %37’si çocukluk yaş 
grubunda oluşmaktadır. Çocukluk çağı pnömonilerinde mortaliteden sorumlu en önemli etken bakterilerdir. Toplumda 
gelişen pnömonilerin tedavisinde antibiyotiklerin seçimi bakteriyel etiyolojiye bağlıdır. Tablo 1. de  çocuklarda yaş 
gruplarına göre sık görülen bakteriyel etkenler gösterilmektedir.

Klinik olarak ani başlangıç, “hasta görünüm”, >38.5 °C ateşle birlikte takipne ve göğüs duvarında çekilmeler bakteriyel 
pnömoniler için tipiktir. Oskültasyon bulguları genellikle tutulan akciğer alanları ile sınırlıdır.  Lokalize göğüs ağrısı ve 
sepsis bulguları bakteriyel etiyolojiyi düşündürür. Fizik muayenede hışıltı varlığı etiyolojide tipik bakteriyel etkenleri 
düşündürmez. 
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Pnömonide klinik sınıflandırma genel görünüm, beslenme isteği, uyarılara verilen yanıt ve fizik muayene bulgularına 
dayandırılır. Sınıflandırma, pnömoni, ağır pnömoni ve çok ağır pnömoni olarak yapılır (Tablo 2). Çocuklarda pnömoninin 
ağırlığının derecelendirilmesinde geçerli bir puanlama sistemi olmamakla birlikte, toksik görünüme (ateş>390C, taşikardi, 
kapiller geri dolum zamanı > 2sn, dehidratasyon, ve respiratuvar distress) sahip bir çocuk mutlaka hastanede izlenmelidir. 
Pnömoninin ağırlığı başta bakteriler olmak üzere etiyolojik ajanlarla ilişklidir.

Toplumda gelişen pnömonilerde mikrobiyolojik tanısal yaklaşım, hastane yatışı gerektiren ağır pnömoniler ya da 
komplike klinik tablolar gibi özel durumlarda uygulanır. Tablo 3. de pnömoni tanısı ile hastaneye yatırılan çocuklarda 
yapılacak laboratuvar araştırma önerileri yer almaktadır.

Klinik durumu tedaviye rağmen kötüleşen, hastanede izlenen ağır hastalarda bronkoskopi eşliğinde fırça ile örnek alma 
ve bronkoalveolar lavaj (BAL), bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografi (USG) eşliğinde perkütan ince iğne aspirasyonu 
ya da torakoskopik /torakotomik akciğer biyopsisi ile enfekte akciğer dokusundan örnek alma gibi invazif yöntemler 
uygulanabilir ancak rutin değildir. Enfekte akciğer dokusunun mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi (kültür) tanıda altın 
standarttır.  

Hastanede yatan hastalarla ayaktan izlenen hastalar arasında etiyolojik faktörler açısından fark yoktur. Viral respiratuvar 
etkenler 2 yaş altında %80 lere kadar çıkarken, 5 yaştan sonra tüm olguların sadece 1/3’ünde viral etkenler tanımlanır. 
Bakteriyel patojenler tek başına ya da % 30-40 oranında viruslarla karma enfeksiyon şeklinde saptanır. 

Streptococcus pneumonia,  5 yaş altında tek başına en önemli etkendir, tüm olguların %30’unu oluşturur. Bakteriyemik 
pnömoni tüm olguların %10’undan azında saptanır. Avrupa ülkelerinden yapılan çalışmalara göre, invazif penisilin dirençli 
S.pneumonia izolatlarının prevalansı Bulgaristan, Kıbrıs, Fransa, Polonya, Romanya ve İspanya’da  %25-50 oranındadır 
ve yine bu ülkelerde invazif enfeksiyonlarda S.pneumonia suşlarında makrolid direnci Kıbrıs’ta %50’nin üzerinde, 
Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya ve İspanya’da %25-50 oranında saptanmıştır.

Haemophilus influenzae, konjuge aşının klinik kullanıma girmesinden sonra, Avrupa’da H.influenzae tip b hızla 
dolaşımdan ciddi olarak azalmıştır. Tiplendirilemeyen H.influenzae suşlarına bağlı olarak gelişen TGP sıklığı açık ve net 
değildir.

Staphylococcus aureus  ve   Grup A ve B streptokoklara bağlı bakteriyel pnömoniler nadiren görülür. S.aureus özellikle 
komplike pnömonilerde (apse, plevral effüzyon, vb.),   streptokokkal pnömoniler ise varisella komplikasyonu olarak ortaya 
çıkarlar ya da  ampiyeme neden olurlar. Metisilin dirençli toplum kaynaklı S.aureus (CA-MRSA) infeksiyonları, özellikle 
invazif enfeksiyonlar, birçok Avrupa ülkesinde %10’dan daha az görülürken, Yunanistan’da bu izolatlarının oranının %38-
57 kadar yüksek olduğu bildirilmiştir.

Makrolid dirençli Streptococcus pyogenes  oranı değişmekle birlikte, 20 Avrupa ülkesinde bu oranın %10’un altında 
olduğu, oysa İspanya, İtalya, Yunanistan ve Slovakya’da makrolid direncinin en az %20 olduğu, Clindamycin direncinin 
ise %10’un altında olduğu bildirilmiştir.                         

 Beş yaş üzerindeki çocuklarda S.pneumonia en önemli etken olarak yerini korurken, atipik bakteriyel patojenler 
giderek artan oranda önemini korumaktadır. Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydiophyla pneumonia, bazı bölgelerde 
her ikiside salgın olmaksızın olguların %50’ sinden fazlasında etkendir. M.pneumoniae küçük bebekler ve çocuklar da da 
görülen çok önemli bir patojendir.

Endüstrileşmiş, kaynakları yeterli ileri batı toplumlarında dahi, çocukluk çağındaki pnömoni tedavi rehberlerinde 
öncelik, etiyolojik ajanları belirlemeden çok,  klinik tanıdan sonra ampirik antibiyotik tedavisindedir (2).Çünkü çocukluk 
çağında pnömonilerde yeterli kanıt düzeyine sahip  araştırma sayısı yetersizdir. Antibiyotik tedavisine başlama açısından 
ana ölçüt klinik belirtilerdir. Bununla birlikte; 

1. Viral ve bakteriyel TGP’lerde belirti ve bulgular çok benzerdir
2.  Farklı etiyolojik ajanların ayırımında radyolojik özellikler kesinlikle kullanılmamalıdır
3. Mikrobiyolojik olmayan laboratuvar testleri (WBC,CRP,PCT,ESR) bakteriyel viral ayırımında yetersizdir 

Hastaneye yatırılan ağır pnömonilerde tanı akciğer grafisine dayandırılır. TGP’lerde göğüs radyografisinde alveolar 
görünüm bakteriyel pnömoni olarak kabul edilir ve DSÖ aşı çalışmalarında bu görünümü son nokta olarak değerlendirmiştir. 
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Ancak alveolar olmayan pnömoniler açısından değerlendirmede tam bir görüş birliği olmadığından, bu durum pediatristler 
tarafından fazladan pnömoni tanısına ve antibiyotik tedavisine neden olur. Bu nedenle okul öncesi dönemde, tam aşılı 
çocuklarda hafif pnömoniler mümkünse yakından izlenmeli, epidemiyolojik, klinik, laboratuvar, ve radyolojik  veriler viral 
enfeksiyonu düşündürüyorsa tek başına semptomatik tedavi yapılmalıdır. 

B. Antibiyotiklerin yararlarının ve zararlarının belirlenmesi
 Olası bakteriyel TGP enfeksiyonunun belirlenmesinden sonraki ikinci adım, antibiyotik tedavisinin yararlarının ve 

zararlarının kanıta dayalı olarak  kıyaslanmasıdır. Antibiyotik tedavisinin yararları  tedavi oranı, semptomların gerilemesi, 
komplikasyonların ve ikincil olguların önlenmesini içerir. Antibiotiklerin zararları ise yan etki gelişimi, Clostridium 
difficile koliti, direnç gelişim oranı ve maliyete olan etkisi olarak belirlenebilir. 

Yararları
Çocuklarda pnömonilerde akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili randomize kontrollü yüksek kalitede araştırmaların azlığı 

nedeni ile antibiyotik tedavisi bu konuda yayınlanmış meta-analizlere ve rehberlere dayandırılır. Bu konuda yayınlanmış 
Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA),  İngiliz Toraks Derneği (BTS) ve Türk Toraks Derneği (TTD)’nin 
Pediatri Çalışma Gruplarının yayınladığı rehberlerin önerilerine dayandırılan antibiyotik tedavisinin  yararlarının 
değerlendirilmesi (tedavi oranı, semptomların gerilemesi, komplikasyonların ve ikincil olguların önlenmesi) ya da seçilmiş 
olgularda tedavi başlanmaksızın gözlem önerileri göz önüne alınır. 

 Zararları
Antibiyotik kullanımı ile ilişkili  zararların önemi doğrudan, potansiyel yararlarının derecesi ve aynı zamanda tanıda 

halen net olmayan durumlarla değerlendirilmelidir. Viral pnömonilere antibiyotik verilmesi tedavinin yarar sağlamamasının 
yanında, bu çocukların potansiyel olarak zarar görmelerine neden olur.

Antibiyotiklere bağlı yan etkiler hafif (ishal, döküntü), ağır (Steven-Johnson sendromu) ve yaşamı tehdit eden çok ağır 
(anaflaksi, ani kardiak ölüm) klinik tablolara kadar değişen reaksiyonlara neden olur. 

Amoksisilin ve amoksisilin-klavulonat ayaktan tedavide en sık kullanılan antibiyotiklerdir. Bu antibiyotiklere ait en 
önemli yan etkiler ishal ve döküntüdür. Yine ayaktan tedavide kullanılan azithromycine’in  ilaca bağlı olarak kalpte QT 
aralığının uzamasına neden olduğu bildirilmektedir. 

Antibiyotik kullanımı ile direnç gelişimi arasındaki ilişki kişi ve toplum temelinde çok iyi bir şekilde gösterilmiş ve 
yayınlanmıştır. Dirençli suşlarla gelişen enfeksiyonlarda sınırlı tedavi seçenekleri bulunduğundan, bu enfeksiyonları tedavi 
etmek son derece zordur ve kötü klinik gidişe neden olur.

Kişisel ve toplum temelinde, fazladan antibiyotik kullanımının ve direncin önlenmesinin yolu tanı ve tedavi kriterlerinin 
sıkı bir şekilde uygulanmasında yatmaktadır.                  

C. Akılcı ilaç kullanımı stratejilerinin uygulanması ve yerleştirilmesi  
Toplumda gelişen pnömonilerin tedavisi en uygun doz ve sürede etkin antibiyotik tedavisini gerektirir.  Çocuk 

hastaların büyük bir bölümünde antibiyotik tedavisi ampiriktir. Ampirik tedavi, yaşa göre en sık görülen olası patojenler 
ve yerel mikrobiyolojik veriler temel alınarak düzenlenir.  Bu verilerin dikkate alınarak hazırlandığı pnömoni tanı ve 
tedavi rehberlerine uyulması morbidite ve mortaliteyi azaltır. Tablo 4’de toplumda gelişen pnömonilerde antibiyotik tedavi 
önerileri gösterilmiştir.

Çocuklarda bakteriyel pnömonilerin tedavisinde kullanılacak antibiyotikler, pnömokokların penisilin direncini 
indükleme potansiyeli düşük, basit ve dar spektrumlu antibiyotikler olmalıdır. Pnömokokkal pnömonilerin tedavisinde 
ß laktam grubu antibiyotiklerden penisilinler, empirik tedavide ilk seçilecek ilaçlardır. Standart doz amoksisilin (15 
mg/kg/doz – günde 3 kez) birçok pnömokok pnömonisini tedavi edilebilir. Pnömokoklarda penisiline yüksek derecede 
direnç MIC ≥ 2.0 µg/ml değerleridir. Pnömonide klinik önem taşıyan penisilin direnci MIC≥ 4.0 µg/ml  değeridir. 
Dirençli pnömokok enfeksiyonlarının tedavisinde bazı antibiyotiklerin (penisilinler, aminopenisilinler) dozlarını arttırmak 
çoğunlukla yeterli sonuç verir. Yüksek doz amoksisilin (30 mg/kg/doz – günde 3 kez), ancak yüksek derecede penisilin 



174174

direnci düşünüldüğünde (MIC ≥ 4.0 µg/ml) verilmelidir. Penisiline allerjisi olan çocuklarda bir makrolid veya sefalosporin 
kullanılabilir. Makrolidler, özellikle hastanede yatan hastalarda monoterapide kullanılır ise, kazanılmış penisilin direncini 
indüklerler. H.influenzae  suşları ampisiline dirençli, β-laktam - β-laktamaz kombinasyonlarına duyarlıdır. H.influenzae’ 
ya bağlı enfeksiyonlarda duyarlı olsa bile, direnci indüklediğinden, ampisilin kullanılmamalıdır. H.influenzae’ ya bağlı 
enfeksiyonlarda, amoksisilin, direnci ampisilinden daha az indükler. Pnömoni tanısı alan ve amoksisilin başlanan bir 
çocukta ateş 48 saatten daha uzun süredir devam ediyor ise  ve radyolojik olarak pnömotosel, ampiyem, veya apse 
görünümü varsa stafilokok enfeksiyonu düşünülmelidir.

Klindamisin bir çok CA-MRSA suşunda etkilidir, fakat son yıllarda hem MSSA ve hem de MRSA  suşlarına giderek 
artan bir direnç söz konusudur. Linezolid, akciğer dokusunda yüksek konsantrasyonlara ulaşan, hem MRSA ve hem 
de pnömokok suşlarına etkili olan bir antibiyotiktir. Levofloksasin, 6 ay -16 yaş arasındaki çocuklarda, toplum kökenli 
pnömoni tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Ancak yaygın kullanımları birçok bakteri türünde dirençli suşların 
seçilmesine neden olabilir. Çocuklarda kinolonların kısa süreli kullanımı ile ilgili güvenlik azdır ve bazı çocuklarda eklem 
yakınmaları olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSO), infant mortalitesinin binde 40’ın üzerinde olduğu ülkelerde, 2-59 aylık çocuklarda, ko-
trimoksazol ampirik tedavide önerilmesine karşın, Lodha ve ark. yaptığı çalışmalar amoksisilinin daha iyi bir alternatif 
olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca 3 günlük antibiyotik tedavisinin, 5 günlük tedaviye alternatif olduğu gösterilmiştir.  Sadece 
takipne ile tanımlanan pnömonide, oral antibiyotik tedavisinin, enjeksiyon yoluyla yapılan tedaviye alternatif ve onun 
kadar güvenli ve etkin olduğunu gösterilmiştir.

Sonuç
Toplumda gelişen pnömonilerde doğru antibiyotik kullanımı için akılcı karar, doğru tanı ile mümkündür. Bu durum 

ancak hekim, hasta ve aileler düzeyinde sürekli eğitim ve yerel rehberlerin geliştirilmesi ile sağlanabilir.  

Tablo 1. Çocuklarda Yaş Gruplarına Göre Sık Görülen Bakteriyel Etkenler 
                                                                                           Yaş Grubu
Bakteriler                                       Doğum-1 ay           1-3 ay              3 ay-5 yaş            5-18 yaş                     
Streptococcus pneumoniae                          +                      + + +                 + + + +                  + + +
Haemophilus influenzae                              +                         +                        +                           ± 
Streptococcus pyogenes                                                         +                        +                           +                
Staphylococcus aureus                               + +                     + +                       +                           +
Staphylococcus agalactiae                         + + +                     +
Escherichia coli                                        +  +                       +           
Mycoplasma pneumoniae                                                       +                       +  +                   +  +  +  +  
Chlamydiophyla pneumoniae                                                  +                         +                         +  +            
Chlamydia trachomatis                                 +                      +  +        
Bordetella pertussis                                      ±                      +  +                        +                           +          
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Tablo 2. Pnömonide  klinik sınıflandırma(18,9,30,25,4,48)

Pnömoni
Ağır Pnömoni
Çok Ağır Pnömoni

Bilinç durumu

Normal
Uykuya eğilim olabilir
Letarji / konfüzyon /
ağrılı uyaranlara yanıtsızlık

İnleme

Yok
Olabilir
Var

Renk

Normal
Soluk
Siyanotik

Tablo 3. Pnömoni tanısı ile hastaneye yatırılan çocuklarda  yapılacak araştırma önerileri (30,8)
Araştırmalar                                                           Kısıtlılıkları                                                                    Yararları
Kan Kültürü                                                < %20 pozitif sonuç                                  Bakteriyel ajanın tipi ve antibiotik duyarlığı tanımlanır
                                                                                                                                      Hedefe yönelik antibiyotik tedavisi  belirlenir
                                                                                                                                      Epidemiyolojik sürveyans

ESH, CRP, PCT, BK                           Bakteriyel viral ayırımında yararsız                Testlerin kombinasyonu bakteriyel infeksiyonu
                                                                                                                                       kanıtlamada yararlı olabilir

Balgamda gram boyama                          Uygun örnek almak güç                            Örnek uygun ise bakteriyel infeksiyonu kanıtlamada    
                                                                                                                                   yararlı olabilir

Plevral sıvı aspirat                                 Loküle sıvılarda örnek almak güç                 Bakteriyel ajanın tipi ve antibiotik duyarlığı tanımlanır
                                                                                                                                     Hedefe yönelik antibiotik tedavisi  belirlenir
                                                                                                                                     İnterkostal drenaj seti yerleştirme gereksinimini belirler

NFA bakteriyel kültür                             Nazofaringeal kolonizasyon                           Önerilmez
Seroloji                                                    Çift serum örneği gerektirir,                         Akut enfeksiyonda yararlı değil        
                                                                                                                                      Tedavi kararını etkilemez 

TCT                                                         BCG(+)’lerde yorumu güç                            Prevelansın yüksek olduğu ülkelerde ve/veya 
                                                                                                                                      Temas öyküsü varlığında değerli

ESH: Eritrosit sedimentasyon hızı; CRP: C reaktif protein; PCT: prokalsitonin; NFA: Nazofaringeal aspirat; 

TCT: Tüberkülin cilt testi 

Solunum Hızı         

Takipneik 
Takipneik
Takipneik-Apneik

Göğüste Çekilme

Yok
Var
Var

Beslenme
Normal
Oral alımda azalma
Beslenemez

Dehidratasyon

Yok
Olabilir
Var (şok bulguları)
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Tablo 4. Toplumda Gelişen Pnömonilerde Önerilen Antibiyotik Tedavisi
Yaş Grubu                                                      Önerilen  Antibiyotik
                                        Önerilen Tedavi                                                Alternatif  Tedavi

Doğum-1 ay            Ampisilin+Aminoglikozid iv                                     *Cefotaxime iv
                                                                                                                   **Erithromycine oral

1 – 3 ay                    Amoxicillin oral veya ampicilline iv                          Amoxicilline-clavulanate oral
                                 Erithromycine oral                                                      Benzylpenicilline iv
                                                                                                                    * Ceftriaxone/Cefotaxime  iv

3 ay – 5 yaş             Amoxicillin oral veya ampicilline iv                          Amoxicilline-clavulanate oral
                                                                                                                     Cefuroxime axetil 
                                                                                                                     Benzylpenicilline  iv
                                                                                                                     *Ceftriaxone/Cefotaxime  iv
                                                                                                                 ***Vancomycine  iv
                                                                                                                     Erithromycine/ Azithromycine  oral
                                                                                                                     Clarithromycine oral

5 – 18 yaş                Amoxicillin oral veya ampicilline iv                          Benzylpenicilline iv
                                Erithromycine/ Azithromycine  oral                           *Ceftriaxone/Cefotaxime  iv
                                Clarithromycine oral                                               ***Vancomycine   iv                                 

 * Hasta toksik görünümde ve sepsis bulguları varsa ve/veya plevral ampiyem, pnömotosel veya  piyopnömotoraks varsa

  ** Hasta afebril,  hipoksemi ve toksisite bulguları yok, ancak boğulur tarzda öksürüğü varsa

***  Yoğun bakımda izlenen çok ağır olgularda, S.pneumonia suşlarında  betalaktam  direncinde veya MRSA’ya bağlı tedavi yetersizliğinde vankomisin ekle
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Hemşire Gözüyle Akılcı İlaç Uygulamaları
Sevil İnal

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Akılcı ilaç kullanımı (AİK) sağlık çalışanlarından oluşan bir takım çalışmasını gerektirir. Çocuk hemşirelerinin ilaçla-
rın akılcı kullanımı konusundaki rolü önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1985 yılında Nairobi’de düzenlenen toplan-
tıda akılcı ilaç kullanımını, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en 
düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlamıştır. 

İlacın akılcı olmayan kullanımı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaygın medikal ve ekonomik bir sorun-
dur. Hem çocuk hem de erişkin hastalarda mortalite ve morbiditeyi olumsuz etkilemesinin yanı sıra sağlığa ayrılan payın 
rasyonel kullanımının önünde de ciddi bir engel olarak durmaktadır. 

Akılcı olmayan ilaç kullanımına örnek olarak; bir hasta için gereğinden fazla sayıda ilacın kullanılması, hastalara ge-
reksiz ilaç reçete edilmesi, uygun olmayan antibiyotik kullanımı, ilaçların uygun olmayan yolla verilmesi, ilaçların uygun 
zamanlarda ve uygun dozlarda verilmemesi sayılabilir. Uygunsuz ilaç kullanımının en fazla olduğu ilaç grubu antibiyo-
tiklerdir. Araştırmalar hastanelerde kullanılan antibiyotiklerin  %50’den fazlasının doğru kullanılmadığını göstermektedir. 

Akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasına olanak tanıyan planlama, 
yürütme ve izleme sürecidir. İlacın akılcı kullanımında temel yaklaşım, ilacın gerektiği zaman, gereken nitelikte, gerektiği 
kadar ve gerektiği biçimde kullanılmasıdır. Bu durum sağlık çalışanlarının bilinç düzeyi ile yakından ilişkilidir. Çocuk 
servisleri, Çocuk yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi gibi spesifik birimlerde, nitelikli hemşirelik bakımının 
ve ekip çalışması hayati önem taşımaktadır. Çocuk hemşiresi,  bu birimlerde ilaçların akılcı kullanımının sağlanması ve 
sürdürülmesinde önemli rol oynar. Çocuk hemşirelerinin akılcı ilaç kullanımına yapacağı katkılar hem kısa hem de uzun 
dönem hasta sonuçlarını olumlu etkileyecektir. 

Akılcı olmayan ilaç kullanımının, çocuk hastada en önemli zararlarından biri antibiyotik direnci gelişimidir. Yapılan 
araştırmalar, özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda, görülen nozokomiyal enfeksiyonlarda etkili olan mik-
roorganizmaların önemli bir kısmının antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar olduğunu göstermektedir. İlaçların akılcı 
olmayan kullanımının, yalnızca yoğun bakım ünitelerinde değil, hastanelerin diğer birimlerinde hatta uzun vadede toplum-
da ve tüm dünyada olumsuz etkileri olmaktadır. 

Bilim adamları ilaçların akılcı kullanılmamasının yakın gelecekte antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların artması 
sonucu basit enfeksiyonların bile tedavi edilemediği için hayatı tehdit edebilecek boyutlara gelebileceğini belirtmektedir. 
Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hasta mortalite ve morbiditesini önemli ölçüde etkilemenin yanı sıra tedavilerin uzun sür-
mesine ve maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Pediatri Ünitesinde çalışan hemşirelerin ekibin vazgeçil-
mez bir elemanı olarak akılcı ilaç kullanımında üstüne düşen sorumluluğu etkin şekilde yerine getirmesi hem kısa hem 
de uzun dönem hasta sonuçlarının ve toplumsal yararının yanı sıra sağlığa ayrılan payın içinde gereksiz ilaç kullanımının 
neden olduğu harcamaları azaltmaya ve kaynakların rasyonel kullanımına da katkı sağlayacaktır. 

İlaçların akılcı kullanılmasında; kullanılacak ilaca karar verenin (hekim), ilacı sağlayanların (üretici/eczacı), ilacı 
uygulayanların (hemşire, hasta yakını),  ilacı kullananların (hasta), karar verici otoritelerin, diğer sağlık personeli, medya 
ve akademisyenler gibi pek çok kişi ve kurumun sorumluluğu vardır. AİK kullanımının hem bireysel hem de toplumsal 
ölçekte başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm paydaşların üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi hayati önem 
taşımaktadır. Bu paydaşlardan biri olan hemşirelerin özellikle; doğru ilacın doğru hastaya, doğru zamanda, doğru dozda, 
doğru yolla verilmesi, ilacın hastadaki etkilerinin gözlenmesi, ilaçların doğru formda verilmesi, doğru şekilde hazırlanması, 
saklanması, doğru şekilde kaydedilmesi, çocuk ve ailenin ilaçların akılcı kullanımı konusunda bilgilendirilmesi konusunda 
önemli sorumlulukları vardır. Bu sunuda çocuk hemşiresinin AİK konusundaki görev ve sorumlulukları ele alınacaktır. 
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Aromaterapi
Duygu Sönmez Düzkaya

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Giriş 
Aromaterapinin kullanımı yaklaşık 6000 yıl önce eski Mısır imparatorluğuna kadar dayanmaktadır. Mısır uygarlığında 

mumya yapımında kullanılan aromaterapi, Çin uygarlığında tanrıya şükretmenin bir yolu olarak kullanılmıştır. Yunanlılar 
ise aromaterapiyi güzellik amacıyla kullanmışlardır. 

Aromaterapi, bitkisel kaynaklar olan çiçekler, yapraklar, meyveler ve ağaç köklerinin esanslarından elde edilen yağ-
ların terapötik etki için kullanılması olarak tanımlanabilir. Aromaterapi masajının ağrı, rahatsızlık, uyku problemleri, 
eklem ve kas gerginliğinin azaltılmasında, immün, solunum ve sinir sisteminin gelişmesinde etkili olduğu bilinmektedir. 
Aromaterapi uygulamalarında lavanta, limon, papatya, vanilya, melisa, okaliptüs gibi birçok yağ özü kullanılabilmektedir.

Aromatik yağlar içerisindeki kimyasallar limbik sistemi tetikleyebilir ve böylece duygu ve davranış değişiklikleri or-
taya çıkar. Burunda bulunan koku molekülleri epitel mukoza tarafından emilir. Bu mukoz tabaka, üst burun boşluğunun 
üstünde ve iki yanında yer alması nedeniyle kolaylıkla ilgili reseptörlerce yakalanır ve iletilir, orada sinir impulslarına 
dönüşür ve koku merkezine ulaşır. Limbik sistem devreye girer. Limbik sistem endokrin bezi ve vejetatif sinir sistemine 
iletiler göndererek hatırlama ve duygusal uyarıları harekete geçirir.

Aromaterapi solunum, deri ve oral yol olmak üzere 3 şekilde uygulanabilmektedir. 
Solunum yolu ile uygulama: Esansiyel yağın solunum yoluyla uygulanması astım, ateş, deperesyon, solunum yolu 

infeksiyonları gibi hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılabileceği bildirilmektedir.
Esansiyel yağlar direkt veya indirekt olarak uygulanabilir. Direkt uygulamada, esansiyel yağın pamuğa emdirilerek in-

halasyonu, oksijen maskesi ile inhalasyon veya sıcak suya yağ damlatılarak buharının inhalasyonu şeklinde uygulanabilir.
Deri yoluyla uygulama: Masaj, banyo ve kompres yoluyla uygulanabilir. 
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Bebek Masajı
Canan Şentürk Taş

İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Neonotoloji Bilim Dalı

Masaj, mekanik bir olay değil, bedenin tümünü  ya da belirli bir bölümünü rahatlatmak için yapılan “dokunma” sanatıdır. 
Çok eski bir tedavi yöntemi olan masaj, Mass:dokunmak(Arapça) Massein:yoğurmak(Yunanca)  Manus:el(Latince)  

dünyanın bir çok bölgesinde yüzyıllardır bebek bakımının bir parçası olarak, bebeğin vücudunun nazik ve ritmik bir şekilde 
ellerle okşanması şeklinde uygulanmaktadır. 

M.Ö.3000 yıllarında  Çin ve Hindistan da  M.Ö.2000 yıllarında Mısırlılar da sağlığı geliştirme ve hastalıkları gidermede 
kullanılmıştır. 

Yaşamın ilk dönemlerinde uygulanan  masaj, bebeğe verilen bakımın ve hissedilen sevginin ifade edilmesinde kullanılan 
en güzel yollardan biridir.

Masajın bebek üzerinde birçok yönden  olumlu etkileri  olduğu belirlenmiştir. Bunlar:
 Bebeğin daha uzun süre anne sütü ile beslenmesini sağlar.
 Bağışıklık sistemini güçlendirir. 
Bebek masajı bebeğin sağlığı, yaşam kalitesi anne ile iletişimi açısından önemlidir. 
 Kas koordinasyonunu geliştirir. 
 Fiziksel gelişimine yardımcı olur.  
 Dolaşım, solunum ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.  
 Bebeğin rahatlamasına ve uyumasına yardımcı olur.  
 Hareketliliğini arttırır. 
 Stres hormonlarının düzeyini azaltır, (katekolaminler)
Seretonin miktarını artırır. Seretonin uykuyu başlatan bir  maddedir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, akyuvarların sayısı artar.
Beyin dalgalarını olumlu şekilde etkiler.
Kilo almayı hızlandırır.
Ağrıyı azaltır.
Bebeklerde gaz ve koliği azaltır.
Bebeğin daha sosyal olmasını sağlar.

Masaj Kimlere Uygulanir?
 Sağlıkılı tüm yenidoğanlara
 Hastanede yatan ve klinik durumu stabil olan; 30 hafta ve üzerindeki prematürelere 1500 gr ve üzerindeki premaütrelere 

yapılabilir
 Ancak  <30 hafta ve <1500 gr prematüre bebeklere masaj uygulanması tartışmalı bir durumdur.
Masaj yapmadan önce odanın ideal şartlarda olması sağlanmalıdır.
 Oda sessiz ve sıcak (25    0C civarında) olmalı, fazla aydınlık olmamalıdır. Masaj yapmadan önce tırnakların kısa 

olmasına ve ellerde aksesuar olmamasına özen gösterilmelidir.Ellerde infeksiyon varsa masaj yapılmamalıdır.Masaja 
başlamadan önce eller yıkanmalı ve vücut sıcaklığında olacak şekilde ısıtılmalıdır. . Bebeğin altına temiz ve yumuşak 
bir örtü serilmeli ve bebek çıplak bir şekilde örtünün üzerine yatırılmalıdır.Masaj, kusmayı önlemek için iki beslenme 
arasında ve ideal olarak da beslenmeden 45-60 dakika sonra yapılmalıdır.Bebek çok aç veya çok tok olmamalıdır ve 
uyanık olmalıdır. Masaj yaparken rahatlatıcı bir müzik açılabilir ancak müzik sesinin bebeğin annenin konuşma sesini 
duyabileceği kadar kısılması gerekir.
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Hangi durumda masaj yapılmaz? 
• Ateşi çıkmış bebekler
• Aşı olduğu 2-3   hafta içinde
• Dermataloji hastalıkları görülüyorsa
• Bebeğin cildinde  veya annenin elinde enfeksiyon varsa

Ne zaman başlamalı ve ne kadar süre uygulamalı?
Masaja hastaneden eve geldikten sonra başlanılabilir.. Yeni doğan bir bebek için 10 dakikalık bir masaj yeterlidir, daha 

büyük bebeklere 20 dakikaya kadar masaj yapılabilir. Mümkün  olduğunca rahat ve huzurlu olduğu zamnalarda masaj 
yapılmalıdır. Bebek emeklemeye başladıktan  6-7 ay sonra daha çok aktiftir dolayısı ile rahatlaması için daha fazla masaj 
yapmak gerekebilir.

Bebek Masajı Nasıl Yapılır?
Masaj yapma sırasının ve şeklinin kesin olarak belirlenmiş kuralları olmamakla beraber, masaj genellikle kafadan 

başlayarak boyun, gövde, kollar ve bacaklar ile devam edecek şekilde tüm vücuda uygulanır. Masaj sırasında ellerle çok 
fazla kuvvet uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Masaj, sürtünmeyi önlemek için bebe yağı veya bitkisel masaj yağları 
ile birlikte de uygulanabilir. Masaj sırasında bebek idrar-kaka yaparsa veya ağlarsa masaja ara verilmelidir. 

Yüz Masajı: 
Parmak uçları bebeğin alnının ortasına konularak şakaklara ve yanaklara doğru masaj yapılır. Başparmak uçları her 

iki kaş arasına yerleştirilerek dışa doğru indirilir. Başparmaklar kapalı göz kapaklarının üzerine konularak, dışa doğru 
kaydırılır. Başparmakların uçları burun yanaklara doğru hafifçe bastırarak ovulur ve sonra çeneden kulak arkalarına doğru 
hafifçe masaj yapılır. Kulaklar başparmak ile işaret parmağı arasında ovalanır.

Göğüs masajı:
Her iki el bebeğin göğsü üzerine konularak dışa koltuk altlarına doğru indirilirken, avuç içleri hafifçe bastırılarak 

düzleştirilir. Eller göğüsten kaldırılmadan dairesel hareketle tekrar göğsün ortasına getirilir. Bu hareket birkaç kez tekrar edilir.

Karın Masajı:
Karın bölgesine masaj, göğüs kafesinin hemen altından başlanarak, kasıklara doğru parmak uçları ile saat yönünde 

dairesel hareketlerle yapılır. Karın masajı, parmakların ucu bebeğin göbeğinde saat yönünde yürüterek tamamlanır. Karın 
masajının bir parçası olarak ayrıca, diz ve ayaklar kaldırılarak karına doğru nazikçe bastırılır. Bebeğin uylukları kalça 
ekleminden dairesel bir şekilde birkaç kez hareket ettirilir. Bu hareketler bebeğin gaz çıkarmasına yardımcı olur.

Kol Masajı: 
Bebeğin kolu kaldırılarak omuzdan bileğe doğru önce bir elle, sonra da diğer elle sıvazlayarak yapılır. Ovma işlemi 

bilekte bitirilmeden ellere kadar da uygulanabilir. Aynı hareket ters yönde bilekten omuza doğru tekrarlanabilir. Daha sonra 
nazik bir şekilde el bileği birkaç kez dairesel hareketlerle döndürülür. Aynı hareketler diğer kola da uygulanır.

El masajı:
Elinin üstü ve avucunun içi parmaklara doğru aşağı yukarı ovulur. Nazik bir şekilde, bebeğin parmağı, masaj yapan 

kişinin başparmağı ile işaret parmağı arasına alınır ve hafifçe çekilerek bebeğin parmağının parmakların arasından 
kaymasına izin verilir. Bu hareket her bir parmak için tekrar edilir.

Bacak Masajı: 
Bacaklar vücudun diğer bölgelerine göre daha az hassas olduğu için, bebek masajına bacaklardan da başlanabilir. 
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Bacak her iki elle yukarı kaldırarak tutulur ve eller birbirine ters yönlerde dairesel hareketler yapacak şekilde kalçadan 
bileğe doğru bacak ovulur. Aynı hareket bilekten kalçaya doğru tekrarlanabilir. Bu hareket diğer bacağa da uygulanır.

Ayak Masajı: 
Bebeğin ayağının biri alınarak, her yöne birkaç kez döndürülür. Topuktan başlanarak parmaklara doğru, ayak tabanı 

masaj yapan kişinin başparmaklarıyla ovulur. Daha sonra ayak parmaklarının her biri teker teker ovulur. Aynı hareketler 
diğer ayağa da uygulanır.

Sırt masajı: 
Bebek yüzüstü yatırılarak, eller yandan omurganın bir tarafına konularak boyundan kalçalara doğru parmak uçlarıyla 

küçük dairesel hareketler yapılır. Daha sonra aynı hareketler omurganın diğer tarafındaki sırt bölgesine uygulanır. 
Omuzlardan aşağıya doğru sırt okşanarak masaj bitirilir.

Masaj bittikten sonra bebeğin bezi bağlanarak kucağa alınır ve emzirilirse bebek rahatça uykuya dalacaktır.
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Refleksoloji
Tuba Koç

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) kullanımı son yıllarda tüm dünyada ve tüm yaş gruplarında artış 
göstermektedir (Taşar ve ark. 2011). Refleksoloji, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler arasında yer almaktadır. Refleks 
sözcüğü dış etkilere bağlı olmak üzere istemsiz kas kasılması olarak tanımlanmasına karşın refleksoloji sözcüğünün 
içinde bulunan refleks terimi yansıma, aksetme anlamına gelmektedir (Wilhelm 2009). Refleksoloji, Uluslararası 
Refleksoloji Enstitüsü tarafından “tüm salgı bezleri, organlar ve vücut bölümleri ile ilişkili olan ellerde, ayaklarda 
ve kulaklardaki refleks noktalarına elle uygulanan, vücut fonksiyonlarının normalleşmesine yardım eden bir teknik” 
olarak tanımlanmıştır (Stephenson ve Dalton 2003; Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü-http://www.reflexology-usa.
net/facts.htm).

Refleksoloji, vücudun kendi iyileşme sürecini harekete geçirmek ve derin gevşeme durumuna getirmek için el, 
ayak ve kulaklardaki refleks alanlarına hafif baskı ile yapılan güvenli bir uygulama tekniğidir. Bu yöntemin uygulama 
alanları kulak, el ve ayaklarda son bulan sinir noktalarıdır. Başka bir ifade ile, her organın el ve ayaklarda yansıdığı 
bir nokta vardır ve her organ bu yansıma alanı ile ilişki içindedir. Refleksoloji, kulak, el ve ayaklardaki bu refleks 
noktalarına yapılan basınç ve masajla, bu noktalara karşılık gelen organ ve vücut bölgelerindeki sorunları gidermek, 
ayrıca kişiyi rahatlatmak amacıyla uygulanmaktadır (Korkan ve Uyar 2014; Wang ve ark. 2008; Wilhelm 2009).

Her insanda vücudun kendi dengesi koruyan enerji sistemi bulunur. Vücuttaki bu enerji üzüntü, stres, hastalık 
ya da travmalar nedeniyle tıkanabilir. Bu tıkanıklar nedeniyle bazı organlar gereğinden fazla bazıları ise gereğinden 
daha az enerji alır ve tüm bunların sonucunda etkilenen organ ya da sistemler işlevlerini yerine getiremeyebilirler. 
Refleksoloji, oluşan bu tıkanıkları açarak enerjinin vücutta serbest akışını sağlamaya yardımcı olur. Böylelikle 
enerjinin vücutta dengeli bir şekilde dağılması sağlanır (Domenica 2007; Wilhelm 2009).

Refleksoloji tekniğini uygulamada en çok tercih edilen bölge ayaklardır. Ayaklara uygulanan refleksoloji; ayaklarda 
organların yansıdığı noktaların daha geniş olması, bu bölgede çalışmanın daha kolay ve vücudun hassas bölgeleri 
olmaları nedeniyle, kulak ve ellere uygulanan refleksoloji tekniğinden daha etkili sonuç vermektedir (Domenica 2007; 
Wilhelm 2009; Tuğay 2010).

Son yıllarda stres ve gerilimi azaltmak, kan dolaşımını artırmak ve vücudun iç dengesini sağlamak için 
tamamlayıcı ve alternatif olarak kullanımda artış gösteren refleksoloji, sağlık profesyonelleri ve özel gruplar tarafından 
uygulanmaktadır (Korkan ve Uyar 2014; Wilhelm 2009).

Refleksolojinin Kullanım Alanları
Refleksolojinin en önemli yararlarından biri kişiyi rahatlatması ve gevşetmesi, stres ve gerginliği azaltmasıdır. 

Düzenli olarak yapılan refleksoloji uygulamaları ile vücutta oluşan enerji tıkanıklıkları giderilir ve enerjinin vücuda 
dengeli olarak dağılması sağlanır. Böylelikle kan basıncı düşer, kan dolaşımı hızlanır, oksijenin hücrelere daha kolay 
geçişi sağlanır. Lenf sistemi daha etkin çalışarak vücuttaki toksinin atılımı kolaylaşır. Vücuttaki hormon salınımını da 
olumlu yönde etkiler  (Korkan ve Uyar 2014; Wilhelm 2009).

Ağrı kontrolünde de refleksolojinin çok büyük yararı vardır. Refleksoloji hipofiz bezini uyararak endorfin ve 
ensefalin salınmasını bunun sonucunda da ağrının azalmasını sağlar. Refleksoloji ağrının azaltılması ve immün 
sistemin iyileşmesine yardımcı olarak bireyin yaşam kalitesini yükseltir (Korkan ve Uyar 2014; Wilhelm 2009).

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bazı hastalıkların olumsuz etkilerinin hafifletilmesinde yaygın olarak 
kullanılan refleksolojinin başlıca kullanım alanları şöyle sıralanabilir: 

      ·   Yorgunluk, halsizlik,
      ·   Uyku bozuklukları,
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      ·   Anksiyete, depresyon, stres, panik atak, 
      ·   Migren, baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrıları, disk hernisi,
      ·   Romatizma, kas ağrıları ve spazmı, 
      ·   Konstipasyon, hazımsızlık,
      ·   Sinuzit, astım,
      ·   Karpal tunel sendromu,
      ·   Sempatik ve parasempatik sinir sistem ve fonksiyonunun düzenlenmesi,
      ·   Bazı üriner sistem sorunları,
      ·   Egzama, alerji, cilt döküntüleri gibi dermatolojik sorunlar,
      ·   Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi,
      ·   Bulantı, kusma,
      ·   Kanser ağrılarının ve kemoterapinin yan etkilerinin hafifletilmesi, 
      ·   Yasam kalitesinin arttırılması,
      ·   Menopoz, dismenore, doğum ağrılarının azaltılması,
      ·   Servikal dilatasyonun sağlanması,
      ·   Postpartum dönemde uterus involusyonunun sağlanması,
      ·   Süt salınımının arttırılması,
      ·  Hamile kadınlarda ödemin azaltılmasıdır 
          (Lett 2002; Mollart 2003; Bolsoy 2008).
Refleksolojinin Kullanılmasının Sakıncalı Olduğu Durumlar
      ·   Akut enfeksiyonlar ve ateşli durumlar,
      ·   Derin ven trombozu, kalp krizi,
      ·   Cerrahi durumlar, açık yaraların olması, tıbbi aciller,
      ·   Malign melanom,
      ·   Gebeliğin ilk trimesteri, 
      ·   Diyabettir 
           (Lett 2002; Bolsoy 2008; Wilhelm 2009)

Refleksoloji Uygulaması
Küçük çocuklara ve bebeklere refleksoloji uygularken kendilerini güvende hissetmeleri açısından anne kucağında 

yapılması daha yararlı olabilir. Refleksoloji uygulayan kişinin tırnakları avuç içinden bakıldığında parmak boyunu 
geçmemelidir. Reflekolojinin uygulanmasında iki yöntem kullanılmaktadır. Genellikle en sık kullanılan yöntem bir 
ayağın ayak parmaklarından başlanıp topuğa kadar refleksoloji uyguladıktan sonra diğer ayağa geçilmesidir. Diğer 
yöntem ise aynı noktaların her iki ayakta da birbiri ardına uygulanmasıdır. Bu iki yöntemde de amaç, ayaktaki bütün 
yansıma noktaları uyarmaktır. Refleks bölgelerine masaj için toplam beş basınç tekniği kullanılmaktadır. Bunlar; 
başparmak hareketi, parmak hareketi, ovma hareketi, sıvazlama hareketi ve sıkma hareketidir. Uygulama süresi 10-45 
dakika arasında değişen refleksoloji; basınç şiddeti kişinin yapısı, yaşı, hastalığı ve semptomuna göre farklılık gösterir. 
Yetişkinlerde daha kuvvetli, çocuklarda normal, bebeklerde ise hafif basınçlı masaj yapılır (Bolsoy 2008; Wilhelm 
2009; Güven 2011; Özdemir 2011). 

Kaynaklar:
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. 
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Ateş; vücut sıcaklığının, ölçüldüğü yere göre ortalamadan 1°C daha yüksek olmasıdır. Ateş normal bir savunma 
mekanizması olup bir hastalık değil, belirtidir. Altta yattan hastalık süresince devam edebilir. Çocuğun genel durumu 
ateşin derecesinden daha önemlidir. Normal vücut sıcaklığı 37°C olarak kabul edilmiştir. Vücut sıcaklığının; rektal 38°C, 
oral 37,8°C

aksiller 37,2°C olması çoğu kaynaklarda ateş olarak tanımlanmaktadır. Ateş’in sınırları
Subfebril Ateş          37,2–38°C
Hafif Ateş                 38–38,5°C
Orta Ateş                  38,5–39°C
Yüksek Ateş             39–40°C
Hiper Ateş                40–43°C 
Hipotermi                 35°C <  belirlenmiştir.
Ateş çocuklarda en sık rastlanan belirtilerdendir. Genellikle basit viral hastalıklardan kaynaklanır. Nadiren yaşamı 

tehdit eden ciddi bakteriyel enfeksiyonlar söz konusudur. Enfeksiyonlar, kanama, aşılama, sıvı kaybı, yüksek çevre ısısı, 
uygun giyinmeme ateşe neden olabilir. Ateşli çocukların %4’ünde konvülsiyon görülebilir ve %50’sinde tekrar edebilir.

Ateşin faydası var mı? Ateş, enfeksiyon bölgesinde kan akımı artırır. Nötrofil göçü artar, bu da nötrofillerde antibakteriyel 
madde üretimini artırır(süperoksid anyonu gibi). İnterferon üretimi artar. İnterferonun antiviral ve antitümör aktivitesini 
artırır. T hücre proliferasyonu artar. Demirden fakir ortamda mikroorganizmaların büyümesi azalır.

Ateşin zararı var mı?  Ateşli çocukta oksijen gereksinimi %13 artar. Kalori ve sıvı gereksinimi artar. Kalp ve beyin 
kanlanması kritik olanları sıkıntıya sokar. Kas yıkımını arttırır. Vücut ağırlığı azalır. Fiziksel rahatsızlığa neden olur. Zihin 
yeteneklerini geçici olarak azaltır. Bilinç değişikliklerine (baygınlık, sayıklama) neden olabilir. Konvülsiyonu tetikleyebilir.

Konjestif kalp yetmezliğinde, solunum yetmezliğinde, akut nörolojik hastalıkta, metabolik hastalıklarda ve endotoksik 
şokta ateş daha fazla zarar verebilir. Bu nedenle bu hastalıkların varlığında orta derecede ateş de dahi antipiretik tedaviye 
başlanır.

Amaç, vücut ısısının normale döndürülmesi olmamalıdır. Ateş çok yüksek olmadıkça(41 derece ve üzeri) hastaya zarar 
vermez bu nedenle ateşi düşürmek her hastaya özgü olmalıdır. Büyük çocukların kendini iyi hissettiği, küçük çocukların 
ise rahatladığı bir vücut ısısı tedavi için yeterlidir.  Tedavide antipiretikler kullanılır. Antipiretikler vücut sıcaklığını sadece 
1–2ºC azaltırlar. Amaç çocuğu fiziksel olarak rahatlatmak, ağrılarını azaltmaktır. Ateşi düşürmede parasetamol 1. seçenek, 
ibuprofen 2. seçenektir. Parasetamol ve ibuprofenin ateş düşürücü etkisi birbirine eştir. Verilen antipiretik etkisiz ise doz 
yetersiz olabilir. Birden fazla ateş düşürücü ardışık olarak kullanılmamalıdır. 

PARASETAMOL; 10–15 mg/kg/doz 4–6 saat arayla, max: 60 mg/kg/gün Oral alımdan 30–60 dakika sonra maksimum 
plazma konsantrasyonuna ulaşır. Karaciğerde metabolize edilir, idrarla atılır. Ağır karaciğer yetmezliği durumunda 
kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanması gerekir. 

Allerji, makulopapüler döküntüler, mide bulantısı ve ürtiker Yüksek doz ve uzun süreli kullanımda karaciğer ve 
böbrekte toksisite, trombositopeni veya pansitopeni önerilen dozda bile fulminant hepatit gelişebilir. 

IBUPROFEN; 5-10mg/kg /doz 6–8 saat arayla, max: 50mg/kg/gün Oral alımdan 60 dakika sonra maksimum plazma 
konsantrasyonuna ulaşır. Yemeklerden sonra kullanılmalıdır. 6 aydan küçük bebeklerde kullanılmaz. Peptik ülserde, bronşial 
astımda kontrendike. Devamlı kusan veya dehidrate olan çocukta kullanılmamalıdır.(G.İ intolerans, cilt döküntüleri, 
trombositopeni ve G.İ kanama görülebilir.)

Ateşle ilgili yapılan bazı araştırmalar; 
Doktorların  %12’sinin ateşin beyin hasarına neden olacağını, 
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Doktorların %30’unun, hemşirelerin %70’inin rutin olarak ateşi olan hastaya antipiretik verdiğini,
Çocuk acil polikliniğine gelenlerin  %20-30’unda tek başvuru nedeninin ateş olduğunu,
Ailelerin %18’inin 38,8 C° üzerindeki ateşin çocuklarında beyin hasarı gibi kalıcı zararlara, 
%52’sinin de 40 C°  üzerinde ölüme yol açacağına inandığını,
Ebeveynlerin  %80’inin çocukları ateşli iken gece uyandığını,
Ebeveynlerin %30’unun işinden izin aldığını,
Ebeveynlerin %40’ının çocuklarını gece ilaç vermek için uyandığını gösteriyor

Ateşli hastalarda hemşirelik yaklaşımı olarak neler yapabiliriz? 
Aileye/anlayabilecek yaşta ve bilinçte ise çocuğa yapılacak her işlem öncesi bilgi verilmelidir. Ateş mutlaka derece 

ile ölçülmelidir. Elle dokunarak ölçülen ateş yanıltır. 1 yaşın altındaki çocuklarda kulaktan ateş ölçümü güvenli değildir. 
Rektal ölçüm doğrulukta altın standarttır.

Derece tipleri; Elektronik derece(kulaktan, koltuk altı, oral), Cıvalı derece
Cıvalı derece; Cıvalı dereceler evlerde hastanelerde kullanılmakta idi. Ebeveynlerin okumakta zorluk çekmesi ve 

kırılma riskinin yüksek olması nedeniyle cıvalı dereceler tercih edilmemektedir.
Elektronik dereceler; Rektal, oral ve aksiller olarak kullanılabilirler. Genellikle 60 sn’de sonuç verirler.
Oral ısı ölçümü;5 yaşın üzerinde, bilinçli çocuklarda oral ısı ölçümü yapılır. Sıcak ve soğuk sıvı tüketimi, taşipne veya 

ağızdan soluma ile etkilenebilir. Doğru ölçüm için sublingual bölgeye 2-4 cm sokulur. Sonra çocuğa dudaklarını kapatıp 
konuşmaması, dereceyi ısırmaması ve burnundan nefes alıp vermesi söylenir. 2-3 dk beklendikten sonra derece okunur.

Aksiller ısı ölçümü; Daha rahat ölçülür. Enfeksiyon riski düşüktür. Çevre şartlarından etkilenir. Yüksek aksiller ısı 
büyük olasılıkla doğrudur. Uygulama öncesinde dereceyi silkelemek ve cıvayı 35 ºC ye indirmek gerekir. Aksiller ölçümde 
koltuk altı terli ise peçeteyle tampone edilerek kurulanır, kurulama işleminden sonra 1-2 dk beklenir. Derece koltukaltında 
3-5 dk tutulmalıdır

Emzikle ısı ölçümü; Son 8yılda sıklıkla kullanılmaktadır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılır. 
Kulaktan ısı ölçümü; Timpanik membrandan yayılan ısınının miktarını tespit eder. 3 sn’den kısa sürede ölçer. Hızlı 

ve konforludur. Orta kulak enfeksiyonunda kulaktan ölçer dereceler yanıltır, daha yüksek ölçer. Küçük çocuklarda kulak 
zarına tam oturmadığı için yanlış ölçer. 

Hasta yatıyorsa, üzerine yattığı kulaktan yapılan ölçüm yanıltır. Kulakta enfeksiyon varsa, enfeksiyonlu kulaktan ölçüm 
yapılmaz. Kulak kirli ise temizlenir, ölçüm cihazının probu tek kullanımlık değilse prop takılan kısım temizlenmelidir. 
Cihaz 1 dakikalık aralarla tekrar kullanılabilir. Cihazın haftalık kalibrasyon kontrolü yaptırılmalıdır.

Rektal ısı ölçümü; Gerekmedikçe kullanılan bir yöntem değildir. İşlem 3 dk sürer. Rektum ameliyatı olan çocuklarda, 
ishalli çocuklarda,1 yaşından küçük çocuklarda serebral kan akımının artışı ve intrakranial kanama riskinden dolayı 
kullanılmamaktadır. Emosyonel açıdan rahatsız olabileceği düşünülen çocuklarda uygulanmamalıdır. Derece sabunlu su 
duru su ve %70 lik alkol ile temizlenmelidir. 

Ateşi olan çocuğa hekim istemi olan antipiretik uygulanır. Antipiretik ilaçlar kullanılırken doz ayarına, dozlar arasındaki 
süreye dikkat edilmelidir. Antipiretiklerin önemli yan etkilerinin olduğu unutulmamalıdır. Ateşin tedavisi ateş düşürücü 
ilaçların yanısıra uygun yöntemlerle desteklenmelidir. Ortam ısısının ayarlanması, çocuğun giysilerinin inceltilmesi, 
beslenmenin düzenlenmesi, fiziksel aktivitenin kısıtlanması ateşi kontrol etmede yarar sağlayabilir. Antipiretik dışında 
tedavide ılık uygulama yapılabilir.

Fiziksel soğutma için soğuk su veya buz kullanılmamalıdır. Fiziksel soğutma amaçlı olarak alkol kullanımı 1950’lerde 
ABD’de en sık başvurulan yöntemdi. Alkolün hızlı buharlaşma özelliği ve buharlaşırken ciltten önemli oranda ısı 
uzaklaştırması periferal soğutma için avantaj teşkil ediyordu. Ancak çocukların tedavi sırasında; hipoglisemi, solunum 
baskılanması, koma, ölüme neden olabilecek miktarlarda alkol inhale edebileceğinin görülmesi üzerine alkol kullanımı 
terk edilmiştir. Soğuk su ile duş alınarak uygulanan fiziksel soğutma sonrasında refleks olarak; Vücudun set noktası daha da 
yükselir, titreme gelişir ve vücut ısı üretimi daha da artar. Kan akımının santral sinir sistemi, karaciğer gibi hayati organlara 
yönelmesi sonucu cilt kanlanması belirgin şekilde azalır.
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 Ilık uygulama; ılık su (29–32 derece) ile ıslatılmış bezler ile boyun, yüz, diz, koltukaltı ve karın üzerine pansuman 
yapılması buharlaşma ile ısı kaybını artırarak ateşin düşmesini sağlar. Ateş 1-1.5C ve kısa süreyle düşer. Koltukaltı 39C 
üzerinde olanlarda, ateş düşürücü verildikten 30 dk sonra başlanır. Febril konvülsiyon hikayesi olan hastalarda daha 
önce başlatılır. Ilık su küvetinde ıslatılmış bezler saat yönünde, ısındıkça, küvetteki diğer bezler ile değiştirilmelidir. Ilık 
uygulama 5 dk’dan kısa 30 dk’dan uzun süre yapılmamalıdır. İşlem bitiminden 2-3 dk sonra ateş kontrolü yapılmalıdır. Ilık 
uygulama sırasında titreme olursa suyun sıcaklığı artırılır veya uygulamaya son verilir.

Ateşli çocuklarda; 
Genel durum; aşırı ağlama veya ağlamama, emmeme, aşırı halsizlik açısından,
Bilinç durumu; uykuya eğilim, baygınlık, huzursuzluk açısından,
Solunum; taşipne, bradipne, apne, siyanoz açısından, 
Dolaşım; taşikardi, bradikardi, tansiyon, kapiller dolum zamanı açısından kontrol edilmelidir.

Yapılan her kontrolün ve işlemin kayıt edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
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Çocuklarda fiziksel istismarı tanımlamak için‘hırpalanmış bebek sendromu’,‘sarsılmış bebek’ veya ‘sarsılmış bebek 
sendromu’ (SBS) ‘istismara bağlı kafa travması’ veya ‘kaza dışı kafa travması’ (KDKT) tanımları kullanılmıştır. Bu bö-
lümde daha yaygın kullanılan sarsılmış bebek sendromu ifadesi kullanılacaktır.

Sarsılmış  bebek sendromu, bebeğin ilk aylarda sık olan ağlama krizlerinin ebeveynde oluşturduğu kızgınlık ve hayal 
kırıklığı sonucu bebeği sarsmasıyla ortaya çıkan ve bebekte kafa içi kanama, göz dibi kanaması ve beyin hasarı gibi ciddi 
sağlık sorunları yaratabilen, bazende ölümle sonuçlanabilen bir durumdur (Şahin F 2012).

Sarsılmış bebek sendromu çocuğun bakımından sorumlu kişinin çoğunlukla ağlamayı susturmak için çocuğu aşırı 
sallaması ya da sarsması sonucu oluşur. Bakım veren kişi bebeği, olay sırasında ya kollarından ya da kollarının altından 
göğsünden tutarak şiddetle sarsar; çok seyrek olarak da bebeği sert ya da yumuşak bir zemin üzerine atabilir (Yalçın S. 
2011). İlk hafif sarsmadan sonra bebekler sersemleyerek sustukları için bunun farkına varan sarsan kişi bu durumu tekrar-
layabilir (Şahin F 2012). 

EPİDEMİYOLOJİ
Çocuklarda beyin ve kafatası zedelenmesi ile sonuçlanan fiziksel istismarı tanımlamak çeşitli tanımların kullanılması 

SBS sıklığının güvenilir bir şekilde saptanmasını zorlaştırmaktadır (Şahin F 2012,Yalçın S. 2012).
Az miktarda yapılmış epidemiyolojik çalışmalarda SBS sıklığı bir yaş altı çocuklarda 100 000’de 14-33,8 olarak bildi-

rilmiştir. Bu sayının, tanı konmaması veya yanlış tanı konması nedeniyle tahmin edilenin altında olduğu ve özellikle düşük 
sosyoekonomik düzeyle güçlü ilişkisi olduğu bildirilmiştir.

Gumbs ve arkadaşlarının US’de 1998-2005 yılları arasında yaptıkları bir çalışmada; askeriyeye mensup ailelerdeki 
yenidoğanlar ile sivil ailelerdeki yenidoğanlar kafa travmalarının görülme sıklığı yönünden karşılaştırılmıştır. Askeriyeye 
mensup ebeveynlerin bebeklerinde yaşamın ilk yılında 34/100 000 , sivil ebeveynlerin bebeklerinde ise 25.6/100 000 ora-
nında kafa travması görülmüştür (Gumbs GR.  2013).

Oral ve ark. Türkiye’de çok merkezli olarak, üç yaş altı çocuklarda kaza dışı kafa travması (KDKT) sıklığını bildiren 
bir çalışmada; hastaneye SDK, subaraknoid kanama (SAK), kafa kırığı, koma, retinal kanama, bilinç değişikliği nedeniyle 
kabul edilen 36 ay altı çocuklar geriye dönük olarak alınmış; olguların %48’i kaza, %7’si olası istismar, %22’si istismar 
olarak belirlenmiş olup %23’ünde neden saptanamamıştır(Oral R 2010).

Risk etmenleri
Çocuk istismarı bebek, bakıcı, sosyal ve çevresel riskler gibi birçok faktörden etkilenir.
Bebek ile ilgili risk etmenleri: 
Sarsılmış bebek sendromu genellikle bir yaş altında, en sık 2,5- 4 ay arası bebeklerde görülür.  Sarsılma sonucu kafa 

yaralanmaları bu yaş grubundaki çocuklarda daha sık görülmesi mortaliteyi artırmaktadır(Yağmur F, 2010;Şahin F 2012).  
Yurt dışında yapılan çalışmalarda Howard  ve arkadaşları SBS olgularının ortalama yaşını 7,8 ay olarak tespit etmiş, Ame-
rika da yapılan bir çalışmada ortalama yaşın 9 ay, Kanada da yapılan 10 yıllık bir çalışmada ise 4,2 ay olduğunu belirlemiş-
lerdir (Yağmur F 2010; Howard MA  1993). 

Erkek bebek, çoğul gebelik, prematüre, düşük doğum ağırlığına sahip bebekler, bakıcı ile bebek arasındaki ilişkinin 
zayıf olması risk etmenlerindendir (Şahin F 2012 ;Gumbs GR.  2013). Morad ve arkadaşlarının Kanada da yaptıkları bir 
çalışmada 1993 ve 1999 yılları arasında Çocuk Hastanesine SBS nedeni ile gelen 75 olgunun 46(% 61)’sının erkek çocuk 
olduğunu belirlemişlerdir (Morad ve ark. 2002).

Sarsılmış bebek sendromu sıklığının bebeğin ağlama sıklığının artışına bağlı olarak arttığı saptanmıştır. Bunun için 
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ağlama SBS için tetikleyici mekanizma olarak kabul edilmektedir (Şahin F 2012). Bebeğin durdurulamayan ağlaması, 
bebeğinin niçin ağladığını anlayamayan ve nasıl davranacağını bilemeyen ebeveynde kaygıya yol açar.  Şiddetin temel 
tetikleyicisi olan ağlama öfkeyi arttırır. Öfke artışı kontrol kaybına neden olur. Bu stres, yetersiz sosyal destekler nedeniyle 
kontrolün kaybı ile sarsma meydana gelebilir (Şahin F, 2012 ;Gumbs GR. 2013).

Bebeklerin anatomik ve fizyolojik özellikleri sarsmanın hasar meydana getirmesine yatkınlık yaratır. 
Ebeveyn ve bakımdan sorumlu kişi ile ilgili risketmenleri: En sık istismarcılar erkekler olup biyolojik baba, annenin 

erkek arkadaşı ve üveybabadır. Boşanmış veya tek yaşayan ebeveyn, işsizlik, 21 yaşından önce anne baba olma, alkol ve 
ilaç bağımlılığı, mutsuz evlilik ve kötü aile ilişkileri diğer risk faktörleridir(Şahin F  2012;, Ludwig S  1984 ;Gumbs GR. 
2013). Japonyada 2013 yılında yapılan bir çalışmada çocuk hastanesine 37 sarsılmış bebek sendromu vakası başvurmuştur. 
Bu vakalarda bebeğe şiddet uygulayanların %30’nun (n=11) anne, %24 ‘nün (n=9) baba, %8’nin (n=3) erkek kardeş ve % 
37’sinin (n=14) her iki aile üyesi tarafından yapıldığı görülmüştür (Mori K, 2013).

Çevresel ve sosyal risk etmenleri: Çocukları hastaneye yatan ebeveynler artmış stres, sıkıntı, depresyon, kontrol kay-
bı ve düzenin bozulması nedeniyle SBS için birçok risk etmenine sahiptirler. Hasta veya özürlü çocuğu olan ebeveynler 
günlük ve sosyal yaşam, tıbbi gereksinimler ve maddi harcamalar bakımından maddi ve manevi baskı altındadırlar (Şahin 
F  2012) 

SARSILMIŞ BEBEKTE  UYGULANACAK HEMŞİRELİK  YAKLAŞIMI 
Sarsılmış bebekler  fiziksel hasar olmadığı sürece acil birime getirilmemektedir. Acil birime  getirilen bebeklerin öykü-

sünde ise genellikle sarsılmaya  ait öykü  alınamaz. Bakım veren kişinin anlattığı hikaye sıklıkla “bebeği canlandırmak için 
sarsdığını veya oyun parkında, yataktan ya da koltuktan  düşme veya kaza ile yaralanma şeklinde yalan yanlış bir hikaye 
vardır; bu istismardan şüphelenmeyi sağlayan bir ipucudur (Şahin F 2012; Ludwig S 1984; Gözen D 2012).

 Acil birimde görevli hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının bu konudaki en önemli sorumluluğu sarsılmış bebeklerin 
erken dönemde tanılanması, acil girişimlerin uygulanması ve risk faktörlerinin belirlenerek sarsmaya engel olacak girişim-
lerin başlatılmasıdır (Kuğuoğlu S 2004; Gözen D, 2012,). 

Sarsılmış Bebek Sendromundan  Şüphenelindiğinde İzlenecek Adımlar 
1. Öykü Alma 
2. Fiziksel Tanılama 
3. Laboratuar Değerlendirme 
4. Tıbbi sorunlara yaklaşım 
5. Yasal işlemleri düzenleme 
6. Psikososyal yaklaşım 

1. Öykü Alma: Sarsıldığından şüphe edilen çocuğun tanılanmasında öykü alma önemlidir. Bu vakaların adli vakalar 
olmaları nedeniyle çocuğun ya da ailenin vereceği bilgilerin ayrıntılı şekilde kaydedilmesi, görüntü- ses kayıtlarının delil 
olarak alınması ve acil girişimlerin uygulanması belirli bir sıra düzeni içinde gerçekleştirilmelidir (Kuğuoğlu S 2004; Gö-
zen D,2012). Öykü alınırken özellikle düşme hikayesi (“çocuk ne yapıyordu?” “nasıl/nereden/ne kadar yükseklikten düş-
tü?”, “düşünce ne yaptınız?”), bakan kişi, bakım veren kişi ile çocuğun ilişkisi, önceki travmalar ve çocuğun tıbbi öyküsü 
alınmalıdır. Ayrıca sarsmayı tetikleyebilecek olan etmenler (çocuğun ağlama davranışı, huy özellikleri, kolik varlığı, aşı 
öyküsü) de sorgulanmalıdır (Şahin F,  2012). Öyküde birbiriyle çelişen ifadeler ya da ebeveynlerin ifadelerinin farklı olma-
sı, olay zamanı ile acil birime başvuru arasında geçen sürenin uzun olması, çocuğun vücudu üzerinde birden fazla bölgede 
farklı travma izlerinin (yanık, sıyrık, kırık vb) olması ve öykü ile bulguların oluşum mekanizmaları arasında uyumsuzluk 
olması sarsılmış bebek sendromunu düşündürmelidir.

2. Fiziksel Tanılama 
SBS tanısı alan bebeklerin üçte birinin acil servise ilk başvurularında tanılarının atlanması nedeniyle tam bir fiziksel 

muayene tanıda önemlidir. Tanı için çoklu disiplin yaklaşımı standart bakıma göre çok daha yarar sağlar. Tanıda göz 
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bulguları önemli yer kapladığı için muayene deneyimli hekimler tarafından (çocuk göz uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı) 
uygun aletler ve pupiller genişletilerek yapılmalıdır. Radyolojik olarak kemik taraması, 24 ayın altındaki çocuklarda 
fiziksel istismardan şüpheleniliyorsa yapılmalıdır (Şahin F 2012;Oral R 2010). 
  Çocuklarda istismara bağlı önlenebilir ölümler; solunum yetmezliği, kontrol edilemeyen kanama ve kafa içi 
kanama nedenleri ile meydana gelmektedir. Tüm bu sorunlara erken girişimde bulunmak acil birimde gerçekleştirilecek 
hızlı fiziksel tanılama ile mümkün 

olmaktadır (Gözen D 2012). 
3. Laboratuar Değerlendirmesi 
Travma sonrası acil birime getirilen çocuğa yaklaşımda hemşireler; kayıtların doğru ve 
eksiksiz tutulmasından, giysilerin uygun şekilde çıkartılarak saklanmasından, delil olabilecek materyallerin toplanma-

sından sorumludur. Ayrıca alınan örneklerin düzenli kaydedilmesi, saklanması ve zamanında ilgili birimlere teslim edilme-
sinde gerek sağlık ekibi  üyesi gerekse çocuk hakları koruyucusu olarak görev alma yükümlülükleri vardır (Gözen D 2012). 

Kaza dışı kafa travması olduğundan şüphe duyulan tüm bebek ve çocuklara beyin görüntülenmesi yapılmalıdır. İstis-
mardan şüphe edilen, yüz yaralanması, kot kırığı veya çoklu kırığı olan bir yaş altı ve fiziksel istismar bulgusunun herhangi 
bir delili bulunan altı ay altı tüm bebeklere klinik bulgusu olmasa bile beyin görüntülemesi önerilir (Şahin F  2012). Küçük 
çocuklarda sarsılma sonucu intrakranial yaralanma, retinal kanama ve kemik kırıkları sık karşılaşılan bulgulardır(Yağmur 
F 2010) Kanada’da 364 SBS tanısı almış olgu üzerinde yapılan bir çalışmada subdural kanama %86 pozitif bulunurken, 
bir başka çalışmada ölümle sonuçlanmayan kafa travmalı çocuk istismarı olgularının %80-85 inde subdural kanama görül-
müştür((King WJ 2003; Yağmur F 2010). İstismar sonucu ölümle sonuçlanan kafa travmalı çocukların yapılan otopsilerin-
de de %90 subdural hematom tespit edilmiştir

Sarsma  nörolojik bulgular yaratacak kadar şiddetli olmadığında, bebekte uzun süren beslenme güçlüğü, kusma, uyku-
ya eğilim ve huzursuzluk ile başvurabilir. Özgül olmayan bu bulgular sağlık personeli tarafından hafife alınabilir veya viral 
hastalık, kolik ve beslenme bozukluğu olarak tanımlanabilir . Böyle hafif olgularda bulgular, gerçek neden bulununcaya 
kadar iyileşmeleri nedeniyle SBS tanısı atlanabilir(Şahin F 2012). 

4. Tıbbi sorunlara yaklaşım
 Sarmaya maruz kalan bebeğe yaklaşımda öncelikle bebeğin yaşamsal bulguları değerlendirilmelidir. Hızlı bir şekilde 

sistem değerlendirmesi yapılarak metabolik, sistemik ve ortopedik sorunlara uygun girişimde bulunulur. Açık yara ya da 
kırık varlığında tetanoz ve antibiyotik profilaksisi başlatılır. Çoklu yaralanmaları (kırık, çıkık, yanık bir arada) olan çocuk-
larda multidisipliner yaklaşım uygulanır (Göze D 2012; Şahin F 2012).

5. Yasal işlemleri düzenleme 
Acil birimde görev alan tüm sağlık ekibi üyeleri ve adli birim görevlileri ekip olarak olayın istismar olduğundan şüphe 

ettiklerinde yasal birimlere bildirimde bulunularak, çocuğun korunması kararının çıkartılması ve adli sürecin başlatıl-
masını sağlamak zorundadır. Eğer hastanede Çocuk Koruma Birimi var ise işlemler sırasında bu birimin konsültasyonu 
istenmektedir (Gözen D 2012; Beyazova U, 2007). Hastanede böyle bir birim yok ise ailenin değerlendirilmesi bitinceye 
kadar çocuk hastanede tutulmalıdır. Ailenin, çocuğun hastanede kalmasını kabul etmediği durumlarda ise mahkeme kararı 
çıkartılarak çocuk korumaya alınır. 

Acil birimde görevli hekim, hemşire, konu ile ilgili diğer uzmanlar ve hastane polisi hepsi birlikte değerlendirme yapa-
rak olguyu adli makamlara ve sosyal hizmetler kurumuna bir rapor ile bildirmelidir. İstismar kesin ise cumhuriyet başsav-
cılığına adli raporla birlikte başvurulur ve çocuk için koruma kararı çıkarılmaktadır. Sosyal Hizmetler Kurumu görevlileri 
ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda aileye amacın yardım etmek olduğu açıklanmakta ve çocuk uygun ortama 
sevk edilmektedir (Gözen D 2012; Kara B. 2004)

 6. Psikososyal yaklaşım
 Çocuk istismarında çocuk ile birlikte ailenin de psikososyal açıdan değerlendirmesi yapılmalıdır. Bilgilendirme 

çocuğun ileride olası istismardan korunması açısından önemlidir . Aileye yaklaşımda suçlayıcı olmamalıdır. Aileye amacın 
onları cezalandırmak değil yardım etmek olduğu anlatılmalı, sosyal hizmetler kapsamında aileye destek verilerek çocuğun 
güvenliği sağlanmalıdır (Gözen D 2012; Kara B 2004).
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 PROGNOZ
Ağır olgularda prognoz kötüdür. Sarsılmış bebek sendromunun %12-25’i ölüm ile sonuçlanır; %35’e kadar ölüm oranı 

bildiren yayınlar vardır. Sarsma ve KDKT sonucu oluşan hasar, vakaların % 65’inde  ölüm veya kalıcı nörolojik hasara  
neden olur. Yaşayanların %30-65’inde körlük veya görmede bozukluk, %30-60’ında spastik paralizi veya ağır motor bo-
zukluk, %30’unda epileptik nöbetler ve %64’unde konuşma bozuklukları gelişir. Ayrıca mikrosefali, durağan ansefalopati, 
sağırlık görülebilen bozukluklardır. Başlangıçta bulgusu olmayan çocuklardan %25’inde uzun bir bulgusuz dönemin ardın-
dan şiddetli bozukluklar ortaya çıkabilir. Çocuk okula başladıktan sonra dikkat, bellek problemleri ve öğrenme güçlükleri 
ortaya çıkabilir. (Şahin F 2012).

ÖNLEME PROGRAMI
 Çocuklar sarsıldıktan sonra oluşan sekeller çoğu kez geri dönüşlü değildir, hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu neden-

le önleme programlarının uygulanması ve istismar oluşmadan önüne geçilmesi öncelikli yaklaşım olarak kabul edilmek-
tedir. Ailelerin doğumun hemen sonrasında sendrom hakkında bilgilendirildiği programlar bazı ülkelerde yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1990 yılında ‘Sarsılmış Bebek Sendromu Ulusal Merkezi’ kurulmuştur Bu programda 
yenidoğan bebeği olan tüm ebeveynlere doğumdan hemen sonra hastanede hemşireler tarafından SBS hakkında bilgi veril-
miştir (Şahin F 2012). Bu eğitim programlarının sonucunda New York’ta üç yıllık sürede kafa travmalarının %47 azaldığı 
bildirilmiştir (Şahin F 2012). SBS vakalarının önlenmesi için hemşirelerin aile danışmanlık eğitimleri sırasında ailelere 
sallamanın bebeğe zarar vereceğini anlatması gerekmektedir. (Yalçın S 2011). Bu amaçla “Emzirme Danışmanlığı” eğitimi 
kullanılabilir. 
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Çocuğa karşı şiddet; çocuk istismarı, çocuklara kötü muamele, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişimi ve onuru açısından 
fiili ya da olası zararla sonuçlanan her türlü fiziksel ya da duygusal zarar verici davranış, fiziksel-cinsel istismar, ihmal, 
ticari ya da başka amaçlı sömürü olarak tanımlanmaktadır. Tüm tanımlarda temelde eşit olmayan güç ilişkisi yer almaktadır. 
Şiddete maruz kalan çocuğun fiziksel hasar görmesinin yanı sıra beyin ve zeka gelişiminde sorunlar, ileriki yaşlarda 
da etkileri görülen ruhsal sorunlar yaşadıkları bildirilmektedir (Thibert AA, Salman HF 2013; Çamurdan AD, Yalın A, 
Gökler B ve ark 2011; Paavilaienen E, Tarkka MT 2003). Şiddet genellikle fiziksel ya da psikolojik olarak direkt çocuğa 
yöneltilen davranışlar şeklinde düşünülmekte ancak ihmal ve sömürünün de Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları 
Komitesi tarafından izlenmesi gereken şiddet biçimleri kapsamında yer aldığı  BM Çocuğa Karşı Şiddet Araştırmasında 
bildirilmektedir (Thibert AA, Salman HF 2013). Şiddete uğradığından şüphe edilen çocuğun değerlendirilmesinde ilk aşama 
olan öykü alma çocukla iletişimin başlaması ve yeterli gözlem imkanı sağlaması açısından önemlidir. Şiddet olgularının 
adli olgular olması nedeniyle çocuğun, ailenin ya da çocuğun bakımından sorumlu kişinin vereceği bilgilerin ayrıntılı 
şekilde kaydedilmesi, görüntü- ses kayıtlarının delil olarak alınması ve acil girişimlerin uygulanması belirli bir sıra düzeni 
içinde dikkatle gerçekleştirilmelidir (Kuğuoğlu S 2004; Kara B, Biçer Ü, Gökalp AS 2004; Aktepe E 2009). Multidisipliner 
yaklaşım gerektiren şiddet olgularının değerlendirmesinde öykü alınırken sorulacak soruların açık uçlu olarak, çocuğu 
yönlendirmeden ve konuşmak istemediğinde zorlama yapılmadan sorulması, tüm verilerin eksiksiz kaydedilmesi önemlidir 
(Gözen D,  2012). Travmaya maruz kalan çocuklarda gerek çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişim düzeyinin gerekse travma 
şiddetinin kesin olarak belirlemesinde güvenilir olan yöntemlerin kullanılması önerilmektedir (Çamurdan ve ark 2011; 
Honor G 2014). Laboratuar değerlendirmesi için delil niteliğindeki bulguların özenle korunarak alınması ve güvenli 
şekilde laboratuara gönderilmesi delillerin kullanımında büyük önem taşımaktadır (Çamurdan ve ark 2011; Gözen D 
2012). Çocuğun psiko-sosyal yönden değerlendirmesinde davranışlarının gözlemi birçok ipucu verecektir. Multidisipliner 
olarak gerçekleştirilen yeterli ve nitelikli gözlem doğru değerlendirmenin yanısıra çocuğun ileride yaşaması olası şiddetten 
korunmasını sağlayacaktır (Kazez A 2010; Depanfilis D 2006). Şiddet olgularının değerlendirmesi kapsamında çocuk 
ve aileye ait risk faktörlerinin de dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Çocuğa karşı şiddeti değerlendirmesi gereken tüm 
sağlık ekibi üyelerinin olası şiddet olgularını atlamaması açısından yaş gruplarına göre çocuğa ait risk faktörleri konusunda 
bilgi sahibi olması önemlidir (Çamurdan AD, Yalın A, Gökler B ve ark.2011; Depanfilis D 2006; Honor G 2014). 

Sonuç olarak multidisiplier yaklaşım gerektiren istismar olguları için risk faktörlerini belirleme, şüphe duyulan olguların 
bildirimini gerçekleştirme, tıbbi ve bilimsel olarak tüm değerlendirme sonuçlarını doğru şekilde tanımlayabilmede tüm 
sağlık çalışanlarına sorumluluk düşmektedir (Honor G 2014).  
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10. Thibert AA, Salman HF. (2013). Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Klavuzu. BM 2006 Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
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Ekstravazasyon
Neslihan Kızıl

İ.Ü. İstanbul Tıp fakültesi Çocuk Yoğunbakım Ünitesi

Ekstravazasyon, intravenöz uygulama sırasında bir ilacın istemsiz olarak perivasküler ve subkütan boşluğa verilmesi 
ya da sızmasıdır.İlaç sinir, tendon ve eklemlerde hasar oluşturabilir ve bu hasar haftalar ya da aylar sürebilir.

RİSK FAKTÖRLERİ
• Küçük çaplı narin venler
• Dolaşım bütünlüğü zayıflamış kişiler
• Beden ısısında değişiklik, kan basıncında yükselme
• Kateter veya iğne türü
• Kateter veya iğnenin travmatik bir şekilde yerleştirilmesi
• Yerleştirilen iğne veya kateterin yanlışlıkla oynatılması
• İlacın vezikant potansiyeli
• İlacın konsantrasyonu
• Rahatsızlık bildirememe durumu( çok küçük yaşta veya komada olan)
• Damar bütünlüğü bozulmuş bireyler

Ekstravazasyon Yaralanmasına Sebep Olan İlaçlar
Ozmotik olarak aktif ajanlar:  Kalsiyum ve potasyum gibi iyonize formda katyonlar içeren hipertonik solüsyonlar hücre 

membranını geçerek ozmotik dengesizliğe neden olurlar. Hücrenin transport mekanizmaları bozulur ve hücre ölümü ortaya 
çıkar. Bu guruba giren diğer ozmotik olarak aktif ajanlar klasiyum glukonat, potasyum ve kalsiyum klorid, radyograk in-
celemde kullanılan Renografin 60, %30 ürea içeren ve %10 glukoz solüsyonlardır. Ayrıca hipertonik parenteral beslenme 
solüsyonları da bu gruba gireri

İskemi yaratan ilaçlar: katekolaminler ve vazopressin lokal iskemi oluşturarak yaralanmaya neden olur. Epinefrin, 
norepinefrin, metaraminol, dopamin ve dobutamin ekstravazasyonundan sonra iskemik nekroza neden olarak doku nekro-
zuna neden olurlar. Direkt hücre toksisitesine neden olan ilaçlar:  Ekstravazasyon yaralanmalarında ortaya çıkan doku 
hasarının çoğunluğu bu bölgede doku içine geçen ilaçların canlı hücreler üzerinde yarattığı direkt toksik etki ile ortaya 
çıkar. Bu yaralanmaya en sık kemoterapötik ajanlar neden olur.  Bu gruba giren diğer ilaçlar sodyum bikarbonat, sodyum 
tiopental (pentotal), digoxin, diazepam, nafcillin ve tetrasiklindir.

Ekstravazasyonu önlemek için alınacak önlemler
• Vezikantları teknik ve teorik yönünden yeterli bilgiye sahip olduğunda uygulamak
• Damar seçimini yaparken uygulama yerini rahat gözlenebilecek şekilde ve damarın büyüklüğüne dikkat ederek seçmek
• Öncelik sırası ön kol, el sırtı ya da bilek ve en son olarak antekübital venler olmalıdır,
• Lenfödem, radyoterapi alınan bölge ya da daha önceden uygulama yapılmış ve tam iyileşmemiş bölgelerdeki venleri 

kullanmaktan kaçınmak,
• İlaç öncesinde damar yolundan emin olmak için SF ile kontrol etmek, ilaç bitiminde iğne çekilirken bir sızıntı olma-

sını önlemek için enaz 10 ml SF vermek
• Kemoterapik ajanları en uygun sulandırma ve uygulama yöntemlerine göre uygulamak.

Ekstravazasyonun ilk günlerdeki belirtileri
• Kaşıntı, eritem, inflamasyon görülür.
• İğne giriş yerinde sızıntı şeklinde ağrı, yanma, şişlik görülür.
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Takip eden diğer günlerde belirtiler
• Kapiller damarlarda tromboz
• Eritrositlerin ekstravazasyonu
• Kollajen yıkımı
• Ağrı, eritem ve endürasyonla birlikte ciltte soyulma gelişebilir

Ekstravazasyon sonrası ilk haftalardaki belirtiler
• Değişik derecelerde ağrı
• Yara sahasını sklerozu
• Derinin atrofiye gitmesi
• Ülserasyon görülebilir
• Tendonlar ve nörovasküler yapılar açıkta olabilir
• Bu dönemde sıklıkla yarada enfeksiyon gelişir.

Ekstravazasyonda Yapılacak Uygulamalar
• İnfüzyonu durdurulur
• Kateter yerinden oynatılmaz 
• Doktora iletilir.
• Eğer IV antidotu varsa kanül çıkartılmadan önce uygulanır.
• Kanül yavaş bir şekilde çıkarılır.
• Ekstravaze bölgeye basınç ve alkol uygulanmaz.
• Ekstravaze ekstremite kalp seviyesinin üstünde elevasyona alınır ve 48 saat devam ettirilir.
• Ekstravaze olan ilaca göre sıcak ya da soğuk uygulama yapılır.
• Ekstravaze bölgeye hasarı azaltmak için bazı ilaçlarda Dimetilsülfokside (DMSO) uygulanabilir.
• Sıcak uygulama gerektiren vezikan ilaçların ekstravazasyonunda, sıcak uygulama ile birlikte hiyalüronidaz kullanılabilir.
• Ekstravaze bölgede ağrı şiddetli ise lokal olarak etil klorür ve sistemik olarak analjezik uygulanır.
• Eritem kayboluncaya kadar günde iki kez steroidli krem uygulanabilir.
• Ülserasyon geliştiğinde, günde 2-3x1 nemli ıslak pansuman uygulanır. Enfeksiyonu önlemek amacıyla gümüş sülfo-

diazin kullanılır. Yara bölgesi, steril kuru gaz ve sargı ile basınç oluşturmadan kapatılır.
• Nekroz geliştiğimde plastik cerrahi konsültasyonu ile hasta, cerrahi debridman için hazırlanır. Medikal tedaviye yanıt 

vermeyen ve devam eden ağrı, kalıcı lokal ağrı, ciddi ya da genişleyen ekstravazasyon, ülser ya da skar oluşumu ve kom-
partman sendromu riski olduğu durumlarda cerrahi girişim uygulanmalıdır.

• Ağrı, hareketsizlik, skar dokusu, tendon ve kas kayıplarına bağlı oluşabilecek kontraktürleri önlemek amacı ile fizyo-
terapist ile işbirliği yapılır. Fizik egzersizlerin düzenli yapılması için hasta/aile bilgilendirilir.

• Uygulanan her işlem ve bakım, hemşire gözlem formu, ekstravazasyon kayıt formu ve ilgili tüm formlara kayıt edilir.

Kaynaklar 
1) Kaya,D. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Yara Bakımı ve Tedavisi Sem-

pozyum Dizisi No:67 s.173-183
2) Ermiş,İ. , Topalan,M. ,Erkeş,N. Acta OrthopTraumatol Turc 29. 317-320
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Yenidoğan Taramaları
Şehriban Aydın

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları A.B.D Neonotoloji B.D

Yenidoğan taramaları,tedavi edilmediğinde zarar verme potansiyeli olan hastalıkların tanısı
Ve erken tedavisi için kurulmuş toplum temelli bir sistemdir.
Tarama programları, erken tanı için sistemli olarak uygulanan ve aşağıdaki koşullar göz önüne alınarak planlanan erken 

tanı ve yaklaşımlardır.
Tarama yapılacak hastalık veya durum;
Toplumda yeterli sıklıkta görünüyor olması
• Tanıda gecikmenin bebekte  geri dönüşümsüz hasar yaratabilecek olması
• Pahalı ve invazif olmayan, basit ve güvenilir testler ile taranıyor olması
• Yenidoğan döneminde belirtilerin az olması ve klinik olarak atlanabilir olması
• Erken tanı konulması halinde hastalığın seyrinde değişiklik yapılabilmesi ya da tamamen tedavi edilebilmesi
Bu nedenle, doğumsal metabolik hastalıkların tarama programları kapsamına alınması büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Tarama Programı
• Ulusal Fenilketonüri Tarama Programı
• Ulusal Hipotroidi Tarama Programı
• Ulusal Biyotinidaz Tarama Programı
• Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı

Yenidoğan Metabolik  Tarama Programında Örnek Alınması
• Yenidoğan taraması için kan örneği, doğumdan sonraki 48-72.inci saatlerde alınmalıdır. Ancak,prematürelerde ,1500 

gr altı bebeklerde,TPN ile beslenen bebeklerde örnek 7.gün civarında alınmalı,eğer hastanede kalış süresi 14 günden 
uzunsa taburcu olmadan önce,1 aydan uzunsa 1.ayda alınacak yeni örnekte yinelenmelidir.

• Bebeğe kan değişimi yada diyaliz yapılacaksa, değişim yapılmadan önce alınmalı,işlem sonrasında alınmışsa 72 saat 
beslenmeyi takiben tekrar alınmalıdır.

• Kan alınması için bebeklerin topuğunun plantar yüzlerinin medial veya lateral kısımları kullanılmalıdır.
• Örnek alınması için kullanılacak filtre kağıdı üzerinde formda yer alan bilgiler tam ve eksiksiz doldurulmalıdır.
• Kan akışını artırmak için kan alınan bölge ılık bir havlu veya avuç içi ile ısıtılmalıdır.
• Kan almadan önce deri %70’lik isopropyl alkol ile temizlenmelidir.
• Kan alma işlemi için steril lanset kullanılmalı, ilk kan damlası silinmelidir. Filtre kağıdının tek yüzüne ve işaretli 

alanın tamamını kaplayacak şekilde kan örneği alınmalıdır.
• Kanın hemoliz olmaması veya seyrelmemesi için topuk sağılmamalı, aşırı derecede sıkılmamalıdır.
• Tüm topuk kanları standart kan örneği kağıdına alınmalıdır.
• Kan örneği kapiller tüpe ve edtalı tüpe alınmamalı,periferik venler tercih edilmemelidir.(Yanlış pozitiflik/negatiflik)
• Kan alındıktan sonra,kuruması için oda sıcaklığında(18-22)C de 2-3 saat bekeletilmeli,bu esnada ısı ve ışık teması 

engellenmedir.
• Örnek kuruduktan sonra nem almayacak şekilde Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ulaştırılana  kadar kurumdaki bir 

buzdalabında kutu içinde bekletilmelidir.

Genişletilmiş Yenidoğan Taramaları
Ülkemizde yenidoğan bebeklerde genişletilmiş metabolik hastalık taraması bazı üniversite klinikleri ve özel 
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laboratuarlar tarafından uygulanmaktadır.Tarama uygulunan bebek sayısı kısıtlıdır.Taraması yapılan hastalıklar;
	Galatozemi
	Konjenital Adreanal Hiperplazi
	Kistik Fibroz
	Lizozomal depo hastalıkları
	Konjenital enfeksiyon taramaları
	Hemoglobinopatiler
	Alfa-1-antitripsin eksikliği

Yenidoğan İşitme Tarama Testleri
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nün 2007/5 genelgesi gereğince;
	Doğum yapılan hastanelerde her yenidoğana taburcu olmadan işitme tarama testlerinin uygulanması esastır.
	 Herhangi bir nedenle işitme tarama testi uygulanamayan bebekleri bu testin yapıldığı diğer hastanelere 

yönlendrilmesinin yapılarak, yenidoğan iştme tarama testi uygulanması sağlanmalıdır.

Kaynaklar
1-Saudubray J., Berghe G. (2012). Inborn MetabolicDiseases. s:100–108

2-Baker M.W., Grossman W., Laessig RH., et al.(2009). Development of a routine newborn sceening protocol for severe combined ımmunodeficiency. 

J.Allergy clin Immunol s:522–527

3-Çoban A., İnce Z., (2012). Neonotoloji: Tedavi Girişimler, Sık Karşılaşılan Sorunlar, Hastalıklar ve İlaçlar. 1.baskı. İstanbul. s:150–154

4-Devecioğlu Ö.,Çıtak A., (2013). Pediatride Rutinler. İstanbul. s:317

5-Neyzi O., Ertuğrul T., (2010). Pediatri. 4.baskı. İstanbul. s:59

6-California Department of Healt services:California Newborn Screening Program,Sacramente,CA 2004.Available at:http://dhs.ca.gov/pcf/gdb/html/

NBS 

7-T.C Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Genelge 2006/130 (www.sağlık.gov.tr/TR/belge/1–3295/neonatal-

tarama-probramı-genelgesi–2006–130.html)
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Kawasaki Hastalığı Tanılı Hastanın
Hemşirelik Bakımı - Olgu Sunumu

Serap Balcı
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi   

Kawasaki hastalığı, akut bir çocukluk çağı febril vaskülitidir. Olguların %80’ni 5 yaşından küçük çocuklar oluşturmak-
tadır. Sadece %5 olgu 10 yaşından büyüktür. Erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. 

 Kawasaki hastalığının seyri akut, subakut ve konvelesan dönem olarak  3’e ayrılabilir.
Akut Ateşli Dönem: Yaklaşık 10-14 gün sürer. Bu dönemde yüksek ateş, döküntü, konjunktivit, çilek dili, el ve ayak-

larda eritem ve şişlik, lenfadenit ve bazen de aseptik menenjit ve karaciğer tutulumu görülür. Miyokard etkilenmesi de bu 
dönemde ortaya çıkabilir. Karın ağrısı ve safra kesesinde hidrops görülebilir.

Subakut Dönem: Yaklaşık 2-4 hafta sürer. Bu dönemde klinik bulgular hızla geriler. Artrit, trombositoz, parmak uç-
larından başlayan el ayası ve ayak tabanlarında soyulma görülür.  Bu dönem ateşin başlangıcından sonraki 3-4. haftada 
devam eder. Koroner arter anevrizmaları ve akut koroner tromboza bağlı ani ölüm riski bu evrede ve konvelesan periyodun 
erken döneminde en yüksektir.

Konvelesan Dönem: Bu dönem genellikle başlangıçtan 6-8 hafta sonra görülür. Tüm klinik bulgular kaybolduğunda 
başlar ve sedimentasyonun normale inmesine kadar devam eder. Bu aşamada sıklıkla ekokardiyografi ile koroner arter 
anevrizması belirlenir. Bu dönemde el ve ayak tırnaklarında yatay oluklar (Beau çizgileri) görülebilir.

 Tanı; anamnez, fizik muayene, laboratuvar  testleri ile benzer bulguları olan hastalıkların ekarte edilmesi ile tanı 
konur. Tanıda en az 5 gündür süren ateş ve  aşağıdaki bulgulardan en az dördünün bulunması gerekir.

            1. Eksüdasız konjunktivit
2.Ağız boşluğu ve dudaklarda değişiklikler (dudaklarda eritem ve çatlaklar, orofarenkste hiperemi, çilek dili)  
3. El ve ayaklarda eritem ve şişlik, parmak uçlarında soyulma  
4. Polimorf karakterli ve daha çok gövdede görülen ekzantemler 
5. Servikal lenfadenopati (en az 1.5 cm çapında)  
Tedavi: İntravenöz immünglobulin (IVIG) ve yüksek dozda aspirin verilir. Yanıt alınmazsa intravenöz yüksek doz 

steroid tedavisi önerilmektedir.
Kawasaki tanılı Olgu sunumu,  aşağıda verilen hemşirelik tanıları doğrultusunda tartışılacaktır.
Hemşirelik Yaklaşımı: Kawasaki tanılı bir çocukta şu hemşirelik tanıları konulabilir.
- Vücut ısısındaki artışa bağlı Hipertermi, 
- Oral kavitedeki ülser ve dudaklardaki çatlaklığa bağlı Oral Mukoz Membranda Değişiklik, 
- Eklemlerde meydana gelen artrite, ağız içi ülserlerine, avuç içi ve tabanlarda meydana gelen eritemlere bağlı Ağrı, 
- Vücuttaki lezyonlar, ödeme bağlı Deri Bütünlüğünde Bozulma, 
- Dildeki, ağız mukozasındaki,dudaklardaki ve farenksteki lezyonlara bağlı Beden Gereksiniminden Az Beslenme, 
- Antikoagülan kullanımına bağlı Kanama Riski gibi. 
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Mantar Zehirlenmesiyle Gelen Hastanın 
Hemşirelik Bakımı

Gurbet Kuzucan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Zehirlenmeler çocukluk çağının sık görülen ve önlenebilir acil hastalıklarındandır. Tüm zehirlenme olgularının yakla-
şık üçte ikisini çocukluk yaş grubu oluşturmaktadır. Zehirlenme etkenleri çoğrafi bölgeye, mevsimlere, toplumun gelenek 
ve göreneklerine, yaş grubuna ve sosyo-kültürel düzeye göre farklılıklar gösterir (Patıroğlu ve ark. 2009). 

Yaklaşık 5000 mantar türü tarif edilmekle beraber bunların yaklaşık 100’ü toksin ihtiva etmektedir. Her ne kadar ze-
hirli mantar oranı düşük görünse de zehirli olan ve olmayan mantarların ayırt edilmesindeki güçlükler nedeniyle doğadan 
toplanan mantarların alımında her zaman zehirlenme riskinin olduğu unutulmamalıdır. Görüntü, tat ve kokularıyda zehirli 
olan ve olmayan mantarların ayrımlarını sağlayabilecek karakteristik özellikleri yoktur. En tehlikeli mantar zehirlenmesin-
den Amanita türleri (A.phaloides, A.verna, A.virosa), Gyromitra asculenta ve Golerina türleri sorumludur ( Deniz, Saygın 
2008). Amotoksinlerin karaciğer üzerinde ciddi etkileri vardır ve ölümcül mantar zehirlenmelerinin % 90’ından sorumlu-
durlar. Asemtomatik inkübasyon dönemi, gastrointestinal şikayetler ve hepatoksik evreyle tanımlanan bu süreci takiben  
multıpl organ yetmezliği gelişebilir ve ölümle sonuçlanabilir (  Erden ve ark. 2013).

       Sonuç olarak, ülkemizde halk sağlığını tehdit eden önemli bir sağlık problemi olan mantar zehirlenmeleri, zehirli 
ve yenilebilen mantarlar konusunda oluşacak toplumsal bilinçle önemli oranda azaltılabilir. Ancak seralarda özel olarak 
yetiştirilen ve marketlerde ambalaj içinde satılan, firma adı ve adresi belli olan mantarların tüketilmesiyle zehirlenmeler 
önlenebilecektir ( Deniz, Saygın 2008).     

Kaynaklar
1. Deniz, T., Saygun, M. (2008).  Acil Servise Bir Ay İçerisinde Başvuran 62 Mantar Zehirlenme Olgusunun İrdelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 

7(1), 29-32. 

2. Erden, A., Esmeray, K., Karagöz, H., Karahan, S., Gümüşçü, H.H., Başak, M., Çetinkaya, A., Avcı, D., Poyrazoğlu, K.O. (2013). Acute Liver Failure 

Caused By Mushroom Poisoning: A case Report and Review Of The Literature. International Medical Case Reports Journal, 6: 85-90.

3. Kondolot, M., Akyıldız, B., Gözözen, F., Kurtoğlu, S., Patıroğlu, T. (2009). Çocuk Acil Servisine Getirilen Zehirlenme Olgularının Değerlendiril-

mesi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi.  Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52: 68-7.
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Protein Enerji Malnurrisyonu 
Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı

Havva Özgür Gürkan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde sağlıklı olma, büyüme ve gelişme için yeterli beslenme şarttır. Yeterli ve 
dengeli beslenme bireyin yaşına, cinsiyetine, içinde bulunduğu fizyolojik duruma göre ihtiyacı olan bütün besin öğelerini 
ve enerjiyi yeterli miktarda alabilmesidir. Buna karşılık yetersiz beslenme sağlıkta bozulmaya ve birçok hastalığa yatkınlık 
yaratır. 

Erken yaşlardaki besin eksiklikleri, sağlıkta ve büyümede uzun dönemde bozulmaya sebep olabilir. İki yaş altında 
yetersiz beslenen çocukların erişkin dönemdeki boyları genetik kapasitelerinin altında olur. Erken çocukluk döneminde 
yetersiz beslenmiş olan erişkinlerin entelektüel becerilerinin bozulmuş olduğunu ve fiziksel kapasitelerinin de azaldığını 
gösteren kanıtlar vardır. Böylece toplumdaki malnütre çocuk oranı, toplumun ulusal gelişimini de etkiler.

Protein enerji malnütrisyonu (PEM), protein ve enerji yetersizliği sonucu normal büyümenin duraklaması şeklinde 
bulgu veren ve neredeyse her zaman diğer besin öğelerinin eksikliklerinin de eşlik ettiği patolojik bir tablodur. PEM en 
sık, beslenme için başkalarına bağımlılığın ve dış faktörlerden etkilenmenin belirgin olduğu erken çocukluk döneminde 
görülür.

DSÖ’nün referanslarına göre ağır malnütrisyonu olan hastalar, iştahsızlık, alt solunum yolu enfeksiyonu, ciddi solukluk, 
yüksek ateş, ciddi dehidratasyon ve bilinçte etkilenme gibi komplikasyonlar varlığında hastanede tedavi edilmelidir. 

DSÖ verilerine göre dünyada 5 yaş altı ölüm nedenlerinin en az yarısından, yetersiz beslenme (malnütrisyon) sorumludur.
Malnütrisyonun Nedenleri
1.Enerji ve Besin Ögelerinin Yeterince Tüketilememesi
2- Çevre Sağlığı Koşullarının Yetersizliği 
3- Beslenmeyle İlgili Sosyo-Kültürel  Etmenler 
4-Doğuştan   veya   Sonradan   Gelişen Hastalıklar 
 PEM’in olumsuz sonuçları ;
	 PEM’lu çocuklarda enfeksiyonlar ağır ve uzun sürelidir.
	 Büyüme-gelişme geriliği yaratır.
	 Çocuğun öğrenme yetisi bozulur.
	 Zihinsel gelişimde hasar oluşturur.
	 Çocuk ölümlerinin temel nedenlerinden biridir.

PROTEİN ENERJİ MALNUTRİSYONU OLAN HASTA: OLGU SUNUMU
H.N.A., 6 aylık, kız hasta. Miyadında, normal spontan doğum ile 3280 gr ağırlığında ve 48 cm boyunda doğan hasta; 

postnatal takiplerinde belirgin ekstremite kısalığı saptanması üzerine yapılan tetkikler sonucunda “akondroplazi” tanısı 
almış. Hasta doğum sonrası ilk 40 gün sadece anne sütü ile beslenmiş. Sonrasında emmemiş. Formül mama başlanmış. Ek 
gıda almıyor.

Son bir aydır burun akıntısı şikayeti olan hasta, önce özel hastaneye başvurmuş. Önerilen tedavi ile şikayetlerinin gerilememesi 
üzerine hastanemizin çocuk acil polikliniğine başvurmuş. Yapılan muayenesinde akut bronşiolit tespit edilen hasta; solunum sıkıntısı 
ve akut bronşiolit atak tedavisi amacı ile genel pediatri sevisine yatırılmıştır.boccavirus + tespit edilmiştir. 

Fizik muayene bulgularında:Kalp tepe atımı: 124/dk ; dakika solunum sayısı 44/dk, Ateş:36.8’C. Expiryum hafif uzun 
ve kaba raller tespit edilmiştir. 

Hasta monitörize edildi. Ampisilin-sulbaktam tedavisi uygulandı. Nebul tedavisi uygulandı. Yakın solunum takibi 
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yapıldı. İV.sıvı başlandı. Oksijen desteği sağlandı,SpO2 %96.
Tartı: 4,100 gr (3p altında)
Boy : 57 cm (3p altında) . Gomez sınıflandırmasına göre (%50) ağır malnutrisyon tespit edilmiştir. Cilt  turgoru ve 

tonusu azalmış. Solukluk yok, ikterik görünümde, ödem yok.Deri altı yağ dokusu yok. Ağır malnutre olan hasta Çocuk 
Metabolizma polikliniğine konsulte edilmiştir. Enteral alımı başlatılan hastaya günlük tartı izlemi yapılmıştır. Refeeding 
sendromu açısından yapılan takiplerinde bir sorun yaşanmamıştır.

Yapılan biyokimya tetkikleri ve kan sayımıları normal sınırlarda bulunmuştur.
Hastanın kranial USG’sinde parenkim patolojisi izlenmemiştir. Batın USG’sinde karaciğier ve dalak boyutları normal 

sınırlarda saptanmıştır.
Yapılan tedavi ve takibi sonucunda solunum sıkıntısı gerileyen hastanın antibiyoterapisi 10 güne tamamlanrak 

kesilmiştir, nebul tedavisi  kesilmiştir.
Genel durumu iyi , vital bulguları stabil olan hasta ebeveyn eşliğinde taburcu edilmiştir. Taburculuk sonrası ; genetik, 

endokrinoloji ve gastroenteroloji kotrolleri planlanmıştır.
Kullanmakta olduğu ilaçlar : High Energy mama 5x100cc, multivitamin şurup 1x1/2 ölçek,
Çinko şurup 1x1 ölçek.
Enfeksiyon hastalıkları ile PEM arasında döngüsel bir ilişki vardır. Genellikle malnütrisyonlu çocuğun hastaneye 

başvurma nedeni eşlik eden değişik enfeksiyonlardır. Ancak ağır vakalarda ateş gibi enfeksiyon bulguları nadir görülür ve 
enfeksiyonu saptamak kolay olmayabilir. Hastaneye yatan hemen hemen her malnutrisyonlu çocukta enfeksiyon olduğu 
kabul edilmelidir.

Olgumuz, PEM ile Enfeksiyon hastalıkları arasındaki döngüsel ilişkinin bir örneğidir.

Protein enerji malnutrisyonunda hemşirelik bakımı
Malnutrisyonun önlenmesinde, hastanın hastanede kalış süresinin ve maliyetin azaltılmasında hemşirelik bakımı 

önemlidir.
Beslenme yetersizliğinin en erken göstergesi düşük tartıdır.  Beslenme durumunu değerlendirebilmek için ;
*besin tüketim kaydı alınmalı ve hasta tarafından alınan diyet kontrol edilmeli,
*antropometrik ölçümler 
*biyokimyasal parametreler 
 *klinik belirtiler ve sağlık öyküsü
 *psikososyal veriler değerlendirilmelidir.
Klinik bulgular; beslenme yetersizliğinin süresi ve şiddetine, diyetin kalitesine, kişisel faktörlere (yaş, enfeksiyon) göre 

farklılık gösterir.
Hastaya, diyetinde yüksek kaliteli protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral alımı sağlanmalıdır. Çocuğu beslemeye 

çalışırken çocuk mümkün olduğunca rahatsız edilmemelidir. Temiz, kuru, sıcak tutulmalı, beslenme sırasında sabırlı 
olunmalıdır. Çocukla ilgilenilmeli, ismiyle çağrılmalı, cevap vermese bile çocukla konuşulmalıdır.

Başlangıçta az az, sık sık, gece ve gündüz 2-3 saat aralıklarla beslenmelidir. Kusma varsa beslenme aralıkları açılmalı, 
ağızdan alamıyorsa almayı reddettiği miktar nazogastrik yolla verilmeli veya çocuk damardan beslenmelidir.

Dehidratasyonu olan ve elektrolit dengesi bozuk olan çocuklara sıvı-elektrolit tedavisi ala bilirse oral yolla, değilse 
intravenöz yolla verilmelidir. 

Vitamin mine ral düzeyleri normale döndürülmeye çalışılmalıdır. (vitamin E, vitamin A, selenyum, çinko, demir v.b. 
esansiyel vitamin ve minerallerin verilmesi ile)

Enfeksiyonu olanlar uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.
Anne sütü ya da uygun ek gıdalarla yeterli beslenme sağlanmalı ve sürdürülebilmelidir.. 
İyileşme döneminde  çocukların sadece beslenmesi değil fiziksel ve psikolojik yönleri de dikkate alınmalıdır. Ağır 

malnutrisyonda mental ve davranış gelişimi gecikir. Bu nedenle çocuklara sevecen yaklaşmalı, neşeli bir ortam sağlamalı, 
oyun ortamları düzenlemeli ve fiziksel aktivitelere katılmalarına destek olunmalıdır.
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Olgumuzda ; 
*Beslenmesine  yönelik : Öneriler doğrultusunda yüksek kaliteli protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral alımı 

sağlandı. . Diyetisyen önerisi ile, 150 kcal/kg/gün ve 3,5 g/kg/gün proteinli ek besin içeren program uygulanmaya başlandı. 
Diyetini tam tüketip tüketemediği yakından takip edildi. Hasta diyetini oral tüketebildi, kusma gözlenmedi. Günlük tartı 
takibi yapıldı. Önerilen diyetini almaya başladığında 3680 gr ağırlığında olan hasta 10 günlük beslenme tedavisi sonunda 
3900 gr ağırlığına ulaştı. Ayına uygun ek gıdalar diyetine eklendi. 

*Aspirasyon riskinine yönelik : Hastanın beslenme sırasında, 45 derecelik açı ile beslenmesi sağlandı . Anneye eğitim 
verildi. Beslenme sonrası yan yatırılması sağlandı.

*Hastamızın cilt altı yağ dokusu gelişmediği için, cilt bütünlüğünün korunmasına yönelik: Temiz, kuru, sıcak tutulması 
sağlandı. Pamuklu, yumuşak, temiz ve kuru giysiler giydirilmesi konusunda anneye eğitim verildi. Üç günde bir tam vücut 
banyosu yapması sağlandı. Cildi, bebek cildine uygun nemlendiricilerle nemlendirildi.

*Hipotermi riskine yönelik : Ateş takibi yapıldı. Pamuklu, yumuşak, temiz ve kuru giysiler giydirilmesi sağlandı. Oda 
sıcaklığı kontrol edildi.

*Oral mukozit oluşma olasılığına yönelik : 3x1 ağız bakımı yapıldı. Hastada oral mukozit gözlenmedi. Mamalarını 
biberonla aldığı için onların sterilizasyonu sağlandı. 

*Solunum sıkıntısı için direktif edilmiş olan inhaler tedaviler uygulandı.
*Var olan enfeksiyonu için direktif edilen antibiyotikler uygulandı. Hasta monitör ile takip edildi. Yakın vital bulgu 

takibi yapıldı. El yıkama konusunda anneye eğitim verildi.

Malnutrisyonun önlenmesi ve korunma
- Altı aydan sonra çocuklara ek besinler verilmeye başlanmalı, yeterli çeşit ve miktarda ek besinler çocuğa verilmelidir.
- Çocuklara nişasta ve şekerden zengin, proteinden fakir besinler veril memelidir.
- Anneler bebek beslenmesi konusunda eğitilmelidir.
- Çocuklar aşılanmalı, iyi beslenmeli ve çevresel koşullar düzeltilerek enfeksiyon lara karşı korunmalıdır.
- Aile planlaması eğitimine ve hizmetlerine önem verilmelidir.                         
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Çocuk Kliniklerinde Yaşanan Etik İkilemler 
ve Çözüm Önerileri

Gülçin Bozkurt
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Çocuk kliniklerinde çalışan hemşireler; bakım verdiği hasta grubunun, verilen hizmetin ve hizmet sunulan ortamın özel-
likleri nedeniyle etik ikilemlerle sık karşılaşmaktadır. Karmaşık ve kişiyi ikilemde bırakan etik sorunlar ahlaki bir yargıda 
bulunmayı ve seçim yapmayı gerektirir. İkilemlerde mutlak doğru veya yanlış tanımlanabilir basit ve kesin çözümleri olmaz. 

Çocuk kliniklerinde sık yaşanan etik ikilemler:
• Onay alma
• Yetki
• Organ nakli
• Doğruyu söylememe
• Hastane kuralları
• 	İşbirliğini reddetme
• 	Ailenin çocuk üzerindeki kararları
• Tedavi reddi (anne-baba/doktor) 
• 	Yaşamının sonuna gelmiş çocukların durumu
• Yeniden canlandırma yapmama isteği
• Ağır özürlü çocukların tedavisinde sınırlar
• Tedavinin kısıtlanması/kaynakların kullanımı
• 	Hekim istemini uygulama/uygulamama
• Meslektaşların etik ya da yasa dışı davranışları 
• Yetersiz koşullarda çalışmayı reddetme
• Yeterli olmayan sağlık çalışanları
• 	Bireye saygı eksikliği
Etik ikilemler sık yaşanmakla birlikte, hemşirelerin rol ve işlevleri de genişledi ve dolayısı ile etik karar verebilme gücü de arttı. 

Çocuk hemşiresinin en önemli sorumluluğu ortaya çıkan etik ikilemleri, temel etik ilkeleri rehber alarak çözüme ulaştırmak olmalı-
dır. Etik ikilemler insan hakları, hasta hakları, sınırlı kaynakların paylaştırılması ve yaşamı uzatan girişimlerin yaşam kalitesine etki-
leri konularıyla birlikte ele alınmalıdır. İkilemlerin çözümünde etik ilkelere dayalı karar verme süreçlerinin kullanılması gerekir. Etik 
ikilemlere çözüm oluştururken; otonomi, yarar sağlama, zarar vermeme, adalet/ kaynakların adil dağılımı gibi temel etik ilkeler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Kaynakların adalet ilkesi çerçevesinde adil paylaşımı bilimsel ve etik açıdan haklı çıkarılabilecek ölçüt-
lere dayanmakla mümkün olur. Etik karar verme sürecinde; etik ikilemlere yönelik, etik ilkelere ve gerçeklere dayalı kapsamlı bilgi 
edinilmeli, olası seçenekler arasında değerlendirme yapılarak etik ilkelerle tutarlılık gösteren çözümler bulunmalıdır. Etik ilkelerin 
yanı sıra mevcut yasalar da dikkate alınmalı ve kurumdaki etik komiteden danışmanlık istenmelidir. Etik ikilemlerin çözümünde iyi 
bir iletişim becerisi en güçlü araçtır. Sağlık profesyonellerinin mesleki yeterlilikleri, temel etik ilkeler ve yasal düzenlemeler konu-
sunda bilinçli olmaları, ekip çalışması anlayışının benimsenmiş olması etik ikilemlerin önlenmesine ve etkin çözümlerin oluşturul-
masına katkı sağlayacaktır. Yasal düzenlemelerin olmadığı durumlarda etik çatışmalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yasal düzenle-
meler yanı sıra kurumsal düzeyde etik komitelerin oluşturulması ve etik rehberlerin hazırlanması gibi düzenlemeler profesyonel ve 
etik ilkelere dayalı, daha nitelikli karar vermeyi ve nitelikli hizmet sunumunu sağlayarak hasta/aile memnuniyetini destekleyecektir.

Sonuç: Etik ikilemlerin azaltılması ve sağlıklı çözümler üretilebilmesi ekip yaklaşımının benimsenmesi ve hemşirelerin kararlara 
daha fazla katılımlarının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Sağlık profesyonellerinin ortaya çıkabilecek etik ikilemler ve onların 
olası nedenleri hakkında yeterli bilgiye ve etik duyarlılığa sahip olmaları etik sorunların önlenmesinde ilk adımdır. Hasta için en iyi 
olanın her zaman ilk düşünülmesi gereken şey olduğu unutulmamalıdır.
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Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Rikets, epifizyal büyüme plağında yetersiz mineralizasyon ile sonuçlanan çocukluk çağı kemik hastalığı olup D vita-
mini eksikliği ya da kalıtsal bozukluklar sonucu gelişebilir (Prentice 2013). Dünyada riketsin en yaygın nedeni D vitamini 
eksikliğidir. Riketsin D vitamini yetersizliğine bağlı olan türüne “nutrisyonel rikets” denir (Erol ve ark. 2006; Cesur 2012).  
Aktif D vitamininin temel görevi intestinal kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) emilimini sağlayarak parathormon ile birlikte or-
ganizmanın kalsiyum/fosfor dengesini korumaktır (Hatun ve ark. 2003; Hatun 2012). Nutrisyonel rikets, D vitamini ya da 
Ca yetersizliği sonucu organizmanın Ca dengesinin intestinal emilim yerine, kemiklerden Ca mobilizasyonu ile sağlandığı 
bu süreç sonunda gelişmektedir (Hatun ve ark. 2003; Erol ve ark. 2006).

Çocuklarda D vitamini durumu Amerikan Çocuk Endokrin Birliği’nin önerilerine göre değerlendirilmektedir. Buna göre 
15-20 ng/ml yetersizlik, <15 ng/ml eksiklik ve < 5 ng/ml şiddetli eksiklik olarak kabul edilmektedir (Misra ve ark. 2008). 
Genel olarak eksiklik/şiddetli eksiklik durumlarında bir süre sonra çocuklarda rikets, erişkinlerde ise osteomalazi gelişmekte-
dir (Hatun 2012). Adolesanlarda ise serumda 25OHD 20 ng/ml’nin altında olduğunda vitamin D eksikliğinden, 20-30 ng/ml 
aralığında olduğunda ise vitamin D yetersizliğinden söz edilir (Perez-Lopez ve ark. 2010; Ercan ve Önal 2012). 

Ülkemiz güneşten zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen D vitamini yetersizliği gebe kadınları, bebekleri ve 
adolesan çağındaki çocukları etkileyen önemli bir sorundur (Hatun ve ark. 2003; Cesur 2012).  Nutrisyonel rikets en sık 4 
ay-3 yaşlar arasında görülmesine rağmen, maternal D vitamini eksikliği olanlarda daha erken aylarda rastlanabilmektedir 
(Özkan 2007). Rikets sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de rapor edilen önemli bir sorundur (Ha-
tun 2012; Elder ve Bishop 2014). Bazı ülkelerdeki nutrisyonel rikets görülme sıklıkları; Amerika’da %12.1 (Gordon ve ark. 
2008), Çin’de %41,6 (Strand 2007) ve Kanada’da 2,9/100000 (Ward 2007) olarak bildirilmiştir. Ülkemizde nutrisyonel 
riketsin görülme sıklığının %1,67-19 arasında değiştiği bildirilmektedir (Hatun ve ark. 2003).  1998 yılında Erzurum’da 
0-3 yaş grubunda D vitamini eksikliği insidansı %6,09 (Özkan ve ark. 1999) iken aynı bölgede ve aynı yaş grubunda 2008 
yılında yapılan çalışmada (39.133 çocuk) insidans %0,099 bulunmuştur (Özkan ve ark. 2009).

D Vitamini Eksikliğinin Nedenleri
• Maternal D vitamini eksikliği ve suplementasyon olmadan anne sütü ile beslenme (anne sütünün 1 litresinde 15-50 

IU D vitamini var. Bebeğin ihtiyacı karşılamak için yeterli değil)
• Besinlerle yetersiz D vitamini alımı (günlük ihtiyacın <%10 besinlerle alınıyor, geri kalanı UV etkisi ile deride sentez 

ediliyor), vejeteryan diyet
• D vitamini sentezini azaltan faktörler (giyim tarzı, ev içinde geçirilen zaman fazlalığı, düşük sosyo ekonomik düzey, 

güneş kremi kullanımı, güneş ışınlarını engelleyen kentselleşme, atmosferik hava kirliliği, koyu cilt rengi)
• Malabsorbsiyon (Kistik fibrosiz, Çölyak, Bilier atrezi)
• 25 hidroksivitamin D (OHD) sentezinde azalma veya yıkımında artma (Kronik KC hastalığı, Rifampisin INH, anti 

konvülzan kullanımı) (Hatun ve ark. 2002; Holick 2007; Misra ve ark. 2008). 
Riketsin klinik bulguları; fiziksel gelişme geriliği, yürüme ve diş çıkarmada gecikme, hipokalsemik nöbet, iştahsızlık, 

terleme, raşitik pnömopati, hipotoni, kabızlık, el bileğinde genişleme, kraniotabes (ilk 3 ay fizyolojik), fontanel kapanma-
sında gecikme, kaput quadratum, frontal bossing, raşitik rosary, harrison oluğu, bacaklarda eğrilik ve kemik kırılmasıdır 
(Hatun ve ark. 2003; Özkan 2007; Ataş ve ark. 2008, Ocak 2011). 

Erken bebeklik döneminde klinik muayene ile her zaman rikets tanısı koymak olası değildir (Orhan 2007; Ataş ve ark. 
2008). Klinik bulgulara göre rikets düşünülen bir hastada tanı, biyokimyasal ve radyolojik bulgularla doğrulanır (Özkan 
2007). Rikets vakalarının daha çok kış sonu başvurduğu bilinmektedir ( Hatun ve ark. 2003; Özkan 2007). 
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D vitamini İhtiyacı: Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) bütün çocukların doğumdan hemen sonra günde 400 IU D 
vitamini desteği almasını önerir (Misra ve ark. 2008; Wagner ve Greer 2008; Mutlu ve ark. 2011). 400 IU D vitamini en az 
1 yaşına kadar tercihen 3 yaşına kadar verilmelidir Prematürelerde 800 IU D vitamini desteği önerilmektedir (Misra ve ark. 
2008; Cesur 2012). Institute of Medicine (IOM) D vitamini eksikliğinin önlenmesi için 2011 yılında ilk yaşta 400 IU/gün, 
ilk yaştan sonra 600 IU/gün D vitamini desteği önermektedir (http://www.iom.edu). 

Bebeklik döneminden itibaren güneş ışınları yoluyla D vitamin sentezi veya dışarıdan D vitamini desteği en önemli D 
vitamini kaynağı olmaktadır. 25 OHD düzeyinin 11 ng/ml üzerinde olması için bebeklerin üzerlerinde yalnızca bez var-
ken haftada 10-30 dakika, baş açık, gövdeleri giyinik iken haftada 30 dakika-2 saat arasında güneşlenmesi gerekmektedir 
(Dimitri ve Bishop 2007; Misra ve ark. 2008; http://www.cdc.gov). Bir başka görüşe göre vücudun %6’sı bir “minimal 
erythermal dose (MED)” ultraviyole enerjisine haftada 2-3 kez beş dakika karşılaştığında yaklaşık 1.000 IU D vitamin 
sentez edilmektedir (Hatun ve ark. 2003; Özkan 2007; http://www.cdc.gov). Diğer yandan cilt kanseri ve direk güneş ışığı 
maruziyeti arasındaki güçlü ilişki nedeni ile AAP 6 ayın altındaki bebeklerin direk güneş ışığından uzak tutulmasını; daha 
büyük çocukların da direk güneş ışığı maruziyetinden korunmasını (koruyucu kıyafet ve güneş kremi kullanılarak) ancak 
çocukluk çağı boyunca D vitamini takviyesi yapılmasını önermektedir (Misra ve ark. 2008; Wagner ve Greer 2008; Atay 
ve Bereket 2012; Elder ve Bishop 2014; http://www.cdc.gov).

Tedavide temel amaç, klinik, biyokimyasal ve radyolojik bulguların düzeltilmesi ve vitamin D depolarının yerine kon-
masıdır (Hatun ve ark. 2003; Özkan 2007; Ataş ve ark. 2008). Nutrisyonel riketsde kemik deformitelerinin büyük çoğun-
luğu tedavi sonrası kendiliğinden iyileştiği için ortopedik tedavi nadiren gerekir (Hatun ve ark. 2003).

Hemşirelik Yaklaşımı: Hemşire öncelikle çocuğun D vitamini kullanımı, diyeti, güneşlenme süresi ve şikayetlerini 
içeren öyküsünü almalı,  riketse özgü fiziksel muayene bulgularının varlığını araştırmalıdır. Tanı ve tedavi girişimleri 
sırasında ebevenleri bilgilendirmeli ve destek olmalıdır (Judd 2013). Rikets tanısı için gerekli olan alkalen fosfataz, Ca, P, 
Mg ve 25 OHD değerleri için aç karnına kan alınmalı ve turnike kullanılmamalıdır (Hatun ve ark. 2002). Hipokalsemiye 
bağlı tetani durumunda intravenöz Ca uygulaması gerekebilir (Cesur 2012). Reçete edilen Ca kalp tepe atımı dinlenerek 
veya hasta monitörize edilerek, sulandırılarak, yavaş ve damar içine enjekte edildiğinden emin olunarak uygulanmalıdır. 
Ailelere D vitamini ihtiyacının büyük çoğunluğunun güneş ışığı etkisiyle deride sentez edilerek karşılandığı, bunun için 
gerekli güneşlenme süresi ve zamanı, D vitamini içeren besinler ve bu besinlerin çocuğun diyetinde yer alması gerektiği 
ve çocuklarına ne kadar (3 damla) ve kaç yaşına kadar (1 tercihen 3 yaşına kadar) D vitamini damla vermeleri gerektiği 
konusunda bilgi verilmelidir (Judd 2013). D vitamini sentezini sağlayan ışınların camdan geçmediği vurgulanmalı, çocuk-
ların ek gıdalara başlandığında D vitamini içeren gıdaların yanında kalsiyumdan zengin gıdalarla da beslenmesi gerektiği 
söylenmelidir (Hatun 2003). Özellikle adolesan yaş grubunun tercih ettiği asitli içeceklerde var olan fosforik asit vücudun 
asitliğini arttırır, bu da kalsiyum emilimini engeller (Tucker ve ark. 2006). Çocuklar küçük yaşlardan itibaren süt, ayran 
gibi sağlıklı içecekler içmeye alıştırılmalıdır. Vejetaryan beslenme tarzının da adölesan döneminde rikets için risk oluş-
turabileceği akılda tutulmalıdır (Hatun ve ark. 2002). Obezlerde serum 25 OHD düzeyinin normal ağırlıklı olanlara göre 
daha düşük olması (Torun ve ark. 2013; Perez-Lopez ve ark. 2010) nedeniyle çocuklar obeziteden korunmalı, fiziksel ak-
tiviteye yönlendirilmelidirler. Tedavi öncesi ve sonrası çocuğun fiziksel büyüme ve gelişmesi yakından takip edilmeli, var 
olan bulgular (kabızlık, terleme, solunum sorunları vd.) göz önünde bulundurularak hemşirelik tanıları konmalı, girişimler 
planlanmalı, uygulanmalı ve değerlendirilmelidir.
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sulfometoksazol kullanalım mı?

Tekrarlayan ateş, kanlı ishal ve rektal prolapsus birlikte-
liğinde Ailevi Akdeniz Ateşi olgusu

Pasif sigara içicisi olan çocuklarda oksidatif stress ve 
paraoksonaz düzeylerinin değerlendirilmesi
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Üst ve Alt Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Etken Mik-
roorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri

Jüvenil Spondiloartropati Olgusu

Çocukluk çağında hipertansiyon olgusuna yaklaşım

Çocukluklarda Kan Basıncı Değerlendirmesi 

Tekrarlayan menenjit atağı olan bir çocukta IgG3 su-
bgrup eksikliği

Bruselloz olgularında yüksek ferritin düzeyleri: olgu 
sunumu

PFAPA sendromu tanısında Prokalsitonin

Çocuklarda Tekrarlayan Pnömoninin Nadir Nedeni Kon-
jenital Pulmoner Kistik Hastalık

Otoimmünite, Nörolojik Bulgular ve Vaskülit ile Farklı 
bir Klinik Antite olan Otozomal Resesif Hiperimmüng-
lobulin E Sendromu: Olgu Sunumu

Poster Bildirileri Konu Sayfa



223

Esin Karakılıç, Muhammet Ali 
Varkal, İsmail Yıldız, Ayşe Kılıç, 
Emin Ünüvar, Fatma Oğuz

Esin Karakılıç, Muhammet Ali 
Varkal, İsmail Yıldız, Ayşe Kılıç, 
Fatma Oğuz, Emin Ünüvar

Muhammet Ali Varkal, İsmail 
Yıldız, Buşra Gürpınar, Fatih 
Karagözlü, Ayşe Kılıç, Emin 
Ünüvar, Fatma Oğuz

Sezen Gülümser, Güntülü Şık, 
Agop Çıtak, Behiye Benay,
Gül Kavuncuoğlu, Behiye Benay 
Kavuncuoğlu, Erhan Aygün

Tuna Tekin, Özkan Bozdağ, Ayşe 
Bozkurt Turhan, Özcan Bör, Ener 
Çağrı Dinleyici

Burçin Bilaç, Özkan Bozdağ, 
Murat Gündüz, Ener Çağrı 
Dinleyici

Edibe Pembegül Yıldız, Burak 
Tatlı, Barış Ekici, Nur Aydınlı, 
Mine Çalışkan, Meral Özmen

Tuğçe Aksu Uzunhan, Elif 
Kocasoy Orhan, Barış Baslo, Nur 
Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral 
Özmen

Tuğçe Aksu Uzunhan, Umut 
Altunoğlu, Nur Aydınlı

Kronik Progresif Eksternal 
Oftalmopleji Tanılı İki Kardeş: 
OLGU SUNUMU

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

P54

P55

P56

Ebstein Barr virüs enfeksiyonuna bağlı ciddi transami-
naz yüksekliği: Bir vaka sunumu

Akut Viral Hepatitin Nadir Bir Nedeni: Epstein-Barr 
Virüs

Atipik Bulgularla Seyreden İnfluenza A Olgusu

Toksik Şok Sendromu Olgu Sunumu

Kala-Azar hastalığına sekonder gelişen bir Hemofogosi-
tik Lenfohistiositozis olgusu

13 yaşında erkek hastada serogrup B’ye bağlı meningo-
koksik menenjit

Yenidoğan Konvülziyonlarında Etyolojik ve Prognositik 
Faktörlerin Değerlendirilmesi

Çocukluk Çağında Nadir Bir Tanı: Lambert Eaton Mi-
yastenik Sendrom

Xp21 Bölgesinde Translokasyon ile Bir Kız Olguda 
Duchenne Müsküler Distrofi
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Üç Yaşında Bir Erkek Çocuğunda Klasik Rett Sendromu

Nöbet ve bilinç bulanıklığı ile başvuran propiyonik 
asidemi vakası

Kistik fibrozisin nadir başvuru nedeni: anal prolapsus

Fasiyal parazili Russell Silver sendromu vakası
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P1 - Trafik yaralanmalarında 0- 19 yaş grubunda
karayolunu kullananlara göre mortalite

Birute Strukcinskiene1, Serpil Uğur Baysal2, Adem Aydın2

1Klaipeda Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Klaipeda, Litvanya
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir

Karayolu trafik yaralanmaları küresel sekizinci ölüm nedeni, 15-29 yaş grubunda önde gelen ölüm nedenidir. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 2010 yılı Küresel Yol Güvenliği Raporu(1), o yıl içinde dünya karayollarında 1,24 milyon kişinin 
öldü(rüldü)ğünü göstermiştir. Türkiye›de bildirilen sayı yaklaşık 5000, trafik mortalite hızı: 10,000de 12dir. 2011- 2020 
Dönemi, dünya ülkeleri tarafından Yol Güvenliği Hareketi Onyılı olarak açıklanmıştır. Dünya nüfusunun yüzde yedisinin 
yaşadığı 28 ülke, karayollarında yaralanmaya yol açan beş risk etkenine ilişkin yeterli yasaya sahiptir: Hız, alkollü sürüş, 
koruyucu başlık, güvenlik kemeri, çocuk güvenlik koltuğu. 

Poster Bildirileri 01 - 11
Başkanlar: Firdevs Baş, Demet Demirkol

Figür 1. Karayolu trafiğinde 0-19 yaş grubunda mortalite

Litvanya’da, 1998- 2012 yılları arasında, 100,000de

Figür 3. Trafikte ölen 0-19 yaş erkeklerin ve kızların karay-
olunu kullananlara göre dağılımı

Figür 3. Trafikte ölen 0-19 yaş erkeklerin ve kızların karayolunu kullananlara göre dağılımı

Litvanya’da, 1998- 2012 yılları arasında, 100,000de
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Bu çalışmanın amacı, 1998 ile 2012 yılları arasında Litvanya karayollarında, 0- 19 yaş grubunu etkileyen trafik yara-
lanmalarında yol kullanıcılara göre mortalite oranlarındaki değişimi incelemekti. 

Karayolu trafiğinde yaralanmaya bağlı ölüm sayıları, Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti İstatistik Departmanından sağ-
landı. Biyoetik Komite, çalışmaya onay verdi. 1998- 2012 yılları arasında, 0- 19 yaş grubu çocuklarda ve gençlerde ka-
rayolu trafiğinde ölümlere ait veri değerlendirildi. Yayaları, bisiklet, motorsiklet ve yolcuları içine alan ulusal kayıtlar 
kullanılarak karayolu trafik mortalitesinde yıllara göre değişim incelendi. Karayollarında ölen tüm kurbanlar, ICD-10›a 
göre, karayolunu kullananların sınıflarına ayrıldı: Yayalar (kod V00-09), bisiklet kullananlar(kod V10-19), motorsiklet 
kullananlar (kod V20-39), araba içinde yolcu ya da sürücü olanlar(kod V40-79). Çocuklarda yaralanma mortalite oranları, 
her 100,000 populasyon için hesaplandı. Yılın başlangıcında mevcut nüfus alındı. İstatistiksel değerlendirmede regresyon 
analizi yapıldı; lineer regresyon uygulandı. p < 0,05; istatistiksel anlamlı kabul edildi. 

Karayolu trafiğinde ölenlerin yüzde 56’sının araç içinde, yüzde 24’ünün yaya oldukları belirlendi. Trafikte ölen erkek 
çocukların sayısı kız çocuklarınkinden 2,5 kat fazlaydı. Yıllar içinde, mortalite ve yaya mortalite oranları tüm gruplarda 
anlamlı ölçüde azalma göstermekteydi. Bisiklet kullananlarda, tüm grupta ve kız çocuklarda anlamlı bir azalma vardı.

Motorsiklet kullananlarda ve araç içi yolcu mortalite oranlarında anlamlı değişiklik gözlenmedi. 
Çalışmamız, Litvanya’da çocuk ve adolesanlarda karayollarında trafik yaralanmalarına bağlı mortalite oranlarının azal-

dığını göstermektedir. Mortalitede uzun süreli azalma, sürdürülebilir ve sürekli karayolu güvenliğinin geliştirilmesi çaba-
larıyla ilişkilidir. Ekonomide iyileşme nedeniyle, karşılaşılan riskler azalmış olabilir. Yaralanmaların önlenmesi için stra-
tejilerin geliştirilmesi ve uygulanması, yaralanmaların kontrolü ve çocuk güvenliğininin geliştirilmesi için önemlidir. Bu 
yaş grubunda karayolu güvenliğini geliştirmede araçiçi yolculara ve motorsiklet sürücülerine daha fazla önem verilmelidir.

(1)http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/
Anahtar Kelimeler: trafikte yaralanma, mortalite trendi, çocuk, adolesan, yol kullanıcı, karayolu güvenliği

Tablo I. Karayolu trafiğinde ölen 0-19 yaş çocuk ve adolesan sayıları.

Yıl Yaya Bisiklet Motorsiklet Araçiçi- yolcu, sürücü Toplam
1998 42 10 10 43 105
1999 33 8 7 58 106
2000 23 11 5 60 99
2001 29 11 6 56 102
2002 27 12 7 58 104
2003 20 7 10 61 98
2004 15 3 6 61 85
2005 24 9 8 67 108
2006 26 6 11 72 115
2007 18 5 12 81 116
2008 18 4 9 30 61
2009 10 2 8 39 59
2010 11 0 5 21 37
2011 11 5 7 16 39
2012 6 4 3 18 31

Litvanya’da, 1998- 2012 yıllarında, yol kullanıcılara göre toplam 1319 çocuk ve adolesan:% 72(944) erkek, % 28(375) kız. 
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P2 - Çocukluk obezitesini etkileyen hayatın erken dönemi
risk faktörleri

Aysel Vehapoğlu1, Ayşegül Doğan Demir1, Şuera Oruçlu1, Selçuk Uzuner1, Serdar Türkmen2, Mustafa Nursoy1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü

AMAÇ: Bu çalışmada çocukluk obezitesinde risk faktörleri olarak düşünülen doğum şekli, doğum kilosu, anne sütü 
alım süresi, ek besin başlama yaşı, annenin kilo ve annenin eğitim durumu gibi parametrelerin olası etkilerini araştırdık.

HASTALAR VE 
METOD: Çalışma 2-14 yaş aralığında 4990 çocuk alınarak 2013 yılında yapıldı. Çocukların BMI yaşa ve cinse göre: 

normal kilolu (BMI <85per.), fazla kilolu (BMI 85-94 per.) ve obez (BMI >=95 per) değerlendirildi. Anne sütü alım süresi 
grupları: <=6 ay, 7-12 ay, 13-24 ay olarak üç gruba ayrıldı. Doğum kilosu grupları: 2600-3000, 3000-3800, >3800, ek besin 
başlama zamanı: < 4ay, 4-5 ay ve >= 6 ay olarak tanımlandı. Annenin şimdiki kilosu BMI’e göre: normal kilolu veya az ki-
lolu (<24.9 kg/m2), fazla kilolu (25.0-29.9 kg/m2) ve obez (>=30.0 kg/m2) olarak tanımlanırken, annenin eğitim durumu: 
< 6 yıl (ilkokul), 6-12 yıl (orta öğretim) ve >12 yıl (Üniversite) olarak tanımlandı. 

SONUÇLAR
İstanbul’da yapılan bu çalışmada tüm çocukların %13.1’i fazla kilolu, %7.8’i obez olarak tespit edildi. Fazla kilolu 

çocukların erkek ve kız oranları %12.4 ile %13.8 olarak, obez çocukların erkek ve kız oranları ise %6.7 ve %8.9 olarak bu-
lundu. Çalışmada %44.5’lik sezeryan doğum oranı tespit edilirken, doğum şekli ile obezite ilişkisinin değerlendirildiğinde 
sezeryanla doğanlarda %12.7 fazla kilolu,%7.6 obez, vajinal doğum yapılan grupta ise %13.4 fazla kilolu,%7.9 obezite 
oranı tespit edildi ki bu sonuçlar ile doğum şeklinin çocuklar için obezite risk faktörü olmadığı tespit edildi (OR 0.540, 
95% CI 0.431-0.676). Doğum kilosu risk faktörü olarak değerlendirildiğinde 2600-3000g olan grupta fazla kilolu oranı 
%9.4, obez çocuk oranı %5.8 olarak bulunurken, >3800g olan grupta ise fazla kilolu oranı %22.4, obez oranı %19 olarak 
bulundu.İki grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı ve fazla kilolu doğma çocukluk obezitesinde bir risk faktörü 
olarak kabul edildi (>3800 g; OR 1.856, 95% CI 1.256-2.744). Anne sütü alım süresi ile değerlendirmede <=6 ay alan grup-
ta %12.2 fazla kilolu, %8.0 obez çocuk bulunurken, 13-24 ay grubunda %13.3 fazla kilolu, %8.2 obez çocuk tespit edildi 
ki sonuç istatistik açıdan anlamsızdı (p:0.366). Katı gıda başlama zamanı değerlendirildiğinde <=4 ay altı grupta %13.5 
fazla kilolu, %7.6 obez çocuk görülürken >=6 ay üstü grupta %13.0 fazla kilolu, %7.8 obez çocuk tespit edildi.İki grup 
arasındaki fark anlamlı değildi (OR: 0.993, 95% CI 0.645-1.531). Annenin şimdiki kilosu çocukluk obezite risk faktörü 
olarak değerlendirildiğinde annesi fazla kilolu yada obez grupta olan çocuklar, normal kiloya sahip anne çocuklarına göre 
1.8 kat daha fazla obez olma oranına sahiptiler( Anne BMI >25kg/m2; OR 2.01, 95% CI 1.42-3.13). Anne eğitim düzeyi 
değerlendirildiğinde < 6 yıl eğitim süresi olan grupta %12.5 fazla kilolu, %7.9 obez, >12 yıl eğitim süresi grubunda %13.4 
fazla kilolu, %7.6 obez çocuk tespit edildi. Aradaki fark anlamlı değildi (p:0.327).

Anahtar Kelimeler: anne sütü, ek besin başlama zamanı, doğum kilosu, çocukluk obezitesi
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P3 - Akut Bronşiyolit Tanılı Hastalarda Vitamin D Düzeyleri

Abdülkadir Bozaykut, Bilge Demirel, Elif İnan, Rabia Gönül Sezer, Lale Pulat Seren
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ: D vitamini eksikliğinin, enfeksiyona yatkınlığı ve çocukluk çağı solunum yolu enfeksiyonlarını arttırdığı 
bilinmektedir. D vitamini düzeyi normalleri konusunda tam bir görüş birliği bulunmamakla beraber D vitamin yeterliliği 
> 20 ng/ ml, eksikliği 15-20 ng/ml, ağır eksikliği ise <15 ng/ml olarak kabul edilmektedir.

MATERYAL-
METOD: Çalışmaya Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğine başvuran akut bronşiyolit tanılı 

hastalar ile, aynı yaş ve cinsiyette enfeksiyonu olmayan kontrol grubu dahil edildi. 

BULGULAR: Çalışmaya toplam 150 hasta (75 akut bronşiyolit; 75 kontrol) dahil edildi. Akut bronşiyolit grubunda 
D vitamini düzeyi kontrol grubuna kıyasla daha düşük bulunmuştur ancak aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değil-
dir (p=0,586). Ancak ağır D vitamini eksikliği olanlarda hafif D vitamini eksik olanlara göre atak sayısı anlamlı derecede 
fazla saptanmıştır. 

SONUÇ: Çalışmamızda akut bronşiyolit olan olgularda D vitamini eksikliğinin anlamlı derecede farklı çıkmaması 
D vitamini düzeyinin mevsimsel varyasyon göstermesine ve bizim tek ölçüm yapmış olmamıza bağlı olabilir. Serum D 
vitamini konsantrasyonunun olguların %71’ inde ağır düzeyde eksik olması ülkemiz için önemli bir halk sağlığı proble-
mine işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: bronşiyolit, enfeksiyon, vitamin D 
 

Akut Bronşiyolitli hastalarda ve kontrol grubu Vitamin D düzeylerinin Karşılaştırılması
Kontrol grubu Akut Bronşiolit grubu Ki-kare p-değeri
n % n %

Erkek 39 52 47 62,7 1,7 0,187
Kız 36 48 28 37,3
D vitamin düzeyi
Normal 3 4 2 2,7 - 0,586
Eksik 16 21,3 22 29,3
Ağır Eksik 56 74,7 51 68
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P4 - Tekrarlayan Hışıltı Atakları İle Vitamin D İlişkisi

Abdülkadir Bozaykut, Elif İnan, Bilge Demirel, Rabia Gönül Sezer, Lale Pulat Seren
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ: Yılda üçten fazla hışıltı atağı tekrarlayan hışıltı olarak tanımlanmıştır ve bu hastaların astım açısından ince-
lenmeleri gerekmektedır. Son yıllarda, D vitamininin kalsiyum metabolizmasındaki rolü dışında hava yolu hipersensitivi-
tesi ve artmış akciğer fonksiyonları ile de ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar rapor edilmiştir.

MATERYAL-
METOD: Çalışmaya Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği’nde 2013-2014 yılları arasında 

takip edilen yaşları 1-5 arasında değişen tekrarlayan hışıltılı olgular (n=75) dahil edildi. Hastaların serum D vitamini dü-
zeyleri atak sayılarına göre karşılaştırıldı. Sık hışıltı atağı geçiren olguların demografik ve klinik özellikleri (atak sayısı, 
ilaç kullanımı, ailede sigara kullanımı, evdeki kişi sayısı, ailede alerjik hastalık vb.) kaydedilmiştir. 

BULGULAR: Yılda dört veya daha fazla hışıltı atağı geçirenlerde; atak sayısı dörtten az olanlara kıyasla yaş anlamlı 
derecede daha büyük (p<0,01) ve serum D vitamini düzeyi anlamlı derecede daha düşük (p<0,01) saptanmıştır (Tablo). 
Hışıltı atak sayısı ile cinsiyet, ebeveynde sigara kullanım ve evde yaşayan kişi sayısı arasında anlamlı fark saptanmadı. 

SONUÇ: Bu çalışmada, D vitamini eksikliği ile yılda dörtten fazla hışıltı atağı geçirme arasında anlamlı bir ilişki 
saptanması, literatürle uyumlu olarak, D vitamini ile tekrarlayan hışıltı arasındaki ilişkiyi destekler niteliktedir. Ayrıca, 
çalışma popülasyonunda D vitamini eksikliğinin sık görülmesi bu yaş grubunda vitamin D düzeyinin taranması ve gerek-
tiğinde replasman yapılmasını gündeme getirebilir. Tekrarlayan hışıltısı olan çocuklarda D vitamini replasman tedavisinin 
atak sıklığını azaltma üzerindeki olası etkilerinin gösterilmesi için birden fazla vitamin D ölçümünü içeren çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: astım, D vitamini, hışıltı, 

Atak Sayısına göre Vitamin D Düzeyleri
Atak sayısı <4/yıl 
(n:26)

Atak sayısı >=4/yıl 
(n:49) p-değeri

ortalama SS ortalama SS
Yaş (yıl) 2.65 1.38 3.51 1.23 0,008
D Vitaminin Düzeyi (ng/ml) 25.37 5.89 20.48 8.45 0,002
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P5 - Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoniyi 
Önlemede İki Farklı Beslenme Yönteminin Etkinliği

Duygu Sönmez Düzkaya1, Suzan Yıldız2

1İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Araştırma pediatri yoğun bakım ünitesinde nazogastrik sonda ile aralıklı/nazoduodenal sonda ile sürekli beslemenin 
VİP oluşumunu önlemeye etkisinin değerlendirilmesi amacıyla randomize kontrollü deneysel bir tasarım olarak planlandı. 
Araştırma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk YoğunBakım 
Ünitesinde Nisan 2012-Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma kapsamına alınan çocukların özellikleri 
benzer seçilerek randomizasyon sağlandı. Güç analizi sonrası araştırma ND beslenme 20, NG beslenme 20 olmak üzere 
40 çocuk ile gerçekleştirildi. Hastalar seçim kriterlerine uygun olarak belirlenerek ailelerinden yazılı izinleri alındı. Hem-
şirelere VİP risk faktörleri ve önlem stratejileri anlatıldı. Hastalar randomize olarak gruplara ayrıldı. Hazırlanan formlar 
dolduruldu. Hastaların bakımı sırasında VİP önlem stratejilerine uygun bakım verildi. Elde edilen veriler SPSS 17 paket 
programında belirlenen özelliklere uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.

Çocukların %50’si 1ay-1 yaş arasında, % 55’i erkek, %35’i nörolojik hastalık nedeniyle yatmaktadır. NG ve ND yol ile 
beslenenlerde hasta özellikleri açısından gruplar arasında bir fark olmadığı bulunmuştur. VİP görülme oranı % 15’tir. ND 
ile beslenenlerde VİP oranı %10 iken NG ile beslenen hastalarda %20 olarak bulunmuştur. ND beslenen hastaların yoğun 
bakımda ve ventilatörde kalış süresi açısından NG ile beslenen hastalara oranla bir farkının olmadığı görülmüştür (p>0,05). 
Reentübasyon, transport ve stres ülser profilaksisi kullanımı çocuklarda VİP gelişimi için risk faktörleri olarak bulunmuştur. 
Bu sonuçlar doğrultusunda Pediatri yoğun bakım ünitesinde ND sonda ile beslemenin etkinliğini araştıracak çalışma sayısı 
arttırılması, araştırmanın daha büyük örneklem ile yapılması önerilmektedir. Çocuklarda VİP’ye neden olduğu belirlenen 
risk faktörlerinin (reentübasyon, transport ve stres ülser profilaksisi) hemşireler tarafından bilinerek bakım uygulamaları 
sırasında hemşirelik bakımı bu doğrultuda gerçekleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, nazoduodenal beslenme, nazogastrik beslenme, pediatri yoğun bakım ünitesi, VİP

P6 - Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin sarılık tedavisi ko-
nusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Başkanlar: Firdevs Baş, Demet Demirkol
Ali Bülbül, Melek Selalmaz, Fatma Gül Özcan, Gülsüm Atar, Ayşe Kunt, Şehrinaz Sözeri,

Ebru Türkoğlu Ünal, Sinan Uslu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Yenidoğan bebeklerde sarılık tedavisinde verilen sağlık bakım hizmeti hakkında sağlık personelinin bilgi 
düzeyinin değerlendirilmesi ve konu ile ilgili eğitim planının çıkarılması.

YÖNTEM: Çalışmamız kesitsel olarak planlanarak, sarılık tedavi ile ilgili konunun uzmanları ve literatür bilgileri eşliğinde 26 
sorudan oluşan anket soruları oluşturuldu. Hastanemiz etik kurulundan onay alındıktan sonra yenidoğan ünitelerinde çalışan hem-
şireler ile birebir görüşülerek anket uygulandı. Ankette bireyin genel çalışma özellikleri ile birlikte; sarılığın erken tanı, tedavi ve 
izlemi ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirildi. Eğitim durumunun, çalışma sürelerinin değişkenler üzerine etkileri incelendi. 

BULGULAR: Çalışma anketi kabul eden 87 yenidoğan hemşiresi ile tamamlandı. Çalışmaya katılanların ortalama 
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yaşı 27.1±4.8 yıl idi. Eğitim durumu en sık lisans mezunu olma %51.7, çalışılan kurum %79.4 eğitim ve araştırma hasta-
nesi, %20.6 üniversite şeklindeydi. Yenidoğan bölümünde çalışma süresinin dağılımı: 2 yıldan az %37.9, 2-5 yıl %29.9, 
5-10 yıl %21 ve>10 yıl %8 saptandı. Sarılık ile ilgili eğitim alma oranı %57.5 sıklığındaydı. Sarılık gelişimi ile ilgili risk 
faktörlerini bilme oranı %79.3, uygun şekilde sarılığın tespit edilmesi %58.6, patolojik sarılık tanımını %73.1, sarılığın 
klinik bulgularını %61.3, fototerapi etkinliğini artırma yöntemlerini %79.6, fototerapi hemşirelik bakım esaslarını %52.9, 
fototerapi yan etkilerini %42.6, vaka sorularında fototerapi esnasında uygun beslenme modelinin %65.6 ve fototerapi cihaz 
uzaklığının %42.5 oranlarında doğru bilindiği belirlendi. Eğitim durumunun; fototerapi hemşirelik bakım esaslarında etkili 
olduğu saptandı (p:0.02). Yenidoğan ünitesinde çalışma süresinin; sarılık gelişim risk faktörlerini bilme (p:0.036) ve fotote-
rapi yan etkilerini bilme (p:0.039) oranları üzerinde etkili olduğu saptandı. Üniversite çalışan hemşirelerin sarılık gelişimi 
ile ilgili risk faktörlerini bilme oranı anlamlı olarak yüksek idi (p:0.03). 

SONUÇ: Çalışmaya katılan hemşirelerin fototerapideki hastanın izlemi ve fototerapinin yan etkileri konusunda doğru 
oranlarının düşük olduğu saptandı. Eğitim durumunun ve yenidoğan ünitesindeki çalışma süresinin bu oranları etkilediği 
belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Sarılık, Yenidoğan.

P7 - Tip 1 Diyabetli Ergenlerde Diyabetin Metabolik Kontrol
Derecesinin Sağlık Davranışlarıyla İlişkisi

Aylin Yetim1, Başak Şeker1, Olcay Evliyaoğlu2, Oya Ercan2, Gülbin Gökçay1, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz1, 
Ayşe Kılıç1, Feyza Darendeliler1, Çiğdem Aktuğlu Zeybek2, Firdevs Baş1, Müjgan Alikaşifoğlu2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

GİRİŞ: Tip 1 Diyabetes Mellitus (T1DM) kronik bir hastalık olduğundan ergenlik döneminde tedavi ve taki-
be uyumsuzluk bildirilmektedir. Uyumsuzluk hastalığın metabolik kontrolünü olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 
AMAÇ: T1DM tanılı ergenlik dönemindeki çocuklarda diyabetin kontrol derecesi ile sağlık davranışlarının ilişkisini araş-
tırmaktı. 

MATERYAL-
METOD: Aralık 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (İÜİTF) Çocuk En-

dokrinoloji ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İÜCTF) Çocuk Endokrinoloji polikliniklerine herhangi bir nedenle başvuran, 
T1DM tanısı olan, 10 yaş ve üzeri 110 hasta çalışmaya alındı. Hastaların sağlıkla ilgili davranışları (beslenme, fiziksel 
etkinlik, madde kullanımı, elektronik medya kullanımı, zorbalık, yaralanma) Health Behavior in School-Aged Children 
Study International Questionnaire’den seçilen 29 adet soruyla ölçüldü. Hastalığın metabolik kontrolü hastaların dosyala-
rından son 6 ay içerisinde ölçülen HbA1C düzeylerinin saptanması ile belirlendi. Hastalar HbA1c düzeyine göre iyi kont-
rollü (<%7,5, Grup 1, n=17), orta ve kötü kontrollü (>=7,5, Grup 2, n=76) olarak iki alt gruba ayrıldı. Son 6 ayda HbA1c 
düzeyi olmayan hastalar çalışmadan çıkarıldı.

SONUÇLAR: Tüm grubun kronolojik yaş ortalaması (±SD) 14.6 ± 8.6 yıl, diyabet yaş ort.5.5 ± 3.7 yıl idi. Hergün 
meyve tüketimi %61, sebze tüketimi %34 idi. Haftada en az 1 kez şeker-çikolata içeren gıda ve gazlı içecek tüketimi 
sırasıyla %77 ve %38 idi. Hergün günde en az 60 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı %19 idi. Okulda son 1-2 ayda 
zorbalığa uğrama %35, zorbalık yapma %21, son 12 ayda dövüşe katılma %29 ve yaralanma %28 idi. Arkadaşlarla hergün 
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telefon/Face Time/Skype ile bağlantı kurma %70, SMS ile bağlantı kurma %46, e-posta ile bağlantı kurmak %18, anında 
mesajlaşma (BBM, Whatsapp vb) %64 ve Facebook/Twitter gibi sosyal medya araçlarını kullanma %45 idi. Son 30 günde 
sigara içenlerin oranı %5, alkol kullananların oranı %23 idi. Grup 1 ve Grup 2 arasında sağlıkla ilgili davranışlar açısından; 
gazlı içecek tüketimi ve arkadaşlarla SMS ile haberleşme belirgin olarak Grup 2’de yüksek (p=0.002 ve p=0.01), sosyal 
medya kullanımı açısından sınırda fark olması dışında (p=0.05) diğer parametreler açısından fark bulunamadı. Linear 
regresyon analizinde HbA1c düzeyi üzerine sağlıkla ilgili davranışlardan Facebook/Twitter gibi sosyal medya aracı kulla-
nımının (p=0.026) anlamlı düzeyde etkili olduğu belirlendi. HbA1C düzeyi sosyal medya kullanımı fazla olanlarda daha 
yüksek idi. 

YORUM: Araştırmamızın preliminer en dikkat çekici sonuçları hastalarımızın yeterince fiziksel olarak aktif olmama-
ları ve önemli bir kısmının haftada en az bir kez şeker ya da çikolata tüketmesi idi. Sosyal medyanın hergün kullanılması 
sadenter yaşam şekline ve dolayısıyla fiziksel aktivitenin azalmasıyla birlikte T1DM gibi kronik hastalığı olan ergenlerde 
metabolik kontrolün iyi sağlanamamasına sebep olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Diyabetes Mellitus, Sağlıkla ilgili davranışlar

P8 - Kız ve erkek çocuklarında erken dönem büyüme hızı ile
ergenlik başlangıç zamanı ilişkisi

Banu Küçükemre Aydın1, Esra Devecioğlu2, Sezin Kısabacak3, Alev Kadıoğlu4, Gülbin Gökçay2, Firdevs Baş1, 
Şükran Poyrazoğlu1, Rüveyde Bundak1, Nurçin Saka1, Feyza Darendeliler1

1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Büyüme Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji B.D. İstanbul
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Sosyal Pediatri B.D. İstanbul

3İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. İstanbul
4ALKA Radyolojik Tanı Merkezi, İstanbul

GİRİŞ: Hayatın ilk yıllarında hızlı kilo alımının kız çocuklarda ergenlik bulgularını erkene çektiğini bildiren yayınlar 
mevcuttur. Bu durumun altında yatan biyolojik mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Erkek çocuklarında böy-
le bir ilişkinin varlığını araştıran çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmada kız ve erkek çocuklarında yaşamın ilk 
yıllarındaki büyüme hızının ergenlik başlangıç zamanı üzerine etkisinin araştırılması planlanmıştır.

YÖNTEM: Sağlam Çocuk Polikliniği’nde 1 ay 5 yaş arasında düzenli olarak izlenmiş toplam 159 çocuk çalışmaya 
alındı. Dosyalarından izlemdeki antropometrik ölçümleri kaydedildi. Çalışma sırasında ortalama yaşları 7.6±0.9 olan ço-
cukların muayene, boy, kilo, bel ve kalça çevresi ölçümü ve ergenlik değerlendirmeleri yapıldı. LH, FSH, östradiol/testos-
teron düzeyleri için kan örneği alındı. Kız çocuklarına meme ve pelvis USG yapıldı. 

BULGULAR: Kız çocuklarının %21.2’sinde 8 yaş öncesi meme büyümesi, %17.6’sında 8-9 yaş arasında başlayan 
meme büyümesi ve %7.1’inde de prematür pubarş, erkek çocuklarının %12.2’sinde 9 yaş öncesi başlayan testis büyümesi 
ve %8.1’inde de prematür pubarş saptandı. Muayenede ergenlik bulgusu saptanan kız çocuklarının VKİ SDS ve bel çevresi 
SDS’leri anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0.001 ve p=0.03). Altı ile 15 ay arası dönemde hızlı ağırlık artışı olan kız çocuk-
larında ergenlik bulgularına ve obeziteye daha sık rastlandı (p=0.007 ve p=0.01). Dokuz ile 15 ay arası dönemde hızlı boy 
büyümesi olan erkek çocukların çalışma sırasında değerlendirilen antropometrik verileri daha yavaş büyüyenlerden farklı 
olmamasına rağmen ergenlik bulgularına bu çocuklarda daha sık rastlandı (p=0.004). 

SONUÇ: Sonuçlarımız erken dönem büyüme hızlanmasının hem kız hem de erkek çocuklarda ergenlik zamanı üzerine 
etkili olduğunu düşündürmektedir, ancak erken ergenliği olan kız ve erkek çocuklarında birbirinden farklı büyüme şekli 
görülmüş ve bu durum her iki cinste farklı mekanizmaların etkili olduğunu akla getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, hızlı büyüme, obezite.
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P9 - İntihar Amaçlı Kullanılan Bir Bakterisidal Ajan; İzoniazid

Fatih Haşlak1, Deniz Özçeker2, Sare Güntülü Şık3, Zeynep Ülker Tamay2, Agop Çıtak3, Nermin Güler2

1İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı

3İstanbul Üniverisitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

İzoniazid tüberküloz profilaksi ve tedavisinde sık kullanılan ilaçlardan biri olması nedeniyle kaza ile veya kasıtlı olarak 
zehirlenme olguları görülmektedir. Konvülsiyonların eşlik ettiği laktik asidoz toksisite bulgularındandır. Bu durumdan 
İzoniazid’in indirekt yolla azalttığı GABA seviyeleri ve direkt yolla azalttığı NAD seviyeleri sorumlu tutulmaktadır.

14 yaş 8 aylık kız hastanın baş ağrısı, kusma ve bilinç kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede mide içeriğinde sindiril-
memiş tablet formunda ilaçlar tespit edilmiş. Hasta ilaç intoksikasyonu açısından sorgulandığında 60 tablet izoniazid içtiği 
(Ağabeyinde aktif tüberküloz olması nedeni ile profilaksi amacı ile alıyormuş) öğrenilmiş. Mide lavajı yapılan ve aktif 
kömür verilen hastanın izleminde konvülsiyonu olmuş. Fenitoin 20mg/kg yükleme yapılan ve B1 (tiamin hidroklorür), B6 
(piridoksin hidroklorür) vitamini intramuskuler (IM) verilen hastanın takiplerinde nöbetinin devam etmesi ve metabolik 
asidozunun gelişmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine kabul edildi.

Hasta Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul edildiğinde uykuya eğilimli, Glaskow Koma Skorlaması (GKS) 13 idi. 
Hidrasyonu sağlanarak, monitorize edildi, intramuskuler B6 vitamin tedavisine devam edildi. Taşikardi, bulan-
tı, kusma, karın ağrısı, konvülziyon, rabdomiyoliz, laktik asidoz, koma, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizli-
ği açısından yakın izlendi. İzleminde herhangi bir sorunu olmayan, GKS:15 olan hasta pediatri servisine devir edildi. 
Servis izleminde Adölesan Bilim Dalı ve Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı’na konsülte edildi. Gerekli öneriler alınarak, 
poliklinik takiplerine gelmek üzere taburcu edildi.

İzoniazid’e bağlı akut santral sinir sistemi toksisitesi çocuklarda oldukça nadirdir. Ancak sebebi açıklanamayan kon-
vülsiyon durumlarında özellikle laktik asidoz eşlik ediyorsa ülkemiz gibi tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerde izoniazid 
kullanımının sıklığı sebebiyle intoksikasyonu akılda bulundurulmalıdır.

Ülkemizde bu kadar sık görülme ihtimaline rağmen iki durum dikkat çekicidir. Birincisi; dış merkezde konvülsiyon-
larına kontrendike olmasına karşın fenitoin ile müdahale edilmiş olması; ikincisi ise ilacın antidotu olan pridoksinin intra-
venöz formunun ülkemizde bulunmaması sebebiyle antidot olarak tiamin ve pridoksin kompleksinin intramuskuler uygu-
lanmak zorunda kalınmasıdır.

Anahtar Kelimeler: İzoniazid, tüberküloz, konvülsiyon, B6 vitamini
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P10 - Primer Adrenal Yetersizliği Tanılı Hastalarda Adrenal Kalıntı Tümörü

Zehra Yavaş Abalı1, Oğuz Bülent Erol2, Banu Küçükemre Aydın1, Tülay Güran3, Nurçin Saka1, Firdevs Baş1,
Şükran Poyrazoğlu1, Rüveyde Bundak1, Feyza Darendeliler1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Büyüme-Gelişme ve Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

3Marmara Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

GİRİŞ: ACTH yüksekliği ile birlikte olan konjenital adrenal hiperplazi (KAH), Addison hastalığı ve Nelson sendro-
munda adrenal bezler gibi gonadlar içindeki adrenal kalıntı dokuları da aşırı ACTH uyarısına bağlı büyüyebilmektedir. 
KAH tanılı hastalarda daha çocukluk yaşlarında testislerde adrenal kalıntı tümörü (testicular adrenal rest tumor, TART) 
saptanabilmekte, erişkin yaşlarda sıklık %50-95 gibi yüksek oranlara çıkabilmektedir. Overlerde adrenal kalıntı tümörüne 
daha nadir rastlanılmaktadır. KAH dışı durumlarda TART az sayıda hastada bildirilmiştir.

AMAÇ: KAH dışı primer adrenal yetersizliği olan hastalarda adrenal kalıntı tümörü varlığının araştırılması.

YÖNTEM: Çalışmaya değerlendirme sırasında yaşları 0.49-18.33 yıl arasında değişen (ort±SD; 8.6±4.5 yaş, ortanca 
7.5 yaş) 24 hasta (9 K, 15 E) alındı. Hastalardan 23’ü ACTH duyarsızlığı (2 Triple A sendromu) ve 1’i otoimmun Addison 
hastalığı tanılı idi. İzlem süresi 5.7±4.1 yıl (ortanca: 4.9 yıl, aralık: 0.17-18.3 yıl) ve akraba evliliği sıklığı %75 idi. Kızlar 
pelvis, erkekler skrotum ultrasonografisiyle değerlendirildi.

BULGULAR: Erkek hastalardan birinde (%6.7) bilateral TART belirlendi. Kızların hiçbirinde adrenal kalıntı saptan-
madı. TART saptanan hastaya 2 yaşında ACTH duyarsızlığı tanısı konup hidrokortizon yerine koyma tedavisi başlanmıştı. 
Değerlendirme sırasında yaşı 6.5 yaş idi ve yeterli steroid yerine koyma tedavisine karşın ACTH duyarsızlığının da bir 
özelliği olarak, ACTH düzeyi >1250 pg/ml idi. Her iki testiste sağda 3.5x3.5 mm, solda en büyüğü 9.5x7 mm olan 3 adet 
TART saptandı. Ayrıca 3’ü kardeş olan 4 hastada testislerde mikrolitiyazis belirlendi (n=4, %26.7). 

YORUM: KAH dışı primer adrenal yetersizlikte de olasılıkla aşırı ACTH uyarısına bağlı TART ortaya çıkabilmek-
tedir. Ayrıca bu hastalarda testislerde mikrolitiazis sık görülebilmektedir. Sonuç olarak özellikle ACTH düzeyi yüksek 
seyreden ACTH duyarsızlığı ve KAH dışı diğer primer adrenal yetersizliği hastaları da periyodik olarak ultrasonografi ile 
izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: adrenal kalıntı tümörü, primer adrenal yetersizliği

P11 - Turner Sendromlu Hastalarda Oturma Yüksekliği /
Boy Standart Deviasyon Skorlarının Değerlendirilmesi

Melis Ulak, Gamze Kaya, Mikayir Genenş, Şükran Poyrazoğlu, Firdevs Baş, Rüveyde Bundak,
Nurçin Saka, Feyza Darenderiler

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Turner sendromunun(TS) en önemli bulguları boy kısalığı ve over yetersizliğidir. Bu hastalarda vücut oranlarının 
bozulduğunu ve özellikle bacak boyunun kısa kaldığını gösteren çeşitli çalışmalar olmakla birlikte bu konu tartışmalıdır. 
Vücut oranları genetik olarak belirlenmektedir ve bu oran toplumlara ve etnik gruplara göre farklılıklar göstermektedir.

AMAÇ: TS’lu hastalarımızda ulusal standartlara göre oturma yüksekliği(OY) boy(B) oranını değerlendirmek.
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Hastalar ve 
YÖNTEM: Çocuk Endokrinoloji polikliniğinden takip edilen 6 yaş ve üzeri 92 TS’lu hastanın dosyası geriye dönük olarak 

incelendi. OY/B standart deviasyon skorunun(SDS) ulusal standartlara göre >2 olması oran bozukluğu olarak kabul edildi.
SONUÇLAR: Hastaların başvuruda ortalama yaşı 11.9±2.9 yaş (dağılım:6-17.7 yaş) ve ortalama BSDS ve OYS-

DS’leri sırasıyla -3.61 ± 1.2 ve -3.4±1.1 idi. Başvuruda vücut oran bozukluğu sıklığı %15.3 idi. Karyotip dağılımı %52 
klasik tip(45X); %28 mozaik ve %20 yapısal bozukluklar idi. Vücut oranları karyotiplere göre değişmemekteydi. Ortalama 
ergenlik yaşı 14.5 ± 2.1 yıl (spontan veya tedavi ile) ve %22 hastada spontan ergenlik vardı. Otuz iki hasta erişkin boyuna 
ulaşmıştı ve bunların 22’si büyüme hormonu(BH) tedavisi almıştı. Erişkin boyuna ulaşan hastalarda vücut oran bozukluğu 
sıklığı % 9.4 idi. BH tedavisi vücut oranlarını etkilememişti. Vücut oran bozukluğu sıklığı BH tedavisi alan ve almayan 
hastalarda benzerdi (sırasıyla %9.1 ve %10).

SONUÇ: TS’lu hastalarımızda vücut oran bozukluğu sıklığı düşük bulundu ve orantısız boy kısalığını açıklayabilecek 
bir neden saptanamadı.

Anahtar Kelimeler: boy, oturma yüksekliği, turner, vücut oranı

Poster Bildirileri 12 - 23
Başkanlar: Yücel Taştan, Ayşe Kılıç

P12 - Saç iplik turnike sendromu: olgu sunusu

Feyza Ustabas Kahraman, Nurcan Keskin Osmanoğlu, Suera Oruçlu, Özdinç Acarlı, Emel Torun
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Saç-iplik turnike sendromu, uzuvların saç telleri veya iplik ile sarılarak dolaşımlarının bozulması sonucunda oluşan bir 
durumdur. Bu durumdan ayak ve el parmakları, penis, klitoris, labiya ve hatta uvula dahi etkilenebilmektedir. Tanı hızlı ko-
nup, tedavisi uygun ve acil olarak yapılmazsa kalıcı doku hasarı veya etkilenen organın kaybı gibi ciddi sonuçlar doğabilir.

OLGU: Dört aylık kız hasta, öksürük şikayeti ve bir haftadır devam eden ağlama huzursuzluk şikayeti ile başvurdu. Has-
tanın öz geçmişinde;34 gestasyon haftasında prematüre doğan ve 20 gün yenidoğan yoğunbakımda yatışı olduğu öğre-
nilen hastanın soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenede sağ ayak dördüncü parmakta, proksimal interfalangiyal 
eklem hizasında, parmağı çevreleyen konstriktif band ve bandın distalinde daha belirgin olmak üzere parmakta şişlik ve kıza-
rıklık saptandı (Resim 1). Solunum seslerinde dakika solunum sayısı 50/dk, kaba raller ekspirium uzunluğu wheezing mevcut-
tu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Lezyon daha yakından incelendiğinde bandın derinliklerinde saç telleri olduğu saptandı. 
Öykü derinleştirildiğinde saçın parmağa kaza ile kendi kendine dolan-
dığı, olayda hiç kasıt olmadığı öğrenildi. Yapılan acil girişim ile band 
serbestleştirildi ve cilt altı dokusuna gömülü saç telleri çıkartıldı. İşlem 
sonrası parmak sorunsuz olarak iyileşti.

SONUÇ: Başarılı bir tedavi için sorunun erken fark edilip, ne-
deni tam olarak ortadan kaldırmak için gerekli girişimin zaman 
kaybedilmeden yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı uzuv-
larda benzer klinik tablolarla gelen hastalarda “saç-iplik turnike 
sendromu” her zaman akılda tutulması gereken bir tanı olmalıdır. 
Şüphelenilen hastalarda cerrahi konsültasyon istemek için vakit 
kaybedilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: saç iplik turnike sendromu, çocuk

resim 1
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P13 - Gebelikte ve izleminde iki farklı yaşta kardeş emzirme
(Tandem Nursing)

Esra Devecioğlu1, Dilek Kürkçü, Güneş1, Tijen Eren2, Bahar Kural2, Gülbin Gökçay2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sosyal Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı

GİRİŞ:
Anne sütü ile beslenme bebek ve çocuk sağlığı için en önemli faktörlerden biridir. Mümkün olan her koşulda emzirme-

nin devamı sağlanmaya çalışılmalıdır. Emzirme çeşitli nedenlere bağlı olarak erken sonlandırılabilmektedir. Bu sunumda 
emzirme döneminde gebe kalan bir annenin ve bebeklerinin izlemleri anlatılarak gebelik döneminde emzirme konusu ele 
alınmıştır.

OLGU
Yirmi yedi yaşında ilk gebeliğinden olan bebeğinin çocuk sağlığı izlemi için polikliniğimize başvurdu. Bebeğin doğum 

tartısı 2950 gr (50.p), doğum boyu 46 cm (10-50.p) ve baş çevresi 34 cm (50.p) idi. Sadece anne sütü ile beslenen bebeğin 
ilk 3 ay tartı alımı yeterli idi.

Postpartum üçüncü ayında iki gün süren vajinal kanaması olan annenin bu dönemde baba ile korunmasız bir birlik-
teliği olduğu öğrenildi. Tetkikler sonucunda gebe olduğu doğrulanan Gebeliğini sonlandırmayı düşünmekteydi Anneye 
gebelik döneminde emzirmesinin sorun yaratmayacağı ve ilk bebeğinin tartısının yakından izleneceği söylendi ve eşinin 
de desteği ile gebeliğini devam ettirme kararı aldı. İlk bebeği beşinci ay kontrolünde 550 gr alınca sadece anne sütü ile 
beslemeye devam edildi. Altıncı ay kontrolünde on iki haftalık gebe olan anne bebeğini sadece anne sütü ile besliyordu. 
Altıncı ayında 200 gr alan bebeğe tamamlayıcı besinler başlandı ve yedinci ayındaki kontrolde 780 gr aldığı görüldü. İkinci 
gebeliği süresince emzirmeye devam eden anne vitamin ve demir desteği aldı ve herhangi bir sağlık problemi yaşamadı. 
İkinci gebeliğinden olan bebeği 2910 gr (50.p) ağırlığında, 47 cm (10-50.p) boyunda ve 34 cm (50.p) baş çevre-
si ile 38 6/7 gestasyon haftasında seksio ile doğdu. Doğuma kadar emzirmeye devam eden annenin doğum son-
rasında sütünün kolostrum kıvamında olduğu görüldü. Polikliniğimizden izleme alınan ve sadece anne sütü ile 
beslenen bebeğin postnatal sekizinci gününde doğum tartısına ulaştığı görüldü. İkinci bebeği eve geldikten son-
ra ilk bebeğin bu durumu kıskandığını belirten anne bu nedenle her iki bebeğini de aynı anda emzirdiğini belirt-
ti. Sütünün miktarı konusunda endişeli olan annenin bebeği yakın tartı kontrollerine çağrıldı ve birinci ay kont-
rolünde 970 gr aldığı görüldü. İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenen bebeğin tartı alımının yeterli olduğu görüldü. 
Şu anda çocukları yirmi beş ve on üç aylık olan anne hala her ikisini de emzirmeye devam etmektedir. Çocukların son 
kontrollerinde tartıları 13300 gr (75-90 p) ve 9660 gr (50-75 p), boyları ise 89 cm (75-90 p) ve 77 cm (75.p) olup büyüme 
ve gelişmeleri yaşlarına uygun olarak seyretmektedir. 

SONUÇ
İki farklı yaşta kardeş emzirme (Tandem Nursing) konusunda internette anne kaynaklı çok sayıda bilgi bulunmakla bir-

likte bu konudaki bilimsel yayınların sayısı azdır. Emzirirken gebe kalan annelere gerekli destekler sağlanarak emzirmenin 
sağlıklı bir biçimde devam edebileceği, doğumdan sonra da emzirmenin farklı yaşlardaki her iki çocuk için sürdürülebile-
ceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, birlikte emzirme, laktasyon
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P14 - Brown sendromu: vaka sunusu

Emel Torun1, Şuera Oruçlu1, Feyza Ustabaş Kahraman1, Nurhan Aruçi2, Julide Canan Akkan2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Oftalmoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Brown sendromu, oblik kasın tendonunun gevşeyememesine bağlı ilgili gözün içe yukarı bakış kıstlılığı olarak tanım-
lanır. Genellikle doğuştan olup, edinsel olarak travma veya cerrahi girişim sonrası, romatoid artrit ve etmoidal sinüzit gibi 
enflamasyona neden olan etkenlerle oluşabilir. Genellikle tek taraflı olmakla birlikte, %10 vaka çift taraflıdır. 

OLGU: 5 yaşında erkek hasta acil polikliniğimize yüksekten düşme sonrası, göz kaymasında artma şikayeti ile baş-
vurdu. Hikayesinde doğuştan itibaren fark edilen sol gözde içe-yukarı bakış kusuru olduğu, ek başka anomalisi olmadığı 
belirtildi. Fizik muayenesinde sol gözün iç yukarı bakışının gerçekleşemediği diğer göz küresi hareketlerinde bir sorun 
olmadığı saptandı (Resim1,2). Travmaya yönelik çekilen kranyal MRI’ da bir patoloji saptanmadı.

TARTIŞMA: Konjenital Brown sendromundan üst oblik kası çevreleyen dokular sorumlu tutulmuş olup, bu dokuların 
kısalığının üst oblik kasın gevşemesini engellediği düşünülmektedir. Konjenital Brown sendromlu olguların %10 ‘unda 
spontan düzelme olmakla birlikte baş pozisyonunda sorun (çene yukarıda ve baş etkilenen taraftaki omuza eğik) olan va-
kalarda tedavi cerrahidir.

Anahtar Kelimeler: brown sendromu

P15 - El ayak ağız hastalığı sonrası gelişen onikolizis: vaka sunusu

Emel Torun, Feyza Ustabaş Kahraman, Nurcan Keskin Osmanoğlu, Şuera Oruçlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

El ayak ağız hastalığı, ateş, veziküler stomatit ve ekstremitelerde papüler ve vesiküler lezyonlarla ortaya çıkan, ken-
dini sınırlayan döküntülü bir hastalıktır. Etkeni en sık coxsackievirus A16 olmakla birlikte, diğer coxsackievirus A tipleri, 
coxsackievirus B ve enterovirüslerde etken olarak saptanabilir. Tedavisi semptomatiktir. Genel pediatri polikliniğimize ext-
remitelerinde yaygın papüller, lezyonlarla başvuran ve belirtiler kaybolduktan sonra onikolizis gelişen vakamızı sunduk.

VAKA: 1 yaşında erkek hasta kliniğimize ateş, halsizlik, el ayak ve ağız içinde papüller, lezyonlar nedeniyle başvurdu 
( Resim 1). Klinik olarak el- ayak ağız hastalığı tanısı konulan ve semptomatik tedavi başlanan hastanın 2 hafta içinde lez-
yonlarında belirgin azalma saptandı. Hastanın kontrol muayenesinde tüm el ve ayak turnaklarında tırnak yatağının ayrıldığı 
( onikolizis) görüldü (Resim 2). Tırnak uzaması ile onikoliziz gerileyen hastanın ileri takibinde sorun yaşanmadı.

Anahtar Kelimeler: el ayak ağız hastalığı, onikolizis

resim 1 resim 2
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P16 - Prematüre Bebekler Zamanında Aşılanıyor Mu?

Mesut Dursun, Adil Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül, Ebru Türkoğlu, Muhittin Çelik, Hasan Sinan Uslu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: 
Prematüre bebekler aşı ile önlenebilir enfeksiyon hastalıkları yönünden artmış riske sahiptirler. Fakat bu grubun aşıları 

çeşitli kaygılar nedeni ile sıklıkla geciktirilmektedir. Bu çalışmada riskli yenidoğan polikliniğimizde palivizumab profilak-
sisi yapılması amacıyla izlenen bebeklerin hastanede yatışları sırasında aşılanma durumları ve buna etki eden faktörlerin 
incelenmesi amaçlandı.

METOD: 
Ekim – Aralık 2013 tarihleri arasında, kesitsel olarak planlanan çalışmamıza; riskli yenidoğan polikliniğimizde pali-

vizumab profilaksisi yapılması amacıyla izlenen tüm bebekler alındı. Bebekler hastanemizde (1. Grup) ve dış merkezde 
(2. Grup) yatıp taburcu olanlar olarak iki grupta incelendi. Bebeklerin demografik özellikleri, yatış süreleri, taburculuk 
haftaları, taburculuktaki kiloları ve aşılanma durumları aileden alınan anamnezle, epikrizleri ve aşı kartları retrospektif 
olarak incelenerek kaydedildi.

BULGULAR: 
Çalışmamıza polikliniğimize başvuran 84 bebekten bilgileri tam olarak alınabilen 67 bebek alındı. Bu bebeklerden 22’si 

(%32,8) grup 1’de 45’i (%67,2) grup 2’de idi. Ortalama gebelik haftaları 1. grupta 27,8±1,9 hafta, 2. grupta 28,7±2,0 hafta 
iken ortalama doğum kiloları 1. grupta 1094,2±268 gram, 2. grupta 1229,8±415,7 gram olup fark saptanmadı. Grup 1’deki 
ortalama yatış süresi 65,6±27,4 gün, ortalama taburculuk haftası 37,8±2,5 hafta, ortalama taburculuk kilosu 2506,4±506,7 
gram iken; grup 2’deki ortalama yatış süresi 62,4±27,7 gün, ortalama taburculuk haftası 37,4±2,7 hafta, ortalama tabur-
culuk kilosu 2083,6±334,1 gram olarak saptandı. İlk doz Hepatit B aşısı 6 hastada (%9) gecikmişti. Bu hastalardan 5’i 2. 
Gruptandı. Gecikme nedenleri 2 hastada klinik durumun bozuk olması, 2 hastada poliklinik takibine devredilme, 2 hastada 
ise ailenin ihmali idi. İlk doz karma aşı ise 42 hastada (%62,7) zamanında yapılmamıştı. Grup 1’de %50 hastada, Grup 2’de 
%68,9 hastada gecikme saptandı. Olguların 39 tanesinin yatış süresi 60 gün üzerinde iken, 29 olgunun (%74,3) aşısı gecik-
mişti. Grup 1’de gecikme %61,5, Grup 2’de %80,7 idi. Gecikme nedenleri irdelendiğinde 21 hastanın klinik durumunun 
uygun bulunmaması, 13 hastada doktorun tavsiye etmemesi, 6 hastada ailenin ihmali ve 2 hastada bebeğin ateşli olması idi. 

SONUÇ: 
Sağlıklı prematüre ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar, zamanında doğmuş bebekler için önerilen aşı çizelgesine 

uygun ve tam doz olarak o kronolojik yaş için önerilen aşılar ile aşılanmalıdır. Ancak pratik uygulamada bu öneriler tam 
olarak sağlanamamaktadır. Aşılama eğitimlerinin prematüre bebeklere bakım veren sağlık çalışanlarına ve bebek ailelerine 
düzenli aralıklarla verilerek aşılama oranlarının yükseltilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: aşılama, prematüre, yenidoğan
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P17- Babaların Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışları ve 
Etkileyen Faktörler

Melahat Akgün Kostak1, Gizem Yılmaz2

1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne
2Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi, Tekirdağ

GİRİŞ: Günümüzde politik, sosyal ve ekonomik nedenlerle kadın ve erkeğin rollerindeki değişmeler, kadın erkek 
eşitliğinin benimsenmesi, çalışan anne sayısının çoğalması ve özellikle de batılı toplumlarda dağılmış aile sayısındaki 
artışlar gibi nedenler çocuğun yaşamında babayı daha önemli bir konuma getirmiş, çocuğun bakım ve gelişiminde babaya 
büyük görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Özellikle bebeğin doğduğu andan itibaren babanın bebeğin bakımına katılımı 
hem annenin üzerine düşen sorumlukların azaltılması ve annenin desteklenmesi açısından, hem de baba-bebek ilişkisinin 
sağlıklı bir şekilde gelişimi açısından faydalar sağlamaktadır. Doğumdan sonraki ilk karşılaşmada ebeveynin (babanın) 
bebeğe karşı gösterdiği davranışlar ilk ebeveynlik davranışı olarak kabul edilmektedir.

AMAÇ: Bu araştırma, babaların doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. 

YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, bir özel hastanenin doğum servisinde 1 Ocak 2014- 10 Şubat 2014 
tarihlerinde sağlıklı bebeği doğmuş, çalışmaya katılmayı kabul eden 225 baba ile yapıldı. Veriler, babaların sosyo-demog-
rafik ve eşlerinin gebelik ve doğum süreci ile ilgili özellikleri belirleyen “Veri Toplama Formu” ve geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Çalışır ve ark. (2009) tarafından yapılan “Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği (DSEDÖ)” ile toplandı. 
Verilerin analizinde, yüzdelik dağılım, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis varyans analizi kullanıldı.

BULGULAR: Araştırmaya katılan babaların yaş ortalaması 30.80±6.73, %48.4’ü lise, %20.4’ üniversite mezunu olup, 
% 92.9’u herhangi bir işte çalışıyordu. Babaların %52’sinin ilk, %25.8’inin ikinci çocuğu idi. Babaların %76.9’unun evli 
olduğu, %51’1’inde gebelik planlı olup, %20.4’ü gebeliği istememişti. Babaların %56.9’unun eşleri gebelikte antenatal 
bakım almıştı. Çalışmada babaların “Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği” toplam puan ortalaması 3.73±1.78 
bulundu. Babaların eğitim düzeyi, medeni durumları, ekonomik durumları, aile tipi, yaşadıkları bölge, gebeliğin planlı 
olması ve eşlerinin antenatal bakım alma durumları ile DSEDÖ puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu belirlendi 
(p<0.05). Babaların yaşları ile DSEDÖ puan ortalamaları arasında pozitif, çocuk sayısı arasında negatif yönde ilişki oldu-
ğu (r= 0.189, p=0.004; r=-0.214, p=0.001), babaların yaşları arttıkça DSEDÖ puanlarının da arttığı, çocuk sayısı arttıkça 
DSEDÖ puanlarının azaldığı saptandı.

SONUÇ: Babaların ebeveynlik davranışı puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, yaş, eğitim düzeyi, medeni du-
rum, ekonomik durum, aile tipi, yaşadıkları bölge, gebeliğin planlı olması ve antenatal bakım alma durumları ve çocuk 
sayısının ebeveynlik davranışlarını etkilediği bulundu.

Anahtar Kelimeler: Baba, doğum sonu, ebeveynlik davranışı
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P18 - Bir-üç yaş arası çocuklarda kemik mineralizasyonunun
desteklenmesi için proflaktik vitamin D takviyesi gerekli midir?

Emel Torun1, Feyza Ustabaş Kahraman1, Nurcan Keskin Osmanoğlu1, Mehmet Küçükküç1, Tuğrul Dönmez1, 
Şurea Oruçlu1, İlker Tolga Özgen2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakif Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı

GİRİŞ: Ülkemizde, yenidoğan ve süt çocuklarına bir yaşa kadar düzenli 400 U/gün vitamin D replasmanı yapılmaktadır. 
Normal kemik mineralizasyonu için günlük vitamin D ihtiyacının her yaş grubu çocukta 400-800 U/gün olduğu bildirilmek-
tedir. Besinsel takviye ve güneş ışığı ile 1-3 yaş grubu çocuklarda vitamin D düzeylerinin yeterli seviyede korunabilirliği 
tartışma konusudur. Bu çalışmada vitamin D takviyesi yapılan ve yapılmayan 1-3 yaş arası çocuklarda serum vitamin D 
düzeyleri karşılaştırılmış ve vitamin D’nn serum düzeyinin tüm sene boyunca değişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL-
METOD: Ekim 2011-ekim 2013 tarihleri arasında pediatri polikliniğimize çeşitli sebeplerle başvuran ve biyokimyasal 

değerleri ve vitamin D düzeyi değerlendirilen 1-3 yaş arasında 1035 çocuğun dosyaları retrospektif olarak tarandı. Has-
talar, başvurudan önceki son 3 ayda vitamin replasman durumuna göre 3 gruba ayrıldı. Grup1: Devit 3 damla 400 U/gün 
replasmanına devam edenler, Grup 2: 200-400 U/gün vitamin D içeren multivitamin replasmanı alanlar, Grup 3: vitamin D 
replasmanı almayanlar. Grupların biyokimya (kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon) ve 25 hidroksivitamin D 
düzeyleri ve mevsimlere göre 25 hidroksivitamin D düzeyinin değişimi karşılaştırıldı.

SONUÇLAR: Üç grup arasında cinsiyet açısından fark saptanmadı (p=0.38). Vitamin D replasmanı almayan grubun 
yaş ortalaması, diğer gruplardan belirgin fazla bulundu (p < 0.001). Grup 1 ve 2’nin 25OHD düzeleri grup 3’ e göre belirgin 
yüksek saptandı. Vitamin D replasmanı kesilen grubun serum kalsiyum ve fosfor düzeyi belirgin düşük bulunurken (p < 
0.001, 0.018), alkalen fosfataz ve parathormon düzeylerinde gruplar arasında fark saptanmadı (p˃0.05). Serum vitamin D 
düzeyinin, mevsim faklılığından etkilenmediği (f = 0.699, p = 0.650) ve yıl boyunca serum vitamin D seviyesinin, vitamin 
D replasmanı ile ilişkili olduğu saptandı (f = 16.125, p < 0.001) (Resim 1).

SONUÇ: Vitamin D takviyesi yapılmayan 1-3 yaş arası çocuklarda vitamin D yetersizliğinin göstergesi olan serum 
vitamin D düzeyi, serum kalsiyum ve fosfor düzeyi her mevsimde belirgin düşük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: vitamin D, çocuk, vitamin D takviyesi
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P19 - Boğmaca Aşısına Bağlı Gelişen Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler

Ayşe Kılıç1, Yusuf Ahmet Fişek2, Sevinç Gümüş3, Muhammet Ali Varkal3, İsmail Yıldız3,
Esra Devecioğlu1, Emin Ünüvar3

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Sosyal Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

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

GİRİŞ: Aselüler boğmaca aşısında yerel reaksiyon (enjeksiyon yerinde eritem ve endürasyon), ateş ve sık görülen 
diğer sistemik semptomlar (uyku hali, iştahsızlık ve huysuzlaşma), tam hücreli boğmaca aşılarındakinden önemli ölçüde 
daha düşüktür. DBT ile ilişkili nadir ve daha ciddi istenmeyen olayların, aselüler boğmaca aşısından sonra daha seyrek 
görülüp görülmediği bilinmemektedir.

AMAÇ: Tam hücreli boğmaca aşısı (DBT) uygulandıktan sonra görülen yan etkilerin sıklığı ile asellüler boğmaca aşısı 
(DaBT) uygulamaları sonrasında görülen yan etkilerin sıklığını karşılaştırmak.

ARAÇ VE 
YÖNTEM: Çalışmada İstanbul ilinde DBT aşısı Ocak 2003-Aralık 2007 tarihleri arasında, DaBT aşısı 2008-2014 

tarihleri arasında uygulanmış ve aşı sonrası istenmeyen etkiler (ASİE) toplanmış ve uygulanan aşı dozları üzerinden ASİE 
sıklıkları karşılaştırılmıştır. Çalışma süresi boyunca 2.175.123 doz DBT, 2.378.234 DaBT uygulanmıştır. 

BULGULAR: DBT aşısından sonra ateş ve 4 saat sürekli çığlık tarzında ağlama 14 olguda, milyon dozda 5.67±1.2 
sıklığında, konvülziyon 10 olguda milyon dozda 4.29±1.2 sıklığında, Hipotonik Hiporesponsif Epizod (HHE) 18 olguda 
milyon dozda 8.27±1.9 sıklığında, ensefalopati 3 olguda milyon dozda 0.91±0.63 sıklığında, ciddi lokal reaksiyon 43 ol-
guda milyon dozda 10.38±0.77 sıklığında görülürken, DaBT aşısı uygulandıktan sonra ateş ve 4 saat sürekli çığlık tarzında 
ağlama 4 olguda, milyon dozda 2.67±1.2 sıklığında, konvülziyon 6 olguda milyon dozda 1.5±0.2 sıklığında, Hipotonik 
Hiporesponsif Epizod (HHE) 5 olguda milyon dozda 3.22±1.1 sıklığında, ensefalopati 1 olguda milyon dozda 0.31±0.23 
sıklığında, ciddi lokal reaksiyon 25 olguda milyon dozda 12.18±0.23 sıklığında görülmüştür.

SONUÇ: Ciddi lokal reaksiyon ve nörolojik yan etkiler, asellüler boğmaca aşısına göre daha az sıklıkta görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Boğmaca, Aşı, Yan Etki
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P20 - İstanbul İli’nde Aşı Sonrası İstenmeyen Etkilerin İzlenmesi

Ayşe Kılıç1, Müjgan Sıdal2, Günay Saner2, Emin Ünüvar3, Gülbin Gökçay2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

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

GİRİŞ: Aşı sonrası istenmeyen etki, aşı uygulanan bir kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da aşıya 
bağlı olduğu düşünülen herhangi bir istenmeyen tıbbi olaydır. Aşı sonrası ortaya çıkan bu olayların belirlenmesi ve gerçek 
aşı yan etkilerin belirlenmesi halkın bağışıklama sistemine güveninin sağlaması açısından çok önemlidir.

AMAÇ: İstanbul İli’nde Kızamık, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak, DBT-OPV, Hepatit B, BCG, dT aşılarının uygu-
lanması sonrası görülen istenmeyen etkilerin belirlenmesidir.

YÖNTEM: 2003 Eylül-2008 Ağustos tarihleri arasında İstanbul İli’nde yaşayan 0-14 yaş arası çocuklarda aktif ve 
pasif surveyans yöntemleri kullanılarak aşı sonrası istenmeyen etkiler belirlendi.

BULGULAR: Çalışma süresince 1.485.489 çocuğa toplam 9.575.936 doz aşı uygulandı. Çalışma süresince aşı uy-
gulananların yüz binde 1,5’unda toplam 151 (76 kız, 75 erkek) olguda aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE) belirlendi. Aşı 
uygulananların 49’unda (yüz binde 0.5) nörolojik bulgular, 28’inde (yüz binde 0.29) akut alerjik reaksiyon, 23’ünde (yüz 
binde 0.24) senkop, 3’ünde (yüz binde 0.03) anaflaksi, 21’inde (yüz binde 0.21) makülopapüler döküntü, 14’ünde (yüz 
binde 0.14) ciddi lokal reaksiyon, 6’sında (yüz binde 0.12) ateş, 2’sinde (yüz binde 0.04) piretik reaksiyon ve 5’inde (yüz 
binde 0.05) lenfadenit gelişti. Olguların 55’i (yüz binde 0.56) Kızamık, 44’ü (yüz binde 0.45) DBT, 22’si (yüz binde 0.22) 
KKK, 16’sı (yüz binde 0.16) Hepatit B, 7’si (yüz binde 0.073) dT, ve 5’i (yüz binde 0.052) BCG ve 1’i (yüzbinde 0.6) 
DaBTIPVHİB, diğer 1’i (yüzbinde 1.4) de DBTIPVHIB aşılarından sonra gelişti. 6 olgu da Rubella enfeksiyonu tanısı ko-
nuldu. Aktif surveyans yöntemi kullanılarak 20, pasif surveyans ile 131 olgu belirlenmiştir. Olguların 106’sı aşı yan etkisi 
(3 olgu aşının içerisindeki koruyucu maddelere bağlı anaflaksi) 14’ü program (ciddi lokal reaksiyon) uygulama hatası, 8’i 
rastlantısal (1 serebellar astrositom, 1 üst solunum bir üriner sistem, bir fasial sinir paralizisi ve 6 rubella enfeksiyonu), bir 
bilinmeyen (0 olgu) ve 23 enjeksiyon reaksiyonu olarak sınıflandırıldı.

SONUÇ: Pasif surveyans yöntemi ile daha fazla ASİE saptanırken aktif surveyans yöntemi nadir görülen ensefalit, 
anaflaksi ve aşıya bağlı paralitik polio olgularının belirlenmesinde ve izlenmesinde etkili olmuştur (p<0.05). Gerçek aşı 
yan etkisi aktif ve pasif yöntemlerle belirlenenlerden daha az sayıda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aşı, Yan etki, İstanbul İli

P21 - Fankoni-Bickel Sendromu ve uzun QT birlikteliği

Hasan Önal, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Muhammet Geyik, Necati Taşkın
Kanuni Sultan Suleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Fankoni-Bickel sendromu nadir görülen otozomal resesif olarak aktarılan, başta karaciğer ve böbrekte glukozun hızlandı-
rılmış taşınmasında görev alan GLUT-2 taşıyıcı proteini kodlayan SLC2A2 genindeki mutasyon sonucu oluşan bir hastalıktır.  
Hastalar genelikle büyüme geriliği, kan seker düzensizlikleri, karaciğerde glukoz depolanmasına ikincil karaciğer büyük-
lüğü ve böbrek tubül disfonksiyonuna ikincil olarak gelişen raşitizim belirti ve bulguları ile başvurur. 5 aylık erkek olgu, 
sürekli huzursuzluk, yetersiz beslenme ve ateş şikâyeti ile başvurdu. Fizik muayenede hepatomegali, boy ve kilonun nor-
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mal persantil altında olması ve laboratuar göstergelerinde hipofosfatemik rikets, tubuler disfonksiyon, karaciğer biyopsi-
sinde hücrelerde glikojen depolanması saptanması üzerine istenen mutasyon analizinde SLC2A2 geninde c.835_836delGA 
mutasyonu homozigot olarak saptanan hastaya fankoni bikel sendromu tanısı kondu. İzlem sirasinda taşikardi saptanan 
olgumuzda uzun QT saptandi.

Özellikle erken süt çocukluğu döneminde sürekli huzursuzluğu olan bebeklerde idrar tahlilinde glikozüri ve proteinüri 
saptanması ve yetersiz tartı alımı olması durumunda akla gelmesi gereken bir tanı olması ve daha once bildirilmemiş olan 
uzun QT nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fanconi-Bickel Sendromu ve Uzun QT

P22 - Bebeklerde ve çocuklarda yürüteç kullanım sıklığı, yürüteç
kullanımının kazalar ve yürüme bozukluklarının üzerine etkisi

Melike Mete1, Esra Devecioğlu1, Perran Boran2, Asilay Pazar2, Hakan Kursat3, Gülbin Gökçay4

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 6. sınıf öğrencisi
4İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Yürüteçler günümüzde pek çok ebeveyn tarafından çeşitli sebeplerle yürüme öncesi dönemde kullanılmaktadır. 
AMAÇ: Bebeklerde ve çocuklarda yürüteç kullanım sıklığının belirlenmesi, yürüteç kullanan ve kullanmayan çocuklarda 
kaza geçirme oranlarının incelenmesi, yürüteç kullanımının kaba motor gelişime ve yürüme üzerine etkisinin incelenmesi 

YÖNTEM: Kesitsel çalışmamızın araştırma grubunu İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Pediatri Polikliniği ve 
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Pediatri Polikliniğinden katılan 193 bebek ve çocuk oluştur-
maktadır. Bilgiler anket yöntemi ile toplanmıştır. 

BULGULAR: Araştırmaya katılan çocukların %50. 8 ’i kız, % 49.2’ si erkektir, anket çoğunlukla (% 90.2) anne tara-
fından cevaplanmıştır.Araştırmaya katılan çocukların %57,5’i yürüteç kullanmıştır. Ailelerin yürüteç kullanma nedenleri 
incelendiğinde % 34,2 aile yürüteci bebekleri “oyalansın diye ve bebek yürüteçteyken rahatça ev işi yapabilmek için” 
kullandıklarını belirtmiştir. Ailelerin % 29.7’si yürüteci “bebeklerinin gelişiminin daha iyi olması için” kullandığını, % 
5,4’ü “komşu ve akrabalarının önerisi ile” kullandığını,% 3,6’sı “bebeklerinin yerde üşümemesi için” kullandığını, % 1,8’i 
“doktor tavsiyesi” üzerine kullandığını belirtmiştir. Yürüteç kullanan bebeklerin yürüme zamanı (12,8 ay) ve desteksiz 
oturma (7,2 ay) ortalaması ile yürüteç kullanmayan bebeklerin yürüme zamanı(12,2 ay) ve desteksiz oturma (7,1 ay) or-
talaması açısından bakıldığında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.( P= 0,135 ve P= 0,817).Yürüteç kullanan bebeklerin 
herhangi bir kaza veya hastalık geçirme durumu incelendiğinde, % 12,6 bebeğin kaza geçirdiği, %11,7 bebeğin hastalık 
geçirme öyküsü olduğu, % 9 bebeğin hem kaza hem de hastalık geçirdiği belirlenmiştir.Yürüteç kullanmayan bebeklerin 
kaza geçirme durumu incelendiğinde % 3,7 bebeğin kaza geçirdiği, % 7,3 bebeğin hastalık geçirdiği belirlenmiştir.Buna 
göre iki grubun kaza geçirme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır(P= 0,042).Yürüteç kullanan çocukların 
kaza geçirme sıklığı yürüteç kullanmayan çocuklara göre daha yüksek bulunmuştur.Yürüteç kullanan bebeklerin yürüteç 
ile ilgili kaza geçirme oranı % 16,2’dir.Yürüteç kullanan bebeklerin % 17,1’inin yürürken parmak ucunda yürüdüğü, % 9 
‘unun içe basarak yürüdüğü, % 3,6’sının dışa basarak yürüdüğü belirtilmiştir. Yürüteç kullanmayan bebeklerin % 4,9’unun 
parmak ucunda yürüdüğü, %4,9’unun da içe basarak yürüdüğü belirtilmiştir. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak 
karşılaştırılmış ve anlamlı farklılık bulunmuştur(P=0,001).Buna göre yürüteç kullanan bebeklerde yürüme bozuklukluğu 



244

36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

yürüteç kullanmayan bebeklere oranla daha yüksek bulunmuştur.

SONUÇ: Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda yürüteç kullanımının yürüyüş bozukluklarına yol açtığı 
ve bebeğin kaza geçirme oranını arttırdığı görülmüştür.Bebeklerin bakımında sıklıkla kullanılan yürüteçlerin, nöromotor 
gelişim üzerine etkileri ayrıntılı araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: bebek, çocuk, kaza, yürüteç

P23 - Fasiyal parazili Russell Silver sendromu vakası

Özge Kangallı1, İsmail Yıldız1, Muhammet Ali Varkal1, Umut Altunoğlu2, Hülya Kayserili2,
Ayşe Kılıç1, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ: Yürüteçler günümüzde pek çok ebeveyn tarafından çeşitli sebeplerle yürüme öncesi dönemde kullanılmaktadır. 
AMAÇ: Bebeklerde ve çocuklarda yürüteç kullanım sıklığının belirlenmesi, yürüteç kullanan ve kullanmayan çocuklarda 
kaza geçirme oranlarının incelenmesi, yürüteç kullanımının kaba motor gelişime ve yürüme üzerine etkisinin incelenmesi 

YÖNTEM: Kesitsel çalışmamızın araştırma grubunu İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Pediatri Polikliniği ve 
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Pediatri Polikliniğinden katılan 193 bebek ve çocuk oluştur-
maktadır. Bilgiler anket yöntemi ile toplanmıştır. 

BULGULAR: Araştırmaya katılan çocukların %50. 8 ’i kız, % 49.2’ si erkektir, anket çoğunlukla (% 90.2) anne tara-
fından cevaplanmıştır.Araştırmaya katılan çocukların %57,5’i yürüteç kullanmıştır. Ailelerin yürüteç kullanma nedenleri 
incelendiğinde % 34,2 aile yürüteci bebekleri “oyalansın diye ve bebek yürüteçteyken rahatça ev işi yapabilmek için” kul-
landıklarını belirtmiştir. Ailelerin % 29.7’si yürüteci “bebeklerinin gelişiminin daha iyi olması için” kullandığını, % 5,4’ü 
“komşu ve akrabalarının önerisi ile” kullandığını,% 3,6’sı “bebeklerinin yerde üşümemesi için” kullandığını, % 1,8’i “dok-
tor tavsiyesi” üzerine kullandığını belirtmiştir. Yürüteç kullanan bebeklerin yürüme zamanı (12,8 ay) ve desteksiz oturma 
(7,2 ay) ortalaması ile yürüteç kullanmayan bebeklerin yürüme zamanı(12,2 ay) ve desteksiz oturma (7,1 ay) ortalaması 
açısından bakıldığında anlamlı bir farklılık bul
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Poster Bildirileri 24 - 32
Başkanlar: Ahmet Koç, Gönül Aydoğan

P24 - Pediatrik Hastalarda İdyopatik Beyin Kanaması:
Bir Olgu Sunumu

Nilüfer Ata, Burak Mümin Sevinçli, Alperen Turgut
T.C.Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ: Çocuklarda spontan serebral hematom oldukça nadir gözlenmektedir. Çalışmamız idyopatik serebellar he-
matom tanısı ile opere edilen pediatrik bir olguda fizyoterapi uygulamalarının fonksiyonel özürlülük değerlendirmesine 
etkisini incelemek amacıyla planlandı. 

MATERYAL-
METOD: Çalışma, idyopatik serebellar hematom tanısıyla beyin cerrahisi tarafından opere edildikten son-

ra fizyoterapi ve rehabilitasyona yönlendirilmiş 7 yaşındaki erkek olgu üzerinde yapıldı. Hastanın çekilen kran-
yal BT Anjiografisinde ve diğer laboratuar tetkiklerinde bir özellik saptanmadı. Hastada Günlük Yaşam Aktivite-
leri Pediatrik Özürlülük Değerlendirme Envanterinin(PÖDE) Türkçe versiyonu kullanılarak rehabilitasyon öncesi 
ve sonrasında değerlendirildi. Hastaya haftada 5 gün 45’er dk 2 ay boyunca denge/koordinasyon eğitimi, yürüme eg-
zersizleri,proprioseptif nöromüsküler fasilitasyon tekniklerini içeren fizyoterapi programı uygulandı. Hastanın dengesi re-
habilitasyon öncesi ve sonrasında modifiye Romberg testi ile değerlendirildi.Hasta yakınlarına ev programı eğitimi verildi. 
BULGULAR-

SONUÇ: Rehabilitasyon öncesi ile kıyaslandığında; rehabilitasyon sonrası tüm PÖDE alt skala skorlarında anlamlı ar-
tış saptandı.(rehabilitasyon öncesi 24,rehabilitasyon sonrası 78) Modifiye Romberg testi rehabilitasyon öncesi pozitifken, 
rehabilitasyon sonrası negatif olup statik dengesi normaldi.Bu bulgular beyin 
kanamasına bağlı operasyon geçiren çocuklarda erken dönemde fizyoterapi 
uygulamalarının etkin olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: İdyopatik serebral hematom, fizyoterapi, fonksiyonel 
özürlülük

Fizyoterapi Sonrası

Sol Cerebellar Hematom

8 hflık fizyoterapi sonrası ayakta mobil
Postop 5 hf Kontrol BT
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P25 - Çocuklarda nadir görülen bir kanama bozukluğu:
Edinsel Hemofili

Özden Durmuş Gönültaş, Ayşegül Ünüvar, Serap Karaman, Ezgi Uysalol, Zeynep Karakaş, Ömer Devecioğlu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

GİRİŞ: Edinsel hemofili A, daha önce hemostaz sistemi normal olan bireylerde faktör 8’e karşı gelişen otoantikor 
sonucu, faktör 8’in işlevinin inhibisyonuna bağlı olarak gelişir. Daha çok erişkinlerin hastalığı olup, çocuklarda çok nadir-
dir. Etyolojide kollajenozlar, otoimmün hastalıklar, maligniteler, gebelik, ilaç reaksiyonları, psöriazis-pemfigus gibi deri 
hastalıkları, infeksiyon ve aşılama, astım ve KOAH gibi solunum sistemi hastalıkları yer alır, ancak olguların yarısında 
bir neden bulunamamaktadır. Tedavi, kanama varsa durdurulması, etyolojik neden mevcutsa tedavisi ve inhibitörün yok 
edilmesi için immunsüpresif ilaçların verilmesidir. Burada aPTT yüksekliği nedeniyle hematoloji polikliniğine başvuran 
ve edinsel hemofili saptanan olguyu, nadir görülmesi nedeniyle sunmak istedik.

OLGU: Onbeş aylık kız hasta, gelişme geriliği nedeniyle Çocuk Polikliniğine başvurmuş. Sağ koltuk altında morluk 
saptanması üzerine yapılan tetkiklerinde a PTT’si uzun olduğundan Hematoloji polikliniğine yönlendirildi. 41GH’da do-
ğan ve postnatal sepsis tanısı ile tedavi görmüş olan hastanın soygeçmişinde özellik yoktu. Muayenesinde genel durumu 
iyi ve hipotonikti. Burun kökü basık ve mikroftalmisi mevcut olup, nöromotor gelişimi yaşına göre geriydi. Diğer siste-
mik muayene bulguları normaldi. Laboratuvar tetkiklerinde tam kan sayımı ve biokimyasal tetkikleri normal, periferik 
yaymada atipik hücre yok, trombositleri kümeli ve normal morfolojide idi. PT normal, aPTT uzun (54,4 sn) idi. Faktör 
düzeylerinden sadece faktör 8 düşük (%0,5), Faktör 8 inhibitörü ise (+) bulundu (9,6). Etyolojik açıdan istenen diğer tet-
kiklerde de patoloji saptanmadı (NSE, αFP, β HCG,C3, C4). ANA ve Anti dsDNA (-) idi. Viral serolojide özellik yoktu.
Dismorfizm nedeniyle yapılan karyotip analizi normaldi. Batın USG’si ve PA AC Grafisi normaldi. Tam idrar tahlilinde 
lökosit:49, nitrit (+), İdrar kültüründe > 100.000 Proteus mirabilis üremesi mevcut olduğu için İYE tanısı ile antibiotik 
tedavisi başlandı.Hastaya mevcut kliniği ve laboratuvar bulguları ile Edinsel Hemofili A tanısı kondu. Akut kanama atağı 
bulunmayan hastaya Faktör inhibitörünü yok etmek amacıyla prednisolon 1 mg/kg/gün başlandı. Hastanın 1 ay sonraki 
poliklinik kontrolünde Faktör inhibitörü negatif saptandı ve steroid tedavisi azaltılarak kesildi. Hasta stabil olup, hala po-
likliniğimizce izlenmektedir.

SONUÇ: Edinsel hemofili, çocuklarda nadir görülen, ancak ciddi kanama riski nedeniyle morbidite ve mortaliteye neden 
olabilen bir hastalıktır. Etyolojisinin çeşitlilik göstermesi ve kanama riskinin yüksek olması nedeniyle olgumuzda olduğu gibi 
tüm Edinsel Hemofili vakaları Hematoloji kliniklerinde değerlendirilerek vakit kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Edinsel Hemofili, Faktör 8 İnhibitörü
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P26 - Sütlü kahve lekeleri ve büyüme gelişme geriliği ile tanı alan 
Fankoni Aplastik Anemisi: Olgu Sunumu

Esra Devecioğlu1, Umut Altunoğlu2, Gülbin Gökçay3, Hülya Kayserili2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sosyal Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbı Genetik Anabilim Dalı

3İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı

GİRİŞ: Sütlü kahve lekeleri sınırları belirgin, pigmente maküller olup çapları 1-2 mm’den 20 cm’e kadar değişiklik 
göstermektedir. Doğumdan sonra hayatın ilk 1 yılı içerisinde de ortaya çıkarlar. Sütlü kahve leke sayısı birden fazla ise ve 
eşlik eden ek anomaliler varsa ileri tetkik gerektirir. Burada büyüme geriliği nedeniyle takip edilen ve sütlü kahve lekele-
rinde artış saptanması üzerine erken dönemde Fanconi aplastik anemisi tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

OLGU: Yirmialtı yaşında, ilkokul mezunu, sağlıklı baba ile aralarında 2.derece akraba evliliği olan yirmi iki yaşında, 
ortaokul mezunu, sağlıklı G2P2A0C0 anneden 05.09.2013 tarihinde, 39 3/7 GH’da, sezaryen ile 2180 gr ağırlığında (< 10 
p), 42,5 cm boyunda (< 10 p), baş çevresi 33 cm ( 25-50 p) olarak doğmuş. Gebeliğin son dönemlerinde bebeğin iyi büyü-
mediği söylenince aile takip ve tedavi amaçlı İTF Kadın ve Doğum Hastalıkları başvurmuş. Postnatal adaptasyon sorunu 
olmayan hastanın fizik muayenesinde pes equinovarusu tespit edilmiş ve takibe alınmış. Hasta bir aylık iken izlem amaçlı 
polikliniğimize başvurdu. Hastanın ilk 6 ay anne sütü ile tartı alımı yeterli olmakla birlikte büyüme eğrileri 3.persantil 
altında seyretmeye devam etti. 6.ayda ek beslenme başlanan hastanın bu dönemden sonra tartı alımı yavaşladı. 8.ay tartısı 
5690 g ( < 3 p, Z skoru: -3,22), Boy 65 cm (< 3 p, Z skoru: -2,20), baş çevresi: 42,5 cm ( < 3 p, Z skoru: -2,19) olan has-
tanın yetersiz tartı alımına yönelik yapılan kan, idrar ve dışkı tetkiklerinde özellik saptanmadı. Fizik muayenesinde daha 
önce vücudunda 2 adet en büyüğü 3 cm boyunda olan sütlü kahve lekelerinin sayısının 6 adet olduğu fark edildi. Hasta 
sütlü kahve lekeleri ve büyüme gelişme geriliği tanılarıyla Genetik Bilim Dalı ile de konsülte edildi. Ayırıcı tanıda Fanconi 
aplastik anemisi düşünülen hastanın fizik muayenesinde sağ baş ve ayak parmaklarının da ikinci parmaklarına göre daha 
küçük olduğu görüldü ve hastadan tanı için DEB(diepoksibutan) testi planlandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genetik Birimi-
ne gönderilen test sonucunda NTM (mitomisin C): %3.80 Kırık, DEB: %3.69 kırık saptanmış olup bu değerler Fankoni 
Aplastik anemisini destekler nitelikteydi. Çekilen el-kol grafisi normal olarak saptanan ve bu dönemde kan sayımında 
trombosit değerleri 120.000/mm3^ye kadar gerileyen hasta takip ve tedavisinin devamı için Çocuk Hematoloji Poliklini-
ği’ne yönlendirildi.

SONUÇ: Fankoni aplastik anemisi progresif aplastik anemi yanında çeşitli konjenital anomaliler, malignansiye eğilim 
ile seyreden bir hastalıktır. Median yaşı 7 yaş civarı (0-49 yaş) olup doğumsal anomalilerin eşlik ettiği durumlarda daha 
erken tanı alırlar. Fankoni aplastik anemisine iskelet anomalileri (%71), deride pigmentaston anomalileri (%64) ve büyüme 
geriliği eşlik ettiği gibi % 30 kadar olguya anomali eşlik etmez. Hematolojik tablo daha ortaya çıkmadan bu bulguların 
eşlik ettiği hastalarda erken tanı için ayırıcı tanıda mutlaka Fankoni Aplastik anemisi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sütlü kahve lekesi, büyüme geriliği, Fankoni aplastik anemisi
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P27 - Altıncı aydan itibaren devam sütü ile beslenmenin bebeklerde 
hemogram ve demir parametreleri üzerine etkisi (Preliminer çalışma)

Hilmi Apak1, Gül Nihal Özdemir1, Gülen Tüysüz1, Büşra Kutlubay1, Ethem Erginöz2, Mine Kuçur3

1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji BD, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, İstanbul

3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, İstanbul

GİRİŞ: 
Beslenme bozukluğu, demir eksikliği anemisi, çinko eksikliği ve bunlara bağlı sorunlar Dünyada ve Türkiye’de süt 

çocukluk döneminin önemli sağlık sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü önerilerine uygun olarak ülkemizde doğan tüm 
bebeklere ücretsiz demir desteği verilmektedir. Bu uygulama ile bebeklerdeki demir eksikliğinin azaldığı gösterilmişse 
de beslenme durumlarının demir eksikliği oluşmasına katkısı yeterince araştırılmamıştır. Çalışmanın amacı anne sütünün 
tek başına yetersiz kaldığı 6. aydan itibaren beslenme yetersizliği olan süt çocuklarında ek gıdaların verilmesinin, ek gıda 
verilmeyen kahvaltı ve sebze çorbası gibi besinlerle beslenen süt çocuklarıyla karşılaştırılarak bu çocuklardaki demir ve 
çinko düzeyleri ile birlikte beslenme ve gelişme durumlarını karşılaştırmaktır. 

GEREÇ-
YÖNTEM: 
Çalışmaya İstanbul ilinin çeşitli bölgelerinden 6-9 aylık 124 sağlıklı süt çocuğu alınmıştır. Takip sırasında ailelerin 

rızası olmayan 40 bebek çalışma dışına çıkartılmıştır. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ağırlıklarına göre beslenme 
problemi olmayan, demir depoları yeterli ve ağırlıkları 10. persantil üzeri bebekler kontrol grubuna alınmış, çalışma grubu-
nu ise tartıları 3. persantil üzerinde olan, anne sütü alamayan, yeterli ve dengeli beslenmeyen ve kronik hastalığı olmayan, 
prematüre olmayan hastalar oluşturmaktadır. Bütün bebekler başlangıçtan itibaren 3 ay boyunca takibe alınarak evlerinde 
ziyaret gerçekleştirilmiştir. Her kontrolde boy, ağırlık, baş çevresi, fizik muayene bulguları kontrol edilerek aylık hemog-
ram, demir, demir bağlama, ferritin, çinko, antioksidan kapasite tetkikleri yapılmış, beslenme yetersizliği olan, anne sütü 
alamayan süt çocuklarına beslenmelerine devam sütü (Bebelac) ilavesi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda üç aylık değerler 
karşılaştırılarak ek besinin incelenen parametreler üzerindeki etkisi saptanmıştır.

BULGULAR: 
Çalışma grubundaki bebeklerin (%55,8’i kız, %44,2’si erkek) yaş ortalaması 7,2±1,28, kontrol grubundaki bebeklerin 

(%55,6’sı kız, %44,4’ü erkekti) ise yaş ortalaması 7,3±1,1. Devam sütü alan bebeklerin MCV ve demir değerlerinin ta-
kipte istatiksel olarak anlamlı derecede arttığı gösterildi. Kontrol grubunun ise MCV değeri anlamlı olarak düştü. Ferritin 
değerleri, devam sütü alan bebeklerde takipte ortalama 53,2±41,8 mg/L’den 64,7±89,7 mg/L’e yükseldi, kontrol grubunda 
ise 42,8±34,0 mg/L’den 34,6±29,3 mg/L’e düştü. Son ferritin ölçümleri için çalışma ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, 
çalışma grubunun değerleri anlamlı olarak daha yüksekti. 

SONUÇLAR: 
Bu değerlendirme sonucunda devam sütü ile beslenen bebeklerin demir depolarının takipte arttığı gözlenmiştir. Stan-

dart anne sütü önerisi ile beslenen bebeklerde ise demir depolarının azalması dikkate değerdir. Sonuç olarak bebeklere 
ikinci altı ayda ilave tamamlayıcı devam sütü ilavesi ile beslenen bebeklerin hem gelişimlerini normale getirmiştir, hem de 
anemi parametrelerini, demir depolarını düzeltmiştir.

Anahtar Kelimeler: beslenme, demir eksikliği, devam sütü
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P28 - Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Bacak Ağrısının
Nadir Nedeni: Kandida Osteomiyeliti

Alfiya Sufiyeva, Serap Karaman, Begüm Şirin Koç, Ezgi Uysalol, Sema Anak, Ayşegül Ünüvar,
Zeynep Karakaş, Ömer Devecioğlu

11İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Son yıllardaki yoğun kemoterapi ve destek tedavideki ilerlemeler sayesinde lösemiden sağkalım oranı giderek 
artmaktadır. Ancak nötropenik dönemde görülen invaziv mantar enfeksiyonları oldukça yüksek mortalite ve morbiditeye 
neden olmaktadır. Febril nötropeni atağı sırasında invaziv mantar enfeksiyonu saptanan ve takibinde kalça ağrısı nedeniyle 
fungal osteomiyelit tanısı alan nüks ALL olgusu nadir görüldüğü için sunulmuştur. 

OLGU: Oniki yaşında erkek hasta, kıvrandırıcı ve şiddetli olmayan karın ağrısıyla başvurdu. Öyküsünden 6 yaşında 
iken ALL nedeniyle kemoterapi aldığı, 2010’da nüks olduğu ve tam uyumlu kardeşinden KİT yapıldığı öğrenildi. KİT’den 
8 ay sonra 2. kez kemik iliği relapsı saptanması üzerine tekrar KİT planlanan hastaya FLAG protokolü başlandı. Kemotera-
pi bitiminden 8 gün sonra karın ağrısı gelişti. Laboratuvar tetkiklerinde pansitopenisi mevcuttu (Hb:10.8gr/dl, lökosit:260/
mm3, nötrofil:160/mm3, trombosit:40200/mm3), CRP:65mg/dl, biyokimyasal değerleri normaldi. Batın USG’de akut 
apandisit şüphesiyle hasta yakın takip edildi. Kliniği nedeniyle febril nötropeni(FEN) kabul edilerek meropenem ve ami-
kasin başlandı. Tedavinin 1.gününde 39°C ateşi oldu. Ateşinin devam etmesi üzerine 72.saatte teikoplanin eklendi. Febril 
nötropeninin 4.günü, ateşle birlikte öksürük başladı. Akciğer BT’de bilateral milimetrik nodüller ve alt loblarda buzlu cam 
görüntüsü izlendi, antifungal tedavi (kaspofungin) başlandı. Galaktomannan negatifti. Dirençli ateşi ve ağır nötropenisi 
nedeniyle 5 gün granülosit süspansiyonu aldı. Hemokültürde Candida tropicalis üremesi üzerine antifungal tedavisine 
amphoterisin B ve kaspofungin şeklinde devam edildi. Ciltte nodüller gelişti. Cilt biyopsisinde çoğu maya ve az sayıda 
psödolif içeren mantar lezyonları saptandı. Göz muayenesinde de solda maküla temporalinde beyaz, yuvarlak infiltrasyon 
alanları mantar tutulumu ile uyumlu bulundu. Kraniyal ve paranazal BT normaldi. Ateşi 12 gün sürdü. FEN’in 28.günün-
de çekilen toraks BT’de lezyonlarda boyut ve sayı olarak artış saptandı. Batın USG’de karaciğer ve dalakta da nodüler 
lezyonlar izlendi. Lezyonlardaki progresyon nedeniyle amphoterisin B kesilip, kaspofungine vorikonazol eklendi. FEN’in 
40.gününde hastanın sol kalçasında ağrı ve hareket kısıtlığı oldu. Kalça ve diz MR’ında boyutları küçük, mantarla uyumlu 
çok sayıda lezyonlar görüldü. Ortopediyle birlikte değerlendirilen hastada fungal osteomiyelit düşünüldü. Antifungal teda-
vi altında 75.günde akciğer ve batındaki lezyonlar kaybolurken cilt, göz ve kemik lezyonlarında belirgin düzelme gözlendi.

SONUÇ: Febril nötropenili hastalardaki en önemli özellik nadir karşılaşılan enfeksiyonlara karşı savunmasız olmaları 
ve lökosit sayısının düşüklüğü nedeniyle enfeksiyona ait bulgularının çok az olmasıdır. Febril nötropenide 4 günden uzun 
süren ateş varlığında antibiyotik spektrumu mantarları da kapsayacak şekilde genişletilmeli ve şüpheli tüm vücut bölgeleri 
invaziv mantar enfeksiyonu açısından taranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ALL, febril nötropeni, kandida
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P29 - Çocuklarda nadir görülen bir lenfadenit nedeni: Kikuchi-
Fujimato Hastalığı

Sezin Kısabacak, Serap Karaman, Ezgi Uysalol, Ayşegül Ünüvar, Zeynep Karakaş, Sema Anak,
Ömer Devecioğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı,İstanbul

GİRİŞ: Kikuchi-Fujimoto hastalığı ateş, servikal ve aksiller lenfadenopatiyle karakterize, daha çok genç kadınlarda 
görülen, kendiliğinden sınırlanan bir hastalıktır. Çocuklukta nadirdir. Lökopeni, trombositopeni, anemi dışında karaciğer 
fonksiyon testlerinde, CRP ve sedimentasyon hızında artış görülebilir. Kesin tanı lenf bezi biyopsisiyle konur. Klinik bul-
gular tipik olarak lenf nodu çıkarılmasından sonra aylar içinde geriler ve kaybolur. Burada hematoloji polikliniğinimize 
trombositopeni ile başvuran, muayenesinde boyun ve aksilladaki lenf bezlerindeki büyüme nedeniyle biopsi yapılan ve 
Kikuchi Fujimato tanısı alan çocuk olgu, nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur.

OLGU: On üç yaşında kız hasta, 4 yıldır astım tanısı ile takipli olduğu merkezde rutin kan sayımı sırasında trombo-
sitopeni saptanması üzerine polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede her iki servikal ve axiller bölgede, en büyüğü 2,5 
cm olan çok sayıda lenfadenopatileri mevcut olup, diğer sistem bulguları doğaldı. Tam kan sayımında trombositopenisi 
mevcut olup diğer seriler normaldi. Periferik yaymada 1-2 adet ikili küme yapmış trombositler gözlendi. Eritrosit ve lökosit 
morfolojisi doğal olup, atipik hücre görülmedi. Biyokimyasal tetkikleri, sedimantasyon ve CRP normaldi, viral serolojide 
özellik yoktu. Direkt Coombs, anti dsDNA, lupus antikoagulanı, antifosfolipid, antikardiyolipin antikorları negatif saptan-
dı. Multipl lenfadenopatileri ve trombositlerdeki düşme eğilimi nedeniyle yapılan kemik iliği aspirasyonunda, özellikle 
genç megakaryositlerde sayıca artış gözlendi, atipik hücre görülmedi. Boyun USG’de reaktif karakterde lenf nodları, sağ 
axillada ise bazılarının korteks kalınlığı artmış malignite açısından kuşkulu çok sayıda lenf nodu görüldüğü için, lenf be-
zinden biopsi planlandı. Meme USG, batın ve pelvik USG ile AC grafisinde özellik yoktu. Sağ axilladan alınan lenf nodu 
biyopsisi sonucu ile hastaya Kikuchi Fujimato Lenfadeniti tanısı kondu. Trombositopenisi 20000/mm3 üzerinde seyreden 
hasta, tekrar bakılan ANA tetkikinde pozitiflik saptanması üzerine romatoloji polikliniğine yönlendirildi. Üç aylık takibi 
sırasında lenf bezlerinde belirgin küçülme saptanan hastanın, polikliniğimizden ve Romatoloji polikliniğinden takibi de-
vam etmektedir.

SONUÇ: Kikuchi-Fuchimato hastalığı, nadir gözlenen ve lenf bezlerinde büyüme ile seyreden bir hastalıktır. Etyolo-
jisinde viral enfeksiyonlar ve otoimmun mekanizmalar suçlanmaktadır. Kendiliğinden sınırlanan bu klinik tablo, lenfade-
nopatilerin ayırıcı tanısında gözardı edilmemeli ve SLE ile birlikteliğinden dolayı hastalar otoimmun hastalıklar açısından 
takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi Fujimato Hastalığı,lenfadenopati,SLE,trombositopeni
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P30 - Burkitt Lenfomalı Çocukta Metotrexat Sonrası gelişen
Toksik Epidermal Nekroliz

Sema Vural1, Serap Karaman2

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji- Onkoloji Kliniği
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

Toksik epidermal nekroliz (TEN), haşlanmış deriye benzer cilt soyulmaları ve geniş deri yüzeylerinin tutu-
lumu ile birlikte mukozal tutulumun ve ağır sistemik reaksiyonların eşlik ettiği bir hastalıktır. Etyolojide ilaç-
lar, enfeksiyonlar, maligniteler, kollajen doku hastalıkları, radyoterapi ve graft versus host hastalığı gibi pek çok 
faktörün rol oynadığı bilinmektedir. Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Destek tedavisi ve alternatif ilaç teda-
vilerine rağmen mortalitesi yüksektir. Bu amaçla plazmaferez, siklosporin, talidomid, pentoksifilin, siklofosfa-
mid ve granulosit koloni stimüle edici faktör kullanımı denenmiş ve İVİG tedavisi ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir.  
Bu yazıda, ateşli nötropeni atağı sırasında kandida famata sepsisi gelişen, erken medikal ve yoğun destek tedavisi ile iyi-
leşen lenfomalı olgu sunulmuştur.

OLGU: 
On yaşında erkek hastaya Burkitt lenfoma tanısı ile BFM 90 yüksek risk protokolü başlandı. Kemoterapi bloğu bitimin-

den dört gün sonra ateşli nötropeni gelişti ve Piperasilin- tazobaktam başlandı. Fizik muayenede, mukozit ve vücudunda 
seyrek maküler lezyonları mevcuttu. 3. Gün genel durumunun hızla kötüleşmesi, cilt lezyonları ve mukozitte artış olması 
nedeniyle imipenem, amikasin ve teikoplanine geçildi. Fizik mua¬yenesinde saçlı deride, gövdede, sırtta ve neredeyse tüm 
vücutta yaygın makülopapüler döküntüler ve eritem; ellerde ve ayaklarda vezikülo-büllöz döküntüler, ağız, burun ve göz 
mukozasında da erozyon ve hemorajiler saptandı ve TEN düşünüldü. Cilt lezyonları için yara pansumanı yapılarak intrave-
nöz immünglobulin uygulandı, diğer destek tedavilerine devam edildi. Dirençli ateşleri devam ettiğinden 5. gün lipozomal 
amphoterisin-B 3 mg/kg/gün eklendi. Toraks tomografisi, batın ultrasonografisi normal, galaktomannan testi (-) saptandı. 
Viral seroloji negatifti. 18. gün, ateş ve derin nötropeni devam ederken, antifungal tedavi vorikonazol olarak değiştirildi. 
L-amp-B’nin 12. günü alınan kan kültüründe Kandida Famata üredi. Yirminci günde hasta nötropeniden çıktı ve 22. günde 
ateş düştü. Genel durumu iyi olan, deri lezyonları tamamen düzelen hastamız, 2 yıldır remisyonda izlenmektedir.

SONUÇ: Değişik tedavi alternatifleri olmasına karşın TEN, hala mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Standart bir tedavi 
protokolü yoktur ve tedavilerin net etkinliği de bilinmemektedir. Erken tanı, uygun yoğun bakım şartları ve iyi bir izlem 
mortalite ve morbiditeyi azaltmada etkili ve önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Toksik Epidermal Nekroliz, çocuk, sepsis
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P31 - Solid Organ Transplantasyonu Sonrası Ciddi Bir Komplikasyon: 
Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık

İlkay Özmeral Odabaşı1, Serap Karaman2, Ezgi Paslı Uysalol2, Begüm Koç2, Ayşegül Ünüvar2, Zeynep Karakaş2, 
Sema Anak2, Ahmet Nayır3, Ömer Devecioğlu2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Organ transplantasyonlarından sonra uygulanan immunsupresif tedaviler, alıcılarda enfeksiyonların yanı 
sıra neoplastik hastalık gelişme riskini de arttırmaktadır. Posttransplant lenfoproliferatif hastalık (PTLH) hem solid or-
gan transplantasyonu hem de kemik iliği transplantasyonu sonrası görülebilen, erken dönemde tedavi edilmezse yüksek 
mortaliteyle seyreden bir hastalıktır. EBV enfeksiyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Sıklıkla transplantasyon sonrası 
ilk bir yılda ortaya çıkar, immunsupresif tedaviyi yoğun alanlarda ise daha da erken zamanda görülebilmektedir. Tedavi 
seçenekleri arasında immunsüpresif ilaçları azaltmak/kesmek, kitle eksizyonu, kombine kemoterapi, lokal radyoterapi ve 
monoklonal antikorlar yer almaktadır.

OLGU: Dokuz yaşındaki erkek hasta,bademciğinde giderek büyümekte olan şişlik ve nefes almakta zorluk şikaye-
tiyle getirildi. Öyküsünden yaklaşık 3 aydır boynunda ve kasıklarında şişlikler olduğu, bir sene önce fokal segmenter 
glomerüloskleroza bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeni ile renal transplantasyon yapıldığı ve transplantasyon sonrası 
takrolimus ve prednizolon tedavisi almakta olduğu öğrenildi. Fizik muayenede sağ ön servikal zincirde 2 cm, sağ subman-
dibuler bölgede 1.5 cm, sağ ingunal bölgede 1 cm boyutlarında ağrısız, orta sertlikte, deriye fiske olmayan lenfadepatiler 
mevcuttu. Orofarenks muayenesinde sağ tonsil belirgin hipertrofik ve farenkse doğru kitle yapmış görünümdeydi. Batın 
muayenesinde orta hatta transplantasyon operasyonuna ait 15 cm’lik skar izi dışında patoloji yoktu. Tam kan sayımında 
anemisi mevcuttu (Hb: 8.8 g/dL), sedimentasyon:48 mm/saat, kreatinin: 1 mg/dl, diğer biyokimyasal tetkikleri de nor-
maldi. Hastada EBV VCA IgM, EBV VCA IgG ve EBV DNA PCR testleri negatifti. Kontrastlı boyun MR tetkikinde sağ 
parafarengal alanda larenk ssubglottik kısma uzanan ve sağ epiglottik foldu infiltre eden, sağ piriform sinüsü daraltan, 
nazofarenks ve orofarenks sağ lateral duvarına uzanım gösteren 5x4x7 cm çapında, heterojen kontrast tutulumu gösteren 
kitle lezyon izlendi. Biopsi sonucu diffüz B hücreli lenfoma olarak gelen hastaya RCHOP protokolü uygulandı. Tedavisi 
biten hasta remisyonda olup, hala polikliniğimizde izlemdedir.

SONUÇ: Transplantasyon yapılan hastalar, primer hastalıkları ile ilgili şifaya kavuşurken, kullanmak zorunda oldukla-
rı immünsüpresif tedavilerle de enfeksiyon ve malignite gelişimi açısından potansiyel risk altına girmektedir. PTLH malign 
bir hastalık olup tedavisi, kullanılan immunsupresif ilaçların azaltılması/kesilmesi, cerrahi ya da kemoterapi verilmesidir. 
İmmünsüpresif tedavinin kesilmesi, nakledilen organın kaybedilme riskini oldukça arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: lenfoma, PTLH, renal transplantasyon
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P32 - Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Klasik Ve Alternatif Demir 
Tedavilerinin Akut Dönemdeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Nese Akcan Tombalak, Muferet Erguven, Fatma Tuba Altın
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Demir eksikliği anemisi (DEA), ülkemizde ve tüm dünyada çocuklarda en sık rastlanan nutrisyonel eksiklik ve anemi 
türüdür.

AMAÇ: Bu çalışma ile dünyada ve ülkemizde, rutin olmamakla birlikte uygulanmaya başlanan alternatif demir teda-
vilerinin 1 ay sonundaki laboratuar bulgularının, klasik tedavi sonuçları ile karşılaştırılması amaçlandı. 

METHOD: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlı-
ğı ve Hastalıkları Kliniğinde, 15 Eylül 2012-15 Haziran 2013 tarihleri arasında demir (Fe) eksikliği anemi-
si tanısı alıp, takip ve tedavileri yapılan, 3 ay -18 yaş arası 167 hasta çalışmaya alındı. Çalışma, prospek-
tif gözlemsel olarak yürütüldü. Hergün 4-6mg/kg Fe +2 kullanan hastalarla (Grup I), günaşırı 4-6mg/kg Fe +2 
kullanan hastaların (Grup II) ilk bir ay içindeki laboratuar sonuçları karşılaştırıldı. Tedavi başlangıcında, takipteki 
10.gün ve 1. ay sonundaki kontrollerinde alınan hemogram, kan demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, retikülosit 
cevabı sonuçları kaydedildi ve klasik ile alternatif tedavilerin cevapları karşılaştırılak, istatistiki değerlendirmeler yapıldı. 
BULGULAR: Olguların 72’si (%43,1’i) kız, 95’i (%56,9’u) erkekti. Median yaş değeri 2 idi. Başvuru sırasında Grup I’de 
ortalama hemoglobin (Hb) 10.08 gr/dl, Grup II’de ortalama Hb 10.05gr/dl idi. 1. ayın sonunda grup I’de ortalama Hb 11.29 
gr/dl, grup II’de 11.24 gr/dl olup gruplar arasında istatistiksel fark izlenmemiştir (p>0.05). Ancak tedavi öncesi, tedavinin 
10. günü ve 1. ayında, laboratuar sonuçları karşılaştırıldığında; Grup II’de, ilk 10 günde hemoglobindeki yüzdelik deği-
şimde anlamlı düzeyde (p<0.05), serum demiri yüzdelik değişimi (p=0.074) ve transferrin saturasyonu yüzdelik değişimi 
(p= 0.052) üzerinde ise anlamlıya yakın düzeyde artış olduğu saptandı. Buna karşılık 10. günden, 1. aya kadar günlük 
kullanımın hemoglobin ve transferrin saturasyonunda anlamlı düzeyde daha fazla artış göstererek (p<0.05),1. ay sonunda 
her iki grupta da bu parametrelerin eşitlendiği gözlenmiştir. İki grup arasındaki 1. ay sonundaki farklı izlenen laboratuar 
parametreleri ferritin değişim yüzdesi, MCV’deki değişim yüzdesi ve RDW değişim yüzdesidir. Grup 1’de ferritindeki ar-
tış 1. ayın sonunda %100 iken grup 2’de yarısı kadardı(p<0.05). Ancak grup I’de 1 ayın sonunda %56.3, Grup II’de %49.3 
ferritin değerleri 15<= saptanmış olup, 1.ay ferritin ölçümlerinin 15 ve üzerinde olma oranları arasında istatistiksel anlamlı 
farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

SONUÇ:: Çalışma, literatürdeki çalışmalardan, daha kısa süreli olması, akut cevabı değerlendirmesi ile farklılık göster-
se de 1. ay sonuçları, hemoglobin değerleri açısından fark saptanmamasıyla literatür ile uyumluydu. Ülkemiz gibi DEA’nin 
sık olduğu ülkelerde tedaviye uyumu artırması, maliyetinin düşük, yan etkilerinin daha az olması nedeniyle aralıklı tedavi 
tercih edilebilir görünmektedir. Ancak aralıklı tedavinin rutin uygulamalara girebilmesi için daha geniş çaplı araştırmalarla 
desteklenmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Demir Tedavisi, Demir Eksikliği Anemisi, Ferritin, Hemoglobin, Klasik Demir Teda-
visi, Retikülosit
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P33 - İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısı İle Yatan Hastalarda Genişle-
miş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten Suşların İncelenmesi

Abdülkadir Bozaykut1, Rabia Gönül Sezer1, Damla Kaçmaz2, Utku Demirel3, Bilge Demirel1,
Lale Pulat Seren1, Esra Arslantaş1, Gülcan Yücel1

1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul
2Tatvan Doğum Evi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bitlis

3Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ: Çocukluk döneminde idrar yolu enfeksiyonuna (İYE) neden olan mikroorganizmaların antimikrobiyal direnç 
artışı büyüyen bir problemdir. Direnç gelişmesinde sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının varlığı, daha önce hasta-
neye yatış öyküsünün bulunması, son aylar içerisinde antibiyotik kullanılmış olması, profilaktik olarak geniş spektrumlu 
antibiyotiklerin kullanılması etkili olmaktadır. 

MATERYAL-
METOD: Bu araştırmada 2009 – 2012 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi Servisleri’ne idrar yolu enfeksiyonu ön tanısı ile yatan ve idrar kültürlerinde üremesi olan hastalar retros-
pektif olarak incelendi.

BULGULAR: Çalışmaya %51,7’si (n=104) kız olmak üzere toplam 201 hasta dahil edildi. Hastala-
rın yaşı 1 ile 180 ay (median=10) arasında idi. İdrar kültüründe GSBL 43 (%21.5) hastada saptandı (Tab-
lo). E.coli ile enfekte olanlarda ve kız hastalarda GSBL direnci anlamlı derecede daha yüksek (p<0,01) saptandı. 
GSBL (+)’liği ile üriner sistemde patoloji birlikteliği 23 hastada (%11.5), tekrarlayan İYE birlikteliği 16 hastada (%8) 
mevcuttu. 0-12 ay yaş grubunda ve üst üriner sistem enfeksiyonlarında GSBL direnci anlamlı derecede daha düşük oranda 
saptandı.

SONUÇ: Toplumumuzdaki uygunsuz antibiyotik kullanımı direnç artışında rol oynayan ana sebeplerden biridir. İYE 
tedavisi başlanmadan önce mutlaka uygun bir yöntemle idrar kültürü steril olarak alınmalı ve kültür sonucu takip edilerek 
tedavi planlaması yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: antibiyotik, beta laktamaz, idrar yolu enfeksiyonu,
 

Mikroorganizmaların GSBL direnç oranları
GSBL
n % p- değeri

E. coli 39 26 0.007
Proteus 0 0
Klebsiella 2 14.3 0.7
Pseudomonas 0 0
Enterobakter 1 12.5 0.6
D grubu beta-hemolitik Streptokok 0 0
Diğer 1 12.5 0.6
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P34 - İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Artan Seftriakson Direnci

Rabia Gönül Sezer1, Damla Kaçmaz2, Didem Arman1, Abdülkadir Bozaykut1

1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul
2Tatvan Doğum Evi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bitlis

GİRİŞ: Acil polikliniğine başvuran ateşli süt çocuklarının %5,3’ünde idrar yolu enfeksiyonuna saptanmaktadır. Ateş 
ve kusma yakınmaları özellikle 2 yaşından küçük idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda sık gözlenmektedir. Ateşli süt 
çocuklarında odak saptanamadığında seftriakson sık olarak ampirik tedavide kullanılmaktadır.

Materyal ve 
METHOD: Hastanemiz Çocuk servislerine 2009-20012 yılı arasında yatan hastaların idrar kültürlerinde seftriakson 

dirençleri geriye dönük olarak incelendi. Oranlar aynı merkezde 2007-2008 yılları arası saptanan oranlarla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Üç yıllık direnç oranları karşılaştırıldığında uropatojenlerde seftriakson direncinde anlamlı bir artış 

saptanmıştır, 2007-2008 yıllarında total seftriakson direnci %12.7 iken, 2009-2012 yıllarında bu oran % 41.7’e yüksel-
miştir (p<0.001) (Tablo). 

SONUÇ: İdrar yolu enfeksiyonu olan hastaların tedavisi düzenlenirken, idrar kültürü sonuçlarına dayanarak en dar 
spektrumlu antibiyotik tedavisi önerilmelidir. Direnç oranlarının bu hızla artmaya devam etmesi durumunda ilerleyen 
yıllarda enfeksiyonların tedavisinin ne kadar zorlaşacağı aşikardır.

Anahtar Kelimeler: antibiyotik direnci, idrar yolu enfeksiyonu, seftriakson 
 

Uropatojenlerin Seftriakson Direnç Oranları

2007-2008 (%) 2009-2012 (%) p- değeri

E. coli 10.7 42.5

Proteus 0 28.6

Klebsiella 10 50 <0.001

Pseudomonas 50 75

Enterobakter 0 42.9
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P35 - Vezikoüreteral reflü profilaksi tedavisinde trimetoprim
sulfometoksazol kullanalım mı?

Abdülkadir Bozaykut1, Damla Kaçmaz2, Rabia Gönül Sezer1, Bilge Demirel1, Lale Pulat Seren1

1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul
2Tatvan Doğum Evi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bitlis

GİRİŞ: Vezikoüreteral reflü (VUR) erken çocukluk döneminde idrar yolu enfeksiyonunun (İYE) önemli predispozan 
faktörlerden biridir. VUR’un sağlıklı küçük çocuklardaki prevalansı % 1-2 civarındadır. İYE sonrası incelemelerde %8-50 
oranında saptanmıştır. 

MATERYAL-
METOD: Vezikoüreteral reflüsü olan hastaların idrar kültür sonuçlarında saptanan antibiyotik dirençleri retrospektif 

olarak incelenmiştir.

BULGULAR: VUR olanlarda ampisillin ve trimetoprim sulfometoksazol direnci yüksek oranda tespit edildi (Tablo). 

SONUÇ: İdrar kültürlerinde ko-trimoksazole direnci % 47-51 oranlarında bildirilmektedir, özellikle vezikoüreteral ref-
lüsü olan hastalarda enfeksiyon profilaksisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ilacın profilaktik kullanımı ve yüksek direnç 
oranlarına rağmen birinci basamak tedavide kullanımının devam etmesi sebebiyle direnç oranlarının arttığı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: profilaksi, trimetoprim sulfometoksazol, vezikoüreteral reflü

 

Veziko üreteral reflüsü olan hastalarda antibiyotik direnç oranları
VUR saptanan  
n

hastalar 
%

Ampisilin 15 88,2
Sefazolin 13 76,5
Sefuroksim 12 70,6
İmipenem 2 11,8
Gentamisin 7 41,2
Siprofloksasin 4 24
Nitrofurantoin 4 24
TMP-SMX 15 88,2
Seftriakson 10 59
Sefaperazon 4 24
Amoklavin 8 48
ESBL 3 17,6
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P36 - Tekrarlayan ateş, kanlı ishal ve rektal prolapsus birlikteliğinde 
Ailevi Akdeniz Ateşi olgusu

Şuera Oruçlu1, Feyza Ustabaş Kahraman1, Emel Torun1, Aysel Vehapoğlu Türkmen1,
Ayşegül Doğan Demir2, Faruk Öktem2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı

Ailevi Akdeniz Ateşi, karın ağrısı, eklem tutulumu, ateş, deri bulguları, poliserözit atakları ile seyreden, otozomal 
resesif kalıtılan herediter hastalıktır. Heterozigot taşıyıcılık toplumda 1/1000 sıklıktadır. Bu sunumda tekrarlayan ateş ve 
kanlı ishal atakları ile klinik bulgu veren ve sonrasında rektal prolapsus gelişen ve homozigot mutasyonu saptanarak ailevi 
akdeniz tanısı alan atipik seyirli bir olgu tartışılacaktır.

Olgu 
Üç yaşında kız hasta ateş ve kanlı ishal şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde 3 aydır tekrarlayan ateş 

ve kanlı ishal atakları olduğu öğrenildi. Soygeçmişinde bir özellik saptanmadı. Fizik muayenesinde ateş ( 38.8° C) ve 
halsizlik saptanan ve hafif-orta dehidratasyonu olan hastanın boy: 100 cm (75-90p) ve kilosu: 14 kg (50 p) idi. Hastanın 
tetkiklerinde akut faz reaktanları yüksek saptandı. Takipte ishal atakları esnasında rektal prolapsus gelişen hastanın gaita 
kültürü ve amip antijeni negatif, ter testi:29 mmol/l saptandı. FMF gen analizi sonucunda homozigot M694V mutasyonu 
saptanan hastaya kolçisin başlandı. Hastanın ateş ve kanlı ishal atakları tekrarlamadı.Hastanın ablasında da tarama sonucu 
heterozigot mutasyon saptandı.

Tartışma
Ülkemizde FMF en sık görülen kalıtsal hastalıklardan biridir. Karın ağrısının sebebi peritonda oluşan aseptik serözitdir. 

Karın ağrısı akut karın tablosu ile karışabilir. Karın ağrısına çoğunlukla bulantı, kusma ve kabızlık eşlik eder. Atak sonra-
sında ishal belirginleşebilir. Dışkıda gizli kan bulunabilir. FMF teşhisi koymak için önce şüphelenmek gerekmektedir. Bu 
olgu da ishal ve rektal prolapsus ile atipik seyirli FMF için bir örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: ailevi akdeniz ateşi, rektal prolapsus

P37 - Pasif sigara içicisi olan çocuklarda oksidatif stress ve
paraoksonaz düzeylerinin değerlendirilmesi

Feyza Ustabaş Kahraman1, Emel Torun1, Nurcan Keskin Osmanoğlu1, Şuera Oruçlu1, Ömer Faruk Özer2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Sigara kullanma ve kronik olarak sigara dumanına maruz kalma (pasif sigara içiciliği) çocuk ve erişkinlerde önemli 
sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Sigara dumanının insan sağlığı üzerinde yarattığı sorunlar, reaktif oksijen radikallerinin artışı-
na bağlı, hücrelerin lipid, protein ve DNA yapısında hasarlanmaya bağlanmaktadır. Çocuklarda pasif sigara içiciliğinin oksidatif 
strese etkisi ve erken endotel hasarı oluşumuna katkısı araştırma konusudur. Bu çalışmada sigaraya pasif maruziyetin çocuklarda 
oksidatif strese ve antiaterosklerotik bir enzim olan paraoksonaz aktivitesine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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MATERYAL-
METOD: Çalışmamızda pasif sigara dumanına maruz kaldığı idrar kotinin/ kreatinin düzeyleri ile belirlenen 5-17 

yaş arasında 40 çocuk ile aynı yaş grubunda 40 sağlıklı kontrol hastasının sigaraya maruziyet derecesi, demografik ve 
antropometrik özellikleri, kan basınçları kaydedildi. Çalışma ve kontrol grubu idrar kotinin düzeylerine göre belirlendi. 
Her iki grubun serum örneklerinden kan lipid profili, insulin ve kan şekeri değerleri, vitamin D düzeyleri, total antioksidan 
kapasite (TAS), total oksidan kapasite (TOS), ve paraoksonaz enzim düzeyleri ölçüldü. Oksidatif stress indeksi TOS/ TAS 
olarak hesaplandı. 

SONUÇLAR: Çalışma ve kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından anlamlı fark saptanmadı 
( p = 0,619, 0,710 ve 0,483). Çalışma grubunda idrar kotinin düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti ( p< 
0,001). İki grup arasında serum biyokimyasal değerleri (kan lipid profili, insulin direnci, vitamin D düzeyi, tam kan sayımı 
değerleri vs.) açısından anlamlı fark saptanmadı (p ˃ 0,05). İki grup arasında serum TAS düzeyleri anlamlı farklı değilken 
(p = 0,767), serum TOS ve OSI düzeyleri pasif sigaraya maruz kalan grupta belirgin yüksek ( p < 0,001, < 0,001), paraok-
sonaz düzeyleri düşük bulundu ( p = 0.05).

TARTIŞMA: Pasif sigara dumanına maruz kalan çocuklarda, oksidatif stres parametreleri aynı yaş grubu sağlıklı ço-
cuklardan yüksek, paraoksanaz enzim düzeyi düşük bulunmuştur. Pasif sigara dumanına maruziyet oksidatif streste artışa 
ve antiaterosklerotik bir enzim olan paraoksonazda azalmaya eşlik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: oksidatif stres,pasif sigara, paraoksonaz

P38 - Üst ve Alt Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Etken
Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri

Damla Kaçmaz1, Rabia Gönül Sezer2, Lale Pulat Seren2, Bilge Demirel2, Esra Arslantaş2, Gülcan Yücel2,
Utku Demirel3, Abdülkadir Bozaykut2

1Tatvan Doğum Evi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bitlis
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

3Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ: Üriner sistem enfeksiyonlarında en sık rastlanılan etkenler gram negatif enterik bakterilerdir. Bu patojenlerin 
alt ve üst üriner sistem enfeksiyonlarında antibiyotik dirençlerinde farklılık olup olmadığı incelendi.

MATERYAL-
METOD: Piyelonefrit ve sistit tanısı ile yatarak tedavi edilen hastaların idrar kültüründe üreyen patojenler ve anti-

biyotik direnç oranları retrospektif olarak incelendi. İdrar yaparken zorlanma ve sık idrar yapma gibi şikayetleri olan ve 
ateşin eşlik etmediği hastalar alt; ateş, kusma, karın ağrısı gibi sistemik şikayetlerin olduğu, idrarda lökosit silendiri, kanda 
lökositoz, CRP ve sedimantasyon yüksekliği olan hastalar üst üriner sistem enfeksiyonu olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Üst üriner sistem enfeksiyonu olanlarda alt üriner sistem enfeksiyonu olanlara göre E.coli istatistiksel 
olarak anlamlı derecede daha yüksek oranda saptandı (p<0.04). Diğer üropatojenler arasında farklılık saptanmadı. Alt üri-
ner sistem enfeksiyonu olanlarda üst üriner sistem enfeksiyonu olanlara göre sefazolin, sefuroksim, seftriakson ve ESBL 
direnci istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek oranda saptandı.

SONUÇ: Sefazolin, sefuroksim, seftriakson direnç oranlarının daha fazla saptanması çocuk poliklinik ve acil servis-
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P39 - Jüvenil Spondiloartropati Olgusu

Buşra Gürpınar1, Muhammet Ali Varkal1, İsmail Yıldız1, Fatih Karagözlü1,
Ensar Yekeler2, Ayşe Kılıç1, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz3

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

3İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Pediatri Bilim Dalı

GİRİŞ: Çocukluk çağı spondiloartropatileri, 16 yaş altında başlayan, özellikle alt ektremite eklemlerinde ve aksiyal 
eklemlerde artrit ve entezit ile seyreden, sıklıkla HLA-B27 pozitifliği görülen kronik, seronegatif bir romatizmal hastalık 
grubudur. Ankilozan spondilit, psöriyatik artrit, Reiter hastalığı, reaktif artrit, akut anterior üveit, inflamatuvar barsak has-
talıkları ve Whipple hastalığı bu grup içinde değerlendirilen klinik, radyolojik ve genetik benzerlikler gösteren hastalıklar-
dır. Özellikle 9 yaş üzerinde ve erkeklerde daha çok görülen bu hastalık grubunda sıklıkla aile öyküsü vardır.

OLGU: Yaklaşık 5 ay önce halsizlik ve sağ bacağında topallama şikayeti ile bir hekime başvuran 3 yaş 
3 aylık erkek hastanın yapılan tetkikleri normal olarak değerlendirilmiş ve semptomatik tedavi ile izlenmiş. 
3 hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası yürüyemeyen hasta polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde 1,5 ya-
şında iken göz kanallarındaki tıkanıklık nedeniyle operasyon geçirdiği, pastorize edilmemiş süt ve süt ürünleri tükettiği 
öğrenildi. Babasının ellerinde ve bileklerinde osteoartrit mevcut. 

Başvuru anında yapılan fizik muayenesinde ayağa kaldırılınca yürümekte zorlanıyor ve parmak ucunda yürüyordu. 
Derin tendon refleksleri bilateral normaldi. Belirgin bir deformite, eklemlerde şişlik, kızarıklık ya da ısı artışı izlenmezken 
hastanın kalça eklem hareketlerinin ağrılı ve kısıtlı olduğu görüldü. Diğer sistemler doğaldı.

Laboratuvarda; kan sayımı ve biyokimyasal tetkikleri normaldi. Sedimentasyon 50 mm/sa, CRP:12 mg/L çalışıldı. Ma-
lignite açısından kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Az sayıda iri dar sitoplazmalı atipik hücre görüldü ancak belirgin bir rozet 
formasyonu izlenmedi. NSE: 24.26 ng/ml (0-16,3) AFP: 3,57 ng/ml (<13,6) Beta HCG: 0,1 MIU/ml (<5). Grubel Widal, 
Wright aglütinasyon testi ve tüberkülin deri testi (PPD) negatif sonuçlandı. Göz muayenesinde üveit izlenmedi. Batın ult-
rasonografisinde patoloji saptanmadı. Kraniospinal MR L1-L2’de modic tip 1 dejenerasyon ve bilateral sakroileit şeklinde 
raporlandı. Hastadan gönderilen RF:15,8 IU/ml (0-20), HLAB27(-), HLAB51(+) çalışıldı. Bu sonuçlarla hastada jüvenil 

lerinde bu antibiyotiklerin sıkça kullanılmasına bağlı olabilir. ESBL direncindeki yüksekliğin ise sadece yatan hastaların 
incelenmesine ve bu hastalarda eşlik eden komorbiditelerin fazlalığına bağlı olduğunu düşündük.

Anahtar Kelimeler: antibiyotik, sistit, piyelonefrit

Üst üriner sistem ve alt üriner sistem enfeksiyonlarında direnç oranları (%)
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ankilozan spondilit düşünüldü. Ancak HLAB51 pozitifliğinin görüldüğü Behçet Hastalığı açısından yakın takibe alındı.

SONUÇ: Jüvenil ankilozan spondilit çocukluk çağı seronegatif artritler arasında en sık görülenidir. Sıklıkla 9 yaşından 
sonra tanı alsalar da vakamızda olduğu gibi erken dönemde de görülebilmektedir. Yine vakamızda olduğu gibi bu vaka-
larda aile öyküsü önemlidir. Hiçbir serolojik test % 100 duyarlı ya da özgül değildir. Bu nedenle hastalarda tanı klinik ile 
konmaktadır. Tanı için bazı sınıflandırma ölçütleri kullanılmaktadır. Başlangıç tedavisi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar-
dır. Erken tanı ve fizik tedavi kalıcı deformitelerin önlenmesinde önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yürüyememe, Sakroileit, jüvenil ankilozan spondilit

P40 - Çocukluk çağında hipertansiyon olgusuna yaklaşım

Esin Karakılıç1, Muhammet Ali Varkal1, İsmail Yıldız1, Ayşe Kılıç1, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Pediatri Bilim Dalı

GİRİŞ: 
Çocuklarda hipertansiyon yaş, cins ve boya göre 95. persantil ve üzerindeki sistolik kan basıncı ve/veya diastolik kan 

basıncı olarak tanımlanır. 90-95. persantil arasında kalan kan basıncı değerleri ise yüksek normal kan basıncı ya da pre-hiper-
tansiyon olarak kabul edilir. Normal kan basıncı ise çocuğun yaşı, cinsi ve boyuna göre 90. persantilin altındaki değerlerdir. 

OLGU: 
Yaklaşık bir aydır baş ağrısı şikayetleri olan ve aile hekimi tarafından tansiyon yüksekliği (150/70 mmHg - 95p üzerin-

de) saptanan 10 yaşındaki kız hasta polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde, 38 GH’da, 2600 gr. ağırlığında doğan hasta-
nın, sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme dışında hastalık öyküsü yok. Soygeçmişinde, babaannesinde hipertansiyon öyküsü 
mevcut. Hastanın başvurusunda yapılan fizik muayenesinde tartı ve boy 10-25 persantil aralığında, KTA 92/dk, tansiyon 
110/60 mmHg saptandı. Diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgu izlenmedi. Fizik muayenesinde saptanan tansiyon 
değeri normal persantil aralığında olmasına rağmen daha önce saptanan 95p üzerinde tansiyon değerinin olması nedeniyle 
24 saatlik tansiyon holter değerlendirmesi, uç organ tutulumu açısından göz muayenesi, EKG ve EKO incelemeleri yapıldı. 
Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü sebebiyle olası renal parankimal veya vasküler patolojiler açısından tam idrar 
tetkiki, idrar kültürü, üriner sistem ve renal doppler ultrasonografileri yapıldı. Hastanın tam kan sayımı ve biyokimyasında 
patolojik özellik yoktu. Tam idrar tetkiki normal, idrar kültürü steril saptandı. Üriner sistem ve renal doppler ultrasonografi 
incelemeleri normaldi. 24 saatlik tansiyon holter değerlendirmesinde ölçülen tüm kan basınçlarının ortalaması 110/61 
mmHg, sistolik basıncın en yüksek değeri 156 mmHg, en düşük değeri 61 mmHg iken diastolik basıncın en yüksek değeri 
135 mmHg, en düşük değeri 32 mmHg olarak saptandı. Göz dibi incelemesinde arteriol kalibrasyonlarda azalma, evre 1-2 
hipertansif retinopati bulguları izlendi. Hasta ileri değerlendirme ve izlem için çocuk nefroloji polikliniğine yönlendirildi.

SONUÇ: 
Bu olguda olduğu gibi baş ağrısı ve daha önce tansiyon yüksekliği saptanan hastalarda fizik muayenede tansiyon 

normal saptansa bile tansiyon takibinin yapılması ve tansiyon holter ölçümü yapılarak kan basıncı yüksekliğinin varlığı 
araştırılmalıdır. Uç organ muayenelerinden özellikle göz muayenesinin yapılması akut ve kronik hipertansiyonun ayırt 
edilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Etyoloji, Hipertansiyon
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P41 - Çocukluklarda Kan Basıncı Değerlendirmesi

Esin Karakılıç1, Muhammet Ali Varkal1, İsmail Yıldız1, Ayşe Kılıç1, Fatma Oğuz2, Emin Ünüvar1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Pediatri Bilim Dalı

GİRİŞ: Çocuklarda hipertansiyon yaş, cins ve boya göre 95. persantil ve üzerindeki sistolik kan basıncı ve/veya dias-
tolik kan basıncı olarak tanımlanır. 90-95. persantil arasında kalan kan basıncı değerleri ise ‘yüksek normal kan basıncı’ ya 
da pre-hipertansiyon olarak kabul edilir. Normal kan basıncı ise çocuğun yaşı, cinsi ve boyuna göre 90. persantilin altındaki 
değerlerdir. 

OLGU: Yaklaşık bir aydır baş ağrısı şikayetleri olan ve gittikleri aile hekimi tarafından tansiyon yüksekliği (150/70 
mmhg (>95p)) saptanan 10 yaşındaki kız hasta polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde sık idrar yolu enfeksiyonu ge-
çirme dışında geçirilmiş hastalık öyküsü yoktu. Hastanın tartısı ve boyu 10-25 persantil aralığında, KTA 92/dk, tansiyon 
110/60 mmHg saptandı. Kan basıncı değeri normal persantil aralığında olmasına rağmen daha önce saptanan >95p kan 
basıncı değerinin olması sebebiyle 24 saatlik tansiyon holter değerlendirmesi, uç organ tutulumu açısından göz muayenesi, 
EKG ve EKO incelemesi yapıldı. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olması sebebiyle olası renal parankimal veya 
vasküler patolojiler açısından tam idrar tetkiki, idrar kültürü, üriner sistem ultrasonografisi ve renal doppler ultrasonografi 
yapıldı. Tam idrar tetkiki normal, idrar kültürü sterildi. Üriner sistem ve renal doppler ultrasonografi incelemesi normal 
izlendi. 24 saatlik tansiyon holter değerlendirmesinde yüksek tansiyon ölçümleri saptandı. Göz dibi incelemesinde arteriol 
kalibrasyonlarda azalma, evre 1-2 hipertansif retinopati bulguları vardı. Hasta ileri değerlendirme ve izlem için çocuk 
nefroloji polikliniğine yönlendirildi.

SONUÇ: Baş ağrısı ve daha önce saptanan kan basıncı yüksekliği olan hastalarda fizik muayenede kan basıncı normal 
saptansa bile tansiyon takibinin yapılması ve tansiyon holter değerlendirmesi yapılıp hipertansiyonun varlığı araştırılmalı-
dır. Ayrıca uç organ muayenesinin yapılması akut ve kronik hipertansiyonun ayırt edilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Hipertansiyon, Etyoloji

Poster Bildirileri 42 - 52
Başkanlar: Ahmet Soysal, Ener Çağrı Dinleyici

P42 - Tekrarlayan menenjit atağı olan bir çocukta IgG3
subgrup eksikliği

Aysel Vehapoğlu1, Ayşegül Doğan Demir1, Şuera Oruçlu1, Selçuk Uzuner1, Serdar Türkmen2, Mustafa Nursoy1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü

Menenjit mortalite ve morbiditenin yüksek olduğu hayatı tehdit eden ciddi bir hastalık tablosudur. Bura-
da iki menenjit, bir pnömoni atağı geçiren IgG3 subgrup eksikliği olan 6 yaşında bir erkek çocuk sunulmaktadır.  
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GİRİŞ: Tekrarlayan menenjit, farklı organizmaların neden olduğu iki yada daha fazla atak veya üç haftadan daha uzun bir 
ara ile aynı organizma ile geçirilen ikinci menenjit atağı olarak tanımlanmaktadır. 

OLGU: Üç yaşında kabakulak, dört yaşında pnömokok menenjiti geçiren 6 yaşındaki erkek hasta beş yaş anaokulu döne-
minde de pnömoni atağı geçirdi. İki yıldır takip edilmekte olan hasta ilk atağında ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti 
çocuk acil servise başvurmuş, sağ parotis bezinde şişlik ve ense setliği olması nedeni ile yapılan lomber ponksiyonla aseptik 
menenjit tanısı konulmuştur. Kısa sürede iyileşen hasta bir yıl sonra yine aynı şikayetler ile hastaneye başvurduğunda yapılan 
tetkikler sonucu pnömokok menenjiti tanısı almıştır. Aşılama öyküsünde hem MMR hem de pnömokok aşısı olduğu öğrenilen 
ve travma öyküsü olmayan hastanın yapılan kranial tomografisi normal olarak değerlendirilmiş, vankomisin + seftriakson teda-
visi sonrası sekelsiz iyileşmiştir. Hastanın yapılan immunolojik tetkiklerinde total IgG’si alt sınırda 650mg/dl ( N:633-1280mg/
dl), IgG3 subgrup düzeyi ise 11.6mg/dl (N:17-97mg/dl) olarak düşük bulundu. IgA, IgM ve IgE seviyeleri normaldi. Tam kan 
sayımı, biyokimya testleri, kompleman testleri, lenfosit alt grup analizleri de normal olarak değerlendirilen hastanın yapılan 
batın USG’de dalak yaşına uygun boyutlarda idi. Tedavisiz olarak dokuz ay tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları ve 
orta derecede astım şikayetleri ile takip edilen hasta pnömoni tanısı ile tekrar yatarak tedavi aldı. Üçüncü ağır enfeksiyonu olan 
hastaya İntravenöz immünglobulin tedavisi başlandı. Bir yıllık takibinde tedaviye cevabı çok iyi olan hastanın enfeksiyon sıklığı 
ve antibiyotik kullanımı çok azaldı. 

TARTIŞMA: Tekrarlayan menenjitlerin etyolojisinde daha çok kraniospinal defektler daha az sıklıkla da primer immüng-
lobulin eksiklikleri, dalağın yokluğu/disfonksiyonu ve komplemen eksiklikleri gibi immün yetmezlikler, çok az bir kısmında ise 
paramenenjiyel enfeksiyonlar tespit edilmiştir. IgG3 subgrup eksikliklerinde tekrarlayan üst solunum yolu ve akciğer enfeksi-
yonları yanında tekrarlayan menenjit atakları da görülmektedir. Daha çok protein yapılı viral solunum yolu antijenlerine karşı 
gelişen antikor olan IgG3, total IgG’nin %4-8’ini oluşturmaktadır. Moleküler ağırlığı oldukça büyük olan IgG3’ün yarılanma 
ömrü 9 gün olup diğer IgG subgruplarına göre oldukça kısadır (23 gün). Erişkinde en sık IgG subgrup eksikliği olmasına rağmen 
çocuklardaki en nadir subgrup eksikliğidir. Aşılamanın daha yaygın olduğu günümüzde çocuklarda ilk menenjit atağında bile 
altta yatan kraniospinal defektler yanında immunglobulin ve kompleman eksiklikleri mutlaka araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: tekrarlayan menenjit, IgG3 eksikliği

P43 - Bruselloz olgularında yüksek ferritin düzeyleri: olgu sunumu

Feyza Ustabas Kahraman1, Özden Türel2, Selçuk Uzuner1, Engin Arı1, Emel Torun1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı, İstanbul

Bruselloz, akciğer, deri, sinir sistemi, sindirim sistemi, genitoüriner, kardiyovasküler sistem ve hematolojik sistemi 
ilgilendiren komplikasyonları olan zoonotik bir hastalıktır. En sık görülen klinik bulgular ateş, eklem ağrıları halsizlik, 
kilo kaybıdır. Bir infeksiyon hastalığı olması sebebiyle, akut faz reaktanları hastalık esnasında yükselmektedir. Brucel-
la olgularında, hafif ferritin yüksekliği bildirilmekle birlikte, çok yüksek ferritin değerleri beklenen bir bulgu değildir. 
Burada, düşmeyen ateş nedeniyle başvuran, bruselloz tanısı alan ve yüksek ferritin değerleri dikkat çeken bir çocuk olgu 
sunulmuştur.

OLGU
12 yaşında erkek hasta polikliniğimize halsizlik, ateş yakınması ile başvurdu. Öyküsünde 2 aydır aralıklı olarak yük-

selen ateş, bacak ağrıları, 3 aydır tedaviye rağmen düzelmeyen kansızlık şikayeti olduğu öğrenildi. Özgeçmişinde özel-
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lik yoktu. Fizik muayenesinde kilo 50.persentil boy 75. persentil olan hastanın ateşi 39° C idi. Kardiyovasküler sistem 
muayenesinde kalp tepe atımı 110/dakika ve apekste 2/6 sistolik üfürüm duyuluyordu. Solunum sistemi muayenesinde 
inspeksiyonla göğüs asimetrisi mevcuttu. Solunum sesleri doğaldı. Karın muayenesinde, hepatosplenomegali mevcuttu.  
Hastanın başvuru anında kan sayımında lökosit: 7400/mm3, eritrosit 4 500 000/mm3, Hb:10,2 gr/dl, Hct: %31, MCV: 
70,9 fl, trombosit: 189 000/mm3, eritosit sedimantasyon hızı: 50 mm/saat, AST: 45 IU/l, ALT: 30 IU/l kalsiyum: 9,3 mg/
dl, magnezyum: 2,3 mg/dl, CRP: 3,8 mg/dl, demir: 21 ug/dl, serum demir bağlama düzeyi: 262 ug/dl, ferritin: 953 ng/l, ko-
lesterol: 198 mg/dl, trigliserid: 171 mg/dl bulundu. Periferik yaymasında hipokrom mikrositer anemi saptandı. Kemik iliği 
aspirasyonunda eozinofilik ve bazofilik seride artış olduğu görüldü. Kan kültürü ve idrar kültüründe üreme olmadı. Açlık 
mide suyunda aside dirençli basil görülmedi. Gaitada gizli kan negatif saptandı. Gaita kültürlerinde salmonella, shigella 
üremesi olmadı. Viral seroloji markerları negatif idi. Batın ultrasonunda karaciğer ve dalak boyutları artmış tespit edildi. 
Wright aglütinasyon testi 1/5000 de pozitif saptandı. Öykü derinleştirildiğinde, ailenin çiğ sütten üretilen peynir tüketimi 
olduğu öğrenildi. Bu bulgularla bruselloz tanısı ile hastaya doksosiklin+rifampisin tedavisi başlandı. Ateşi 10.günde düşen 
ve bulguları hızla düzelen hasta takip edilmek üzere taburcu edildi.

Tartışma
Olgumuz, akut faz reaktanı olan ferritinin brusella enfeksiyonunda çok yüksek değerlere çıkabileceğini göstermektedir. 

Bruselloz olgularında çok yüksek ferritin düzeylerinin klinik önemi olup olmadığı klinik araştırmalarla ortaya konabilir. 
Anahtar Kelimeler: bruselloz, ferritin

P44 - PFAPA sendromu tanısında Prokalsitonin

Nalan Karabayır1, Serdar Al1, Tijen Alkan Bozkaya2, Meliha Aksoy Okan1, Ali Oruç1

1İstanbul Medipol Üniversitesi Pediatri Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi Bilim Dalı

AMAÇ: PFAPA sendromu tanısı konan çocuklarda febril atak sırasında prokalsitonin(PCT) düzeylerinin araştırılması

GEREÇ-
YÖNTEM: PFAPA tanısı alan 35 hastanın 87 febril atağında ve sepsis ve/veya nasokomial pnömoni tanısı konan 35 

olguda PCT ve CRP düzeyleri bakıldı. 

BULGULAR: Çalışma ve kontrol gruplarının ortalama PCT and CRP düzeyleri karşılaştırıldığında, PFAPA sendromu 
tanısı alan olgularda ortalama CRP and PCT değerleri sırasıyla 76,88 ±47,63 mg/L ve 0.0,18± 0,10 ng/mL bulunurken, 
kontrol grubunda ortalama CRP değeri 34,64±18,61mg/L, PCT düzeyi 2,12 ±1,95 ng/mL saptandı. CRP değerleri açısın-
dan iki grup arasında fark bulunamazken (p > 0.05), PCT değerleri çalışma grubunda anlamlı düzeyde düşüktü(p < 0.001).

SONUÇ: PFAPA sendromunda ateşli epizodlar sırasında PCT değeri yükselmemektedir. Tanı kriterlerine ek olarak 
CRP ile eş zamanlı PCT düzeyinin bakılması febril atağın bakteriyel infeksiyonlardan ayıredilmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, çocuk, PFAPA, prokalsitonin
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P45 - Çocuklarda Tekrarlayan Pnömoninin Nadir Nedeni
Konjenital Pulmoner Kistik Hastalık

Ayşe Kılıç1, Muhammet Ali Varkal1, İsmail Yıldız1, Feryal Gün2, Alaaddin Çelik2, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz3

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

3İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Pediatri Bilim Dalı

GİRİŞ: Hayatın erken döneminde başlayan tekrarlayan pnömonilerin nadir bir nedeni konjenital pulmoner hastalıktır. 
Sekiz yalına bir erkek olgu sunulmuştur.

OLGU: 8 yaşında erkek hasta, yedi aylıktan beri ateş, öksürük ve tekrarlayan pnömoni atakları ile çeşitli merkezlerde 
tedavi görmüş. Son üç aydır sabahları balgam çıkarma yakınmaları ile genel pediatri polikliniğine başvurdu. İki ay önce 
özofagus duplikasyon kisti nedeni ile opere edilmiş.
G2P1A0C1 anneden, 3500 gr ağırlığında, 39 gebelik haftasında, sezeryan ile doğmuş. 
Postnatal adaptasyon sorunu olmamış. Aşıları yaşına uygun yapılmış
Anne ile baba arasında akraba evliliği yok. Ailede akciğer hastalığı bulunan birey yok.
Fizik Muayene; Tartı: 27 kg (25-50 p) Boy: 132 cm (50p) Ateş: 36,6 ˚C, DSS: 24/dk
KTA: 78/dk. Genel durumu stabil, şuur açık. Aktif, hareketli. 
Ödem, ikter, siyanoz yok. Lenf muayenesi doğal. Turgor, tonus normal.
Solunum sistemi: Solunum sesleri bilateral kaba sol akciğer alt zonlarda krepitasyonlar duyulmakta. Ral, ronküs yok. Kar-
diyovasküler sistem, sindirim, nörolojik sistem bulguları doğal. 
Haricen prepubertal erkek.
Laboratuar Bulguları:
ESR: 36 mm/saat 
CRP: 16,73 mg/L
PPD: 6 mm
Ter testi: 35 mEq/L 
Kan gazı: pH:7,36 pCO2: 38 HCO3: 22,4 BE:-1,2
Akciğer Grafisi: Perihiler alandan sol akciğer alt loba doğru uzanan infiltrasyon 
izlenmekte idi. 
Toraks BT: Sol akciğer alt lobta yaygın multipl kistler izlenmekte olup, kistler 
arasından yer yer parankim ile uyumlu görünüm izlenmekteydi.
Konjenital pulmoner kistik hastalık olabileceği düşünüldü ve lobektemi açısın-
dan değerlendirilmek üzere çocuk cerrahisi servisine yatırıldı.

SONUÇ: Konjenital pulmoner hastalık tanısı radyolojik ve klinik olarak konu-
lur. Tipi, topografik özellikler ve komplikasyonlara göre de polimorfizm gös-
terir.

Anahtar Kelimeler: konjenital pulmoner kistik hastalık, tekrarlayan pnömoni

Hemogram
RBC 4,53 10^6/mcL
Hb 12 g/dL
Hct 36,5 %
MCV 80,5 fL
MCH 26,5 pg
RDW 15,2 %
WBC 10300 10^3/mcL
MNS 5010 10^3/mcL
LYM-
PH 3590 10^3/mcL

PLT 394000 10^3/mcL
MONO 1150 10^3/mcL
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P46 - Otoimmünite, Nörolojik Bulgular ve Vaskülit ile Farklı bir Klinik 
Antite olan Otozomal Resesif Hiperimmünglobulin E Sendromu:

Olgu Sunumu

Hacer Gündoğdu Aktürk1, Tuğçe Aksu Uzunhan2, Selda Hançerli Törün1, Cemile Pehlivanoğlu3, Nur Aydınlı2, 
Sevinç Emre3, Ömer Devecioğlu4, Nuran Salman1, Ayper Somer1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı

4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Hiper Ig E Sendromu (HİES), nadir primer immün yetmezlik sendromlarından biridir. İlk tanımlanan ve otozomal 
dominant formunda sık tekrarlayan deri ve akciğer enfeksiyonları, karakteristik yüz görünümü, yüksek Ig E düzeyleri, bağ 
doku ve iskelet anomalileri görülür. Sonrasında farklı fenotipe sahip ve otozomal resesif (OR) olarak kalıtılan HİES formu 
da tanımlanmıştır. Otozomal dominant formdan farklı özellikleri bağ doku ve iskelet sistemi patolojilerinin olmaması, deri 
ve mukozada tekrarlayan dirençli viral (molloscum contagiosum, herpes, HPV gibi) enfeksiyonlar, otoimmünite, santral ve 
sistemik vasküler tutulum olması şeklinde özetlenebilir. Nadir görülen bir klinik tablo olan OR-HİES tanılı 18 yaşındaki 
kız hastanın nörovasküler tutulumu sunulmuştır.

18 yaşındaki kız olgunun, 6 aylıktan itibaren baş gösteren tekrarlayan deri fronkülleri, üst ve alt solunum yolu enfek-
siyonları, ağız iç-dudak çevresi ve genital bölgede yaygın ve dirençli papillomları, yüksek IgE düzeyi (22000 IU/ml) ve 
eozinofilisi (%35) mevcuttu. On dört yaşında iken vulvar bölgedeki lezyonlarından birinde skuamöz hücreli karsinom 
tespit edildiğinden vulvektomi yapıldı. Olgunun genetik tanısı DOCK-8 mutasyonuna bağlı OR-HİES olarak kondu. Olgu 
şubat 2013’te sol kol ve bacakta güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde sol hemiparezisi mevcuttu. Kraniyal 
MRG’de sağ orta serebral arter kaynaklı arteryel iskemik inme saptandı. Konvansiyonel anjiyografisinde serebral vaskülit 
ile uyumlu serebral damarlarda darlıklar ile bir adet 4 mm çapında sakküler anevrizma izlendi. Tromboz ve otoimmün 
hastalıklar için bakılan tetkikleri negatifti. Torakoabdominal BT anjiyografisinde sistemik vaskülit ile uyumlu aortta kal-
sifiye plaklar, anevrizmalar ve darlıklar gözlendi. Hiperimmünglobulin E sendromu ve kraniyal/sistemik vaskülit olarak 
değerlendirilen hastaya 0.8 g/kg IVIG, toplam 8 kez pulse steroid (metilprednisolon, 1 g/gün) ve oral steroid (metilpred-
nisolon) tedavileri sırasıyla uygulandı. İzleminde sol hemiparezi bulguları geriledi ve ardından kayboldu. İlk ataktan 3 ay 
sonra ponsta yeni akut enfarkt alanı izlendi. Yeni inme gelişmiş olması nedeniyle hastalığın steroid ile yeterince kontrol 
edilemediği düşünüldü. Asetilsalisilik asit ve siklofosfamid tedaviye eklendi. Kontrol kraniyal MRG ve MRA’sinde kronik 
enfarkt alanları devam eden ve yeni enfarktı olmayan hastanın bir yıllık izlemi boyunca klinik kötüleşmesi olmadı. Kontrol 
konvansiyonel anjiyografisi planlandı.

Primer immün yetmezlikli bir olguda klinik ve radyolojik olarak kranyal/sistemik vaskülit tanısı konmuş ve yoğun 
immünsupresif tedavi verilmiştir. Bu tedavi süresince ciddi enfeksiyöz komplikasyon gelişmemiş olup olguda klinik ola-
rak tam cevap alınmıştır. OR-HİES tanılı olgularda hastalık seyri süresince vaskülite sekonder belirti ve bulguların klinik 
tabloya eklenebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: inme, otozomal resesif hiperimmünglobulin E sendromu, vaskülit
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P47 - Ebstein Barr Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Ciddi Transaminaz
Yüksekliği: Bir Vaka Sunumu

Esin Karakılıç1, Muhammet Ali Varkal1, İsmail Yıldız1, Ayşe Kılıç1, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Pediatri Bilim Dalı

GİRİŞ: 
Epstein-Barr Virus (EBV) (Human Herpes Virus-4); tükürük, boğaz salgıları, kan ve kontamine eşyalarla bulaşan çift 

sarmallı bir DNA virusüdür. Enfekte hücreye sitopatik etki yapmaz ancak virüs genomu hücre içinde devamlı üreme özelli-
ği kazanır. Ebstein Barr virüsü CD21’i taşıyan B lenfositleri ve nazofarenks epitelini etkilemektedir. Klasik klinik tablo 3-5 
günlük prodrom döneminden sonra gelişen ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, ve lenfadenopati şeklindedir. Semptomlar arasında 
ateş (%90-95), lenfadenopati (%80-90), tonsillofarenjit (%80), splenomegali (%50), hepatomegali (%10-15), palatal peteşi 
(%25-60), sarılık (%5), döküntü (%0-15), nadiren periorbital ödem görülür.

OLGU: 
Özgeçmiş ve soygeçmişinde bir özelliği olmayan 2 yaş 3 aylık erkek hasta ateş, boğaz ağrısı ve dış merkezde saptanan 

karaciğer enzim yüksekliği (AST 4159 U/L, ALT 3572 U/L) sebebiyle genel pediatri polikliniğine başvuruyor. Fizik mua-
yenesinde ateşi 37,5 oC olan hastanın orofarenksi hiperemik ve tonsiller üzerinde yaygın kriptler izlendi. Diğer sistem mu-
ayenesinde özellik görülmedi. Polikliniğimize başvuran hastadan akut karaciğer yetmezliği açısından karaciğer enzimleri, 
serum total ve direk bilirubin, amonyak, laktat, koagülasyon testleri, tam kan sayımı, akut hepatite sebep olabilecek viral 
nedenler açısından viral seroloji, otoimmun hepatit açısından da protein elektroforezi ve otoantikorları istendi. Batın ult-
rasonografi yapıldı. Tüm tetkiklerinin sonucunda patolojik olarak kan sayımında lenfomonositoz, transaminaz yüksekliği 
(AST 790U/L, ALT 2319U/L), EBV VCA IgM ve EBV VCA IgG pozitifliği saptandı. Hastanın takibinde karaciğer enzim 
değerlerinin tedrici olarak gerilediği görüldü. Hastanın mevcut kliniği EBV enfeksiyonuna bağlandı. 

SONUÇ: 
Akut hepatit tablosuyla başvuran hastanın ön değerlendirmesinde hastaneye yatış endikasyonu görülmeyip ayaktan 

takibi uygun görülmüştür. Tetkiklerin sonucunda EBV enfeksiyonu saptanmıştır. Genellikle ateş, boğaz ağrısı ve hafif tran-
saminaz yüksekliği ile seyreden EBV enfeksiyonlarından farklı olarak bizim olgumuzda transaminaz değerlerinde 100 kat 
kadar artış görülmüştür. Bu vaka sunumu ile ciddi transaminaz yüksekliğine sebep olan akut hepatit etyolojileri arasında 
EBV enfeksiyonunun da düşünülmesine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut Hepatit, Ebstein Barr Virus, Transaminaz Yüksekliği

P48 - Akut Viral Hepatitin Nadir Bir Nedeni: Epstein-Barr Virüs

Esin Karakılıç1, Muhammet Ali Varkal1, İsmail Yıldız1, Ayşe Kılıç1, Fatma Oğuz2, Emin Ünüvar1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Pediatri Bilim Dalı

GİRİŞ: Epstein-Barr Virus (EBV) tükrük, boğaz salgıları, kan ve kontamine salgılarla bulaşan gama herpes grubundan 
çift sarmallı bir DNA virüsüdür. Enfekte ettiği hücreye sitopatik etki yapmaz ancak EBV ile enfekte olup virus genomunu 
içeren hücre devamlı üreme özelliği kazanır. Primer enfeksiyonu enfeksiyöz mononükleoz olarak tanımlanır ve semptom-
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ları arasında ateş (%90-95), lenfadenopati (%80-90), tonsillofarenjit (%80), splenomegali (%50), hepatomegali (%10-15), 
palatal peteşi (%25-60), sarılık (%5), döküntü (%0-15), nadiren periorbital ödem görülür.

OLGU: İki yaşındaki erkek hasta ateş, boğaz ağrısı ve dış merkezde saptanan karaciğer enzim yüksekliği ( AST 4159 
U/L, ALT 3572 U/L ) sebebiyle başvurdu. Ateşi 37,5 oC olan hastanın orofarenksi hiperemik ve tonsiller üzerinde yay-
gın eksüdalar izlendi. Hemogramda lenfomonositoz, serum transaminaz yüksekliği (AST 790U/L, ALT 2319U/L), EBV 
VCA IgM ve EBV VCA IgG pozitifliği saptandı. Hepatit yapabilecek diğer viral etkenlerin serolojileri negatifti. Hastanın 
takibinde karaciğer enzim yüksekliğinin günler içinde tedrici olarak gerilediği görüldü. Hasta EBV’ye bağlı enfeksiyöz 
mononükleoz, akut viral hepatit kabul edildi. 

SONUÇ: Genellikle ateş, boğaz ağrısı ve hafif transaminaz yüksekliği ile seyreden EBV enfeksiyonlarından farklı 
olarak olgumuzda transaminaz değerlerinde 100 kat kadar artış görüldü. Akut hepatit nedenleri arasında olan EBV enfek-
siyonu ayırıcı tanıda yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut Hepatit, Epstein-Barr Virüs, Transaminaz Yüksekliği

P49 - Atipik Bulgularla Seyreden İnfluenza A Olgusu

Muhammet Ali Varkal1, İsmail Yıldız1, Buşra Gürpınar1, Fatih Karagözlü1, Ayşe Kılıç1, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Pediatri Bilim Dalı

GİRİŞ: İnfluenza; ateş, burun akıntısı, öksürük, halsizlik, başağrısı gibi semptomlarla seyreden, sıklıkla kış aylarında 
üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir RNA virüsüdür. Klinik seyir çocuklarda değişken olabilir. Kus-
ma, ishal, karın ağrısı, döküntü gibi semptomlar klasik semptomlara eşlik edebilir. Epidemi ve pandemilere yol açabilen 
İnfluenza virüs, çoğunlukla hafif seyrederken yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda ve immun yetmezlikli hastalarda ağır 
seyredebilmektedir. İnfluenza tanısı günümüzde PCR ile kolaylıkla konabilmektedir. 

OLGU: Ateş, öksürük ve karın ağrısı şikayetleri ile 5 gün önce aile hekimine başvuran 6 yaşındaki erkek hasta, verilen 
antibiyotik tedavisine rağmen ateşinin düşmemesi ve şikayetlerine ellerinde, yüzünde oluşan döküntülerin eklenmesi üzerine 
hastanemize başvurdu. Ateşinin 5 gündür devam ettiği ve antipiretiklerle kısmen düştüğü öğrenildi. Hastanın özgeçmişinde 
tonsillektomi ve inguinal herni nedeniyle 2 yıl önce opere olması dışında özellik yoktu. Anne ve baba birinci dereceden 
kuzendi. Hastanın geliş fizik muayenesinde ateşi 38,5 oC ölçülürken, orofarenks, ağız içi mukozası ve dudaklar hiperemikti. 
Çilek dili mevcuttu. Gözlerde bilateral konjuktivit, servikal lenfadenopati, ellerde ve yüzde döküntü, soyulma izlendi (Resim 
1). Diğer sistemlerin muayenesi normaldi. Laboratuvar incelemede hemogram normal saptandı. Eritrosit sedimentasyon 
hızı ve CRP yüksek izlendi. Kawasaki hastalığı açısından yapılan ekokardiyografik değerlendirmenin normal saptanması ve 
hastanın vücudunda döküntü olmaması nedeniyle ön planda Kawasaki hastalığı düşünülmedi. EBV enfeksiyonu olabileceği 
düşünüldü. Ancak EBV VCA IgM ve EBV VCA IgG negatif saptandı. Monositozu da olmayan hastada EBV enfeksiyonun-
dan da uzaklaşıldı. Kültürlerinde üreme olmayan hastanın viral solunum panelinde İnfluenza A pozitif saptandı.

SONUÇ: Düşmeyen ateş, öksürük, burun akıntısı, döküntü, lenfadenopati gibi belirli bir hastalığa özgü olmayan, an-
cak yaygın belirti ve bulgularla başvuran ateşli bir hastada Kawasaki hastalığı gibi nadir nedenler elbette araştırılmalıdır 
ancak çok sık gördüğümüz, çoğunlukla hafif belirtilerle geçirilen İnfluenza A gibi bazı viral etkenler de ayırıcı tanıda mut-
laka yer almalıdır. Olgumuzda olduğu gibi hemen Kawasaki hastalığı düşündürecek bulgular olmasına rağmen tanı İnflu-
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enza olmuştur. Belirti ve bulgular değerlendirilirken ayırıcı tanıda en 
sık gördüğümüz durumları öncelikle dışlamak daha doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Düşmeyen ateş, Ellerde soyulma, İnfluenza A

P50 - Toksik Şok Sendromu Olgu Sunumu

Sezen Gülümser, Güntülü Şık, Agop Çıtak, Behiye Benay, Gül Kavuncuoğlu, Behiye Benay Kavuncuoğlu, Erhan Aygün
İstanbul Üniversitesi

Toksik Şok Sendromu, toksin üretimine bağlı multi organ yetmezliğiyle seyredebilen akut bir klinik tablodur. Send-
romun gelişiminde büyük oranda Toksik Şok Sendromu Toksin -1 (TSST-1) ve enterotoksin salgılayan Staphilococcus 
aureus sorumlu tutulmuştur. Menstrual ve menstrual olmayan Toksik Şok Sendromu olarak ikiye ayrılmaktadır. Menstrual 
olmayan Toksik Şok Sendromu nadiren görülmektedir.

Üç yaş altı aylık erkek hasta 2 gündür başlayan ateş yüksekliği, kusma, ishal şikayeti üzerine dış merkeze başvurmuş, 
c reaktif protein (CRP) 240 mg/L saptanması üzerine ileri bir merkeze yönlendilmişti.Hastada tespit edilen ateş, hipotan-
siyon, prerenal yetmezlik, kusma ishal, ağız ve konjonktivada mukoz membran tutulumu, soyulan maküler lezyonlar, ağız 
ve konjonktivada mukoz membran tutulumu, trombositopeni, bilinç bulanıklığı tablosunun Toksik Şok

Sendromu ile uyumlu olduğu düşünülerek yoğun bakım yatışının ikinci gününde intravenöz immünglobulin (IVIG) 
tedavisi ve anti toksijenik olarak klindamisin tedavisi başlandı. Tedavisinin 3.gününde yara sürüntüsünden yapılan gram 
boyamada az sayıda lökosit, bol sayıda Gram pozitif kok görüldü, kültüründe metisiline duyarlı Staphilococcus aureus üre-
di. Günlük yara pansumanı yapıldı. Yara iyileşmesini desteklemek amacıyla iki günde bir sıklıkta, toplam üç kez hiperbarik 
oksijen tedavisi verildi. Genel durumunda ve yara alanında belirgin iyileşme sağlandı. Tedavisinin devamı

Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları servisinde sürdürülen hasta antibiyoterapisi on sekiz güne tamamlanarak taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: Toksik Şok Sendromu, Staphilococcus aureus, Konjenital Dev Nevüs
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P51 - Kala-Azar Hastalığına Sekonder Gelişen bir Hemofogositik
Lenfohistiositozis Olgusu

Tuna Tekin, Özkan Bozdağ, Ayşe Bozkurt Turhan, Özcan Bör, Ener Çağrı Dinleyici
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıi Eskişehir

Giriş; Hemofagositik lenfohistiositozis (HLH), yüksek ateş, bisitopeni ve/veya pansitopeni, hepatosplenomegali, hi-
pertrigliseridemi veya hipofibrinojenemi, hiperferritinemi, sCD25’de ve natural killer (NK) hücre aktivitesinde artma ile 
kendisini gösteren, yetersiz immün cevap nedeniyle hayatı tehdit eden ve tedavi edilmezse ölümle seyreden bir hastalıktır. 
Hastalığın ailevi (primer) ve sekonder (akkiz) olmak üzere iki şekli vardır. Sekonder HLH’nin önde gelen nedeni enfeksi-
yonlardır. Burada, sekonder HLH tablosu ile başvuran kala-azar tanısı koyduğumuz 9 aylık erkek hasta sunuldu.

OLGU: 9 aylık erkek hasta 10 gündür devam eden, antipiretiklere yanıt vermeyen ateşi iştahsızlık ve karında şiş-
lik yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenede karaciğer midklaviküler hatta 3 cm, dalak ise 4 cm palpabl olması, la-
boratuar incelemesinde pansitopenisinin saptanması nedeni ile Süt Çocuğu Servisine yatırıldı. Hemoglobin 6.2 g/dl, 
lökosit 4600 mm3, ANS 1200 mm3, trombosit sayısı 26000 mm3 sedimantasyın hızı 78 mm/saat, CRP 20.4 mg/dl sap-
tandı. Sefepim ve amikasin tedavisi başlanan hastanın kemik iliği aspirasyonu incelemesinde leishmania amastigotları 
ve hemofagositoz izlendi. Kan leishmania antikor pozitikliği de saptanan hastaya Kala-azar tanısı ile 3 mg/kg/gün li-
posomal amfoterisin B tedavisi verildi. Sekonder HLH yönünden serum trigliserid düzeyi 359 mg/dl, ferritin 2351 ng/
mli fibrinojen 191 mg/dl saptandı ve kalaa-azar’a sekonder HLH olarak kabul edieek tedaviye tek doz 0.6 gr/kg int-
ravenöz immünglobulin ve günlük 10 mg/m2 deksametazon tedavisi başlandı. Deksametazon tedavisi iki hafta sonra-
sında kademeli olarak kesildi. Tedavinin 3. günü ateşi düşen hastanın tedavinin 10. gününde splenomegaisi 1 cm’e ka-
dar geriledi. Genel durumu ve laaboratuar bulguları normale gelen hastanın poliklinik takiplerinde problem izlenmedi.  
Sonuç; Çocukluk çağında ateş yüksekliği, splenomegali ve pansitopeni tablosu ile başvuran hastada bölgesel olarak görü-
lebilen zoonotik enfeksiyon hastalığı olan Kala Azar ve sekonder HLH tablosunun görülebileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Kala-azar, hemofagositik lenfohistiositosis
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P52 - 13 yaşında erkek hastada serogrup B’ye bağlı meningokoksik menenjit

Burçin Bilaç, Özkan Bozdağ, Murat Gündüz, Ener Çağrı Dinleyici
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ: İnvaziv meningokok enfeksiyonları tüm dünyada menenjit ve sepsisin en sık nedenleri arasındadır. İnvaziv 
meningokok enfeksiyonlarında tüm tedavi yaklaşımlarına rağmen mortalite ve sekel riski yüksektir. Meningokok serogrup-
ları yaş gruplarına, yıllara ve ülkelere göre değişkenlik göstermektedir.

OLGU: 13 yaşında erkek hasta dört gündür devam eden karın ağrısı, iki gündür devam eden kusması olması üzerine 
başvurduğu sağlık kuruluşunda metpamid tedavisi verildiği, takibinde kusmasının devam etmesi ve ateşinin olması üze-
rine başvurduğu sağlık kuruluşundan akut apandisit tanısı ile kliniğimize gönderildiği öğrenildi. Çocuk Acil servisinde 
yapılan değerlendirmesinde meningeal irritasyon bulguları pozitif olan, alt ekstremite ve gövdede peteşiyel döküntüleri 
olması üzerine meningokok enfeksiyonu ön tanısı ile servise alındı ve izole edildi. Servise alındığında uykuya meyilli olan 
hastanın çekilen beyin tomografisinde beyin ödemi ile uyumlu görünüm olması nedeni ile hastaya seftriakson ve deksa-
metazon tedavileri başlandı. 24. saatin sonunda bilinci normale dönen hastaya lomber ponksiyon yapıldı. BOS inceleme-
sinde PMNL hakimiyetinde pleositoz, protein yüksekliği ve glukoz düşüklüğü saptanan hastanın, BOS gram boyamasında 
gram negatif diplokok görüldü. Tedavisine devam edilen hastanın BOS kültüründe üreme olmadı. Aileye kemoprofilaksi 
başlanan olgu tedavinin 10.gününde taburcu edildi. Hastanın BOS PCR incelemesinde Neisseria meningitidis saptandı ve 
serogrup B olarak tanımlandı.

TARTIŞMA: Neisseria meningitidis, Hib ve pnömokok aşılarının rutin aşı takvimine girmesi sonrasında en sık ço-
cukluk çağı menenjiti etkenidir. Ülkemizde en sık serogruplar W135 ve B olup, yıllar içerisinde ve yaş gruplarına göre 
değişkenlik göstermektedir. Burada 13 yaşında serogrup B ile ilişkili meningokok menenjiti olan başvuru şekli ve klinik 
seyri ile tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: meningokok, menenjit, grup B
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Poster Bildirileri 53 - 63
Başkanlar: Gülden Gökçay, Bülent Kara

P53 - Yenidoğan Konvülziyonlarında Etyolojik ve Prognositik
Faktörlerin Değerlendirilmesi

Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Barış Ekici, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

AMAÇ: Yenidoğan döneminde konvülziyon geçiren bebeklerde etyolojik nedenler ve uzun dönem nörogelişimsel 
prognoza etkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’na 1 Ocak 
2007- 31 Aralık 2009 tarihleri arasında, doğumdan sonraki ilk 28 gün içerisinde nöbet geçirme nedeni ile başvurmuş, 
şuanki kronolojik yaşları 23 ile 44 ay arasında değişen hastalar değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmaya %36,6’sı (n=41) kız ve %63,4’ü (n=71) erkek, 33 preterm ve 79 term bebek olmak üzere 
toplam 112 yenidoğan konvulziyonu geçiren hasta dahil edildi. Perinatal asfiksi (%28.6) ve intrakraniyal kanama (%17) 
en yaygın etyolojik nedenler olarak saptandı. İzlemde hastaların %27,6’sında serebral palsi gelişmişti. Epilepsi sıklığı 
%35.7 olarak belirlendi. Hastaların neredeyse yarısında iki veya daha fazla gelişim alanında gerilik saptandı ve glo-
bal gelişim geriliği en yaygın (%50.8) nörogelişimsel bozukluk olarak belirlendi. Gestasyonel hafta ve doğum ağırlığı 
prognoz ile anlamlı ilişkili değilken, etyolojik neden, Apgar skoru, doğumda resüsistasyon ihtiyacı, zemin EEG, neonatal 
status epilepticus, kraniyal görüntüleme bulguları, akut tedaviye yanıt, antipeileptik tedavi ve süresi nörogelişimsel güçlü 
prognositik faktörler olarak belirlendi. 

SONUÇ: Yenidoğan konvülziyonları, nörolojik sekel gelişimi açısından preterm bebekler kadar term bebekler için de 
tehdit oluşturmaktadır. Neonataolojideki ilerlemeler ve tanısal gelişmelerle birlikte yenidoğan konvülziyonlarında etyolo-
jik nedenlerin dağılımı değişse de perinatal asfiksi en yaygın neden olmaya devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, konvülziyon, prognoz

Etyolojik faktörlerin Bayley puanları ile ilişkisi Etyolojik nedenlerin nörogelişimsel prognoz ile ilişkisi

Olguların nörogelişimsel prognozları yönünden sınıflandırılması  
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Etyolojik nedenlerin; olguların-nöbetlerin klinik ve laboratuar bulguları ile ilişkisi

Olguların Bayley-III değerleri

Tablo-Yenidoğan konvülziyonlarının etyolojik nedenlerinin dağılımı
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P54 - Çocukluk Çağında Nadir Bir Tanı: Lambert Eaton
Miyastenik Sendrom

Tuğçe Aksu Uzunhan1, Elif Kocasoy Orhan2, Barış Baslo2, Nur Aydınlı1, Mine Çalışkan1, Meral Özmen1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Lambert Eaton Miyastenik Sendrom (LEMS) nöromüsküler iletinin otoimmün bir bozukluğudur. Presinaptik sinir ter-
minalinde voltaj kapılı kalsiyum kanallarına (P-Q VGCC) karşı gelişmiş IgG yapısında antikorlar asetil kolinin salınma-
sını azaltarak nöromüsküler iletiyi bozarlar. Klinik olarak ekstremitelerde kavşak tipi güçsüzlüğe neden olur. Erişkinlerde 
%50-70 olguda malignite ile birlikte görülürken çocuklarda malignite birlikteliği nadirdir. Elektromiyografi (EMG)’de 
klasik olarak düşük amplitüdlü birleşik motor aksiyon potansiyeli (BKAP), kısa egzersizden sonra ise BKAP amplitüdünde 
dramatik artış (>%100) tanıyı destekler. Ayrıca ardışık sinir uyarımı (ASU) testinde düşük frekanslı uyarılar ile dekrement, 
yüksek frekanslı uyarılar ile inkrement saptanır. Voltaj kapılı kalsiyum kanallarına karşı antikorların saptanması da tanıda 
destekleyicidir. Tedavide pridostigmin, guanidin, 3,4-diaminopiridin, intravenöz immünglobulin (IVIG), kortikosteroidler, 
plazmaferez, azatiyoprin kullanılabilmektedir. Literatürde bugüne kadar bildirilen 12 çocuk LEMS olgusu bulunduğundan 
güçsüzlük şikayeti ile başvuran ve LEMS tanısı alan 10,5 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.

On buçuk yaşında erkek hasta, çabuk yorulma ve güçsüzlük şikayetleri ile İTF Çocuk Nöroloji BD polikliniğine baş-
vurdu. Son 1,5 yıldır şikayetleri devam eden olgunun özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde 
iki yanlı hafif pitozu vardı, kas gücü her iki alt ekstremite proksimalinde 4/5 idi ve alt ekstremitelerde derin tendon ref-
leksleri alınamadı. Tam kan sayımı, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, sedimentasyon, LDH, CK de-
ğerleri normal sınırlardaydı. Kraniyospinal MRG incelemesinde özellik yoktu. Ekokardiyografisi normal saptandı. EMG 
incelemesinin nöromüsküler kavşak hastalığı ile uyumlu olması üzerine ön planda Miyastenia Gravis düşünülerek hastaya 
pridostigmin (Mestinon) tedavisi başlandı. Pridostigmin tedavisi ile klinik düzelme gözlenmedi. Asetilkolin reseptör an-
tikoru negatif saptandı ve anti-kas spesifik kinaz (Anti-MUSK) gönderildi. Tekrarlanan EMG incelemesinin presinaptik 
tipte nöromüsküler kavşak hastalığı ile uyumlu olması üzerine LEMS tanısı ile hastaya 2 gün, toplam 2 g/kg IVIG tedavisi 
verildi. İntravenöz immünglobulin tedavisine dramatik yanıt veren hastada klinik bulgularda düzelme izlendi. Malignite 
tetkiki için yapılan akciğer grafisi ve batın ultrason görüntülemesi normaldi. Otoimmün hastalıklar için antikor taramasında 
özellik saptanmadı. Voltaj kapılı kalsiyum kanallarına karşı antikor gönderilmesi planlandı. 

Çocukluk çağında yeni ortaya çıkmış proksimal güçsüzlük ile birlikte derin tendon reflekslerinin kaybı ve normal CK 
değerleri varlığında LEMS olasılığı her zaman akılda tutulmalıdır. EMG incelemesi ve VGCC antikorlarının saptanması 
tanıyı kesinleştirir. Tedavide intravenöz immünglobulin önemli bir seçenektir. Yanıt alınmayan olgularda diğer tedaviler 
tek veya kombinasyon olarak denenebilir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, intravenöz immünglobulin, Lambert Eaton Miyastenik Sendrom
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P55 - Xp21 Bölgesinde Translokasyon ile Bir Kız Olguda Duchenne 
Müsküler Distrofi

Tuğçe Aksu Uzunhan1, Umut Altunoğlu2, Nur Aydınlı1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Duchenne müsküler distrofi (DMD) 5 yaşından önce başlayan iki yanlı ilerleyici kas güçsüzlüğü, baldır psödohi-
pertrofisi ve CK yüksekliği ile karakterize X’e bağlı resesif geçişli bir hastalıktır. Kalıtım özelliğinden dolayı has-
talık erkeklerde kendini gösterirken, kızlar taşıyıcı olmaktadır. Nadiren kızlar Xp21’i içeren kromozomal translo-
kasyonlar/delesyonlar veya tek X kromozomunun varlığı gibi durumlarda klasik DMD kliniğini gösterebilirler. 
Kız çocuklarında da hastalığın görülebileceğine dikkat çekmek için DMD tanılı 2,5 yaşında kız olgu sunulmuştur.  
İki buçuk yaşında kız hasta karın ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerinde CK değerinin yüksek saptanması nedeniyle ta-
rafımıza yönlendirilmişti. Özgeçmişinde zamanında 2750 g ağırlığında normal spontan yolla doğmuştu. Postnatal adap-
tasyon sorunu olmamıştı. Başını 5-6 aylıkken tutmuş, 8 aylıkken destekli, 12 aylıkken desteksiz oturmuştu. 12 aylıkken 
ilk kelimesini kullanmış ve 18 aylıkken yürümüştü. On dört ve 16 aylıkken iki kez basit febril konvülziyon geçirmişti. 
Soygeçmişinde bilinen hastalık ve anne baba arasında akraba evliliği yoktu. Fizik muayenesinde bağımsız yürüyordu. Tek 
kelimeler söylüyor ancak iki kelimeli cümleler kuramıyordu. Gowers bulgusu ve her iki baldırda psödohipertrofi saptandı. 
Serum CK değeri 14026 IU/L idi. Ekokardiyografisi normaldi. Olgunun BMD/DMD delesyon/duplikasyon analizi MLPA 
yöntemi ile yapıldı ve mutasyon saptanmadı. Kas biyopsisinde distrofinopati saptanan hastada ayırıcı tanıda manifest taşı-
yıcı ve kız DMD yer almaktaydı. Karyotip analizinde ise daha önce kız DMD olgularında bildirilmiş olan Xp21 bölgesini 
içeren translokasyon saptandı [46,X,t(X,13;17)(p21;q13;q22)]. Böylelikle hastanın taşıyıcı olmadığı, klasik DMD olduğu 
anlaşıldı. Fizik tedavi ve genetik danışma planlanan hastanın İTF Çocuk Nöroloji poliklinik takipleri devam etmektedir. 

Serum CK yüksekliği ile başvuran kız olgularda nadir de olsa DMD/BMD hastalık olarak ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 
Kas biyopsisi distrofinopati tanısını destekliyorsa mutlaka karyotip analizi yapılarak hastalığın aşikar hale gelmesini sağ-
layan altta yatan kromozomal anomali ortaya konmalıdır. Bu olgularda genetik danışma gelecek nesillere etkisi nedeniyle 
unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Duchenne müsküler distrofi, kız, translokasyon, Xp21



36.PEDİATRİ GÜNLERİ ve
15.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
8 - 11 Nisan 2014, İstanbul

275

P56 - Kronik Progresif Eksternal Oftalmopleji Tanılı İki Kardeş:
Olgu Sunumu

Didem Soydemir1, Tuğçe Aksu Uzunhan2, İsmail Yıldız3, Melike Ersoy4, Ayşe Kılıç3, Gülden Gökçay4,
Mine Çalışkan2, Meral Özmen2

11İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

3³İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D, Genel Pediatri Bilim Dalı
4stanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı

Kronik progresif eksternal oftalmopleji (KPEO); ekstraoküler kasların yavaş, ilerleyici güçsüzlüğü ile sey-
reden bir mitokondriyal hastalıktır. Olguların başlıca şikayetleri göz kapağı düşüklüğü ve göz kaslarında iler-
leyici güçsüzlüktür. Otozomal dominant ve resesif kalıtım gösteren tipleri olup MT-TL1(mitokondriyal DNA), 
POLG, SCL25A4 ve C10orf2(nükleer DNA) hastalıktan sorumlu genlerdir. Kronik progresif eksternal oftalmople-
ji olgularında iskelet kasları etkilenebilir ve yürüme bozukluğu ile egzersiz intoleransı oftalmoplejiye eşlik edebi-
lir. Kearns-Sayre sendromu KPEO’dan farklı olarak eksternal oftalmoplejiye ek pigmenter retinopatinin bulunması ve 
serebellar ataksi, BOS proteininde artış ile kardiyak ileti kusuru gibi minor kriter bulgularının 20 yaşından önce baş-
ladığı, çoklu sistem tutulumu ile seyreden klinik tabloyu ifade eder. Yürümede güçlük, göz kapaklarında düşüklük ne-
deni ile başvuran ve KPEO tanısı alan 12 3/12 yaşında erkek olgu ve onun 9 5/12 yaşındaki kız kardeşi sunulmuştur. 
12 3/12 yaşında erkek olgu 4 yıl önce gelişen göz kapaklarında düşüklük, yürümede güçlük ve egzersiz sonrası çabuk yorulma 
şikayetleriyle başvurdu. Son iki yıldır şikayetlerinde ilerleme izlenen ve anne babası arasında üçüncü derecede kuzen evliliği 
bulunan olgunun sistemik muayenesinde myopatik yüz görünümü, bilateral pitozis, eksternal oftalmopleji ile alt ekstremite-
lerinde kas güçsüzlüğü(üst ekstremite: 5/5; alt ekstremite:4/5) saptandı ve derin tendon refleksleri bilateral alınamadı. Benzer 
şikayetleri olan 9 7/12 yaşında kız kardeşinin fizik muayenesinde de bilateral pitozis ve eksternal oftalmopleji tespit edildi. 
Erkek olgunun yapılan tetkiklerinde hafif CK yüksekliği mevcut olup tiroid fonksiyon testleri, açlık kan şekeri, kan laktatı ve 
diğer biyokimyasal testleri normaldi. Tandem MS ile aminoasit açil karnitin profili ve idrar organik asit analizlerinde özellik 
izlenmedi. Elektromyografisinde alt ekstremitelerde belirgin duysal lifleri etkilemiş polinöropati sendromunun eşlik ettiği 
yaygın miyopatik tutulum saptandı. Olgunun göz muayenesinde pigmenter retinopati yoktu. Çekilen elektrokardiyografisin-
de ritm bozukluğu olmayan olgunun ekokardiyografisi normaldi. Kas biyopsisinde çok sayıda ragged red lif ve fazla miktarda 
süksinik dehidrogenaz yoğun boyanan sitokrom oksidaz negatif lifler tespit edildi ve mitokondriyal miyopati lehine değer-
lendirildi. Her iki olgu KPEO tanısı ile Çocuk Nöroloji ve Beslenme Metabolizma BD poliklinikleri tarafından takibe alındı.  
Mitokondriyal hastalıkların geç çocukluk döneminde de tanı alabileceği göz önüne alınarak dikkatli kardiyolojik, oküler ve 
nörolojik değerlendirme yapılmalı ve eksternal oftalmopleji bulgusu saptandığında KPEO veya Kearns Sayre sendromuna 
dair diğer bulgular da aranmalıdır. Multisistemik tutulumu olan her yaş vakada mitokondriyal hastalıklar açısından özgün 
değerlendirme yapılmalı ve yeni gelişebilecek bulgular için olgular takibe alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: oftalmopleji, ptozis, myopati, Kearns Sayre, sendrom
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P57 - Üç Yaşında Bir Erkek Çocuğunda Klasik Rett Sendromu

Tuğçe Aksu Uzunhan1, Mine Çalışkan1, Umut Altunoğlu2, Zehra Oya Uyguner2, Hülya Kayserili2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Rett sendromu 12 – 18 ay civarında kognitif, motor gelişimde duraklama, sözel beceriler ve normal el kullanı-
mında kayıp, stereotipik tekrarlayıcı el hareketleri ile karakterize bir hastalıktır. Xq28 üzerinde kodlanan MECP2 ge-
ninde oluşan mutasyonlar familyal ve sporadik olgularla ilişkilendirilmiştir. İnsidansı 1:10000-22000 olan hasta-
lık X’e bağlı olduğundan temel olarak kız çocuklarını etkiler, erkek çocuklar sıklıkla in utero kaybedilir. Nadiren 
ekstra X kromozomu veya somatik mozaisizm gösteren klasik olarak etkilenmiş erkek çocuklar da bildirilmiştir. Na-
diren de olsa erkek çocuklarında klasik fenotiple seyredebilen hastalığa dikkat çekmek amacıyla MECP2 gen mu-
tasyonu saptanarak Rett sendromu tanısı konan ve karyotipi 46XY olan üç yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. 
Bir buçuk yaşında konuşamama ve yürüyememe şikayetleri ile İTF Çocuk Nöroloji BD polikliniğine başvuran olgunun 
daha önce normalken 1 yaş civarında oyuncaklara ilgi göstermediği ve sosyal iletişim kurmamaya başladığı öğrenildi, 
son birkaç aydır da bildiği kelimeleri artık söylememeye başlamıştı. G1P1A0C0 anneden zamanında 3260 g ağırlığında, 
50 cm boy ve 34 cm baş çevresi ile normal spontan yolla doğmuştu. Baş kontrolü 2-3 ay, desteksiz oturma 8 ay, tek ke-
lime 12 ay, sıralama 17 ay idi. Anne ve baba arasında akraba evliliği yoktu. Nöromotor gelişim geriliği nedeniyle takipli 
amcası 18 yaşında kaybedilmişti. Fizik muayenesinde tartısı 14 kg (10-25p), boyu 92 cm ( 3-10p), baş çevresi 48 cm (2-
50p) idi. Sistem muayenelerinde özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde bağımsız yürüyordu, göz kontağı kısa süreliydi. 
Anlamlı kelimesi yoktu ve komut almıyordu. Stereotipik el çırpma ve yalama hareketleri vardı, objeleri tutmuyordu. Ek 
nörolojik bulgusu yoktu. Tiroid hormonları, CK, B12 değerleri normaldi. Tandem MS ile aminoasit açil karnitin profili 
ve idrar organik asit analizinde özellik saptanmadı. İşitme ve görme normaldi. Kraniyal MRG’sinde özellik izlenmedi. 
Elektroensefalografisinde epileptik aktivitesi olan ve sorgulandığında dalmaları olan olguya valproik asit başlandı. İz-
leminde bireysel eğitimden fayda görmeyen üç yaşındaki erkek hastada, el fonksiyonlarının kaybı, el çırpma, yalama 
gibi stereotipik hareketler ve ağır psikomotor gerilik ile Rett sendromu düşünüldü. MECP2 gen analizi istenen hastada 
ekson 3’de daha önce Rett sendromu olgularında gösterilmiş c.316C>T mutasyonu heterozigot olarak saptandı. Erkek 
Rett sendromu çoğunlukla in utero letal olduğundan, olgudan karyotip analizi yapıldı. Karyotip analiz sonucu 46 XY 
olarak saptandı. Olgunun erkek Rett sendromu olduğu kesinleşti. Özel eğitimin devamı ve genetik danışma planlandı.  
Rett sendromu X’e bağlı geçişli bir hastalık olduğundan sıklıkla kız çocuklarında görülmektedir. Nadiren de olsa erkekler-
de yaşamla bağdaşmaktadır. Klasik sterotipik el hareketleri, mikrosefali ve kognitif/gelişimsel duraklama bulunan erkek 
çocuklarında da Rett sendromunun olabileceği akılda tutulmalı ve MECP2 gen analizi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: erkek, MECP2, Rett sendromu
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P58 - Nöbet ve bilinç bulanıklığı ile başvuran propiyonik asidemi vakası

Sümeyra Gedik1, İsmail Yıldız1, Muhammet Ali Varkal1, Tuğçe Aksu Uzunhan2, Güntülü Sare Şık3, Mehmet 
Cihan Balcı4, Gülden Gökçay4, Mine Çalışkan2, Agop Çıtak3, Ayşe Kılıç1, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul

3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, 

GİRİŞ
Propiyonik asidemi, propionil Co-A karboksilaz enzim eksikliği sonucu propiyonik asit birikimine sebep olan bir me-

tabolik hastalıktır. Hastalar kusma, dehidratasyon, letarji, ensefalopati ile başvurabilirler. 

VAKA
13 aylık kız, gözlerinde sabit bakış ve tepkisizlik şikayetiyle başvurduğu dış merkezden generalize tonik klonik nöbet 

geçirmesi ve nöbetlerinin sebat etmesi nedeniyle tarafımıza yönlendirildi. Geliş fizik muayenesinde genel durumu kötü, 
uykuya eğilimli, ense sertliği yok, derin tendon refleksleri bilateral eşit ve normoaktifti. Işık refleksi bilateral alınıyor ve 
pupiller izokorikti. Ön fontanel 0,5x0,5 cm ve açıktı. Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu. Anne baba arasında ak-
rabalık yoktu ve öyküden nöromotor gelişiminin yaşına uygun olduğu belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde izlenen ve vital bulguları stabilleşen hasta tetkik ve tedavinin devamı için Genel Pediatri servi-
sine yatırıldı. BOS herpes PCR negatif saptandı. Takibinde bilinç dalgalanması ve ara ara uykuya meyili gözlenen hastanın 
kranial MR’ında toksik, hipoksik, sistemik hastalıkları düşündürecek bulgular mevcuttu ve MR-spektroskopi önerildi. Ç. 
Nörolojisi Bilim dalı tarafından EEG’sinde sağ hemisferde diffüz yaygın yavaşlama saptandı. MR spektroskopinde bazal 
ganglionları tutan viral ensefalopati veya metabolik hastalığı düşündürebilecek bulgular mevcuttu. Metabolik hastalıklar 
açısından Ç. Metabolizma Bilim Dalı ile konsülte edildi. Tandem MS, idrarda organik asit ve kantitatif aminoasit analizleri 
istendi. Göz dibi incelemesinde özellik yoktu. EKO’su normal saptandı. 

Tandem MS analizinde C3 (propiyonil karnitin) yüksekliği, kantitatif aminoasit analizinde glisin yüksekliği, idrarda 
organik asit analizinde N-asetil aspartik asit yüksekliği saptanan hasta, Ç.Metabolizma Bilim dalı tarafından propiyonik 
asidemi olarak değerlendirildi ve diyeti düzenlendi. Hastanın izleminde bilinç durumu giderek düzeldi ve tamamen norma-
le döndü. Diyet önerileriyle ve Ç.Metabolizma Bilim Dalı polikliniğinden izlemi yapılmak üzere taburcu edildi. 

TARTIŞMA
Propiyonik asidemi dallı zincirli aminoasit metabolizması bozukluğu olup, propionil CoA karboksilaz enzimindeki 

bozukluk sonucu toksik organik asit metabolitlerinin birikimi ile sonuçlanan bir metabolik hastalıktır. Hastalık genellikle 
epizodik bulantı-kusma, dehidratasyon ve letarji ile karakterizedir. Vakalar genellikle yenidoğan döneminde hiperamon-
yemi ile komplike olan yaşamı tehdit edici ketoasidoz ile başvururlar. Bunun yanında geç dönemde özellikle nörolojik 
bulguların ön planda olduğu hastalar da bildirilmiştir. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte hastalarda nörolojik, kardiyolojik, 
hematolojik, immünolojik ve gastrointestinal sistem komplikasyonları gelişebilir. Olgumuz bilinç değişikliği ve nöbet ile 
başvurup ve tetkikleri sonucunda propiyonik asidemi tanısı almıştır.

SONUÇ
Konvülziyon, şuur değişiklikleri gibi nörolojik bulgularla başvuran çocukların ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar 

da akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, propiyonik asidemi, ensefalopati, nöbet
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P59 - Kistik fibrozisin nadir başvuru nedeni: anal prolapsus

Aygözel Akmuradova, İsmail Yıldız, Muhammet Ali Varkal, Ayşe Kılıç, Fatma Oğuz, Emin Ünüvar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ: 
Kistik Fibröz hastalığı OR ve sıklığı etnik gruplar arasında farklılık gösteren, epitelyal yüzeyi bulunan tüm organ sis-

temleri etkileyen ve en sık karşılaşılan ölümcül genetik hastalıktır. Yedinci kromozomun uzun kolu üzerinde yerleşen DNA 
bölgesindeki Kistik fibrozis transmembran iletkenlik regülatörü (CFTR) adı verilen proteini kodlayan gendeki mutasyonlar 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu gen üzerinde 700’den farklı mutasyon tanımlanmıştır. En sık görülen mutasyon ▲F508 
mutasyonu görülmektedir. Olguların yarısı akciğer bulguları ile başvururmakla birlikte gastrointestinal ve pankreas etki-
lenmesine bağlı olarak da malabsorbsiyon ve büyüme-gelişme geriliği ile de görülebilmektedir. 

OLGU: 
6 yaş 6 aylık erkek hasta, solukluk, anal bölgeden bağırsağının dışarı sarkması, hırıltılı solunum ve özellikle yağlı 

dışkılama şikayetleri ile Genel Pediyatri polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde tartı: 20.2 kg (25-50p), boy:112 cm 
(10-25p) idi. Soluk görünümde olan hastada çomak parmak gözlenmedi. Solunum rahat, solunum sesleri doğal. Kardiyo-
vasküler sistemi doğaldı. Batın rahat, hassasiyet yok, karaciğer kotaltı 3-4 cm ele geliyordu, dalak nonpalpabl ve traube 
açıktı. Anal prolapsusu mevcuttu. Özgeçmişinde 2 yaşına kadar sık ÜSYE geçirme öyküsü mevcuttu. Bir yıl önce karın 
ağrı şikayeti ile çocuk cerrahisi servisinde invajinasyon nedeniyle opere olmuş. Tetkiklerinde tam dışkı analizinde yağ 
(+++) ve ter testi: 110 mEq/L saptandı. Hasta Kistik Fibröz tanısıyla çocuk göğüs hastalıkları poliklinğine yönlendirildi.

SONUÇ: 
Kistik fibrozisin nadir başvuru nedenlerinden biri de anal prolapsustur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, anal prolapsus, kistik fibrozis

P60 - Fasiyal parazili Russell Silver sendromu vakası

Özge Kangallı1, İsmail Yıldız1, Muhammet Ali Varkal1, Umut Altunoğlu2, Hülya Kayserili2,
Ayşe Kılıç1, Emin Ünüvar1, Fatma Oğuz1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ
Russell Silver sendromu nadir görülen ve etiyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamış fenotipik değişikliklerle ka-

rakterize bir sendromdur. Tipik özellikleri intrauterin büyüme geriliği, kısa boy, küçük üçgen yüz görünümü, düşük kulak, 
klinodaktili ve hemihipertrofidir.

Fasiyal paralizi tetkik nedeniyle yatan ve Russell Silver sendromu tanısı alan bir vaka sunulmuştıur.

VAKA
14 aylık kız, sol göz kapağını kapatamama, sol ağız kenarında kayma ve kilo alamama şikayetiyle tarafımıza başvurdu. 

Anne ile baba arasında akraba evliliği yoktu. Hastamız 32. gestasyonel haftada, 1300 gr(<3p) ağırlığında, forseps kulla-
nılarak vajinal doğum ile doğmuştu. Doğum baş çevresi ve boyu bilinmiyordu. Doğum sonrası 20 gün yenidoğan yoğum 
bakım ünitesinde takip edilmiş. Takiplerinde sol gözünde kapanmama ve sol ağız kenarında kayma olan hastanın nöromo-
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tor gelişimi yaşına uygun seyretmiş. 
14 aylık başvuran hasta fasiyal paralizi tetkik nedeniyle yatırıldı. Fizik muayenesinde; tartı 3870 gr (<3p), boy 56 

cm (<3p), baş çevresi 40 cm (<3p), Gomez %39, rölatif tartı %66 olarak saptandı. Fasiyal asimetri ve hemihipertrofisi 
olan hastanın ağlama ve gülme sırasında sol gözü açık, sol ağız ve yanağı sağa göre düz ve asimetrik görünümde idi. 
Hastanın yüz asimetrisi belirgin olduğundan bu durumun periferik fasiyal paraliziye bağlı olup olmadığı ya da vücuttaki 
hemihipertrofiye eşlik edip etmediği açısından değerlendirildi. Fasiyal asimetri yanında üçgen yüz, rölatif makrosefa-
li, bilateral elde 5. parmaklarda klinodaktili, alt ekstremitede daha belirgin olan hemihipertrofi, sol ayak 3 ve 4. par-
maklar arasında sindaktili, sağ ayak 5. parmakta klinodaktili belirlendi. Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu. 
Bu bulgularla Russell Silver sendromu olarak düşünülen hasta Genetik Bilim Dalı konsültasyonu ile konfirme edildi.  
Hastanın ENG ve EMG’si periferik fasiyal paralizi ile uyumlu bulundu. Periferik fasiyal paralizisi doğumda forseps kul-
lanımına bağlı olabileceği düşünüldü. 

TARTIŞMA
Russell Silver sendromu düşük doğum ağırlığı, postnatal büyüme geriliği, üçgen yüz görünümü, rölatif makrosefali, hemi-

hipertrofi, fasiyal asimetri, 5. parmakta klinodaktili ve 2- 3.parmaklar arasında sindaktili ile karakterize olsa da son zamanlarda 
400’den fazla fenotip tarif edilmiştir. Olguların %35- 65 oranında 11p15 kromozomuna lokalize imprinting kontrol bölgesinin hi-
pometilasyonu saptanırken, %7- 10 oranında 7p11.2-p13 kromozomal bölgesinin maternal uniparental dizomisi görülmektedir.  
Vakamız periferik fasiyal paralizi tetkik nedeniyle yönlendirilmiş olsa da, büyüme gelişme geriliği, üçgen yüz görünümü, 
alt ekstremiteler arasındaki hemihipertrofi, 5.parmak klinodaktilisi ve sindaktilisi dikkat çekiciydi. Bu fenotipik özellik-
lerle Russell Silver sendromu olabileceği düşünüldü ve genetik analiz içi kan örneklemesi gönderildi. Sonuç bekleniyor.

SONUÇ
Hastaların başvuru şikayetlerinin yanında ayrıntılı bir fizik muayene ile farklı tanılar alabilecekleri akılda bulundurul-

malıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Russell Silver sendromu, fasiyal paralizi, yüzde asimetri
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P61 - Bir Olgu Nedeniyle Juvenil Huntington Hastalığı

Seha Kamil Saygılı1, Tuğçe Aksu Uzunhan1, Seda Günhar1, Burçin Demirelli Karakapıcı2, Murat Çoskun2, Mine Çalışkan1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AB dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri AB dalı

Juvenil Huntington Hastalığı (JHH), Huntington Hastalığının çocukları ve gençleri etkileyen formu olup, bulguları 
20 yaş altında ortaya çıkar. Juvenil Huntington Hastalığı, 4. kromozomun kısa kolunda Huntington proteinini kodlayan 
ekzonda CAG tekrar sayısında artışa bağlı oluşur. Hatalı proteinin nöron ve iğsi hücrelerde birikimi sonucu bazal gang-
lionlar, putamen ve kaudat nukleusta dejenerayon ortaya çıkar. Juvenil Huntington Hastalığı olgularında genetik değişik-
lik aynı olmasına rağmen bulgular erişkine göre farklılık gösterir. Erişkinde tipik olan kore görülmezken, hareketlerde 
yavaşlama, rijidite, tremor, miyoklonus ve koordinasyon bozuklukları görülebilir. Depresyon, agresyon, disinhibisyon, 
bilişsel ve psikotik belirtiler gibi psikiyatrik semptomlar motor bulgulardan önce ortaya çıkar. İlk bulgu okul başarısında 
düşme, el yazısında bozulma, yeni şeyleri öğrenmede zorlanma, büyüme ağrıları ile karışabilecek ağrılar olabilir. On ya-
şında erkek olgu Huntington Hastalığının çocuklarda da görülebilen formu JHH’ya dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.  
On yaşında erkek olgu İTF Çocuk Nöroloji Bilim Dalı polikliniğimize başvurdu. Aralarında akrabalık olmayan anne 
ile babanın term, normal spontan yolla 3100 g olarak doğan tek çocuğuydu. Nöromotor gelişimi normal olmuştu. Bi-
linen hastalık öyküsü yoktu. Soygeçmişinde olgunun annesi, 3 dayısı ve anneannesinin 30-40 yaşları arasında Hun-
tington Hastalığı tanısı aldığı öğrenildi, bu nedenle yakınları tarafından getirilmişti. Fizik muayenesinde boy ve tartı-
sı 25. persantildeydi, sistemik muayenesi ve nörolojik muayenesinde özellik yoktu. Ayrıntılı öykü alındığında okul 
başarısının son iki yılda giderek düştüğü, okuma ve yazmasının bozulduğu ifade edildi. Tetkiklerinde hemogram, ka-
raciğer ve renal fonksiyon parametreleri, serum lipid profili, CK, B12, tiroid hormonları, tandem MS ile aminoasit açil 
karnitin profili normal olarak saptandı. Kraniyal MRG incelemesinde sol talamus posteriorunda T2’de hiperintensi-
te izlendi. Moleküler genetik incelemesinde 4p16.3 kromozom bölgesinde Huntington geninde floresan PCR ve frag-
man analizi incelemesinde 16 ve 64 CAG triplet saptanıp tam penetrans yani hastalık ile uyumlu olarak değerlendiril-
di. Olgunun WISC-R testi ile yapılan zeka değerlendirmesinde hafif mental retardasyonu saptandı, ek psikopatolojiye 
rastlanmadı. Kognitif fonksiyonlarında kayıp saptanan, kraniyal MRG’de talamus tutulumu olan olgu JHH olarak ka-
bul edildi. Yeni klinik bulguların takibi için İTF Çocuk Nöroloji ve Çocuk Psikiyatri polikliniklerinden izleme alındı. 
Juvenil Huntington Hastalığı nadirliği, semptomlarındaki çeşitlilik ve ayırıcı tanı genişliği nedeniyle tanısı zor bir hasta-
lıktır. Konuşma, hareket ve kognitif süreçler progresif olarak etkilenirken semptomatik yaklaşım ve destek tedavisi önemli 
rol oynar. Genetik tanı hastalığın penetransı ile ilgili bilgi verirken semptomsuz hastalarda çevresel baskı, ayrımcılık ve ön 
yargılı değerlendirmeye sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Juvenil Huntington, okul başarısı, hareket bozukluğu
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P62 - Geç tanı konan lizinurik protein intoleransi olgu sunumu

Hasan Önal, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Yakup Yeşil, Necati Taşkın
Kanuni Sultan Suleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Lizinürik protein intoleransi otozomal resesif geçişli, SLC7A7 gen bölgesinde kodlanan nadir bir metabolik hastalık-
tır. Hastalık bazik aminoasitlerin böbrek ve barsaktaki taşıyıcı sisteminde ki problemden kaynaklanır. LPI semptomları 
genellikle düşük proteinli diyet olan anne sütünden yüksek proteinli diyete geçiş ile birlikte başlar. Hasta kendisini pro-
teinli diyetten uzak tutarsa erişkin yaşa kadar tanı atlanabilir. Genellikle proteinli gıdalardan kaçınma, tekrarlayan kusma 
ve ishal atakları, iştahsızlık, boy kısalığı, karaciğer ve dalak büyüklüğü, hipotoni, osteoporoz, böbrek, akciğer, gibi çok 
sayıda semptom ve bulgulara ortaya çıkar. Nadir bir hastalık olduğundan tanı koymada zorluklar ile karşılaşılabilir. Bizim 
olgumuzda ileri yaşlarda, kistik fibroz, ailevi akdeniz ateşi ve çeşitli metabolik sendrom tanıları almış. Öykü derinleştiril-
diğinde proteinli gıdalardan uzak kalmış olan hastamızın LDH ve ferritin düzeyleri yüksek saptanmasıyla tanıya gidilmiş 
olup ancak 13 yaşında tanı konabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: LPI, Geç tanı, LDH, Ferritin

P63 - Steven’s Johnson Sendromu Olgu Sunumu

Sezen Gülümser, Güntülü Şık, Agop Çıtak, Behiye Benay Kavuncuoğlu, Gül Kavuncuoğlu, Erhan Aygün
İstanbul Üniversitesi

Steven’ s Johnson Sendromu (SJS) ciddi klinik tablolara ve mortaliteye sebep olabilen, deri ve mukozaların akut seyirli 
ve şiddetli reaksiyonudur.

Dokuz yaşında erkek hasta 4 gündür başlayan vücutta yaygın maküler döküntü şikayeti üzerine ilaç erüpsiyonu ön 
tanısı ile ileri tetkik amacıyla hastanemize sevk edildi. Anamnezinden ilk kez 6 yaşında epilepsi tanısı aldığı ve peroral 
valproik asit tedavisi gördüğü, haftada bir sıklıkta nöbet geçiren hastanın valproik asit tedavisine son bir aydır lamotrijin 
eklendiği öğrenildi. Kızarıklıkların artmasıyla sağlık kurumuna başvuran hastadaki cilt lezyonları ilaç erüpsiyonu olarak 
değerlendirilerek kullandığı tüm ilaçlar kesilmişti. Fizik muayenesinde bilateral konjonktivalar hiperemik, dudaklar kana-
malı çatlak görünümde, ağız mukozası kanamalı idi. Gövde ön yüzünde, sırtta, bilateral alt ve üst ekstremitelerde birleşme 
eğiliminde, eritemli zeminde en büyüğü 10 mm çapında veziküler lezyonlar ve boynun sağ tarafında 2 x 2 cm çapında 
bül mevcut idi. Cilt yüzeyindeki veziküller birleşerek bül oluşturma eğiliminde ağrılı idi. Sekonder cilt enfeksiyonları açı-
sından yara pansumanı yapıldı, analjezik başlandı. Teikoplanin kesilerek antibiyoterapisine klindamisin ve klaritromisin 
ile devam edildi. Cilt biyopsinin histopatolojik incelemesi SJS ile uyumlu saptandı.Göz muayenesinde göz kapaklarında 
deskuamosyon, konjonktivalarda psödomembran, kornea epitelinde defekt saptanan hastanın her iki gözüne amniyon zarı 
ile yüzey rekonstrüksiyonu işlemi yapıldı. SJS’ ndan valproik asit ve lamotrijin tedavisinin birlikte kullanılması sorumlu 
tutulan hastaya peroral levetracetam tedavisi başlandı.

Anahtar Kelimeler: Steven’s Johnson Sendromu, Antiepileptik kullanımı
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