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ÖNSÖZ

Değerli Meslektaşlarım;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı tarafından sanal ortamda düzenlenecek olan “2. Çocuk Medeniyeti 
Sempozyumu” na sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayım.

Geçen yıl ilkini gerçekleştiğimiz Sempozyumu bu yıl da devam eden pandemi 
nedeniyle çevrimiçi olarak yapmaktayız. Gösterilen büyük ilgi ve teveccühü göz önüne 
alarak bu yıl da büyük bir heyecan ve emekle pediatrinin güncel konularına değinen 
yine oldukça kapsamlı bir program hazırladık.

Sempozyumumuzun ilk günü kurslar ile başlayacak ve yoğun bir şekilde 2 gün 
boyunca devam edecektir. Ayrıca sözel bildiriler için de gerekli düzenlemeleri yaptık. 
Çevrim İçi Sempozyumumuzun bu yıl daha da faydalı olacağını umut ediyor, yüz yüze 
görüşeceğimiz günlerin özlemi ile hepinizi beklediğimizi söylemek istiyorum.

Saygı ve sevgilerimle.

Prof. Dr. Fahri Ovalı
2. Çocuk Medeniyeti Sempozyumu Başkanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
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KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu

Prof. Dr. Saniye Girit

Prof. Dr. Cengiz Candan

Prof. Dr. Mustafa Arga

Doç. Dr. Aylin Canbolat Ayhan

Doç. Dr. Özlem Cavkaytar

Doç. Dr. Nilüfer Göknar

Doç. Dr. Hamdi Cihan Emeksiz

Doç. Dr. Fırat Erdoğan

Doç. Dr. Öykü Tosun

Doç. Dr. Elif Yüksel Karatoprak

Doç. Dr. Sebahat Çam

Doç. Dr. Esen Besli

Dr. Öğrt. Üyesi Nuran Üstün

Dr. Öğrt. Üyesi Ülkem K. Barlas
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8 Nisan 20228 Nisan 2022
(Salon A)

10.00 - 10.45 

10.45 - 11.30 

11.30 - 12.15 

12.15 - 13.00 Ara 

13.00 - 13.45 

13.45 - 14.30 

14.30 - 15.15 

15.15 - 15.30 
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8 Nisan 20228 Nisan 2022
(Salon B)

10.00 - 10.15 

10.15 - 11.00 Doç. Dr. Sebahat Çam 

11.00 - 11.15 Ara

11.15 - 12.00 

12.00 - 12.15 Ara

12.15 - 13.00 

13.00 - 13.15 Ara

13.15 - 14.00 

14.00 - 14.15 Ara

14.15 - 15.00 

15.00 - 15.15 Ara

15.15 - 16.00 

16.00 - 16.15 



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

6

9 Nisan 20229 Nisan 2022

10.00 - 10.45 

10.45 - 11.00 Ara

11.00 - 11.45 

11.45 - 12.00 Ara

12.00 - 12.45 

Olgularla Puberte Prekoks 

12.45 - 13.00 Ara

13.00 - 14.00 UYDU SEMPOZYUMU 

14.00 - 14.45 

14.45 - 15.00 Ara

15.00 - 15.45 

15.45 - 16.00 Ara
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9 Nisan 20229 Nisan 2022

16.00 - 16.45 

16.45 - 17.00 Ara

17.00 - 17.45 

17.45 - 18.00 Ara

18.00 - 18.45 
Prof.Dr. Sema Saltık

21.00 - 22:00 UYDU SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Mustafa Arga

22.00 - 22.30 
Doç. Dr. Özlem Cavkaytar
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10 Nisan 202210 Nisan 2022

07.30 - 09.00 Sözel Sunumlar - 1

S-001     
S-002     
S-003     
S-004     
S-005     
S-006     
S-007     
S-008     
S-009     
S-010     
S-011     
S-012     
S-013     
S-014     
              

09.00 - 10.00 Sözel Sunumlar - 3 

S-029     
S-030     
S-031     

S-032     
S-033     
S-034     
S-035     
S-036     

10.00 - 10.45 
Prof. Dr. Bülent Kara

10.45 - 11.00 Ara
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10 Nisan 202210 Nisan 2022

11.00 - 11.45 
  

11.45 - 12.00 Ara

12.00 - 12.45 
Prof. Dr. Murat Duman

12.45 - 13.00 Ara

13.00 - 14.00 UYDU SEMPOZYUMU

14.00 - 14.45 GÖGÜS HASTALIKLARI OTURUMU 

Öksüren Çocuk 

14.45 - 15.00 Ara

15.00 - 15.45 

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

15.45 - 16.00 Ara

16.00 - 16.45 

16.45 - 17.00 Ara
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10 Nisan 202210 Nisan 2022

17.00 - 17.45 
Prof. Dr. Nur Canpolat

17.45 - 18.00 Ara

18.00 - 18.45 
Prof.Dr. Suar Çakır Kılıç

21.00 - 22.00 UYDU SEMPOZYUMU
Prof. Dr. Zeynep Tamay, Prof.Dr. Koray Harmancı

Doç. Dr. Özlem Cavkaytar

22.00 - 22.15 
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10 Nisan 202210 Nisan 2022
(Salon B)

07.30 - 09.00 Sözel Sunumlar - 2

S-015     
S-016     
S-017     
S-018     
S-019     
S-020     
S-021     
S-023     
S-024     
S-025     
S-026     
S-027     
S-028     

09.00 - 10.00 Sözel Sunumlar - 4

S-037     
S-038     
S-039     
S-040     
S-041     
S-042     

S-043     
S-044     
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SÖZLÜ 
BİLDİRİ 
LİSTESİ
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S-001
Yaşamın İlk 3 Ayında İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların Retrospektif 
Değerlendirilmesi
Emine Akkuzu1, Nilgün Çakar2

1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Çocuk Nefroloji Bölümü, Ankara 

S-002
Empty Sellalı Çocuk Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Banu Nursoy Şirvan1, Hamdi Cihan Emeksiz1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk 
Endokrinolojisi Bilim Dalı 

S-003
Büyüme Hormonu Eksikliği Olan Olgularin Büyüme Hormonu Tedavisine Birinci Yıl 
Yanitlarinin Değerlendirilmesi
Tuğba Kontbay1, Emel Açıkgöz1

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

S-004
Pediatristlerin Adrenalin Oto Enjektörü Konusunda Bilgi Düzeyleri
Nevin Cambaz Kurt1, Çiğdem Aydoğmuş1

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 

S-005
İmmün Kökenli Nörolojik Hastalıklarda Akut Tedavinin Prognoz Üzerine Etkilerinin 
Değerlendirilmesi
Safiye Güneş SAĞER1, Mehmet Tolga Köle1

1İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
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S-006
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Kolşisin Direnci ve Anti İnterlökin-1 Deneyimi
Ayşe Tanatar1, Nuray Aktay Ayaz1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

S-008
Serebral Palsi Tanılı Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin 
Kullanımını Araştıran Anket Çalışması
Figen Çakmak1, Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu2, Mahmut Doğru3, Emek Uyur Yalçın2, Feyza 
Mediha Yıldız4

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk 
Romatoloji BD.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nöroloji Kliniği, İstanbul  
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul  
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 

S-009
Nüfusa Dayalı Doğum Kohort Çalışması; Yenidoğanın Geçici Takipnesi Tanısı Almak 
Bronşiolit Geçirme Sıklığını Etkiler mi?
Sinem Can Oksay1, Zeynep Onay1, Deniz Mavi1, Gülay Bilgin1, Yetkin Ayhan1, Aşkın Keskin 
Kaplan2, Mustafa Kürşat Şahin3, Saniye Girit1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk 
Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Maltepe üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Samsun 
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S-010
Ailevi Akdenizi Ateşi Tanılı Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Sema Yıldırım1, Hayrunnisa Bekis Bozkurt2, Müferet Ergüven3

1Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul  
2Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji BD, İstanbul 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji BD, Düzce 

S-011
Portal Hipertansiyona Bağlı Özofageal Varisi Olan Çocuk Hastalarda Tanı ve 10 Yıllık 
Takip Verileri
Bilge Şahin Akkelle2, Özge Günal1, Burcu Volkan2, Engin Tutar2, Deniz Ertem2

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D. 

S-012
Vertigo Şikayetiyle Çocuk Nöroloji ve Çocuk Kardiyoloji Polklinik Başvurularının Ortak 
Değerlendirilmesi
Rojan İpek1, Celal Varan2

1Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji BD
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji BD 

S-013
Canavan Hastalığından Etkilenmiş 6 Türk Olguda Klinik, Radyolojik ve Moleküler 
Bulgular
Ayça Dilruba Aslanger1, Meryem Karaca2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk 
Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı
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 S-014
Altı Yaş Altı Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Akılcı 
Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilgi,Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Ayşe Yaşar1, Gülsen Esen Besli2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

S-015
Obez Çocuklarda ve Adölesanlarda Serum D Vitamini Düzeylerinin ve Metabolik 
Sendrom İlişkisinin Değerlendirilmesi
Seda Aydoğan1, Aşan Önder2, Zehra Aycan2

1Sağlık bilimleri üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim 
Araştırma Hastanesi,Pediatri Kliniği
2Sağlık bilimleri üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim 
Araştırma Hastanesi,Çocuk Endokrin Kliniği 

S-016
Uzamış Sarılığın Gizli Bir Nedeni: B 12 Vitamini Eksikliği
Erhan Aygün1, Seda Yılmaz Semerci1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

 
S-017
Osteogenezis İmperfekta Tanısı ile İzlenen Hastaların Retrospektif Olarak 
Değerlendirilmesi
Merve Nur Hepokur1, Hamdi Cihan Emeksiz1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk 
Endokrinolojisi

S-018
Çocukluk Çağı Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarında Uyku Bozukluklarının 
Araştırılması
Merve Hilal Dolu1, Emine Tekin2

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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S-019
Triptaz Neden İstiyoruz? Ne Buluyoruz?
Zeynep Şengül Emeksiz1, Deniz Yılmaz1, Başak Alan2, Doğa Seçil Tunç2, 
Emine Dibek Mısırlıoğlu1

1Çocuk Allerji ve İmmunoloji Kliniği, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
2Çocuk Saglığı ve Hastalıkları, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara 

S-020
Yenidoğan Nöbeti Tanısı ile İzlediğimiz Hastaların Değerlendirilmesi
Müge Atar1, Alev Güven2, Aydan Değerliyurt2, Gülşen Köse2, Ebru Arhan2, Sevim Ünal3, Tülin 
Revide Şaylı1

1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Çocuk Nöroloji Bölümü
3Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Neonatoloji Bölümü 

S-021
Hastanede Yatan Çocuk Hastalarda Koenfeksiyonun Human Bocavirüs Enfeksiyonun 
Hastalık Seyrine Etkisi
Ceren Çetin1, Ayşe Karaaslan1

1Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul 

S-023
Çoğul Gebeliklerden Doğan ve Yoğun Bakıma Yatırılan Bebeklerin Mortalite ve Erken 
Dönem Morbiditeleri
Mine Özdil1, Atika Çağlar1

1Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir 

S-024
Çocuk Hastalarda Ayırıcı Tanıda Lyme Serolojisi
Metin Yiğit1, Aslınur Özkaya Parlakay1

1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

18

S-025
Covid-19 Pandemisi Sürecinde İnfluenza Virüs Aktivitesi: Eylül 2020-Mart 2022 Arası 
Tek Merkez Deneyimi
Halil Uğur Hatipoğlu1, Mahmut Caner Us1

1SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

S-026
Hastanede Yatan Bocavirüs Pozitif Hastalarının Klinik-Radyolojik Değerlendirmesi
Deniz Mavi1, Zeynep Reyhan Onay1, Yetkin Ayhan1, Sinem Can Oksay1, Gülay Bilgin1, 
Sabriye Gülçin Bozbeyoğlu2, Mustafa Kürşat Şahin3, Saniye Girit1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı , Samsun 

S-027
Graves Tanılı Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Sibel Ergin Şahin1, Aşan Önder Çamaş1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

S-028
Çocuk Gastroenteroloji Polikliniğine Kabızlık Şikayeti ile Başvuran Hastaların 
Retrospektif Değerlendirilmesi
Özlem Kalaycık Şengül1, İlyas Bingöl2, Muharrem Çiçek2, Ceren Ören2

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji 
ve Beslenme, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 

S-029
Çocuk Yoğun Bakım’da Solunum Yetmezliği Nedeniyle Yatan Türk ve Mülteci Çocuk 
Olguların Değerlendirilmesi
Emine Ufuk Bolat1, Abdulrahman Özel1, Ülkem Koçoğlu Barlas2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım 
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S-030
Astımlı Çocuklar ve Ebeveynlerinin COVID-19 Aşısı ile İlgili Tutum ve Davranışlarının 
Değerlendirilmesi
Tuba Karakurt1, Hayrunnisa Bozkurt1, Gizem Uslu1, Fatma Bal1, Nurhan Kasap1, Özlem 
Cavkaytar1, Mustafa Arga1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk 
Alerji ve İmmunoloji 

S-031
ISPAT Projesi: Trakeostomili Çocukların Bakım Vericilerine Uygulanan Standardize 
Trakeostomi Eğitimlerinin 1. Yılda Değerlendirilmesi ve Kliniğe Yansımaları
Gülay Bilgin1, Füsun Ünal2, Mürüvvet Yanaz3, Azer Kılıç Başkan4, Selçuk Uzuner5, Yetkin 
Ayhan1, Zeynep Reyhan Onay1, Mine Yüksel Kalyoncu3, Deniz Mavi1, Hüseyin Arslan4, Sinem 
Can Oksay1, Ebru Köstereli6, Hakan Yazan7, Emine Atağ2, Almala Pınar Ergenekon3, Nilay Baş 
Ekizoğlu8, Cansu Yılmaz Yeğit3, Yasemin Gökdemir3, Zeynep Seda Uyan6, Ayşe Ayzıt Kılınç4, 
Haluk Çokuğraş4, Ela Erdem Eralp3, Erkan Çakır9, Bülent Karadağ3, Sedat Öktem2, Fazilet 
Karakoç3, Saniye Girit1

1Medeniyet Üniversitesi, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları 
Bilim Dalı, İstanbul
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
5Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 
6Koç Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs 
Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
8Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
9Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 

S-032
Akut Lösemi İle Takip Edilen Hastalarda Covid-19 Hastalık Seyri
Aylin Canbolat Ayhan1, Dilşad Koca1, Sevliya Öcal Demir1, Eylem İşik1, Lala Rustamova1, Fırat 
Mahmut Halıcı1, Mehmet Onur Çandır2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 
2Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 
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S-033
Geç Prematüre Bebeklerde Solunum Sıkıntısı İle Diyastolik Disfonksiyon ve Beyin 
Natriüretik Peptid İlişkisi
Aysimin Akçakaya Koraman1, Öykü İsal Tosun1, Hüsnü Fahri Ovalı1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

S-035
Juvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Hastalarda Metotreksat Kullanımına Bağlı Yan Etki 
Araştırması
Vafa Guliyeva1, Özlem Akgün1, Fatma Gül Demirkan1, Nuray Aktay Ayaz1

1İstanbul Tıp Fakültesi

 
S-036
Gestasyonel Diyabeti ve Maternal Obezitesi Olan Anne Çocuklarında Subklinik 
Ateroskleroz ve Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Melda Ekici Avcı1, Öykü Tosun1

1Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

S-037
Çocuklarda QT Dispersiyonu ile Demir Parametreleri Arasındaki İlişkinin 
Değerlendirilmesi
Elvan Zengin1, Öykü İsal TOSUN1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

S-038
Antenatal ve Erken Postnatal Hidronefroz Tanısı Alan Hastaların İzlemi
Bilge Sandal1, Nilüfer Göknar2, Diana Üçkardeş2, Emre Keleşoğlu2, Cengiz Candan2

1Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi Anabilim Dalı 
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S-039
Çocukluk Çağında Antibiyotik İlişkili Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi
Müge Merve Akkitap Yiğit1, Leman Tuba Karakurt2, Hayrunnisa Bekis Bozkurt2, Mustafa 
Arga2, Özlem Cavkaytar2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji İmmünoloji Bilim Dalı 

S-040
Sık Karşılaşılan Semptomlardan Nadir Bir Hastalığa: İnfantil Pompe
Havva Yazıcı1, Aslı Ece1, Reşit Ertürk Levent1, Eser Yıldırım Sözmen1, Mahmut Çoker1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 S-041
Ağır Konjenital Nötropeni Tanısıyla İzlenen 21 Vakanın Demografik Özellikleri, Klinik, 
Laboratuvar Bulguları ve Klinik Seyirleri
İbrahim Cemal Maslak1, Deniz Çağdaş Ayvaz2, Fatma Gümrük3, İlhan Tezcan2

1Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve 
Alerji Hastalıkları
2Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk İmmünoloji 
3Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji 

S-042
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniğinde İzlenen Demir Eksikliği Anemisi Tanılı 
Hastalarda Vitamin B12, Folat ve Vitamin D Eksikliklerinin Karşılaştırılması
Şerife Ece Ulu1, İlyas Tolga Erkum2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 
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S-043
Aktif Tüberküloz ile Temas Eden Çocukların Değerlendirilmesi
Berker Okay1, Gülşen Akkoç1, Hazal Helin Doğan1, Şeyma Açıkgöz1

1SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

S-044
Konservatif Tedavi Alan Parapnömonik Efüzyon/Ampiyem Hastalarının Hastanede 
Kalış Süresini Etkileyen Faktörler
Sinem Can Oksay1, Ahmet Yılmazer1, Zeynep Reyhan Onay1, Yetkin Ayhan1, Deniz Mavi1, 
Gülay Bilgin1, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa2, Saniye Girit1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk 
Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
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P-001
Çocukluk Çağında Nadir Bir Trombositopeni Sebebi: Amegakaryositik Trombositopeni
Aylin Canbolat Aylin1, Dilşad Koca1, Elif Selcen Yabancı Erten1, Filiz Özen2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 

P-002
Eklem Kısıtlılığının Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Hastalık: Mukolipidoz Iııγ ve Yeni Büyük 
Delesyon
Merve Emecen Şanlı1

1Başakşehir Şehir Hastanesi 

P-003
Multinodüler Guatr Tablosu İle Başvuran ve Papiller Tiroid Kanseri Tanısı Alan İki Olgu
Burçin Çiçek1, Aşan Önder Çamaş1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

P-004
Alt Solunum Yolunda Nadir Bir Mikroorganizma: Rothia Mucilaginosa
Hanife Tuğçe Çağlar1, Sevgi Pekcan1, Aslı İmran Yılmaz1, Gökçen Ünal1, Esra Babayiğit1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi  

P-007
İmmun Trombositopenik Purpurada Tedavide Zorluklar: Olgu Sunumu
Aylin Canbolat Ayhan1, Dilşad Koca1, Berna Doğan1, Mustafa Safa Tural1, Melce Nur Atıcı1, 
Mehmet Onur Çandır1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji BD, Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
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P-010
Atipik Prezentasyonuyla Geç Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu
Zümrüt Kocabey Sütçü1, Süleyman Çelebi2, Sibel Akpınar Tekgündüz3

1İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji
2İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi
3İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji 

P-011
Juguler Vende Tromboz ile Prezente Olan Lenfoma:Olgu Sunumu
Aylin Canbolat Ayhan1, Dilşad Koca1, Nazira Amiraslanova1, Nisa simge Güleç1, 
Sema Gündoğdu1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji BD, Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

P-012
Trikafta Sonrası Gelişen Bir Ürtikerya Multiforme(üm) Vakası
Aslı İmran Yılmaz1, Gökçen Ünal1, Hanife Tuğçe Çağlar1, Munise Daye2, Sevgi Pekcan1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi,Meram Tıp Fakültesi,Çocuk göğüs hastalıkları 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi,Meram Tıp Fakültesi,Dermatoloji ABD 

P-013
Aripiprazol İlişkili Akut Distonik Reaksiyon
Busenur Ergül1, Sevde Nur Önal1

1Haydarpaşa Numune EAH 

P-014
Erken Neonatal Sepsiste Önemli Bir Etken: Haemophilus İnfluenzae
İrem Ünal1, Özgül Emel Bulut Özdemir1, Fatma Begüm Çopur1, Fahri Ovalı1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı
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P-015
Uzamış Ateş Ve Servikal Lenfadenopatinin Nadir Bir Nedeni: Kikuchi Fujimoto Hastalığı
Mustafa Safa Tural1, Sevliya Öcal Demir2, Aylin Canpolat Ayhan3, Bengü Çobanoğlu Şimşek4, 
Dilşad Koca3

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı 

P-017
Rinosinüzit Komplikasyonu Olarak Subdural Ampiyem ve Serebrit, Bir Olgu Sunumu
Şuheda Dilara Çınar1, Sevliya Demir Öcal1, Fırat Mahmut Halıcı1, Elif Büşra Yıldırım1

1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

P-018
Çocuklarda Biontech Aşısı Sonrası Gelişen Myokardit
Sema Gündoğdu1, Nesrin Coşkun1, Öykü İsal Tosun2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı 

P-019
İki Çocuk Olguda Görmeyi Tehdit Eden Herpes Zoster Oftalmikus
Ece Ayşenur Özyaman1, İrem Burtgil1, Semanur Aksoy1, Fehim Esen2, Sevliya Öcal Demir1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

P-020
BCG Aşısının Nadir Komplikasyonu Olan BCG-itis Tanılı Bir Olgu
Ayşe Aşık1, Ayşe Merve Güngör1, Sevliya Öcal Demir1

1Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
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P-023
Bebeklerdeki Kolik Ağrıya Yaklaşım
Muhammed Talha Karadoğan1

1Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 

P-024
Nadir Görülen Bir Pediatrik Tümör: Skuamoz Hücreli Akciğer Kanseri
Gökçen Ünal1, Aslı İmran Yılmaz1, Hanife Tuğçe Çağlar1, Hilal Seda Yılmaz2, Sevgi Pekcan1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp fakültesi, Çocuk Göğüs hastalıkları BD 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD  

P-026
46 XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Nedeni: Profilaktik Gonadaktemi ile Tanı Alan 
Disgerminom
Zümrüt Kocabey Sütçü1, Seyithan Özaydın2

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji 
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi
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S-001
Yaşamın İlk 3 Ayında İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların Retrospektif Değerlendirilmesi
Emine Akkuzu1, Nilgün Çakar2

1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Nefroloji Bölümü, Ankara

Giriş: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) çocuklarda sık görülen bir hastalık olup üst solunum yolu 
enfeksiyonlarından sonra ikinci sıklıktadır. 6 aydan küçük infantlarda İYE görülme sıklığı %7 
civarındadır. Çalışmamızda hastanemizde 0-3 ay yaş döneminde İYE tanısı alan hastaların retrospektif 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Ocak 2010- Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemizde 0-3 ay yaş grubundayken İYE tanısı 
alıp tedavi edilen ve izleme alınan 101 olgunun dosyaları ve bilgisayar kayıtları geriye dönük olarak 
incelendi. Olguların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları, tedavi ve izlem 
sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların %51,5’i kız, %48,5’i erkekti. Ortalama yaş 44±32 gün idi. Başvuru 
şikayeti en sık %61,5 ile ateş, en az %2 ile morarma idi. İdrar kültürlerinde en sık E.coli, ikinci sırada 
klebsiella üremesi saptandı. Tanı anında tüm hastalara üriner sistem ultrasonografi (USG) yapıldı; 
%60,4 normal, %32,7 üriner sistemde dilatasyon saptandı. Hastaların 1. yıl ve 2. yıl izlemlerinde 
tekrarlanan üriner USG’lerinde patolojik olma ve dilatasyon oranlarında belirgin azalma saptandı 
(p=0,009, p=0,006). Enfeksiyondan 4-6 ay sonra yapılan DMSA sintigrafi; 33 (%73,3) olguda normal, 
12 (%26,7) olguda patolojik saptandı. 27 olguya Voiding sistoüretrografi (VSUG) yapılmıştı, 9’unda 
(%33,3) vezikoüretral reflü (VUR) saptandı. USG ile VUR saptama oranı %88,8’di. Dimerkaptosüksinik 
asit (DMSA)’nın VUR’u tahminde sensitivite, spesifite oranları ististiksel olarak anlamlıydı (p=0,005). 101 
olgunun 28’inde (%27,7) tekrarlayan İYE saptandı. Tekrarlayan İYE olanlarda ilk İYE’nu ateşli geçirme, 
CRP’nin pozitif olması, görüntüleme tetkiklerinde (VSUG, MAG-3, DMSA) patoloji saptanma oranı 
istatiksel olarak anlamlı bulundu (sırayla: p=0,002, p=0,000, p=<0,001, p=0,035).
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İdrar Kültür Sonuçları

Tartışma: USG ve DMSA bulgularının, yaşamın ilk 3 ayında ateşli İYE geçiren çocukların izleminde 
enfeksiyonun tekrarlama riski ve invaziv bir tanı yöntemi olan VSUG’nin yapılması gerekliliğini 
saptamada önemli olduğu, USG ile saptanan non obstrüktif üriner sistem dilatasyonlarının izlemin 1. 
yılında önemli ölçüde gerilediği görülmüştür.

Sonuç: İnfant yaş grubunda İYE’nun tanı, tedavi ve prognozunu belirlemede görüntüleme yöntemleri 
önemli yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, erken çocukluk dönemi, USG, DMSA
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S-002
Empty Sellalı Çocuk Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Banu Nursoy Şirvan1, Hamdi Cihan Emeksiz1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim 
Dalı

Giriş: Empty sella, suprasellar subaraknoid yapıların tam ya da kısmi olarak intrasellar alana herniasyonu 
sonucu meydana gelen anatomik bir bozukluktur. Nadir görülür (%2-20). Genellikle hipofizer hormon 
eksiklikleri ile birliktedir.

Yöntem: 2015-2021 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir 
Hastanesi Çocuk Endokrinoloji kliniğine başvuran ve çekilen kraniyal MR’larında parsiyel empty sella 
saptanan hastalar; klinik, laboratuvar ve demografik özellikleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Parsiyel empty sella saptanan hastaların 13’ü erkek, 3’ü kızdı. Ortalama başvuru yaşı 8,33 
idi. Kız hastalar; (n=3) erken meme gelişimi ile başvururken, erkek hastalar; izole boy kısalığı (n=11), 
baş ağrısı (n=1) ve kusma (n=1) şikayetleri ile başvurdu. Erkek hastalardan 9’u boy kısalığı nedeni ile 
büyüme hormonu tedavisi alırken, 2 hasta panhipopitutarizm (büyüme hormonu eksikliği, santral 
hipotiroidi, santral adrenal yetmezlik), ), 1 hasta da santral adrenal yetmezlik nedeni ile tedavi 
almaktadır. Kız hastaların tamamı erken ergenlik tanısıyla GNRH anologu tedavisi almakta olup, bu 
hastaların birinde santral adrenal yetmezlik eşlik etmektedir. 2 hastada ise hipofizer hormon eksikliği 
saptanmamıştır.

Tartışma: Parsiyel empty sella sendromu ile izlenen hastalarda hipotalamo-hipofizer hormon 
eksikliklerinden en sık izole büyüme hormon eksikliği gözlenmişken, özellikle kız çocuklarda tabloya 
erken ergenliğin de eşlik edebileceği vurgulanmak istenmiştir.

Sonuç: Parsiyel empty sella saptanan hastalar hipofizer hormon profili açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: parsiyel empty sella, hipofizer hormon
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S-003
Büyüme Hormonu Eksikliği Olan Olgularin Büyüme Hormonu Tedavisine Birinci Yıl Yanitlarinin 
Değerlendirilmesi
Tuğba Kontbay1, Emel Açıkgöz1

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Boy kısalığı olan hastaların %7-10 una BH eksikliği (BHE) tanısı konulmaktadır. Uzama hızı yetersiz, 
kemik yaşları geri ve büyüme hormonu uyarı testlerinde yetersiz yanıt (<10 ng/ml) saptanan olgulara 
BHE tanısı konulmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde izlenen, büyüme hormonu tedavisi alan olguların 
etyolojik değerlendilrmesi yapılmış olup, BHE saptanan olguların tedavi yanıtları değerlendirilmiştir.

Yöntem: Büyüme hormonu tedavisi alan olguların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. 
Olguların antropometrik değerleri ile doğum ağırlıkları, hedef boyları ve uzama hızları kayıt edilmiştir. 
BHE olan olguların hipofiz MR sonuçları, birinci yıl boy ve boy SDS değerleri, 1. yıl delta boy SDS 
değerleri kayıt edilmiştir.

Bulgular: Büyüme hormonu tedavisi alan 125 olgunun etiyolojik dağılımları %14,4’ünün (n=18) Turner 
sendromu, %5,6’sının (n=7) bioinaktif büyüme hormonu, %1,6 (n=2) Noonan sendromu, %1,6’sının 
(n=2) mikrodelesyon sendromu, %0.8 (n=1)SGA şeklindeydi.tanısı ile tedavisi aldığı görüldü. BHE olan 
86 olgu incelendi. Tedavi başlangıcında yaş ortalaması 10.5 (2.9-17) yıl olan, 45 olgunun prepubertal 
olduğu 86 olgu (22 kız/64 erkek) incelendi. Tedavi öncesi boy ortalamsı 121.8 cm (80-150), boy SDS 
-3,27 (-2.2)-(-6.3)), VA: 27.2 kg (11.4-53), VA SDS -2.1 (-7-1.42), kemik yaşı 7.2 yaş (1.5 -13), bulundu. 
Olguların hedef boy SDS-1.3 (-3,0.45) bulunmuştur. IGF1 SDS 124 (18-474) olan olguların bir yıllık 
uzama hızı ortalamaları 3.6 cm (0-6) dir. 27 olguda hipofiz hipoplazisi saptandı. Tedavi öncesinde 
hipofiz hipoplazisi olan 1 olguda TSH, 1 olguda gonadotropin ve 1 olguda ADH eksikliği saptandı. 
Olguların bir yıllık BH tedavisi altında iken yapılan kontrollerinde; tedavinin 1. yılı uzama hızı ort 9.7 
cm (3-17.5), boy ort 131.5 cm (91-165), boy SDS ort -2.5 (-4,4 –0.7) olarak bulundu. ∆BoySDS’leri +0.75 
(0.2-2.25) saptanmıştır.

Tartışma: -

Sonuç: BHE saptanan olgularda BH tedavisi sırasında >0.5 SD (ortalama 0.75) üzerinde bir boy artımı 
sağlanmıştır. Tedavi öncesi 3.6 cm/ yıl olan büyüme hızı yan etki görülmeksizin 9.7 cm/yıla ulaşmıştır. 
Birinci yıl yanıtları iyi olan olguların uzun dönem izlemleri daha sonra paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme hormonu eksikliği, Büyüme hormonu tedavisi, Tedavi yanıtı
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S-004
Pediatristlerin Adrenalin Oto Enjektörü Konusunda Bilgi Düzeyleri
Nevin Cambaz Kurt1, Çiğdem Aydoğmuş1

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Giriş: Anafilaksi, hızlı başlangıçlı ve zamanında müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilen ciddi bir 
aşırı duyarlılık reaksiyonudur. İlk uygulanması gereken ilaç Adrenalindir. Adrenalin hazır formunda oto 
enjektör şeklinde bulunmaktadır. Çalışmamızda pediatristlerin Adrenalin Oto Enjektör konusunda 
bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmamız kesitsel, tanımlayıcı bir anket çalışmasıdır. Bu konuda güncel literatür taranarak 
oluşturulan sorular pediatristlere online anket aracılığı ile ulaştırılmış ve iki ayda tamamlanmıştır. 
Sorular üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik bilgileri, ikinci bölümde anafilaksi kliniğini 
tanıma ve tedavi soruları, son olarak adrenalin oto enjektör konusunda sorular içermektedir.İstatistiksel 
olarak ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya 457 hekim katılmıştır. Hekimlerin %74’ü uzmandır ve %56’sı eğitim araştırma 
hastanesinde görev yapmaktadır. Hekimlerin %92’si anafilaksi bulgularını tanımaktadır ve %99’u 
uygulanacak ilk ilacın Adrenalin olduğunu, %83’ü Adrenalinin doğru dozunu bilmektedir. Hekimlerin 
%19’u Adrenalin oto enjektörünü (AOE) kullanmıştır; %76’sı AOE ismini; %54’ü formunu doğru 
bilmektedir. Hekimlerin %77’si hastalarına taburculuk sonrası AOE reçete edeceğini ifade etmiştir. 
Beş-10 yıl arası görev yapan hekimlerde AOE piyasa ismini bilme %83, doğru formunu bilme %60, 
taburculukta reçete etme %86 oranı ile en yüksektir.

Tartışma: Anafilakside erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olduğu için hekimlerin anafilaksi tedavisini 
iyi bilmeleri gerekir. Adrenalin hazır formda bulunmaktadır. Çalışmamızda hekimlerin 2/3’ü AOE 
ismini bilmelerine rağmen, doğru dozu ancak %50 si bilmiştir. Bu 5-10 yıl arası hekimlik yapanlarda 
daha yüksek orandadır. Bunda bu hekimlerin bilgilerini güncelleme konusunda daha çok kaynağa 
ulaşabilmeleri, çevrim içi seminerlere daha sık katılmaları etken olabilir . Uzmanların asistanlara göre 
AOE tanımaları daha yüksek orandadır. Taburculukta mutlaka AOE reçete edilmesi gerektiği halde 
katılımcıların % 77 si reçete edeceğini bildirmiştir.Katılımcıların yarısı eğitim araştırma hastanesinde 
çalışmasına rağmen doğru dozu bilme oranları düşüktür.

Sonuç: Pediatri hekimlerinin AOE tanıma oranı düşüktür. Hekimlerin bu konuda eğitim almaları ve 
bilgilerini güncellemeleri için hizmet içi eğitimlerin devam etmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, Adrenalin Oto Enjektör, Pediatri, Hekim
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S-005
İmmün Kökenli Nörolojik Hastalıklarda Akut Tedavinin Prognoz Üzerine Etkilerinin 
Değerlendirilmesi
Safiye Güneş SAĞER1, Mehmet Tolga Köle1

1İstanbul Kartal Dr. Lütfi KIRDAR Şehir Hastanesi

Giriş: İmmün kökenli nörolojik hastalıkların etyopatogenezinde daha çok sinir sisteminin belirli 
yapılarına karşı gelişen immün cevap suçlanmaktadır. Bu çalışmamızda nöroimmunolojik hastalık 
teşhisi alan hastalarımızda, semptom başlama zamanı ve uygulanan akut tedavinin prognoz üzerine 
olan etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2020-Ocak 2022 tarihleri arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde nöroimmunolojik hastalık tanısıyla yatan 15 hasta dahil 
edilmiştir.

Bulgular: Altı hasta Multipl Skleroz (MS), üç hasta klinik izole sendrom (CIS), iki hasta Guillain- Barre 
sendromu (GBS), bir hasta Myastenia Gravis (MG), bir hasta kronik inflamatuar demiyelinizan nöropati 
(CIDP), bir hasta miller fisher sendromu, bir hasta Anti MOG ilişkili akut demiyelizan ensefalomiyelit 
(ADEM) tanısı aldı. MS hastalarımızın üçü, 7 gün pulse steroid tedavisi aldı. Akut tedavinin bitiminde 
hastaların şikâyetleri geriledi. Üç MS hastamıza ise 5-7 gün pulse steroid tedavisine ek olarak 
plazmaferez yapıldı. Şikâyetleri bir ayın altında olan hastalarımızın plazmaferez tedavisi bitiminde 
şikâyetleri tamamen düzeldi. Yaklaşık bir yıldır şikayeti olan hastamızın ise şikayetleri devam etti. 
ADEM tanılı hastamıza 7 gün pulse steroid tedavisi uygulandı ve akut başlayan ensefalopati kliniği 
tedavi sonrası tamamen düzeldi. MG ve GBS tanısı alan hastalarımıza uygulanan IVIG tedavisi (2 gr/ kg/
gün) sonrasında şikayetleri tamamen düzeldi. Miller fisher sendromu alan hastamıza ise pulse steroid 
ve IVIG tedavisine ek plazmaferez uygulandı. Plazmaferez tedavisi bitimde hastanın semptomlarının 
ilerlemesi durduruldu.

Tartışma: Başlangıç şikayetleri bir aydan uzun olan hastalarımızda uygulanan akut tedavinin başarı 
oranı daha düşük bulundu. Nöroimmunolojik kaynaklı hastalarda semptom başlangıcı geç olan 
hastalarda ve progresyon gösteren hastalarda plazmaferez tedavisinin etkin olduğu görülmüştür. 
Plazmaferez sonrasında klinik cevap çok hızlı alınmıştır.

Sonuç: İmmün kökenli nörolojik hastalıkların prognozunda akut dönemde uygulanan tedavi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: nöroimmünolojik hastalıklar, ADEM, Multipl Skleroz, IVIG
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S-006
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Kolşisin Direnci ve Anti Interlökin-1 Deneyimi
Ayşe Tanatar1, Nuray Aktay Ayaz1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), otozomal resesif geçiş gösteren en sık görülen otoinflamatuvar 
hastalıktır. MEFV gen mutasyonu sonucu ortaya çıkar ve temel tedavi kolşisindir. Kolşisin, atakların 
önlenmesi ve amiloidoz sıklığını azaltmada etkilidir. Buna rağmen %5-10 hastada kolşisine direnç 
görülmektedir ve tedaviye anti interlökin-1 (anti IL-1) ajanlar eklenmektedir. Bu çalışmada kolşisin 
direnci olan ve anti-IL-1 tedavi başlanan olguların demografik verilerini ve klinik özelliklerini incelemeyi 
amaçladık.

Yöntem: Merkezimizde 2010-2021 yılları arasında AAA tanısı alan ve 3-6 ayda bir düzenli takip edilen 
hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Kohorttaki tüm hastalarda, MEFV geninin 2, 3, 5 ve 
10. ekzonları analiz edilmişti. Uygun dozda kolşisin (1,2 mg/m2/gün) tedavisine rağmen son 1 yılda 
6 ve daha fazla atak geçiren ve/veya ataklar arasında akut faz yüksekliği yüksekliği saptanan olgular 
kolşisin dirençli kabul edildi.

Bulgular: Toplamda 1984 AAA olgunun dosyası incelendi ve kolşisin direnci olan ve biyolojik ajan 
kullanan 60 (%3) hasta çalışmaya dahil edildi. Bunların %61,7’i kızdı. %31,7’sinde akraba evliliği 
mevcuttu. %55’inde pozitif AAA aile öyküsü vardı. Mevcut yaş, atakların başlama yaşı ve tanı yaşı 
medyan (min-max) sırasıyla 12,8 (4-22,2), 3 (0,1-14,3) ve 5,1 (0,4-14,5) yıldı. Tanı gecikmesi medyan 
(min-max) 12 (0-136,6) aydı. 60 hastanın %90’ında karın ağrısı, %81,7’sinde ateş, %51,7’sinde artrit, 
%43,3’ünde egzersizle bacak ağrısı, %28,3’ünde göğüs ağrısı, %20’sinde miyalji, %26,7’sinde erizipel 
benzeri eritem ve 2 (%3,3) hastada amiloidoz vardı. Yıllık atak sayısı median 5 (2-48) idi. En yaygın 
MEFV mutasyonu 47 (78,3) hastada saptanan M694V homozigottu. Mutasyonların dağılımı tablo 1’de 
gösterilmiştir. Amiloidoz gelişen iki hastada M694V homozigotluğu vardı.
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Tablo 1. MEFV mutasyonlarının dağılımı (n=60)

Mutasyonlar n (%)

M694V/M694V 47 (78,3)

M694I/M694I 1 (1,7)

M694V/M694I 1 (1,7)

M694V/M680I 1 (1,7)

M694V/V726A 1 (1,7)

M694I/V726A 1 (1,7)

M680I/V726A 1 (1,7)

M694V/E148Q 1 (1,7)

M694V/- 2 (3,4)

M680I/- 1 (1,7)

V726A /- 3 (5)

Tartışma: AAA’nde halen en iyi tedavi kolşisindir. Bizim olgularımızın %97’i kolşisine yanıt verirken, %3 
olguda kolşisin direncine bağlı başlanan anti IL-1 tedavisine tam yanıt alınmıştır.

Sonuç: Anti-IL-1 tedavisi başlanan hastaların MEFV geninde, daha ciddi klinik tutulumla seyrettiğini 
bildiğimiz M694V mutasyonunun %78,3 oranda pozitif saptanması, M694V mutasyonu varlığının 
kolşisin direncinde de etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, anti interlökin-1, kolşisin direnci
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S-008
Serebral Palsi Tanılı Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımını 
Araştıran Anket Çalışması
Figen Çakmak1, Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu2, Mahmut Doğru3, Emek Uyur Yalçın2, Feyza Mediha Yıldız4

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Romatoloji BD. 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Giriş: Serebral palsi (SP) gelişmekte olan beyinde prenatal, natal ve postnatal dönemde zedelenme 
sonucu gelişen, ilerleyici olmayan ancak yaş ile birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayan kalıcı motor işlev 
kaybı, duruş (postür) ve hareket bozukluğudur. Modern tıp yöntemlerine tamamlayıcı olarak katkıda 
bulunan ve klasik tıp adı altında kavramsal olarak yer almayan tanı, tedavi ve hastalıktan korunma 
uygulamalarına genel olarak tamamlayıcı alternatif tedavi (TAT) adı verilmektedir.

Yöntem: Bu çalışmamızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne başvuran SP tanılı çocuğu 
olan ebeveynde çocukları için tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı sorgulandı. 
Hastalardan onam alınarak 30 soruluk bir anket yapıldı. Ankette bulunan sorular, ebeveyne ait 
demografik bilgiler, çocuğun klinik durumu (SP tutulum tipi, derecesi, eşlik eden semptomlar), SP 
için kullanılan konvansiyonel tedavi yöntemleri, TAT kullanma durumu ve kullanılan yöntemler, TAT 
kullanım sebepleri başlıkları altında toplandı.

Bulgular: Çalışmada toplam 150 SP tanılı olan çocuk hastanın ebeveynlerine hazırlamış olduğumuz 
anket uygulandı. Hastaların 65’i kız (%43,3), 85’i (%56,7) erkekti. Erkeklerin 44 ‘ü (%51,8) kızların 
37’si (%56,9) en az bir TAT yöntemi kullanmış olup, cinsiyet ile TAT kullanımı arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmadı (p>0,05). TAT 82 hastada (%56,7) en az bir defa kullanılmış 68 hastada (%45,3) hiç 
kullanılmamıştı. En fazla kullanılan alternatif yöntem masajdı. 44 hastaya (%53) masaj yapılmıştı. 29 
hasta (%35,4) bitkisel tedavi kullanmıştı. 12 hastaya (%14,6) refleksoloji, 6 hastaya (%7,3) biyoenerji, 
6 hastaya (%7,3) akupunktur, 5 hastaya (%6,1) osteopati denenmişti. Geleneksel yöntemlerden en 
sık kullanılan dua, muska yazdırma, üfleme idi. 38 hasta (%46,3) bu yönteme başvurmuştu. 17 hasta 
(%20,7) kaplıca tedavisi, dokuz hasta (%11) kurşun döktürme, 6 hasta (%7,3) hacamat tedavisi, 2 hasta 
(%2,4) balıkla tedavi, 1 hasta (%1,2) sülükle tedavi denemişti.
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Demografik ve Klinik Bulgular

  Tüm hastalar (%) TAT kullananlar (%) TAT kullanmayanlar(%)
Kadın

Erkek

43,3

56,7

45,7

54,3

40,6

59,4
Ortalama yaş (yıl) 5,86 4,25 5

SP TİP

Kuadripleji     

Dipleji

Hemipleji

Hareket bozukluğu

Diğer

-

 

35,3

16,7

23,3

17,3

7,3

 

-

39

20,7

18,3

15,9

6,1

-

30,9

11,8

29,4

19,1

8,8

EĞİTİM DURUMU 

  Özel eğitim

  Eğitim almıyor

  Standart eğitim

-

68

28

4

-

63

32,1

4,9

-

73,9

23,2

2,9

SEMPTOMLAR

  Spastisite

  Kabızlık

  Uyku sorunu

  İştahsızlık

  Huzursuzluk

  Davranış problemleri

-

45,3

49,3

40,7

42

44,7

26

-

47,6

49,8

36,6

46,3

50

25,6

-

42,6

49,3

45,6

36,8

38

26,5
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KONVANSİYONEL TEDA-
Vİ

  Fizik tedavi

  Özel eğitim

  Nöbet tedavisi

  Özel mama desteği

  Kas gevşetici

  Botoks

  Cerrahi girişim 

  Psikolojik tedavi

 Elektorostimülasyon

  Dorsal rizotomi

  Baklofen pompası   

-

 

98

63

36,7

26

22,7

17,3

12,7

7,3

4

2

0

 

-

 

98,8

65,9

40,2

29,3

23,2

17,1

13,4

8,5

6,1

3,7

0

 

-

 

97,1

60,3

32,4

22,1

22,1

17,6

11,8

5,9

1,5

0

0

 

BESLENME DURUMU

  Yardım ile ağızdan 

  Bağımsız 

  Gastrostomi

-

 

64

29,3

6,7

-

 

62,2

29,3

8,5

-

 

66,2

29,4

4,4

İLETİŞİM BECERİSİ

  Konuşabiliyor

  Kısmen konuşuyor

  İletişim yok

-

33,3

42

24,7

-

32,9

40,2

26,8

-

33,8

44,1

22,1
Yaş dışında tüm veriler % olarak belirtilmiştir.
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Tartışma: Türkiye’de kronik hastalığı olan çocuk bireylerde TAT kullanım oranları %38-82,5 arasında 
değişmektedir.

Sonuç: Hastalarımızın yaklaşık olarak yarısında (%54,6) TAT uygulamalarının kullanıldığını tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, tamamlayıcı alternatif tedavi, masaj
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S-009
Nüfusa Dayalı Doğum Kohort Çalışması; Yenidoğanın Geçici Takipnesi Tanısı Almak Bronşiolit 
Geçirme Sıklığını Etkiler mi?
Sinem Can Oksay1, Zeynep Onay1, Deniz Mavi1, Gülay Bilgin1, Yetkin Ayhan1, Aşkın Keskin Kaplan2, 
Mustafa Kürşat Şahin3, Saniye Girit1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Göğüs 
Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Maltepe üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş: Yenidoğanın geçici takipnesi (TTN) kendi kendini sınırlayan, perinatal sıvının akciğerlerden 
temizlenememesinden kaynaklanan solunum sıkıntısı semptomları ile seyreden klinik tablodur. 
Amacımız; TTN tanısı almış bebeklerde ilk 2 yaşta akut bronşiolit ve hışıltı atakları sıklığını belirlemek 
ve iki durum arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem: Sağlık Bakanlığı Ulusal veri tabanı bilgileri kullanılarak 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 
tarihleri arasında İstanbul İli’ndeki tüm doğumların sayısı belirlendi. Bunların içerisinden ölü doğumlar, 
prematüre ve/veya <500 gr doğan bebekler ve konjenital malformasyon tanısı olanlar çıkarıldıktan 
sonra kalan popülasyon(evren) içindeki bebekler değerlendirildi. ICD-10 tanı kodu sisteminde 
P22.1(TTN) tanısı alanlar ana hasta grubumuzu ,ICD-10 tanı kodları ile “Sağlıklı Çocuk /Genel Muayene” 
tanısı alan yenidoğanlar kontrol grubunu oluşturdu. TTN grubu ve sağlıklı kontrol grubundaki bebekler 
ilk iki yaş içinde Akut Bronşiolit tanıları ve atak sayıları, ilk bronşiolit tanısındaki yaşları, akut bronşiolit 
tanısı ile hastane yatışları açısından kıyaslandı.

Bulgular: Belirlenen tarihler arasında İstanbul’daki toplam doğum sayısı 1.008.655 olup, bunların 
6.394’ü ölü doğumdu (%0,63). TTN tanılı 14.389 (%1,43’ü)bebeğin ilk 2 yaşta 6.096 (%42,3)’sı akut 
bronşiolit tanısı aldı. Kontrol grubunu oluşturan 308.707 sağlıklı bebeğin ise 122.285’i (%39) akut 
bronşiolit tanısı aldı. TTN ve sağlıklı çocuklarda akut bronşiolit atak sayıları karşılaştırıldığında özellikle 
3 atak ve fazlasının TTN grubunda daha yüksek olduğu görüldü.

Tartışma: Hayvan modeli çalışmaları RSV’nin de TTN benzeri şekilde Na + ile taşınan pulmoner sıvı 
klirensini inhibe ederek alveolar sıvıyı arttırdığını göstermiştir. TTN tanısının ilk iki yıl içinde gelişen 
akut bronşiolit atakları ve tekrarlayan hışıltı atakları ile ilişkisi şimdiye kadar merak edilegelmiştir.

Sonuç: Doğum kohortu olarak planlanan çalışmamızda ulusal sağlık kayıt sistemi verilerini kullanarak 
iki yıllık takiplerin de yapılması çalışmamızı önemli kılmaktadır. TTN’li bebeklerde akut bronşiolit 
geçirme sıklığının normal sağlıklı doğan bebeklerden farklı olmadığını ;ancak TTN tanısı alan bebeklerin 
tekrarlayan hışıltı atakları açısından daha fazla risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu konunun daha 
net açıklanması için nedensel bağlamda daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: yenidoğanın geçici takipnesi, RSV, hışıltı
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S-010
Ailevi Akdenizi Ateşi Tanılı Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Sema Yıldırım1, Hayrunnisa Bekis Bozkurt2, Müferet Ergüven3

1Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye 
2Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji BD, İstanbul, Türkiye 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji BD, Düzce, Türkiye

Giriş: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayan ateş, karın ağrısı ve poliserozit atakları ile karakterize 
otozomal resesif geçişli otoinflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmada otuz yıllık bir dönemi kapsayan 
AAA tanılı hastalarımızın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 1990-2020 yılları arasında Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve Kafkas 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Romatoloji kliniğine başvuran AAA 
tanılı hastaların dosyaları incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, laboratuvar bulguları, 
MEFV gen analizleri ve kolşisin tedavisine uyumları değerlendirildi. Hastalar AAA tanısını aldığı 
tarihlere göre dekadlara ayrılarak üç grupta incelendi.

Bulgular: AAA tanılı 2765 hastanın 1386 (%50.1)’sı kızdı. Hastaların ortalama tanı yaşı 8.96±4.23 
yıl, tanıya kadar geçen ortalama süre 31.86±31.70 aydı. En sık saptanan klinik bulgular karın ağrısı 
(%80.5), ateş (%60) ve artralji (49.3%); MEFV gen mutasyonları M694V (%37,6), R202Q (%13.1) ve 
E148Q (%10.9)’di. Amiloidozis görülme sıklığı %1, apendektomi oranı %3.2’di. Yıllar içinde tanıya kadar 
geçen süre, nefrotik düzeyde proteinüri varlığı ve apendektomi oranlarında azalma (p=0.049; 0.001; 
0.0010 sırasıyla); nefritik düzeyde proteinüri varlığı ve ilaç uyumunda artış (p=0.001, 0.001) gözlendi. 
Amiloidozis ilk dekadda gözlenmeyip, ikinci dekadda anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.001).

Tartışma: Literatürde AAA hastalarında ateş %81.9-100, karın ağrısı %57.2-94.5 ve artrit %15-49 
oranında bildirilmiştir. Birçok çalışmada en sık saptanan klinik bulgu ateşken, çalışmamızda karın ağrısı 
(%80.5)’dı. Arap ve Ermeni popülasyonlarında yapılan çalışmalarda en sık saptanan klinik bulgu olan 
ateş, çalışmamızda ikinci sıradaydı. AAA’nin önemli bir komplikasyonu olan amiloidozis hastalarımızın 
%1’inde saptandı, bu oran Ürdün ve İran toplumlarında saptanan amiloidoz oranına göre daha 
yüksekdi. Apendektomi oranı tüm hastalarımızda %3.2’di. Ancak ilk dekadda %9.7 olan apendektomi 
oranı son dekadda %2’di. Yıllar içinde apendektomi oranının azalmış olduğunu saptadık. Türk, Yahudi, 
Ermeni ve Araplarda AAA hastalarının %74’ünde V726A, M694V, M694I, M680I ve E148Q mutasyonları 
bildirilmiştir. Farklı etnik gruplarda bildirildiği gibi hastalarımızda da en sık M694V mutasyonu saptandı.

Sonuç: Bu sonuçlarla yıllar içerisinde hekimlerin AAA hakkında farkındalığının artmış olduğu ile 
ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, MEFV gen mutasyonu, çocuk, amiloidozis
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S-011
Portal Hipertansiyona Bağlı Özofageal Varisi Olan Çocuk Hastalarda Tanı ve 10 Yıllık Takip 
Verileri
Bilge Şahin Akkelle2, Özge Günal1, Burcu Volkan2, Engin Tutar2, Deniz Ertem2

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D.

Giriş: Özofageal varis (ÖV) oluşumu, portal hipertansiyon (PHT) ilişkili önemli bir morbidite nedenidir. 
Çalışmamızda üst gastrointestinal sistem (GIS) endoskopisinde ÖV saptanmış PHT tanılı çocuk 
hastalarda, tanı ve takip verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde PHT tanısı ile takipli, 2012-2021 yılları arasında yapılan üst GIS endoskopisinde 
ÖV saptanmış 74 hastaya ait 210 endoskopik inceleme restrospektif olarak gözden geçirildi ve 
hastaların demografik, klinik, endoskopik özellikleri ve takip bulguları değerlendirildi. Hastalar, 
PHT etiyolojilerine göre, prehepatik (Grup 1) ve hepatik-posthepatik (Grup 2) olmak üzere iki gruba 
ayrılarak veriler karşılaştırıldı.

Bulgular: ÖV olan 74 hastada cinsiyet dağılımı eşit (%50/50; kız/erkek) olup, ortalama tanı yaşı 110±56 
aydı. Hastaların %77’sinde orta-ileri evrede (evre > 2) özofageal varis, %27’sinde eşlik eden portal 
gastropati saptandı. Hastaların %32.4’ünde prehepatik PHT mevcuttu (Grup 1). Çalışma grubundaki en 
sık PHT nedeni portal ven trombozu (PVT)-kavernöz transformasyon (%31.1) olup, PVT olan hastaların 
%62.5’inde umblikal ven kataterizasyon öyküsü mevcuttu. Hepatik-posthepatik PHT olan (Grup 2) 
hastalardaki PHT etiyolojileri değerlendirildiğinde en sık bilier atrezi (%20) ve otoimmun hepatit (%18) 
saptandı. Çalışma kohortumuzda ortalama takip süresi 56±39 ay olup, takipte hastaların %28.3’ünde 
varis kanaması görüldü. Grup 1 ve 2 arasında cinsiyet, tanı yaşı, varis evresi, portal gastropati varlığı ve 
varis kanaması sıklığı açısından istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05). Hastaların %39.1’ine ligasyon, 
%8.1’ine skleroterapi, %8.1’ine şant ± splenektomi uygulandı. Tekrarlayan varis kanamaları olan kistik 
fibroz tanılı 1 hasta girişimsel radyolojik yöntemle uygulanan şant işlemi sonrası yoğun bakım takip 
sürecinde kaybedildi.

Tartışma: Pediatrik yaş grubunda özofageal varisler yakın takip, tekrarlayan endoskopik incelemeler 
gerektiren önemli bir morbidite nedenidir. PHT olan hastalarda varis kanaması oldukça sık görülen ve 
hayatı tehdit edebilen bir komplikasyondur

Sonuç: Çalışma grubumuzda buna en sık neden olan etiyolojik faktör portal ven trombozu olduğu 
görülmüştür. PVT etiyolojisindeki en önemli iatrojenik nedenin umblikal ven kataterizasyonu olduğu 
hatırlanarak, özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kateterizasyon endikasyonları bu açıdan 
dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Portal hipertansiyon, özofageal varis, çocuk
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S-012
Vertigo Şikayetiyle Çocuk Nöroloji ve Çocuk Kardiyoloji Polklinik Başvurularının Ortak 
Değerlendirilmesi
Rojan İpek1, Celal Varan2

1Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji BD 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji BD

Giriş: Vertigo, santral ve periferik sinir sitemini ilgilendiren bir semptom olduğu kadar, nadir de olsa 
kardiyak açıdan çeşitli ritm bozuklukları ve konjenital kalp hastalıklarının da bir semptomu olabilir. Bu 
ortak şikayetle başvuruların; nörolojik açıdan EEG ve beyin MRG incelenmesi ile ortaya çıkan tanılar 
ve tedavileriyle, Çocuk Kardiyolojisi açısından disritmiler, kapak darlıkları gibi durumlarla birliktelikleri 
ya da kesişim noktalarını ortaya koymayı amaçladık. Ayrıca Ç.Nöroloji polikliniğinde vertigonun diğer 
nedenlerini de kayıt altına aldık.

Yöntem: Nisan 2021- Ocak 2022 tarihleri arasında vertigo şikayeti ile Adıyaman Üniversitesi Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroloji polikliniğine başvuran hastalardan çalışma grubu 
oluşturuldu. Tanıları, EEG, Beyin MRG, KBB , tansiyon ve göz bulguları kaydedildi. Bu gruptaki 
hastalardan Çocuk Kardiyoloji polikliniğine başvuranlar ayrıca değerlendirildi. Ekokardiyografi ve EKG 
bulguları kayıt altına alındı.

Bulgular: Çocuk Nöroloji polikliniğine başvuran 32 kız, 20 erkek toplam 52 hastadan çalışma grubu 
oluşturuldu. Hasta yaşı ay olarak 139 ±51 olarak saptandı. Bu hastaların %54`ne EEG çekildi. 2 
hastada anormal, 2 hastada şüpheli epileptiform aktivite saptandı. 41 hastanın beyin MRG incelemesi 
normal olarak saptandı. 26 hasta, periferik tip vertigo ön tanısı ile KBB incelemesi yapıldı. 1 hastada 
periferik tip vertigo olarak değerlendirildi. 52 hasta içerisinde 5 hastada göz muayenesi de yapıldı ve 
bunların normal olduğu gözlendi. 27 hastanın, vertigo kardiyak kökeni açısından çocuk kardiyoloji 
polikliniğinde değerlendirildiği saptandı. Yapılan EKG ve EKO bulguları ile 21 hasta normal sınırlarda 
saptanırken. 5 hastada vertigoya yol açmayan minör kardiyak patolojiler tespit edildi. Bir hasta da 1. 
dereceden AV blok, aralıklı 2:1 Av blok saptandı. Bu hastanın nörolojik değerlendirmesinde EEG de 
epileptiform aktivite saptandığı görüldü.

Tartışma: Çocuklarda baş dönmesi nadir görülmekle birlikte hem hastada hem de ailede anksiyete 
oluşturması nedeniyle önemli bir sorundur. Uzun süre bu sorunu yaşayan çocuklarda kognitif ve motor 
gelişim basamakları etkilenmektedir. Bu yüzden erken teşhis edilmesi önemlidir.

Sonuç: Çocuk Nöroloji polkliniğine en sık başvuru nedenlerinin saptanarak gereksiz pahalı tetkik ve 
girişimlerden kaçınmaktır.

Anahtar Kelimeler: Beyin MRG, EEG, EKG, EKO, Vertigo
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S-013
Canavan Hastalığından Etkilenmiş 6 Türk Olguda Klinik, Radyolojik ve Moleküler Bulgular
Ayça Dilruba Aslanger1, Meryem Karaca2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Beslenme 
ve Metabolizma Bilim Dalı

Giriş: Canavan hastalığı; aspartoasilaz (ASPA) enzim eksikliğinden kaynaklanan sıklıkla infantil 
başlangıçlı otozomal resesif kalıtılan nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu enzimi kodlayan 17p13.2’ye 
lokalize ASPA genindeki biallelik patolojik mutasyonlar ile oluşur. Olguların büyük bir kısmı normal 
bir gelişimi takiben 6 aydan önce klinik bulguların başladığı neonatal/infantil olgulardır. Klasik triad 
3 aydan sonra başlayan hipotoni, baş düşmesi ve makrosefalidir. Serebral ak maddede T1 ağırlıklı 
görüntülerde hipointens ve T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens demiyelinizan lökodistrofi ile uyumlu 
tutulum saptanmaktadır. Subkortikal U fiberler ve globus pallidus tutulmuştur. Tanı, klinik bulgulara 
eşlik eden idrarda N-asetilaspartik asit (NAA) atılımı ve spesifik radyolojik bulguları olan olgularda 
ASPA geninde homozigot veya birleşik heterozigot mutasyonlar ile konur.

Yöntem: Biyokimyasal ve/veya moleküler tanılı Canavan hastalığından etkilenmiş altı olgunun 
retrospektif olarak klinik, radyolojik, biyokimyasal ve moleküler sonuçları gözden geçirilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmamızda Canavan hastalığından etkilenmiş birbiri ile akraba olmayan 3’ü erkek, 3’ü 
kız 6 Türk olgunun klinik, radyolojik, biyokimyasal ve ASPA geni moleküler analiz sonuçları sunulmuştur. 
Olgularımızın tümünde Canavan hastalığı ile uyumlu Kraniyal MR bulguları mevcuttur. Klasik neonatal 
başlangıçlı ve NAA idrar düzeyleri >1000mg/g kreatinin olan dört olgunun üçünde daha önceden 
bildirilen homozigot c.502C>T(p.Arg168Cys) mutasyonu bulunmuştur. Bir olgu ise ASPA geninde dizi 
ürünü elde edilememesi nedeniyle tüm gen delesyonu düşünülerek biyokimyasal ve klinik tanı ile 
izlenmektedir. Yenidoğan döneminde hipotonisite ile başvuran idrar NAA düzeyi 122mg/g kreatinin 
olan bir yaşındaki olguda birleşik heterozigot c.743A>G(p.Gln248Arg) ve c.914C>A(p.Ala305Glu) 
mutasyonları saptanmıştır. Yenidoğan döneminde hipotonisite öyküsü olan NAA düzeyi 300mg/g 
kreatinin olan 10 yaşında halen yürüme ve konuşma becerilerine sahip bir olguda ise homozigot 
c.820G>A(p.Gly274Arg) mutasyonu saptanmıştır.

Tartışma: Bu vaka serisi, klasik başlangıçlı olgular ile erken başlangıçlı ancak hafif bulgular ile prezente 
olan bir olgunun fenotip/genotip bulgularını literatürdeki tipik/atipik vakalar ile birlikte tartışılması 
için sunulmuştur.

Sonuç: Canavan hastalığının tedavisine yönelik klinik çalışmaların yakın gelecekte olumlu 
sonuçlanabileceği öngörüsüyle klasik bulgular ile başvuran olguların yanısıra çocukluk çağında hafif/
atipik bulgulara sahip vakaların farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ASPA geni, aspartoasilaz (ASPA) enzim eksikliği, idrar N-asetilaspartik asit (NAA) 
atılımı, Canavan hastalığı
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S-014
Altı Yaş Altı Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Akılcı Antibiyotik 
Kullanımı Konusunda Bilgi,Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Ayşe Yaşar1, Gülsen Esen Besli2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Giriş: Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) sıklıkla viral etkenlere bağlı olsa da yapılan 
çalışmalar ÜSYE tedavisinde antibiyotiklerin yaygın kullanıldığını göstermektedir. Bu çalışma; 
ebeveynlerin, ÜSYE geçirmekte olan altı yaş altındaki çocuğunda akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili 
bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek, sosyodemografik özelliklerine göre bu konulardaki 
farklılıkları belirlemek ve Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme kampanyalarının ebeveynlerde akılcı 
antibiyotik kullanımı konusundaki etkisini göstermek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil 
Servisi’nde 03.02.2019- 29.03.2019 tarihleri arasında, 399 ebeveynin katılımıyla anket çalışması 
yapılmıştır. Ebeveynlere antibiyotik kullanımı konusunda 12 bilgi, 5 ebeveyn tutumu ve 3 ebeveyn 
davranışı olmak üzere toplam 20 soru yöneltilmiştir. Ebeveynlerin anket sorularına verdikleri doğru 
cevap oranları sosyodemografik özelliklerine (ebeveynin yaşı, eğitim durumu, mesleği, yakınlık 
derecesi, toplam çocuk sayısı, hasta çocuğun kreşe gitme durumu ve ailenin aylık gelir düzeyi) ve 
akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme kampanyalarından haberdar olup 
olmama durumlarına göre karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Ebeveynlerin sorulara doğru yanıt verme oranı ortalama %78 bulunmuştur. Bu oran sadece 
bilgi soruları için ortalama %72.7, tutum soruları için ortalama %84.2 ve davranış soruları için ortalama 
%89.2 olarak bulunmuştur. Doğru cevap oranlarını etkileyen en önemli sosyodemografik faktörün 
eğitim seviyesi ve gelir düzeyi olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerin büyük çoğunluğunun (%81) 
antibiyotik tedavi uyumu ve süresi açısından bilgilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Ebeveynlerin 
akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili basında yer alan gelişmelerden haberdar olanların, olmayanlara 
göre anket sorularına bir soru daha yüksek doğru cevap verdikleri saptanmıştır.

Tartışma: ÜSYE’ de antibiyotik gerektiren ve/veya gerektirmeyen durumlara ebeveynlerin verdiği 
yanıtlar literatüre paraleldi. Ancak antibiyotik tedavisi başlandığında, doğru süre kullanımı ve tedavinin 
tamamlanması konusunda bilgilendirme ihtiyacı olduğu görüldü. Çalışmamızda olduğu gibi yapılan 
birçok çalışmada da medya bilgilendirmelerinin ebeveynlerin bilgi düzeyini arttırdığı saptandı.

Sonuç: Çocukların antibiyotik kullanımı söz konusu olduğunda ebeveyn eğitiminin temel hedeflerden 
biri olması gerekmektedir. Eğitim programlarının ebeveynler için ulaşılabilir nitelikte olması akılcı 
antibiyotik kullanımı politikası açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: akılcı antibiyotik kullanımı, medya, ebeveyn, çocuk, üst solunum yolu enfeksiyonu
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S-015
Obez Çocuklarda ve Adölesanlarda Serum D Vitamini Düzeylerinin ve Metabolik Sendrom 
İlişkisinin Değerlendirilmesi
Seda Aydoğan1, Aşan Önder2, Zehra Aycan2

1Sağlık bilimleri üniversitesi,Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma 
Hastanesi,Pediatri Kliniği 
2Sağlık bilimleri üniversitesi,Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma 
Hastanesi,Çocuk Endokrin Kliniği

Giriş: Obezite ve D vitamini eksikliği, çağımızın en önemli halk sağlığı problemlerindendir. Günümüzde 
bir hormon olarak kabul edilen D vitamini adipoz dokuda reseptörü olduğu ve depolandığı 
bilinmektedir.Çalışmamızda obezitesi olan çocuk ve adolesanlarda D vitamini ile metabolik sendrom 
(MS) arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya yaşları 12.4 ±2.73 (7-18) yıl olan 51 obez olgu ile benzer yaş/cinsiyette 48 sağlıklı 
çocuk alındı. Tüm katılımcıların serum 25-OHD (25-hidroksikolekalsiferol), 1,25(OH)2D (1,25 dihidroksi- 
D vitamini), kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve parathormon (PTH) düzeyleri çalışıldı. Serum 25-OHD düzeyi 
<15ng/ml eksiklik,15-20 ng/ml yetersizlik, >20 ng/ml yeterli olarak kabul edildi. Obez olgularda MS 
tanımlanmasında, çocuklar için modifiye edilmiş IDF(uluslararası Diyabet Federasyonu), NCEP ATP 
III (ABD National Cholesterol Education Programme-Adult Treatment Panel III) ve DSÖ(Dünya Sağlık 
Örgütü) kriterleri kullanıldı.

Bulgular: Serum 25-OHD düzeyleri obez olguların 1’inde (%2) şiddetli eksik, 18’inde (%35,3) eksik, 
12’sinde (%23,5) yetersiz, 20’sinde (%39,2) ise yeterli olarak bulundu. Obez hastaların serum 25-
OHD düzeyi 18.2±6.2 ng/ml ve 1,25(OH)2D düzeyleri 28.9±11,7 pg/ml; kontrol grupları için seviyeler 
sırasıyla 25.6 ±5.9 ng/ml ve 25.5 ± 9.3 pg/dl idi. Obez hastaların serum 25-OHD düzeyleri anlamlı düşük 
bulunmasına rağmen 1,25(OH)2D ve PTH düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Bireylerde, ROC 
analizine göre PTH düzeyini yükseltmeye başlayan değer dikkate alınarak bulunan serum 25-OHD 
düzeyi için cut-off noktası 13.6 ng/ml olarak belirleyerek duyarlılığı %81’e, özgüllüğü %72.5 idi. 25-
OHD ve 1,25(OH)2 D düzeyleri MS’li ve MS’siz katılımcılar arasında anlamlı farklılık göstermedi.
25-0HD VE 1,25(OH)2 D ROC analizi
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Mavi:25-OHD Yeşil: 1,25 (oh)2 d
Çalışma gruplarının laboratuar bulguları

Değerler Obez grup±SD Kontrol grup ±SD P
25(OH) D3 18,25 ±6,24 25,6 ± 5,96 <0,001
1,25(OH)2 D 28,96  ± 11,76 25,5  ± 9,33 0,116
PTH 48,84 ± 24,04 51,73±30,20 0,611
ALP 177,17±81 161,75±84 0,355
Ca 9,7± 0,45 9,5 ± 0,95 0,216
P 4,7±0,69 4,8±1,07 0,727

T-testi, *p<0,05; PTH: Paratiroid hormonu, Ca:kalsiyum,P:fosfor,ALP:Alkalen fosfataz,25OHD3: 
25-hidroksivitamin D, 1,25(OH)2D:1,25-dihidroksivitamin D, SD: Standart deviasyon.

Tartışma: Bu çalışmada obez olgularda serum 25-OHD düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı düşük 
bulunmasına rağmen aktif form olan 1,25(OH)2D düzeyleri arasında fark saptanmadı. Bu bulgu;yağda 
depolanan form oln 25-OHD’in serumda ölçülmesinin uygun olmayabileceğini düşündürdü.Ayrıca 
obezlerde serum 25-OHD yetersizlik tanımı için normal populasyondan daha düşük değerlerin kabul 
edilebileceği düşünüldü. ve obezlerde 25-OHD için cut-off 13,6 ng/ml bulundu.

Sonuç: Obezlerde serum 25-OHD cut-off değerinin 13.6 ng/ml olarak kullanılabileceğini düşündük.

Anahtar Kelimeler: vitamin D, Obezite, metabolik sendrom
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S-016
Uzamış Sarılığın Gizli Bir Nedeni: B 12 Vitamini Eksikliği
Erhan Aygün1, Seda Yılmaz Semerci1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Uzamış sarılık, term bebeklerde doğum sonrası 14 gün, preterm bebeklerde doğumdan 21 
gün sonra devam eden serum bilirubin düzeyinin 5 mg/dL’den fazla olması olarak tanımlanmaktadır. 
Uzamış sarılık vakalarının çoğunda altta yatan nedenler bulunamasa da, bu durum ciddi bir sorunun ilk 
belirtisi olabilmektedir. Bu çalışmada yenidoğanlarda B12 vitamini eksikliği ile uzamış sarılık arasındaki 
olası ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışma 1 Ocak 2015-1 Ekim 2020 tarihleri arasında bir üniversite 
hastanesinde yapılmıştır. Çalışamaya katılan tüm olgular pediyatri polikliniğimizde izlenen bebekler 
idi. Çalışma grubuna 35. gebelik haftasından sonra doğmuş ve etiyolojisi belirlenemeyen uzamış 
sarılığı olan bebekler alındı. Kontrol grubu ise uzamış sarılığı olmayan 35. gebelik haftasından sonra 
doğmuş bebekten oluşturuldu. Her iki grupta demografik ve klinik özellikler ile serum B12 vitamini 
düzeyleri kaydedilerek karşılaştırmalı olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmamıza 66’sı uzamış sarılıklı olmak üzere toplam 126 bebek dahil edildi. Çalışma 
grubunun ortalama gebelik haftası 38,4 ± 1,8, kontrol grubunun 38,6 ± 1,9 hafta olup gruplar arasında 
demografik ve diğer laboratuvar verileri açısından fark yoktu (Tablo-1). Uzamış sarılık grubunun B12 
vitamini düzeyi kontrol grubuna (medyan=268 ng/L) göre anlamlı derecede düşüktü (medyan=170 
ng/L) (p<0,001) (Tablo-2).

Tartışma: B12 vitamini eksikliğinde anormal hücre membran proteinlerinin yol açtığı megaloblastik 
eritroid prekürsörler üretilmektedir. Normal dışı bu eritrositler kemik iliğinde apoptoza uğramakta ve 
inefektif eritropoez oluşmaktadır. Yaşamın 2-3. haftasından sonra B12 vitamini eksikliğine bağlı oluşan 
inefektif eritropoezin serum bilirubin düzeylerini artırarak uzamış sarılığa yol açtığı düşünülmektedir.

Sonuç: Çalışmamızdan edinilen bulgular ile B12 vitamini eksikliğinin uzamış sarılığın önemli bir 
nedeni olabileceği düşünülmüş olup uzamış sarılığı olan bebeklerin rutin tetkiklerinde B12 vitamini 
düzeylerine de yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzamış sarılık, B 12 vitamini eksikliği, yenidoğan
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S-017
Osteogenezis İmperfekta Tanısı ile İzlenen Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Merve Nur Hepokur1, Hamdi Cihan Emeksiz1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi

Giriş: Osteogenezis imperfekta (Oİ), artmış kemik kırık riski, osteoporoz ve iskelet deformiteleri ile 
seyreden fenotipik ve moleküler olarak heterojen bir kalıtsal bağ doku hastalığıdır.

Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi çocuk endokrin 
kliniğinde Oİ tanısı ile takip edilen on bir olgu klinik, demografik ve genetik özellikleri açısından 
retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Osteogenezis imperfekta tanısı ile izlenen hastaların 6’sı erkek, 5’i kızdı. Olguların ortalama 
tanı yaşı 3,45 ± 2,89 idi. İki olgunun ailesinde akraba evliliği öyküsü varken, 3 olgunun ailesinde Oİ 
tanılı başka bireyler de vardı. Olguların 9’unda mavi sklera, 5’inde dentinogenezis imperfekta saptandı. 
Tümünün işitme testi normaldi. Hastaların genetik incelemeleri değerlendirildiğinde 6 hastanın 
COL1A1, 2 hastanın BMP1, 1 hastanın COL2A1, 1 hastanın SERPINF1, 1 hastanın LEPRE geninde 
mutasyon saptandı. Oİ tanısı alan tüm olgulara iv pamidronat tedavisi 3 ayda 1 uygulandı. Olguların 
tedavi sonrası ortalama boy SDS’i -1,71 ± 1,26’dan; -1,07 ± 1,52’ ye ortalama ağırlık SDS’si ise -1,86 
± 1,22’den; -0,31 ± 0,58’e yükseldi. Olguların tedavi öncesi ortalama bazal DEXA (Dual-Energy X-Ray 
Absorptiometry) Z skoru -1,56 ± 1,36 iken, tedavi sonrasında 1,73 ± 1,40 e yükseldi. 8 olguda tedavi 
sonrası kemik kırığına rastlanmadı.

Tartışma: Osteogenezis imperfekta için tanımlanmış tam iyileşme durumu yoktur. Bifosfonatlar Oİ 
tedavisinde kabul gören ilaçlar olmasına rağmen, hangi ilacın hangi dozda kullanılacağı ile ilgili tam 
fikir birliği yoktur.

Sonuç: Osteogenezis imperfekta hastalarında, iv pamidronat tedavisi ile kemik mineral yoğunluğunda 
artış, kırık sayısında azalma ve mobilitede artış sağlanması ile hastaların yaşam kalitesinde ciddi 
iyileşmeler sağlanabildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: osteogenzis imperfekta, pamidronat, COL1A1
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S-018
Çocukluk Çağı Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarında Uyku Bozukluklarının Araştırılması
Merve Hilal Dolu1, Emine Tekin2

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Baş ağrısı erişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da sık hastaneye başvuru nedenlerinden bir 
tanesidir. Çocukların ve ergenlerin %58,4’ü hayatlarının bir döneminde baş ağrısından muzdarip 
olmuştur. Kronik baş ağrıları olan birçok çocuk eş zamanlı uyku güçlükleri yaşamaktadır. Hem baş 
ağrıları hem de uyku bozuklukları çocuğun işlevselliğini bozarak yaşam kalitesini etkilemektedir. 
Uykusuzluk veya düzensiz aşırı uyku birçok hastada ağrının tetiklenmesine neden olmaktadır. Bununla 
birlikte baş ağrısı, kalitesiz uykunun nedenlerinden biri olabilir. Okul çağındaki migrenli ve gerilim tipi 
baş ağrısı olan çocuklar arasında uyku bozukluklarının varlığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çocuk nöroloji polikliniğimize primer başvuru şikayeti baş ağrısı olan, migren veya gerilim tip 
baş ağrısı tanısı alan okul çağındaki hastalara Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya 6-12 yaş arasında 56 kız ve 43 erkek olmak üzere toplam 99 hasta dahil edildi. 
Migren grubunda 53, gerilim tipi baş ağrısı grubunda 46 hasta bulunuyordu. Migren hasta grubunda 
%66, gerilim tip baş ağrısı grubunda %60,8 oranında uyku bozukluğu saptandı. Ortalama gece yatma 
saati, sabah uyanma saati, ortalama gece uyanık kalınan süre, ortalama uyuma süresi, anketin 11 alt 
kümesi ile toplam uyku puanları açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmadı (p>.05).

Tartışma: Çalışmamızda hem migren hem de gerilim tipi baş ağrısı olan hasta grubunda benzer 
oranlarda uyku bozukluğu saptanmıştır.

Sonuç: Baş ağrısı olan pediatrik hastalarda uyku bozuklukları birlikteliğini tespit etmenin, hem 
etiyolojinin belirlenmesinde hem de tedavi planlamasında önemli katkısı vardır. Uyku düzenini 
iyileştirmeyi amaçlayan davranışsal veya farmakolojik tedaviler baş ağrısı sıklığını azaltarak günlük 
işlevselliği arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, migren, gerilim, uyku.
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S-019
Triptaz Neden İstiyoruz? Ne Buluyoruz?
Zeynep Şengül Emeksiz1, Deniz Yılmaz1, Başak Alan2, Doğa Seçil Tunç2, Emine Dibek Mısırlıoğlu1

1Çocuk Allerji ve İmmunoloji Kliniği, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara 
2Çocuk Saglığı ve Hastalıkları, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara

Giriş: Çalışmamızda; serum total triptaz düzeyi değerlendirilmiş olan hastaların ön tanılarını, 
demografik özelliklerini ve sonuçlarını belirlemek ve serum triptaz düzeyinin özellikle sistemik 
anafilaksi tablosunda etiyoloji, tanısal süreç, hastalık şiddeti ve seyrine katkısını değerlendirmek 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Çocuk acil servis başvurusu yada yataklı servis takibi sırasında serum triptaz düzeyi bakılan 
çocuk hastalar tarandı. Anafilaksiye sebep olan tetikleyici etken, etkilenen sistemler ve uygulanan 
medikal tedaviler kaydedildi. Anafilaksi şiddeti klinik bulgular göz önüne alınarak, Brown şiddet 
skalasına göre mild-moderate ve severe şeklinde gruplandırıldı.

Bulgular: Anafilaksi tanı kriterlerini karşılayan ve uygun zaman aralığında değerlendirilmiş olan 
155 hasta çalışma grubu olarak belirlendi. Hastalar tetikleyici etken açısından gruplandırıldığında 
ilaç ve besin ile tetiklenen anafilaksi büyük çoğunluğu oluşturmaktaydı. Tetikleyici etken açısından 
karşılaştırıldığında triptaz değerleri arasında istatistiksel fark bulunmadı . Anafilaksi şiddeti açısından 
hafif-orta ve şiddetli şeklinde gruplandırıldığında elde edilen triptaz değerleri arasında da anlamlı 
farklılık yoktu . Hastaların 24’nde (%15.5) anafilaksi anında bakılan triptaz düzeyi cut-off olarak kabul 
edilen 11.4 ng/ml’nin üzerindeydi. Anafilaksi anında triptaz değeri yükselen ve yükselmeyen hastalar 
karşılaştırıldığında yaş ve cinsiyet özellikleri açısından benzer olduğu görüldü. Her iki grup arasında 
tetikleyici etken ve anafilaksi şiddeti açısından karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı.

Tartışma: Anafilaksi anında cut-off üzerinde triptaz saptanma oranının çalışmamızda, önceki 
çalışmalara göre düşük bulunması, çocuk vakalarda bazal değerlerin erişkinlere göre düşük olmasıyla 
birlikte besin ile tetiklenen anafilaksinin olguların önemli bir kısmını oluşturmasıyla ilişkili olabilir. 
Çalışmamızda ayrıca anafilaksi şiddeti ile triptaz yüksekliği arasında direk ilişki saptanamamıştır. Triptaz 
direk olarak anafilaksi şiddeti hakkında fikir vermeyebilir ancak şiddetli anafilaksi olgularını anafilaksi 
ile karışabilecek durumlardan ayırd etmede kullanılabilir.

Sonuç: Güncel bilgilerimizle, anafilaksi anında tek başına tanı koyduran, hastalık seyrini öngören bir 
biyomarker yoktur. Triptaz uygun örneklem zamanında değerlendirilse bile tanıya akut katkısı olabilen 
bir prosedür değildir.Ancak semptomların düzelmesinden en az 24 saat sonra bakılan bazal değeride 
içeren seri ölçümler tanıyı doğrulamak ve izlemde özellikle alerjik değerlendirmeyi içeren tanısal 
testlere yön vermek adına fayda sağlar.

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, triptaz, çocuk
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S-020
Yenidoğan Nöbeti Tanısı ile İzlediğimiz Hastaların Değerlendirilmesi
Müge Atar1, Alev Güven2, Aydan Değerliyurt2, Gülşen Köse2, Ebru Arhan2, Sevim Ünal3, Tülin Revide 
Şaylı1

1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Nöroloji Bölümü 
3Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Neonatoloji Bölümü

Giriş: Nöbetler yenidoğan dönemindeki nörolojik hastalıkların en önemli belirtilerinden biri olup beyin 
fonksiyon bozukluğunun göstergelerindendir. Yenidoğan dönemindeki nöbetlerin ağır motor-mental 
gerilik, mikrosefali ve serebral hareket bozukluklarına neden olabildiklerinden dikkatle araştırılması 
gereklidir.

Yöntem: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 
Yenidoğan Yoğunbakım ünitesi ve Çocuk Nöroloji Bölümlerinde Ocak.2010-Aralık 2012 tarihleri 
arasında, yenidoğan nöbeti geçirmeleri nedeniyle izleme alınan 79 hastanın dosya kayıtları geriye 
dönük olarak değerlendirildi. Bu çalışma hastanemizde yenidoğan nöbeti tanısı ile izlenen hastaların 
demografik özellikleri, görüntüleme yöntemleri, elektroensefalografi (EEG) bulguları, tedavileri ve 
nörolojik seyirlerinin değerlendirilmesini amaçlamıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların %38’i kız, %62’si erkek idi. Hastaların %33’ünün ilk 24 saat 
içerisinde, %13’ünün 24-48 saat içerisinde, %7’sinin 48-72 saatte, %32’sinin 72 saat sonrasında nöbet 
geçirdiği, %15’inin ise nöbet zamanının bilinmediği görüldü. Hastaların %32’sinin hipoksik iskemik 
ensefalopati (HİE), %14’ünün santral sinirsistemi (SSS) kanaması, %11’inin hipoglisemi, %5‘inin SSS 
gelişim anomalileri, %8’inin tanımlanmış diğer nedenler, %3’ünün metabolik hastalıklar, %2’sinin 
tromboz, %1’inin hipernatremi ve %1’inin hipokalsemi nedeniyle nöbet geçirdiği saptanmıştır. 
Hastalarımızın %42’sinin serebral felç, %1’inin yaygın gelişimsel bozukluk tanısıyla izlendiği, %52’sinin 
normal olduğu, %5’inin exitus olduğu izlemlerinde görüldü.

Tartışma: Yenidoğanlarda nöbet tanısı için EEG desteği, etiyolojik değerlendirmelerin yerinde ve 
zamanında yapılması hastaların tedavisi ve takibinde önemli rol oynamaktadır.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda yenidoğan nöbetlerinin erkek hastalarda daha sık görüldüğü 
ve etiyolojik olarak HİE’nin en sık neden olduğu saptanmış olup, görüntüleme bulgularının tanıyı 
belirlemede önemli yol gösterici olarak rol oynadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan nöbeti, hipoksik iskemik ensefalopati, serebral palsi
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S-021
Hastanede Yatan Çocuk Hastalarda Koenfeksiyonun Human Bocavirüs Enfeksiyonun Hastalık 
Seyrine Etkisi
Ceren Çetin1, Ayşe Karaaslan1

1Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği,İstanbul

Giriş: Human Bocavirüsü (HBoV), dünya çapında tespit edilen ve özellikle pediatrik hastalarda solunum 
ve gastrointestinal enfeksiyonlara neden olan yeni keşfedilen virüslerden biridir. Çalışmamızda 
hastanede yatmakta olan multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle HboV saptanan 
diğer solunum yolu etkenleri ile koenfeksiyon olan ve olmayan çocuk hastaların klinik ve laboratuvar 
özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: SBÜ İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığıve Hastalıkları 
Kliniği’nde 01 Ocak 2020-01 Ocak 2022 tarihleri arasında hastaneye yatan,nazofarengeal sürüntü örneği 
alınan ve HboV saptanan 18 yaş altı çocuk hastalar çalışmayadahil edildi. Etkenleri saptanmasında 
multiplex PCR yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya nazofarengeal sürüntü örneğinde PCR ile etken saptanan 316 çocuktan HboV 
saptanan 52’si (%16.4) dahil edildi. Hastaların 27 (%51.9)’si erkek, 25(%48.1)’i kız idi. Hastaların median 
yaş 19 ay idi. 52 hastanın 47 (%90.4)’ si alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. 
Tüm hasta sonuçları değerlendirildiğinde; en sık başvuru semptomları öksürük,ateş ve burun akıntısıydı. 
Tüm hastaların mean± SDS lökosit sayısı: 16 308 ±7212.12 , mean ±SDS mutlak nötrofil sayısı: 10685.5± 
6745.51, median (IQR) C-reaktif seviyesi: 18 mg/dL (3,4-45.5), median (IQR) prokalsitonin: 0.39(0.13-1.5) 
idi. 16 (%30.8) çocuk hasta yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. HboV, 25 (%48.1) hastada tek başına 
saptanırken, 27 hastada (%51.9) diğer viral/bakteriyel etkenlerle birlikte saptandı. Tek başına HboV 
saptanan hastalar diğer etkenlerle ko-enfekte olan hastalar ile karşılaştırıldığında yaş, hastanede yatış 
süresi, yoğun bakıma yatış ve laboratuvar bulguları bakımından iki grup arasında fark gözlenmedi. Tek 
başına HboV saptanan hastalarda döküntü bulgusu diğer etkenlerle ko-enfekte olan hastalara göre 
daha fazla saptandı (p:0,045).

Tartışma: Çalışmamız hastaneye başvuran çocuklarda HBoV enfeksiyonunun yaygın olduğunu ve 
standart solunum panellerinin bir parçası olarak taranması gerektiğini göstermiştir.

Sonuç: Hastalığın ciddiyeti açısından bakıldığında HBoV ile koenfeksiyon durumunun riski arttırmadığı 
gözlenmekle birlikte, döküntüsü olan hastalarda HBoV enfeksiyonunun akılda tutulması gerektiği 
gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Human Bocavirüsü, PCR, koenfeksiyon
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S-023
Çoğul Gebeliklerden Doğan ve Yoğun Bakıma Yatırılan Bebeklerin Mortalite ve Erken Dönem 
Morbiditeleri
Mine Özdil1, Atika Çağlar1

1Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir

Giriş: Yardımcı üreme tekniklerinin daha sık kullanılması ve konsepsiyon sırasındaki anne yaşının ileri 
yaşlara kayması ile son yıllarda çoğul gebelikler artmıştır. Çoğul gebelikler hem maternal hem de 
neonatal morbidite ve mortalitede artışa yol açmaktadır. Bu çalışmada çoğul gebelikle meydana gelip 
yoğun bakım ünitesinde yatırılarak izlenen bebeklerin perinatal ve neonatal kısa dönem morbidite ve 
mortalitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Ekim 2018-Şubat 2022 tarihleri arasında hastanemizde 99 çoğul gebelikle meydana gelen ve 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılarak izlenen 164 bebek çalışmaya dahil edildi. Olguların anne 
yaşı ve hastalıkları, parite, diskordans, gebelik haftası, cinsiyet, pozisyon ve doğum şekli, koryonisite 
ve amniyosite, doğum ağırlığı ve sıralaması, antenatal kortikosteroid, intrauterin ya da postnatal 
ölüm varlığı, APGAR skorları, yatış nedenleri, yoğun bakımda yatış, mekanik ventilasyon, santral 
kateterizasyon ve total parenteral nütrisyon süreleri, RDS, NEK, PDA, IKK, konjenital malformasyon gibi 
morbiditeleri, surfaktan, transfüzyon ve fototerapi gereksinimleri araştırıldı.

Bulgular: Ortalama anne yaşı 29,5(± 5,8) ve gestasyon haftası 33 ±2 haftaydı, annelerin %52’si 
primipar olup antenatal kortikosteroid %58,5’ine uygulanmıştı. Spontan, i-vitro fertilizasyon ve aşılama 
gebeliklerin sıklıkları sırasıyla %78, %18 ve %4; sezaryen doğum oranı %86 idi. Dikoryonik diamniyotik, 
monokoryonik diamniyotik ve monokoryonik monoamniyotik gebelik sıklığı sırasıyla %77, %16 ve 
%5 idi. Maternal morbidite sıklığı %37 olup en sık hastalık gestasyonel diyabetti. Yedi bebek exitus 
olmuştu. Bebeklerin sadece %11’i erken term doğmuştu, 88’i kız (%54), ortalama ağırlıkları 1951±540g, 
santral kateterizasyon süresi 5,6±10,2gün, mekanik ventilasyon süresi 8±15gün, yatış süresi 23±19gün, 
parenteral nütrisyon süresi 9,1±8,4gün idi. Respiratuvar distres sendromu %45, surfaktan kullanımı 
%39, eritrosit transfüzyonu %18, fototerapi kullanımı %31 sıklıkta saptandı. IVF gebelikle doğan 
bebeklerde daha uzun mekanik ventilasyon, yatış süresi ve fototerapi gereksinimi bulundu.

Tartışma: Bu çalışmada çoğul gebelikle doğan ve yatırılan bebeklerin çoğunlukla preterm doğduğu, 
erken doğum ile ilişkili morbiditelerin saptandığı, mekanik ventilasyon, parenteral nütrisyon ve 
fototerapi gereksinimleri olduğu görüldü.

Sonuç: Çoğul gebelikler perinatal sonuçlar açısından riskli gebelikler olup, bebeklerde preterm doğum 
ve morbiditeleri sık saptanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çoğul gebelik, ikiz, in vitro fertilizasyon, spontan gebelik
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S-024
Çocuk Hastalarda Ayırıcı Tanıda Lyme Serolojisi
Metin Yiğit1, Aslınur Özkaya Parlakay1

1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Giriş: Lyme hastalığı (LH), ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya dahil olmak üzere kuzey yarımkürede görülür, 
ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) en sık karşılaşılan vektör kaynaklı enfeksiyon hastalığıdır. 
Türkiye’de geniş epidemiyolojik çalışmalar henüz mevcut değildir. LH multisistemik tutulum ve geniş 
bir çeşitlilik gösteren klinik bulguları ile tüberküloz, bruselloz, sifiliz gibi ‘büyük taklitçi’ enfeksiyon 
hastalıkları arasındadır. Bu nedenle klinik pratikte ayırıcı tanı açısından LH’ye yönelik serolojik 
testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Çalışmamızda çocuk hastalardan gönderilmiş olan Lyme seroloji 
sonuçlarını incelemeyi, hangi klinik durumlarda ve ön tanılarda testlerin tercih edildiğini ve sonuçlarını 
değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi’nde muayene ve tetkik edilmiş, Borrelia 
Burgdorferi IgM ve IgG serolojisi istenmiş 0-18 yaş arasındaki çocuklar dâhil edildi. Herhangi bir şikayet 
ile başvuran hastaların tanısal amaçlı tetkikleri; ilk başvuruda gönderildiyse birinci basamak, daha 
sonra gönderilen test ve tetkikler, sırasıyla ikinci, üçüncü basamak şeklinde tanımlandı.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 219 hastanın %47’si kızdı ve hastaların yaş ortalaması 
11.54±4.63(median:12) idi. Başvuruda hastalarda en sık saptanan semptom ve bulgular; baş 
ağrısı(%12.9), konjonktivit(%7.4), artralji(%5.9), yürüme bozukluğu(%5.3), fasiyal paralizi(%4.6) 
şeklindeydi. Ön tanılar değerlendirildiğinde; idiopatik intrakranyal basınç artışı(%11.6), üveit(%5.9) ve 
fasiyal paralizi(%5) şeklinde sıralandığı görüldü. Hastaların hiçbirinde bildirilen kene sokma öyküsü 
veya eritema migrans yoktu.Seroloji testlerinin hastaların %68’inde ilk, %21.5’inde ikinci, %10.5’inde 
üçüncü basamakta gönderildiği saptandı. Borrelia Burgdorferi IgM beş hastada pozitif, üç hastada 
borderline, IgG dokuz hastada pozitif, üç hastada borderline olarak sonuçlandı. Hiçbir hastada aynı 
anda IgM ve G pozitif/borderline olarak saptanmadı. Sonuçları pozitif/borderline olan hastaların 
hiçbirinde doğrulama testlerinde pozitiflik saptanmadı.

Tartışma: Lyme Hastalığı multisistemik tutulum gösterse de ülkemizde sık görülmemektedir.

Sonuç: Eritema migrans ile başvuran hastalarda veya kene sokma öyküsü sonrası fasiyal paralizi, artrit 
veya başka bir sebeple açıklanamayan nörolojik bulguları olan hastalarda birinci ve ikinci basamakta 
LH açısından serolojik değerlendirmeyi öneriyoruz. Diğer durumlarda ilk basamak değerlendirmede 
serolojik testlere başvurulmasının gereksiz maliyetlere sebep olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lyme Hastalığı, Çocuk, Borrelia serolojisi
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S-025
Covid-19 Pandemisi Sürecinde İnfluenza Virüs Aktivitesi: Eylül 2020-Mart 2022 Arası Tek Merkez 
Deneyimi
Halil Uğur Hatipoğlu1, Mahmut Caner Us1

1SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: COVID-19 pandemisi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları, maske kullanımı, fiziksel mesafe, 
örgün eğitime ara verilmesi ve seyahat kısıtlamaları gibi uygulamalar bazı viral solunum yolu 
patojenlerinin bulaşmasını azaltmıştır. Bu çalışmada COVİD-19 pandemisi sürecinde influenza virüsü 
aktivitesindeki olası değişikliklerin araştırılması planlanmıştır.

Yöntem: Bu retrospektif çalışma İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülmüştür. 
Çalışma grubu, Eylül 2020 ile Mart 2022 arasında pediatrik acil servis ve pediatri servislerinde influenza 
için değerlendirme yapılan 18 yaşın altındaki tüm pediatrik vakalardan oluşmaktadır. Nazofaringeal 
sürüntülerinden hızlı influenza antijen testi yapılan olgular değerlendirilmiştir (n=2075).

Bulgular: İnfluenza pozitiflik sıklığı %9,06 (n=188) idi. Ağustos 2020’ye kadar saptanmış influenza 
vakası yoktu. Vakaların %91,5’i 2021 Aralık ayında saptanmıştı. Medyan yaş 20 ay (5-63,8) idi. Vakaların 
%3,2’si yenidoğan (n=6), %38’ü bir yaşından küçük (n=72), %55,9’u erkekti (n=105). Vakaların 180 
tanesi (%95,7) inluenza A, beşi (%2,7) influenza B, üçü de(%1,5) influenza A+B pozitif idi. Yatarak 
izlenen hastaların oranı %27,7 idi (n=52). Alınan nazal sürüntülerde influenza virüse ek olarak; 17 
hastada (%9) RSV, yedi hastada (%3,7) COVİD-19, üç hastada (%1,6) adenovirüs, bir hastada ise hem 
COVİD-19 hem de adenovirüs pozitif saptandı. Ayaktan izlenen hastalarda yatarak izlenen hastalara 
kıyasla hematolojik parametrelerden lenfosit sayısı anlamlı olarak daha düşük (p=0,021); nötrofil sayısı, 
nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve monosit/lenfosit oranı (MLR) anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 
p=0,04, p=0,001 ve p=0,006). Diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ek virüs veya 
virüslerle koenfeksiyon varlığında tek başına influenza pozitif olanlara kıyasla nötrofil sayısı, NLR ve 
MLR anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0,020, p=0,031 ve p=0,019).

Tartışma: Kısıtlamaların olduğu 2020 sonbahar –kış ve 2021 ilkbaharda hiç influenza vakası yokken 
kısıtlamaların kaldırıldığı 2021 yazı itibarıyla influenza vakaları görülmeye başlanmış olup Aralık 
2021’de vakalar pik yapmıştır.

Sonuç: COVİD-19 pandemisi sürecinde influenza virüs aktivitesinde değişiklikler olmuştur.

Anahtar Kelimeler: influenza, COVİD-19, pandemi, çocuk
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S-026
Hastanede Yatan Bocavirüs Pozitif Hastalarının Klinik-Radyolojik Değerlendirmesi
Deniz Mavi1, Zeynep Reyhan Onay1, Yetkin Ayhan1, Sinem Can Oksay1, Gülay Bilgin1, Sabriye Gülçin 
Bozbeyoğlu2, Mustafa Kürşat Şahin3, Saniye Girit1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,İstanbul 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı , Samsun

Giriş: Bokavirus; Parvoviridae ailesinin bir üyesi olan ve sıklıkla alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) 
ve daha nadiren üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) etkenidir.Solunum yolu enfeksiyonu saptanan 
çocukların önemli bir kısmında etken olmasına rağmen, kliniği net olarak aydınlatılamamıştır.
Bu çalışmada pediatrik popülasyonda hastane yatışına neden olan akut solunum yolu 
enfeksiyonlarından;Bokavirüs enfeksiyonu ile diğer viral solunum enfeksiyonların klinik,radyolojik ve 
demografik özelliklerinin karşılaştırılmasını amaçladık.

Yöntem: Eylül 2021-Mart 2022 tarihleri arasında alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çocuk 
göğüs hastalıkları servisine yatırılan hastalardan alınan nazofaringeal solunum yolu PCR örneklerinde 
Bokavirüs ve diğer solunum yolu viral etkenleri saptanan hastaların demografik, klinik ve radyolojik 
bulguları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Kliniğimize altsolunum yolu enfeksiyonu öntanısıyla yatırılan 66 hastadan alınan 
nazofaringeal örneklerin 21’inde (%33,3) Bokavirus saptandı (ortanca yaş 34 ay; aralık: 3-192 ay). 
Hastaların 26’sında (%39,39) Bokavirus dışı viral etkenler tespit edildi ve 19 hastada ise etken 
saptanamadı. Bokavirus enfeksiyonunun tek başına (mono-enfeksiyon) 13 hastada, diğer virüslerle 
ko-enfeksiyon olarak 8 hastada tespit edildi, Bokavirüs ile en sık birliktelik gösteren parainflanzae-3 
(%62,5) idi.Bokavirüs üremesi olan hastaların akciğer grafileri incelendiğinde;10 hastada (%47,4) 
buzlucam,17 hastada (%81)peribronşial kalınlaşma tespit edildi. Nazal oksijen ihtiyacı Bokavirus pozitif 
olanların 6’sında(%28,57), yüksek akışlı nazal oksijen ihtiyacı ise 5(%23,8) hastada mevcuttu.Hastaların 
özgeçmişleri incelendiğinde; mono-enfeksiyon ve ko-enfeksiyon olanlarda daha önce pnömoni ya da 
bronşiolit nedeniyle hastaneye yatış öyküsünün, etken saptanmayan hastalara göre daha az olduğu 
tespit edildi (p=0.01).Tek başına Bokavirus izole edilen çocuklarda yaş, aile öyküsü, klinik, akciğer 
grafileri veya laboratuvar bulgularında ko-enfeksiyon tespit edilenlere göre anlamlı fark gözlenmedi.

Tartışma: Bocavirüs diğer viral etkenler ile benzer şekilde; hafif-orta düzeyde ateş, solunum sıkıntısı 
gibi klinik bulgulara neden olmaktadır. Tek başına ya da ko-enfeksiyon nedeniyle ciddi solunum yolu 
bulgularına yol açarak hastane yatışı gerektirebilmektedir.

Sonuç: Bu çalışmada sonbahar ve kış aylarında hastanemiz çocuk göğüs hastalıkları sevisinde 
yatırılarak tedavi edilen hastalarda Bokavirüs ve diğer viral etkenler saptanan olgular arasında klinik, 
radyolojik ve laboratuvar bulguları açısından anlamlı fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: bokavirus, solunum yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyon
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S-027
Graves Tanılı Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Sibel Ergin Şahin1, Aşan Önder Çamaş1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Giriş: Graves hastalığı guatr, hipertiroidizm ve oftalmopati ile karakterize otoimmun bir hastalıktır. 
Çocuk ve ergenlerde hipertiroidizmin en sık sebebidir. Graves hastalığı antitiroidal ilaçlar, radyoizotop 
tedavi veya subtotal tiroidektomi ile tedavi edilebilir.

Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Endokrin 
Kliniğinde 2016- 2021 yılları arasında Graves hastalığı tanısı alan 33 hasta klinik ve laboratuvar 
özellikleri açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %88’i kız (n=29), %12’si erkek (n=4) idi. Hastaların yaş ortalaması 12,3±4.15’ 
ti. Hastaların tanı anında % 72’ sinde (n=24) çarpıntı, %57’ sinde (n=19) kilo kaybı, %9’ unda (n=4) 
ishal şikayeti, %78’ sinde (n=25) guatr, %36’ sında (n=11) egzoftalmus bulgusu vardı. Hastaların 
başvuru anında hepsinden serum TSH, sT4, sT3, anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikorları gönderildi. 
Hastaların laboratuvar parametrelerine bakıldığında TRAB pozitifliği %72 (n=24), anti- TPO pozitifliği 
%90 (n:30), anti-tiroglobulin pozitifliği %84 (n:28) oranında saptandı. Tiroid ultrasonografi sonuçları 
değerlendirildiğinde %45’ inde (n=15) tiroidit ile uyumlu bulgular görülürken, % 54’ ünde (n=18) 
vaskülarite artışı saptandı. Graves tanısı alan 33 olgunun tamamına metimazol tedavisi başlanırken, 
28 tanesinde tedaviye propranolol de eklendi. 3 hastada metimazole karşı döküntü gelişti, bunların 
sadece 1 tanesinde tedavi değişikliğine gidilerek propiltiourasil başlandı, diğer 2’ sinde tedaviye 
metimazol ile devam edildi. Hastalardan 1 tanesi medikal tedaviye uyumsuzluk nedeni ile opere 
oldu ve patolojisi papiller mikrokarsinom ile uyumlu geldi. Tedavisi kesilen 3 hastadan 2’sinde relaps 
gelişmesi nedeni ile antitiroid ilaç tedavisi başlanırken, 1 hasta 2 yıldır remisyonda izlenmektedir.

Tartışma: Graves hastalığında güncel tedavi seçenekleri arasında medikal tedavi ilk tercihtir. Çocuklarda 
remisyon, erişkinlere göre daha uzun süre antitiroid ilaç kullanımını gerektirebilir. Hastalarımızda 
antitiroid ilaçlar ile tedavi izlemlerinde uzun dönemde yan etki görülmemiştir.

Sonuç: Hastalarımızda antitiroid ilaçlar ile tedavi izlemlerinde uzun dönemde yan etki görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: graves hastalığı, çocuk, metimazol
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S-028
Çocuk Gastroenteroloji Polikliniğine Kabızlık Şikayeti ile Başvuran Hastaların Retrospektif 
Değerlendirilmesi
Özlem Kalaycık Şengül1, İlyas Bingöl2, Muharrem Çiçek2, Ceren Ören2

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve 
Beslenme, İstanbul 
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

Giriş: Çocukluk çağının en sık görülen yakınmalarından biri olan kabızlık, gastroenteroloji polikliniklerine 
başvuran çocukların yaklaşık %10-25’inde görülmektedir. Bu çalışmamızda polikliniğimize kabızlık 
şikayetiyle başvuran olguları retrospektif olarak değerlendirdik.

Yöntem: Ocak 2021-Temmuz 2021 tarihleri arasında polikliniğimize kabızlık yakınmasıyla başvuran 
144 olgu demografik özellikler, klinik seyir, etiyolojik nedenler ve tedaviye yanıt açısından hastane 
kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların ortanca yaşı 38,5 ay (min: 3 ay, maks: 202 ay) olup 74’ü (%51,4) kadındı. Olguların 
başvurudan önceki kabızlık yakınma süreleri ortalama 24 ay, dışkılama sıklığı ortalama 4 günde 
birdi. İlk başvuruda 115 olgunun (%79,9) fizik muayenesi normal olup 11 (%7,6) olguda anal fissür, 
6’sında (%4,2) ise skin tag saptandı. Büyüme gelişme açısından değerlendirildiğinde ortanca ağırlık 
standart deviasyon skoru (SDS) -0,14 (min: -3,7 maks: 4,5), ortanca boy SDS -0,32 (min: -4,9 maks: 3,67) 
tespit edildi. Ek hastalığı olan 57 olgunun 27’sinde (%47,3) D vitamin eksikliği ve 14 (%24,5) olguda 
nöromüsküler hastalık mevcuttu. Fizik muayene ve tetkik sonuçları ile 120 hasta (%83,3) fonksiyonel 
kabızlık olarak değerlendirildi. Olguların 3’ünde (%2,1) hipoganglionozis, 2’sinde (%1,4) çölyak 
hastalığı ve 1 (%0,7) olguda hipotiroidi saptandı. Diyet önerileri ve/veya laksatif tedavisi başlanan ve 
kontrole gelip tedavi yanıtı değerlendirilebilen 75 hastanın 63’ünde (%84) tam klinik yanıt alındı.

Tartışma: Kronik kabızlık çocukluk çağında sık görülen bir şikayet olup çocuk polikliniklerine 
başvuruların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Her ne kadar çocukları ve ailelerin günlük yaşamlarını 
etkileyen bir şikayet olsa da etiyolojide en sık neden fonksiyonel kabızlık tespit edilmektedir.

Sonuç: Kabızlık şikayeti olan ve organik nedenlerin dışlandığı olgularda tedavide gerekli diyet 
değişiklikleri önerilmeli, yanıt alınamayanlarda medikal tedavi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, diyet, fonksiyonel kabızlık
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S-029
Çocuk Yoğun Bakım’da Solunum Yetmezliği Nedeniyle Yatan Türk ve Mülteci Çocuk Olguların 
Değerlendirilmesi
Emine Ufuk Bolat1, Abdulrahman Özel1, Ülkem Koçoğlu Barlas2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım

Giriş: Ülkemiz, coğrafi konumu ve kültürel-tarihsel özellikleri nedeniyle en fazla mülteci nüfusuna 
ev sahipliği yapan ülke durumundadır. Son yıllarda çok sayıda çocuk mültecininde ülkemize göç 
ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada bulunduğu konum itibarıyla fazla sayıda mülteci olgu kabul eden 
hastanemizin yeni açılan çocuk yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle yatan Türk ve 
mülteci çocuk olguların demografik özellikler, klinik bulgular, laboratuvar bulguları, tedavi yöntemleri 
ve taburculuk açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmaya 15.12.2019-15.12.2021 tarihleri arasında sekiz yataklı üçüncü basamak çocuk 
yoğun bakım ünitesine solunum yetmezliği nedeniyle yatırılan 31 gün-18 yaş arası toplam 209 çocuk 
olgu dahil edildi. Olguların demografik özellikleri, akut ve kronik hastalık varlığı, yoğun bakım yatış 
gün sayıları, uygulanan tedavi yöntemleri, laboratuvar bulguları, yatış skorları ve taburculuk durumları 
kaydedildi.

Bulgular: Olguların 132 (%63.15) tanesi Türk, 77 (%36.85) tanesi mülteciydi. Türk olguların yaş 
ortalaması 38.8±46.6 ay, mülteci olguların yaş ortalaması 31.9±42.5 aydı. Türk olgularda %50.7, mülteci 
olgularda %62.3 oranında erkek cinsiyet hâkimiyeti mevcuttu. Türk olguların yoğun bakım yatış gün 
ortalaması 10.1±13 gün iken mülteci olguların 26.2±77.6 gündü. Türk olguların 38 (%28.7) tanesi non-
invaziv, 45 (%34) tanesi invaziv mekanik ventilasyon desteğinde izlenirken, mülteci olguların 31 (%40) 
tanesi non-invaziv, 23 (%29.8) tanesi invaziv mekanik ventilasyon desteğinde izlendi. Her iki gruptada 
en çok saptanan viral etkenler, Respiratuar sinsisyal virus, rhinovirus ve influenza virüs olarak bulundu. 
Türk olguların yatış yoğun bakım mortalite skoru ortalaması 2.5±4.4, mülteci olguların ise 2.5±3.9 idi. 
Türk olguların 8 (%6) tanesi, mülteci olguların ise 6 (%7.7) tanesi kaybedildi.

Tartışma: Çalışmamızda Türk olgularla mülteci olgular karşılaştırıldığında yatış süresi dışında oranlarda 
herhangi bir fark bulunmamıştır ve literatürle uyumludur.

Sonuç: Günümüz koşullarında çocuk mülteci olgular çocuk yoğun bakım yatışlarının oldukça büyük 
bir kısmını oluşturur olmuştur. Türk olgularla mülteci olgular arasında yatış süresinde fark olması, 
trakeostomi ile taburcu edilen bu olguların cihaz teminindeki güçlüklere bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yoğun bakım, solunum yetmezliği, mekanik ventilasyon
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S-030
Astımlı Çocuklar ve Ebeveynlerinin COVID-19 Aşısı ile İlgili Tutum ve Davranışlarının 
Değerlendirilmesi
Tuba Karakurt1, Hayrunnisa Bozkurt1, Gizem Uslu1, Fatma Bal1, Nurhan Kasap1, Özlem Cavkaytar1, 
Mustafa Arga1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Alerji ve 
İmmunoloji

Giriş: Bu çalışmanın amacı astımlı çocukların ve ebeveynlerinin COVID-19 aşı uygulaması konusundaki 
tutum ve davranışları değerlendirmektir.

Yöntem: Kliniğimizde takip edilen ve COVID-19 aşısını yaptırmamış 12-18 yaş arası astımlı çocuk ve 
ebeveynlerinden kendileri için hazırlanmış anket sorularını cevaplamaları istenmiştir. Bu anketlerde 
COVID-19 aşısı ile astım ilişkisine dair tutum ve davranışları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 212 astımlı çocuk ve ebeveynlerine ait demografik özellikler Tablo 
1’de; COVID-19 önlemlerine uyum oranları Şekil 1’de gösterilmiştir. Astımlı çocukların %76,4’ü 
astıma sahip olmanın COVID-19 için risk oluşturduğunu, %33’ü aşılama programında öncelikli 
sırada olduğunu biliyordu ve %13,7’si çalışma öncesi enfeksiyonu geçirmişti (Tablo 2). Çocukların 
%81,6’sının COVID-19 aşısını (%90,7 Biontech ve %9,3 Synovac) yaptırmak istediği, ebeveyni aşı 
olmuşların kararında ebeveynlerin anlamlı oranda etkili olduğu (p=0,007) ve ebeveynlerin tercih 
ettikleri aşı ile çocukların aşı tercihleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0,01) (Şekil 2). 
Hiç COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş olup aşı yaptırmış ebeveyni olan çocukların aşı olma isteği 
anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,01). Ebeveynlerin %91’inin COVID-19 aşısını oldukları (%23,2 
Synovac ve %76,8 Biontech) ve %55,4’ünde yan etki geliştiği ancak lokal ve/veya sistemik yan etki 
gelişmesinin çocukların aşı olma isteğini etkilemediği gözlendi (p= 0,054) (Şekil 2) (Tablo 2). Aşı olmak 
isteyen çocuklarda alerjik reaksiyon gelişme riski (%23,1) ve alerjik bünyeye sahip olma (%20,8); olmak 
istemeyenlerde uzun dönem olası yan etkiler (%58,9) ve ilaç endüstrisine olan güvensizlik (%53,8) 
en sık tereddüt nedenleri olarak saptandı. Tereddütler ile tercih edilen aşı arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı (p>0,05). Çocuğuna aşı yaptırmak isteyen ebeveynlerde medyada aşıyla ilgili paylaşılan 
olumsuz yorumlar (%39,7) ve alerjik yan etkiler (%37,5); istemeyenlerde gelişebilecek uzun (%77,7) ve 
kısa (%58,3) dönem yan etkiler en sık tereddüt nedenlerini oluşturmaktaydı (Tablo 3).
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Şekil 1. Astımlı çocuklar ve ebeveynlerin COVID-19 önlemlerine uyum düzeyleri
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Şekil 2. Astımlı çocuklar ve ebeveynlerinin COVID-19 aşı tercihleri
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Tablo 1.Astımlı çocuklar ve ebeveynlerine ait demografik ve klinik bilgiler

  n (%)
ASTIMLI ÇOCUKLAR
*Yaş (yıl) 14 (11-19)
Cinsiyet  
        Erkek  100 (47,2)
*Tanı yaşı (yıl) 6 (2-16)
Astım Klinik Kontrol Düzeyi  
Tam Kontrollü

Kısmi Kontrollü

Kontrolsüz

170 (80,2)

41 (19,3)

1 (0,5)
Atopi Varlığı 166 (78,3)
Eşlik Eden Diğer Atopik Hastalık  
         Var    135 (63,7)
EBEVEYNLER
Yaş (yıl) 42 (30-65)
       Kadın 156 (73,6)
Eğitim Düzeyi  
     İlkokul/Ortaokul

      Lise

     Yüksekokul

101 (47,6)

74 (34,9)

37 (17,5)
Atopik Hastalık Varlığı 62 (24,5)
Diğer Kronik Hastalık Varlığı 38 (17,9)
*ortanca (minimum-maksimum)
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Tablo 2.Astımlı çocuklar ve ebeveynlerin COVID-19 hastalığı ve aşıları ile ilgili verileri

 
        n (%)

         Evet
ASTIMLI ÇOCUKLAR  
Astım hastası olmak COVID-19 enfeksiyonunu ağır geçirmeye ne-
den olabilir mi? 62 (76,4)

Astım hastası olmak COVID-19 enfeksiyonunu ağır geçirmeye ne-
den olabilir mi? 70 (33,3)

Birinci derece yakınlarınızdan COVID-19 enfeksiyonu geçiren oldu 
mu? 96 (45.3)

COVID-19 enfeksiyonu geçirdiniz mi? 29 (13.7)
COVID-19 aşısı olmak istiyor musunuz? 173 (81,6)
EBEVEYNLER  
COVID-19 aşısı oldunuz mu? 193 (91)
COVID-19 Enfeksiyonu geçirdiniz mi? 63 (29,7)
COVID-19 Enfeksiyonu öncesi aşı olmuş muydunuz? (n=63) 13 (20.3)
Aşı sonrası yan etki gelişti mi? (n=193) 106 (55,4)
Çocuğunuza COVID-19 aşısı yaptırmak istiyor musunuz? 176 (83)
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Tablo 3. Astımlı çocuklar ve ebeveynlerinin COVID-19 aşısı hakkındaki tereddütleri

  Astımlı Çocuklar Ebeveynler

 

Aşı Yaptırmak is-
teyenler

(n=173)

n (%)

Aşı yaptırmak iste-
meyenler

(n=39)

n (%)

Çocuğuna aşı 
yaptırmak iste-
yenler     (n= 176)

n (%)

Çocuğuna aşı 
yaptırmak iste-
meyenler (n=36)

n (%)

Hayır tereddütüm olmadı 101 (58,3) - 21 (11,9) -
Aşıyla ilgili kısa zaman-
da gelişebilecek isten-
meyen alerjik etkilerin 
gelişme riski 

40 (23,1) 11 (28,2) 66 (37,5) 16 (44,4)

Aşıyla ilgili kısa zaman-
da gelişebilecek isten-
meyen diğer yan etkile-
rin gelişme riski 

32 (18,5) 13 (33,3) 45 (25,5) 21 (58,3)

Aşılarla ilgili sorularımı 
cevaplayacak kimse ol-
mayışı

4 (2,3) 4 (10,2) 10 (5,1) 7 (19,4)

Alerjik bünyeli / Astıma 
sahip olmak 36 (20,8) 8 (20,5) - -

Bilinmeyen uzun vadeli 
yan etkiler 35 (20,2) 23 (58,9) 60 (34,1) 28 (77,7)

Aşılamadan sonra ko-
ruyuculuğun ne kadar 
süreceği

5 (2,9) 10 (25,6) 21 (11,9) 7 (19,4)

İlaç endüstrisi 
hakkındaki olumsuz 
yorumlar

7 (4,0) 21 (53,8) 18 (10,2) 8 (22,2)

Aşının çok hızlı geliştiril-
miş olması 14 (8,1) 12 (30,7) 28 (15,9) 13 (36,1)

Medyada (tv, sosyal 
medya) aşı hakkında 
paylaşılan olumsuz yo-
rumlar

14 (8,1) 12 (30,7) 70 (39,7) 13 (36,1)

Tartışma: Çalışmamızda COVID-19 sürecinde astımlı çocukların ve ebeveynlerinin önlemlere 
uyumunun yüksek olduğu, aşı olma konusunda istekli oldukları ancak aşının güvenliği, potansiyel yan 
etkileri ve aşıyla ilgili olumsuz yorumların ön planda aşı tereddüdüne yol açabildiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Tereddüt, Ebeveyn, Astımlı çocuk
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 S-031
ISPAT Projesi: Trakeostomili Çocukların Bakım Vericilerine Uygulanan Standardize Trakeostomi 
Eğitimlerinin 1. Yılda Değerlendirilmesi Ve Kliniğe Yansımaları
Gülay Bilgin1, Füsun Ünal2, Mürüvvet Yanaz3, Azer Kılıç Başkan4, Selçuk Uzuner5, Yetkin Ayhan1, Zeynep 
Reyhan Onay1, Mine Yüksel Kalyoncu3, Deniz Mavi1, Hüseyin Arslan4, Sinem Can Oksay1, Ebru Köstereli6, 
Hakan Yazan7, Emine Atağ2, Almala Pınar Ergenekon3, Nilay Baş Ekizoğlu8, Cansu Yılmaz Yeğit3, Yasemin 
Gökdemir3, Zeynep Seda Uyan6, Ayşe Ayzıt Kılınç4, Haluk Çokuğraş4, Ela Erdem Eralp3, Erkan Çakır9, 
Bülent Karadağ3, Sedat Öktem2, Fazilet Karakoç3, Saniye Girit1

1Medeniyet Üniversitesi, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim 
Dalı, İstanbul 
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
5Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 
6Koç Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim 
Dalı, İstanbul 
8Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs 
Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
9Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Trakeostomi ilişkili mortalite ve morbidite genellikle tüpün spontan dekanülasyonu, yanlış 
yerleştirilmesi veya tıkanması nedeniyle oluşur. Standardize bir eğitim; bakım vericilerin trakeostomi 
bakımı konusundaki becerilerini ve güvenini artırabilir, hastaların trakeostomi ilişkili komplikasyonlarını 
önleyebilir. Çalışmamızda bakım vericilerin, aldıkları standardize eğitimin birinci yılında, bilgi ve 
beceri düzeylerinin tekrar değerlendirilmesini ve bu eğitimin trakeostomili çocukların klinik takipleri 
üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmamız; ISPAT (IStanbul PAediatric Tracheostomy) projesi kapsamında gerçekleştirilen 
yarı-deneysel çok merkezli çalışmanın bir uzantısı olarak dizayn edildi. Çalışmamıza bir yıl önce 
standardize trakeostomi eğitim programımıza katılan 65 bakım vericiden 32’si dahil edildi. Katılımcılar 
bir yıl önce de uygulanan trakeostomi ile ilgili yazılı ve pratik test ile değerlendirildi. Bakım vericilerin 
eğitim öncesi, eğitim sonrası aynı gün ve birinci yıl sonundaki trakeostomi durumu, bakımı ve takibiyle 
ilgili bilgi ve beceri düzeyleri değerlendirildi. Çalışmamıza katılan bakım vericilerin çocuklarının tıbbi 
kayıtlarından; trakeostomiden alınan kültür sonuçları, trakeostomi ilişkili hastane/yoğun bakım ünitesi 
yatış ve acil servis başvuruları, spontan dekanülasyon, kanama, enfeksiyon, mukus tıkacı ile tıkanma 
gibi komplikasyonları tespit edildi. Eğitim öncesi ve sonrası hastaların sağlık kuruluşu kullanımı, 
trakeostomi komplikasyonları ve kültür sonuçları açısından karşılaştırmaları yapıldı.
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Bulgular: Bir yıl önce verilen standardize eğitim sonrası bakım vericilerin bilgi ve pratik beceri düzeyleri 
eğitim öncesi döneme göre hala anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p=0.0001, p=0.0001). Bakım verici 
eğitimi sonrası hastaların; desatürasyon, mukus tıkacı ve yara yeri enfeksiyonu nedenli sağlık kuruluşu 
başvuruları azalmıştı (sırasıyla p=0.01, p=0.039, p=0.026). Trakeostomi ilişkili acil servis başvuruları ve 
hastane yatışları anlamlı olarak azalmıştı (sırasıyla p=0.017, p=0.039). Trakeostomi kültürlerinde etken 
üretme oranı eğitim öncesine göre değişmemişti(p>0.05).

Tartışma: Trakeostomili çocukların bakım vericilerinin konunun uzmanı sağlık çalışanları tarafından 
eğitilmesi, komplikasyon gelişme oranını azaltmaktadır. Aileler trakeostomi ile ilgili birçok problemi 
evde kendileri çözebilir hale geldiklerinden sağlık kuruluşuna ve acile başvuru sayıları azalmaktadır.

Sonuç: Bakım vericilerin eğitimlerinin ardından bir yıllık süre geçse bile hala bilgi ve beceri düzeylerinin 
yüksek olması standardize eğitimin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: trakeostomi, bakım verici, eğitim, klinik
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S-032
Akut Lösemi İle Takip Edilen Hastalarda Covid-19 Hastalık Seyri
Aylin Canbolat Ayhan1, Dilşad Koca1, Sevliya Öcal Demir1, Eylem İşik1, Lala Rustamova1, Fırat Mahmut 
Halıcı1, Mehmet Onur Çandır2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
2Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Giriş: Covid-19 virüs pandemisi 3 yıldır devam etmekte ve tüm dünyada birçok ölüm ve komorbiditeye 
neden olmaktadır. Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu daha hafif seyretmekle birlikte özellikle 
obezite, kalp hastalıkları, Down sendromu gibi risk faktörü varlığında klinik olarak daha ağır gidişat 
görülebilmektedir. Biz burada kliniğimizde kemoterapi tedavisi devam eden akut lösemi hastalarımızda 
Covid-19 enfeksiyonu seyrini değerlendirdik.

Yöntem: Retrospektif olarak Aralık 2021 ile Mart 2022 arasında kliniğimizde kemoterapi tedavisi 
devam eden akut lösemi hastalarımızda klinik takip sırasında Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastalar 
gözlemsel olarak değerlendirildi. Semptom varlığı, Akciğer grafi bulguları, tedavi fazı, VKİ ve yaş gibi 
parametreler ile Covid-19 enfeksiyonu şiddeti arasında korelasyon varlığı irdelendi.

Bulgular: Aralık 2021 ve Mart 2022 arasında Akut lösemi tanısıyla kliniğimizde yatarak takip ettiğimiz 
12 hastamızda Covid-19 enfeksiyonu testi pozitif saptandı. 12 hastamızın 10’u akut lenfoblastik 
lösemi, 2’si akut myeloblastik lösemi tanısı almıştı. %50 hasta asemptomatikti. Hastalarımızda görülen 
semptomlar ateş(n:4), öksürük(n:3), burun akıntısı(n:3) ve kusma(n:1) idi (Tablo1). Akut alt solunum 
yolu bulguları hiçbir hastamızda gözlenmedi. Semptom varlığı ve hastalık seyri açısından aşırı kilolu ve 
obez hastalar ile normal VKİ’ne sahip olan hastalarımız arasında anlamlı bir fark görülmedi.

Tartışma: COVİD-19 enfeksiyonu, şiddetli akut solunum sendromuna neden olan bir tür koronavirüsün 
yol açtığı bir hastalıktır. Çocuklarda da görülebilmekle birlikte daha hafif seyir göstermektedir. Hastalık 
açısından genetik, metabolik ve nörolojik hastalık varlığı, konjenital kalp hastalıkları, obezite, diyabet, 
kronik akciğer hastalıkları, astım, immünsupresyon gibi risk faktörleri tanımlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde 
yapılan çalışmalarda malignitesi olan hastaların çoğunda beklenildiği üzere ağır hastalık gelişmediği, 
çoğu hastanın solunum desteği ve yatışa ihtiyaç duymadığı belirtilmiştir. Bizim hastalarımızda da 
tedavi döneminde olmalarına rağmen hafif bulgular gözlendi. En sık görülen semptomlar ateş, öksürük 
ve burun akıntısı idi. Bizim gözlemimiz de literatürle uyumlu idi.

Sonuç: COVİD-19 şiddetli enfeksiyonu; çocuklarda, özelikle yüksek riskli gruplarda morbidite ve 
mortalitede önemli bir etkendir. Akut lösemili hastalar yüksek risk grubunda görülmesine rağmen, 
klinik bulgular erişkin gruba göre daha hafif görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Akut lösemi, Kemoterapi
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S-033
Geç Prematüre Bebeklerde Solunum Sıkıntısı İle Diyastolik Disfonksiyon Ve Beyin Natriüretik 
Peptid İlişkisi
Aysimin Akçakaya Koraman1, Öykü İsal Tosun1, Hüsnü Fahri Ovalı1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Giriş: Sağlıklı term bebeklere kıyasla, preterm bebeklerde diyastolik disfonksiyon ve solunum sıkıntısı 
daha sıktır ancak geç preterm bebeklerde görülen solunum sıkıntısı ile diyastolik disfonksiyon 
arasındaki ilişki şimdiye kadar araştırılmamıştır.

Yöntem: Araştırmamızda; çalışma grubu ve kontrol grubu oluşturuldu ve bu 2 grupta 35’er bebeğin 
EKO, M-mod ve doku Doppler incelemeleri yapıldı ve BNP düzeyleri çalışıldı. Çalışma grubu; solunum 
sıkıntısı nedeniyle solunum desteği alan bebeklerden oluşmaktayken kontrol grubu; hastaneye 
herhangi bir neden ile yatışı yapılmamış bebeklerden seçildi.

Bulgular: İki grup arasında demografik veriler arasında istatistiksel fark yoktu. M-Mod incelemerde 
anlamlı fark saptanmadı. TDI sağ ve sol kapak E, A, S, ortalamaları E′, A′, S′ velositeleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ancak kontrol grubunun sağ ve sol kapak E’ numerik 
olarak yüksek bulundu. Sağ kapak A’ velosite ise çalışma grubunda numerik olarak yüksek bulundu. 
E/E’ oranı; çalışma grubunda kontrol grubuna göre sağ kapak için istatistiksel olarak anlamlı derecede 
yüksek bulundu ancak sol kapak E/E’ ortalamaları numerik olarak yüksek olsa da istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık gözlenmedi. Kontrol ve çalışma gruplarının TAPSE ortalamaları arasında ve MPI’da 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ancak çalışma grubunda IRT’de numerik olarak yükseklik 
saptandı . Çalışma grubunun BNP değerleri kontrol grubuna göre yüksek bulundu ve bu yükseklik 
istatistiksel olarak anlamlıydı. BNP ve sağ ve sol E/E’ değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak 
anlamlı korelasyon gözlendi.

BNP Box plot grafiği

BNP Box plot grafiği 
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BNP ROC Eğrisi

BNP ROC eğrisi

Tartışma: Çalışmamızda doku Dopplerde diyastolik disfonksiyonda öne çıkan E’ parametresinde 
düşüklük, IRT’de yükseklik, E/E’ oranında yükseklik çalışma grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı olmasa da mevcuttu. BNP değeri çalışma grubunda kontrole göre anlamlı derecede 
yüksekti. BNP >93,5 pg/ml olan bir hastada solunum sıkıntısı varlığı riski 2,3 kat fazla bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada BNP yüksekliğinin artmış solunum sıkıntısı ile ilişkili olduğu bulundu. Ayrıca 
solunum sıkıntısı nedeniyle takip edilen hastaların doku Doppler incelemelerinde kontrol grubuna 
göre özellikle diyastolik disfonksiyon ile ilişkili parametrelerde bozukluk olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: beyin natriüretik peptit, diyastolik disfonksiyon, doku Doppler, geç prematüre
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S-034
Çocuk ve Ergenlerde Hipertiroidi: Tek Merkez Deneyimi
Elif Söbü1, Mehmet Tolga Köle1

1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Giriş: Çalışmamızın amacı, çocuk ve ergenlerde hipertiroidizmin nedenlerini belirlemek ve bu yaş 
grubunda hipertiroidizmin başlıca nedeni olan Graves hastalığının klinik seyrini ve tedavi sonuçlarını 
değerlendirmektir.

Yöntem: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde Mayıs 2019-Mayıs 
2021 tarihlerinde hipertiroidi tanısı alarak izlenen 28 hastanın dosyaları, epidemiyolojik özellikler, 
klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi ve prognoz açısından incelendi.

Bulgular: Hipertiroidi tanısı alan 28(22 kız, 6 erkek) olgu çalışmaya dahil edildi. İki olguda ilaca bağlı 
hipertiroidizm (amiodaron), 12 olguda Graves hastalığı, 16 olguda haşimoto tiroidit saptandı. Başvuru 
yaşları 14,17(7,1-17,9) yıl ve takip süresi 2 ay ile 20 ay arasında değişmekteydi. En sık görülen başvuru 
semptomları; çarpıntı (n=7/24), halsizlik (n=4/28), baş dönmesi (n=3/28), boyunda şişlik (n=2/28), 
sinirlilik (n=2/28), ellerde titreme (n=2/28) idi.Yedi olguda yakınması olmaksızın rastlantısal olarak 
hipertiroidi saptanmıştı. Fizik bakıda 14 olguda guatr mevcuttu. Olguların %21’inde (n=6) hafif veya 
orta şiddette göz tutulumu izlendi. Tiroid stimulan hormon (TSH) düzeyi baskılı, serum serbest tiroksin 
ve triiyodotironin seviyeleri yüksekti. Tüm olgulara 0,2-0,5 mg/kg dozda metimazol başlanmıştı. 
Medikal tedaviye yanıt alınamayan olgu olmamakla birlikte, 4 olguda ilaç kesiminden 1-6 ay sonra nüks 
saptandı. Tedavi sürecinde ilaca bağlı karaciğer enzim yüksekliği ve kemik iliği baskılanması açısından 
ALT, AST ve hemogram tetkikleri düzenli olarak değerlendirildi. Bir olguda ilaca bağlı kolestaz gelişmesi 
nedeniyle cerrahiye yönlendirildi.

Tartışma: Çocukluk çağında görülen tiroid fonksiyon bozukluklarının sadece %2-6’sının tirotoksikoz 
ile başvurduğu bildirilmiştir. Olguların çoğu 10-15 yaş arasında tanı alır ve 5 yaşından önce görülmesi 
nadirdir. Kızlarda erkeklere oranla 5 kat daha sık görüldüğü bilinmektedir. Klinik bulguların silik olması 
ve şiddetli infiltratif oftalmopatinin olmamasıile erişkin tipi hastalıktan ayrılır. Uzun süreli medikal 
tedaviyle dahi remisyon %50-60 olguda görülmektedir.

Sonuç: Uzun süreli tedaviye rağmen persiste eden guatr varlığı, yüksek tiroid stimulan antibody (TSAb) 
düzeyleri, kısa süreli tedavi ile hipertiroidinin kontrol altına alınamadığı hastalarda ve prepubertal 
olgularda remisyon oranları daha düşük bildirilmiştir. Olguların ilaç kesilmesi durumunda dahi uzun 
süreli izlemi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hipertiroidi, graves hastalığı, haşimoto tiroidit
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S-035
Juvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Hastalarda Metotreksat Kullanımına Bağlı Yan Etki Araştırması
Vafa Guliyeva1, Özlem Akgün1, Fatma Gül Demirkan1, Nuray Aktay Ayaz1

1İstanbul Tıp Fakültesi

Giriş: Juvenil idiyopatik artrit (JİA) tedavisinde ilk tercih edilen ve en sık kullanılan hastalık modifiye 
edici ilaç, düşük doz metotreksattır. İlacın tercih edilme nedenleri, etkinlik ve güvenlik profilinin 
iyi olması ve maliyetinin düşük olmasıdır. Ancak hastaların bir kısmında metotreksata bağlı yan 
etki gelişimi nedeniyle tedaviye ara verilmesi ya da kesilmesi gerekebilmektedir. Bu çalışmamızda 
metotreksat kullanan JİA hastalarında gelişen lokal ve sistemik yan etkiler özetlenmiştir.

Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2015 - Ocak 2022 yılları arasında izlenen 813 JİA tanılı hastadan 
metotreksat kullanan ve yan etki gelişen hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: JİA tanısı olan 813 hastanın 605’i (%74,4) metotreksat tedavisi almıştı. Hastaların ortalama 
tanı yaşı 6,5 ± 2,55 yıl ve kız/erkek oranı 1,6 idi. Metotreksat başlama yaşı 6,9 ± 1,4 yıldı. Hastaların 
28’inde (%4,6) metotreksat tedavisi yan etki gelişimi nedeniyle kesilmek zorunda kalmıştı. Bunlardan 
6’sı (%21,4) oral, 22’si (%78,5) subkutan formda metotreksat kullanmıştı. Gelişen yan etkiler sıklık 
sırasına göre mide bulantısı ve dispeptik şikayetler (17, %60,7), enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklık 
şeklinde lokal yan etkiler(6, %21,4) ve transaminaz yüksekliğiydi (5, %17,8). 20 hastada gelişen yan 
etkinin ortadan kalkması sonrası tedaviye tekrar devam edilmişti. Oral metotreksata bağlı yan etki 
geliştiren 4 hastada subkutan forma geçildiğinde dispeptik yakınmaların kaybolduğu gözlemlendi. 
Sekiz hastanın 5’inde transaminaz yüksekliğinin düzelmemesi; 3’ünde ise dispeptik yakınmalar 
geçmediği için tekrar metotreksat tedavisi başlanmadı. Transaminaz yüksekliği devam eden 5 hastanın 
çocuk gastroenteroloji konsültasyonu sonrası etyolojiye yönelik yapılan tetkikleri normal olarak 
sonuçlandı. Hiçbir hastada herhangi ciddi bir komplikasyon ya da yan etki gelişmedi.

Tartışma: Çalışmamıza göre oral metotreksata bağlı gastrointestinal yan etki nedeniyle ilaç kullanımı 
zorlaşırsa diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan önce subkutan metotreksat formuna geçilmesi 
düşünülebilir.

Sonuç: Metotreksat JİA tedavisinde oldukça sık kullanılan bir ilaç olmasına rağmen yan etkiler nedeniyle 
tedavi devamlılığı sağlanması zor olabilmektedir. Yan etkilerin yönetimi hastaların yönetiminde önemli 
bir konudur.

Anahtar Kelimeler: Juvenil idiyopatik artrit, metotreksat, hastalık modifiye edici ilaç
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S-036
Gestasyonel Diyabeti ve Maternal Obezitesi Olan Anne Çocuklarında Subklinik Ateroskleroz ve 
Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Melda Ekici Avcı1, Öykü Tosun1

1Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Giriş: Maternal obezite ve gestasyonel diyabet (GDM) sadece anne sağlığını etkilememekte 
çocuklarda kardiyometabolik problemlere yol açarak ileriki yaşlarda kardiyovasküler hastalıklar için 
risk oluşturmaktadır.

Yöntem: Anamnezde GDM veya maternal obezite öyküsü olan 3 ile 12 yaş arası 48 çocuk çalışma 
grubu ve 33 adet kontrol grubu alındı. Tüm çocukların antropometrik ve kan basıncı ölçümleri alındı. 
Açlık serum lipidleri, glukoz, insülin düzeyleri, tiroid fonksiyon testleri belirlendi. Elektrokardiyografik 
ve ekokardiyografik değerlendirmeleri yapıldı. Anamnez sırasında çocukların doğum öyküsü, anne 
sütü alım süresi, annelerin sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri öğrenildi.

Bulgular: Çalışma grubunda yüksek dansiteli lipoprotein düzeyi anlamlı derecede düşük (p=0,028), 
trigliserit, tiroid stimülan hormon ve serbest triiyodotironin düzeyleri anlamlı yüksekti (sırasıyla 
p=0,026, p=0,002, p<0,001). Çalışma grubunun karotis intima media kalınlığı, epikardiyal yağ dokusu, 
arteriyel stiffness değerleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artmış (sırasıyla p<0,001, p<0,001, 
p=0,003), arteriyel distensibilite ve arteriyel strain değerleri ise anlamlı düzeyde azalmıştı (sırasıyla 
p=0,003, p=0,008). Annelerin sosyoekonomik durumunun çocuklar üzerindeki etkisinde maternal 
obezitesi olan ve çalışmayan anne çocuklarının sol ventrikül kitlesi ve LVIDd değerleri kontrol grubuna 
göre anlamlı düzeyde artmış (sırasıyla p=0,04, p=0,03), GDM’li anne çocuklarında aylık ev geliri düşük 
olanların arteriyel distensibilite ve strain parametreleri yüksek olanlara göre anlamlı düzeyde azalmış 
(sırasıyla p=0,039, p=0,033), arteriyel stiffness değeri ise anlamı düzeyde artmıştı (p=0,028). ROC 
analizinde subklinik ateroskleroz için her iki grupta en sensitif ve spesifik parametreler sırasıyla EYD, 
CIMT ve arteriyel stiffness olarak bulundu.

Çalışma grubu çocuklarda ROC analizi
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BMI ile CIMT, EATT, LV Mass ilişkisi

CIMT, EATT ve LV Mass çocukların BMI ile korele olmasına rağmen aynı BMI değer aralığındaki 
ölçümlerde çalışma grubu, kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksek değerlerde dağılım gösterdiği 
görülmüştür.

Çocukların Klinik ve Antropometrik Özellikleri

  Maternal Obezite 
(n=27) ort+SDS

G e s t a s y o n e l 
Diyabet (n=21) 
ort+SDS

Kontrol Grubu  (n=33) 
ort+SDS

    p

değeri

Boy (cm) 127,9±17 131,7±18,7 105±28,8 0,278

Kilo (kg) 34,8±14,8 33,7±13 32,6±11 0,968

BMI (kg/m²) 20,7±4,3 18,84±4 17,75±3,5 0,013

Bel Çevresi 71,2±14,6 68,6±12,9 66±9,5 0,456

Üst-Orta Kol 
Çevresi 23,3±3,9 22,2±4,2 21,5±3,6 0,193

El bileği Çev-
resi 15,1±1,7 14,7±1,3 14,5±1,3 0,42

Sistolik Kan Ba-
sıncı 99,6±15,7 98,9±15,7 104,4±9,9 0,24

Diyastolik Kan 
Basıncı 60,8±14 61,2±14 69,3±8,6 0,035
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Çocukların Klinik ve Antropometrik Özellikleri
. Laboratuvar ve EKO bulguları

 

Maternal Obe-
zite (n=27)

ort+SDS

G e s t a s y o n e l 
Diyabet (n=21)

ort+SDS

Kontrol grubu 
(n=33)

ort+SDS

p değeri

HOMA-IR 1,8±1,4 2,17±1,8 1,37±0,6 0,316

TSH (uIU/ml) 2,04±0,75 2,16±0,98 1,46±0,57 0,002

FT4 (ng/dl) 1,02±0,1 0,96±0,1 1,14±0,6 0,281

FT3 (pg/ml) 4,22±0,5 4,15±0,5 3,66±0,6 <0,001

HDL (mg/dl) 56,5±12,5 51±11,7 60,8±13,5 0,028

LDL (mg/dl) 92,8±26,3 79,7±22,9 87,3±20,4 0,147

Trigliserit (mg/dl) 107,8±75,4 125,2±86,6 68,8±21,2 0,026

Aortik PWV (cm/sn) 108,5 ±2 104,9±16,2 107,3±19,7 0,856

LV kitle (gr) 66,7±28,1 67,8±24,3 67,3±19,2 0,805

Epikardiyal yağ dokusu (mm) 4,7±1,2 4,3±1,14 2,77±1,31 <0,001

CIMT (mm) 1,12±0,34 1,1±0,33 0,79±0,16 <0,001

Arteriyel Distensiblity (cm².dyn) 0,0097±0,007 0,01±0,011 0,014±0,007 0,003

Arteriyel Strain 0,19±0,15 0,17±0,12 0,26±0,12 0,008

Arteriyel Stiffness (mmhg) 15,87±14,35 17,86±14,9 7,48±4,26 0,003
. Laboratuvar ve EKO bulguları
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Annelerin kronik hastalık, çalışma durumu ve aylık ev geliri ile çocukların ekokardiyografik 
parametrelerinin karşılaştırılması

Maternal Obezite Kronik Hastalık Var 
ort+SDS

Kronik Hastalık Yok

ort+SDS
P değeri

Karotis Sistolik Çap (mm) 5,5±0,77 4,58±1,01 0,02

Karotis Diyastolik Çap (mm) 4,7±0,78 3,87±0,88 0,03

CIMT (mm) 1,3±0,37 1,03±0,29 0,03

Maternal Obezite
Anne Çalışıyor 

ort+SDS

Anne Çalışmıyor

ort+SDS
 

LV kitle (gr) 44±12,35 70,8±28,28 0,04

LVIDd (cm) 3,1±0,19 3,8±0,59 0,03

Gestasyonel Diyabet
Aylık ev geliri (<4000 tl)

ort+SDS

Aylık ev geliri (>4000 tl)

ort+SDS
 

Arteriel Distensibilite  (cm².
dyn-1) 0,007±0,01 0,01627±0,01 0,039

Arteriel Strain 0,12±0,11 0,23±0,11 0,033

Arteriel Stiffness (mmHg) 24,03±16,62 9,65±6,46 0,028
Annelerin kronik hastalık, çalışma durumu ve aylık ev geliri ile çocukların ekokardiyografik 
parametrelerinin karşılaştırılması

Tartışma: Fetal programlama hipotezine göre, intrauterin ortamdaki fizyolopatolojik değişikliklerin 
çocukların kardiyometabolik ve nörogelişimini etkilediği düşünülmektedir. Çalışmamız GDM ve 
maternal obezite varlığının yanı sıra kötü sosyoekonomik düzeyin, artan stres faktörleri ve bilinçsiz 
beslenmenin hem anne hem de çocuklarda olumsuz sonuçlarını göstermiştir. Çalışmamız tüm bu risk 
faktörlerinin geniş bir yaş aralığında araştırıldığı literatürdeki ilk çalışma özelliği göstermektedir.

Sonuç: Gebelik sırasında kötü glisemik kontrol ve alınan fazla kilo çocukların sadece yenidoğan 
döneminde değil uzun dönemde kardiyometabolik açıdan olumsuz sonuçları olduğunu 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel kompliyans, Epikardiyal yağ doku, Karotis intima media, Gestasyonel 
diyabet, Maternal obezite
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S-037
Çocuklarda QT Dispersiyonu ile Demir Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Elvan Zengin1, Öykü İsal Tosun1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
Giriş: Demir eksikliği anemisi tüm dünyada yaygın olarak görülen ve özellikle gelişme çağındaki 
çocukları etkileyen önemli bir sorundur. Demir eksikliği anemisi sadece hematolojik bir hastalık 
değil multisistemik etkileri olan bir durumdur. Kardiyovasküler sistem de demir eksikliği anemisinin 
etkilediği sistemlerden biridir. Çalışmamızda özellikle aritmi öngörüsünde önemli bir parametre olan 
QT dispersiyonu ile demir parametreleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmamız kapsamında demir eksikliği anemisi tanılı 30 hasta ile sağlıklı 42 çocuktan oluşan 
kontrol grubu oluşturuldu. Her iki grubun hemoglobin, serum demir düzeyi, total demir bağlama 
kapasitesi, transferrin saturasyonu ve ferritin düzeyleri kaydedildi. Vaka ve kontrol grubundaki 
hastaların 12 derivasyonlu yüzeyel EKG leri çekilerek, KTA, P dalgası, QRS kompleksi, QTd, QTcd 
hesaplanarak kaydedildi
Bulgular: Kontrol ve hasta grupları arasında cinsiyet ve yaş ortalamaları karşılaştırılmasında herhangi 
bir anlamlı fark saptanmadı. İki grup hematolojik parametreler açısından karşılaştırıldığında, vaka 
grubunda Hb, serum demir düzeyi, transferrin saturasyonu ve ferritin kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak düşük bulundu. TDBK ise vaka grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmış saptandı. 
EKG parametreleri karşılaştırıldığında, vaka grubunda Qtmax, Qtmin, Qtmean değerleri ve ortalama 
QRS süresi hasta grubuna göre anlamlı derecede daha düşük bulundu(p<0,05). Ortalama QTd; vaka 
grubunda 31,60±8,49 ms, kontrol grubunda ise 25,52±8,33 ms olup; vaka grubunda anlamlı olarak 
yüksek saptandı(p değeri: 0,003). Ortalama QTcd ise vaka grubunda 42,57±10,47 ms, kontrol grubunda 
34,33±10,02 ms olup, hasta grubunda anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p değeri: 0,003).
Hematolojik parametrelerin vaka ve kontrol grubunda kıyaslanması

 
Kontrol Hasta

    p
Ort. s.s. Medyan Ort. s.s. Medyan

Hb (g/dl) 13,56 ±1,24 13,20 9,90 ±1,46 10,25 <0,001
Demir(µg/dl) 89,12 ±30,41 83,50 28,50 ±11,47 27,50 <0,001
TDBK (µg/dl) 313,83 ±42,43 313,00 386,37 ±51,78 382,50 <0,001
TSAT (%) 28,74 ±10,79 27,00 7,60 ±3,78 6,75 <0,001
Ferritin(ng/ml) 33,53 ±21,53 25,20 7,13 ±11,63 2,65 <0,001
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EKG Parametrelerinin vaka ve kontrol gruplarında kıyaslanması

 
Kontrol Hasta

P
Ort. s.s. Medyan Ort. s.s. Medyan

KTA (dk) 93,50 ±22,73 92,50 104,17 ±22,41 105,00 0,052
Q t m a x 
(ms) 346,67 ±32,00 348,00 328,13 ±35,69 332,00 0,029

Qtmin ( 
ms) 321,14 ±32,32 322,00 296,53 ±35,10 292,00 0,003

QTd ( 
ms) 25,52 ±8,33 24,00 31,60 ±8,49 32,00 0,003

Qtmean 
( ms) 334,25 ±31,78 334,25 312,28 ±35,30 314,30 0,012

Qtcmax 
( ms) 429,69 ±21,84 428,00 430,97 ±22,51 438,00 0,437

Qtcmin 
( ms) 395,00 ±24,93 390,00 388,47 ±19,88 389,50 0,315

QTcd ( 
ms) 34,33 ±10,02 35,50 42,57 ±10,47 40,50 0,003

Qtcme-
an ( ms) 412,91 ±22,80 408,70 409,88 ±20,97 415,95 0,648

Pmax ( 
ms) 91,43 ±7,04 92,00 92,93 ±6,27 94,00 0,372

Pmin ( 
ms) 63,43 ±10,40 64,00 66,53 ±8,82 66,00 0,198

Pd ( ms) 28,19 ±8,56 28,00 25,67 ±8,54 24,00 0,221
QRS ( 
ms) 79,81 ±12,80 80,00 71,33 ±10,56 70,00 0,004

 
Tartışma: Çalışmamızda çocuklarda demir parametreleri ile QT dispersiyonu arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Demir eksikliği anemisi tanılı hastalarla sağlıklı kontrol grubu 
karşılaştırıldığında, DEA grubunda QTd ve OTcd anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Demir eksikliği anemisi tanılı hastalarda da artmış QTd artmış aritmi riskiyle ilişkili olabilir. 
Pediatrik populasyonda bu konuda yapılmış çalışmalar yetersiz olup daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
vardır.

Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği, elektrokardiyografi, QT dispersiyonu
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S-038
Antenatal ve Erken Postnatal Hidronefroz Tanısı Alan Hastaların İzlemi
Bilge Sandal1, Nilüfer Göknar2, Diana Üçkardeş2, Emre Keleşoğlu2, Cengiz Candan2

1Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi Anabilim Dalı

Giriş: Antenatal hidronefroz renal pelvis ve/veya kalikslerin genişlemesidir.Toplayıcı sistemin geçici 
dilatasyonundan, klinik anlamlı olabilecek üriner sistem darlıkları veya vezikoüreteral reflü gibi böbrek 
ve toplayıcı sistemin konjenital anomalilerine kadar dağılım göstermektedir. Hidronefrozun şiddetinin 
belirlenmesinde hangi evreleme sisteminin kullanılacağı, klinik önemi olan hidronefrozların ve erken 
dönemde cerrahi gereksinimi olabilecek hastaların geçici hidronefrozlardan ayrımının yapılabilmesi 
önemlidir. Bu çalışmanın amacı antenatal ve erken postnatal hidronefroz saptanan olguların klinik 
değerlendirilmesi, postnatal değerlendirme, izlem tanımına katkıda bulunmak, evreleme sistemleri 
arasında üriner sistem anomalisi saptama açısından karşılaştırma yapılmasıdır.

Yöntem: Çalışmaya Ocak 2013-Ocak 2019 tarihleri arasında doğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji polikliniklerine antenatal veya erken postnatal 
dönemde saptanan hidronefroz nedeniyle başvuran, en az 6 ay takibi olan 180 hasta dahil edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 180 hastanın (%78erkek) %42’si non-patolojik tanı alırken, %21’inde 
üreteroplevik bileşke darlığı, %14’ünde vezikoüreteral reflü saptandı.Birinci ay ultrasonografide 
hem ön-arka çap sınıflama sistemine, hem SFU sınıflama sistemine göre hidronefrozun şiddeti 
arttıkça obstruktif patolojilerin (en sık üreteropelvik bileşke darlığı) görülme sıklığının arttığı, VUR 
tanısının öngörülmesinde ultrasonografi bulgularının tahmin gücünün yetersiz olduğu görüldü. 
Ultrasonografideki parankim incelmesi ve ekojenite artışının hidronefroz şiddetinden bağımsız 
patolojik tanıyı desteklediği görüldü.Hidronefroz derecesinin artışıyla MAG-3 sintigrafisinde 
obstruksiyon görülme ve cerrahiye gitme oranlarında istatistiksel anlamlı artış görüldü (p<0,001). 
Patolojik tanılı olgularda idrar yolu enfeksiyonu ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçirme sıklıkları 
non-patolojik gruba göre anlamlı yüksek saptandı (p<0,001). Birinci ay USG bulgularına göre, patolojik 
tanı öngörme açısından ÖAÇ için %85,3 sensitivite, %71,3 spesifite; SFU için %94,1 sensitivite, %52,8 
spesifite; UTD sınıflaması için %83,8 sensitivite, % 79,6 spesifite değerleri saptandı.

Tartışma: Postnatal USG bulgularının ayrıntılı değerlendirilmesi hastalığın seyri ve tanının patolojik 
olması yönünde bize fikir vermektedir.

Sonuç: Hangi evreleme sisteminin kullanılması gerekliliği konusunda fikir birliği olmamasına rağmen 
hem pelvis ön arka çap verileri hem de kaliks genişlemesi, parankim etkilenim durumları, üreter ve 
mesane patolojilerini de içermesi bakımından patolojiyi öngörmede UTD sınıflama sistemi değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Antenatal hidronefroz, ön-arka çap, üreteropelvik bileşke darlığı, vezikoüreteral 
reflü
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S-039
Çocukluk Çağında Antibiyotik İlişkili Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi
Müge Merve Akkitap Yiğit1, Leman Tuba Karakurt2, Hayrunnisa Bekis Bozkurt2, Mustafa Arga2, 
Özlem Cavkaytar2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji İmmünoloji Bilim Dalı

Giriş: Antibiyotik ilişkili aşırı duyarlılık reaksiyonu (ADR) şüphesiyle başvuran hastalarda gerçek ADR’nin 
belirlenmesi ve risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: 1 Eylül 2017 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında antibiyotik ilişkili ADR şüphesiyle ile başvuran 
hastalara indeks-reaksiyon ilişkili ENDA anketi dolduruldu, demografik ve diğer klinik verileri 
kaydedildi. Gerekli durumlarda hastalara ADR ilişkili tanısal testler [Deri prik testi (DPT), intradermal 
test (İDT) ve/veya provakasyon testi] uygulandı. Testleri pozitif olanlar veya tıbbi kayıtlarla dökümante 
edilmiş antibiyotik ilişkili anafilaksi veya Stevens-Johnson Sendromu/Toksik Epidermal Nekrolizis (SJS/
TEN) olanlar gerçek ADR olarak kabul edildi.

Bulgular: 1 Eylül 2017 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında antibiyotik ilişkili ADR şüphesiyle 223 hasta 
286 reaksiyon ile başvurdu, 183 hasta [5(3-8)yaş, %50,2’si erkek] ve 241 reaksiyon tanısal yönden 
değerlendirildi. Değerlendirilen ve değerlendirilemeyen hastalarda demografik özellikler, alerjik 
hastalıklar ve atopi yönünden farklılık saptanmadı. Otuz hastada (%16.3), 38 reaksiyonda (%15.7) 
gerçek ADR saptandı. Bu 30 hastadan 28’inde beta- laktam ilişkili ADR ikisinde beta-laktam olmayan 
antibiyotik-ilişkili ADR vardı. En sık başvuru şüpheli Amoksisilin-klavulonat ilişkili (%59.7) ADR 
nedeniyle olmasına rağmen en sık seftriakson (%52.7) alerjisi saptandı. Üç reaksiyon antibiyotik ilişkili 
SJS/TEN, 25 reaksiyon tıbbi kayıtlarla dökümante edilmiş antibiyotik ilişkili anafilaksi, dört reaksiyon 
DPT ile ve 6 reaksiyon İPT ile tanı aldı. Gerçek antibiyotik ilişkili ADR riskini kronik hastalık varlığı 
(OR:2.95, %95GA:1.172-7.44, p=0.022); reaksiyonun ilaç alımını takiben ilk 1 saatte olması (OR:7.39, 
%95GA:1.175-46.511, p=0.033); gastrointestinal-sistem bulgularının (OR:13.1, %95GA:2.275-76.127, 
p=0.004), solunum-sistemi bulgularının (OR:15.48, %95GA:2.81-85.22, p=0.002) ve kardiyovasküler 
sistem bulgularının eşlik etmesi (OR:54.65, %95GA:2.38-1252.63, p=0.012), ADR-ilişkili hastanede yatış 
öyküsünün (OR:23.7, %95GA:5,03-11,702, p<0,001) arttırdığı bulundu.

Tartışma: Gerçek ilaç ilişkili ADR’nin, şüpheli reaksiyon sıklığına göre çok daha düşük bulunması bu 
hastalarda rasyonel tanısal değerlendirmenin önemini ortaya koymaktadır.

Sonuç: Seftriakson, bir beta-laktam ilaç olarak en sık antibiyotik ilişkili ADR nedeni olarak tespit 
edilmiştir. Antibiyotik ilişkili ADR’de sistem tutulum özellikleri ve hastaneye yatış gereksinimi olması 
gerçek ADR riskini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: anafilaksi, antibiyotik alerjisi, beta-laktam antibiyotik alerjisi, ilaç aşırı duyarlılık 
reaksiyonları, risk faktörleri
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S-040
Sık Karşılaşılan Semptomlardan Nadir Bir Hastalığa: İnfantil Pompe
Havva Yazıcı1, Aslı Ece1, Reşit Ertürk Levent1, Eser Yıldırım Sözmen1, Mahmut Çoker1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Pompe hastalığı (OMIM 232300), asit alfa – glukozidaz (asit maltaz) eksikliği sonucunda 
lizozomlarda glikojen birikimi ile seyreden otozomal resesif geçişli bir lizozomal depo hastalığıdır. 
İnfantil, juvenil ve erişkin dönemde ortaya çıkan 3 farklı klinik alt grup vardır. İnfantil Pompe hastalarının 
erken tanı alıp erken tedavisi başlanması mortaliteyi azaltmak için çok önemlidir.

Yöntem: Ege Üniversitesi Metabolizma ve Beslenme Bilimdalı’nda, Ocak 2008 – Ocak 2022 tarihleri 
arasında izlenmiş olan 16 İnfantil Pompe tanılı hasta ile retrospektif çalışma gerçekleştirildi. İnfantil 
Pompe tanılı hastalarımız demografik, klinik ve kardiak ve genetik analiz bulguları ile birlikte 
değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hasta grubumuzda eşit cinsiyet dağılımı, 11 hastamızın öyküsünde (% 68) akraba evliliği 
bulundu. İki hastamız kardeş idi. Hastalarımızın ortalama tanı yaşı 4.43 ay (SDS ±2.27) ve ortanca 
tanı yaşı 4 ay (min:1-max:9) olarak saptandı. Fizik muayene ve incelemelerde en sık saptanan bulgu 
hipotonisite (14/16) ve ardından solunum sistemine ait bulgular (8/16) geliyordu. Hastalarımızın 
hepsinde AST, ALT, LDH ve CK artmış olarak bulundu. Ekokardiografide en sık saptanan bulgu HKMP 
(12/16) idi. Tüm hastalarımızda enzimatik tanı mevcut olup, moleküler inceleme 15 hastamızda mevcut 
idi. Tanı anında kaybedilmiş olan 3 hastamız enzim replasman tedavisi alamamıştı.
Klnik ve Laboratuvar Bulguları

Tartışma: İnfantil Pompe hastalığında tanıya götürecek olan ilk ana ipuçları solunum, kardiak ve 
nörolojik bulgulardır. Bu bulgular erken infant dönemde ortaya çıkar. İnfant hastalarda pediatri 
hekiminin sık karşılaşacağı solunum sıkıntısı gibi semptomların ayırıcı tanısında İnfantil Pompe hastalığı 
akılda tutulmalıdır. Buna yönelik en basit test olarak hızlıca Kreatin kinaz (CK) düzeyi bakılmalıdır.

Sonuç: Erken tanı ile erken dönemde enzim replasman tedavisinin başlanması ile mortalite azaltılıp 
yaşam süresi uzatılabilir.

Anahtar Kelimeler: Solunum sıkıntısı, Kardiyomyopati, Hipotoni, İnfantil Pompe, enzim replasman 
tedavisi
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S-041
Ağır Konjenital Nötropeni Tanısıyla İzlenen 21 Vakanın Demografik Özellikleri, Klinik, 
Laboratuvar Bulguları ve Klinik Seyirleri
İbrahim Cemal Maslak1, Deniz Çağdaş Ayvaz2, Fatma Gümrük3, İlhan Tezcan2

1Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji 
Hastalıkları 
2Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk İmmünoloji 
3Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji

Giriş: Ağır konjenital nötropeni (AKN), nötrofil granülositlerin olgunlaşmasında bozulma ile karakterize, 
heterojen nadir bir hematolojik hastalık grubudur. Periferik kanda absolü nötrofil sayısı (ANS) 500 hücre/
μL’ nin altında olup olguların büyük çoğunluğunda kemik iliği incelemesinde promiyelositer evrede 
matürasyon duraklaması vardır. Ağır konjenital nötropenisi olan hastalar, yaşamlarının ilk aylarında 
başlayan, tekrarlayan ve sıklıkla yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara meyillidirler. Bu çalışmada, 1985-
2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk İmmünoloji Ünitesinde AKN tanısı ile izlenmekte 
olan hastaların klinik, immünolojik ve antropometrik özellikleri incelenerek olguların multidisipliner 
olarak değerlendirilmesini sağlayacak parametrelerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: AKN tanısı ile izlenmekte olan 21 hasta çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: 21 hastanın 13’ ü kız (%61,9), 8’ i erkek (%38,1) idi. Hasta yaşının ortalama 11,8 ±6,8 yıl ( 
dağılım: 2,5-28 yıl, ortanca: 11,5 yıl ) olduğu görüldü. Moleküler çalışma yapılan 17 hastanın ( %80,9) 6’ 
sında (%35,2) HAX-1 geninde, 1 hastada (%5,8) G6PC3 enzimini kodlayan gende mutasyon saptanırken 
10 hastada (%58,8) herhangi bir mutasyon saptanmadı. 1 hastada miyelodisplastik sendrom (MDS)’ ye 
lösemik transformasyon gelişti. Kemik iliği sitogenetik analizinde anomaliye rastlanmadı. 18 hastada 
(%85,7) periodontal hastalık bulguları mevcuttu. 17 hastanın 9’ unda (%52,9) osteopeni/osteoporoz 
saptandı. Bu hastaların hiçbirinde kemik kırığı hikayesi veya kemik ağrısı bulguları yoktu. Düşük doz 
G-CSF tedavisi alan hastaların 5’ inde (%45,4) osteopeni/osteoporoz varken, yüksek doz G-CSF tedavisi 
alan hastaların 4’ ünde (% 40) osteopeni/osteoporoz saptandı. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı (p = 0,63). Düşük doz G-CSF tedavisi alan hastaların hiçbirinde malignite gelişmezken, 
malign transformasyon saptanan hasta yüksek doz G-CSF almakta idi.

Tartışma: Bu çalışmada; AKN olgularında ,genetik mutasyondan ve G-CSF dozundan bağımsız olarak 
büyüme geriliği, osteoporoz, periodontal hastalık riskinin arttığı gösterilmiştir.

Sonuç: AKN hastaları; büyüme geriliği, periodontal hastalık, osteopeni/osteoporoz gelişimi açısından 
ilgili bölümlerle multidisipliner yaklaşım ile periyodik olarak değerlendirilmeli, malign transformasyon 
açısından yıllık kemik iliği incelemesi tekrarlanmalı ve sitogenetik anomaliler açısından da analiz 
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ağır konjenital nötropeni, G-CSF, HAX-1, Osteoporoz, Malign transformasyon
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S-042
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniğinde İzlenen Demir Eksikliği Anemisi Tanılı Hastalarda 
Vitamin B12, Folat ve Vitamin D Eksikliklerinin Karşılaştırılması
Şerife Ece Ulu1, İlyas Tolga Erkum2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, İstanbul

Giriş: Mikrobesin eksikliği gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Tüm dünyada en sık görülen mikrobesin eksikliği demir eksikliğidir. Demirin vücutta asıl görevi 
hemoglobin sentezi olduğu için eksikliğinde en sık demir eksikliği anemisi saptanır. Çoğu mikroelement 
vücutta hücrelerin büyüme ve gelişmesi farklılaşması DNA ve RNA sentez ve onarımında görevlidir. 
Vitamin D eksikliği çocukluk çağında sık karşılaşılan ve sağlık bakanlığınca bebeklik dönemde 
profilaksi ile önlenmeye çalışılan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Başta kemik metabolizması olmak 
üzere diger birçok sistemde etkisi olan vitamin D eksikliğinin semptomları yaşa ve eksiklik düzeyine 
bağlı olarak değişebilmektedir.

Yöntem: Çalışmamızda Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji polikliniğinde demir eksikliği ve anemisi tanısıyla 
takip edilen 5-10 yaş arası 197 hastanın vitamin B12, folat ve vitamin D eksiklikleri retrospektif olarak 
incelendi.

Bulgular: Demir eksikliği anemisi tanısı ile başvuran %66,5’i kız olmak üzere 5-10 yaş arası toplam 
197 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Ortalama tanı yaşı 7.6 (±1.6) olarak bulundu. Vitamin B12 
eksikliği %18,3, folat eksikliği %20,3 vitamin D yetersizliği %87,8 saptanmıştır. Yaş grupları arasında 
mikroelement eksikliği açısından anlamlı fark saptanmadı. Cinsiyete göre incelendiğinde B12 vitamin 
eksikliklerinde anlamlı fark saptanmazken, vitamin D ve folat ortalamları kız çocuklarında istatiksel 
anlamlı düşüktü.

Tartışma: Bu çalışma vitamin ve element eksikliklerinin temel sebebinin beslenme yetersizliği 
olduğunu düşünmekteyiz. Öğrenme çağının başlangıcında mikrobesin eksiklikleri önemli bir halk 
sağlığı problemidir. Demir eksikliği anemisi ile takip edilen olgularda diğer mikrobesin eksikliklerine 
de sık rastlanmaktadır. Bu çalışmada hastaların çoğunda D vitamini eksikliği ile birliktelik saptandı. 
Literatürde D vitamini eksikiliği ile anemi arasındaki nedensel ilişki tartışmalıdır.

Sonuç: Öğrenme başlangıç yaşlarına denk gelen 5-10 yaş grubunda nutrisyonel desteğin, büyüme 
ve hayat kalitesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Demir eksikliği olan hastaların diğer 
mikrobesin eksiklikleri açısından taranması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, Vitamin B12 eksikliği, Folat eksikliği, Vitamin D eksikliği
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S-043
Aktif Tüberküloz ile Temas Eden Çocukların Değerlendirilmesi
Berker Okay1, Gülşen Akkoç1, Hazal Helin Doğan1, Şeyma Açıkgöz1

1SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Tüberküloz (TB) dünya genelinde İnsan İmmün Yetmezlik Virüsünden sonra en sık ölüme yol 
açan ikinci enfeksiyon hastalığıdır. Dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak görülmektedir. 
Aktif tüberküloz ile temaslı olgulara anti-tüberküloz profilaksi verilmesi ile hastalığın bu olgularda 
görülmesinin önlenebilmesi ve başka kişileri bulaşması engellenebilmesi sağlanabilmektedir.

Yöntem: Bu çalışma 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Polikliniği’ne başvuran aktif TB’li birey ile teması olan 0-18 
yaş arası çocukların retrospektif ve kesitsel taranmasını kapsamaktadır. Olgulardan istenmiş olan 
demografik verileri, kan tahlilleri, radyolog yorumlu ön-arka akciğer grafisi ve toraks BT ve PPD 
boyutları ile hastalık/enfeksiyon durumları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Toplam 94 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Olguların %53,2’si (n= 50) kız, ortanca yaş 78 ay 
idi. Obez, hafif kilolu, malnütre ve boy kısalığı sırasıyla 7, 4, 4 ve 1 olguda saptandı. Olguların sırasıyla 
%60,6’sında (n=57) index vaka ev içindeydi. Laboratuvar değerleri incelendiğinde ortalama beyaz 
küre 7617 ± 2999/mm3, ortalama hemoglobin değeri 12,4 ± 1,2 g/L, ortanca C-reaktif protein değeri 
0,5 gr/L, ortanca eritrosit sedimentasyon hızı 3 mm/saat, ortanca 25-OH vitamin D değeri 11,7 µg/L, 
ortalama vitamin B12 değeri 275 ±112 µg/L, ortalama folik asit 9,08 ± 3,64 µg/L ve ortanca demir değeri 
735 µg/L idi. Olguların 7’sine (%7,4) profilaksi verilmedi, 63 olguya (%67) izoniazid, 7 olguya (%7,4) 
rifampisin verildi. Bir olguya anti-tüberküloz tedavi başlandı. Olgulara nutrisyenel destek amacıyla 
34 olguya vitamin D replasmanı, 7 olguya B12 vitamini replasmanı, 3 hastaya demir replasmanı ve 3 
hastaya folik asit replasmanı verildi.
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Temas edilen aktif TB’li kişi dağılımı

Temas edilen aktif TB’li kişi  

Baba n:26 (%27,7)

Anne n:21 (%22,3)

Anne ve Baba n:10 (%10,6)

Aktif TB teması sonrası profilaksi dağılımı

Yok n:7 (%7.4)

İzoniazid n:63 (%67)

Rifampisin n:7 (%7.4)

Tartışma: Çocukluk çağı tüberkülozunda kaynak olgunun saptanması, takibi ve etkin bir biçimde 
tedavisi yüzlerce tüberküloz enfeksiyonunun önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Sonuç: Özellikle, çocukluk yaş grubu hastaların korunması için kaynak olgunun saptanması, temasın 
öğrenilmesi ve uygun tedavinin başlanması önemlidir. Ayrıca indeks vakanın temasta bulunduğu 
riskli grupların da belirlenerek uygun önlemlerin alınması TB’nin yayılmasının önlenmesinde yardımcı 
olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aktif tüberküloz, Temas, Çocukluk çağı, Koruyucu tedavi
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S-044
Konservatif Tedavi Alan Parapnömonik Efüzyon/Ampiyem Hastalarının Hastanede Kalış 
Süresini Etkileyen Faktörler
Sinem Can Oksay1, Ahmet Yılmazer1, Zeynep Reyhan Onay1, Yetkin Ayhan1, Deniz Mavi1, Gülay Bilgin1, 
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa2, Saniye Girit1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Göğüs 
Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Çocukluk çağında parapnömonik efüzyon/ampiyemlerde erken tanı ve uygun antibiyoterapi 
ile morbiditeve mortalitenin azaltılması hedeflenmektedir. Konservatif tedavi (Antibiyotik tedavisi ± 
Tüp Torakostomi ±Fibrinolitik) uygulaması sırasında hastanede uzun yatış süreleri görülebilmekte ve 
çeşitli faktörler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Konservatif tedavi alan hastalarımızın hastanede 
kalış süresini etkileyen klinik, laboratuvar ve tedaviyle ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.

Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalına Mart2017-
Temmuz 2020 tarihleri arasında parapnömonik effüzyon/ampiyem tanısı ile yatırılarak izlenen 82 
hastaçalışmaya alındı ve retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 82 hastanın 47’si (%57,3) kız, 35’i (%42,7) erkekti. Yaş ortalaması 7 yaş 4 aydı. En sık başvuru 
yakınmaları öksürük (%89,02), ateş (%75,6), takipne (%41,46) idi. %12,1 hastanın mekanik ventilatör 
gereksinimi oldu. Hastaların 45’i (%54,7) sadece antibiyoterapi ile; 19’u (%23,17) antibiyoterapi 
ve toraks tüpü ile; 18’i(%21,9)antibiyoterapi, toraks tüpü ve fibrinolitik ile tedavi edildi. Hastaların 
8’ine(%21,6) ilk 3 günde; 23’üne (%62,16)3-7. günlerde, 3’üne (%8,1) 8-15. günlerde; 2’sine(%5,4) 15. 
günden sonra toraks tüpü takıldı. Toraks tüpünün ortalama kalış süresi 12,9 gün, hastaların hastanede 
kalış süreleri ortalama 22,3 gündü. Parapnömonik effüzyon/ampiyemli çocuklarda erken dönemde 
toraks tüpü takılmasının hastanede kalış süresini kısalttığı; toraks tüpü takılmasının gecikmesi ve geç 
dönem fibrinolitik uygulanması durumunda ise hastanede kalış süresinin uzadığı görülmüştür.

Tartışma: Amerikan Göğüs Cerrahları rehberinde pediyatrik yaş grubu ampiyem tedavisinde ilk 
secenek tüp torakostomi ve fibrinolitik ajanların kullanılmasıdır. Yeterli yanıt alınmayan çocuklarda 
torakoskopik debridman ve drenaj önerilmektedir. Ampiyem cerrahi tedavisinde ise açık torakotomi 
yerine VATS debridmanı tercih edilmektedir. İlk başta kliniği iyi olan ve sadece antibiyotik tedavisi 
başlanan küçük çaplı parapnömonik efüzyonlu hastalarda 24-72 saatte tedavi cevabı yoksa toraks 
tüpü takılması tercih edilmelidir. Plevral aralığa fibrinolitik ajan verilmesinin sıvı drenajını hızlandırdığı 
bilinmektedir.

Sonuç: Parapnömonik effüzyon/ampiyemli çocuklarda erken antibiyotik tedavisi başlanması kadar, 
erkendönemde toraks tüpü takılması da önemlidir, hastanede kalış süresini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: parapnömonik efüzyon, toraks tüpü, konservatif tedavi



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

89

POSTER 
BİLDİRİ 

ÖZETLERİ



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

90

P-001
Çocukluk Çağında Nadir Bir Trombositopeni Sebebi: Amegakaryositik Trombositopeni
Aylin Canbolat Aylin1, Dilşad Koca1, Elif Selcen Yabancı Erten1, Filiz Özen2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı1 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı2

Amaç: Myelodisplastik sendromlar (MDS) ve amegakaryositik trombositopeni çocukluk çağının nadir 
trombositopeni nedenleri arasında yer alır. Başlangıç döneminde saptanan hafif veya orta düzey 
trombositopeni hastalığın immun trombositopeni gibi daha sık görülen diğer nedenlerle karışmasına 
yol açabilmektedir. Olgumuz çocukluk çağındaki trombositopenilerin ayırıcı tanısında MDS ve 
amegakaryositik trombositopenilerin de düşünülmesi gerektiğinin vurgulanması amacıyla sunuldu.

Olgu: Tam kan sayımında trombosit değeri 30 x103 /uL saptanan 14 yaşındaki kız hastanın öyküsünden 
beş yaşından beri trombosit değerlerinin 100-150 x103 /uL arasında saptandığı ve proteinürisinin 
olması nedeniyle de aralıklı olarak değerlendirildiği öğrenildi. Fizik muayenesinde boy ve kilo <3 p 
idi. Hepatosplenomegali, patolojik lenfadenopati saptanmadı. Hastanın işitme testinde sensörinöral 
işime kaybı saptandı.Diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgu yoktu. Kan sayımında WBC:4,6x 
103 / uL, neutrofil:1,53 x103 /uL, lenfosit:1,9 x103 /uL, hemoglobin:9,9g/dl, Htc %32, MCV:88 fL, 
trombosit: 20 x103 /uL, MPV: 10,8 fL olarak saptandı. Biyokimyasal tetkikleri, B12, folat düzeyi normal 
sınırlarda idi. Kromozom analizi 46 XX olup sayısal ve yapısal kromozom bozukluğu saptanmadı. Kemik 
iliği aspirasyon ve biyopsi incelemesinde eritroid seride daha belirgin olmak üzere myelodisplastik 
bulgular ve megakaryosit sayısında belirgin derecede azalma olduğugörüldü. Kemikiliğinden yapılan 
ekzom dizileme sonucunda Quebec trombosit bozukluğu fenotipi ve ayrıca moleküler karyotiplemede 
myelodisplastik sendrom (MDS) olgularında sıklıkla saptanan del 7(q21.11) saptandı. Bu bulgular 
sonucunda hastada MDS ve buna bağlı amegakaryositik trombositopeni düşünüldü. Hastanın 
trombosit transfüzyon ihtiyacının artmış olması nedeniyle kemikiliği nakli planlanarak yönlendirildi.

Sonuç: MDS çocukluk çağının nadir hastalıklarındandır. Klonal hematopoetik hastalıklar arasında yer 
alır ve sitopeniler, myelodisplazik özellikler, ineffektif hematopoez ve akut myeloid lösemi riskinde 
artış ile karakterizedir.Kromozom 7 anormallikleri bu hastalarda genellikle kötü prognoz ile ilişkilidir. 
Sitopeni ile başvuran hastalarda ayırıcı yer alması gerektiği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: trombositopeni, amegakaryositik trombositopenisi, myelodisplastik sendrom
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P-002
Eklem Kısıtlılığının Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Hastalık: Mukolipidoz Iııγ ve Yeni Büyük Delesyon
Merve Emecen Şanlı1

1Başakşehir Şehir Hastanesi

Amaç: Mukolipidoz-IIIγ (ML-IIIγ) (MIM 252605), nadir görülen, yavaş ilerleyen, en belirgin ve en morbid 
fenotipik özelliği iskelet displazisi olan, otozomal resesif metabolizma bozukluğudur. Lizozomal enzim 
N-asetilglukozamin-1-fosfotransferazın, γ alt birimini kodlayan GNPTG’deki bialelik mutasyonlardan 
kaynaklanır. Tipik klinik semptomlar progresif eklem kısıtlılığı, boy kısalığı ve hafif zeka geriliğini içerir. 
Çoğu hasta aynı zamanda kalp kapağı tutulumu sergiler ve kalça eklemlerinin harabiyeti nedeniyle 
ağrı ve hareket kısıtlılığı görülür. Biz burada erken çocukluk yaşlarında iskelet bulguları ile başvuran bir 
vakayı ve literatürde bildirilmiş hastalarla ilgili veri tabanı oluşturarak,klinik ve demografik özelliklerini 
inceledik.

Olgu: Hastamızın semptomları 3 yaşında el parmaklarında hareket kısıtlılığı ile başlamıştı. Hareket 
kısıtlılığı el bilekleri, dirsekler, dizler ve kalça eklemlerine ilerlemişti. 9 yaşındayken bilateral karpal 
tünel sendromu tanısı konmuştu. Hastamız bize 13 yaşında başvurduğu sırada hafif kaba yüzü vardı 
ve oturduğu yerden yardımsız kalkamıyordu. İntellektüel gerilik, korneal bulutlanması yoktu, aortik 
hafif yetmezlik saptanmıştı. İskelet grafilerinde dizostzis multiplex ve skolyoz mevcuttu (Şekil). 
Hastanın mevcut bulgularla mukolipidoz ön tanısı ile bakılan plazma lizozomal enzimlerinde yükseklik 
saptanması üzerine yapılan moleküler analizde GNPTG geninde 4-11 ekzonlar arasında PCR elde 
edilemedi. Hastanın tanısı mukolipidoz tip IIIγ olarak netleşti. Literatürde bugüne kadar toplam 52 
hastanın bildirildiğini gördük (Tablo). Bu hastaların kız/ erkek oranı=27/26 idi. Akraba evliliği oranı 
%82’idi. Ortalama ilk semptom yaşı 5,5 yaş idi. Tüm hastalarda iskelet tutulumu mevcutken, 2. 
sıklıktaki bulgu yaşa göre boy ve vücut ağırlığında gerilik olmasıydı. Kaba yüz görüntüsü%52, korneal 
bulutlanma %32, intelketüel gerilik %31 hastada mevcuttu. Hastaların bir kısmı juvenil romatiod artrit 
ve skleroderma tanıları ile izlenmişti.
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Tablo

  Hasta sayısı (52) % Hastamız

Cinsiyet
Kız: 26

Erkek: 26

%50

%50
Kız

Akrabalık
+:23

-:5

%82

%18
+

İlk semptom yaşı 
(ortalama)

5,5

(En erken 1,5 -el par-
maklarında hareket 
kısıtlılığı

En geç 16- diz ağrısı)

  3

İlk semptom

Eklem hareket kısıtlılığı 
%99,5

 (En sık el parmakları, 
kalça ve omurga)

Yaşı büyük 3 kişide diz 
ağrsı

  El parmaklarında hare-
ket kısıtlılığı

Kaba yüz 23 %54 +
Korneal bulutlanma 11 %32 -
İntellektüel gerilik 3/31 %31 -
Karpal tünel send-
romu 15/29 %51 +

Vücut ağırlığı <5 
persentil 20/26 %76 +

Boy <5 persentil 28/41 %68 +
Literatürdeki hastaların klinik ve demografik bulguları

Sonuç: Mukolipidoz tip 3γ, lizozomal enzimlerin lökosit içine taşınmasında bozukluk olması sonucu 
enzimlerin plazma düzeylerinin yüksek oluşu ile seyreden multisistemik bir hastalıktır. Hastaların 
iskelet bulgularının ön planda olması nedeniyle juvenil romatiod artrit, skleroderma gibi romatolojik 
hastalıklarla karışabilmektedir. Aile öyküsü, akrabalığın eşlik etmesi, ağrının eşlik etmemesi gibi 
özelliklerin olması ayırıcı tanıda mukolipidozları akla getirmelidir.

Anahtar Kelimeler: dizostozis multipleks, lizozomal depo hastalığı, iskelet displazisi, kaba yüz
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P-003
Multinodüler Guatr Tablosu ile Başvuran ve Papiller Tiroid Kanseri Tanısı Alan İki Olgu
Burçin Çiçek1, Aşan Önder Çamaş1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Amaç: Tiroid kanserleri, çocukluk çağı kanserlerinin % 0,3-2,7’sini oluştururlar. Çocukluk çağındaki 
tiroid nodüllerinin %9,2-50 ‘si malign özelliktedir ve en sık görülen grup tiroid papiller kanseridir. 
Burada multinodüler guatr (MNG) nedeniyle opere olan ve papiller tiroid kanseri tanısı alan iki olgu 
sunulacaktır.

Olgu: Olgu 1:17 yaşında kız hasta boyunda şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın TFT’si 
normaldi ve tiroid otoantikorları negatifti. Tiroglobin düzeyi 79 ng/ml (normal aralık) idi. Hastanın 
tiroid ultrasonografisinde en büyüğü 58x36 mm olan multinodüller saptandı. İİAB’si kanser açısından 
şüpheli gelen hastaya total tiroidektomi yapıldı ve patoloji sonucunda papiller tiroid kanseri saptandı. 
Olgu 2: 10 yaş 10 aylık erkek hasta boyunda şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde hastanın 
TFT’si normal, tiroid otoantikorları negatifti. Tiroglobin değeri 258 ng/ml (normal aralık) idi. Hastanın 
tiroid ultrasonografisinde en büyüğü 25x17 mm olan multinodüller saptandı. İİAB’leri kanser açısından 
şüpheli gelen hastaya total tiroidektomi yapıldı. Patoloji sonucunda papiller tiroid kanseri saptandı.

Sonuç: MNG’nin malignensi riski nodüler olanlara göre düşüktür. Tiroid nodülünün tek, sert ve ağrısız 
olması malignite riskini arttırır. Bu iki hasta da MNG olarak izlenip papiller tiroid kanseri tanısı almış 
olup, MNG hastalarının izleminde kanser riski açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: multinodüler guatr, papiller tiroid kanseri
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P-004
Alt Solunum Yolunda Nadir Bir Mikroorganizma: Rothia Mucilaginosa
Hanife Tuğçe Çağlar1, Sevgi Pekcan1, Aslı İmran Yılmaz1, Gökçen Ünal1, Esra Babayiğit1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Amaç: Rothia muciloginosa; gram pozitif, kapsüllü, hareketsiz koktur. Oral kavite ve üst solunum 
yolunum normal flora elemanıdır. Genelde bağışıklığı baskılanmış hastalarda ortaya çıkan bir fırsatçı 
patojendir. Normal immuniteye sahip hastalarda nadiren saptanır.

Olgu: 34 haftalık prematürite öyküsü olan 2,5 aylık kız hasta, solunum durması şikayeti ile çocuk 
acil servise getirilmiş. Entübe edilerek çocuk yoğun bakım ünitesine alınmış. Çocuk yoğun bakım 
ünitesinde yapılan fizik muayenesinde; hipertelorizm, sol kolda büyüklük, makroglossi, dinlemekle 
bilateral krepitan ral ve ronküs mevcuttu. Posterior-anterior akciğer grafisinde bilateral lober pnömoni 
ve atelektazi gözlendi. Bulgular aspirasyon pnömonisi ile uyumlu bulundu. Meropenem ve antireflü 
tedavi başlandı. Takibinde katater kültüründe VRE üremesi olduğu için tedavisine linezolid eklendi. 
Hastanın başvuru sırasındaki hemogram ve immunglobulin seviyeleri normaldi. Takibinde tekrar edilen 
tahlillerde IgA düşüklüğü [IgA:<6 mg/dl (13-72)] ve lenfopenisi (1690 10^3/uL) mevcuttu. IgG:521mg/
dl (294-1165), IgM:42 mg/dl (33- 154) saptandı. Takibi sırasında kliniğinde düzelme olan ve yüksek akışlı 
nazal kanül oksijen tedavisi ile servise alınan hastanın ani morarmaları devam etmesi üzerine hasta 
BPAP’a alındı. Bronkoskopide solunum yollarında hemanjiom, karina ve sağ-sol ana bronşlarda malazi 
saptandı. Bronkoalveolar lavaj kültüründe rothia muciloginosa üremesi oldu. Linezolid duyarlı olduğu 
için hastanın tedavisine aynı şekilde devam edildi. Hipertelorizm, sol kolda büyüklük, makroglossisi 
olan hastada genetik olarak Beckwith-Wiedemann sendromu saptandı. Takibinde BPAP tedavisi ile 
morarma görülmedi. Linezolid tedavisiyle enfeksiyonu düzelen hasta BPAP cihazı ile taburcu edildi.

Sonuç: Rothia mucilaginosa, sık hastane yatışı, altta yatan immun yetmezliği olan hastalarda alt 
solunum yolu enfeksiyonunun nadir bir nedeni olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Rothia muciloginosa, pediatrik, dispne, makroglossi, immün yetmezlik
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 P-007
İmmun Trombositopenik Purpurada Tedavide Zorluklar: Olgu Sunumu
Aylin Canbolat Ayhan1, Dilşad Koca1, Berna Doğan1, Mustafa Safa Tural1, Melce Nur Atıcı1, Mehmet Onur 
Çandır1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Hematoloji-
Onkoloji BD, Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Amaç: İmmun trombositopenik purpura (ITP), trombositlere karşı gelişen otoantikorlar aracılığı 
ile trombositlerin yaşam sürelerinin kısalması, buna bağlı gelişen izole trombositopeni ve kanama 
bulguları ile karakterize edinsel bir hastalıktır. Çocuklarda sıklıkla viral infeksiyonlar, ilaç kullanımı, 
aşı uygulamaları sonrası gelişir. İmmun trombositopeni tanılı bu olgumuz tedaviye dirençli İTP’lerde 
tedavi zorluklarının ve tedavi seçeneklerinin vurgulanması amacı ile sunulmuştur.

Olgu: İki yaşında erkek hasta vücudunda iki gün önce başlayan ve giderek artan peteşi ve ekimozlar 
nedeniyle hastanemize getirildi. Hastanın öyküsünden iki ay önce trombosit düşüklüğü saptandığı, 
intravenöz immunoglobulin (IVIG) uygulandığı , tedavi sonrasında trombosit değerinin normal sınırlara 
yükselmiş olduğu öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde ağız içinde yumuşak damakta, yüz, gövde ve 
ekstremitelerde yaygın peteşi ve ekimozlar saptandı. Hepatosplenomegali ve patolojik lenfadenopati 
saptanmadı. Tam kan sayımında lökosit: 8,3x 103/uL, PNL:3,54x103/uL, HGB:12,2 gr/dl, PLT:11x103/
uL saptandı. Hastanın kemikiliği aspirasyon incelemesi ITP tanısı ile uyumlu bulundu. Tedavisi IVIGile 
planlanan, trombosit değerinde artış olmaması üzerine tedaviye yüksek doz metilprednisolon ile 
devam edilen hastada yanıt alınamadı. Klinik izlem süresi içinde tekrarlayan hematüri ve mukozal 
kanamalarının olması veağır trombositopenisinin devam etmesi nedeniyle hastanın tedavisine 
trombopoetin reseptör agonisti eklendi. Tedaviye yanıt alınmayan ve mukozal kanamaları devam 
eden hastaya rituximab ve diğer immunsupresif ajanlar verildi. İmmunsupresif tedaviler ile hastanın 
trombosit değeri 10-15 x103 /uL arasında devam etti, kanama sıklığı azaldı. Hastamız halen yakın 
izlemde olup tedavisi devam etmektedir.

Sonuç: ITP çocuklarda genellikle akut bir seyir göstermekle birlikte tedaviye dirençli vakalarda hayatı 
tehdit eden kanamalar gelişebilmektedir. Özellikle kortikosteroid ve IVIG gibi birinci basamak tedavilere 
yanıtsız olan, tekrarlayan ataklarla seyreden hastalarda tedavi sürecinde zorluklar olabilmekte, bu 
hastalarda uzun süreli immunsupresif tedavilere ihtiyaç duyulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: immun trombositopeni, çocukluk çağı
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P-010
Atipik Prezentasyonuyla Geç Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu
Zümrüt Kocabey Sütçü1, Süleyman Çelebi2, Sibel Akpınar Tekgündüz3

1İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji
2İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi
3İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji

Amaç: Serum kortizol düzeyinin uzun süre ve anormal yüksek kalması sonucu vücutta gelişen durum 
cushing sendromu olarak adlandırılır. Çocukluk çağında cushing sendromu nadir görülmektedir. 
Genelde 7 yaş üzerinde hipofizer kaynaklı olup kilo artışı başlıca yakınmadır. Burada bacaklarda şişlik 
nedeniyle başvurup geç evrede tanı almış cushing sendromu olgusu sunulmuştur.

Olgu: Üç yıldır giderek kilo alımı ve beraberinde bacaklarda şişlik olan 13 yaş 2 aylık erkek hasta, son 
dönemde bacak ağrıları eklenmesi üzerine başvurmuş. Hastada batında kitle saptanması üzerine 
çocuk cerrahisine yönlendirilmiş. Kitle tanısal biyopsisinde adrenokortikal karsinom saptanması 
üzerine hasta çocuk endokrin polikliniğine yönlendirildi. Hastanın fizik muayenesinde; kilo:74 
kg(1.72 sds), Boy:162 cm(0.16 sds) ve VKİ:28.2 saptandı. akantozu ve bufalo hörgücü mevcut 
olup umblikus etrafında yoğun ergüvani striaları vardı. Pubarş tanner evre 5 olan hastanın testis 
volümleri sağ 4cc/sol 4cc ve 4x4cm bilateral jinekomastisi mevcuttu. Hastanın hipertansiyonu vardı. 
Serum bazal kortizol: 39,7 ug/dl ve ACTH: <1,5 pg/ml saptandı. Biyopsi öncesi vanilmandalik asit 
3,3 mg/g kreatinin, nöron spesifik enolaz 15.4 ng/ml ile normal iken bakılan DHEA-SO4: 971 mcg/
dL, estradiol:211 pg/ml, 1,4-Delta androstenoidon 2,74 ng/ml, 17 oh-progesteron 18,8ng/ml olup 
yüksekti. Total testesteron 1.27 ng/mL ile pubertal seviyedeyken LH:0.4 mıu/ml ve FSH<0.3 mıu/ml ile 
baskılı olduğu görüldü. Kemik yaşını 14 yaş ile uyumlu bulundu. Batın ultrasonografisinde kitle tespit 
edilen hastanın MR görüntülemesinde 15x9 cm çapında tüm batını dolduran duodenumu ve VCI’yı 
komprese eden sağ surrenal glandın seçilemediği tümoral oluşum saptandı ve sol sürrenal glandın 
ise normal olarak belirtildi. Biyopsi sonucu adrenokortikal karsinom saptanan hastanın hormon profili 
de tanıyla uyumluydu. Tümör konseyinde tümörün ileri evre olması nedeniyle hasta inoperabl olarak 
kararlaştırıldı. Hasta kemoterapi başlanmak üzere hematoloji servisine devredildi. Mitotan ile sisplatin, 
etoposid, doksorubisin kemoterapisi başlanan hasta adrenal yetmezlik açısından yakın takibe alındı.

Sonuç: Cushing sendromunun en sık görülen klinik bulgusu ağırlık artışı olup obezite ile karıştırılmakta 
ve geç tanı almaktadır. Klinsyenler değerlendirmede aydede yüzü, virilizasyon, mor strialar açısından 
dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Cushing Sendromu, Abdominal kitle, Obezite, Jinekomasti
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P-011
Juguler Vende Tromboz ile Prezente Olan Lenfoma:Olgu Sunumu
Aylin Canbolat Ayhan1, Dilşad Koca1, Nazira Amiraslanova1, Nisa simge Güleç1, Sema Gündoğdu1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Hematoloji-
Onkoloji BD, Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Amaç: Çocukluk çağında tromboza yatkınlık oluşturan risk faktörleri arasında kalıtsal trombofililer, 
kateter varlığı, enfeksiyonlar, travma, cerrahi işlemlerin yanısıra malignite de önemli bir yer tutmaktadır. 
Çocukluk çağı malign hastalıkları multifaktoriyel nedenlerle tromboza neden olabilmektedir. Bu 
çalışmamızda mediastinal kitleye bağlı kompresyon sonucu gelişmiş bir juguler ven tromboz 
olgusunun paylaşılması amaçlanmıştır.

Olgu: Bir haftadır devam eden boyun ağrısı ve boyunda şişlik, öksürük şikayetiyle başvuran 14 yaş 
kız hastanın fizik muayenesinde boyun hareketlerinde kısıtlılık, ağrı ve boynun sol tarafında ödem 
ve saptandı. Hemogram, biyokimya, koagülasyon tetkikleri normal sınırlarda saptandı. Akciğer 
grafisinden mediasten genişlemiş idi. Boyun doppler ultrasonografide sol internal juguler vende 
subklavian vene kadar lümeni dolduran tromboz görüldü. Hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin 
ile antikoagulan tedavi başlandı. Toraks MR’da bilateral akciğer hilusuna doğru uzanan, bilateral 
ana karotis arterlere ve internal juguler venlere bası yapan 101x90 mm boyutlarında kontrast tutan 
kitle görüldü. Mediastinal kitleden alınan biyopsi sonucu diffüz büyük hücreli B lenfoma ile uyumlu 
bulundu. Kemoterapi uygulanan hastada kitle boyutlarının regrese olmasıyla bası bulgularında da 
gerileme sağlandı. Trombofili panelinde patolojik bulgu saptanmadı. Mediastinal kitlenin oluşturduğu 
kompresyona bağlı tromboz olarak değerlendirildi.

Sonuç: Tromboz çocukluk çağı lenfomalarında görülebilen önemli komplikasyonlardan biridir. 
Tromboz etyolojisinde kitle basısı da düşünülmeli ve ayırıcı tanıda yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: tromboz, lenfoma, çocukluk çağı
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P-012
Trikafta Sonrası Gelişen Bir Ürtikerya Multiforme(Üm) Vakası
Aslı İmran Yılmaz1, Gökçen Ünal1, Hanife Tuğçe Çağlar1, Munise Daye2, Sevgi Pekcan1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk göğüs hastalıkları
2Necmettin Erbakan Üniversitesi,Meram Tıp Fakültesi,Dermatoloji ABD

Amaç: Yeni kistik fibroz ilacı Trikafta’ya (elexacaftor + tezacaftor + ivacaftor) karşı gelişen ürtikerya 
multiforme tipi ilaç reaksiyonu vakasını sunuyoruz. Bu sunumun amacı ilaçların kullanımı arttıkça 
kutanöz yan etkileri tanımak ve yanlış teşhisten kaçınılmasını önlemektir.

Olgu: KF tanılı 19 yaşında kız hasta, 2 gündür kaşıntılı, ağrılı döküntü ile başvurdu. Döküntü ELX/
TEZ/IVA’ya başlangıcından 10 gün önce başlamıştı. Döküntü başlangıçta avuç içlerinde ortaya çıktı, 
ayak tabanlarına ve dirseklerine yayıldı. Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, kas ağrıları, eklem ağrıları 
veya pulmoner semptomları olmadı. ELX/TEZ/IVA dışında herhangi bir yeni ilaca başlamamıştı ve 
son bir ayda bilinen yeni bir enfeksiyonu yoktu. Döküntüsü pembe-eritemli, ödemli, yer yer plaklar 
halinde birleşen yuvarlak makülopapüllerden oluşuyordu (Şekil 1-2).Fizik muayene döküntüleri 
dışında normaldi. Yüz, el veya ayaklarda ödem, lenfadenopati ve mukoza tutulumu yoktu. Nikolsky 
ve Asboe-Hansen bulguları negatifti. Hastanın ateşi yoktu ve vital bulguları stabildi. Ayırıcı tanı, 
ürtikerya multiforme benzeri ilaç döküntüsü, morbilliform ilaç döküntüsü, serum hastalığı benzeri 
reaksiyon, eozinofili ve sistemik semptomlarla ilaç reaksiyonu ve eritema multiforme (EM) içeriyordu. 
Laboratuvar testlerinde eozinofili saptanmadı.Klinik özelliklere dayanarak ELX/TEZ/IVA’ya bağlı UM 
benzeri ilaç erüpsiyonu tanısı konuldu. Hastaya oral hidroksizin ve setirizin başlandı,tek doz 1 mg/
kg prednizon yapıldı. 3 gün Oral antihistaminik kullanımı ile lezyonları gerilemeyen hastaya 4 gün 
1 mg/kg ıv metilprednizolon başlandı (Şekil-2). Iv metilprednizolondan sonra 3 gün içerisinde önce 
ağrı şikayeti, takip eden günlerde döküntü şikayeti soyularak kayboldu (şekil-3). Hastanın lezyonları 
belirtilen bölgeler dışına yayılmadığı için ilaç kesimi düşünülmedi.
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Şekil-1

Şekil-1:Yeni kistik fibroz ajanı elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor kullanmakta olan hastamızda ürtiker 
multiforme benzeri ilaç erüpsiyonunun klinik görünümü. (A) Her iki avuç içinde çok sayıda pembe ila 
eritemli, ödemli makülopapüller görüntü.

Şekil-2

Antihistaminik tedavinin 4.gününde lezyonların görüntüsü

Şekil-3

Tedavinin 10.gününde soyulma şeklinde döküntüler kayboldu

Sonuç: Ürtikerya multiforme tipik olarak pediatrik hastalarda görülen iyi huylu bir kutanöz aşırı 
duyarlılık reaksiyonudur. Karakteristik olarak, ellerde, ayaklarda ve yüzde şişlik ile karakterize,kaşıntılı 
plaklar ile kendini gösterir. UM’nin yönetimi, kendi kendine çözüldüğü için öncelikle semptomatiktir. 
Birinci basamak tedavi, refrakter vakalarda sistemik kortikosteroidlerle birlikte sistemik H1 
antihistaminiklerini içerir. ELX/TEZ/IVA’nın terapötik yararı ve artan kullanımı göz önüne alındığında, 
ilacın kesilmesini gerektirebilecek advers kutanöz reaksiyonları tanımak zorunludur.
Anahtar Kelimeler: ürtikerya multiforme, kistik fibrozis, Trikafta
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P-013
Aripiprazol İlişkili Akut Distonik Reaksiyon
Busenur Ergül1, Sevde Nur Önal1

1Haydarpaşa Numune EAH

Amaç: GirişAkut distonik reaksiyon, boyun, çene, yüz veya dil kaslarında ani başlangıçlı, istemsiz kas 
kasılmaları, dispne, tortikollis, dizartri şeklinde kendini gösteren ilaçlara bağlı ekstrapiramidal bir yan 
etkidir. Aripiprazol, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve bipolar bozukluğun tedavisinde yaygın olarak 
kullanılan bir atipik antipsikotiktir. Klasik antipsikotiklerden farklı olarak, atipik antipsikotiklerin 
kullanımı sırasında ekstrapiramidal yan etkiler daha nadir görülür. Bu yazıda yüksek doz aripiprazol 
alımına bağlı akut distoni gelişen depresif bozukluk tanısı ile takip edilen bir adölesan olgu sunulmuştur.

Olgu: OlguOn beş yaşında erkek hasta, başvurusundan 30 dakika önce boyunda, ellerde ve dudak 
çevresinde olan kasılma ve titreme şikayetiyle çocuk acil servisimize getirildi. Hastanın anamnezinde 
depresif bozukluk nedeniyle bir çocuk psikiyatrisi kliniğinde takipli olduğu, üç gün önce 15 adet 50 
mg Sertralin ve 40 adet 5 mg Aripiprazol içtiği öğrenildi. Parmak ve boyun hareketlerinde kısıtlılık 
ve kasılmaları mevcuttu. Nörolojik muayenesinde bilinç açık, hasta oryante ve koopereydi. Pupiller 
izokorik, ışık refleksi +/+, serebellar testler olağandı. Vital bulgularında vücut sıcaklığı 36,9 derece, nabız 
92/dakika arteriyel kan basıncı 117/68 mmHg, kan tetkiklerinde özellik yoktu. Akut distonik reaksiyon 
ön tanısıyla 5 mg biperiden uygulandı. Uygulama sonrası hastanın şikayetleri geriledi, taşikardi, 
hipotansiyon, hipertansiyon, nöroleptik malign sendrom açısından dört gün boyunca serviste takibi 
yapıldı, aktif şikâyeti olmayan hasta taburcu edildi. Çocuk psikiyatri poliklinik takibine yönlendirildi

Sonuç: TartışmaAripiprazol, D2 ve 5HT1a reseptörlerinin parsiyel agonisti ve 5HT2a reseptörlerinin 
antagonisti gibi davranır. Dopamin D2 reseptörlerini bloke ederek akut distoniye neden olur. Akut 
distoni, olgularının %90’ında antipsikotik ilaç tedavisine başlanmasından sonraki ilk bir haftada 
veya doz artışıyla birlikte ortaya çıkar. Acil servise ani başlangıçlı ekstrapiramidal yan etki nedeni ile 
gelen her hastada mutlaka antikolinerjik ,antiemetik, antipsikotik ilaç kullanımı sorgulanmalıdır. Bu 
olguda da görüldüğü gibi Aripiprazol ile tedavi edilen hastalarda, nadiren de olsa, akut distoni gibi 
ekstrapiramidal yan etki riskinin olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: aripiprazol, çocuk, akut distonik reaksiyon



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

101

P-014
Erken Neonatal Sepsiste Önemli Bir Etken: Haemophilus İnfluenzae
İrem Ünal1, Özgül Emel Bulut Özdemir1, Fatma Begüm Çopur1, Fahri Ovalı1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı

Amaç: Neonatal sepsis, yenidoğanlarda mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerindendir (1). 
Neonatal sepsis, başlangıç zamanına göre erken başlangıçlı, geç başlangıçlı ve çok geç başlangıçlı 
sepsis olarak üçe ayrılır (2). Haemophilus influenza, respiratuar distres sendromu, pnömoni, şok ve 
nötropeni ile ortaya çıkan nadir bir erken neonatal sepsis etkenidir (3).

Olgu: 24 yaşında, takipsiz anne, son adet tarihine göre 35+2 gestasyon haftasında doğum eyleminin 
başlaması üzerine kadın doğum acil servisine başvurmuş. Normal spontan vajinal yolla, 2345 gram 
doğan erkek bebeğin, resüsitasyon ihtiyacı olmadı. Kord kan gazında pH:7.27, pCO2:38.9 mmHg, 
HCO3: 17.4 meq/L, BE: 8.5,mmol/L laktat: 4.6 mg/dL görüldü. İzleminde takipne, çekilme olması, FiO2 
ihtiyacında artış görülmesi üzerine yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Fizik muayenesinde, 
hipotonisite, yenidoğan reflekslerinde azalma, takipne, subkostal çekilme mevcuttu. Akciğer grafisinde 
yaygın buzlu cam görüntüsü görüldü. Hasta entübe edilerek, surfaktan tedavisi uygulandı. Kan kültürü, 
hemogram, C- reaktif protein ve biyokimya tetkikleri alınarak, ampisilin (100 mg/kg/g), gentamisin (4 
mg/kg/g) başlandı. Tetkiklerinde lökopeni, nötropeni, lenfopeni, trombositopeni, C-reaktif protein: 
29,14 mg/L görüldü. 5. Saatinde solunum eforunun artması, FiO2 ihtiyacının artması üzerine, surfaktan 
tedavisi tekrarlandı. Takiplerinde taşikardisi ve hipotansiyonu olması üzerine serum fizyolojik 10 ml/
kg yüklendi. Bulguların gerilememesi üzerine 0,1 mcg/kg/dk noradrenalin infüzyonu başlandı. 
Kontrol tetkiklerinde c-reaktif proteinde artma görülmesi üzerine vankomisin, meropenem tedavilere 
eklendi, ampisilin dozu 200 mg/kg’a yükseltildi. Gentamisin kesildi. Postnatal 1. Gününde hastanın 
kan kültüründe gram negatif basil sinyali alınması üzerine, tedavisine amikasin (15 mg/kg) eklendi. 
FiO2 ihtiyacında artma olması üzerine 3. doz sürfaktan uygulandı. Tedaviye yanıt alınamayan hasta 
postnatal 2. Gününde kaybedildi. Kan kültürü takibinde, Haemophilus influenzae üremesi görüldü.

Sonuç: Haemophilus influanzae, yenidoğanda respiratuar distres sendromu, pnömoni, trombositopeni, 
lökopeni gibi klinik ve laboratuvar tablolarına sebep olabilir. Prematüre doğum, korioamnionit, maternal 
ateş gibi obstetrik komplikasyonlara neden olduğundan antenatal öykü detaylı sorgulanmalıdır. 
Yenidoğanda erken sepsiste yüksek oranlarda mortaliteye neden olan Haemophilus influanzae’nın da 
erken dönem yenidoğan sepsisinde önemli bir etken olduğu unutulmamalıdır (3).

Anahtar Kelimeler: haemophilus influenzae, erken neonatal sepsis, respiratuar distres sendromu
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P-015
Uzamış Ateş ve Servikal Lenfadenopatinin Nadir Bir Nedeni: Kikuchi Fujimoto Hastalığı
Mustafa Safa Tural1, Sevliya Öcal Demir2, Aylin Canpolat Ayhan3, Bengü Çobanoğlu Şimşek4, Dilşad 
Koca3

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 
Hematoloji Bilim Dalı
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Uzamış ateş ve servikal lenfadenopatinin nadir bir nedeni selim seyirli Kikuchi Fujimato 
hastalığıdır. Ayırıcı tanısında malignite, tüberküloz gibi morbidite ve mortalitesi yüksek durumların 
varlığı önemini artırmaktadır. Hastalığın akla gelmesi tanı için önemlidir, bu vaka ile hastalığın 
farkındalığını artırmak istedik.

Olgu: Öncesinde sağlıklı 15 yaşında kız hasta, 3 hafta önce başlayan boyunda şişlik, kilo kaybı ve ateş 
şikâyetleriyle başvurduğu sağlık kuruluşunda antibiyotik başlanmış, yanıt alınamamıştı. Muayenesinde 
sol servikal zincirde 3-4 adet fikse, ağrılı, sert lenf nodları mevcuttu, dalak kosta altı 1,5 cm, karaciğer 1 
cm ele geliyordu, diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre sayısı 1.800/
uL, nötrofil 770 /uL, lenfosit 800 /uL, hemoglobin 9,7 g/dl, trombosit 279.000 /uL, üre 10 mg/dL, ürik 
asit 1,1 mg/dL, AST 29 U/L, ALT 12 U/L, LDH 355 U/L, CRP 16,99 mg/L, sedimantasyon 120 mm/saatti. 
Boyun ultrasonografisinde sol servikal bölgede en büyüğü 16x8 mm, yağlı hilusları izlenmeyen çok 
sayıda lenf nodları; sağ servikal bölgede 17x8 mm yağlı hilusları izlenmeyen çok sayıda lenf nodları 
izlendi. Hastaya iv ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Periferik yayma incelemesinde atipik hücre 
gözlenmedi. Antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan hastada ateş, miyalji şikâyetleri devam etti. TORCH 
enfeksiyonları, hepatitler, tularemi ve kedi tırmığı hastalığı için alınan tetkiklerde aktif enfeksiyon 
bulgusu yoktu. Romatolojik hastalık belirteçlerinden ANA +++ saptandı, tek başına anlamlı bulunmadı. 
Periferik yayma ve kemik iliği aspirasyon biyopsisi mikroskobik incelemelerinde ve flositometrisinde 
malignite lehine bulgu saptanmadı. Eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapıldı, vasküler proliferasyonun 
olduğu zeminde, küçük matür lenfositler, immunoblastik hücreler ve çok sayıda histiyositler izlendi. 
Yer yer geniş nekroz alanları histiyositlerle çevrelenmişti. CD68 immun boyama ile yaygın histiyosit 
proliferasyonu doğrulandı. Klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgularla hastaya kikuchi fujimoto 
hastalığı tanısı konuldu. Takibinde 14. günde ateş kendiliğinden geriledi. Sedimantasyonu 3. haftada 
90 mm/saat’e, 4. ayda 40 mm/saat’e geriledi.
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Lenf nodu biyopsi örneği

Lenf nodu biyopsisinde yer yer geniş nekroz alanlarının histiyositlerle çevrelendiği dikkati çekti 

Lenf nodu biyopsi örneği

Lenf nodu biyopsisinden yapılan CD68 immun boyama ile yaygın histiyosit proliferasyonu doğrulandı 

Sonuç: Kikuchi Fujimoto servikal lenfadenit ve uzamış ateşin akılda tutulması gereken nadir bir 
nedenidir, tanıda histopatolojik değerlendirme önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi Fujimoto, Uzamış ateş, Nekrotizan histiositik lenfadenit, Lenfadenopati
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P-017
Rinosinüzit Komplikasyonu Olarak Subdural Ampiyem ve Serebrit, Bir Olgu Sunumu
Şuheda Dilara Çınar1, Sevliya Demir Öcal1, Fırat Mahmut Halıcı1, Elif Büşra Yıldırım1

1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Amaç: Rinosinüzit çocukluk çağında sıklıkla etmoid ve maksiller sinüslerden köken alan bir üst 
solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Zamanında uygun ve yeterli tedavi edilmediğinde orbital ve 
intrakranial komplikasyonlarla seyredebilir. Burada tedavinin önemini vurgulamak için rinosiznüzitin 
yetersiz tedavi edilmesi sonucu subdural ampiyem ve serebrit gelişen bir olgu sunduk.

Olgu: Öncesinde sağlıklı 15 yaşında erkek çocuk, kliniğimize baş ağrısı ve yürüme güçlüğü nedenleri 
ile getirildi. İki hafta önce sinüzit teşhisi konulduğu, antibiyotik tedavisi başlandığı ancak tedavinin 
eksik ve düzensiz kullanıldığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde alt ekstremitede kas gücü kaybı olan 
hastaya beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı, beyinde serebrit ile uyumlu görüntü 
ve subdural ampiyem tespit edildi (Resim 1). Hastaya ampirik olarak meropenem, vankomisin ve 
metronidazol tedavileri başlandı, Nöroşirurji ampiyemi drene etti. Hastanın ağız diş sağlığı iyi, 
immunlojik tetkileri normal, kardiyolojik değerlendirilmesinde özellik yoktu. Ampiyem kültüründe 
seftriakson duyarlı Streptococcus constulatus üredi. Sinüzit ilişkili olması ve ampiyem kültürü dikkate 
alınarak metronidazol ve meropenem tedavileri kesildi, vankomisin tedavisine seftriakson eklendi. 
Ancak üç gün sonra baş ağrısı devam edip, çift görme şikâyeti, kan basıncı yüksekliği, bradikardi tespit 
geliştiğinde hastada intrakranial basınç artışı düşünüldü beyin MRG çekildi, ampiyem kalınlığında 
artış vardı, göz dibi muayenesinde bilataral hiperakut papil ödem görüldü. Hastaya antiödem tedavisi 
başlanarak seftriakson kesilip meropenem ve metronidazol tekrar başlandı. Klinik yanıt alındı, 
antibiyoterapisi 4 haftaya tamamlandı, işitme testi randevusu alınan hasta şifa ile taburcu edildi. 
Bakteriyel rinosinüzütte komplikasyonları önlemek için uygun antibiyoterapinin yeterli dozda ve süre 
ile verilmesi ve hasta uyumunun izlenmesi önemlidir. Subdural ampiyem, beyin apsesinin başlangıcı 
olan serbrit sinüzitin nadir görülen ciddi komplikasyonlarıdır. Erken dönemde bulgular nonspesifiktir. 
Tedavi cerrahi drenaj ve uygun antibiyotik kullanılmasıdır. Antibiyotik seçimi muhtemel etkene ve 
apse veya ampiyem kültürüne göre yapılmalı, klinik cevap da yakın takip edilmelidir.

Sonuç: Yetersiz tedavi almış rinosinüziti olan hastada şiddetli baş ağrısı, ateş varlığında sinüzitin 
intrakranial komplikasyonları akla gelmeli, bu sayede erken tanı tedavi ile sekel gelişimi önlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Rinosinüzit, subdural ampiyem, serebrit, çocuk
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P-018
Çocuklarda Biontech Aşısı Sonrası Gelişen Myokardit
Sema Gündoğdu1, Nesrin Coşkun1, Öykü İsal Tosun2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Myokardit çocuklarda insidansı oldukça düşüktür ve en sık nedeni viral nedenlerdir. Covid 
19 pandemisiyle hayatımıza giren aşılama ile çocuklarda biontech sonrası gelişen miyokarditlerin 
sıklığının artmış olduğunu göstermeyi amaçladık.

Olgu: Öncesinde sağlıklı 15 yaş 5 ay erkek hasta göğüs ağrısı ile acil servisimize başvurmuş.Ağrısı 
göğüs bölgesinde baskıcı tarzda, yaygın ancak, lokalize edilen, hareketle değişen ve aralıksız devam 
eden bir ağrıymış. Çarpıntı eşlik etmiyormuş. Hastanın yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu 
ve gastroenterit geçirme öyküsü yokmuş. Hastadan alınan bilgiye göre 3 hafta önce ikinci doz biontech 
aşısı olmuş. Hastanın ilk başvurunda ateşsiz kta:90/dk vitalleri stabil. Fizik muayenesinde patolojik 
bulgu saptanmamış. Hastanın çekilen EKG sinde D1,2,3,aVF de st segment elevasyonu saptanması 
üzerine kardiyak ve diğer parametrelere bakıldı. Hemogramında özellik yok, karaciğer-böbrek 
fonksiyon testleri olağan ve elektrolit imbalansı yok.Koagulasyon parametreleri ve kütle CK-MB ve pro-
BNP olağan.Crp:30.4 mg/L HS-Troponin T:57.4 ng/L.Hastanın çekilen telekardiyografisinde patolojik 
bulguya rastlanmadı. Hastanın covid pcr ve solunum yolu pcr paneli (adenovirus ve enterovirus) 
negatif sonuçlandı. Viral markerlarında EBV IgG-IgM negatif,HSV-1,2 IgG-IgM negatif,parvovirus IgG-
IgM negatif sonuçlandı.Hastadan romatolojik markerlar ve antikorlar gönderildi ve normal sonuçlandı. 
Hastanın tiroid antikorları negatif ve ötiroid saptandı.Hastadan gönderilen SAR-Cov-2 Total antikoru 
>250 U/ml olarak saptandı.Hastanın çekilen ekokardiyografisinde ;hafif mitral yetersizlik ve 
geçirilmekte olan miyoperikardit lehine bulgular saptandı. Olgu biontech sonrası gelişen miyokardit 
olarak değerlendirildi. Hasta mutlak yatak istirahatine alındı ve monitörize edilerek takip edildi. 
Takiplerinde ateş yüksekliği olmadı. Günlük kardiyak enzim takibi yapıldı. İlk 3 gün yüksek seyrederken 
4. günden itibaren enzim değerleri ve akut fazları düşmeye başladı. Takiplerinde EKG’sinde 4. ve 5. 
günlerde st elevasyonları ve t negatiflikleri düzeldi. İzleminde hemodinamisi stabil seyreden, göğüs 
ağrısı yakınmaları geçen ve kardiyak enzim değerleri normal sınırlara gerileyen hasta toplam 6 günlük 
yatış sonrası poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edildi.Hastanın uzun dönem takibinde hala 
sorunsuz bir şekilde takibi devam ediyor.

Sonuç: Bu çalışma ile artık miyokarditlerin ayırıcı tanısında aşılamanında detaylıca araştırılması 
gerektiğini göstermeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, biontech, miyokardit
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P-019
İki Çocuk Olguda Görmeyi Tehdit Eden Herpes Zoster Oftalmikus
Ece Ayşenur Özyaman1, İrem Burtgil1, Semanur Aksoy1, Fehim Esen2, Sevliya Öcal Demir1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Amaç: Herpes zoster çocukluk çağında oldukça nadir, sıklıkla bağışıklığı baskılanmış çocuklarda görülen, 
latent varisella virüsünün reaktivasyonu ile gelişen bir hastalıktır. Beşinci kranial sinirin nazosilier dalına 
yerleşen virüsün reaktivasyonu görme kaybı ile sonuçlanabilen herpes zoster ofthalmikusa yol açabilir. 
Burada başarı ile tedavi edilen herpes zoster ofthalmikus tanılı iki çocuk vakasının klinik seyiri sunuldu.
Olgu: İlk olgumuz 12 yıl 9 aylık kız hasta, şiddetli göz ağrısı, baş ağrısı ve kusma şikayetleri ile getirildi. 
Sağ göz çevresinde yoğun veziküler lezyonları olan hastanın oftalmolojik muayenesinde herpes 
keratiti tespit edildi (Resim 1). Şüpheli ense sertliği olduğundan hastaya lumbar ponksiyon yapıldı, 
beyin omirilik sıvısında (BOS) VZV-pcr pozitif bulundu. İkinci olgu 11 yıl 7aylık erkek hasta baş ağrısı, 
alında yanma, sağ gözde şişlik sebepleri ile getirildi, oftalmolojik muayenesinde herpetik keratiti 
mevcuttu (Resim 2). Israrlı baş ağrısı nedeni ile LP yapıldı, BOS bulguları doğaldı. Her iki hastaya ilk 
başvurularında göz çevresindeki herpetik lezyonlar için oral ve lokal asiklovir tedavisi başlanmıştı, 
ancak üç gün içinde şikayetlerinde artış olması nedeniyle tekrar başvurmuşlardı. İki hasta da öncesinde 
suçiçeği aşılaması olmamış ama sağlıklı çocuklardı, biri oyun çocukluğu döneminde suçiçeği geçirmişti. 
Laboratuvar tetkiklerinde lenfopeni yok, immunglobulin düzeyleri normal, aşı yanıtları vardı. Birinci 
olgunun yatışının klinik seyrinde bakteriyel süperenfeksiyon gelişti ek antibiyotik tedavisi başlandı. 
Her iki olguda intravenöz asiklovir tedavisi ile lezyonlar tamamen kurutlandı, görme tamdı, hastalar 
şifa ile taburcu edildiler. Herpes Zoster Oftalmikus herpes zoster virüsü beşinci kraniyal sinirin oftalmik 
dalını tuttuğunda görülür, kalıcı görme kaybına neden olabilir. Olgularımızda parenteral asiklovir 
tedavisinin zamanında kullanımı görmenin korunması sağlamıştır. Ayrıca bir hastamızda santral sinir 
sistemi tutulumu tespit edilmiş, antiviral tedavi süresi lezyonların kurutlanmasından bağımsız 14 güne 
tamamlanmıştır.
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vaka1

vaka2

Sonuç: Herpes zoster oftalmikus nadiren sağlıklı çocuklarda da görülebilen görmeyi tehdit eden bir 
komplikasyondur, eşlik edebilecek santral sinir sistemi tutulumu araştırılmalı, hastalar yakın takip için 
yatırılarak sistemik asiklovir tedavisi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: varisella, herpes, zoster, çocuk, Asiklovir
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P-020
BCG Aşısının Nadir Komplikasyonu Olan BCG-itis Tanılı Bir Olgu
Ayşe Aşık1, Ayşe Merve Güngör1, Sevliya Öcal Demir1

1Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Amaç: BCG, tüberküloz basilinin yapısal özelliklerini taşıyan, fakat hastalık oluşturmayan bir M. bovis 
suşudur, canlı bir aşıdır. Aşının istenmeyen etkilerinden BCGitis aşı enjeksiyon alanı dışında lokalize cilt 
tüberkülozunu taklit eden bir lezyondur. Burada hekimlerin farkındalığını artırmak için polikliniğimizde 
BCGitis tanısı alan bir olgumuzun klinik ve laboratuvar bulgularını irdeledik.

Olgu: Altı aylık erkek hasta, 4 ay önce yapılan BCG aşısı sonrası, sol üst kolda kızarıklık ve şişlik şikayetiyle 
başvurdu (Resim 1). Hasta sınırda prematüre doğmuş, solunum sıkıntısı nedeniyle yatışı olmuş, rutin 
aşılarını olmuş, hayvan teması yok, moniliazis, ve dermatit yok, göbeği zamanında düşmüş. Bir 
buçuk ay önce akut bronşiolit nedeniyle 3 gün hastane yatışı olmuştu. Anne baba akraba değil, baba 
ve halada BCG aşısı sonrası sol kol altında apse geliştiği, müdahalesiz düzeldiği öğrenildi. Hastanın 
muayenesinde, ağırlık 75p, boy 90p idi. Sol supraklavikülerde 1,5 cm çapında, eritamöz hassasiyeti 
olmayan nodül tespit edildi. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar tetkikleri, lökosit 10.900/
mm3, lenfosit 6000/mm3 trombosit 379.000/mm3, eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) 2 mm/saat, CRP 
0.51mg/L idi. İmmunglobulin düzeyleri yaşına uygun, aşı cevabı mevcut anti-HIV negatif, akciğer grafisi 
ve batın ultrasonografisi normaldi. Lezyona yapılan ultrasonografide sol suprakliaviküler bölgede 
13x13mm seviyelenme gösteren yoğun ekojen içerikli kistik lezyon, sol alt servikal bölgede 9x6 mm 
boyutlarında reaktif lenf nodu izlendi, sol aksillada lenf nodu görülmedi. Grafide osteomyelite ait bulgu 
yoktu. Immunglobulinleri ve lenfosit alt grup paneli normaldi. Hastaya izoniazid ve rifampisin tedavisi 
başlandı. İmmun yetmezlik ve dissemine tüberküloz bulgusu saptanmayan hastanın lezyonunun 
küçüldüğü gözlendi, tedavisi 3 aya tamamlandı.



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

109

1-BCGitis lezyonunun başvuru esnasındaki görünümü

Sonuç: BCG-itis sağlıklı çocuklarda görülse de nadiren immun yetmezlikli hastada dissemine M. Bovis 
enfeksiyonunun belirtisi olabilir. Bu nedenle BCGitis tanılı hastada immun yetersizlik araştırılmalı ve 
takibe alınmalıdır.

2-BCGitis lezyonunun tedavi sonrası görünümü

Anahtar Kelimeler: tüberküloz, aşı
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P-023
Bebeklerdeki Kolik Ağrıya Yaklaşım
Muhammed Talha Karadoğan1

1Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Giriş: Sağlıklı büyüyen bir bebekte genellikle doğumdan 2 hafta sonra ortaya çıkan, günün belirli 
saatlerinde meydana gelen, 3-4. aya kadar devam eden ve hiçbir nedene bağlanamayan ağlama 
krizleri infantil kolik olarak adlandırılmaktadır. Özellikle orta ve ağır derecedeki kolikli bebeklerde, her 
gece veya gündüz, saatlerce süren ve kontrol edilemeyen ağlama dönemleri aile için ayrıca zorlayıcı 
olabilmektedir. Bu çalışma ile Bebeklerdeki Kolik Ağrıya Yaklaşımların incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya mesaj, e-mail, sosyal media aracılığı ile ulaşılan, çalışma amacının ve katılım şartlarının 
açıklandığı bir onam doldurulduktan sonra, şartları sağlayan (2-6 hafta aralığında, açıklanamayan 
ağlamaları olan, ağlamaları haftada en az 3 gün, günde 3 saatten fazla süren, zamanında doğmuş ve 
bilinen bir hastalığı olmayan bebeği olan) ebeveynler dahil edilmiştir. Katılımcılara bebeklerdeki kolik 
ağrıya ebeveynlerin yaklaşımları ile ilgili anket formunda yer alan çeşitli sorular sorulmuş elde edilen 
veriler SPSS (v20) programında değerlendirilmiştir. Anket formunun hazırlanmasında ‘’İnfant Kolik 
Skalası’’ndan da yararlanılmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamında 144 katılımcıya ulaşıldı. Katılımcıların %65’i bebeğini yalnız anne sütü 
ile beslediğini, %25’i anne sütü yetersiz geldiği için formül mama ile de beslediğini; %66’sı annenin 
yediklerinin bebeğin kolik olmasını etkilediğini, %10’u fikrinin olmadığını, %24’ü etkilemediğini 
düşündüğünü; %58’u annenin ne yediğinin koliğin şiddetini etkilediğini, %20’sı fikrinin olmadığını, 
%22’i etkilemediğini düşündüğünü; %55’i bebeğinin ara ara kustuğunu, %43’ü genellikle kusmadığını; 
%65’i bebeğinin beslenme aralarında ara ara kustuğunu, %30’u genellikle kusmadığını; %21’i 
bebeğinin genellikle sindirilmemiş süt kustuğunu, %32’i ara ara sindirilmemiş süt kustuğunu; %23’ü 
bebeğinin dışkı yapmakta sıklıkla zorlandığını, %37’si ara ara zorlandığını; %32’si bebeğinin gergin 
olduğunu, %11’i bebeğinin gün içerisinde yorulduğunda genellikle kolik olduğunu, %35’i ara ara ara 
kolik olduğunu düşündüğünü belirtti.

Tartışma: İnfantil koliği açıklayacak kesin bir neden ortaya konulamamıştır ancak nedenini açıklamaya 
yönelik bazı teoriler ortaya konulabilmiştir. Bazı ebeveynlerin bu konuda kafa karışıklığı yaşadığı, 
endişelerinin olduğu görüldü.

Sonuç: İnfantil kolikte ebeveyn-bebek ilişkisindeki sorunlar evlilik ve bebeğe zarar verme noktasına 
gelebilir. Ebeveynlerin bilgi düzeylerinin artırılması, endişelerinin azaltılmasının yaşam kalitelerini 
artıracağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: ağrı, endişe, infant, kolik, yaklaşım
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P-024
Nadir Görülen Bir Pediatrik Tümör: Skuamoz Hücreli Akciğer Kanseri
Gökçen Ünal1, Aslı İmran Yılmaz1, Hanife Tuğçe Çağlar1, Hilal Seda Yılmaz2, Sevgi Pekcan1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp fakültesi, Çocuk Göğüs hastalıkları BD
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Amaç: Torakal ve mediastinal kitlesi olan çocuk hastalar, kardiak ve solunumsal acil semptomlar ile 
başvurabildikleri gibi, öksürük, dispne, disfaji, wheezing, göğüs ağrısı gibi semptomlarla da prezente 
olabilirler (1). Yazımızda çocuklarda nadir görülen bir torakal kitle sebebi olan akciğerin skuamöz 
hücreli karsinomuna dikkat çekmeyi amaçladık.

Olgu: 16 yaşında kız hasta, bir aydır olan öksürük, kilo kaybı ve gece terlemesi şikayeti ile başvurdu. 
Fizik muayenesinde sağ akciğerde solunum seslerinin azalmış olduğu tespit edildi. Solunum sayısı 
32, SpO2 değeri %89 idi. Çekilen akciğer grafisinde sağ alt lobda sağ kostofrenik sinüsü de kapatan 
konsolide alan görüldü. Tam kan sayımında beyaz süresi 17440, nötrofil sayısı 16720, hb:14,2, trombosit 
sayısı 371000 idi. Sedimentasyon hızı 25mg/h, CRP düzeyi: 89,7 idi. Toraks tomografisinde sağ alt ve 
orta lobda belirgin atelektaziyle uyumlu alan, subkarinal alandan sağ hiler bölgeye uzanan 4 cm çaplı 
sınırları net seçilemeyen odüler hipodens lezyon izlendi. Hastanın periferik yayması ve kemik iliği 
aspirasyonu normaldi.Hastaya bronkoskopi yapıldı. Sağ intermedius bölgesinde beyaz, endobronşial 
lezyon izlendi. Bronşiyal lavajdan gönderilen sitolojik incelemede displazik görünümlü skuamöz 
natürlü hücreler görüldü. Girişimsel radyoloji tarafından biyopsi yapıldı. Patolojik incelemesinde 
squamoz diferansiyasyon gösteren squamoz karsinoma tespit edildi. Çekilen PET sintigrafisinde sağ 
supraklaviküler bölgede, pelviste ve sürrenal bezde şüpheli fokal 18F-FDG tutulumları izlendi. Hasta 
skuamöz hücreli akciğer kanseri evre 4B olarak kabul edildi. Tedavisinin başlanması için çocuk onkoloji 
bölümüne devredildi.
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Pa akciğer grafisi

BT görüntüsü

Sonuç: Primer akciğer karsinomları pediatrik yaş grubunda oldukça nadir görülmektedir (< 2/1.000.000 
/yıl) (2) ancak torakal kitle tespit edilen hastalarda primer akciğer tümörleri de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Torakal kitle, Skuamoz hücre, Mediasten 
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P-026
46 XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Nedeni: Profilaktik Gonadaktemi ile Tanı Alan Disgerminom
Zümrüt Kocabey Sütçü1, Seyithan Özaydın2

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi

Amaç: 46, XY Gonadal disgenezi (GD), erken testis gelişiminde rol oynayan transkripsiyon faktörlerinin 
mutasyon ve doz farklılıklarına bağlı olarak gelişen heterojen bir hastalık grubudur. Sorumlu genin 
eksprese olduğu organlara göre mutasyonu varlığında, cinsiyet gelişim bozukluğuna adrenal 
yetersizlik, böbrek anomalileri, komplomelik displazi, talasemi de eşlik edebilmektedir.

Olgu: Kız fenotipiyle doğan ve büyütülen 14 yaş 8 aylık hastamız 3 yıl önce olan meme gelişimi ve 
kıllanmaya rağmen adet görmeme şikayetiyle başvurdu. Aralarında akrabalık olmayan anne babanın 
üçüncü çocuğu olup aile ağacında benzer yakınması olan yoktu. Fizik muayenesinde; dismorfik bulgusu 
olmayıp vücut ağırlığı 66 kg (95 P), boyu 170 cm (95 P), kan basıncı 110/70 mmHg, pubertesi Tanner 
Evre 3 ile uyumlu idi. Dış genital haricen kız görünümde olup genital bölgede pigmentasyon artışı, 
palpabl gonad ve labial füzyonu yoktu, kliteromegali saptanmadı. Laboratuvar incelemesinde FSH 
40,6 U/L, LH 15,6IU/L, estradiol< 10 pg/ml, ACTH 32 ng/L, kortizol 15 μg/dL, DHEA S04 248 μg/dL, anti 
müllerian hormon 0.48 ng/ml (46XY için referans ; 1.1- 69,4 ng/ml) idi. Ultrasonografik görüntelemede 
Mülleryen yapılar yoktu, MR de ise atrofik uterus görülürken overler ayırt edilemedi. Periferik kan 
kromozom analizi 46, XY bulundu. Eşlik eden anomaliler açısından bakılan renal ultrasonografisinde 
sağ böbreğin pelvik yerleşimli olduğu görüldü. Kız olarak büyütülen ve psikiyatrik muayenesinde 
kız cinsiyet yönelimi bulunan hastaya östrofen tedavisi başlandı. İzole 46 XY Gonadal disgenezis ön 
tanısıyla hastadan sıklığı nedeniyle SRY gen analizi gönderildi, sonuç bekleniyor. Konsey kararı ile 
artmış malignite riskinden ötürü profilaktik gonadektomi uygulandı ve patolojisi disgerminom ile 
uyumlu geldi. Hasta onkoloji ve cerrahi ile birlikte izleniyor.

Sonuç: Primer amenore yakınmasıyla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda gonadal disgenezi 
unutulmamalıdır. Eşlik edebilen organ tutulumları nedeniyle multidisipliner yaklaşım gerektirir. Artmış 
malignite riski nedeniyle gonedektomi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Amenore, Disgerminom, Gonadektomi, Cinsiyet Gelişim Bozukluğu
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Atipik Prezentasyonuyla Geç Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu 
Zümrüt Kocabey Sütçü1, Süleyman Çelebi2, Sibel Tekgündüz3

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji1,
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahi2 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji3, 

Özet
Giriş: Serum kortizol düzeyinin uzun süre ve anormal yüksek kalması sonucu vücutta gelişen durum 
cushing sendromu olarak adlandırılır. Çocukluk çağında cushing sendromu nadir görülmektedir. Ge-
nelde 7 yaş üzerinde hipofizer kaynaklı olup kilo artışı başlıca yakınmadır.  Burada bacaklarda şişlik 
nedeniyle başvurup geç evrede tanı almış cushing sendromu olgusu sunulmuştur.

Olgu bilgileri: Üç yıldır giderek kilo alımı ve beraberinde bacaklarda şişlik olan 13 yaş 2 aylık erkek 
hasta son dönemde bacak ağrıları eklenmesi üzerine çocuk acil polikliniğine başvurmuş. Hastanın 
tetkiklerinde batında kitle saptanması üzerine çocuk cerrahisine yönlendirilmiş.  Kitleye tanısal amaçlı 
yapılan biyopside adrenokortikal karsinom saptanması üzerine hasta çocuk endokrin polikliniğine 
yönlendirildi. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın soy geçmişinde amcasında bening olduğu 
belirtilen beyin tümörü öyküsü bulunmaktaydı. Hastanın fizik muayenesinde; kilo: 74 kg (1.72 sds), 
Boy:162 cm (0.16 sds) ve VKİ: 28.2 saptandı. akantozu ve bufalo hörgücü mevcut olup umblikus 
etrafında yoğun ergüvani striaları vardı. Puberte evresi pubarş Tanner evre 5 olan hastanın testis 
volümleri sağ 4cc/ sol 4cc, GPL: 5,5 cm ve 4x4 cm bilateral jinekomastisi olup diğer sistem muayeneleri 
normaldi. Hastanın tansiyon takiplerinde hipertansiyonu saptandı. Laboratuvar değerlendirmesinde 
serum bazal kortizol: 39,7 ug/dl ve ACTH: <1,5 pg/ml saptandı. Biyopsi öncesi vanilmandalik asit 3,3 
mg/g kreatinin, nöron spesifik enolaz 15.4 ng/ml ile normal iken bakılan DHEA-SO4: 971 mcg/dL, est-
radiol: 211 pg/ml, 1,4-Delta androstenoidon 2,74 ng/ml, 17 oh- progesteron 18,8 ng/ml olup yüksekti. 
Total testesteron 1.27 ng/mL ile pubertal seviyedeyken LH: 0.4 mıu/ml ve FSH<0.3 mıu/ml ile baskılı 
olduğu görüldü. Kemik yaşını 14 yaş ile uyumlu bulundu. Batın ultrasonografisinde kitle tespit edilen 
hastanın MR görüntülemesinde 15x9 cm çapında tüm batını dolduran duodenumu ve VCI’yı komprese 
eden sağ surrenal glandın seçilemediği tümoral oluşum saptandı ve sol sürrenal glandın ise normal 
olduğu belirtildi. Biyopsi sonucu adrenokortikal karsinom saptanan hastanın hormon profili de tanıyla 
uyumluydu. Tümör konseyinde tümörün ileri evre olması nedeniyle hasta inoperabl olarak kararlaştırıl-
dı. Hasta kemoterapi başlanmak üzere hematoloji servisine devredildi. Mitotan ile sisplatin, etoposid, 
doksorubisin kemoterapisi başlanan hasta adrenal yetmezlik açısından yakın takibe alındı. İki kür ke-
moterapi sonrası MR kontrolü planlandı.  Hastadan p53 gen mutasyonu gönderildi.

Sonuç: Adrenokortikal karsinom cushing sendromunun ACTH bağımlı olmayan nadir nedenidir. Ge-
nelde 7 yaş altında görülme sıklığı artmakta ve hızlı büyüme ile klinik bulgu vermektedir. Cushing 
sendromunun en sık görülen klinik bulgusu ağırlık artışı olup obezite ile karıştırılmakta ve geç tanı 
almaktadır. Klinisyenler değerlendirmede aydede yüzü,  virilizasyon, mor strialar  açısından dikkatli 
olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Cushing Sendromu, Çocuk, Jinekomasti, Abdominal kitle
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Aripiprazol İlişkili Akut Distonik Reaksiyon

Busenur Ergül,Sevde Nur Önal,Çağatay Nuhoğlu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

Giriş
Akut distonik reaksiyon, boyun, çene, yüz veya dil kaslarında ani başlangıçlı, istemsiz kas kasılmaları, 
dispne, tortikollis, dizartri şeklinde kendini gösteren ilaçlara bağlı ekstrapiramidal bir yan etkidir.Ari-
piprazol, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve bipolar bozukluğun tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir 
atipik antipsikotiktir.Klasik antipsikotiklerden farklı olarak, atipik antipsikotiklerin kullanımı sırasında 
ekstrapiramidal yan etkiler daha nadir görülür.Bu yazıda yüksek doz  aripiprazol alımına bağlı akut 
distoni gelişen depresif bozukluk tanısı ile takip edilen bir adölesan olgu sunulmuştur.

Olgu
15 yaşında erkek hasta, yarım saat önce boyunda, ellerde ve dudak çevresinde olan kasılma ve titreme 
şikayetiyle çocuk acile başvurdu.Hastanın anamnezinde depresif bozukluk nedeniyle çocuk psikiyatri 
takipli olduğu, 3 gün önce 15 adet 50 mg Sertralin ve 40 adet 5 mg Aripiprazol içtiği öğrenildi.Parmak 
ve boyun hareketlerinde kısıtlılık ve kasılmaları mevcuttu.Nörolojik muayenesinde bilinç açık, hasta 
oryante ve koopereydi.Pupiller izokorik, ışık refleksi +/+, serebellar testler olağandı.Vital bulgularında 
ateş:36.9 nabız:92 arteriyel kan basıncı:117/68, kan tetkiklerinde lökosit:10.770/m³, hemoglobin:13.6 
g/dl,CRP:0.4 mg/L,kan gazında pH:7,36 pO2:25.4 mmHg pCO2:50.6 mmHg,arteriyel kanda laktat:1.6 
mmol/L,serum elektrolitleri doğaldı.Hastanın özgeçmişinde prenatal ve postnatal döneminde özellik 
yoktu.Akut distonik reaksiyon ön tanısıyla 5 mg biperiden uygulandı.Uygulama sonrası hastanın şika-
yetleri geriledi, taşikardi, hipotansiyon, hipertansiyon, nöroleptik malign sendrom açısından 4 gün bo-
yunca serviste takibi yapıldı,takiplerinde semptom gelişmeyen ve aktif şikayeti olmayan hasta taburcu 
edildi.Çocuk psikiyatri poliklinik takibine alındı.

Tartışma
Aripiprazol, D2 ve 5HT1a reseptörlerinin parsiyel agonisti ve 5HT2a reseptörlerinin antagonisti gibi 
davranır.Dopamin D2 reseptörlerini bloke ederek akut distoniye neden olur.Akut distoni, olgularının 
%90’ında antipsikotik ilaç tedavisine başlanmasından sonraki ilk bir haftada  veya doz artışı ile beraber 
ortaya çıkar.Acil servise ani başlangıçlı ekstrapiramidal yan etki nedeni ile gelen her hastada mutlaka  
antikolinerjik ,antiemetik, antipsikotik ilaç kullanımı sorgulanmalıdır.Bu olguda da görüldüğü üzere 
Aripiprazol ile tedavi edilen hastalarda, nadiren de olsa, akut distoni gibi ekstrapiramidal yan etki riski-
nin olabileceği akılda tutulmalıdır.
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BCG Aşısının Nadir Komplikasyonu Olan BCG-itis Tanılı Bir Olgu

Ayşe Aşık, Ayşe Merve Güngör, Sevliya Öcal Demir
Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Amaç: BCG, tüberküloz basilinin yapısal özelliklerini taşıyan, fakat hastalık oluşturmayan bir M. bovis 
suşudur, canlı bir aşıdır. Aşının istenmeyen etkilerinden BCGitis aşı enjeksiyon alanı dışında lokalize cilt 
tüberkülozunu taklit eden bir lezyondur. Burada hekimlerin farkındalığını artırmak için polikliniğimiz-
de BCGitis tanısı alan bir olgumuzun klinik ve laboratuvar bulgularını irdeledik.  

Olgu: Altı aylık erkek hasta, 4 ay önce yapılan BCG aşısı sonrası, sol üst kolda kızarıklık ve şişlik şikaye-
tiyle başvurdu (Resim 1). Hasta sınırda prematüre doğmuş, solunum sıkıntısı nedeniyle yatışı olmuş, 
rutin aşılarını olmuş, hayvan teması yok, moniliazis, ve dermatit yok, göbeği zamanında düşmüş. Bir 
buçuk ay önce akut bronşiolit nedeniyle 3 gün hastane yatışı olmuştu. Anne baba akraba değil, baba 
ve halada BCG aşısı sonrası sol kol altında apse geliştiği, müdahalesiz düzeldiği öğrenildi. Hastanın 
muayenesinde, ağırlık 75p, boy 90p idi. Sol supraklavikülerde 1,5 cm çapında, eritamöz hassasiyeti 
olmayan nodül tespit edildi. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar tetkikleri, lökosit 10.900/
mm3, lenfosit.., trombosit 379.000/mm3, eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) 2 mm/saat, CRP 0.51mg/L 
idi. İmmunglobulin düzeyleri yaşına uygun, aşı cevabı mevcut anti-HIV negatif, akciğer grafisi ve batın 
ultrasonografisi normaldi. Lezyona yapılan ultrasonografide sol suprakliaviküler bölgede 13x13mm 
seviyelenme gösteren yoğun ekojen içerikli kistik lezyon, sol alt servikal bölgede 9x6 mm boyutlarında 
reaktif lenf nodu izlendi, sol aksillada lenf nodu görülmedi. Grafide osteomyelite ait bulgu yoktu. Im-
munglobulinleri ve lenfosit alt grup paneli normaldi. Hastaya izoniazid ve rifampisin tedavisi başlandı. 
İmmun yetmezlik ve dissemine tüberküloz bulgusu saptanmayan hastanın lezyonunun küçüldüğü 
gözlendi, tedavisi 3 aya tamamlandı.

Sonuç: BCG-itis sağlıklı çocuklarda görülse de nadiren immun yetmezlikli hastada dissemine M. Bovis 
enfeksiyonunun belirtisi olabilir. Bu nedenle BCGitis tanılı hastada immun yetersizlik araştırılmalı ve 
takibe alınmalıdır. 



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

118

46XY CGB Nedeniyle  Profilaktik Gonadektomi ile Tanı Alan Disgerminom

Zümrüt Kocabey Sütçü, Seyithan Özaydın
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi

Giriş: 46, XY Gonadal disgenezi (GD), erken testis gelişiminde rol oynayan transkripsiyon faktörlerinin 
mutasyon ve doz farklılıklarına bağlı olarak gelişen heterojen bir hastalık grubudur. Sorumlu genin 
eksprese olduğu organlara göre mutasyon varlığında izole cinsiyet gelişim bozukluğu olduğu gibi ad-
renal yetersizlik, böbrek anomalileri, komplomelik displazi, talasemi de eşlik edebilmektedir.

Olgu: Kız fenotipiyle doğan ve büyütülen 14 yaş 8 aylık hastamız 3 yıl önce olan meme gelişimi ve 
kıllanmaya rağmen adet görmeme şikayetiyle başvurdu. Aralarında akrabalık olmayan anne babanın 
üçüncü çocuğu olup aile ağacında benzer yakınması olan yoktu. Fizik muayenesinde; dismorfik bul-
gusu olmayıp vücut ağırlığı 66 kg (95 P), boyu 170 cm (95 P), kan basıncı 110/70 mmHg, pubertesi 
Tanner Evre 3 ile uyumlu idi. Dış genital haricen kız görünümde olup genital bölgede pigmentasyon 
artışı, palpabl gonad ve labial füzyonu yoktu, kliteromegali saptanmadı. Laboratuvar verilerinde, FSH 
40,6 U/L, LH 15,6IU/L, estradiol< 10 pg/ml, ACTH  32 ng/L, kortizol 15 μg/dL, DHEA S04 248 μg/dL, anti 
müllerian hormon 0.48 ng/ml (46XY için referans ; 1.1- 69,4 ng/ml)  idi. Ultrasonografik görünteleme-
de Mülleryen yapılar yoktu, MR de ise atrofik uterus görülürken overler ayırt edilemedi. Periferik kan 
kromozom analizi 46, XY bulundu. Eşlik eden anomaliler açısından bakılan renal ultrasonografisinde 
sağ böbreğin pelvik yerleşimli olduğu görüldü, nefrolojiden takip ediliyor. Kız olarak büyütülen ve psi-
kiyatrik muayenesinde kız cinsiyet yönelimi bulunan hastaya östrofen tedavisi başlandı. İzole 46 XY 
Gonadal disgenezis ön tanısıyla hastadan sıklığı nedeniyle SRY gen analizi gönderildi, sonuç bekleni-
yor. Konsey kararı ile artmış malignite riskinden ötürü profilaktik gonadektomi uygulandı ve patolojisi 
disgerminom ile uyumlu geldi. Hasta onkoloji ve cerrahi ile birlikte izleniyor.

Sonuç: Primer amenore yakınmasıyla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda gonadal disgenezi unutulma-
malıdır. Eşlik edebilen organ tutulumları nedeniyle multidisipliner yaklaşım gerektirir. Artmış malignite 
riski nedeniyle gonedektomi önerilmektedir.
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Yaşamın İlk 3 Ayında İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların Retrospektif Değerlendirilmesi

1Emine Akkuzu, 2Nilgün Çakar
1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Nefroloji Bilim Dalı

Özet
Giriş: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) çocuklarda sık görülen bir hastalık olup üst solunum yolu 
enfeksiyonlarından sonra ikinci sıklıktadır. 6 aydan küçük infantlarda İYE görülme sıklığı %7 civarında-
dır. Çalışmamızda hastanemizde 0-3 ay yaş döneminde İYE tanısı alan hastaların retrospektif değerlen-
dirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Ocak 2010- Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemizde 0-3 ay yaş grubundayken İYE tanısı 
alıp tedavi edilen ve izleme alınan 101 olgunun dosyaları ve bilgisayar kayıtları geriye dönük olarak 
incelendi. Olguların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları, tedavi ve izlem so-
nuçları değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların %51,5’i kız, %48,5’i erkekti. Ortalama yaş 44±32 gün idi. Başvu-
ru şikayeti en sık %61,5 ile ateş, en az %2 ile morarma idi. İdrar kültürlerinde en sık E.coli, ikinci sıra-
da klebsiella  üremesi saptandı. Tanı anında tüm hastalara üriner sistem ultrasonografi (USG) yapıldı; 
%60,4 normal, %32,7 üriner sistemde dilatasyon saptandı. Hastaların 1. yıl ve 2. yıl izlemlerinde tekrar-
lanan üriner USG’lerinde patolojik olma ve dilatasyon oranlarında belirgin azalma saptandı (p=0,009, 
p=0,006). Enfeksiyondan 4-6 ay sonra yapılan DMSA sintigrafi; 33 (%73,3) olguda normal, 12 (%26,7) ol-
guda patolojik saptandı. 27 olguya Voiding sistoüretrografi (VSUG) yapılmıştı, 9’unda (%33,3) vezikoü-
retral reflü (VUR) saptandı. USG ile VUR saptama oranı %88,8’di. Dimerkaptosüksinik asit (DMSA)’nın 
VUR’u tahminde sensitivite, spesifite oranları istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,005). 101 olgunun 
28’inde (%27,7) tekrarlayan İYE saptandı. Tekrarlayan İYE olanlarda ilk İYE’nu ateşli geçirme, CRP’nin 
pozitif olması, görüntüleme tetkiklerinde (VSUG, MAG-3, DMSA) patoloji saptanma oranı anlamlı yük-
sek bulundu (sırayla: p=0,002, p=0,000, p=<0,001, p=0,035). 
Tartışma: USG ve DMSA bulgularının, yaşamın ilk 3 ayında ateşli İYE geçiren çocukların izleminde en-
feksiyonun tekrarlama riski ve invaziv bir tanı yöntemi olan VSUG’nin yapılması gerekliliğini saptamada 
önemli olduğu, USG ile saptanan nonobstrüktif üriner sistem dilatasyonlarının izlemin 1. yılında önem-
li ölçüde gerilediği görülmüştür.

Sonuç: İnfant yaş grubunda İYE’nun tedavi ve prognozunu belirlemede görüntüleme yöntemleri 
önemli yer tutmaktadır.
Anahtar kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, erken çocukluk dönemi, USG, DMSA

Giriş
İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) klinik semptomlar ve piyüri ile mesane, toplayıcı sistem ve /veya böbrek-
lerde bakteri bulunmasıdır. 6 aydan küçük infantlarda İYE görülme sıklığı %7 civarındadır (1). Yenido-
ğanda İYE belirti ve semptomları nonspesifiktir; kusma, beslenme intoleransı, ishal, huzursuzluk, sarı-
lık, letarji, irritabilite, takipne ve siyanoz görülebilir (2). İYE tanısı tam idrar incelemesi ve idrar kültürüne 
dayanır. Çocuklarda geçirilmiş İYE öyküsü varsa ilk tercih edilen görüntüleme yöntemi noninvaziv, 
ucuz ve kolay uygulanabilir olması sebebiyle ultrasonografidir (3). Renal parankim fonksiyonlarını gö-
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rüntülemek için altın standart Tc99 DMSA sintigrafisidir. Voiding sistoüretrografi (VSUG) vezikoüreteral 
reflü (VUR) tanısında altın standarttır (4).
Çalışmamızda Ocak 2010- Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemizde 0-3 ay yaş grubundayken İYE 
tanısıyla tedavi edilen ve izleme alınan 101 hasta değerlendirilmiştir. 

Yöntem
Bu çalışmada; Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’de 0-3 aylık yaş grubundayken İYE tanısıyla tedavi görmüş 101 hasta geriye dönük olarak değerlen-
dirilmiştir. Çalışma protokolü, Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onko-
loji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Kurulunun 19.03.2013 tarih ve 147 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır.

Tüm hastalara infeksiyon bulguları ile başvurduğu dönemde ve takiplerinin 1. ve 2. yıllarında üriner 
sistem USG yapıldı.  Hastalarımızda tekrarlayan İYE, USG ve/veya DMSA’da patoloji olması durumunda 
VSUG çekildi. Hastalara akut infeksiyondan 6-8 ay sonra renal skar varlığını saptamak amacıyla DMSA 
renal kortikal sintigrafi yapıldı. Seçili hastalara Tc-99m MAG-3 renal sintigrafi yapıldı.

Verilerin analizi SPSS for Windows 11.5 paket programında yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler sürekli ve 
kesikli sayısal değişkenler için ortalama ± standart sapma veya ortanca (minimum-maksimum) şek-
linde, kategorik değişkenler ise olgu sayısı ve yüzde (%) biçiminde ifade edildi. Sayısal veriler normal 
dağılımına göre Student’s T ve Mann Whitney U ve kategorik değişkenler Pearson’un Ki-Kare testleriyle 
değerlendirildi. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 101 hasta değerlendirildi. Olguların demografik, klinik ve 
laboratuvar özellikleri Tablo 1’de özetlendi.
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Tablo 1: Olguların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri 

Değişkenler n=101
Tanı yaşı (gün)(minimum-maksimum) 44,8±32,1 (2-90)
Cinsiyet 
Erkek 49 (%48,5)
Kız 52 (%51,5)
Doğum ağırlığı (gr) 3137±531
Ateş [n (%)] 62 (%61,4)
Huzursuzluk [n (%)] 39 (%38,6)
Emmede azalma [n (%)] 33 (%32,7)
Kusma [n (%)] 29 (%28,7)
Morarma [n (%)] 2 (%2,0)
Uzamış sarılık [n (%)] 22 (%21,8)
Hemoglobin (mg/dl) 12,6±3,1
Beyaz küre (mm3) 12900 (2100-29800)
Trombosit (mm3) 356000 (24000-

853000)
CRP (mg/dl) 0,88 (0,00-21,60)
CRP≥0.8 mg/dl [n (%)] 51 (%50,5)
İdrar alma tekniği [n (%)]

Torba idrarı 59 (%58,4)
Kateter 15 (%14,9)
Suprapubik aspirasyon 27 (%26,7)

Tekrarlayan enfeksiyon [n (%)] 28 (%27,7)
CRP: C reaktif protein

Tam idrar incelemelerinin (TİT) 82’sinde (%81,2) piyüri, 85’inde (%84,2) lökosit esteraz pozitifliği, 26’sın-
da (%25,7) nitrit pozitifliği, 31’inde (%30,7) bakteriüri, 36’sında (%35,6) hematüri tespit edildi. İdrar kül-
tür sonuçları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: İdrar kültür sonuçları
Tanı anında ve birinci yılda USG yapılan 75 hastanın bulguları karşılaştırıldığında patolojik bulgulardaki 
azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,009). Birinci ve ikinci yılda yapılan üriner USG’ler ara-
sında patolojik bulgu açısından anlamlı fark saptanmadı (Tablo 2).
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Tablo 2: Tanı anında, takibin birinci ve ikinci yılında yapılan üriner USG’lerin karşılaştırılması

USG (Tanı) USG (Birinci yıl) USG (İkinci yıl)

Normal (%) %60,4 %76 %77,1

Patolojik (%) %39,6 %24 %22,9

VSUG’de Grade 4-5 VUR’u olan bütün hastaların USG’lerinde üriner sistemde dilatasyon mevcuttu. Ça-
lışmamızda VSUG ile VUR saptanan olgularda DMSA’nın patolojik olma oranlarına bakıldığında sensiti-
vite, spesifite, PPV, NPV oranları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,005).
Tekrarlayan İYE’ları için ateşli enfeksiyon, CRP yüksekliği, DMSA’da patolojik bulgu saptanması ve VSU-
G+MAG3’de patoloji saptanması önemli risk faktörleri olarak saptandı.
Tartışma
Çocuklarda geçirilmiş İYE öyküsü varsa ilk tercih edilen görüntüleme yöntemi noninvaziv, ucuz ve ko-
lay uygulanabilir olması sebebiyle ultrasonografidir (1). Üriner sistem USG’de dilatasyon varlığı, grade 
3-5 VUR için önemli bir gösterge olabilmektedir (4). Çalışmamızda da USG ile VUR saptama oranı %88,8 
olarak bulunmuştur. Ayrıca ileri derece VUR (grade 4-5) olan bütün olgularda USG’de dilatasyon sap-
tanmıştır.
0-3 aylık ateşli İYE geçiren olguların prospektif takip edildiği bir çalışmada bütün hastalar İYE sonrası 
1. ayda VSUG ile değerlendirilmiş ve %21’inde VUR saptanmıştır. Bu olguların %14’ünün hafif dere-
celi (grade 1-2) VUR olduğu hepsinin 2 yıl içinde spontan düzeldiği görülmüştür (3). Çalışmamızda 
tekrarlayan İYE olan, USG ve/veya DMSA’da patoloji saptanan olgulara VSUG yapılmıştır, hastaların % 
33,3’ünde VUR saptanmış olup, 1 olgu hariç tamamı ileri derece (grade 4-5) VUR idi. 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 6 ay altı infantlarda tedaviye 48 saat içinde 
cevap veriyorsa, İYE tekrarlamamışsa, USG’de patoloji saptanmamışsa ve atipik İYE geçirmemişse ek 
görüntüleme önermemektedir (5). İYE sonrası DMSA normal ise VSUG’un gerekli olmadığını bildiren 
çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızda da VSUG ile VUR saptanan olgularda DMSA’nın patolojik olma 
oranlarına bakıldığında sensitivite, spesifite, PPV, NPV oranları belirgin yüksek saptandı. Yapılan ça-
lışmalarda İYE geçirmiş hastalarda tekrar semptomatik İYE geçirme oranının %8-30 arasında değiştiği 
bildirilmektedir (1). Çalışmamızda tekrarlayan enfeksiyon %27 oranında tespit edildi.
 Sonuç olarak; USG ve DMSA bulgularının, yaşamın ilk 3 ayında ateşli İYE geçiren çocukların 
izleminde enfeksiyonun tekrarlama riski ve invaziv bir tanı yöntemi olan VSUG’nin yapılması gereklili-
ğini saptamada önemli olduğu, USG ile saptanan nonobstrüktif üriner sistem dilatasyonlarının izlemin 
1. yılında önemli ölçüde gerilediği görülmüştür.

Kaynaklar
1. Shaikh N, Morone NE, Bost JE, Farrell MH. Prevalence of urinary tract infection in childhood: 
a meta-analysis. Pediatr J Inf Dis. 2008 Apr;27(4):302-8.
2. Clark CJ, Kennedy WA, 2nd, Shortliffe LD. Urinary tract infection in children: when to worry. 
Urol Clin North Am. 2010 May;37(2):229-41.
3. Ismaili K, Lolin K, Damry N, Alexander M, Lepage P, Hall M. Febrile urinary tract infections in 
0- to 3-month-old infants: a prospective follow-up study. J Pediatr. 2011 Jan;158(1):91-4.
4. Prasad MM, Cheng EY. Radiographic evaluation of children with febrile urinary tract infec-
tion: bottom-up, top-down, or none of the above? Adv Urol. Vol 2012: 716739
5. National Institute for Health and Clinical Excellence. Urinary tract infection in children. Lon-
don: NICE, 2007. (http://guidance.nice.org.uk/CG054)
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Empty Sellalı Çocuk Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Banu Nursoy Şirvan, Hamdi Cihan Emeksiz
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim 
Dalı

Özet
Giriş: Empty sella, suprasellar subaraknoid yapıların tam ya da kısmi olarak intrasellar alana hernias-
yonu sonucu meydana gelen anatomik bir bozukluktur. Genellikle hipofizer hormon eksiklikleri ile 
birliktedir. 
Yöntem:2015-2021 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir 
Hastanesi Çocuk Endokrinoloji kliniğine başvuran ve çekilen kraniyal MR’larında parsiyel empty sella 
saptanan hastalar; klinik, laboratuvar ve demografik özellikleri açısından retrospektif olarak değerlen-
dirildi. 
Bulgular: Parsiyel empty sella saptanan hastaların 13’ü erkek, 3’ü kızdı. Kız hastalar; (n=3) erken meme 
gelişimi ile başvururken, erkek hastalar; izole boy kısalığı (n=11), baş ağrısı (n=1) ve kusma (n=1) şika-
yetleri ile başvurdu. 
Sonuç: Parsiyel empty sella sendromu ile izlenen hastalarda hipotalamo-hipofizer hormon eksiklik-
lerinden en sık izole büyüme hormon eksikliği gözlenmişken, özellikle kız çocuklarda tabloya erken 
ergenliğin de eşlik edebileceği vurgulanmak istenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Parsiyel empty sella, Hipofizer hormonlar

Giriş
Empty sella sendromu ; idiyopatik veya intrakraniyal basınç artışı gibi durumlara sekonder olarak, 
genişlemiş veya deforme olmuş sella tursikanın kısmen  veya tamamen serebrospinal doku ile dolu 
olduğu bir durumdur (1,2). Anatomik olarak da suprasellar subaraknoid boşluğun hipofize kompres-
yon yaparak intrasellar herniasyonu olarak tanımlanır (3). Primer boş sella (PBS) sıklıkla nöroradyolojik 
araştırmalar esnasında rastlantısal olarak tespit edilmektedir. Edinsel (sekonder) boş sella olguları ise 
cerrahi, radyasyon ve pituiter infarkt sonucu ortaya çıkabilmektedir. Yetişkin çalışmalarında sıklık % 
2-20 arasında bildirilmiştir. Çocuklarda nadir olarak görülmekte ve net sıklığı bilinmemektedir (4).  PBS 
ile takip edilen hastaların hipofizer fonksiyonları sıklıkla normal olmakla birlikte farklı derecelerde hi-
popituitarizmin neden olduğu ciddi klinik bulgulara da rastlanabilmektedir.

Yöntem
2015-2021 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 
Çocuk Endokrinoloji kliniğine  başvuran ve çeşitli nedenlerle çekilen kraniyal MR’larında parsiyel emp-
ty sella saptanan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar  klinik, laboratuvar ve demografik özellikleri açısın-
dan  retrospektif olarak değerlendirildi.

Hipofizin endokrin fonksiyonları serbest tiroksin (sT4), tiroid uyarıcı hormon (TSH), folikül uyarıcı hor-
mon (FSH), luteinize edici  hormon (LH), yaşa ve cinsiyete göre ayarlanmış-İnsülin benzeri Büyüme Fak-
törü-1 (IGF-1), östradiol, testosteron , kortizol, adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve prolaktin (PRL) 
ile değerlendirildi. Bazal değerlerde anormallik saptanan hastalarda  yapılmış olan büyüme hormonu 
ve ACTH uyarı testleri incelendi. Sonuçlara göre aldıkları tedaviler açısından gruplandırıldı. 
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Bulgular
Parsiyel empty sella saptanan hastaların 13’ü erkek, 3’ü kızdı. Ortalama başvuru yaşı 8,33 (3.16 – 15.33) 
idi. Kız hastalar; (n=3) erken meme gelişimi ile başvururken, erkek hastalar; izole boy kısalığı (n=11), 
baş ağrısı (n=1) ve kusma (n=1) şikayetleri ile başvurdu. Erkek hastalardan 8’i boy kısalığı nedeni ile 
büyüme hormonu tedavisi alırken, 2 hasta panhipopitutarizm (büyüme hormonu eksikliği, santral hi-
potiroidi, santral adrenal yetmezlik), 1 hasta da santral adrenal yetmezlik nedeni ile tedavi almaktadır. 
Erkek hastaların 2’sinde hipofizer hormon eksikliği saptanmamıştır. Kız hastaların tamamı erken ergen-
lik tanısıyla GNRH anologu tedavisi almakta olup, bu hastaların birinde santral adrenal yetmezlik eşlik 
etmektedir. 

Tartışma
Günümüzde nöroradyolojik görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler ve bu görüntülemelerin sık kulla-
nılması nedeniyle tesadüfi “boş sella” tanısında artışa yol açtığı varsayılmaktadır. Yetişkin metaanalizle-
rinde PES sıklığının kadınlarda prevalansının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bizim çalışmamızda ise 
%81 oranla erkek cinsiyette daha fazla olduğu izlendi. 

Boş bir sellanın tesadüfi bir şekilde bulunması durumunda, ilk önce ikincil nedenler dışlanmalıdır. Yetiş-
kinlerde yapılan çalışmalarda asemptomatik hastalarda bile temel tanısal  hormon testleri önerilmek-
tedir. Verilerin az olması nedeniyle, potansiyel hormon testlerinin türü ve kapsamı için kanıta dayalı 
öneriler mümkün değildir. Temel tanısal değerlendirme, sabah kortizol konsantrasyonlarının ve fT4, 
estradiol veya testosteron, IGF-1 ve prolaktin konsantrasyonlarının ölçülmesini içerir.  Anormallikler 
bulunursa  stimülasyon  testleri önerilir (5).

Sonuç
Parsiyel empty sella sendromu ile izlenen hastalarda hipotalamo-hipofizer hormon eksikliklerinden en 
sık izole büyüme hormon eksikliği gözlenmişken, özellikle kız çocuklarda tabloya erken ergenliğin de 
eşlik edebileceği vurgulanmak istenmiştir.

Kaynaklar
1. Takanashi J, Suzuki H, Nagasawa K, Kobayashi K et al. Empty sella in children as a key for diagnosis. 
Brain Dev 2001; 23:422-3.
 2. Costigan DC, Daneman D, Harwood-Nash D, Holland FJ. The “empty sella” in childhood. Clin Pediatr 
(Phila) 1984; 23:437-40. 
3. Cacciari E, Zucchini S, Ambrosetto P, Tani G, et al. Empty sella in children and adolescents with pos-
sible hypothalamic-pituitary disorders. J Clin Endocrinol Metab 1994; 78:767-71.
 4. Shulman DI, Martinez CR, Bercu BB, Root AW. Hypothalamic-pituitary dysfunction in primary empty 
sella syndrome in childhood. J Pediatr 1986; 108:540- 4
5. Matthias K. Auer, Mareike R. Stieg, et al. Deutsches Ärzteblatt International Dtsch Arztebl Int 2018; 
115:99–105
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Pediatri Hekimlerinin Adrenalin Oto Enjektörü Konusunda Bilgi Düzeyleri 

Nevin Cambaz Kurt, Çiğdem Aydoğmuş
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Özet
Giriş: Anafilaksi, hızlı başlangıçlı ve zamanında müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilen ciddi bir 
aşırı duyarlılık reaksiyonudur. İlk uygulanması gereken ilaç Adrenalindir. Adrenalin hazır formunda oto 
enjektör şeklinde bulunmaktadır. Çalışmamızda pediatristlerin Adrenalin Oto Enjektör konusunda bil-
gi düzeylerini ölçmeyi amaçladık .

Yöntem: Çalışmamız kesitsel, tanımlayıcı bir anket çalışmasıdır. Bu konuda güncel literatür taranarak 
oluşturulan sorular pediatristlere online anket aracılığı ile ulaştırılmış ve iki ayda tamamlanmıştır. So-
rular üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik bilgileri, ikinci bölümde anafilaksi kliniğini 
tanıma ve tedavi soruları, son olarak adrenalin oto enjektör konusunda sorular içermektedir. İstatistik-
sel olarak Ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya 457 hekim katılmıştır. Hekimlerin %74’ü uzmandır ve %56’sı eğitim araştırma 
hastanesinde görev yapmaktadır. Hekimlerin %92’si anafilaksi bulgularını tanımaktadır ve %99’u uy-
gulanacak ilk ilacın Adrenalin olduğunu, %83’ü Adrenalinin doğru dozunu bilmektedir. Hekimlerin 
%19’u Adrenalin oto enjektörünü (AOE) kullanmıştır; %76’sı AOE ismini; %54’ü formunu doğru bilmek-
tedir. Hekimlerin %77’si hastalarına taburculuk sonrası AOE reçete edeceğini ifade etmiştir. Beş-10 yıl 
arası görev yapan hekimlerde AOE piyasa ismini bilme %83, doğru formunu bilme %60, taburculukta 
reçete etme %86 oranı ile en yüksektir.

Tartışma: Anafilakside erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olduğu için hekimlerin anafilaksi tedavisini 
iyi bilmeleri gerekir. Adrenalin hazır formda bulunmaktadır. Çalışmamızda hekimlerin 2/3’ü AOE ismini 
bilmelerine rağmen, doğru dozu ancak %50 si bilmiştir. Bu 5-10 yıl arası hekimlik yapanlarda daha yük-
sek orandadır. Bunda bu hekimlerin bilgilerini güncelleme konusunda daha çok kaynağa ulaşabilmele-
ri, çevrimiçi seminerlere daha sık katılmaları etken olabilir . Uzmanların asistanlara göre AOE tanımaları 
daha yüksek orandadır. Taburculukta mutlaka AOE reçete edilmesi gerektiği halde katılımcıların % 77 
si reçete edeceğini bildirmiştir. Katılımcıların yarısı eğitim araştırma hastanesinde çalışmasına rağmen 
doğru dozu bilme oranları düşüktür.

Sonuç: Pediatri hekimlerinin AOE tanıma oranı düşüktür. Hekimlerin bu konuda eğitim almaları ve bil-
gilerini güncellemeleri için hizmet içi eğitimlerin devam etmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler : Adrenalin Oto Enjektör,  Anafilaksi,  Hekim,  Pediatri

Giriş
Anafilaksi,  hızlı başlangıçlı ve zamanında müdahale edilmezse  ölümle sonuçlanabilen ciddi bir aşırı 
duyarlılık reaksiyonudur (1). Son  on yılda riskli popülasyonda sıklığının giderek arttığı görülmektedir (2, 
3). Anafilaksinin erken tanınıp tedavi edilmesi yaşam kurtarıcıdır ve tedavide ilk uygulanması gereken 
ilaç Adrenalindir. Adrenalin hazır formunda oto enjektör şeklinde bulunmaktadır.  Çalışmamızda 
pediatristlerin anafilaksi tedavisinde Adrenalin Oto Enjektör  konusunda bilgi düzeylerinin ölçülmesi 
amaçlanmıştır.
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Yöntem
Çalışmamız kesitsel, tanımlayıcı bir anket çalışmasıdır. Bu konuda güncel literatür taraması ile (4, 5, 6) 
hazırlanan sorular  pediatristlere  çevrimiçi anket aracılığı ile ulaştırılmış ve çalışma iki ayda tamamlan-
mıştır.

 Sorular üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik bilgileri, ikinci bölümde 
anafilaksi kliniğini tanıma konusunda bilgi düzeyini ölçen sorular, son olarak adrenalin oto enjektör 
konusunda bilgileri ölçen sorular bulunmaktadır. Çalışmaya pediatri uzmanları ve asistanları dahil edil-
miştir. Pediatrik alerji, acil servis ve yoğun bakımda çalışan pediatristler çalışmaya alınmamıştır. İstatis-
tiksel analizlerde Ki-Kare testi uygulanmış ve significant (p) değerinin 0.05’in altında (p<0.05) olması 
anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya 457 hekim katılmıştır. Hekimlerin %74.4’ü uzman hekimdir. Hekimlerin %55’i  eğitim araş-
tırma hastanesinde,  %25’i özel hastane/muayenehanede ve %19’u kamu hastanesinde çalışmaktadır. 
Mesleki yıl olarak %32.2’si 10-20 yıl arası çalışmaktadır.

Araştırmada yer alan hekimlerin %92’si anafilaksi belirtileri ve bulguları hakkında bilgi sahibidir. Solu-
num sistemi bulgularını %98.9(452)’u,  cilt bulgularını %94.7(433)’si, gastrointestinal sistem bulgularını 
%91.7(419) ’si, hipotansiyonun anafilaksi bulgusu olduğunu %97.4 (445)’ü bilmiştir.

Anafilaksi tedavisinde ilk uygulanacak olan ilacın Adrenalin olduğunu hekimlerin %99.3 (454)’u, Adre-
nalin dozunun 0,01 mg/kg olduğunu %83 (381)’ü bilmektedir. 

Katılımcıların  %75.7 (346)’si ülkemizdeki Adrenalin oto enjektörün ismini, %54.4 (249)’u dozunu doğru 
bilmektedir ve   %19 (87)’u Adrenalin oto enjektörünü (AOE) kullanmıştır. Reçete etme oranı %76.6 
(350)’dır.

Pediatristlerin mesleki konumuna göre AOE tanıma oranı uzman hekimlerde daha fazladır. Buna göre 
AOE ismini uzmanların %79.4 (270)’ü, asistanların %65 (76)’i; doğru dozunu uzmanların %57.6 (196)’sı, 
asistanların %45.3 (53)’ü bilmektedir (p sırayla 0.02 ve 0.037). Reçete etme oranı   uzmanlarda %80 
(272), asistanlarda %66.7 (78) dir (p=0.03).

Katılımcıların anafilaksi tedavisi uygulamaları meslek yıllarına göre değerlendirildiğinde; 5-10 yıl mes-
lek tecrübesi olanların %83 (88)’ü; 20 yıl üzeri olanların %79.8 (75)’i; 10-20 yıl arasında olanların %68 
(100)’i ve  beş yıldan az olanların %62 (68)’si anafilaksi tedavisi uygulamışlardır (p=0,001). 

Araştırmada yer alan hekimler meslek yıllarına göre değerlendirildiğinde, 5-10 yıl meslek tecrübesi 
olanların %83 (88)’ü AOE ismini, %60.4 (64)’ü AOE formunu doğru bildiği görülmektedir (p=0.01). Yirmi 
yıldan uzun süredir hekimlik yapanlarda AOE ismini bilme oranı %79.8 (75), doğru dozu bilme %47.4 
(54) oranındadır. Taburculukta reçete etme oranı da 20 yıl ve üzeri görev yapan pediatristlerde  %86.2 
(81) oranı ile en fazladır (p=0.035).  Adrenalin oto enjektörünü bilme oranı beş
 yıldan az görev yapan hekimlerde en azdır. Bu grup AOE ismini %64.5(71), doğru formunu %43.6(48) 
doğru bilmektedir.
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Araştırmada yer alan hekimlerin çalıştığı kuruma göre değerlendirildiğinde, kamu hastanesinde çalı-
şan hekimlerin %81.4 (70)’ü AOE ismini, %64 (55)’ü doğru formunu  bilmektedir (p=0.01). Reçete etme 
oranı da en yüksek %79.1 (68) ile bu gruptadır. Bu oran eğitim araştırma hastanesinde çalışanlarda 
sırayla %72.2 (184) ve %50.2 (128)’dir. Bu grupta  AOE reçete etme oranı da %75.4 (190) olarak tespit 
edilmiştir.

Tartışma
Çalışmamızda hekimlerin %75’i ülkemizdeki AOE adını, %54.4’ü AOE  doğru dozunu bilmektedir. AOE 
kullanımını tüm hekimlerin ve özellikle pediatristlerin iyi bilmesi gereklidir. Ancak yapılan çalışmalarda 
hekimlerin AOE bilgi düzeyinin yeterli olmadığı bildirilmiştir. Ülkemizde 2009 yılında yapılan bir 
çalışmada pediatristlerin %20’sinin AOE bildiği ve %3.2’sinin AOE dozunu doğru bildiği belirlenmiştir 
(7). Birinci basamak hekimleri ile yapılan bir çalışmada katılımcıların %34’ünün AOE bildiği, %37’si-
nin doğru dozunu bildiği bildirilmiştir (8). Başka bir çalışma 205 aile hekimininin  %75,6’sı AOE bildiği, 
ancak doğru dozunu %37‘sinin bildiği görülmüştür (9). Birinci basamak hekimlerini aşı uygulamaları 
dolayısıyla anafilaksi ile karşılaşma riskinin daha yüksek olduğu düşünüldüğünde bu oranların oldukça 
düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

Dünya literatürüne bakıldığında da AOE bilme oranın düşük olduğu görülmektedir (10, 11). Bu neden-
le hekimlerin bu konuda eğitilmesi, bilgilerin sürekli güncellenmesi önem arz etmektedir. Özmen ve 
ark (12) yaptığı bir araştırmada katılımcıların sadece %50,6’sının anafilaksi tanı ve tedavisi konusunda 
mezuniyet sonrası eğitim aldığı belirlenmiştir. Aynı çalışmada AOE bilme oranı %48.8 olarak verilmiştir. 
Topal ve ark (13) tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinde, AOE konusunda verilen eğitim sonrası 6 ay sonra 
bilgilerinin belirgin derecede azaldığını, üç ay sonra pekiştirme eğitimi verilenlerin bilgilerini daha iyi 
olduğunu bildirmişlerdir. Arga ve ark (14) 60 pediatri hekiminin AOE kullanımı ile yaptıkları çalışmada 
%20’sinin pratik uygulama öncesi AOE prospektüs bilgisine ihtiyaç duymadığını ifade ettiğini; ancak 
bunların sadece %41.6’sının tüm basamakları doğru olarak uygulayabildiğini bildirmişlerdir. Başka bir 
çalışmada AOE tüm basamakları doğru uygulama oranı %25 olarak verilmiştir (15). Mehr ve ark (10) ise 
70 pediatri asistanı, 30 pediatri uzmanı ile yaptığı çalışmasında katılımcıların sadece %2’sinin  prospek-
tüs  bilgisine  ihtiyaç  duymadan AOE doğru olarak uyguladığını bildirmiştir. Bu çalışmalar hekimlerin 
bu konuda eğitilmelerinin önemini ortaya koymaktadır.

Çalışmamızda uzman hekimlerin asistan hekimlere göre AOE bilme ve reçete oranları daha yüksek 
bulunmuştur. Bunda uzman hekimlerin katılımcıların ⅔ ‘ünü oluşturması ve bilgi ve tecrübelerinin 
daha fazla olması etkili olabilir. 
Anafilaksi sonrası AOE reçete etmek önemlidir. Çalışmamızda uzman hekimlerin %80’i, asistan he-
kimlerin %66,7’si AOE reçete edeceğini bildirmiştir. Literatürde taburculuk sonrası AOE reçete etme 
oranları ortalama %23,9 (%5-31.7) olarak bildirilmiştir (12, 14, 16, 17). Bulduğumuz oran  literatürden 
yüksekti. Literatür değerlendirilmesinde görüldüğü üzere hekimlerin AOE reçete etme oranları istenen 
düzeyin altındadır. 
Çalışmamızda AOE ismini ve dozunu doğru bilme oranı 5-10 yıl arası hekimlik yapanlarda daha yüksek 
bulunmuştur.   Bunda bu hekimlerin güncel bilgilerinin daha yeni olması, güncel bilgilere ulaşma, 
webinar ve  çevrimiçi seminerlere katılma konusunda daha aktif olmaları ve büyük kısmının anafilaksi 
tedavisi yapmış olması  etken olabilir. 
Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardı. Katılımcıların büyük kısmı uzmanlardan   oluşmaktaydı. Asistan 
uzman dağılımını eşit olması durumunda oranlar farklı olabilirdi. Çalışmamızda katılımcıların AOE 
konusunda eğitim alıp almadıkları sorgulanmadı. Katılımcıların çalıştıkları kurum dağılımı eşit değildi, 
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%55.8‘i eğitim araştırma hastanesinde çalışmaktaydı. Bu da bulunan oranları etkilemiş olabilir.
Ülkemizde ve Dünyada anafilaksi ve AOE kullanımı konusunda hekimler arasında halen bilgi 
yetersizliği bulunmaktadır. Erken teşhis ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğu bu durumda hazır olarak 
bulunan Adrenalin Oto Enjektör konusunda tüm hekimlerin, özellikle pediatristlerin eğitilmesi, hizmet 
içi seminerlerin düzenlenmesi bu konudaki farkındalığı artıracaktır.
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Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Kolşisin Direnci ve anti-interlökin-1 Deneyimi

Ayşe Tanatar1, Nuray Aktay Ayaz1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet: Otoinflamatuvar hastalıklar nadir hastalıklar sınıfında yer almasına ragmen prevalans ve in-
sidansın yüksek olduğu Türkler’de, Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA)’nin yaklaşık 1:1000 oranında görüldüğü 
ve hastalığa neden olduğu gösterilen MEFV gen mutasyon taşıyıcılığının %20 gibi yüksek oranlarda 
olduğu bildirilmiştir (1, 2). Hastalığın temel tedavisi kolşisin olmakla beraber %5-10 hastada yeterli 
dozda kolşisine rağmen ataklar devam etmekte ve/veya ataklar arası akut faz yüksekliği sürmektedir 
(3). Uluslararası klavuzlara göre bu hastalar kolşisin dirençli kabul edilmekte ve anti-interlökin-1 (an-
ti-IL-1) tedavi başlanmaktadır (4). 

Çalışmamızda merkezimizde AAA tanısıyla düzenli olarak takip edilen hastaların dosyaları retros-
pektif olarak incelenerek kolşisine dirençli hastaların belirlenmesi ve bu hastaların demografik, klinik 
özellikleri, MEFV mutasyonlarının dağılımı ve anti-IL-1 tedavi sonrası yanıtlarının değerlendirilmesi 
amaçlandı.

1984 AAA hastasının dosyası incelendi ve 60 (%3) hastanın kolşisin direnci olduğu ve anti-IL-1 teda-
vi başlandığı saptandı. Bunların %61,7’i kızdı. %31,7’sinde akraba evliliği mevcuttu. %55’inde pozitif 
AAA aile öyküsü vardı. Atakların başlama yaşı ve tanı yaşı medyan (min-max) sırasıyla 3 (0,1-14,3) ve 
5,1 (0,4-14,5) yıldı. 60 hastanın %90’ında karın ağrısı, %81,7’sinde ateş, %51,7’sinde artrit, %43,3’ünde 
egzersizle bacak ağrısı, %28,3’ünde göğüs ağrısı, %20’sinde miyalji, %26,7’sinde erizipel benzeri eritem 
ve 2 (%3,3) hastada amiloidoz vardı. En yaygın MEFV mutasyonu 47 (78,3) hastada saptanan M694V 
homozigottu. Anti-IL-1 tedavi başlanan 60 hastanın hepsinde tam yanıt alındı.
Anahtar kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, anti-interlökin-1, kolşisin direnci

Giriş: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), otozomal resesif geçiş gösteren en sık görülen otoinflamatuvar has-
talıktır. MEFV gen mutasyonu sonucu ortaya çıkar ve temel tedavi kolşisindir. Kolşisin, atakların önlen-
mesi ve amiloidoz sıklığını azaltmada etkilidir. Buna rağmen %5-10 hastada kolşisine direnç görülmek-
tedir ve tedaviye anti interlökin-1 (anti-IL-1) ajanlar eklenmektedir. Bu çalışmada kolşisin direnci olan 
ve anti-IL-1 tedavi başlanan olguların demografik verilerini ve klinik özelliklerini incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Merkezimizde 2010-2021 yılları arasında AAA tanısı alan ve 3-6 ayda bir düzenli takip edilen 
hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Kohorttaki tüm hastalarda, MEFV geninin 2, 3, 5 ve 
10. ekzonları analiz edilmişti. Uygun dozda kolşisin (1,2 mg/m2/gün) tedavisine rağmen son 6 ayda 1 ve 
daha fazla atak geçiren ve/veya ataklar arasında akut faz yüksekliği yüksekliği saptanan olgular kolşisin 
dirençli kabul edildi (5).

Bulgular: Toplamda 1984 AAA olgunun dosyası incelendi ve kolşisin direnci olan ve biyolojik ajan 
kullanan 60 (%3) hasta çalışmaya dahil edildi. Bunların %61,7’i kızdı. %31,7’sinde akraba evliliği mev-
cuttu. %55’inde pozitif AAA aile öyküsü vardı. Mevcut yaş, atakların başlama yaşı ve tanı yaşı medyan 
(min-max) sırasıyla 12,8 (4-22,2), 3 (0,1-14,3) ve 5,1 (0,4-14,5) yıldı. Tanı gecikmesi medyan (min-max) 
12 (0-136,6) aydı. 60 hastanın %90’ında karın ağrısı, %81,7’sinde ateş, %51,7’sinde artrit, %43,3’ünde 
egzersizle bacak ağrısı, %28,3’ünde göğüs ağrısı, %20’sinde miyalji, %26,7’sinde erizipel benzeri eritem 
ve 2 (%3,3) hastada amiloidoz vardı. Yıllık atak sayısı median 5 (2-48) idi. En yaygın MEFV mutasyonu 47 
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(78,3) hastada saptanan M694V homozigottu. Mutasyonların dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir. Amilo-
idoz gelişen iki hastada M694V homozigotluğu vardı. Anti-IL-1 tedavi başlanan 60 hastanın hepsinde 
tam yanıt alındı.

Tablo 1. MEFV mutasyonlarının dağılımı (n=60)

Mutasyonlar n (%)
M694V/M694V 47 (78,3)
M694I/M694I 1 (1,7)
M694V/M694I 1 (1,7)
M694V/M680I 1 (1,7)
M694V/V726A 1 (1,7)
M694I/V726A 1 (1,7)
M680I/V726A 1 (1,7)
M694V/E148Q 1 (1,7)
M694V/- 2 (3,4)
M680I/- 1 (1,7)
V726A /- 3 (5)

Tartışma
AAA’nde halen en iyi tedavi kolşisindir. Bizim olgularımızın %97’i kolşisine yanıt verirken, %3 olguda 
kolşisin direncine bağlı başlanan anti IL-1 tedavisine tam yanıt alınmıştır. 

Sonuç
Anti-IL-1 tedavisi başlanan hastaların MEFV geninde, daha ciddi klinik tutulumla seyrettiğini bildiğimiz 
M694V mutasyonunun %78,3 oranda pozitif saptanması, M694V mutasyonu varlığının kolşisin diren-
cinde de etkili olduğunu göstermiştir.
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Çocuklarda QT Dispersiyonu ile Demir Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Elvan Zengin, Öykü İsal Tosun
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi , Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Kliniği, İstanbul/Türkiye

Özet
Giriş-Amaç: Demir eksikliği anemisi  tüm dünyada yaygın olarak görülen ve özellikle gelişme çağındaki 
çocukları etkileyen önemli bir sorundur. Demir eksikliği anemisi sadece hematolojik bir hastalık 
değil multisistemik etkileri olan bir durumdur. Kardiyovasküler sistem de demir eksikliği anemisinin 
etkilediği sistemlerden biridir. Çalışmamızda özellikle aritmi öngörüsünde önemli bir parametre olan 
QT dispersiyonu ile demir parametreleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: Çalışmamız kapsamında demir eksikliği anemisi tanılı 30 hasta ile sağlıklı 42 çocuktan 
oluşan kontrol grubu oluşturuldu. Her iki grubun hemoglobin, serum demir düzeyi, total demir bağ-
lama kapasitesi, transferrin saturasyonu ve ferritin düzeyleri kaydedildi. Vaka ve kontrol grubundaki 
hastaların 12 derivasyonlu yüzeyel  EKG’leri çekilerek, KTA, P dalgası, QRS kompleksi, QTd, QTcd hesap-
lanarak kaydedildi. 

Bulgular: Kontrol ve hasta grupları arasında cinsiyet ve yaş ortalamaları karşılaştırılmasında herhangi 
bir anlamlı fark saptanmadı. İki grup hematolojik parametreler açısından karşılaştırıldığında, vaka gru-
bunda Hb, serum demir düzeyi, transferrin saturasyonu ve ferritin kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
düşük bulundu. TDBK ise vaka grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmış saptandı. 
EKG parametreleri karşılaştırıldığında, vaka grubunda Qtmax, Qtmin, Qtmean değerleri ve ortalama 
QRS süresi hasta grubuna göre anlamlı derecede daha düşük bulundu(p<0,05). 
Ortalama QTd; vaka grubunda 31,60±8,49 ms, kontrol grubunda ise 25,52±8,33 ms olup; vaka grubun-
da anlamlı olarak yüksek saptandı(p değeri: 0,003). Ortalama QTcd ise vaka grubunda 42,57±10,47 ms, 
kontrol grubunda 34,33±10,02 ms olup, hasta grubunda anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p 
değeri: 0,003).

Sonuç: Çalışmamızda çocuklarda demir parametreleri ile QT dispersiyonu arasındaki ilişkinin belirlen-
mesi amaçlanmıştır. Demir eksikliği anemisi tanılı hastalarla sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında, 
DEA grubunda QTd ve OTcd anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Demir eksikliği anemisi tanılı hasta-
larda da artmış QTd artmış aritmi riskiyle ilişkili olabilir. Pediatrik populasyonda bu konuda yapılmış 
çalışmalar yetersiz olup daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği, elektrokardiyografi, QT dispersiyonu

Giriş
Demir eksikliği anemisi  tüm dünyada yaygın olarak görülen ve özellikle gelişme çağındaki çocukları 
etkileyen önemli bir sorundur(1). Demir eksikliği anemisi sadece hematolojik bir hastalık değil mul-
tisistemik etkileri olan bir durumdur. Kardiyovasküler sistem de demir eksikliği anemisinin etkilediği 
sistemlerden biridir.  QTd(QT dispersiyonu) nun ventriküler repolarizasyonun bölgesel heterojenitesi-
ne bağlı olduğu ve dolayısıyla miyokardın elektriksel instabilitesini gösterdiği kabul edilmektedir. Ya-
pılan çalışmalarda aneminin, QT ve P dispersiyonunu önemli ölçüde uzattığı ve kardiyovaskuler sistem 
fonksiyonlarının bozulmasında bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir(2-4). DEA tanılı hastalarda 
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aritmilerin ve kardiyak hipertrofinin öngörülmesinde EKG parametrelerinden QTd ve QTcd(corrected 
QT dispersion)nin iyi bir belirteç olduğu düşünülmektedir.  Çalışmamızda özellikle aritmi öngörüsünde 
önemli bir parametre olan QT dispersiyonu ile demir parametreleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi 
amaçladık.

Yöntem
Çalışmaya İMÜ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) Tıp Fakültesi etik kurulundan onay alındıktan sonra 
başlanmıştır (11.03.2020, karar no: 2020/0081). 
Çalışmamız Ocak 2020 ile Eylül 2020 tarihleri arasında İMÜ Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğine başvuran demir eksikliği anemisi tanısı alan 0-18 yaş 
aralığındaki 30 hasta ve 42 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubu ile yapılmıştır. Vaka grubuna 0-18 
yaş aralığında, yaşa göre hemoglobin, demir, TSAT(transferrin saturasyonu), ferritin değerleri düşük, 
TDBK(total demir bağlama kapasitesi) yüksek olan hastalar dahil edilirken; kontrol grubuna 0-18 yaş 
aralığında, yaşa göre hemoglobin, demir, TDBK,TSAT, ferritin değerleri normal olan fiziksel ve psikosos-
yal açıdan sağlıklı çocuklar dahil edildi. Herhangi bir kronik hastalığı  (hipertansiyon, diabetes mellitus, 
malignite vb), kardiyovaskuler sistem patolojisi, bilinen aritmisi veya  EKG de değişikliğe sebep olabile-
cek ilaç kullanımı( antiaritmik, antidepresan vb) olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Her iki gruptaki 
çocukların tamamı kardiyak açıdan asemptomatik ve kardiyak muayeneleri normaldi.

Vaka ve kontrol grubundaki çocuklara, 10 dakikalık istirahat sonrası, yatar pozisyonda EKG çekildi. 
Standart 12 derivasyonlu EKG Nihon Kohden marka EKG cihazı ile 25mm/sn hızla ve 10mm/mV gen-
likte, elde edildi. Tüm EKG ler aynı kişi tarafından değerlendirildi ve hassasiyeti arttırmak için büyüteç 
ve dijital kumpas kullanıldı. Sadece normal sinüs ritmi morfolojisine sahip EKG ler değerlendirmeye 
alındı. 

Tüm EKG lerde; KTA(dakikadaki kalp tepe atımı), P maksimum, P minimum, ve P dispersiyonu, QRS 
, QT maksimum, QT minimum, QT dispersiyonu, ve ortalama QT değerleri hesaplanarak kaydedildi.  
En uzun QT aralığı, maksimum QT (milisaniye) ve en kısa QT aralığı, minimum QT (milisaniye) olarak 
tanımlandı. EKG’de QTmax ve QTmin arasındaki fark QT dispersiyonu olarak tanımlandı. QTc (milisa-
niye) Bazett formülü (QTc=QT intervali ÷ √RR intervali ) kullanılarak hesaplandı. QTc intervali en az beş 
derivasyonda hesaplanabilen hastalar çalışmaya dahil edildi.

İstatistiksel analizler SPSS versiyon 17.0 programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin 
normal dağılıma uygunluğu histogram grafikleri ve Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. 
Tanımlayıcı analizler sunulurken ortalama, standart sapma, medyan değerleri kullanılmıştır. Kategorik 
değişkenler Pearson Ki Kare Testi ile karşılaştırıldı. Normal dağılım göstermeyenler (nonparametrik) 
gruplar arasında değerlendirilirken Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Ölçümsel verilerin birbirleri 
ile analizinde Spearman Korelasyon Testi’nden faydalanılmıştır. P-değerinin 0.05’in altında olduğu 
durumlar istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar şeklinde değerlendirildi.

Bulgular
        Çalışmamıza 30 hasta, 42 kontrol grubu olmak üzere toplamda 72 hasta dahil edilmiştir. Hasta 
grubu 10 (%33,33) erkek, 20 (%66,67) kız;  kontrol grubu 19 (%45,24) erkek, 23 (%54,76) kız şeklinde 
dağılım göstermiştir. Hasta grubunun yaş ortalaması 133,38±60,50 ay ve kontrol grubunun yaş orta-
laması 113,86±74,12 ay olarak saptanmıştır. Kontrol ve hasta grupları arasında cinsiyet ortalamaları 
karşılaştırılmasında(p değeri:0,310) ve yaş(ay) ortalamaları karşılaştırılmasında da anlamlı fark saptan-
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mamıştır(p değeri:0,306).
Kontrol grubunda Hb, demir, TSAT, ferritin değerleri hasta grubuna göre anlamlı derecede yüksek 
(p<0,001); TDBK ise hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptanmış-
tır(p<0,001) 
Kontrol grubunda Qtmax, Qtmin, Qtmean değerleri ve ortalama QRS süresi hasta grubuna göre an-
lamlı derecede daha yüksek bulunmuştur(p<0,05). 
Ortalama QTd hasta grubunda 31,60±8,49, kontrol grubunda ise 25,52±8,33 olup hasta grubunda an-
lamlı olarak yüksek saptanmıştır (p:0,003). Aynı şekilde QTcd’de hasta grubunda 42,57±10,47, kontrol 
grubunda 34,33±10,02 olup istatistik olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p:0,003). 
Pmax,Pmin ve Pd değerleri için hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır(p>0,05)
Hasta grubunda Hb, Demir, TDBK, TSAT, ve Ferritin değerleri ile EKG parametreleri arasındaki ilişki in-
celenmiştir. Hb, Demir, TDBK, TSAT, Ferritin değerleri ile EKG parametreleri arasında korelasyon saptan-
mamıştır.

Tartışma
DEA sadece hematolojik değil  kardiyovasküler sistem üzerine de etkileri olan multisistemik bir has-
talıktır. DEA’nin kardiovasküler etkilerini araştıran çalışmalardan 2017 yılında Karadeniz ve arkadaşları 
tarafından yapılan bir çalışmada, düşük ferritin düzeyleri olan çocuklarda; P dalgası, QT, Tp-e aralıkları 
ve PW, QT, QTc, TP-e dispersiyonları önemli ölçüde uzadığı saptanmıştır(4). Yine Khode ve arkadaşları-
nın yaptığı bir çalışmada DEA olan hastalarda kısalmış QT intervali görülmüş ve ferritin ile QTc intervali 
arasında pozitif korelasyon saptanmıştır(5).

Ventriküler depolarizasyonun heterojenitesini dolayısıyla myokardın elektriksel instabilitesini göster-
diği kabul edilen, QT dispersiyonu ile aritmi ve ani kardiyak ölüm arasında anlamlı ilişki olduğu birçok 
çalışmada gösterilmiştir(6-8). Yapısal kardiyak hastalığı olmayan bireylerde de, özellikle otonom sinir 
siteminin etkilendiği durumlarda QT intervali ve QT dispersiyonunda değişiklik meydana gelebildiği 
bilinmektedir(9). DEA tanılı hastalarda sempatik sinir siteminin uyarılması ve parasempatik sistemin 
baskılanması, myokardial hücrelerin depolarizasyon ve repolarizasyon kinetiğini, nöral veya reseptör 
aracılı mekanizmalar yoluyla etkileyerek QT intervali ve QT dispersiyonunda değişikliğe neden olabi-
lir(10). 

Bizim çalışmamızda ise, demir eksikliği anemisi tanılı hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre QTd ve 
QTcd istatistiksel olarak anlamlı derecede artmış olarak bulundu. Hemoglobin ve demir parametreleri 
ile QTd ve QTcd arasında korelasyon saptanmadı. Bu bulgular daha önce yapılan benzer çalışmaları 
destekler niteliktedir. Çalışmamız, demir eksikliği anemisinin sadece hematolojik değil multisistemik 
bir hastalık olduğunu ve kardiyovasküler sistem üzerine olan etkilerini vurgulaması açısından önem-
lidir. Pediatrik hasta grubunda bu konuda yapılmış çalışmalar yetersiz olup daha fazla araştırmaya ih-
tiyaç vardır.

Kaynaklar
1. E. McLean, M. Cogswell, I. Egli, D. Wojdyla, and B. De Benoist, “Worldwide prevalence of anaemia, 
WHO Vitamin and Mineral Nutrition Information System, 1993-2005,” Public Health Nutr., 2009;12,(4), 
444–454
2. E. A. Jankowska and P. Ponikowski, “Molecular Changes in Myocardium in the Course of Anemia or 
Iron Deficiency,” Heart Fail. Clin., 2010;6(3), pp. 295–304, 
3. H. Simsek, Y. Gunes, C. Demir, M. Sahin, H. A. Gumrukcuoglu, and M. Tuncer, “The effects of iron defi-



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

134

ciency anemia on P wave duration and dispersion,” Clinics, 2010; 65(11), pp. 1067–1071
4. C. Karadeniz et al., “Low Iron Stores in Otherwise Healthy Children Affect Electrocardiographic Mar-
kers of Important Cardiac Events,” Pediatr. Cardiol., 2017;38(5), pp. 909–914
5. V. H. Khode and K. F. Kammar, “QTc changes in non-pregnant females with severe iron deficiency 
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10. S. S. S. Lo, C. J. Mathias, M. St, and J. Sutton, “QT interval and dispersion in primary autonomic failu-
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Serebral Palsi Tanılı Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımını 
Araştıran Anket Çalışması

Figen Çakmak1, Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu2, Mahmut Doğru3, Emek Uyur Yalçın2, Feyza Mediha Yıldız1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet: Serebral palsi (SP) gelişmekte olan beyinde prenatal, natal ve postnatal dönemde zedelenme 
sonucu gelişen, ilerleyici olmayan ancak yaş ile birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayan kalıcı motor 
işlev kaybı, duruş (postür) ve hareket bozukluğudur. Modern tıp yöntemlerine tamamlayıcı olarak kat-
kıda bulunan ve klasik tıp adı altında kavramsal olarak yer almayan tanı, tedavi ve hastalıktan korunma 
uygulamalarına genel olarak tamamlayıcı alternatif tedavi (TAT) adı verilmektedir.
Bu çalışmamızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne başvuran SP tanılı çocuğu olan ebeveynde 
çocukları için tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı sorgulandı. Hastalardan onam 
alınarak 30 soruluk bir anket yapıldı. Ankette bulunan sorular, ebeveyne ait demografik bilgiler, çocu-
ğun klinik durumu (SP tutulum tipi, derecesi, eşlik eden semptomlar), SP için kullanılan konvansiyonel 
tedavi yöntemleri, TAT kullanma durumu ve kullanılan yöntemler, TAT kullanım sebepleri başlıkları al-
tında toplandı.

Çalışmada toplam 150 SP tanılı olan çocuk hastanın ebeveynlerine hazırlamış olduğumuz anket 
uygulandı. Hastaların 65’i kız (%43,3), 85’i (%56,7) erkekti. Erkeklerin 44 ‘ü (%51,8) kızların 37’si (%56,9) 
en az bir TAT yöntemi kullanmış olup, cinsiyet ile TAT kullanımı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı 
(p>0,05). TAT 82 hastada (%56,7) en az bir defa kullanılmış 68 hastada (%45,3) hiç kullanılmamıştı. En 
fazla kullanılan alternatif yöntem masajdı. 44 hastaya (%53) masaj yapılmıştı. 29 hasta (%35,4) bitkisel 
tedavi kullanmıştı. 12 hastaya (%14,6) refleksoloji, 6 hastaya (%7,3) biyoenerji, 6 hastaya (%7,3) aku-
punktur, 5 hastaya (%6,1) osteopati denenmişti. Geleneksel yöntemlerden en sık kullanılan dua, muska 
yazdırma, üfleme idi. 38 hasta (%46,3) bu yönteme başvurmuştu. 17 hasta (%20,7) kaplıca tedavisi, 
dokuz hasta (%11) kurşun döktürme, 6 hasta (%7,3) hacamat tedavisi, 2 hasta (%2,4) balıkla tedavi, 1 
hasta (%1,2) sülükle tedavi denemişti.

Türkiye’de kronik hastalığı olan çocuk bireylerde TAT kullanım oranları %38-82,5 arasında değişmek-
tedir. Hastalarımızın yaklaşık olarak yarısında (%54,6) TAT uygulamalarının kullanıldığını tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Masaj, Serebral Palsi, Tamamlayıcı alternatif tedavi

Giriş: Serebral palsi (SP) gelişmekte olan beyinde prenatal, natal ve postnatal dönemde zedelenme 
sonucu gelişen, ilerleyici olmayan ancak yaş ile birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayan kalıcı motor 
işlev kaybı, duruş (postür) ve hareket bozukluğudur (1). Hastalığın tanısı daha çok öykü ve klinik de-
ğerlendirme ile konulmaktadır. Tedavinin hedefleri arasında motor işlevi arttırmak ve sekonder gelişen 
bozuklukları önlemek yer almaktadır. Tedavi hastanın gereksinimine göre düzenlenir ve ailenin de ka-
tılımı ile ekip çalışması yaklaşımı benimsenir. Ekip içinde çocuk nöroloji uzmanı önderliğinde, çocuk 
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hastalıkları uzmanı, fizyoterapist, konuşma terapisti, odyoloji uzmanı, özel eğitim uzmanı, psikolog, 
ortopedist ve diyetisyen bulunması önerilmektedir.
Modern tıp yöntemlerine tamamlayıcı olarak katkıda bulunan ve klasik tıp adı altında kavramsal olarak 
yer almayan tanı, tedavi ve hastalıktan korunma uygulamalarına genel olarak tamamlayıcı alternatif 
tedavi (TAT) adı verilmektedir (2).
Bu çalışma ile amaçlanan Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde SP tanısı ile takip edilen 
çocuk hastaların klinik özellikleri, ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri, Tamamlayıcı Alternatif Te-
davi uygulamalarını kullanma durumu, TAT kullanan hastaların kullanma sebepleri, kullanma sıklığı, 
yöntemleri nereden duydukları, hangi uygulamaları ne sıklıkla yaptıkları, fayda zarar ve yan etki du-
rumlarını araştırmaktır.

Yöntem
Bu çalışmamızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne başvuran SP tanılı çocuğu olan ebeveynde 
çocukları için tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı sorgulandı. Hastalardan onam 
alınarak 30 soruluk bir anket yapıldı. Ankette bulunan sorular, ebeveyne ait demografik bilgiler, çocu-
ğun klinik durumu (SP tutulum tipi, derecesi, eşlik eden semptomlar), SP için kullanılan konvansiyonel 
tedavi yöntemleri, TAT kullanma durumu ve kullanılan yöntemler, TAT kullanım sebepleri başlıkları al-
tında toplandı.
Tamamlayıcı alternatif tedaviler alternatif yöntemler ve geleneksel yöntemler olarak iki başlık altın-
da incelendi. Alternatif yöntemlerden anketimizde sorguladıklarımız; bitkisel ilaç, akupunktur, masaj, 
osteopati, biyoenerji, refloksoloji idi. Geleneksel yöntemlerden sorguladıklarımız ise hacamat, sülük 
tedavisi, arıyla tedavi, balıkla tedavi, aromaterapi, kurşun döktürme, kaplıca tedavisi, sesle tedavi (dua, 
üfleme, muska yazdırma vs.) idi.

Bulgular
Çalışmada toplam 150 SP tanılı olan çocuk hastanın ebeveynlerine hazırlamış olduğumuz anket 
uygulandı. Ebeveylerin demografik özellikleri Tablo 1’de belirtildi.
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Tablo 1: Ebeveyn demografik bilgiler

Ortalama yaş (yıl) 34,9±7,3
Cinsiyet

  Erkek 

  Kadın 

                                                        26

74

EĞİTİM DURUMU (%)

  İlkokul

  Ortaokul

  Lise

  Üniversite 

                                  42

21,3

28

8,7

AYLIK GELİR 

  <1000 TL

  1000-3000 TL

  3000-5000 TL

  >5000 TL

                                  10

80,7

7,3

2

MESLEK (%)

  Ev hanımı

  Serbest meslek

  İşçi

  Memur 

                                 68

15,3

8,7

8

Yaş dışında tüm veriler % olarak belirtilmiştir.
Hastaların 65’i kız (%43,3), 85’i (%56,7) erkekti. Erkeklerin 44 ‘ü (%51,8) kızların 37’si (%56,9) en az bir 
TAT yöntemi kullanmış olup, cinsiyet ile TAT kullanımı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). 
Hastaların SP tanı alma yaşı ortalama 11.52 ±10,79 ay bulundu. Minimum tanı yaşı:6 ay, maksimum tanı 
yaşı:36 ay olarak ebeveynlerden öğrenildi.

Hastaların yaşı ortalama 5,86 ±3,89 (min:1 max:18)idi. Hasta yaşı ile TAT kullanım arasında anlamlı bir 
ilişki yoktu (p=0,21). Hastaların klinik ve demografik verileri Tablo 2’de verildi. SP tutulum tipi ile TAT 
kullanımı arasında anlamlı ilişki yoktu. SP tutulum derecesi ile TAT kullanımı arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı (p=0,61). Hastalığa eşlik eden semptomların hiçbirinin TAT kullanımı ile anlamlı bir ilişkisi 
yoktu.
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Tablo 2: Demografik ve klinik veriler

Tüm hastalar 
(%)b

TAT kulla-
nanlar (%)b

TATkullanmayanlar(%)b

CİNSİYET

  Kız

  Erkek 

43,3

56,7

45,7

54,3

 40,6

59,4
Ortalama yaş (yıl) 5,86 4,25 5
SP TİP

  Kuadripleji

  Dipleji

  Hemipleji

  Hareket bozukluğu

  Diğer

35,3

16,7

23,3

17,3

7,3

39

20,7

18,3

15,9

6,1

30,9

11,8

29,4

19,1

8,8
EĞİTİM DURUMU  

  Özel eğitim

  Eğitim almıyor

  Standart eğitim

68

28

4

63

32,1

4,9

73,9

23,2

2,9
SEMPTOMLAR 

  Spastisite

  Kabızlık 

  Uyku sorunu

  İştahsızlık

  Huzursuzluk

  Davranış problemleri

45,3

49,3

40,7

42

44,7

26

47,6

49,8

36,6

46,3

50

25,6

42,6

49,3

45,6

36,8

38

26,5
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KONVANSİYONEL TEDAVİ

  Fizik tedavi

  Özel eğitim

  Nöbet tedavisi

  Özel mama desteği

  Kas gevşetici

  Botoks 

  Cerrahi girişim  

  Psikolojik tedavi

  Elektorostimülasyon

  Dorsal rizotomi

  Baklofen pompası    

98

63

36,7

26

22,7

17,3

12,7

7,3

4

2

0

98,8

65,9

40,2

29,3

23,2

17,1

13,4

8,5

6,1

3,7

0

97,1

60,3

32,4

22,1

22,1

17,6

11,8

5,9

1,5

0

0
BESLENME DURUMU

  Yardım ile ağızdan  

  Bağımsız  

  Gastrostomi 

64

29,3

6,7

62,2

29,3

8,5

66,2

29,4

4,4
İLETİŞİM BECERİSİ

  Konuşabiliyor

  Kısmen konuşuyor

  İletişim yok 

33,3

42

24,7

32,9

40,2

26,8

33,8

44,1

22,1
Y
aş dışında tüm veriler % olarak belirtilmiştir.

TAT 82 hastada (%56,7) en az bir defa kullanılmış 68 hastada (%45,3) hiç kullanılmamıştı. Ebeveynlere 
kendisine ve/veya hasta çocuk dışında farklı bir aile bireyine TAT yöntemi deneme durumu soruldu-
ğunda 32 (%21,3) ebeveyn kullandığını, 118 (%78,7) ebeveyn kullanmadığını belirtti. Ebeveynlerde 
çocuk dışında bir aile bireyine TAT kullanımı ile SP tanılı hasta çocuğuna TAT kullanımı ilişkisine bakıldı. 
TAT kullanımı olan ebeveynler diğerlerine göre anlamlı olarak daha fazla çocuğuna da TAT metotlarını 
denemişti (p=0,001). Kendisine veya SP tanılı çocuğu dışında başka bir aile ferdine TAT deneyen 32 
ebeveynin tamamı çocuğuna da TAT kullanmıştı. Kullanmayan 118 ebeveynden ise 50’si (%42,4) çocu-
ğuna TAT denemiş, 68 tanesi (%57,6) denememişti. 
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TAT yöntemi kullanan 82 olgudan sadece 31’inden(%37,8) doktorunun bilgisi vardı. En fazla kullanı-
lan alternatif yöntem masajdı. 44 hastaya (%53) masaj yapılmıştı. 29 hasta (%35,4) bitkisel tedavi kul-
lanmıştı. 12 hastaya (%14,6) refloksoloji, 6 hastaya (%7,3) biyoenerji, 6 hastaya (%7,3) akupunktur, 5 
hastaya (%6,1) osteopati denenmişti. İki hasta (%2,4) bu yöntemler dışında kalan alternatif metotlara 
başvurmuştu. En sık kullanılan geleneksel yöntem dua, muska yazdırma, üfleme idi. 38 hasta (%46,3) 
bu yönteme başvurmuştu. 17 hasta (%20,7) kaplıca tedavisi denemişti. Dokuz hasta (%11) kurşun dök-
türme, 6 hasta (%7,3) hacamat tedavisi, 2 hasta (%2,4) balıkla tedavi, 1 hasta (%1,2) sülükle tedavi 
denemişti. 

TAT yöntemlerine başvuran 82 kişiden 72’si(%87,8) hala kullanmaya devam ediyordu. TAT kullanım sık-
lığı dört başlıkta incelendi. 30 hasta (%30,6) çok nadir, 27 hasta (%32,9) haftada birden sık, 14 hasta 
(%17,1) haftada bir, 11 hasta (%13,4) ayda bir kullanıyordu. 

Tartışma
Literatürde Serebral Palsili çocuklarda tamamlayıcı alternatif tedavi uygulamalarını inceleyen çalışma-
lara bakıldığında sayıca az ve yetersiz olduğu görülmektedir. Serebral Palsili çocuk hastalarda tamam-
layıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanılması ile ilgili ebeveyn anket çalışmamızda hastalarımı-
zın yaklaşık olarak yarısında (%54,6) TAT uygulamalarının kullanıldığını tespit ettik. Türkiye’de kronik 
hastalığı olan çocuk bireylerde TAT kullanım oranları %38-82,5 arasında değişmektedir (3-5). 
Çalışmamızda ebeveyn gelir düzeyi arttıkça TAT kullanımının da arttığı tespit edilmiştir. TAT ile ilişkili 
yapılacak çalışmalar ışığında, bu tedavilerin endikasyonları, kontrendikasyonları, olası yan etkileri ile 
ilişkili daha geniş literatür bilgisi elde edilmesi mümkün olabilecektir. Kanıta dayalı bilgiler ışığında 
hem sağlık personelinin TAT yöntemleri ile alakalı bilgi dağarcığı genişleyecek, hem de hastaya yapılan 
bilgilendirmeler daha sağlam zeminlere oturtulacaktır. 
Hastalarımızın %37,8’i TAT uygulamalarını kullanma bilgisi doktoru ile paylaşmıştır. Doktorların TAT 
yöntemleri ile ilişkili bilgi düzeyinin artması hem bu tedavileri hastalar ile konuşmalarını sağlayabilir; 
hem de hastalar için uygun olabilecek yöntemler ve olası yan etkiler konusunda hastaların bilgilendi-
rilmesi sağlanabilir.
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Geçirme Sıklığını Etkiler mi?

Sinem Can Oksay1, Zeynep Onay1, Deniz Mavi1, Gülay Bilgin1, Yetkin Ayhan1, Aşkın Keskin Kaplan2, 
Mustafa Kürşat Şahin3, Saniye Girit1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Göğüs 
Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Samsun

Özet
Yenidoğanın geçici takipnesi (TTN); 37-42 gestasyon haftasında doğan bebeklerde %0,6 oranında 
görülen, kendi kendini sınırlayan, 1-3 gün içerisinde geçmesi beklenen ve perinatal sıvının akciğerlerden 
temizlenememesinden kaynaklanan bir durumdur. Solunum sinsityal virüs (RSV) ise özellikle ilk 
iki yaşta akut bronşiolitin en sık nedeni olarak kabul edilir; sağlıklı çocuklarda da görülebilmesi ve 
şiddetinin çok değişken olması nedeniyle önemlidir. RSV bronşiolitinde de TTN’de olduğu gibi sodyum 
dengesi ile ilgili mekanizmalarda patoloji olabileceği düşünülmekte ve bazı hayvan çalışmaları ile 
desteklenmektedir. Çalışmamız için; Sağlık Bakanlığı Ulusal veri tabanı bilgileri kullanılarak 01 Ocak 
2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul İli’ndeki tüm doğumlar belirlendi. Tanı karmaşasına 
ve risk faktörlerinin belirlenmesine olumsuz etkisi olabileceği düşünülen  tanı kodlarının dışlanması ile 
evren oluşturuldu.  Evren içinden TTN için tanısı alan hastaların tamamı çalışma grubunu oluşturdu. 
Kontrol grubu olarak evren içinden yenidoğan döneminde “Genel Muayene” tanısı alan sağlıklı 
yenidoğanların alınması planlandı. Çalışma grubu ve kontrol grubundaki her bebek veri tabanında 
ilk iki yaşta akut bronşiolit tanısı alması ve tanı sayısı, ilk tanı anında kaç günlük olduğu, hastaneye 
yatışlarının belirlenmesi açısından tarandı. TTN ile akut bronşiolit arasındaki ilişkinin anlamlılığının 
tespit edilmesi planlandı. Çalışmamızda TTN hastalarının ileriki dönemlerde akut bronşiolit geçirme 
sıklığı artmış olsa da kontrol grubu ile arasında sadece 3 ve üzeri bronşiolit atak sayısı açısından 
istatistiksel anlamlı fark bulundu. TTN grubunda bronşiolit nedeniyle hastane yatışının da istatistiksel 
olarak anlamlı oranda yüksek olduğu görüldü. Doğum kohortu olarak planlanan çalışmamızda ulusal 
sağlık kayıt sistemi verilerini kullanarak iki yıllık takiplerin de yapılması çalışmamızı önemli kılmaktadır. 
Eğer ortak mekanizma nedeniyle bu iki hastalık oluşuyor ise TTN’li çocuklarda RSV için erken önlem 
alınması ve çocukların takibi için bu çalışma yol gösterici olabilir diye düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: hışıltı, RSV, yenidoğanın geçici takipnesi

Giriş
TTN kendi kendini sınırlayan, perinatal sıvının akciğerlerden temizlememesinden kaynaklanan, 
yaklaşık 1-3 gün içinde kendiliğinden düzelen solunum sıkıntısı semptomları ile gider.(1) 37-42. gebelik 
haftalar arası doğumlarda TTN insidansı % 0.6’dır.(2,3) Elektif sezaryen, düşük gebelik haftası(GA), erkek 
cinsiyeti ve düşük doğum ağırlığı bilinen risk faktörleridir.(2)

RSV çocuklarda bronşiyolite neden olan en yaygın patojendir.(4) Toplumdaki çocukların yaklaşık %70’i 
1 yaşına kadar RSV ile enfekte olurlar.(5)  Gelişmiş ülkelerde, 1 yaşından küçük çocukların %2-3’ü RSV 
bronşioliti nedeniyle hastanede yatar ve bebeklerde hastanede yatışın en yaygın nedenleri arasındadır.
(6) İnfantlardaki en sık fatal akut ASYE(alt solunum yolu enfeksiyonu) etkenidir; en sık 6 hf-7 ay arası 
infantları etkilemekle birlikte <1 yaş bronşiolitlerin yarısının etkenidir.(6)
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TTN patofizyolojisinde genel kabul gören olgunlaşma gecikmesi olmakla birlikte  ; Na bağımlı 
pulmoner sıvı taşınmasındaki patoloji de hem TTN gelişimi  hem de astım ve hırıltı semptomları 
ile ilişkilendirilmiştir.(7,8) Bu ilişkinin nedeni belirsizliğini korurken TTN ve genetik polimorfizmler 
arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmaların sonuçları ile TTN ve maternal astım arasındaki ilişkileri 
göstermeyi hedefleyen çalışmaların sonuçları da netlik kazanamamıştır. RSV bronşiolitinde de TTN’de 
olduğu gibi sodyum (Na) dengesi ile ilgili mekanizmada patoloji olabileceği görüşü mevcuttur. 
Aynı veya benzer mekanizmanın RSV’ye bağlı akut bronşiolitteki semptomlara da yol açabileceğini, 
TTN ve RSV bronşioliti gelişim mekanizmaları arasında ortaklık olabileceğini düşündüren çalışmalar 
mevcuttur.(9) Eğer ortak mekanizma nedeniyle bu iki hastalık oluşuyor ise TTN’li çocuklarda RSV için 
erken önlem alınması ve çocukların takibi için bu çalışma yol gösterici olabilir. 
                                                                                                      
Yöntem
Sağlık Bakanlığı Ulusal veri tabanı bilgileri kullanılarak 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 
İstanbul İli’ndeki tüm doğumlar belirlenip bunların içerisinden ölü doğumlar, prematüre ve/veya <500 
gr doğan bebekler, tanı karmaşasına ve risk faktörlerinin belirlenmesine olumsuz etkisi olabileceği 
düşünülen konjenital malformasyonu olan hastaların, konjenital malformasyon, deformasyon, 
kromozom anomalilerini olanların dışlanması ile “evren” oluşturuldu.  Evren içinden TTN için ICD-10 
kod sisteminde P22.1 tanısı alan hastaların tamamı çalışmanın “çalışma grubu”nu oluşturmaktadır. 
“Kontrol grubu” olarak evren içinden yenidoğan döneminde Z00.0, Z00.1, Z00.8 ICD-10 tanı kodları ile 
“Genel Muayene” tanısı alan sağlıklı yenidoğanların alınması planlandı.
Sonraki dönemde hem çalışma grubu hem de kontrol grubundaki bebekler ilk iki yaşı için akut 
bronşiolit geçirme oranları, bronşiolit atak sayıları, ilk bronşiolit atağında kaç günlük oldukları ve akut 
bronşiolit nedeniyle hastaneye yatışları açısından tarandı. 

Bulgular
Belirlenen tarihler arasında İstanbul’daki tüm doğum sayısı 1008655 olup bunun 6394’ü ölü doğumdur 
(%0,63). Canlı doğumların %1,43’ü (n:14389 bebek) TTN tanısı almıştı. TTN grubunda ilk 2 yaşta akut 
bronşiolit tanı alma oranı %42,3(n:6095) olarak bulundu. Kontrol grubundaki 302707 bebeğin 14500’ü 
random olarak seçildi %35(n:5075)’i ilk 2 yaşta akut bronşiolit tanısı aldı. Ana grup ve kontrol grubu 
karşılaştırıldığında ana grupta akut bronşiolit atak sayılarının özellikle 3 atak ve fazlası için daha yüksek 
olduğu görüldü. Akut bronşiolite bağlı ayaktan ve yatarak takipler kıyaslandığında TTN grubunda 
yatarak tedavinin istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu gözlendi.(p<0,05). Ancak her iki 
grubun ilk akut bronşiolit atağındaki yaşları kıyaslandığında anlamlı bir farklılık bulunamadı.
Sonuç
RSV bronşioliti bebeklerde hastanede yatışın en yaygın nedenleri arasındadır. RSV hafif bir üst solunum 
yolu enfeksiyonundan solunum yetmezliğine kadar değişebilen şiddette hastalığa neden olabilir. 
Çoğu RSV nedeniyle hastaneye yatırılan çocuklar daha önce sağlıklıdır ve bu çocuklarda artan hastalık 
şiddetinin neye bağlı olduğu belirsizliğini korumaktadır. (10)
Hayvan modelleri ve hücre kültürlerindeki çalışmalar RSV’nin Na+ ile taşınan pulmoner sıvı klirensini 
inhibe ederek alveolar sıvıyı  arttırdığını göstermiştir. Benzer patofizyoloji TTN ile de ilişkilidir.(11,12)
Heinonen ve ark.nın yaptığı bir çalışmada; doğumda TTN tanısı ile hayatın ilk yılı RSV bronşiolit 
arasında yeni bir ilişki olduğu görüşüne varılmış ve bulguların TTN’nin geçici doğasıyla ilgili bilinenler 
konusunda endişeleri arttırdığı düşünülmüştür.(9)  Bir diğer çalışmada TTN tanısı alan bebekler 7 yıl 
boyunca izlenmiş ve hışıltılı çocuk tanısı alma ile arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.(13)
TTN, RSV hastaneye yatışı risk profili değerlendirmesine dahil edilebilir. Ancak, TTN ve RSV bronşiolit 
arasında bağlantının nedeni halen net değildir ve daha detaylı veriler ile prospektif çalışmalara 
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ihtiyaç duyulmaktadır. TTN hastalarının ileriki dönemlerde akut bronşiolit geçirme sıklığı artmış olsa 
da kontrol grubu ile arasında istatistiksel anlamlı fark bulunamadı. Ancak TTN grubunda bronşiolit 
nedeniyle hastane yatışının istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu görüldü. Bu iki durum 
arasındaki bağlantının nedeninin saptanmasının RSV profilaksisi yapılacak çocukların belirlenmesi 
bakımından önemli olabileceği görüşündeyiz. 
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Ayça Dilruba Aslanger1, Meryem Karaca2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2İstanbul Üniversitesi İstanbul 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı 

Özet
Canavan hastalığı (Canavan Disease; CD MIM #271900); aspartoasilaz (ASPA) enzim eksikliğinden kay-
naklanan sıklıkla infantil başlangıçlı otozomal resesif kalıtılan nörodejeneratif bir hastalıktır. 17p13.2’ye 
lokalize ASPA genindeki biallelik patolojik varyantlar ile oluşur. Olguların büyük bir kısmı normal bir 
gelişimi takiben 6 aydan önce klinik bulguların başladığı neonatal/infantil olgulardır. Klasik triad 3 ay-
dan sonra başlayan hipotoni, baş düşmesi ve makrosefalidir. Serebral ak maddede T1-ağırlıklı (T1A) 
görüntülerde hipointens ve T2-ağırlıklı (T2A) görüntülerde hiperintens demiyelinizan lökodistrofi ile 
uyumlu yaygın tutulum saptanmaktadır. Subkortikal U fiberler ve globus pallidus  tutulmuştur. Tanı, 
klinik bulgulara eşlik eden idrarda N-asetilaspartik asit (NAA) atılımı ve spesifik radyolojik bulguları 
olan olgularda ASPA geninde homozigot/birleşik heterozigot mutasyonlar ile konur. Bu çalışmamızda 
CD’den etkilenmiş birbiri ile akraba olmayan 3’ü erkek 3’ü kız 6 Türk olgunun klinik, radyolojik ve mo-
leküler sonuçları sunulmuştur. Klasik neonatal başlangıçlı ve NAA düzeyleri >1000mg/gkreatinin olan 
dört olgunun üçünde daha önceden bildirilen homozigot c.502C>T(p.Arg168Cys) mutasyonu bulun-
muştur. Bir olgu ise ASPA geninde dizi ürünü elde edilememesi nedeniyle tüm gen delesyonu düşü-
nülerek biyokimyasal ve klinik tanı ile izlenmektedir. Yenidoğan döneminde hipotonisite ile başvuran 
NAA düzeyi 122mg/gkreatinin olan bir yaşındaki olguda birleşik heterozigot c.743A>G(p.Gln248Arg) 
ve c.914C>A(p.Ala305Glu) mutasyonları saptanmıştır. Yenidoğan döneminde hipotonisite öyküsü olan 
NAA düzeyi 300mg/gkreatinin olan 10 yaşında halen yürüme ve konuşma becerilerine sahip bir olgu-
da ise homozigot c.820G>A(p.Gly274Arg) mutasyonu saptanmıştır.  Bu vaka serisi, klasik başlangıçlı 
olgular ile erken başlangıçlı ancak hafif bulgular ile prezente olan bir olgunun fenotip-genotip bulgu-
larını literatürdeki tipik/atipik vakalar ile birlikte tartışılması  için sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Canavan hastalığı, ASPA geni

Giriş
CD, çocukluk çağının sıklıkla letal gidişli ilerleyici bir lökodistrofisidir. Adını ilk kez 1931’de makrosefalisi, 
nistagmusu ve psikomotor gerileme semptomları olan bir olguyu yayınlayan Myrtelle M. Canavan’dan 
almaktadır (1).  NAA hidrolizini katalize eden ASPA enzim eksikliği sonucunda beyinde NAA birikiminin 
neden olduğu oligodendrositlerde disfonksiyon, süngerimsi dejenerasyona ve miyelin yokluğu görülür 
(2). 17p13.2 bölgesine lokalize olan ASPA genindeki homozigot/birleşik heterozigot mutasyonlardan 
kaynaklanan otozomal resesif kalıtılan bir hastalıktır. Özellikle Aşkenazi-Yahudi popülasyonunda taşıyıcı 
frekansı 1:40-1:82 arasında değişmek ile birlikte birçok popülasyonda rapor edilmiştir (3). CD ak madde-
nin süngerimsi dejenerasyonu ile ilişkili tipik olarak yaşamın ilk birkaç ayından sonra başlayan nörodeje-
neratif bir hastalıktır. Yenidoğan/infantil ağır tipi, ASPA enzim aktivitesinin tamamen kaybıyla ilişkili olan 
en sık görülen formudur. Normal bir gelişimi takiben 6 aydan önce klinik bulgular başlar. Klasik triad 3 
aydan sonra başlayan hipotoni, baş düşmesi ve makrosefalidir.  Juvenil/hafif tipinde azalmış ASPA enzim 
aktivitesi görülür. Serebral ak maddede T1A görüntülerde hipointens ve T2A görüntülerde hiperintens 
demiyelinizan lökodistrofi ile uyumlu yaygın tutulum saptanmaktadır. Subkortikal U fiberler ve globus 
pallidus  tutulmuştur. Tanı, klinik bulgulara eşlik eden NAA atılımı ve spesifik radyolojik bulguları olan 
olgularda ASPA geninde homozigot/birleşik heterozigot mutasyonlar ile konur. Bu çalışmamızda CD’den 
etkilenmiş 6 Türk olgunun klinik, radyolojik ve moleküler sonuçları sunulmuştur.
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Yöntem
2015-2019 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı po-
likliniğimizde biyokimyasal, radyolojik ve moleküler bulgular ile CD kesin tanısı ile değerlendirilen altı 
olgunun bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. ASPA genin kodlanan 10 ekzonunun Sanger dizi-
leme sonuçları gözden geçirildi. Olgulara kesin tanı konulma yaşı için CD ile uyumlu klinik ve radyolojik 
bulgulara NAA düzeyinin yüksek olarak saptandığı yaş seçildi. Çalışmamız İstanbul Üniversitesi Etik 
Kurul İnceleme Kurulu tarafından incelendi ve onaylandı (No: 8.01.2021-52410). Çalışmaya dahil edilen 
olguların tüm ebeveynlerinden yazılı bilgilendirilmiş onam alındı.

Bulgular
CD tanılı altı olgunun üçü erkek, üçü kız idi. Olguların dördünde klasik/infantil başlangıç ile uyum-
lu öykü ve fizik muayene bulguları mevcuttu. NAA düzeyleri >1000mg/gkreatinin olan dört olgunun 
üçünde (Olgu 1-3) daha önceden bildirilen homozigot c.502C>T(p.Arg168Cys) mutasyonu bulunmuş-
tur. Klasik/infantil başlangıçlı Olgu-4’te ise ASPA geninde dizi ürünü elde edilememesi nedeniyle olası 
tüm gen delesyonu düşünülerek biyokimyasal ve klinik tanı ile izlenmekteydi. Atipik başlangıçlı diğer 
iki olgu (Olgu-5 ve 6) yenidoğan döneminde hipotonisite ile başvurmuştu. NAA düzeyi 122mg/gkrea-
tinin olan 1 yaşında hipotonisite ile başvuran Olgu-5’te ASPA geninde birleşik heterozigot c.743A>G(p.
Gln248Arg) ve c.914C>A(p.Ala305Glu) mutasyonları saptanmıştı. Yenidoğan döneminde hipotonisite 
öyküsü olan NAA düzeyi 300mg/gkreatinin olan 10 yaşında halen yürüme ve konuşma becerilerine 
sahip bir olguda ise homozigot c.820G>A(p.Gly274Arg) mutasyonu saptanmıştı (Tablo-1). Olgu 1-4’te 
klasik/infantil tip ile uyumlu serebral ak maddede T1A görüntülerde hipointens ve T2A görüntülerde 
hiperintens, subkortikal U fiberlerin de tutulduğu demiyelinizan lökodistrofi ile uyumlu yaygın tutu-
lum saptanmıştır. Globus pallidus ile talamusun tutulduğu, putamen ve kaudat nukleusun korundu-
ğu gözlenmişti. Olgu-5’te ise periventriküler derin beyaz cevherden subkortikal U fibrillerine doğru 
uzanım gösteren diffüz lökoensefalopatik sinyal artışları, bilateral globus pallidum, talamus tutulumu 
mevcut olmakla birlikte kaudat nükleus, putamenler korunmuştu. MR Spektrometrik incelemede NA-
A’da belirgin artış izlenmişti. Yenidoğan döneminde hipotonisite ile başlamasına rağmen yavaş seyirli 
giden halen yürüme ve konuşma becerilerine sahip olgu-6’nın 5 yaş Kraniyal MR görüntülemelerinde 
globus pallidus ve talamusta daha belirgin olmak üzere atipik olarak kaudat nukleus ve putamenin de 
tutulduğu ve subkortikal beyaz cevherde daha belirgin olmak üzere derin beyaz cevherde tutulumu 
izlenmişti. 

Tartışma
Bu vaka serisi, klasik başlangıçlı olgular ile erken başlangıçlı ancak hafif bulgular ile prezente olan 
bir olgunun fenotip-genotip bulgularını literatürdeki tipik/atipik vakalar ile birlikte tartışılması  için 
sunulmuştur. Genotip-fenotip korelasyonu açısından bulgular gözden geçirildiğinde klasik/infantil 
tipinde ASPA geninde p.Glu285Ala, p.Tyr231Ter ve p.Ala305Glu patojenik varyantları homozigot/bir-
leşik heterozigot olarak görülür. Hafif/juvenil tipinde ise p.Tyr288Cys, p.Arg71His veya p.Pro257Arg 
patolojik varyantları ise birleşik heterozigot formda en az bir şiddetli varyant ile birlikte bulunur (4). 
Aşkenazi-Yahudi kökenli olgularda p.Glu285Ala ve p.Tyr231Ter hastalığa neden olan mutasyonların 
yaklaşık %99’undan sorumlu iken, Aşkenazi-Yahudi olmayan Avrupa kökenli olguların %60’ında p.A-
la305Glu mutasyonu bulunur (5). İlk 3 olgumuz klasik tip CD ile uyumlu bulguları olan ve homozigot 
p.Arg168Cys mutasyonuna sahip olgulardı. Bu mutasyon daha önce Türk olgularda bildirilen klasik 
tip CD ile ilişkili bir mutasyondur (6). Olgu 4 de biyokimyasal ve radyolojik bulguları ile klasik tip CD 
ile izlenen olası tüm gen delesyonu olan bir olgudur. Türk kökenli ağır/infantil gidişli formda tüm gen 
homozigot delesyonu literatürde bildirilmiştir (7). Olgu 5’te birleşik heterozigot p.Gln248Arg ve p.A-
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la305Glu mutasyonları bildirilmişti. Her iki mutasyonda klasik/infantil tip CD’de bildirilmesine rağmen 
klasik tipte görülenden daha az NAA yüksekliği saptanmıştı (8). Olgu 6’da atipik klinik ve MR bulguları 
ile prezente olan halen destekli de olsa yürüyebilen olgumuzda homozigot p.Gly274Arg mutasyonu 
saptanmıştı. Benzer bir atipik vaka Yalçınkaya ve arkadaşları tarafından 2005 yılında juvenil başlangıçlı 
olmayan neonatal dönemde hipotoni ile prezente olan 2,5 yaşında destekle yürüyebilen hafif bulgu-
ları ve putamen ile kaudat nukleusun da tutulduğu atipik MR bulgularının olduğu bileşik heterozigot 
p.Tyr288Cys ve p.Ala305Glu mutasyonlarına sahip bir olguda bildirmişti (9). CD olan olgularda atipik 
kraniyal görüntülemeleri daha önce de bildirilmiştir. Sadece U liflerinin seçili tutulduğu belirgin löko-
distrofi yokluğu ve dentat nukleuslar ile globus pallidus ve talamus tutulumuna ek olarak CD’de ko-
runması beklenen putamen ve kaudat nukleusun da etkilendiği olgular bildirilmiştir (10). Çalışmamız 
olgu serimizin yarısında gözlenen homozigot p.Arg168Cys mutasyonunun Türk popülasyonunda sık 
olabileceğini göstermek ile birlikte neonatal hipotonisite ile başlayan yavaş seyirli bir olgunun bulgu-
larını bildirmesi ile CD’nin atipik formlarının olabileceğinin altını çizmiştir. 

Kaynaklar
1. Canavan MM. Schilder’s encephalitis periaxialis diffusa. Arch Neurol Psychiat 1931; 25: 299–
308.
2. Kaul R, Gao GP, Balamurugan K, Matalon R. Canavan disease: molecular basis of aspartoacy-
lase deficiency. J Inherit Metab Dis. 1994;17(3):295-297. 
3. Fares F, Badarneh K, Abosaleh M, Harari-Shaham A et al. Carrier frequency of autosomal-re-
cessive disorders in the Ashkenazi Jewish population: should the rationale for mutation choice for 
screening be reevaluated? Prenat Diagn. 2008;28:236–41.
4. Matalon R, Michals-Matalon K. Molecular basis of Canavan disease. Eur J Paediatr Neurol. 
1998;2:69–76
5. Kaul R, Gao GP, Michals K, Whelan DT, Levin S, Matalon R. Novel (cys152 > arg) missense mu-
tation in an Arab patient with Canavan disease. Hum Mutat. 1995;5(3):269-271. 
6. Kaul R, Gao GP, Matalon R, et al. Identification and expression of eight novel mutations 
among non-Jewish patients with Canavan disease. Am J Hum Genet. 1996;59(1):95-102.
7. Caliebe A, Vater I, Plendl H, et al. A 439 kb-sized homozygous deletion in 17p13.3 leading 
to biallelic loss of the ASPA as cause of Canavan disease detected by SNP-array analysis. Mol Genet 
Metab. 2010;99(2):184-185. 
8. Mendes MI, Smith DE, Pop A, Lennertz P, et al. Clinically Distinct Phenotypes of Canavan Dise-
ase Correlate with Residual Aspartoacylase Enzyme Activity. Hum Mutat. 2017;38(5):524-531. 
9. Yalcinkaya C, Benbir G, Salomons GS, Karaaslan E, et al. Atypical MRI findings in Canavan 
disease: a patient with a mild course. Neuropediatrics. 2005;36(5):336-339. 
10. Zafeiriou DI, Kleijer WJ, Maroupoulos G, Anastasiou AL, et al. Protracted course of N-acetylas-
partic aciduria in two non-Jewish siblings: identical clinical and magnetic resonance imaging findings. 
Brain Dev. 1999;21(3):205-208.
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11. 
Tablo 1: Olguların Klinik, Radyolojik ve Moleküler Bulguları

Olgu Başlangıç 
yaşı

Başlangıç 
semptomları

idrar NAA 
düzeyi*

Tanı 

yaşı

Mutasyon sonuçları

Olgu 
1

2 ay Hipotoni 1129 5 aylık homozigot 

c.502C>T(p.Arg168Cys)
Olgu 
2

3 ay Kazanılmış 
beceri kaybı 
Hipotoni 

Makrosefali

1477 4 aylık homozigot 

c.502C>T(p.Arg168Cys)

Olgu 
3

4 ay Kazanılmış 
beceri kaybı 
Hipotoni

1068 5 aylık homozigot 

c.502C>T(p.Arg168Cys)

Olgu 
4

3 aylık Kazanılmış 
beceri kaybı

Hipotoni

1300 13 aylık olası tüm gen delesyonu

Olgu 
5

yenidoğan Hipotoni

PSMG

122 6 aylık birleşik heterozigot c.743A>-
G(p.Gln248Arg) c.914C>A(p.
Ala305Glu)

Olgu 
6

yenidoğan Hipotoni

PSMG

300 4 yaş homozigot 

c.820G>A(p.Gly274Arg)

PSMG: Psiko-sosyal-motor gerilik * NAA  Normal aralık: 7-40,8 mg/g kreatinin
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Altı Yaş Altı Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Akılcı Antibiyotik 
Kullanımı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Ayşe Yaşar, Gülsen Esen Besli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Özet
Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) sıklıkla viral etkenlere bağlı olsa da yapılan çalış-
malar ÜSYE tedavisinde antibiyotiklerin yaygın kullanıldığını göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından antibiyotiklerin uygunsuz kullanımının engellenmesi için akılcı antibiyotik kullanım 
ilkeleri geliştirilmiştir. Bu ilkeler ‘tedavi etkisi en fazla, ilaç yan etkisi ve direnç gelişimi en az olan 
antibiyotiklerin maliyet etkin kullanımı’ olarak tanımlanmıştır (6). Çocukların antibiyotik kullanımı söz 
konusu olduğunda ebeveyn eğitiminin temel hedeflerden biri olması gerekmektedir. Ebeveynler ara-
sında yaygın olan eksik bilgilerin, hatalı uygulamaların ve uygunsuz talep nedenlerinin belirlenip, hal-
ka yönelik yapılması planlanan eğitim programlarında bu konulara yer verilmesi ve bu programların 
özellikle düşük eğitim ve gelir düzeyindeki ebeveynler için ulaşılabilir nitelikte olması akılcı antibiyotik 
kullanımı politikası açısından daha  yararlı olacaktır. Bizde çalışmamızda ebeveynlerin ÜSYE’ de an-
tibiyotik kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirerek, kısa bir bilgilendirme 
formu ile bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Üst solunum yolu enfeksiyonu, Akılcı antibiyotik kullanımı, Medya, Ebeveyn, 
Çocuk

Giriş
Çocukluk dönemi antibiyotik kullanımın en sık olduğu dönemlerden biridir. Çocuklarda üst solunum 
yolu enfeksiyonu (ÜSYE) olarak adlandırdığımız nazofarenjit, tonsillo-farenjit, otit gibi enfeksiyonlar 
sıklıkla viral etkenlere bağlı olsa da ülkemizde ve dünyada  yapılan çalışmalar ÜSYE tedavisinde 
antibiyotiklerin yaygın kullanıldığını göstermektedir (1,2,3,4,5). Akılcı antibiyotik kullanımında 
doktorların yanı sıra ebeveynlerin de antibiyotikler konusundaki bilgi, tutum ve davranışları önemlidir. 
Ebeveynlerin antibiyotik kullanma durumları; eğitim düzeylerine, sosyoekonomik durumlarına ve 
medya bilgilendirilmelerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışma; ebeveynlerin, üst solunum 
yolu enfeksiyonu  geçirmekte olan altı yaş altındaki çocuğunda akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili bilgi, 
tutum ve davranışlarını değerlendirmek, sosyodemografik özelliklerine göre bu konulardaki farklılıkları 
belirlemek, Sağlık Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu programların (kamu spotları ve bilgilendirme kampan-
yaları) ebeveynlerde akılcı antibiyotik kullanımı konusundaki etkisini göstermek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Çalışmamız, S.B İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil 
Servisi’ne 03.02.2019- 29.03.2019 tarihleri arasında, altı yaş altı çocuğunda üst solunum yolu enfeksiyonu 
(ÜSYE) nedeni ile başvuran 340 (%85,21) anne ve 59 (%14,79) baba olmak üzere toplam 399 ebeveynin 
katılımıyla gerçekleştirilen bir anket çalışmasıdır. Ebeveynlere antibiyotik kullanımı konusunda 12 bilgi, 5 
ebeveyn tutumu ve 3 ebeveyn davranışı olmak üzere toplam 20 soru yöneltilmiştir. Ebeveynlerin anket 
sorularına verdikleri doğru cevap oranları sosyodemografik özelliklerine (ebeveynin yaşı, eğitim durumu, 
mesleği, hastaya yakınlık derecesi, sahip olduğu çocuk sayısı, hasta çocuğun kreşe gitme durumu ve 
ailenin aylık gelir düzeyi) ve akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu 
medya kampanyalarından haberdar olup olmama durumlarına göre karşılaştırılmıştır.
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Bulgular
Çalışmaya katılan ebeveynlerin bilgi, tutum ve davranış olmak üzere toplam 20 soruya verdikleri doğru 
cevapların sayıları sosyodemografik özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Ebeveynlerin tüm sorulara 
doğru yanıt verme oranı ortalama %78 (15,63±2,49) bulunmuştur. Bu oran sadece bilgi soruları için 
ortalama %72.7 (8,73±1,78), tutum soruları için ortalama %84.2 (4,21±0,93) ve davranış soruları için 
ortalama %89.2 (2,69±0,6) olarak bulunmuştur. Verilen yanıtlar ebeveyn yaşı, hasta yakınlık derecesi ve 
çocuk sayısına göre incelendiğinde anlamlı fark saptanmamıştır. Doğru cevap oranlarını etkileyen en 
önemli sosyodemografik faktörün eğitim seviyesi ve gelir düzeyi olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerin tek 
başına boğaz ağrısı, kulak ağrısı, öksürük yada ateş varlığında antibiyotik kullanımının gerekmediğini 
yüksek oranda (%90-95) bildikleri, ancak yaklaşık yarısının (%41-48) soğuk algınlığı/grip ve tek başına 
sulu /yeşil burun akıntısında  antibiyotik kullanılması gerektiğini belirttikleri görülmüştür.Streptokok 
kaynaklı boğaz enfeksiyonunda mutlaka antibiyotik kullanıması gerektiğini üniversite mezunu olan-
lar,olmayanlara göre daha fazla biliyorken; üniversite mezunu olanların büyük bir kısmının da (%60) bu 
soruda antibiyotiklerin gerekli olmadığını belirtmeleri, yüksek eğitim düzeyinde bile bu konuda bilgi 
eksikliği olduğunu göstermiştir. Ebeveynlerin büyük çoğunluğunun (%70) antibiyotik direnci ve yan 
etkileri konusunda bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Ebeveynlerin antibiyotik beklentisi olsa bile dok-
tor gerekli olmadığını söylediğinde buna güvendikleri, başka doktora başvurmadıkları ve doktor öne-
risi olmadan kendi başlarına antibiyotik başlamayı düşünmedikleri görülmüştür. Ebeveynlerin büyük 
çoğunluğunun (%81) antibiyotik tedavi uyumu ve süresi açısından bilgilerinin yetersiz olduğu görül-
müştür. Ebeveynlerin akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili basında yer alan gelişmelerden haberdar olan 
ve olmayanların bilgi, tutum ve davranış sorularına verdikleri doğru cevap sayıları karşılaştırıldığında; 
haberdar olanların verdiği doğru cevap sayıları (15,85±2,38) haberdar olmayanlara göre (14,96±2,69) 
ortalama bir soru daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Tartışma
ÜSYE’ de antibiyotik gerektiren ve/veya gerektirmeyen durumlara ebeveynlerin verdiği yanıtlar 
literatüre paraleldi. Ancak antibiyotik tedavisi başlandığında, doğru süre kullanımı ve tedavinin 
tamamlanması konusunda bilgilendirme ihtiyacı olduğu görüldü. Çalışmamızda olduğu gibi yapılan 
bircok çalışmada da medya bilgilendirmelerinin ebeveynlerin bilgi düzeyini arttırdığı saptandı.

Kaynaklar
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2. Boundless (2016). Antibiotic Classifications. Boundless microbiology. https://www.boundless.com/
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microbial-therapy-153/antibiotic-classifications-775-4905/. Accessed September 13, 2016.
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5. Neely MN, Reed MD. Pharmacokinetic-pharmacodynamic basis of optimal antibiotic dosing. In: 
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microbials in developing countries: A review. Management Sciences for Health. Arlington: VA, World 
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Obez Çocuk ve Adolesanlarda Serum D Vitamini Düzeylerinin ve Metabolik Sendromla 
İlişkisinin Değerlendirilmesi

Seda Aydoğan1, Aşan Önder2, Zehra Aycan2

1Sağlık bilimleri üniversitesi,Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma 
Hastanesi,Pediatri Kliniği
2Sağlık bilimleri üniversitesi,Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma 
Hastanesi,Çocuk Endokrin Kliniği

Özet 
Giriş: Obezite ve D vitamini eksikliği, çağımızın en önemli halk sağlığı problemlerindendir. Günümüz-
de bir hormon olarak kabul edilen D vitamini adipoz dokuda reseptörü olduğu ve depolandığı bilin-
mektedir.Çalışmamızda obezitesi olan çocuk ve adolesanlarda D vitamini ile metabolik sendrom (MS) 
arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya yaşları 12.4 ±2.73 (7-18) yıl olan 51 obez olgu ile benzer yaş/cinsiyette 48 sağlıklı 
çocuk alındı. Tüm katılımcıların serum 25-OHD (25-hidroksikolekalsiferol), 1,25(OH)2D (1,25 dihidroksi- 
D vitamini), kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve parathormon (PTH) düzeyleri çalışıldı. Serum 25-OHD düzeyi 
<15ng/ml eksiklik,15-20 ng/ml yetersizlik, >20 ng/ml yeterli olarak kabul edildi. Obez olgularda MS 
tanımlanmasında, çocuklar için modifiye edilmiş IDF(uluslararası Diyabet Federasyonu), NCEP ATP III 
(ABD National Cholesterol Education Programme-Adult Treatment Panel III) ve DSÖ(Dünya Sağlık Ör-
gütü) kriterleri kullanıldı.

Bulgular: Obez hastaların serum 25-OHD düzeyi 18.2±6.2 ng/ml ve 1,25(OH)2D düzeyleri 28.9±11,7 
pg/ml; kontrol grupları için seviyeler sırasıyla 25.6 ±5.9 ng/ml ve 25.5 ± 9.3 pg/dl idi. Obez hastaların 
serum 25-OHD düzeyleri anlamlı düşük bulunmasına rağmen 1,25(OH)2D ve PTH düzeyleri arasında 
anlamlı fark saptanmadı. Bireylerde, ROC analizine göre PTH düzeyini yükseltmeye başlayan değer dik-
kate alınarak bulunan serum 25-OHD düzeyi için cut-off noktası 13.6 ng/ml olarak belirleyerek duyar-
lılığı %81’e, özgüllüğü %72.5 idi. 25-OHD ve 1,25(OH)2D düzeyleri MS’li ve MS’siz katılımcılar arasında 
anlamlı farklılık göstermedi.

Tartışma: Bu çalışmada obez olgularda serum 25-OHD düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı düşük 
bulunmasına rağmen aktif form olan 1,25(OH)2D düzeyleri arasında fark saptanmadı. Bu bulgu; yağda 
depolanan form olan 25-OHD’in serumda ölçülmesinin uygun olmayabileceğini düşündürdü. Obezler-
de serum 25-OHD yetersizlik tanımı için normal populasyondan daha düşük değerlerin kabul edilebi-
leceği düşünüldü ve obezlerde 25-OHD için cut-off 13,6 ng/ml bulundu.
Anahtar kelimeler: vitamin D, obezite, metabolik sendrom

Giriş
Obezite, sedanter yaşam tarzı nedeniyle çocukluk çağında da giderek artmaktadır. Obezite ile geçen 
süre arttıkça beraberinde metabolik sendromu (MS) da getirmekte ve çocukluk çağında MS değerlen-
dirmek önemli olmaktadır. Günümüzde çocuklarda MS tanısı koymak için çocuklara modifiye edilmiş  
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III), World Health Organi-
zation (WHO) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) kriterleri kullanılmaktadır (1). D vitamini eksik-
liği de, obezite gibi dünyada sık rastlanan bir sorundur. Obezite/MS ile D vitamini düzeyleri arasındaki 
ilişki pek çok erişkin çalışmasında gösterilmiştir (2-4). Ancak, bu konuda çocuklarla ilgili veriler kısıtlıdır. 
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Bu çalışmada, obez çocuk ve adolesanlarda serum 25-OHD/1,25(OH)2D düzeylerinin değerlendirilmesi 
ve MS ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal-Metot
Çalışmamız, bir sonbahar dönemi içinde, kliniğimizde obezite ile izlenen 51 hasta ve benzer yaş ve cin-
siyetteki 48 sağlıklı çocuk üzerinde gerçekleştirildi. Obezite ve ko-morbiditeleri dışında kronik hastalığı 
bulunan ve ilaç kullanımı öyküsü olan olgular dahil edilmedi. Öncesinde etik kurul onayı alındı. Tüm 
olgularda vücut ağırlığı, ağırlık SDS (standart deviasyon skoru), boy, boy SDS, VKİ, VKİ SDS, puberte ev-
relemesi (Tanner Marshall’a göre) (5) ve ayrıca obez olgularda bel çevresi, kalça çevresi, bel/kalça oranı, 
kan basıncı ölçüm/değerlendirmeleri tek hekim tarafından gerçekleştirildi.
Serum 25-OHD <15 ng/ml olması eksiklik (<5 ng/ml ise şiddetli eksiklik), 15-20 ng/ml olması yetersizlik, 
>20 ng/ml olması ise yeterli düzey olarak kabul edildi (6). PTH düzeyi için 11-67 pg/ml aralığı normal 
kabul edildi (7). MS tanımları WHO, NCEP ATP III ve IDF’ in çocuklar için uyarlanmış kriterlerine göre 
yapıldı (1). Tüm analizler SPSS 21,0 paket programı kullanılarak yapıldı. P<0.05 anlamlı olarak kabul 
edildi.

Sonuçlar
Obez grubun yaş ortalaması 12.4 ±2.7 yıl, kontrol grubun yaş ortalaması 12.1 ±3.4 yıldı. Obez grupta 
28 (54.9%) kız, 23 (45.1%) erkek çocuk bulunurken, kontrol grubunda 29 (60.4%) kız, 19 (39.6%) erkek 
çocuk vardı. Her iki grup arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından anlamlı farklılık yoktu. 
Obez grup ve kontrol grubunda serum Ca, P, ALP, PTH, 25-OHD ve 1,25(OH)2D düzeyleri Tablo 1’de gös-
terilmiştir. Obez hastaların PTH değerini üst sınır olan 67 pg/dl üzerine çıkaran serum 25-OHD düzeyi 
açısından ROC analizi yapıldığında, 25-OHD için cut-off değerinin 15.8 ng/ml olduğu ve sensitivitenin 
72.7%, spesifitenin ise 53.5% olduğu görüldü (Şekil-1).  Serum 25-OHD eşik değeri obezlerde 13.6 ng/
ml alındığında; sensitivitenin 81%’e, spesifitenin ise 72.5%’e çıktığı görüldü.
 IDF’ye göre obez çocukların 18’inde (35.3%), NCEP ATP III’e göre 36’sında (70.6%) ve WHO’ya göre de 
30’unda (58.8%) MS saptandı. Tablo 2’de MS olan ve olmayan gruplar arasındaki glukoz/lipid metabo-
lizmasının ve D vitamin düzeylerinin ilişkisi gösterilmiştir. 

Tartışma
Obezite ve vitamin D eksikliği, tüm yaş gruplarında sıklığı artan ciddi birer sağlık sorunudur. Çalış-
mamızda vardığımız sonuç da obez çocuk ve adolesanlarda normal populasyona göre daha düşük 
seviyelerde serum 25-OHD seviyeleri olduğudur. Serum 25-OHD yağda eriyen bir molekül olduğu için 
obezlerde yağ dokusunda tutulup dolaşımdan çekilmiş olabilir ve böylece vücutta yeterli 25-OHD bu-
lunmasına rağmen serumda düşük 25-OHD seviyeleri saptanmış olabilir (4). Son yıllarda çocuklarla 
yapılan çalışmalarda Smotkin-Tangorra ve ark.‘ın (8) 217 obez  çocuk üzerinde geriye dönük olarak 
yaptıkları bir çalışmada bu çocukların 55.2%sinde D vitamini eksikliği raporlamışlardır. Aynı çalışmada 
D vitamini eksikliği olan grupta, olmayanlara göre VKİ daha yüksek saptanırken, 25-OHD düzeyleri VKİ 
ile negatif ilişkili bulunmuştur. 
Sonuç olarak, sınırlı sayıda olgunun yer aldığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar, obez çocuklardaki 
normal PTH düzeyleri ile birlikte görülen D vitamini düşüklüğünün, yetersiz alımından çok yağ do-
kusunda depolanmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Dolayısıyla bu veriler doğrultusunda 
D vitamini eksikliğinin obeziteye zemin hazırladığını söylemek pek mümkün değildir. MS olan ve ol-
mayan obez olguların karşılaştırılmasında ise 25-OHD seviyeleri arasında fark saptanmamış olması, 
25-OHD düşüklüğünün MS’den çok obezite varlığı ile ilişkili olduğunu düşündürmüştür. Obez grubu-
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muzda saptadığımız 25-OHD düşüklüğünün PTH’da artışa neden olmaması bize obez olgularda 25-
OHD eksikliğini değerlendirmek için farklı bir eşik değer belirlenmesi gerekliliğini düşündürmüştür. 
Obez olgularımızda 25-OHD düşüklüğü mevcut iken serum 1,25 (OH)2D seviyelerinin sağlıklı kontrol 
grubumuz ile benzer bulunması obez çocuklarda D vitaminin klinik değerlendirmesinde 1,25 (OH)2D 
düzeylerinin kullanılabileceğini ya da D vitamini eksikliğini değerlendirmek için yeni yöntemlerin ge-
liştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, elde ettiğimiz sonuçların doğrulanması için 
ileriye yönelik, geniş serili uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Tablo 1: Grupların  Ca, P, ALP, PTH, 25OH-D ve 1,25(OH)2D Değerleri Arasındaki İlişki

Obez grup Kontrol grubu P
25OHD (ng/ml) 18.2 ±6.24 25.6 ± 5.9 <0.001
1,25(OH)2D(pg/dl) 28.9± 11.7 25.5 ± 9.3 0.116
Ca (mg/dl) 9.7 ± 0.4 9.5 ± 0.9 0.216

P (mg/dl) 4.7 ±0.6 4.8  ±1.0 0.727

ALP(IU/L) 177.1 ± 8.1 161.7 ± 84.0 0.355
PTH (pg/dl)  48.8± 24.0 51.7 ± 30.2 0.611



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

153

 

Tablo 2: Modifiye IDF,NCEP ATP III ,WHO Kriterlerine Göre MS (+) ve MS (-)  Olguların Laboratuar Bul-
guları

Grup1a

(n:18)

Grup1b

(n:33)
p

Grup2a

(n:36)

Grup2b

(n:15)
p

Grup3a

(n:30)

Grup3b

(n:21)
p

Açlık glukoz 
(mg/dl) 94.0 ±13.7 88.4 ±8.3 0.074 90.7±12.1 89.6± 6.5 0.753 92.8±12.1 87.0±7.49 0.058

Tokluk 
glukoz (mg/
dl)

126.0±24.6 109.7 ± 21.2 0.023* 120.8± 23.9 102.2±17.2 0.018* 123.4±24.0 104.6±18.4 0.007*

Açlık insü-
lin(μIu/ml) 33.7±22.5 22.8± 12.2 0.030* 29.6 ± 19.4 19.6 ± 6.2 0.059 32.2± 19.6 18.7±8.4 0.005*

HOMA-IR 6.9± 3.7 4.9±2.5 0.035* 6.2 ± 3.4 4.2 ± 1.5 0.039* 6.5±3.3 4.3±2.1 0.010*

Koleste-
rol(mg/dl) 171.8± 32.9 169.7 ± 38.5 0.848 174.2 ± 

34.1 161.4±40.9 0.253 176.7±28.5 161.5±44.4 0.144

HDL(mg/dl) 38.3 ± 9.9 43.7 ± 9.64 0.067 41.7 ± 8.9 42.0 ± 12.4 0.924 40.7±11.3 43.3±7.6 0.363

LDL(mg/dl) 95.27± 22.2 99.6 ± 34.7 0.635 97.5 ± 29.4 99.2 ± 34.6 0.859 97.1±24.2 99.4±38.8 0.790

TG(mg/dl) 169.61±77.3 116.8 ± 65.1 0.013* 160.6 ± 
72.8 75.0± 21.2 0.000* 165.4±76.2 92.7±42.3 0.000*

25(OH) 
D(ng/ml) 18.4±7.7 18.11±5.3 0.880 18.4± 6.8 17.7±4.6 0.692 17.7±6.6 18.9±5.6 0.491

1,25(OH)2 
D(pg/dl) 26.6±9.7 30.1±12.7 0.316 29.1±12.6 28.5±9.5 0.887 28.8±12.5 29.0±10.9 0.963

Grup1a:IDF’ye göre MS (+), Grup1b: IDF’ye göre MS (-), Grup2a: NCEP ATP III’e göre MS (+), Grup2b: 
NCEP ATP III’e göre MS (-), Grup3a: WHO’ya göre MS(+), Grup3b:WHO’ya göre MS (-)
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Çocukluk Çağı Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarında Uyku Bozukluklarının Araştırılması

Merve Hilal DOLU1, Emine Tekin2 
1. Başakşehir Şehir Hastanesi
2. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Özet
Baş ağrısı erişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da sık hastaneye başvuru nedenlerinden bir tanesi-
dir. Çocukların ve ergenlerin %58,4’ü hayatlarının bir döneminde baş ağrısından muzdarip olmuştur. 
Kronik baş ağrıları olan birçok çocuk eş zamanlı uyku güçlükleri yaşamaktadır. Hem baş ağrıları hem 
de uyku bozuklukları çocuğun işlevselliğini bozarak yaşam kalitesini etkilemektedir. Uykusuzluk veya 
düzensiz aşırı uyku birçok hastada ağrının tetiklenmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte baş ağrı-
sı, kalitesiz uykunun nedenlerinden biri olabilir. Okul çağındaki migrenli ve gerilim tipi baş ağrısı olan 
çocuklar arasında uyku bozukluklarının varlığını araştırmayı amaçladık. Çocuk nöroloji polikliniğimize 
primer başvuru şikayeti baş ağrısı olan, migren veya gerilim tip baş ağrısı tanısı alan okul çağındaki 
hastalara Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi uygulandı. Çalışmaya 6-12 yaş arasında 56 kız ve 43 erkek 
olmak üzere toplam 99 hasta dahil edildi. Migren grubunda 53, gerilim tipi baş ağrısı grubunda 46 
hasta bulunuyordu. Migren hasta grubunda %66, gerilim tip baş ağrısı grubunda %60,8 oranında uyku 
bozukluğu saptandı. Ortalama gece yatma saati, sabah uyanma saati, ortalama gece uyanık kalınan 
süre, ortalama uyuma süresi, anketin 11 alt kümesi ile toplam uyku puanları açısından her iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>.05). Çalışmamızda hem migren hem de ge-
rilim tipi baş ağrısı olan hasta grubunda benzer oranlarda uyku bozukluğu saptanmıştır. Baş ağrısı olan 
pediatrik hastalarda uyku bozuklukları birlikteliğini tespit etmenin, hem etiyolojinin belirlenmesinde 
hem de tedavi planlamasında önemli katkısı vardır. Uyku düzenini iyileştirmeyi amaçlayan davranışsal 
veya farmakolojik tedaviler baş ağrısı sıklığını azaltarak günlük işlevselliği arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, gerilim,  migren ,  uyku.

Giriş
Baş ağrısı erişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da sık hastaneye başvuru nedenlerinden bir tanesidir. 
Çocukların ve ergenlerin %58,4›ü hayatlarının bir döneminde baş ağrısından muzdarip olmuştur (1). 
Uluslararası Baş ağrısı Derneği Baş ağrısı Bozukluklarının Üçüncü Sınıflaması-III beta (ICHD-III beta)’ya 
göre baş ağrıları; primer baş ağrıları, sekonder baş ağrıları ve kraniyal nöropatiler-diğer yüz ve baş ağ-
rıları olarak üç ana gruba ayrılmıştır (2). Primer baş ağrıları allta yatan organik patoloji olmaksızın tek-
rarlama özelliği olan ağrılardır (3). Çocukluk çağında görülen primer baş ağrılarından en sık görüleni 
migren ve gerilim tipi baş ağrılarıdır. Migren ICHD-III beta’ya göre; ataklar şeklinde ortaya çıkan, 4-72 
saat (erken çocuklukta 2-72 saat) süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta veya şiddetli, günlük be-
densel hareketlerle artış gösteren, fotofobi ve/veya fonofobi yada bulantı ve/veya kusmadan en az 
birinin eşlik ettiği tekrarlayıcı bir baş ağrısı hastalığıdır (2). Gerilim tipi baş ağrısı ağrının 30 dakika ile 7 
gün arasında sonlandığı, iki taraflı yerleşim özelliği gösteren, basıcı veya sıkıştırıcı özellikte, hafif veya 
orta şiddetli, günlük bedensel aktivitelerle artış göstermeyen, bulantı veya kusma olmadığı (anoreksi 
olabilir), fotofobi ve fonofobinin eşlik etmediği veya en fazla birinin eşlik ettiği ancak ikisinin birlikte eş-
lik etmediği tekrarlayıcı bir baş ağrısı hastalığıdır (3). Yaşam kalitesi olan olumsuz etkileri nedeniyle baş 
ağrıları çocukluk çağında işlevselliği bozan önemli etkenlerden biridir. Tedavinin ekonomik maliyeti 
dışında çocuklarda baş ağrısının tekrarı ve kalıcılığının çocuğun sosyal hayatı, eğitim durumu ve kişisel 
performansı üzerine olumsuz etkileri bilinmektedir (4).  Kronik baş ağrıları olan birçok çocuk eş zamanlı 
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uyku güçlükleri yaşamaktadır. Hem baş ağrıları hem de uyku bozuklukları çocuğun işlevselliğini bo-
zarak yaşam kalitesini etkilemektedir (5). Uykusuzluk veya düzensiz aşırı uyku birçok hastada ağrının 
tetiklenmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte baş ağrısı, kalitesiz uykunun nedenlerinden biri ola-
bilir. Baş ağrısı ve uyku bozukluğu olan çocuklar sıklıkla yetersiz uyku miktarı başta olmak üzere uykuya 
dalmada güçlük, uyku anksiyetesi, gece uyanmaları, kabuslar ve gün içi yorgunluktan yakınırlar (6). 

Metot
Uyku düzeninin ve uyku problemlerini aydınlatmak tekrarlayan baş ağrısı olan çocuklar için değerlidir. 
Uyku bozuklukları ile ilgili düzenlemeler baş ağrısı tedavisinde ve nihayetinde baş ağrısı semptomları-
nın iyileştirilmesinde iyileşmelere yol açar. Bu neden çalışmamızda okul çağındaki migrenli ve gerilim 
tipi baş ağrısı olan çocuklar arasında uyku bozukluklarının varlığını araştırmayı amaçladık. 
Çocuk nöroloji polikliniğine primer başvuru şikayeti baş ağrısı olan, migren veya gerilim tip baş ağ-
rısı tanısı alan okul çağındaki hastalara Owens ve ark. (7) tarafından geliştirilen, Perdahlı Fiş ve ark. 
(8) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliği yapılan Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi (ÇUAA) uygu-
landı. ÇUAA formu toplam 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, anne-baba tarafından geriye dönük 
olarak doldurulmaktadır. Anne-babadan çocuğun uyku alışkanlıklarını bir önceki hafta üzerinden 
değerlendirmeleri istenmektedir. Toplamda elde edilen 41 puan kesim noktası olarak kabul edilmekte 
ve bunun üzerindeki değerler ‘klinik düzeyde anlamlı’ olarak değerlendirilmektedir. Ankette ayrıca 
çocuğun uyku alışkanlıkları (yatma saati, bütün gün boyunca uykuda geçirdiği süre, gece uyandığında 
uyanık kaldığı süre) ile ilgili açık uçlu sorular da bulunmaktadır.  Hastaların çalışmaya dahil edilme kri-
terleri; 6-12 yaş arasında olmak, çocuk nöroloji polikliniğine baş ağrısı nedeni ile başvurmuş olmak, 
migren veya gerilim tipi baş ağrısı tanısı almak ve bilinen organik veya psikiyatrik hastalık tanısı alma-
mış olmaktı. Çalışmaya dahil edilmeme kriteri baş ağrısına neden olabilecek organik veya psikiyatrik 
hastalık varlığı olarak belirlendi. 

Sonuçlar
Çalışmaya 6-12 yaş arasında 56 kız ve 43 erkek olmak üzere toplam 99 hasta dahil edildi. Migren gru-
bunda 53, gerilim tipi baş ağrısı grubunda 46 hasta bulunuyordu. Yaş ortalaması migren grubunda 
(121±19) ay, gerilim tipi baş ağrısı olan grupta (119±21) ay idi. Günlük uyku süresi migren grubunda 
ortalama (8,5±1,1) saat, gerilim tipi grubunda ortalama (8,7±1,1) saatti. Yatma zamanı migrenli hasta 
grubunda ortalama saat  (22,5±0,9), gerilim tipi grubunda ortalama saat (22±0,7) idi. Sabah uyanma 
zamanı migren grubunda ortalama saat  (7,4±0,7), gerilim tipi baş ağrısı olan grupta ortalama saat 
(7,3±0,6) bulundu. Ebeveynler çocuklarının gece uyandığında migren grubunda ortalama (8,7±12,4) 
dakika, gerilim tipi grubunda ortalama (4,9±5,9) dakika uyanık kaldığını ifade etmişlerdi. Migren hasta 
grubunda %66, gerilim tip baş ağrısı grubunda %60,8 oranında uyku bozukluğu saptandı. ÇUAA so-
nucunda toplam skorlar migren grubunda ortalama (45,52±7,5) puan iken gerilim tipi baş ağrısı olan 
grupta (45,28±7,8) puan bulundu. Migren grubundaki toplam puan daha yüksek olmasına karşın, her 
iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>.05). Ortalama gece yatma saati, sa-
bah uyanma saati, ortalama gece uyanık kalınan süre, ortalama uyuma süresi ve anketin 11 alt kümesi 
açısından da her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>.05). 

Tartışma
Uyku çocuk sağlığının hayat kalitesinin en temel öğelerinden bir tanesidir. Baş ağrısı olan pediatrik has-
talarda uyku bozuklukları birlikteliğini tespit etmenin, hem etiyolojinin belirlenmesinde hem de tedavi 
planlamasında önemli katkısı vardır. Uyku düzenini iyileştirmeyi amaçlayan davranışsal veya farmako-
lojik tedaviler baş ağrısı sıklığını azaltarak günlük işlevselliği arttıracaktır. Migren tipi baş ağrısı olan ço-
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cuklarda gerilim tipi baş ağrısı olan çocuklar ve baş ağrısı olmayan sağlıklı çocuklara kıyasla daha fazla 
uyku bozukluğu olduğu saptanmıştır. Özellikle şiddetli migren atakları olan çocukların uyku kalitesinin 
düşüktür (9). Işık ve ark. tarafından ülkemizde yapılmış olan çalışmada horlama, parasomniler, uykuda 
terleme ve gündüz uyku halinin migrenli çocuklar arasında migren olmayan baş ağrısı ve baş ağrısı 
olmayan gruplarla karşılaştırıldığında daha yaygın olduğu saptanmıştı (10). Bizim çalışmamızda hem 
migren hem de gerilim tipi baş ağrısı olan hasta grubunda benzer ve yüksek oranlarda uyku bozuk-
luğu varlığını saptadık. Gerilim tipi baş ağrısı olan hastalarda da en az migren hastaları kadar sıklıkta 
uyku bozukluğu var olup bu hasta grubunda da uyku bozukluklarının varlığı değerlendirilmelidir. 
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Yenidoğan Nöbeti Tanısı ile İzlediğimiz Hastaların Değerlendirilmesi

Müge Atar1, Alev Güven2, Aydan Değerliyurt2, Ebru Arhan2, Gülsen Köse2, Sevim Ünal3 Tulin Revide 
Sayli1

1: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, Ankara, 
Türkiye
2 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Nöroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonato-
loji Bölümü, Ankara, Türkiye

Özet
Giriş: Nöbetler yenidoğan dönemindeki nörolojik hastalıkların en önemli belirtilerinden biri olup beyin 
fonksiyon bozukluğunun göstergelerindendir. Yenidoğan dönemindeki nöbetlerin ağır motor-mental 
gerilik, mikrosefali ve serebral hareket bozukluklarına neden olabildiklerinden dikkatle araştırılması 
gereklidir.

Yöntem: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni-
doğan Yoğunbakım ünitesi ve Çocuk Nöroloji Bölümlerinde Ocak.2010-Aralık 2012 tarihleri arasında, 
yenidoğan nöbeti geçirmeleri nedeniyle izleme alınan 79 hastanın dosya kayıtları geriye dönük olarak 
değerlendirildi. Bu çalışma hastanemizde yenidoğan nöbeti tanısı ile izlenen hastaların demografik 
özellikleri, görüntüleme yöntemleri, elektroensefalografi (EEG) bulguları, tedavileri ve nörolojik seyir-
lerinin değerlendirilmesini amaçlamıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların %38’i kız, %62’si erkek idi. Hastaların %33’ünün ilk 24 saat içerisin-
de, %13’ünün 24-48 saat içerisinde, %7’sinin 48-72 saatte, %32’sinin 72 saat sonrasında nöbet geçirdiği, 
%15’inin ise nöbet zamanının bilinmediği görüldü. Hastaların %32’sinin hipoksik iskemik ensefalopati 
(HİE), %14’ünün santral sinirsistemi (SSS) kanaması, %11’inin hipoglisemi, %5‘inin SSS gelişim anoma-
lileri, %8’inin tanımlanmış diğer nedenler, %3’ünün metabolik hastalıklar, %2’sinin tromboz, %1’inin 
hipernatremi ve %1’inin hipokalsemi nedeniyle nöbet geçirdiği saptanmıştır. Hastalarımızın %42’sinin 
serebral felç, %1’inin yaygın gelişimsel bozukluk tanısıyla izlendiği, %52’sinin normal olduğu, %5’inin 
exitus olduğu izlemlerinde görüldü.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda yenidoğan nöbetlerinin erkek hastalarda daha sık görüldüğü ve 
etiyolojik olarak HİE’nin en sık neden olduğu saptanmış olup, görüntüleme bulgularının tanıyı belirle-
mede önemli yol gösterici olarak rol oynadığı sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, etiyoloji, nöbet

Giriş: Nöbetler yenidoğan dönemindeki nörolojik hastalıkların en önemli belirtilerinden biri olup 
beyin disfonksiyonunun göstergelerindendir (1). Doğumu izleyen ilk dört hafta olarak tanımlanan 
yenidoğan dönemi fetusun dış çevre koşullarına uyum sağlama çabası içinde olduğu, intrauterin ya-
şamdan ayrılıp yaşamsal işlevlerini kendi başına sürdürmeye başladığı, önemli fonksiyonel değişmeler 
geçirdiği bir dönemdir (1-3). Yenidoğan dönemindeki nöbetlerin insidansı ABD’de (Amerika Birleşik 
Devletleri) 0,95-5/1000 olarak bildirilmiş, gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmaların sonucunda 
benzer rakamlar ortaya çıkmıştır (4)
Nöronal uyarılabilirliği etkileyen faktörler yenidoğan döneminde göreceli olarak daha hipereksitabl 
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bir duruma sebep olmakta, bu da tüm hayat boyunca nöbetin en basit ortaya çıktığı dönemi oluştur-
maktadır (5). Dikkatli bir antenatal, natal ve postnatal öykü ile birlikte fizik muayene yenidoğanların 
birçoğunda tanıyı destekleyecek önemli ipuçları sağlayabilir. Yenidoğan döneminde geçirilen nöbet-
lerin birçok sebebi vardır (1). 
Görüntüleme metodlarının gelişmesi, eskiden tanı konulamayan pek çok yapısal beyin hasarının açık-
lığa kavuşmasını sağlamıştır (1, 2). HİE genellikle perinatal asfiksiye bağlı gelişmekte ve tek başına ye-
nidoğan nöbetlerinin en sık sebebini oluşturmaktadır (1, 6). İntrakraniyal kanamalar (İKK) yenidoğan 
nöbetlerinin etiyolojisinde HİE’den sonra ikinci sırayı almaktadır. Etiyolojiden sorumlu diğer etkenler 
ise akut geçici metabolik bozukluklar (hipoglisemi, hipokalsemi vb…), ilaç yoksunluk sendromu, me-
tabolik hastalıklar, SSS gelişim anomalileri, nadir olarak yenidoğanın nöbet sendromları, enfeksiyon-
lardır (1). Yenidoğan nöbetlerinde tedavinin başarı ile nöbeti durdurabilmesi için, altta yatan nedenin 
saptanabilmesi önemlidir. Tedaviye başlanması için klinik nöbeti destekleyecek EEG’nin olması da öne-
rilir ancak tedavi genellikle klinik nöbete dayalı olarak yapılmaktadır (7).
Bu çalışma hastanemizde yenidoğan nöbeti tanısı ile izlenen hastaların demografik özellikleri, tanıda 
kullanılan görüntüleme yöntemleri, EEG bulguları, uygulanan tedaviler ve gelişen komplikasyonların 
belirlenip, değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yöntem: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni-
doğan Yoğunbakım ünitesi ve Çocuk Nöroloji Bölümlerinde Ocak.2010-Aralık.2012 tarihleri arasında, 
yenidoğan nöbeti geçirmeleri nedeniyle izleme alınan 79 hastanın dosya kayıtları geriye dönük olarak 
değerlendirildi. Nöbetlerin tanısı klinik olarak konuldu. Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken apne, be-
nign nokturnal myoklonus ve tedirginlik tanısı alan hastalar çalışma dışında tutuldu.
Hastaların adı, soyadı, protokol numaraları, doğum sonrası yaşları, cinsiyetleri, doğum şekilleri, gestas-
yon yaşları, perinatal sorunlar gibi özgeçmiş bilgileri; biliniyorsa doğum sırasındaki bulguları, APGAR 
skorları, doğum sonrası dönemde karşılaşılan sorunları, canlandırma veya mekanik ventilasyon ihti-
yaçları olup olmadığı hasta kayıtlarından öğrenildi.
Hastalara etiyolojik değerlendirme için yapılan laboratuvar, görüntüleme yöntemleri ve 
elektroensefalografi (EEG) sonuçları incelendi. Nöbetin tipi, geçirildiği postnatal saat, akut tedavide 
kullanılan farmakolojik ajanlar, kullanıldıysa idame tedavide kullanılan ajanlar, taburculuk sonrası ta-
kiplerindeki özellikler değerlendirildi. 
Verilerin istatistiksel analizi “The Statistical Package for the Social Sciences 17.0” (SPSS, Inc. Chicago IL, 
USA, Microsoft) programı ile yapıldı.  Çalışma Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planma Kurulu’nun 02/12/2013 tarih 188 sayılı kararı ile onay 
almıştır.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların 30’u kız, 49’u erkek idi. Hastalar gebelik yaşlarına göre de-
ğerlendirildiğinde %86’sını (n=68) term yenidoğanların oluşturduğu görüldü.  Doğum sonrası canlan-
dırma ihtiyacı %81 hastada (n= 64) olmamış, %18’inde ise canlandırma gerekmişti. Hastaların doğum 
sonrasında mekanik ventilasyon gereksinimleri incelendiğinde %29‘unun (n= 23) mekanik ventilatör-
de izlendiği, %71‘inin (n=56) mekanik ventilasyona gereksinim duymadığı saptandı. 
Hastanemizde yenidoğan nöbeti nedeniyle izlenen hastaların %89’una (n=70) EEG çekildiği görüldü 
(Şekil 4.5). Bu hastaların 43’ünün EEG’si normal, 27’sinin EEG’si bozuk olarak değerlendirildi. Tüm has-
talara en az bir görüntüleme yöntemi uygulanmıştı; %29’u (n=23) sadece USG, %3’i (n=2) sadece BT, 
%28’i (n=22) sadece MRG, %4’ü (n=3) BT ve MRG, %31’i (n=25) USG ve MRG, %5’i (n=4) USG, BT ve MRG 
birlikte değerlendirilmişti. Hastalar nöbet etiyolojileri açısından değerlendirildiğinde; %32 ( n=25) HİE, 
%14 (n=11) SSS kanaması, %11 (n=9) hipoglisemi,  %5 (n= 4) SSS gelişim anomalileri, %8 (n=6) tanım-
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lanmış diğer nedenler, %2 (n=2) SSS trombozu, %3 (n=2) doğuştan metabolik hastalıklar, %1 (n=1) 
hipernatremi, %1 (n=1) hipokalsemi nedeniyle nöbet geçirmişti

Hastaların nöbet geçirme zamanları incelendiğinde; %33’ünün  (n=26) ilk 24 saatte, %13’ünün (n=10)  
24-48 saat içinde, %7’sinin (n=6) 48-72 saat içerisinde, %32’sinin (n=25) 72 saatten sonra nöbet geçir-
diği, %15’inin (n=12) ise nöbet geçirme zamanının bilinmediği saptandı. Hastaların kronik dönem iz-
lemlerinde %18 (n=14) tedavisiz; %48 (n=38) fenobarbital; %13 (n=10) fenitoin; %15 (n=12) fenitoin ve 
fenobarbital; %1 (n=1) fenitoin, fenobarbital, levetirasetam; %4 (n=3) fenitoin, fenobarbital, topiramat, 
levetirasetam; %1 (n=1) fenitoin, fenobarbital, levetirasetam ve vigabatrin birlikte kullanılarak nöbet 
kontrolü sağlanmıştı. Hastaların beşinde ise tedaviye ek olarak pridoksin kullanıldığı görüldü. 

Tartışma: Çalışmamıza dahil edilen olguların %38’i kız, %62’si erkek idi. Yıldız ve arkadaşlarının 2012 
yılında Türkiye’den yaptığı yenidoğan nöbetlerinin değerlendirildiği bir çalışmada %36 kız, %64 erkek 
olgu saptanmış, bu oran çalışmamıza benzer bulunmuştur (8). Çalışmamızda cinsiyet dağılımında erkek 
cinsiyetin kız cinsiyete oranla yüksek olması, erkek cinsiyetin yenidoğan nöbetleri için risk oluşturduğu 
görüşünü desteklemektedir. Yenidoğan döneminde nöbete sebep olabilecek birçok etiyolojik faktör 
vardır. HİE, İKK ve yapısal bozukluklar tüm yenidoğan nöbetlerinin %80’inden sorumludur (1) Bu çalış-
mada yenidoğan nöbetine sebep olan en sık etken HİE (%36) olarak bulunmuştur. Ülkemizden yapı-
lan çalışmalarda da HİE en sık etken olarak saptanmış olup, bu serideki oranın düşüklüğünün sebebi 
ünitemizde hipotermi uygulamasının yapılmamasından dolayı hastaların hipotermi yapılabilen mer-
kezlere sevki olabilir (6). Çalışmamızda İKK etiyolojik faktörler arasında %14’lük bir kısımdan sorumlu 
bulunmuş olup literatürle uyumlu olarak değerlendirilmiştir (1,8). Bu çalışmada yenidoğa nöbetlerine 
%3 oranla metabolik hastalıkların neden olduğu saptanmıştır, literatürden daha sık saptanmış olması 
akraba evliliğinin ülkemizde daha sık görülmesi ve buna bağlı metabolik hastalıkların daha sık görül-
mesi olabilir (6). Nöbet etiyolojilerinin aydınlatılmasının, hastaların uzun dönem prognozu ve çoklu an-
tiepileptik ilaç gereğini öngörmede önemli olabileceği düşünülmektedir. Yenidoğanlarda nöbet tanısı 
için EEG desteği, etiyolojik değerlendirmelerin yerinde ve zamanında yapılması hastaların tedavisi ve 
takibinde önemli rol oynamaktadır
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Hastanede Yatan Çocuk Hastalarda Koenfeksiyonun Human Bocavirüs Enfeksiyonun Hastalık 
Seyrine Etkisi

Ceren Çetin1, Ayşe Karaaslan1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Klini-
ği,İstanbul 

Özet: Çalışmamızda hastanede yatmakta olan multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle 
HboV saptanan diğer solunum yolu etkenleri ile koenfeksiyon olan ve olmayan  çocuk hastaların klinik 
ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 01 
Ocak 2020-01 Ocak 2022 tarihleri arasında hastaneye yatan, nazofarengeal sürüntü örneği alınan ve 
HboV saptanan 18 yaş altı çocuk hastalar çalışmaya dahil edildi. Etkenleri saptanmasında multiplex 
PCR yöntemi kullanıldı.Çalışmaya nazofarengeal sürüntü örneğinde PCR ile etken saptanan 316 çocuk-
tan HboV saptanan 52’si (%16.4) dahil edildi. Hastaların 27 (%51.9)’si erkek, 25(%48.1)’i kız idi. Hastala-
rın median yaş 19 ay idi. 52 hastanın 47 (%90.4)’ si alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye 
yatırılmıştı. Tüm hasta sonuçları değerlendirildiğinde; en sık başvuru semptomları öksürük,ateş ve bu-
run akıntısıydı. Tüm hastaların mean± SDS lökosit sayısı: 16 308 ±7212.12 , mean ±SDS mutlak nötrofil 
sayısı: 10685.5± 6745.51,  median (IQR) C-reaktif seviyesi: 18 mg/dL (3,4-45.5), median (IQR) prokalsi-
tonin: 0.39(0.13-1.5) idi.  16 (%30.8) çocuk hasta yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. HboV, 25 (%48.1) 
hastada tek başına saptanırken, 27 hastada (%51.9) diğer viral/bakteriyel etkenlerle birlikte saptandı. 
Tek başına HboV saptanan hastalar diğer etkenlerle ko-enfekte olan hastalar  ile karşılaştırıldığında 
yaş, hastanede yatış süresi, yoğun bakıma yatış ve laboratuvar bulguları bakımından iki grup arasın-
da fark gözlenmedi. Tek başına HboV saptanan hastalarda  döküntü bulgusu  diğer etkenlerle ko-en-
fekte olan hastalara göre daha fazla saptandı (p:0,045). Çalışmamız hastaneye başvuran çocuklarda 
HBoV enfeksiyonunun yaygın olduğunu ve standart solunum panellerinin bir parçası olarak taranması 
gerektiğini göstermiştir. Hastalığın ciddiyeti açısından bakıldığında HBoV ile koenfeksiyon durumunun 
riski arttırmadığı gözlenmekle birlikte, döküntüsü olan hastalarda HBoV enfeksiyonunun akılda 
tutulması gerektiği gözlenmiştir.

Giriş: Parvoviridae ailesine ait yeni bir virüs olan insan bocavirüsü (HBoV), ilk olarak 2005 yılında eti-
yolojisi bilinmeyen viral solunum yolu enfeksiyonu olan çocukların solunum örneklerinde tanımlandı.
Çalışmalar, HBoV enfeksiyonunun dünya çapında yaygın olduğunu ve neredeyse tüm yetişkinlerin se-
ropozitif olduğunu göstermiştir. HBoV, akut solunum yolu hastalığı olan kişilerden alınan solunum ör-
neklerinde ve gastroenteritli hastalardan alınan dışkı örneklerinde tespit edilmiştir(2). HBoV genellikle 
diğer virüslerle solunum örneklerinden birlikte tespit edilir(3).Çalışmamızda hastanede yatmakta olan 
multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle HboV saptanan diğer solunum yolu etkenleri 
ile koenfeksiyon olan ve olmayan  çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.

Metot: SBÜ İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Kliniği’nde 01 Ocak 2020-01 Ocak 2022 tarihleri arasında hastaneye yatan,
nazofarengeal sürüntü örneği alınan ve HboV saptanan 18 yaş altı çocuk hastalar çalışmaya
dahil edildi. Etkenleri saptanmasında multiplex PCR yöntemi kullanıldı.
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Bulgular: Çalışmaya nazofarengeal sürüntü örneğinde PCR ile etken saptanan 316 çocuktan HboV 
saptanan 52’si (%16.4) dahil edildi. Hastaların 27 (%51.9)’si erkek, 25(%48.1)’i kız idi. Hastaların median 
yaş 19 ay idi. 52 hastanın 47 (%90.4)’ si alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. 
Tüm hasta sonuçları değerlendirildiğinde; en sık başvuru semptomları öksürük,ateş ve burun akıntısıydı. 
Tüm hastaların mean± SDS lökosit sayısı: 16 308 ±7212.12 , mean ±SDS mutlak nötrofil sayısı: 10685.5± 
6745.51,  median (IQR) C-reaktif seviyesi: 18 mg/dL (3,4-45.5), median (IQR) prokalsitonin: 0.39(0.13-1.5) 
idi.  16 (%30.8) çocuk hasta yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. HboV, 25 (%48.1) hastada tek başına 
saptanırken, 27 hastada (%51.9) diğer viral/bakteriyel etkenlerle birlikte saptandı. Tek başına HboV 
saptanan hastalar diğer etkenlerle ko-enfekte olan hastalar  ile karşılaştırıldığında yaş, hastanede yatış 
süresi, yoğun bakıma yatış ve laboratuvar bulguları bakımından iki grup arasında fark gözlenmedi. Tek 
başına HboV saptanan hastalarda  döküntü bulgusu  diğer etkenlerle ko-enfekte olan hastalara göre 
daha fazla saptandı (p:0,045).  
    

Tablo 1.Human Bocavirus tespit edilen tekli ve çoklu üremesi olan hastaların demog-
rafik,klinik ve laboratuar özelliklerin karşılaştırılması

Tüm hastalar

n:52

Bocavirüs

n:25 (%48.1)

Bocavirüs koen-
feksiyon

N:27(%51.9)

P

Yaş Median 
(IQR)

19 (1 ay-66 ay) 25.2±12.4 24±16.2 0.480

Cinsiyet

Kız 25 (48.1) 12(48) 13(48.1) 0,991
Erkek 27(51.9) 13(52) 14(51.9)

Semptomlar
Ateş 34(65.4) 15(60) 19(70.4) 0.432
Öksürük 45(86.5) 23(92) 22(81.5) 0.267
Burun akıntısı 15(28.8) 8(32) 7(25.9) 0.629
İshal 3 (5.8) 0(0) 3(11.5) 0.080
Kusma 1(1.9) 0(0) 1(3.7) 0.331
Döküntü 4(7.7) 0(0) 4(14.8) 0.045
Konvülziyon 2(3.8) 0(0) 2(7.4) 0.165
Konjuktivit 1(1.9) 0(0) 1(3.7) 0.275

Yoğun bakım 
ünitesine yatış

16 (30.8) 10(40) 6(22.2) 0.165
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Yatış gün 8.12 ± 2.9 7,48±2,66 8.29±2.9 0.44

Laboratuvar
WBC 16308 ±7212.12 14090±5654.07 18361±7962.9 0.05
MNS 10685.5± 

6745.51
9868±5567.8 11442.5±7707.09 0.687

CRP median 
(IQR)

18 (3.4-45.5) 18(5.5-33.5) 14(2-66) 0.862

Prokalsitonin 0.39(0.13-1.5) 0.39 (0.10-1.3) 0.4(0.14-1,8) 0.502

Yatış nedenleri
Alt solunum yolu 
enfeksiyonu

47(90.4) 24(96) 23(85.2) 0.175

Akut gastroen-
terit

1 (1.9) 0(0) 1(3.7)

Ateş 3 (5.8) 0(0) 3(11.1)
Konvulziyon 1(1.9) 1(4) 0(0)
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Şekil 1. Hastalardan Human Bocavirus ile birlikte izole edilen viral/bakteriyel patojenler

Şekil 2. Aylara göre Human Bocavirus tespit edilen hastaların dağılımı

Tartışma
Solunum yolu virüsleri, özellikle HBoV, asemptomatik hastalarda yaygın olarak saptanır ve HBoV’a di-
ğer solunum yolu virüsleri eşlik ettiğinden, patogenezdeki rolü halen tartışılmaktadır (4). Solunum yolu 
örneklerinde HBoV’a yaygın olarak diğer viral patojenler ile birlikte saptanabilir.Koenfeksiyon oran-
larının %83’e varan oranlarda olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (5).Petrarca ve ark. HBoV’nün 
koenfekisyon sıklığını %51.8 olarak ,Zhou ve ark.%52 olarak saptamışlardır (6,7).Sun ve ark nın yaptığı 
çalışmada ise %25.6 olarak daha düşük saptanmıştır (8). Biz çalışmamızda koenfeksiyon sıklığını %51.8 
olarak saptadık.  Çalışmamız hastaneye başvuran çocuklarda HBoV enfeksiyonunun yaygın olduğunu 
ve standart solunum panellerinin bir parçası olarak taranması gerektiğini göstermiştir. Hastalığın ciddi-
yeti açısından bakıldığında HBoV ile koenfeksiyon durumunun riski arttırmadığı gözlenmekle birlikte, 
döküntüsü olan hastalarda HBoV enfeksiyonunun akılda tutulması gerektiği gözlenmiştir.
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Çoğul Gebeliklerden Doğan ve Yoğun Bakıma Yatırılan Bebeklerin Mortalite ve Erken Dönem 
Morbiditeleri

Mine Özdil, Atika Çağlar
1Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir

Özet

Giriş: Yardımcı üreme tekniklerinin daha sık kullanılması ve konsepsiyon sırasındaki anne yaşının ileri 
yaşlara kayması ile son yıllarda çoğul gebelikler artmıştır. Çoğul gebelikler hem maternal hem de ne-
onatal morbidite ve mortalitede artışa yol açmaktadır. Bu çalışmada çoğul gebelikle meydana gelip 
yoğun bakım ünitesinde yatırılarak izlenen bebeklerin perinatal ve neonatal kısa dönem morbidite ve 
mortalitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Ekim 2018-Mart 2022 tarihleri arasında hastanemizde 102 çoğul gebelikten doğan ve yeni-
doğan yoğun bakım ünitesine yatırılarak izlenen 170 bebek çalışmaya alındı. Olguların anne yaşı ve 
hastalıkları, parite, gebelik haftası, cinsiyet, pozisyon ve doğum şekli, koryonisite ve amniyosite, do-
ğum ağırlığı ve sıralaması, antenatal kortikosteroid, intrauterin ya da postnatal ölüm varlığı, APGAR 
skorları, yatış nedenleri, yatış, mekanik ventilasyon, santral kateterizasyon süreleri, RDS, PDA, İKK gibi 
morbiditeleri, surfaktan, transfüzyon ve fototerapi gereksinimleri araştırıldı.

Bulgular: Ortalama anne yaşı 29,6(± 5,8) ve gestasyon haftası 33,1 ±2,7 haftaydı, annelerin %52’si pri-
mipar olup antenatal kortikosteroid %56,5’ine uygulanmıştı. Spontan ve invitro fertilizasyon (IVF) ge-
beliklerin sıklıkları sırasıyla %76,4 ve %19,6, sezaryen doğum oranı %86 idi. Dikoryonik ve monokoryo-
nik gebeliklerin sıklığı sırasıyla %78,4 ve %19,6 idi.  Maternal morbidite sıklığı %39 olup en sık hastalık 
gestasyonel diyabetti. Dokuz bebek eksitus olmuştu. Bebeklerin sadece % 8,8’i term doğmuştu, 91’i 
(%53,5) kız, ortalama ağırlıkları 1958±532g, santral kateterizasyon süresi 5,5±10,3gün, mekanik venti-
lasyon süresi 8±14gün, yatış süresi 22,8±19,7gündü. Respiratuvar distres sendromu %45,5, surfaktan 
kullanımı %39,5, eritrosit transfüzyonu %17, fototerapi kullanımı %31 sıklıkta saptandı. IVF gebelikle 
doğan bebeklerde daha uzun mekanik ventilasyon ve fototerapi gereksinimi, monokoryonik gebelik-
lerden oluşan bebeklerde daha düşük doğum ağırlığı, 1. dakika Apgar skoru ve daha uzun TPN süresi 
bulundu.

Tartışma: Bu çalışmada çoğul gebeliklerden doğan ve yatırılan bebeklerin çoğunlukla preterm doğ-
duğu, erken doğum ile ilişkili morbiditelerin saptandığı, mekanik ventilasyon, parenteral nütrisyon ve 
fototerapi gereksinimleri olduğu görüldü.         
                                           
Sonuç: Çoğul gebelikler perinatal sonuçlar açısından riskli gebelikler olup, ölüm, preterm doğum ve 
morbiditeleri sık saptanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çoğul gebelik, ikiz, in vitro fertilizasyon, spontan gebelik

Giriş
Çoğul gebeliklerin sıklığı yardımcı üreme teknikleri, çocuk edinmede gecikme ve ileri anne yaşının 
etkisiyle son 20 yılda belirgin olarak artmıştır (1).  Doğal konsepsiyon ile oluşan gebeliklerde çoğul ge-
belik sıklığı genelde düşük olup %20 kadardır, in-vitro fertilizasyon (İVF) ile oluşan gebeliklerde ise bu 
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oran %40-60’lara yükselmektedir (2). Artan fetüs sayısı, özellikle doğumda gestasyonel haftanın daha 
düşük oluşu, hem maternal hem de fetal ve neonatal morbidite ve mortalitede artışa yol açmaktadır. 
Maternal komplikasyonlar arasında preeklampsi, gebelik hipertansiyonu, gestasyonel diyabet, sezar-
yen doğum, postpartum kanama yer almakta, buna paralel olarak preterm doğumlar, düşük doğum 
ağırlıklı bebekler, respiratuvar distres sendromu, serebral palsi gibi prematürite ile ilişkili morbiditele-
rin görülme sıklığında da belirgin artış dikkati çekmektedir (3). Bu çalışmada çoğul gebelikle meydana 
gelip yoğun bakım ünitesinde yatırılarak izlenen bebeklerin perinatal ve neonatal kısa dönem morbi-
dite ve mortalitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.            

Yöntem: Ekim 2018-Mart 2022 tarihleri arasında 102 çoğul gebelikle meydana gelen ve Balıkesir Ata-
türk Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılarak izlenen 170 bebek çalışmaya dahil 
edildi. Hastaların ve annelerinin tıbbı kayıtları geçmişe dönük olarak incelendi. Olguların anne yaşı ve 
hastalıkları, parite, diskordans, gebelik haftası, cinsiyet, pozisyon (baş/makat/transvers) ve doğum şekli 
(normal vajinal/sezaryen doğum), koryonisite ve amniyosite, doğum ağırlığı ve sıralaması, antenatal 
kortikosteroid, yatışta ve taburculukta gestasyonel yaşa göre ağırlık durumları, intrauterin ya da post-
natal ölüm varlığı, APGAR skorları, yatış nedenleri, yoğun bakımda yatış, mekanik ventilasyon, santral 
kateterizasyon ve total parenteral (TPN) süreleri, respiratuvar distres sendromu (RDS), nekrotizan en-
terokolit (NEK), patent duktus arteriyozus (PDA), prematüre retinopatisi (ROP), intrakraniyal kanama 
(İKK), bronkopulmoner displazi (BPD), konjenital malformasyon, geç neonatal sepsis (GNS) gibi morbi-
diteleri, cerrahi hastalık ve ameliyat, surfaktan, transfüzyon ve fototerapi gereksinimleri araştırıldı. Elde 
edilen verilerin istatistiksel analizleri için, SPSS 21 (SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA) programı kullanıldı. 
Cinsiyet, doğum sıralaması, koryonisite, spontan ya da İVF sonucu gebelik gibi etkenlerin sonuçlar 
üzerindeki olası etkileri incelendi. Datanın dağılım özelliğine göre sürekli değişkenler Student t-test ya 
da Mann-Whitney U-test ile, kategorik değişkenler ise ki-kare ya da Fisher kesin testi ile değerlendirildi. 
Elde edilen sonuçlar ortalama ± standart sapma şeklinde veya n (%) olarak verildi. P<0.05 istatistiksel 
anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmada ortalama anne yaşı 29,6 (± 5,8) ve gestasyon haftası 33,1 ±2,7 haftaydı, annele-
rin 89’u (%52) primipar olup antenatal kortikosteroid 96’sına (%56,5) uygulanmıştı. Spontan, İVF ve 
aşılama gebeliklerin sayı ve sıklıkları sırasıyla 78 (%76,4), 20 (% 19,6) ve 4 (%4), normal vajinal doğum 
sıklığı %13,5, sezaryen doğum oranı %86 idi. Dikoryonik diamniyotik, monokoryonik diamniyotik, mo-
nokoryonik monoamniyotik ve trikoryonik triamniyotik gebelik sıklıkları sırasıyla 80 (%78), 14 (%13,7), 
6 (%5,8) ve 2 (%1,9) idi. Maternal morbidite sıklığı %39 olup en sık hastalık gestasyonel diyabetti, ar-
dından gebelik kolestazı, preeklampsi ve hipertansiyon gelmekteydi. Dokuz bebek eksitus olmuştu. 
Beş bebek erken neonatal dönemde eksitus olup, dördü ileri derecede immatürite nedeniyle, diğer 
hasta ise Trizomi 18 nedeniyle kaybedilmişti. İntrauterin eksitus olan dört bebekten üçü monokoryo-
nik gebelikler sonucu olup, ikisinde ikizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS), birinde ise ikiz anemi 
polisitemi sendomu (TAPS) saptanmıştı, biri ise Trizomi 18 nedeniyle postnatal dönemde eksitus olan 
ikizin eşiydi. Diğer intrauterin eksitus ise trikoryonik triamniyotik üçüz eşiydi. 
Bebeklerin sadece 15’i (%8,8) term doğmuştu, bunların 13’ü erken term doğumlardı, çalışmamızda 
çoğul gebelikle doğan ve yatırılan bebeklerin 155’i (%91,2) preterm doğmuştu. Geç preterm doğum 
70 (%41) olguda saptandı. Bebeklerin 91’i (%53,5) kız cinsiyette, baş, makat ve ayak geliş sıklıkları sıra-
sıyla 132 (%77), 36 (%21), 2 (%2) idi, ileri derecede düşük doğum ağırlığı 10 (%5,9), gebelik yaşına göre 
küçük bebek 28 (%16,5), taburculukta gebelik yaşına göre küçük bebek (SGA) oranı ise 36 (%21) olarak 
saptandı. En sık yatış sebebi solunum sıkıntısı olup bebeklerin 148’inde (%87) saptandı, diğer yatış se-
bepleri ise sırasıyla beslenememe, hipoglisemi ve sarılıktı. Bebeklerin ortalama ağırlıkları 1958±532g, 
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birinci dakika APGAR skoru ortanca 8 (min 1,maks 9), beşinci dakika APGAR skoru ortanca 9 (min 2, 
maks 10), santral kateterizasyon süresi 5,5±10,3 gün, mekanik ventilasyon süresi 5,5±10,3 gün, yatış 
süresi 22,8±19,7 gün, TPN süresi 9,1±8,6 gün idi. Bebekler arasında diskordans gebeliklerin 24’ünde 
(%23,5) görüldü, bunların sadece 7’si monokoryonik gebeliklerdi. Respiratuvar distres sendromu 77 
(%45,5), surfaktan kullanımı 67 (%39,5), NEK 8 (%5), BPD 8 (%5), İKK 13 (%7,6), PDA 15 (%9), GNS 45 
(%27), eritrosit transfüzyonu 29 (%17), fototerapi kullanımı %31 sıklıkta saptandı. Konjenital malfor-
masyon 34 (%20) hastada saptandı, en sık malformasyon böbrek anomalileri olup, 23 hastada hid-
ronefroz, birer hastada ektopik böbrek ve renal agenezi saptandı. Prematürite retinopatisi nedeniyle 
üç hastaya lazer fotokoagulasyon uygulandı, iki ayrı hasta da Hirschprung hastalığı ve inguinal herni 
nedeniyle opere edildi. 
Spontan ve IVF gebeliklerin sonuçları karşılaştırıldığında IVF gebeliklerde mekanik ventilasyon süresi 
daha uzun (p=0.04), fototerapi kullanımı daha fazla (p=0.000), spontan gebeliklerde parite daha yüksek 
(p=0.000), BPD daha sık (p=0.004) saptandı. Doğum sıralamasının perinatal dönem sonuçlar üzerine 
istatistiksel anlamlı bir etkisi saptanmadı. Cinsiyetin neonatal sonuçlara etkisine bakıldığında ise sade-
ce erkek bebeklerin daha düşük kilo ile taburcu olduğu ve daha sık SGA tanısı aldığı görüldü (p=0,02). 
Monokoryonik ve dikoryonik çoğul gebelikler karşılaştırıldığında ise dikoryonik gebeliklerden oluşan 
bebeklerin kilosu daha yüksek, malformasyon sıklığı daha fazla, monokoryonik gebeliklerden oluşan 
bebeklerin 1.dakika APGAR skorları daha düşük, daha uzun süreli TPN aldıkları saptandı (p<0.05).

Tartışma :  Günümüze dek yapılan birçok çalışma çoğul gebeliklerin, tekil gebeliklere kıyasla, maternal 
ve neonatal komplikasyonlar açısından çok daha yüksek riskli olduğunu göstermiştir. Çoğul gebelik-
lerde preterm doğum, postpartum kanama, erken membran rüptürü, hipertansif hastalıklar, diyabet, 
ileri maternal yaş, sezaryen doğumlar, düşük doğum ağırlıklı ve SGA doğumların artışı ile perinatal 
mortalite ve morbidite artmaktadır (4). Perinatal mortalitenin çoğul gebeliklerde altı kat daha yük-
sek olduğu, infant morbidite ve mortalitesinde en belirleyici etmenin ise preterm doğum ve doğum 
ağırlığı olduğu bilinmektedir (5). İkiz gebeliklerde preterm doğum oranları %31-44 arasında, bazı 
çalışmalarda %63 kadar yüksek saptanmıştır (6, 7). Çalışmamızda da çoğul gebelikle doğan ve yatırılan 
bebeklerin doğum haftası ortalaması 33,1 ±2,7 hafta olarak saptanmış olup, bebeklerden sadece 
%8,8’i term doğmuştu, prematürite ile ilişkili morbiditeler özellikle RDS, surfaktan kullanımı, GNS, IKK,  
sıkça saptanmıştı. Çalışmamızdaki çok yüksek preterm doğum oranı, sadece yatan hastalarda yapılmış 
olmasına bağlanabilir. İleri derecede immatürite nedeniyle erken neonatal dönemde dört bebek, ano-
mali nedeniyle bir bebek olmak üzere beş bebek kaybedilmişti. Maternal morbidite sıklığı %39 olarak 
saptanmış, en sık hastalıklar gestasyonel diyabet, gebelik kolestazı, preeklampsi ve hipertansiyon idi. 
Özellikle invaziv tedavi gerektiren çoğul gebeliklerdeki fetal komplikasyonların çoğunluğu 
monokoryonik plasentasyon ile oluşmaktadır. Monokoryonik diamniyotik gebeliklerin yaklaşık 
%30’unda TTTS, selektif intrauterin büyüme kısıtlılığı, TAPS fetal ölüm ya da anomali olduğu bilinmek-
tedir. İkizden ikize transfüzyon MKDA gebeliklerin %15’inde görülebilmekte ve tedavi edilmediğinde 
%80 kadar fatal seyredebilmektedir (8). Bizim çalışmamızda da monokoryonik gebeliklerden üçüne 
TTTS tanısı konmuş, ikisinde ikiz eşi in utero eksitus olmuş, iki gebelik de TAPS tanısı almış ve biri in 
utero eksitus olmuştu. Ayrıca çalışmamızda monokoryonik gebeliklerden oluşan bebeklerde daha 
düşük doğum ağırlığı, daha düşük 1. dakika Apgar skoru ve daha uzun TPN süresi istatistiksel olarak 
saptanmıştı (p<0.05). 
Doğum sıralaması ve neonatal sonuçlar karşılaştırıldığında, birçok çalışma ikinci doğan bebeğin daha 
düşük Apgar skoru ve doğum ağırlığı, daha yüksek perinatal ölüm oranları ile karşı karşıya olduğunu 
belirtmektedir (5, 9, 10). Aksine, çalışmamızda doğum sıralaması ve neonatal sonuçlar arasında anlamlı 
bir fark saptanmadı.
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Sonuç olarak perinatal sonuçlar açısından riskli gebelikler olan çoğul gebeliklerden doğan bebeklerin 
sayısı artmaktadır. Bu bebekler preterm ve SGA doğum nedeniyle yoğun bakım ünitelerine yatmakta, 
erken doğum ile ilişkili morbidite ve ölüm riski taşımakta, mekanik ventilasyon ve parenteral nütrisyon 
gereksinimleri olmaktadır.
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Covid-19 Pandemisi Sürecinde İnfluenza Virüs Aktivitesi: Eylül 2020-Mart 2022 Arası Tek 
Merkez Deneyimi

Mahmut Caner Us, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Halil Uğur Hatipoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özet
Giriş: COVID-19 pandemisi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları, maske kullanımı, fiziksel mesafe, ör-
gün eğitime ara verilmesi ve seyahat kısıtlamaları gibi uygulamalar bazı viral solunum yolu patojenle-
rinin bulaşmasını azaltmıştır. Bu çalışmada COVİD-19 pandemisi sürecinde influenza virüsü aktivitesin-
deki olası değişikliklerin araştırılması planlanmıştır. 

Yöntem: Bu retrospektif çalışma İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülmüştür. Ça-
lışma grubu, Eylül 2020 ile Mart 2022 arasında pediatrik acil servis ve pediatri servislerinde influenza 
için değerlendirme yapılan 18 yaşın altındaki tüm pediatrik vakalardan oluşmaktadır. Nazofaringeal 
sürüntülerinden hızlı influenza antijen testi yapılan olgular değerlendirilmiştir (n=2891).

Bulgular: İnfluenza pozitiflik sıklığı %9,06 (n= 262) idi. Ağustos 2021’e kadar saptanmış influenza vakası 
yoktu. Medyan yaş 24 [6,0-61,7] idi. Vakaların %6,4’sı yenidoğan (n= 17), %33,5’ü bir yaşından küçük 
(n= 88) ve %53,8’i erkekti (n=141). Vakaların 249 tanesi (%95) influenza A, yedisi (%2,7) influenza B, altı-
sı da (%2,3) influenza A+B pozitif idi. Yatarak izlenen hastaların oranı %26,7 idi (n=70). Alınan nazal sü-
rüntülerde influenza virüse ek olarak; 21 hastada (%8) RSV, yedi hastada (%2,7) COVİD-19, üç hastada 
(%1,1) adenovirüs, bir hastada ise hem COVİD-19 hem de adenovirüs pozitif saptandı. Vakaların %95’ i 
kış mevsiminde saptanmıştı. Ayaktan izlenen hastalarda yatarak izlenen hastalara kıyasla hematolojik 
parametrelerden nötrofil ve lenfosit sayısı anlamlı olarak daha düşük (p=0,021); nötrofil sayısı, nötrofil/
lenfosit oranı (NLR) ve monosit/lenfosit oranı (MLR) anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p= 0,019, 
p=0,08, p=0,003 ve p=<0,001). Diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ek virüs 
veya virüslerle koenfeksiyon varlığında tek başına influenza pozitif olanlara kıyasla nötrofil sayısı, NLR 
ve MLR anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0,05, p=0,038 ve p=0,05).
Tartışma: Kısıtlamaların olduğu 2020 sonbahar–kış ve 2021 ilkbaharda hiç influenza vakası yokken kı-
sıtlamaların kaldırıldığı 2021 yazı itibarıyla influenza vakaları görülmeye başlanmış olup Aralık 2021’de 
vakalar pik yapmıştır.  
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Çocuk, İnfluenza, Pandemi

Giriş: İnfluenza, yüksek hastaneye yatış oranları ve önemli morbidite ve mortalite ile dünya çapında 
çocuklar üzerinde önemli bir hastalık yükü oluşturmaktadır (1). Yıllık influenza salgınlarının dünya ça-
pında sağlık sistemlerini önemli ölçüde etkilediği ve sadece ABD’ de 2010’dan bu yana her yıl tahmini 
12000 ila 61000 ölüme neden olduğu bilinmektedir (2). Çocuklarda influenzanın klinik görünümü ye-
tişkinlerle görülenle benzerlikler gösterse de başlangıç semptomlarının erken saptanması çocukların 
toplumda viral bulaşmada önemli rol oynamaları nedeni ile kritiktir (3). 

Solunum yolu hastalığı olan bireylerin yaşadığı semptomlar genellikle benzerdir, bu da klinisyenlerin 
tanıyı ayırt etmesini zorlaştırır (4). Klinisyenler COVİD-19 ile birlikte influenzadan daha yüksek morbidi-
te ve mortalite ile ilişkili ikinci bir solunum yolu virüsü ile karşı karşıya kaldılar (5). Eşzamanlı influenza 
ve COVID-19 salgınları tehdidi, halk sağlığı görevlileri ve klinisyenler için büyük bir endişe kaynağı oldu 
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(6). İnfluenza ile COVID-19 koenfeksiyonunun nadir olduğuna dair ortaya çıkan kanıtlar olmakla birlik-
te, her iki enfeksiyon görülenlerin daha kötü sağlık sonuçları için yüksek risk altında olabileceği yapılan 
çalışmalarda gösterilmiştir. 
COVID-19’ dan korunmak amacıyla uygulanan sosyal mesafe, maske kullanımı, el yıkama, okul ve alış-
veriş merkezi gibi kalabalık alanların kapatılması ve hareket kısıtlamaları gibi non farmakolojik müda-
halelerin (NFM) her iki enfeksiyonun insidansını değişen derecelerde etkilemesi olasıdır (7). Çalışma-
larda, NFM’lerin uygulanmasından sonra 2020’ de (Ocak-Mayıs arası) önceki sezonlara kıyasla sürekli 
olarak influenza insidansında bir düşüş paterni olduğu gösterilmiştir. Örneğin ABD’ de, influenza ben-
zeri hastalıkların 2019-2020 sezonunda beklenenden daha az olarak görüldüğü raporlanmıştır (8). Ay-
rıca okulların açılması ve diğer hareket kısıtlamalarının esnetilmesi ile hem influenza hem de COVİD-19 
bulaşmasının artması da beklenmektedir. Bu veriler yorumlanırken COVİD-19 dışı solunum virüsleri 
için test oranlarının ilk pandemi dalgası sırasında büyük ölçüde azalmış olması dikkate alınması ge-
reken önemli bir husustur. COVİD-19 salgınıyla ilgili endişelerin, semptomatik bireylerdeki veya dok-
torlardaki öncelikle COVİD-19’u dışlama eğiliminden dolayı daha az influenza testi istenmesine ve bu 
durumun da pandemi sürecindeki gerçek influenza virüs enfeksiyonu sıklığının saptanamamasına yol 
açmış olabileceği iddia edilmektedir (9). 
Bu çalışmada; Eylül 2020 – Mart 2022 arasında kliniğimizde influenza testi yapılan hastalar taranarak 
influenza görülme sıklığının ve COVİD-19 pandemisi süresince virüs aktivitesindeki değişikliklerin sap-
tanması planlanmıştır. 

Yöntem: Bu retrospektif çalışma İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülmüştür. Ça-
lışma grubu, Eylül 2020 ile Mart 2022 arasında pediatrik acil servis ve pediatri servislerinde influenza 
için değerlendirme yapılan 18 yaşın altındaki tüm pediatrik vakalardan oluşmaktadır. Nazofaringeal 
sürüntülerinden hızlı influenza antijen testi yapılan olgular değerlendirilmiştir (n=2891). Alınan örnek-
lerin tamamında eş zamanlı olarak bakılan COVİD-19, RSV ve adenovirüs testleri ile hastalar ait de-
mografik veriler, başvuru tarihleri, tedavi gereksinimleri ve laboratuvar değerleri hastane bilgi yönetim 
sistemlerinde not edilmiştir. Kaydedilen bilgiler anonimize edilmiş ve tek bir kişinin erişimi olan SPSS 
dosyasına aktarılmıştır. İkili sayı veri karşılaştırmalarında kategorik veriler için ki-kare testi, sayısal veri-
ler için dağılmalarına göre T-test veya Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.

Bulgular: İnfluenza pozitiflik sıklığı %9,06 (n= 262) idi (Şekil 1). Ağustos 2021’e kadar saptanmış inf-
luenza vakası yoktu. Medyan yaş 24 [6,0-61,7] idi. Vakaların %6,4’sı yenidoğan (n= 17), %33,5’ü bir 
yaşından küçük (n= 88) (Şekil 2) ve %53,8’i erkekti (n=141). Vakaların 249 tanesi (%95) influenza A, 
yedisi (%2,7) influenza B, altısı da (%2,3) influenza A+B pozitif idi (Şekil 3). Yatarak izlenen hastala-
rın oranı %26,7 idi (n=70). Alınan nazal sürüntülerde influenza virüse ek olarak; 21 hastada (%8) RSV, 
yedi hastada (%2,7) COVİD-19, üç hastada (%1,1) adenovirüs, bir hastada ise hem COVİD-19 hem de 
adenovirüs pozitif saptandı (Şekil 4). Vakaların %95’ i kış mevsiminde saptanmıştı (Şekil 5). Ayaktan 
izlenen hastalarda yatarak izlenen hastalara kıyasla hematolojik parametrelerden nötrofil ve lenfosit 
sayısı anlamlı olarak daha düşük (p=0,021); nötrofil sayısı, nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve monosit/len-
fosit oranı (MLR) anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p= 0,019, p=0,08, p=0,003 ve p=<0,001). Diğer 
parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Tablo 1). Ek virüs veya virüslerle koenfeksiyon 
varlığında tek başına influenza pozitif olanlara kıyasla nötrofil sayısı, NLR ve MLR anlamlı olarak daha 
düşüktü (sırasıyla p=0,05, p=0,038 ve p=0,05) (Tablo 2).
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Tartışma
Kısıtlamaların olduğu 2020 sonbahar-kış ve 2021 ilkbaharda hiç influenza vakası görülmemesine kar-
şın kısıtlamaların esnetildiği ve kaldırıldığı 2021 yazı itibarıyla influenza vakaları görülmeye başlanmış 
olup Aralık 2021’de vakalar pik yapmıştır. Salgının ilk dönemindeki hasta ve klinisyenlerin yüksek CO-
VİD-19 kaygıları nedeni ile influenza ve diğer solunum yolu ajanlarına olan duyarlılıklarının azalmasına 
bağlanan influenza sayılarındaki düşüş, kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması ile yeniden artan sa-
yılar ile karşımıza gelmiştir. Benzer klinik özellikleri ile birbirinden ayırt edilmesi güç olan ve toplumda 
yayılımı kontrol altına alınması ve antiviral ajan ile tedavisi mümkün olan influnza vakalarının erken ta-
nısı önemlidir. Çalışmamızda küçük yaş grupları (özellikle 1 yaş altı), yüksek lenfosit, düşük nötrofil sayı-
sı ve NLR ile MLR oranlarının hastalığın ciddi seyri için uyarıcı olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca koenfek-
siyon görülen vakalarda düşük nötrofil, NLR ve MLR oranlarının da dikkat çekici olduğu görülmüştür. 

Şekil 1. İnfluenza Vaka Sıklığı

Şekil 2. İnfluenza Vakaların Yaş Dağılımı 
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Şekil 3. İnfluenza Tiplendirme Dağılımı

Şekil 4. Koenfeksiyon Sıklığı       

Şekil 5. Vakalarının Aylara Göre Dağılımı
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Tablo 1. İnfluenza Vakalarının Demografik ve Laboratuvar Bulgularının Dağılımı

Toplam

(n: 262)

Ayaktan

(n: 192)

Yatan

(n: 70)

p

Cinsiyet (erkek) (n, %) 141 (%53,8) 98 (51,0) 43 (61,4) 0,136*

Yaş (ay), median [IQR] 24 [6,0-61,7] 34 [13,0-69,0] 6,5 [2,0-20,5] <0,001**

Beyaz küre, mean (SD) 9743±4241 9771±4209 9677±4350 0,441***

Trombosit, mean (SD) 299325±120087 282794±102169 338328±148091 0,004***

Nötrofil, median [IQR] 4400 [2930-6980] 4710 [3060-7320] 3750 [2205-6177] 0,019**

Lenfosit, median [IQR] 2540 [1380-4580] 2300 [1237-4155] 3290 [2050-4860] 0,008**

C-reaktif protein, median [IQR] 6,7 [1,7-19,6] 7,1 [1,8-17,9] 5,3 [1,1-22,0] 0,774**

PLR, median [IQR] 93,4 [66,0-168,9] 100,0 [66,1-193,1] 92,5 [65,0-137,2] 0,335**

NLR, median [IQR] 1,5 [0,6-3,7] 2,0 [0,8-3,9] 1,1 [0,5-1,9] 0,003**

MLR, median [IQR] 0,2 [0,1-0,4] 0,3 [0,2-0,5] 0,2 [0,1-0,3] <0,001**

*Kikare, ** Mann-whitney U testi, *** T-Test

Tablo 2. İzole ve Koenfeksiyon İnfluenza Vakalarının Demografik ve Laboratuvar Bulgularının Dağılı-
mı

İzole influenza

(n: 213)

Koenfeksiyon

(n: 32)

p

Cinsiyet (erkek) (n, %) 120 (56,3) 15 (46,9) 0,173*

Yaş (ay), median [IQR] 22,0 [6,0-56,5] 23,0 [3,0-59,7] 0.655**

Beyaz küre, mean (SD) 9,9±,43 8,9±3,2 0.133***

Trombosit, mean (SD) 301017±123168 300851±115118 0.962***

Nötrofil, median [IQR] 4420 [3042-7130] 4060 [2080-5420] 0,05**

Lenfosit, median [IQR] 2460 [1275-4580] 3145 [1842-4375] 0,155**

C-reaktif protein, median 
[IQR]

7,2 [2,0-20,9] 5,6 [0,9-12,7] 0.371**

PLR, median [IQR] 98,5 [65,9-170,7] 81,7 [62,6-139,1] 0,192**

NLR, median [IQR] 1,6 [0,7-3,9] 0,9 [0,3-2,5] 0,038**

MLR, median [IQR] 0,2 [0,1-0,4] 0,1 [0,1-0,4] 0,05**

*Kikare, ** Mann-whitney U testi, *** T-Test
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Hastanede Yatan Bokavirüs Pozitif Hastaların Klinik-Radyolojik Değerlendirmesi

Deniz Mavi1, Zeynep Reyhan Onay1, Yetkin Ayhan1, Sinem Can Oksay1, Gülay Bilgin1, Sabriye Gülçin 
Bozbeyoğlu2, Mustafa Kürşat Şahin3, Saniye Girit1

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Samsun

Özet

Giriş ve amaç: Bokavirus; Parvoviridae ailesinin bir üyesi olan ve sıklıkla alt solunum yolu enfeksiyonu 
(ASYE) ve daha nadiren üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) etkenidir. Solunum yolu enfeksiyonu 
saptanan çocukların önemli bir kısmında etken olmasına rağmen, kliniği net olarak aydınlatılamamış-
tır. Son yıllarda çocuklarda sıklığı giderek arttığı deneyimlenmiştir. Bu çalışmada pediatrik popülasyon-
da hastane yatışına neden olan akut solunum yolu enfeksiyonlarından; Bokavirüs enfeksiyonu ile diğer 
viral solunum enfeksiyonlarının klinik, radyolojik ve demografik özellikleri karşılaştırılmayı amaçladık.

Yöntem: Eylül 2021-Mart 2022 tarihleri arasında alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çocuk göğüs 
hastalıkları servisine yatırılan hastalardan alınan nazofaringeal solunum yolu PCR örneklerinde Bokavi-
rüs ve diğer solunum yolu viral etkenleri saptanan hastaların demografik, klinik ve radyolojik bulguları 
retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Kliniğimize alt solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla yatırılan 66 hastadan alınan nazo-
faringeal örneklerin 21’inde (%33,3) Bokavirus saptandı. Hastaların 26’sında (%39,39) Bokavirus dışı 
viral etkenler tespit edildi ve 19 hastada ise etken saptanamadı. Bokavirus enfeksiyonunun tek başına 
(mono-enfeksiyon) 13 hastada, diğer virüslerle ko-enfeksiyon olarak 8 hastada tespit edildi. Bokavi-
rüs üremesi olan hastaların akciğer grafileri incelendiğinde; 10 hastada (%47,4) buzlucam, 17 hastada 
(%81) peribronşial kalınlaşma, 4(%19) hastada interseptal kalınlaşma tespit edildi.  Nazal oksijen ihtiya-
cı Bokavirus pozitif olanların 6’sında (%28,57), yüksek akışlı nazal oksijen ihtiyacı ise 5(%23,8) hastada 
mevcuttu. Tüm hasta popülasyonundan sadece bir hastada servis yatışı sırasında yoğun bakım ihtiyacı 
oldu ve bu hastada etken Bokavirustü.  Hastaların özgeçmişleri incelendiğinde; mono-enfeksiyon ve 
ko-enfeksiyon olanlarda daha önce pnömoni ya da bronşiolit nedeniyle hastaneye yatış öyküsünün, 
etken saptanmayan hastalara göre daha az olduğu tespit edildi (p=0.01). Tek başına Bokavirus izole 
edilen çocuklarda yaş, aile öyküsü, klinik, akciğer grafileri veya laboratuvar bulgularında ko-enfeksiyon 
tespit edilenlere göre anlamlı fark gözlenmedi.

Tartışma ve sonuç: Bokavirüs diğer viral etkenler ile benzer şekilde; hafif-orta düzeyde ateş, solunum 
sıkıntısı gibi klinik bulgulara neden olmaktadır. Tek başına ya da ko-enfeksiyon nedeniyle ciddi solu-
num yolu bulgularına yol açarak hastane yatışı gerektirebilmektedir. Bu çalışmada sonbahar ve kış 
aylarında hastanemiz çocuk göğüs hastalıkları sevisinde yatırılarak tedavi edilen hastalarda Bokavirüs 
ve diğer viral etkenler saptanan olgular arasında klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları açısından 
anlamlı fark saptanmamıştır. Çocuklarda Bokavirüs yönetimine ışık tutması için daha çok hasta sayıları 
ile yapılacak geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar kelimeler: bokavirus, çocuk, solunum yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyon



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

176

Giriş: Bokavirus; Parvoviridae ailesinin bir üyesi olan ve sıklıkla alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) 
ve daha nadiren üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) etkenidir. İlk olarak 2005 yılında çocuklarda 
nazofaringeal aspiratlarında keşfedilmiştir ve akut solunum yolu enfeskiyonunun başlıca etkenlerin-
den biri haline gelmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu saptanan çocukların önemli bir kısmında etken 
olmasına rağmen, kliniği net olarak aydınlatılamamıştır. Son yıllarda çocuklarda sıklığı giderek arttığı 
deneyimlenmiştir. Sıklıkla kış ve sonbahar aylarında salgınlara neden olabilmektedir. Tahmini görül-
me sıklığı %1-56,8 arasında değişkenlik göstermektedir. Tüm solunum yolları enfeksiyonları arasında 
prevalansı %6,3 bulunmuştur (1). Bokavirus viral yükü olan hastalar pnömoni ve bronşiolit kliniği ile 
prezente olurlar.  Bu hastaların hastaneye başvuruları genellikle ateş ve öksürük ile olur ve akciğer 
grafilerinde peribronşial infiltrasyona rastlanır (2). Bokavirus enfeksiyonun insan solunum yolu epite-
linde çoğaldığı ve hasara yol açtığı gösterilmiştir. Özellikle Deng ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
bokavirus’ün solunum yolu epitelini hem bazolateral hemde apikal yüzeyden girerek enfekte edebil-
diğini saptamıştır. Bunun sonucunda silia kaybı, tight juction bağlantılarının bozulması ve transepi-
telyel elektrik ileti sisteminde bozulma meydana gelir. Bölünmeyen solunum yolu epitel hücrelerinde 
bokavirus enfeksiyonunun viral genomu büyütmek için hücresel DNA hasarını indüklediği ve DNA 
onarım mekanizmalarını bozarak etki gösterdiği bulunmuştur. Bu şekilde bokaviruslerin solunum 
yolu epitelinde çoğalması ve yapısal hasara neden olduğu açıklanabilmiştir (3,4). Ayaktan takip edilen 
hastalarda ortalama 2,5 ay, yatarak takip edilen hastalarda ise 4,5 ay ile 1 yıl arasında bokavirus po-
zitifliği devam etmektedir ve asemptomatik olarak seyredebilir. Bu aynı zamanda ko enfeksiyonların 
yüksek oranda görülmesini (%75-85) açıklamaktadır (5). Çalışmamızdaki primer amaç; pediatrik po-
pülasyonda hastane yatışına neden olan solunum yolu enfeksiyonlarından; bokavirüs enfeksiyonu ile 
diğer viral solunum enfeksiyonların klinik, radyolojik ve demografik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Eylül 2021-Mart 2022 tarihleri arasında solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Çocuk göğüs 
hastalıkları servisine yatırılan hastalardan alınan nazofaringeal solunum yolu PCR örneklerinde Bokavi-
rüs ve diğer solunum yolu viral etkenleri saptanan hastaların demografik, klinik ve radyolojik bulguları 
retrospektif olarak incelenmiştir. Hastanemize akut solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvuran ve 
yatış endikasyonu olan 66 hastanın geriye dönük solunum yolu PCR’ları analiz edilmiştir. Dışlanma 
kriteri alınmamıştır çünkü hiçbir hasta asemptomatik değildi ve kontrol grubu yoktu. Hastane kayıt-
larından başlıca klinik ve demografik bilgiler kaydedildi.  Bu kayıtlar şunları içeriyordu; yaş, cinsiyet, 
ek hastalık varlığı, daha önce solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yatış öyküsü, şimdiki yatış tanısı, 
yatış gün sayısı, yatış ile semptomların başlangıcı arasında geçen süre, solunum destek ihtiyacı, başvu-
ru anındaki semptomları, yatışı sırasında lökosit, lenfosit, nötrofil, eozonofil, crp sayısı, yatışı sırasında 
kullanılan tedaviler, doğum haftası, şekli ve ağırlığı, ailede astım ya da atopi öyküsü kaydedildi. Yatış 
sırasında çekilen akciğer grafileri geriye dönük bir radyolog eşliğinde incelendi. Hastaların yatış tanıları 
şu şekilde gruplara ayrılmıştır;  akut alt solunum yolları enfeksiyonu, akut üst solunum yolu en-
feksiyonu, bronşiolit, laringotrakeit, pnömoni. Yatmadan önce hastalardan solunum yolu PCR’ı örneği 
alınarak Covid 19 çalışıldı, hepsi negatif sonuçlandı. 

Bulgular: Kliniğimize solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla yatırılan 66 hastadan alınan nazofaringe-
al örneklerin 21’inde (%31,8) Bokavirus saptandı (ortanca yaş 34 ay; aralık: 3-192 ay). Hastaların 26’sın-
da (%39,39) Bokavirus dışı viral etkenler tespit edildi ve 19 hastada ise etken saptanamadı. Bokavirus 
enfeksiyonunun tek başına (mono-enfeksiyon) 13 hastada, diğer virüslerle ko-enfeksiyon olarak 8 has-
tada tespit edildi, Bokavirüs ile en sık birliktelik gösteren parainflanzae-3 (%62,5) idi. Bokavirus gru-
bunda olanlarda en sık semptom öksürük (%81) ve ateş (%57,1) idi. Bokavirus grubunun 12’si(%57,1) 
pnömoni nedeniyle, 8’i(38,1) akut bronşiolit, 1’i(%4,8) akut alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 
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yatırılmıştı. Bokavirüs grubunun akciğer grafileri incelendiğinde; 10 hastada (%47,4) buzlu cam, 17 
hastada (%81) peribronşial kalınlaşma, 4(%19) hastada interseptal kalınlaşma tespit edildi ve diğer 
gruplarla anlamlı fark gözlenmedi.  Nazal oksijen ihtiyacı Bokavirus pozitif olanların 6’sında (%28,57), 
yüksek akışlı nazal oksijen ihtiyacı ise 5(%23,8) hastada mevcuttu. Tüm hasta popülasyonundan sa-
dece bir hastada servis yatışı sırasında yoğun bakım ihtiyacı oldu ve bu hastada etken Bokavirustü. 
Tek başına Bokavirus izole edilen çocuklarda yaş, aile öyküsü, klinik, akciğer grafileri veya laboratuvar 
bulgularında ko-enfeksiyon tespit edilenlere göre anlamlı fark gözlenmedi.

Tartışma: Bokavirus enfeksiyonları çocukluk çağında özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlara ne-
den olmaktadır. Son yıllarda nazofaringeal sürüntü örneklerinde sıklığı giderek artan şekilde karşımıza 
çıkan bokavirus enfeksiyonunun diğer viral enfeksiyon etkenleri ile klinik radyolojik ve laboratuvar bul-
guları açısından karşılaştırmasıyla ile ilgili çalışmalar güncelliğini korumaktadır. Çalışmamızda sonba-
har ve kış ayını kapsayan zaman diliminde çocuk göğüs hastalıkları kliniğimizde yatırılarak izlenen 66 
hastanın viral etyolojileri incelenmiştir. Bu hastaların %31,8’inde bokavirus etken olarak tespit edilmiş 
olup klinik radyolojik ve laboratuvar bulguları açısından diğer viral etkenler ile arasında anlamlı fark 
gözlenmemiştir. Almanyada yaş aralığı 3-17 yıl olan 389 hasta ile yapılan bir çalışmada %2,8 bokavirus 
pozitifliği saptanmıştır. Aynı çalışmada yatış günü sayısı 5 gün (ortanca 2-15), semptomların başlaması 
ile yatış arasında geçen süre 4 gün (1-23 gün) tespit edilmiş olup;4 hasta bronşiolit,6 hasta pnömo-
ni ve 1 hasta krup nedeniyle yatırılmıştır (6). Avrupada yapılan geniş bir metanaliz çalışmasında ise 
Bokavirus sıklığı %2-22 arasında görülmüş olup, monoenfeksiyon %3,99 koenfeksiyon %5,06 olarak 
saptanmıştır (7). Klinik pratikte bokavirus enfeksiyonu ağır solunum sıkıntısı bulgularına yol açtığı de-
neyimlenmiş olsa da çalışmamızın bulguları diğer virüs etkenleri ile benzer klinik tabloya yol açtığını 
göstermektedir (8). Daha çok hasta sayısı içeren çalışmaların yapılması ile bokavirusler hakkındaki kli-
nik deneyimimizin artacağı düşünülmektedir.
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Graves Tanılı Hastaların  Retrospektif  Olarak Değerlendirilmesi

Sibel Ergin Şahin, Aşan Önder Çamaş
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Özet

Giriş: Graves hastalığı guatr, hipertiroidizm ve oftalmopati ile karakterize otoimmun bir hastalıktır. Ço-
cuk ve ergenlerde hipertiroidizmin en sık sebebidir. Graves hastalığı antitiroidal ilaçlar, radyoizotop 
tedavi veya subtotal tiroidektomi ile tedavi edilebilir. 

Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Endokrin 
Kliniğinde 2016- 2021 yılları arasında Graves hastalığı tanısı alan 33 hasta klinik ve laboratuvar 
özellikleri açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %88’i kız (n=29), %12’si erkek (n=4) idi. Hastaların yaş ortalaması 12,3±4.15’ ti. 
Hastaların tanı anında % 72’ sinde (n=24) çarpıntı, %57’ sinde (n=19) kilo kaybı, %9’ unda (n=4) ishal 
şikayeti, %78’ sinde (n=25) guatr, %36’ sında (n=11) egzoftalmus bulgusu vardı. Hastaların başvuru 
anında hepsinden serum TSH, fT4, fT3, anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikorları gönderildi. Hastaların 
laboratuvar parametrelerine bakıldığında TRab pozitifliği %72 (n=24), anti- TPO pozitifliği %90 (n:30), 
anti-tiroglobulin pozitifliği %84 (n:28) oranında saptandı. Tiroid ultrasonografi sonuçları değerlendi-
rildiğinde %45’ inde (n=15) tiroidit ile uyumlu bulgular görülürken,  %  54’ ünde (n=18) vaskülarite 
artışı saptandı. Graves tanısı alan 33 olgunun tamamına metimazol tedavisi başlanırken, 28 tanesinde 
tedaviye propranolol de eklendi. 3 hastada metimazole karşı döküntü gelişti, bunların sadece 1 ta-
nesinde tedavi değişikliğine gidilerek propiltiourasil başlandı, diğer 2’ sinde tedaviye metimazol ile 
devam edildi. Hastalardan 1 tanesi medikal tedaviye uyumsuzluk nedeni ile opere oldu ve patolojisi 
papiller mikrokarsinom ile uyumlu geldi. Tedavisi kesilen 3 hastadan 2’sinde relaps gelişmesi nedeni ile 
antiroid ilaç tedavisi başlanırken, 1 hasta 2 yıldır remisyonda izlenmektedir. 

Tartışma: Graves hastalığında güncel tedavi seçenekleri arasında medikal tedavi ilk tercihtir. Çocuklar-
da remisyon, erişkinlere göre daha uzun süre antitiroid ilaç kullanımını gerektirebilir. Hastalarımızda 
antitiroid ilaçlar ile tedavi izlemlerinde uzun dönemde yan etki görülmemiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, graves hastalığı, metimazol

Giriş
Graves hastalığı guatr, hipertiroidizm ve oftalmopati ile karakterize otoimmun bir hastalıktır. Çocuk ve 
ergenlerde hipertiroidizmin en sık sebebidir. İnsidansı 1-2/10000’ dir(1). Görülme sıklığı 10-15› li yaş-
larda artar, kızlarda sıklık 5-8 kat fazladır. Hastalığın patogenezinde genetik yatkınlık, immun sistem ve 
çevresel etmenler rol oynar. Graves hastalığında hipertiroidizmin sebebi TSH reseptörünü etkinleştiren 
TSH reseptör uyarıcı antikorlar (TSHR-Ab)’ dır. Bu mekanizma ile tiroid bezinde ve retroorbital alandaki 
etkileşim klinik bulguların ortaya çıkmasına sebep olur. Graves hastalığı antitiroidal ilaçlar, radyoizotop 
tedavi veya subtotal tiroidektomi ile tedavi edilebilir. Bu tedaviler klinik ve biyokimyasal bozuklukları 
düzeltir ancak altta yatan patolojiyi düzeltmez. Bu nedenle uygun tedavi modeli seçilirken kar zarar 
oranı, tedavi uyumu aile ve hasta ile birlikte değerlendirilmelidir(1).
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Yöntem
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Endokrin Kliniğinde 
2016- 2021 yılları arasında Graves hastalığı tanısı alan 33 hasta klinik ve laboratuvar özellikleri açısından 
retrospektif olarak değerlendirildi. Tanı serum serbest T3 (fT3) ve serbest T4 (fT4) düzeylerinin artma-
sı, serum TSH düzeyinin baskılanması, egzoftalmi olsun ya da olmasın pozitif tiroid reseptör antikoru  
(TRab) (<1.5 IU/L) saptanması ile kondu (2,3).  Remisyon, ATİ tedavisinin sonlandırılmasından sonra en 
az 1 yıl süreyle klinik ve biyokimyasal ötiroidizm durumunun devam etmesi ve takipte relaps olmaması 
olarak tanımlandı (4). Relaps, en az 12 aylık uygun tedavi gören hastalarda doz azaltılması veya ATİ’ 
lerin sonlandırılmasını takiben baskılanmış serum TSH düzeyine ek olarak artan fT4 veya fT3 düzeyleri 
olarak tanımlandı (5).

Bulgular: Hastaların %88’i kız (n=29), %12’si erkek (n=4) idi. Hastaların yaş ortalaması 12,3±4.15’ ti. 
Hastaların tanı anında % 72’ sinde (n=24) çarpıntı, %57’ sinde (n=19) kilo kaybı, %9’ unda (n=4) ishal 
şikayeti, %78’ sinde (n=25) guatr, %36’ sında (n=11) egzoftalmus bulgusu vardı. Hastaların başvuru 
anında hepsinden serum TSH, sT4, sT3, anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikorları gönderildi. Hastaların 
laboratuvar parametrelerine bakıldığında TRab pozitifliği %72 (n=24), anti- TPO pozitifliği %90 (n:30), 
anti-tiroglobulin pozitifliği %84 (n:28) oranında saptandı. Tiroid ultrasonografi sonuçları değerlendi-
rildiğinde %45’ inde (n=15) tiroidit ile uyumlu bulgular görülürken,  %  54’ ünde (n=18) vaskülarite 
artışı saptandı. Graves tanısı alan 33 olgunun tamamına metimazol tedavisi başlanırken, 28 tanesinde 
tedaviye propranolol de eklendi. 3 hastada metimazole karşı döküntü gelişti, bunların sadece 1 ta-
nesinde tedavi değişikliğine gidilerek propiltiourasil başlandı, diğer 2’ sinde tedaviye metimazol ile 
devam edildi. Hastalardan 1 tanesi medikal tedaviye uyumsuzluk nedeni ile opere oldu ve patolojisi 
papiller mikrokarsinom ile uyumlu geldi. Tedavisi kesilen 3 hastadan 2’sinde relaps gelişmesi nedeni ile 
antiroid ilaç tedavisi başlanırken, 1 hasta 2 yıldır remisyonda izlenmektedir.

Tartışma: Graves hastalığı antitiroidal ilaçlar (ATİ), radyoizotop tedavi veya subtotal tiroidektomi ile 
tedavi edilebilir. Genellikle ilk seçilecek tedavi antitiroid ilaç (ATİ) tedavisidir(6). En çok kullanılan kar-
bimazol, metimazol ve propiltiourasildir. Song Ari ve arkadaşlarının195 Graves tanılı hastanın alındığı 
çalışmasında hastaların ortalama takip süresi 5,9 ±3,8 yıl, ortalama antitiroid ilaç kullanım süresi 4,7 
±3,4 yıl idi. Antitiroid ilaç tedavisi ile izlenen hastaların %3,3’ ü1 yılda, %19,6’ sı 3 yılda, % 34,1’ i 5 yılda, 
%43,5’ i 7 yılda remisyona girmişti(7). Başka bir çok merkezli Fransa çalışmasında 10 yıl medikal tedavi 
ile takip edilen hastaların %20’ si 4 yılda, %37’ si 6 yılda, % 45’ i 8 yılda, %49’ u 10 yılda antitiroid ilaçla 
remisyona girmişti(6). Sonuç olarak, ATİ tedavisi çocuklarda ve ergenlerde Graves hastalığının uzun 
süreli remisyonunu sağlamada etkili ve güvenilirdir. Bu nedenle Graves’ li çocuk ve ergenler radikal 
tedaviden önce uzun süreli ATİ ile tedavi edilmelidir. Radikal tedavi (RAI ve cerrahi) son seçenek ola-
rak ve sadece seçilmiş vakalarda düşünülmelidir. Hastalarımızda antitiroid ilaçlar ile tedavi izlemlerin-
de uzun dönemde yan etki görülmemiştir. Çocuklarda ve ergenlerde, ATİ ile optimal tedavi süresini 
değerlendirmek için ileriye dönük randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Özet
Çocukluk çağının en sık görülen yakınmalarından biri olan kabızlık, gastroenteroloji polikliniklerine 
başvuran çocukların yaklaşık %25’inde görülmektedir. Bu çalışmamızda polikliniğimize kabızlık 
şikayetiyle başvuran olguları retrospektif olarak değerlendirdik.

Ocak 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğimize kabızlık yakınmasıyla 
başvuran 151 olgu demografik özellikler, klinik seyir, etiyolojik nedenler ve tedaviye yanıt açısından 
hastane kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Olguların ortanca yaşı 38,6 ay (min: 3 ay, maks: 203 ay) olup 74’ü (%51,6) kadındı. Olguların başvuru-
dan önceki kabızlık yakınma süreleri ortalama 24 ay, dışkılama sıklığı ortalama 4 günde birdi. İlk baş-
vuruda 122 olgunun (%80,8) fizik muayenesi normal olup 11 (%7,6) olguda anal fissür, 6’sında (%4,2) 
ise skin tag saptandı. Büyüme gelişme açısından değerlendirildiğinde ortanca ağırlık standart devias-
yon skoru (SDS) -0,14 (min: -3,7 maks: 4,5), ortanca boy SDS -0,32 (min: -4,9 maks: 3,67) tespit edildi. 
Ek hastalığı olan 61 olgunun 31’inde (%50,8) D vitamin eksikliği ve 14 (%24,5) olguda nöromüsküler 
hastalık mevcuttu. Fizik muayene ve tetkik sonuçları ile 127 hasta (%84,1) fonksiyonel kabızlık olarak 
değerlendirildi. Olguların 3’ünde (%2,1) hipoganglionozis, 2’sinde (%1,4) çölyak hastalığı ve 1 (%0,7) 
olguda hipotiroidi saptandı. Diyet önerileri ve/veya laksatif tedavisi başlanan ve kontrole gelip tedavi 
yanıtı değerlendirilebilen 78 hastanın 66’ünde (%84,6) tam klinik yanıt alındı.
Kronik kabızlık çocukluk çağında sık görülen bir şikayet olup çocuk polikliniklerine başvuruların önem-
li bir kısmını oluşturmakta ve etiyolojide en sık neden fonksiyonel kabızlık tespit edilmektedir. Kabızlık 
şikayeti olan ve organik nedenlerin dışlandığı olgularda tedavide gerekli diyet değişiklikleri önerilmeli, 
yanıt alınamayanlarda medikal tedavi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, diyet, fonksiyonel kabızlık.

Giriş: Dışkılamanın yapılamayışı veya yetersiz oluşu sonucu sert ve seyrek dışkılama durumu olarak 
tanımlanan kabızlık, çocuklarda en sık tuvalet eğitimi sırasında ortaya çıksa da, katı gıdalara geçişte ve 
okula başlama döneminde okulda tuvalete gidilmemesi nedeni ile de görülebilmektedir (1). Çocuklarda 
kabızlığın konjenital anomalilerden metabolik hastalıklara kadar birçok nedeni bulunmaktadır. Ancak, 
kabızlık ile başvuran çocuklarda bu durumun %95 oranında fonksiyonel olduğu ve etiyolojide organik 
bir neden bulunamadığı tespit edilmiştir (2). Çocukluk çağının en sık görülen yakınmalarından biri 
olan kabızlık, çocuk poliklinikleri ve gastroenteroloji polikliniklerine başvuranların sırasıyla %3 ve 
%25’ini oluşturmaktadır (3). Bu çalışmamızda polikliniğimize kabızlık şikayetiyle başvuran olguları ret-
rospektif olarak değerlendirdik.
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Yöntem: Ocak 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğimize kabızlık ya-
kınmasıyla başvuran 151 olgu demografik özellikler, klinik seyir, etiyolojik nedenler ve tedaviye yanıt 
açısından hastane kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların ortanca yaşı 38,6 ay (min: 3 ay, maks: 203 ay) olup 74’ü (%51,6) kadındı. Olguların 
başvurudan önceki kabızlık yakınma süreleri ortalama 24 ay, dışkılama sıklığı ortalama 4 günde birdi. 
İlk başvuruda 122 olgunun (%80,8) fizik muayenesi normal olup, 11 (%7,6) olguda anal fissür, 6’sında 
(%4,2) ise skin tag saptandı. Büyüme gelişme açısından değerlendirildiğinde ortanca ağırlık standart 
deviasyon skoru (SDS) -0,14 (min: -3,7 maks: 4,5), ortanca boy SDS -0,32 (min: -4,9 maks: 3,67) tespit 
edildi. Ek hastalığı olan 61 olgunun 31’inde (%50,8) D vitamin eksikliği ve 14 (%24,5) olguda nöromüs-
küler hastalık mevcuttu. Fizik muayene ve tetkik sonuçları ile 127 hasta (%84,1) fonksiyonel kabızlık 
olarak değerlendirildi. Olguların 3’ünde (%2,1) hipoganglionozis, 2’sinde (%1,4) çölyak hastalığı ve 1 
(%0,7) olguda hipotiroidi saptandı. Diyet önerileri ve/veya laksatif tedavisi başlanan ve kontrole gelip 
tedavi yanıtı değerlendirilebilen 78 hastanın 66’ünde (%84,6) tam klinik yanıt alındı.

Tartışma: Kabızlık, yaygın bir gastrointestinal problemdir ve dünya çapında tahmini prevalansı %1-80 
arasında olup, geniş bir coğrafi çeşitlilik ile karakterizedir. Genetik yatkınlık, sosyoekonomik durum, 
düşük lif tüketimi, yeterli sıvı alımı eksikliği, hareketlilik eksikliği, hormon dengesindeki rahatsızlık, 
ilaçların yan etkileri veya vücudun anatomisi vb. üzerinde odaklanarak çok faktörlüdür (4). Çocukluk 
çağının tüm yaş dönemlerinde ve her iki cinste eşit görülebilen kabızlık problemi en sık 3,5-10 yaşları 
arasında görüldüğü, adölesanları da içeren bir çalışmada kabızlık şikayetinin dört yaşından önce or-
taya çıktığı bildirilmiştir (1,5). Çalışmamızda cinsiyetler arası fark olmayıp, yaş ortalaması 61 ay olup, 
ortanca yaş 38,6 ay saptanmış ve literatürle uyumlu olduğu görülmüştür.

Anal fissür, skin tag, ağrılı ve kanlı dışkılama kabızlığı olan çocuklarda fizik muayenede görülen ve öy-
küde ifade edilen bulgulardır. Yapılan çalışmalarda ağrılı dışkılama %52-86, anal fissür %20-26, skin tag 
%5 ve dışkılamada rektal kanama %10 olarak raporlanmıştır (5). İlk başvuruda olguların büyük çoğun-
luğunun fizik muayenesi normal olup, 11 (%7,6) olguda anal fissür, 6’sında (%4,2) ise skin tag saptandı.
Fonksiyonel kabızlık (FK) çocuklarda sık görülen bir sağlık sorunudur ve çocuğun yaşamı üzerinde 
önemli bir etkisi vardır (6). Kabızlık, altta yatan organik bir neden yoksa FK olarak tanımlanır, çocukların 
%95 kadarında görülmektedir. Organik nedenli etiyolojiler, Hirschsprung hastalığı, anorektal malfor-
masyonlar, nöromüsküler hastalıklar, metabolik hastalıklardan endokrin bozukluklara kadar değiş-
mektedir (2). Ülkemizde yapılan bir çalışmada olguların büyük bölümünde (%91,4) FK görülmüştür (5). 
Çalışmamızdaki olguların çoğunda (%84,1) literatürle uyumlu olarak FK görülmüştür.

Kabızlığın yönetimi için normal lif ve sıvı alımını, normal fiziksel aktiviteyi ve fekal boşaltım için ek 
bir farmakolojik tedaviyi ve ardından farmakolojik bir idame tedavisini içermektedir (2). Çalışmamızda 
kontrole gelip tedavi yanıtı değerlendirilebilen 78 hastanın %84,6’ında tam klinik yanıt alındığı görül-
dü.

Kronik kabızlık çocukluk çağında sık görülen bir şikayet olup çocuk polikliniklerine başvuruların önemli 
bir kısmını oluşturmaktadır. Her ne kadar çocukları ve ailelerin günlük yaşamlarını etkileyen bir şikayet 
olsa da etiyolojide en sık neden olarak fonksiyonel kabızlık tespit edilmektedir. Sonuç olarak kabızlık 
şikayeti olan ve organik nedenlerin dışlandığı olgularda tedavide gerekli diyet değişiklikleri önerilmeli, 
yanıt alınamayanlarda medikal tedavi düşünülmelidir.
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Özet
Çocukluk çağının en sık görülen yakınmalarından biri olan kabızlık, gastroenteroloji polikliniklerine 
başvuran çocukların yaklaşık %25’inde görülmektedir. Bu çalışmamızda polikliniğimize kabızlık 
şikayetiyle başvuran olguları retrospektif olarak değerlendirdik.

Ocak 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğimize kabızlık yakınmasıyla 
başvuran 151 olgu demografik özellikler, klinik seyir, etiyolojik nedenler ve tedaviye yanıt açısından 
hastane kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Olguların ortanca yaşı 38,6 ay (min: 3 ay, maks: 203 ay) olup 74’ü (%51,6) kadındı. Olguların başvuru-
dan önceki kabızlık yakınma süreleri ortalama 24 ay, dışkılama sıklığı ortalama 4 günde birdi. İlk baş-
vuruda 122 olgunun (%80,8) fizik muayenesi normal olup 11 (%7,6) olguda anal fissür, 6’sında (%4,2) 
ise skin tag saptandı. Büyüme gelişme açısından değerlendirildiğinde ortanca ağırlık standart devias-
yon skoru (SDS) -0,14 (min: -3,7 maks: 4,5), ortanca boy SDS -0,32 (min: -4,9 maks: 3,67) tespit edildi. 
Ek hastalığı olan 61 olgunun 31’inde (%50,8) D vitamin eksikliği ve 14 (%24,5) olguda nöromüsküler 
hastalık mevcuttu. Fizik muayene ve tetkik sonuçları ile 127 hasta (%84,1) fonksiyonel kabızlık olarak 
değerlendirildi. Olguların 3’ünde (%2,1) hipoganglionozis, 2’sinde (%1,4) çölyak hastalığı ve 1 (%0,7) 
olguda hipotiroidi saptandı. Diyet önerileri ve/veya laksatif tedavisi başlanan ve kontrole gelip tedavi 
yanıtı değerlendirilebilen 78 hastanın 66’ünde (%84,6) tam klinik yanıt alındı.

Kronik kabızlık çocukluk çağında sık görülen bir şikayet olup çocuk polikliniklerine başvuruların önem-
li bir kısmını oluşturmakta ve etiyolojide en sık neden fonksiyonel kabızlık tespit edilmektedir. Kabızlık 
şikayeti olan ve organik nedenlerin dışlandığı olgularda tedavide gerekli diyet değişiklikleri önerilmeli, 
yanıt alınamayanlarda medikal tedavi düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, diyet, fonksiyonel kabızlık.

Giriş: Dışkılamanın yapılamayışı veya yetersiz oluşu sonucu sert ve seyrek dışkılama durumu olarak 
tanımlanan kabızlık, çocuklarda en sık tuvalet eğitimi sırasında ortaya çıksa da, katı gıdalara geçişte ve 
okula başlama döneminde okulda tuvalete gidilmemesi nedeni ile de görülebilmektedir (1). Çocuklarda 
kabızlığın konjenital anomalilerden metabolik hastalıklara kadar birçok nedeni bulunmaktadır. Ancak, 
kabızlık ile başvuran çocuklarda bu durumun %95 oranında fonksiyonel olduğu ve etiyolojide organik 
bir neden bulunamadığı tespit edilmiştir (2). Çocukluk çağının en sık görülen yakınmalarından biri 
olan kabızlık, çocuk poliklinikleri ve gastroenteroloji polikliniklerine başvuranların sırasıyla %3 ve 
%25’ini oluşturmaktadır (3). Bu çalışmamızda polikliniğimize kabızlık şikayetiyle başvuran olguları ret-
rospektif olarak değerlendirdik.
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Yöntem: Ocak 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğimize kabızlık ya-
kınmasıyla başvuran 151 olgu demografik özellikler, klinik seyir, etiyolojik nedenler ve tedaviye yanıt 
açısından hastane kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların ortanca yaşı 38,6 ay (min: 3 ay, maks: 203 ay) olup 74’ü (%51,6) kadındı. Olguların 
başvurudan önceki kabızlık yakınma süreleri ortalama 24 ay, dışkılama sıklığı ortalama 4 günde birdi. 
İlk başvuruda 122 olgunun (%80,8) fizik muayenesi normal olup, 11 (%7,6) olguda anal fissür, 6’sında 
(%4,2) ise skin tag saptandı. Büyüme gelişme açısından değerlendirildiğinde ortanca ağırlık standart 
deviasyon skoru (SDS) -0,14 (min: -3,7 maks: 4,5), ortanca boy SDS -0,32 (min: -4,9 maks: 3,67) tespit 
edildi. Ek hastalığı olan 61 olgunun 31’inde (%50,8) D vitamin eksikliği ve 14 (%24,5) olguda nöromüs-
küler hastalık mevcuttu. Fizik muayene ve tetkik sonuçları ile 127 hasta (%84,1) fonksiyonel kabızlık 
olarak değerlendirildi. Olguların 3’ünde (%2,1) hipoganglionozis, 2’sinde (%1,4) çölyak hastalığı ve 1 
(%0,7) olguda hipotiroidi saptandı. Diyet önerileri ve/veya laksatif tedavisi başlanan ve kontrole gelip 
tedavi yanıtı değerlendirilebilen 78 hastanın 66’ünde (%84,6) tam klinik yanıt alındı.

Tartışma: Kabızlık, yaygın bir gastrointestinal problemdir ve dünya çapında tahmini prevalansı %1-80 
arasında olup, geniş bir coğrafi çeşitlilik ile karakterizedir. Genetik yatkınlık, sosyoekonomik durum, 
düşük lif tüketimi, yeterli sıvı alımı eksikliği, hareketlilik eksikliği, hormon dengesindeki rahatsızlık, 
ilaçların yan etkileri veya vücudun anatomisi vb. üzerinde odaklanarak çok faktörlüdür (4). Çocukluk 
çağının tüm yaş dönemlerinde ve her iki cinste eşit görülebilen kabızlık problemi en sık 3,5-10 yaşları 
arasında görüldüğü, adölesanları da içeren bir çalışmada kabızlık şikayetinin dört yaşından önce or-
taya çıktığı bildirilmiştir (1,5). Çalışmamızda cinsiyetler arası fark olmayıp, yaş ortalaması 61 ay olup, 
ortanca yaş 38,6 ay saptanmış ve literatürle uyumlu olduğu görülmüştür.
Anal fissür, skin tag, ağrılı ve kanlı dışkılama kabızlığı olan çocuklarda fizik muayenede görülen ve öy-
küde ifade edilen bulgulardır. Yapılan çalışmalarda ağrılı dışkılama %52-86, anal fissür %20-26, skin tag 
%5 ve dışkılamada rektal kanama %10 olarak raporlanmıştır (5). İlk başvuruda olguların büyük çoğun-
luğunun fizik muayenesi normal olup, 11 (%7,6) olguda anal fissür, 6’sında (%4,2) ise skin tag saptandı.
Fonksiyonel kabızlık (FK) çocuklarda sık görülen bir sağlık sorunudur ve çocuğun yaşamı üzerinde 
önemli bir etkisi vardır (6). Kabızlık, altta yatan organik bir neden yoksa FK olarak tanımlanır, çocukların 
%95 kadarında görülmektedir. Organik nedenli etiyolojiler, Hirschsprung hastalığı, anorektal malfor-
masyonlar, nöromüsküler hastalıklar, metabolik hastalıklardan endokrin bozukluklara kadar değiş-
mektedir (2). Ülkemizde yapılan bir çalışmada olguların büyük bölümünde (%91,4) FK görülmüştür (5). 
Çalışmamızdaki olguların çoğunda (%84,1) literatürle uyumlu olarak FK görülmüştür.
Kabızlığın yönetimi için normal lif ve sıvı alımını, normal fiziksel aktiviteyi ve fekal boşaltım için ek 
bir farmakolojik tedaviyi ve ardından farmakolojik bir idame tedavisini içermektedir (2). Çalışmamızda 
kontrole gelip tedavi yanıtı değerlendirilebilen 78 hastanın %84,6’ında tam klinik yanıt alındığı görül-
dü.
Kronik kabızlık çocukluk çağında sık görülen bir şikayet olup çocuk polikliniklerine başvuruların önemli 
bir kısmını oluşturmaktadır. Her ne kadar çocukları ve ailelerin günlük yaşamlarını etkileyen bir şikayet 
olsa da etiyolojide en sık neden olarak fonksiyonel kabızlık tespit edilmektedir. Sonuç olarak kabızlık 
şikayeti olan ve organik nedenlerin dışlandığı olgularda tedavide gerekli diyet değişiklikleri önerilmeli, 
yanıt alınamayanlarda medikal tedavi düşünülmelidir.



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

186

Kaynaklar
1. Savaşer S, Kurt AS, Mutlu B, Filiz G, Aydoğar N. Kabızlık nedeniyle hastaneye başvuran çocuk-
ların özellikleri. Güncel Pediatri 2011;10(1):103-109.
2. Levy EI, Lemmens R, Vandenplas Y, Devreker T. Functional constipation in children: challen-
ges and solutions. Pediatric Health Med Ther 2017;8:19–27.
3. Baran M, Eliaçık K. Etiology and pathogenesis of chronic constipation in childhood. İzmir Dr. 
Behçet Uz Çocuk Hast Derg 2013;3(1):12-17
4. Forootan M, Bagheri N, Darvishi M. Chronic constipation: A review of literature. Medicine 
2018;97(20):e10631.
5. Doğan Y, Erkan T, Ergül Y, Çokuşoğlu FG, Kutlu T. Kabızlık yakınması olan olguların retrospektif 
dökümü. Türk Pediatri Arşivi 2005;40:23-7.
6. van Mill MJ, Koppen IJN, Benninga MA. Controversies in the management of functional cons-
tipation in children. Curr Gastroenterol Rep 2019;21(6):23.



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

187

Astım Tanısıyla İzlenen 12-18 Yaş Arası Çocuklar ve Ebeveynlerinin Covid-19 Aşısı ile İlgili 
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1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk 
Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı

Özet
Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı astımlı çocukların ve ebeveynlerinin COVID-19 aşı uygulaması konu-
sundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmektir. 

Yöntem: Bölümümüzde takip edilen ve COVID-19 aşısını yaptırmamış 12-18 yaş arası astımlı çocuk ve 
ebeveynlerinden kendileri için hazırlanmış anket sorularını cevaplamaları istenmiştir. Bu anketlerde 
COVID-19 aşısı ile astım ilişkisine dair tutum ve davranışları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Astımlı çocukların %76,4’ü astıma sahip olmanın COVID-19 için risk oluşturduğunu, %33’ü 
aşılama programında öncelikli sırada olduğunu biliyordu. Çocukların %81,6’sının COVID-19 aşısını 
(%90,7 Biontech ve %9,3 Synovac) yaptırmak istediği, ebeveyni aşı olmuşların kararında ebeveynlerin 
anlamlı oranda etkili olduğu (p=0,007) ve ebeveynlerin tercih ettikleri aşı ile çocukların aşı tercihleri 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0,01). Hiç COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş olup aşı 
yaptırmış ebeveyni olan çocukların aşı olma isteği anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,01). Ebevey-
nlerin %91’inin COVID-19 aşısını oldukları (%23,2 Synovac ve %76,8 Biontech) ve %55,4’ünde yan etki 
geliştiği ancak lokal ve/veya sistemik yan etki gelişmesinin çocukların aşı olma isteğini etkilemedi-
ği gözlendi (p= 0,054). Aşı olmak isteyen çocuklarda alerjik reaksiyon gelişme riski (%23,1) ve alerjik 
bünyeye sahip olma (%20,8); olmak istemeyenlerde uzun dönem olası yan etkiler (%58,9) ve ilaç en-
düstrisine olan güvensizlik (%53,8) en sık tereddüt nedenleri olarak saptandı. Çocuğuna aşı yaptırmak 
isteyen ebeveynlerde medyada aşıyla ilgili paylaşılan olumsuz yorumlar (%39,7) ve alerjik yan etkiler 
(%37,5); istemeyenlerde gelişebilecek uzun (%77,7) ve kısa (%58,3) dönem yan etkiler en sık tereddüt 
nedenlerini oluşturmaktaydı. 

Tartışma: Çalışmamızda COVID-19 sürecinde astımlı çocukların ve ebeveynlerinin önlemlere 
uyumunun yüksek olduğu, aşı olma konusunda istekli oldukları ancak aşının güvenliği, potansiyel yan 
etkileri ve aşıyla ilgili olumsuz yorumların ön planda aşı tereddüdüne yol açabildiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Astımlı çocuk, COVID-19, Aşı, Ebeveyn, Tereddüt

Giriş: Dünya genelinde COVID-19 salgını yaşamı ciddi anlamda tehdit etmeye devam etmektedir. Şid-
detli ve kontrolsüz astımın COVID-19 için risk olabileceği, asemptomatik çocukların hastalığı başkala-
rına bulaştırabileceği akılda tutulmalıdır (1). Güvenli ve etkili COVID-19 aşılamasının doğrudan/dolaylı 
faydaları olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada COVID-19 aşısının önündeki engelleri ve kolaylaştırıcı 
etkenleri anlamak amacıyla astımlı çocukların ve ebeveynlerinin COVID-19 aşı uygulaması konusunda-
ki tutum ve davranışları değerlendirilmiştir.
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Yöntem: Kliniğimizde takip edilen ve COVID-19 aşısını yaptırmamış 12-18 yaş arası astımlı çocuk ve 
ebeveynlerinden kendileri için hazırlanmış anket sorularını cevaplamaları istenmiştir. Bu anketlerde 
COVID-19 aşısı ile astım ilişkisine dair tutum ve davranışları değerlendirilmiştir.

Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 212 astımlı çocuk ve ebeveynlerine ait demografik özellikler Tablo 1’de; 
COVID-19 önlemlerine uyum oranları Şekil 1’de gösterilmiştir. Astımlı çocukların %76,4’ü astıma sahip 
olmanın COVID-19 için risk oluşturduğunu, %33’ü aşılama programında öncelikli sırada olduğunu 
biliyordu ve %13,7’si çalışma öncesi COVID-19 enfeksiyonu geçirmişti (Tablo 2). Çocukların %81,6’sının 
COVID-19 aşısını (%90,7 Biontech ve %9,3 Synovac) yaptırmak istediği, ebeveyni aşı olmuşların kara-
rında ebeveynlerin anlamlı oranda etkili olduğu (p=0,007) ve ebeveynlerin tercih ettikleri aşı ile ço-
cukların aşı tercihleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0,01). Hiç COVID-19 enfeksiyonu 
geçirmemiş olup aşı yaptırmış ebeveyni olan çocukların aşı olma isteği anlamlı oranda yüksek bulun-
du (p<0,01). Ebeveynlerin %91’inin COVID-19 aşısını oldukları (%23,2 Synovac ve %76,8 Biontech) ve 
%55,4’ünde yan etki geliştiği ancak lokal ve/veya sistemik yan etki gelişmesinin çocukların aşı olma 
isteğini etkilemediği gözlendi (p= 0,054) (Tablo 2). Aşı olmak isteyen çocuklarda alerjik reaksiyon ge-
lişme riski (%23,1) ve alerjik bünyeye sahip olma (%20,8); olmak istemeyenlerde uzun dönem olası yan 
etkiler (%58,9) ve ilaç endüstrisine olan güvensizlik (%53,8) en sık tereddüt nedenleri olarak saptandı.  
Tereddütler ile tercih edilen aşı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Çocuğuna aşı yaptırmak 
isteyen ebeveynlerde medyada aşıyla ilgili paylaşılan olumsuz yorumlar (%39,7) ve alerjik yan etkiler 
(%37,5); istemeyenlerde gelişebilecek uzun (%77,7) ve kısa (%58,3) dönem yan etkiler en sık tereddüt 
nedenlerini oluşturmaktaydı. 
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Tablo 1. Astımlı çocuklar ve ebeveynlerine ait demografik ve klinik bilgiler

*ortanca (minimum-maksimum)

Astımlı Çocuklar (n=212) n (%)
*Yaş (yıl) 

Cinsiyet 

         Erkek 

*Tanı yaşı (yıl)

14 (11-19)

100 (47,2)

6 (2-16)
Astım Klinik Kontrol Düzeyi

        Tam Kontrollü

        Kısmi Kontrollü

        Kontrolsüz

Atopi Varlığı

Eşlik Eden Diğer Atopik Hastalık

170 (80,2)

41 (19,3)

1 (0,5)

166 (78,3)

135 (63,7)
Ebeveynler (n=212)

*Yaş (yıl) 

Cinsiyet 

       Kadın

Eğitim Düzeyi 

       İlkokul/Ortaokul

       Lise 

       Yüksekokul

Atopik Hastalık Varlığı 

Diğer Kronik Hastalık Varlığı

42 (30-65)

156 (73,6)

101 (47,6)

74 (34,9)

37 (17,5)

62 (24,5)

38 (17,9)

Şekil 1. Astımlı çocuklar ve ebeveynlerin COVID-19 önlemlerine uyum düzeyleri
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Tablo 2. Astımlı çocuklar ve ebeveynlerin COVID-19 hastalığı ve aşıları ile ilgili verileri

n (%)

Evet

Astımlı Çocuklar 

Astım hastası olmak COVID-19 enfeksiyonunu ağır geçirmeye ne-
den olabilir mi? 

Astım hastalarının COVID-19 aşısı için öncelikli olduğunu biliyor 
muydunuz? 

Birinci derece yakınlarınızdan COVID-19 enfeksiyonu geçiren oldu 
mu? 

COVID-19 enfeksiyonu geçirdiniz mi? 

COVID-19 aşısı olmak istiyor musunuz?

162 (76,4)

70 (33,3)

96 (45.3)

29 (13.7)

173 (81,6)

Ebeveynler 

COVID-19 aşısı oldunuz mu? 

COVID-19 Enfeksiyonu geçirdiniz mi? 

COVID-19 Enfeksiyonu öncesi aşı olmuş muydunuz? (n=63) 

Aşı sonrası yan etki gelişti mi? (n=193) 

Çocuğunuza COVID-19 aşısı yaptırmak istiyor musunuz?

193 (91)

63 (29,7)

13 (20.3)

106 (55,4)

176 (83)

Tartışma
COVID-19 aşısının çocuklarda ağır hastalıkları azaltması, ailelerde daha az hastalığa yol açması, eko-
nominin normalleşmesi, okulların açılması, eşitsizliklerin azaltılması ve stresin azaltılması gibi birçok 
fayda sağlaması muhtemeldir. Ancak bunun gerçekleşmesi için etkili bir sürü bağışıklığı gereklidir. 
Etkili bir sürü bağışıklığının elde edilebilmesi için çocukların da COVID-19 aşısı olmaları gerekmekte-
dir (2). Ebeveynlerin, çocuklarının aşı olup olmayacağına karar verme hakkı vardır. Bu nedenle, ebe-
veynlerin çocuklarına COVID-19 aşısı yaptırma isteklerini ve COVID-19 aşısının önündeki engelleri ve 
kolaylaştırıcı etkenleri anlamak önemlidir. Çalışmamızda COVID-19 sürecinde astımlı çocukların ve 
ebeveynlerinin önlemlere uyumunun yüksek olduğu, aşı olma konusunda istekli oldukları ancak bazı 
tereddütlerinin olduğu gözlendi. Tereddütlerde özellikle aşının güvenliği, etkinliği, olası alerjik yan 
etkiler ve aşıyla ilgili olumsuz yorumların ön planda olduğu görüldü. Önceki çalışmalarda; ebeveynlerin 
çocuklarına COVID-19 aşısı yaptırma kararında en etkili faktörlerin, COVID-19 hastalığı ile ilgili duyulan 
endişe, çocuklarının mevcut kronik hastalıkları ve ebeveynlerin eğitim durumu olduğu gösterilmiştir. 
Ebeveynler tarafından bu süreçte bildirilen en yaygın tereddüt, aşının güvenliği ve etkinliği olarak 
bildirilmiştir (3,4).
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ISPAT Projesi: Trakeostomili Çocukların Bakım Vericilerine Uygulanan Standardize Trakeostomi 
Eğitimlerinin 1. Yılda Değerlendirilmesi ve Kliniğe Yansımaları
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Özet
Trakeostomi ilişkili mortalite ve morbidite genellikle tüpün spontan dekanülasyonu, yanlış yerleştir-
ilmesi veya tıkanması nedeniyle oluşur. Standardize bir eğitim; bakım vericilerin trakeostomi bakımı 
konusundaki becerilerini ve güvenini artırabilir, hastaların trakeostomi ilişkili komplikasyonlarını 
önleyebilir. Çalışmamızda bakım vericilerin, aldıkları standardize eğitimin birinci yılında, bilgi ve bec-
eri düzeylerinin tekrar değerlendirilmesini ve bu eğitimin trakeostomili çocukların klinik takipleri 
üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamız; ISPAT (IStanbul PAediatric Tracheos-
tomy) projesi kapsamında gerçekleştirilen yarı-deneysel çok merkezli çalışmanın bir uzantısı olarak 
dizayn edildi. Çalışmamıza bir yıl önce standardize trakeostomi eğitim programımıza katılan 65 bakım 
vericiden 32’si dahil edildi. Katılımcılar bir yıl önce de uygulanan trakeostomi ile ilgili yazılı ve pratik 
test ile değerlendirildi. Bakım vericilerin eğitim öncesi, eğitim sonrası aynı gün ve birinci yıl sonundaki 
bilgi ve beceri düzeyleri değerlendirildi. Çalışmamıza katılan bakım vericilerin çocuklarının tıbbi 
kayıtlarından; trakeostomiden alınan kültür sonuçları, trakeostomi ilişkili; hastane ve yoğun bakım ün-
itesi yatışı, acil servis başvuruları, komplikasyonları tespit edildi ve bu veriler eğitim öncesi ve sonrası 
farlılık açısından karşılaştırıldı. Çalışmamızın sonucunda; bakım vericilerin bilgi ve pratik beceri düzey-
leri eğitim öncesi döneme göre hala anlamlı olarak yüksekti. Eğitim sonrası hastaların; desatürasyon, 
mukus tıkacı ve yara yeri enfeksiyonu nedenli sağlık kuruluşu başvuruları, acil servis başvuruları ve 
hastane yatışları anlamlı olarak azalmıştı. Trakeostomi kültürlerinde etken üretme oranı eğitim önces-
ine göre değişmemişti. Trakeostomili çocukların bakım vericilerinin konunun uzmanı sağlık çalışanları 
tarafından eğitilmesi, komplikasyon gelişme oranını azaltmaktadır. Aileler trakeostomi ile ilgili birçok 
problemi evde kendileri çözebilir hale geldiklerinden sağlık kuruluşuna ve acile başvuru sayıları azal-
maktadır. Bakım vericilerin eğitimlerinin ardından bir yıllık süre geçse bile hala bilgi ve beceri düzeyler-
inin yüksek olması standardize eğitimin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: bakım verici ,  eğitim ,  klinik ,  trakeostomi
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Giriş: Trakeostomi; hava yolu açıklığını koruyamayan ve ventilasyon ihtiyacı olan çocuklarda giderek 
artan sıklıkta uygulanmaktadır. Pediatrik yoğun bakım koşullarının iyileşmesi ile bu oran giderek art-
maktadır. Bununla birlikte trakeostomi bakımı ile ilgili benzer bir iyileşme veya standardizasyon sağ-
lanamamıştır. Trakeostomili çocuklarda mortalite daha çok altta yatan kompleks medikal hastalıklara 
bağlı görülse de literatürde trakeostomi ilişkili mortalite oranlarının %5,9 ile %9 arasında değiştiği 
bildirilmiştir (1,2). Trakeostomi ilişkili mortalite ve morbidite genellikle tüpün spontan dekanülasyo-
nu, yanlış yerleştirilmesi veya tıkanması nedeniyle oluşur. Standardize bir eğitim, bakım vericilerin tra-
keostomi bakımı konusundaki becerilerini ve güvenini artırabilir. Ayrıca bu eğitimlerin verilmesi ile 
hastaların trakeostomi ilişkili komplikasyonları önlenebilir. Çalışmamızda bakım vericilerin, aldıkları 
standardize eğitimin birinci yılında, bilgi ve beceri düzeylerinin tekrar değerlendirilmesini amaçladık. 
İkinci amacımız ise; bu eğitim programının trakeostomili çocukların klinik takipleri üzerindeki etkisini 
değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışmamız; ISPAT (IStanbul PAediatric Tracheostomy) projesi kapsamında gerçekleştirilen 
yarı-deneysel çok merkezli çalışmanın bir uzantısı olarak dizayn edildi. Çalışmamıza bir yıl önce 
standardize trakeostomi eğitim programımıza katılan 65 bakım vericiden 32’si dahil edildi; 13 bakım 
verici katılmayı red etti, 10 hasta ex oldu, 4 hasta dekanüle oldu, 6 katılımcıya ise ulaşılamadı ve 
çalışma dışı bırakıldılar. Katılımcılar bir yıl önce de uygulanan trakeostomi ile ilgili yazılı ve pratik test 
ile değerlendirildi. Bakım vericilerin eğitim öncesi, eğitim sonrası aynı gün ve birinci yıl sonundaki 
trakeostomi durumu, bakımı ve takibiyle ilgili bilgi ve beceri düzeyleri değerlendirildi. Çalışmamıza 
katılan bakım vericilerin çocuklarının tıbbi kayıtlarına eğitim öncesi ve sonrası birer yıllık dönemler 
halinde ulaşıldı. Trakeostomiden alınan kültür sonuçları, trakeostomi ilişkili hastane/yoğun bakım 
ünitesi yatış ve acil servis başvuruları tespit edildi. Ve bu sağlık kurumlarına başvuranlardan spontan 
dekanülasyon, kanama, enfeksiyon, mukus tıkacı ile tıkanma gibi komplikasyonlarla ilişkili olanlar 
tespit edildi. Bakım verici eğitimi öncesi ve sonrası bu hastaların sağlık kuruluşu kullanımı, trakeostomi 
komplikasyonları ve kültür sonuçları açısından karşılaştırmaları yapıldı. İstatistiksel analizler NCSS 
(Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) paket programı ile yapıldı.

Bulgular: Çalışmamıza 32 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların %62,5 (n=20)’i anne, %34,3 (n=11)’ü 
baba, 1 tanesi de hastamızın ablası idi. Bir hastamızın hem annesi hem de babası dahil edildi. Katı-
lımcılarımızın eğitim seviyelerine bakıldığında; %3,13’ünün okur yazar olmadığı, %15,63’ünün ilkokul 
mezunu olduğu, %59,38’inin ise lise ve üstü eğitim aldığı görüldü. %21,88’i asgari ücretin altında gelir 
düzeyine sahipti. 

Hastalarımızın klinik özelliklerine baktığımızda; %59,38 (n=19)’i kız, %40,63 (n=13)’ü erkek cinsiyette 
olduğu, ortanca yaş 78 ay (25-75 persentil ortanca değeri = 42-127 ay), en sık altta yatan etiyolojinin 
%71,89 nöromusküler hastalıklar olduğu tespit edildi. Trakeostomi açılma yaşı ortancası 18,5 ay idi. 
Trakeostomi öncesi %43,7’si ev ventilatörü ile takip edilirken, %15,63’ü herhangi bir destek almıyordu.
Katılımcılarımızdan %84,4 (n=27)’ü daha önce trakeostomi teorik eğitimi aldığını, %87,5 (n=28) ‘i ise 
daha önce pratik eğitimi aldığını belirtmişti. %33,8 (n=17)’i daha önce hiç trakeostomi kanül değişimi 
yapmazken, %31,3 (n=10)’ü acil şartlarda trakeostomi değiştirmişti. Eğitim sonrası 1 yıllık sürede ise 
%78,1(n=25)’i evde kendisi kanül değişimi yapabilmişti ve sadece 1 katılımcımız tüpü yerleştirmede 
biraz zorlandığını belirtmişti. Diğer katılımcılarımız herhangi bir problem yaşamadığını belirttiler.
Katılımcılara bir yıl önce de uygulanan; 23 çoktan seçmeli sorudan oluşan teorik test ile 2 aşamadan 
oluşan trakeostomi aspirasyon ve kanül değişimi pratik testleri tekrarlandı ve bir yıl önce verilen stan-
dardize eğitim sonrası bakım vericilerin bilgi ve pratik beceri düzeyleri eğitim öncesi döneme göre 
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hala anlamlı olarak yüksek saptandı (sırasıyla p=0.0001, p=0.0001). Bakım verici eğitimi sonrası hasta-
ların; desatürasyon, mukus tıkacı ve yara yeri enfeksiyonu nedenli sağlık kuruluşu başvuruları azalmıştı 
(sırasıyla p=0.01, p=0.039, p=0.026). Trakeostomi ilişkili acil servis başvuruları ve hastane yatışları an-
lamlı olarak azalmıştı (sırasıyla p=0.017, p=0.039). Trakeostomi kültürlerinde etken üretme oranı eğitim 
öncesine göre değişmemişti(p=0.58).

Tartışma: Çalışmamız ülkemizde trakeostomili çocukların bakım vericilerine uygulanan eğitimin 
etkilerini araştıran ilk makale olması itibariyle önem teşkil etmektedir. Çalışmamızda standardize bir 
trakeostomi eğitim programı geliştirilmesiyle trakeostomi ilişkili komplikasyonların azaltılabileceğini 
tespit ettik. Literatüre baktığımızda birçok çalışma trakeostomili çocukların daha yüksek mortalite ve 
morbidite oranlarına sahip olduğu ve bu oranların multidisipliner bir trakeostomi programı ile azaltı-
labileceğini ve hayat kalitelerinin arttırılabileğini vurgulamışlardır (3,4,5). Trakeostomi ilişkili kompli-
kasyon nedenlerine bakıldığında kazara dekanulasyon ve trakeostomi tüpünün tıkanması en sık ne-
denlerdir ve aileler tarafından da en korkutucu nedenler olarak tanımlanmışlardır (5). Çalışmamızda 
spontan dekanülasyon yaşama oranlarında anlamlı bir fark olmasa da mukus tıkacı yaşama ve mukus 
tıkacı nedenli sağlık kuruluşu kullanım oranlarında anlamlı azalma tespit edildi. Aynı zamanda trake-
ostomi ilişkili hastane yatışlarının anlamlı düzeyde azaldığını tespit ettik. Literatüre baktığımızda Wells 
ve arkadaşlarının standardize bir eğitim verilmesi sonrası ilk bir ayki hastane başvurularını değerlendir-
dikleri çalışmalarında benzer şekilde bu oranın azaldığı görülmüştür (6). Literatüre baktığımızda birçok 
çalışmanın trakeostomi açılması sonrası eğitim verdiğini ve bununla anlamlı olarak eğitim seviyesinde 
artış belirlediklerini ve bakım vericilerin kaygılarını azalttığını belirtmişlerdir (3,4,5,6,7). Ancak bizim 
rastladığımız hiçbir çalışmada eğitimin devamlılığına yönelik daha sonraki yıllarda bir değerlendirme 
yapılmamıştır. Çalışmamızda eğitimin birinci yılında bakım vericilerin eğitim düzeylerinin hala anlamlı 
düzeyde yüksek olduğunu saptadık. Bir yıl öncesine göre istatiksel olarak anlamlı olmasa da bir düşüş 
olması eğitimin belli aralıklarla uygulanması gerekliliğini göstermektedir.

Sonuç: Trakeostomili çocukların bakım vericilerinin konunun uzmanı sağlık çalışanları tarafından eği-
tilmesi, komplikasyon gelişme oranını azaltmaktadır. Aileler trakeostomi ile ilgili birçok problemi evde 
kendileri çözebilir hale geldiklerinden sağlık kuruluşuna ve acile başvuru sayıları azalmaktadır. Bakım 
vericilerin eğitimlerinin ardından bir yıllık süre geçse bile hala bilgi ve beceri düzeylerinin yüksek olma-
sı standardize eğitimin önemini ortaya koymaktadır.
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Akut Lösemi İle Takip Edilen Hastalarda Covid-19 Hastalık Seyri
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Özet
Covid-19 virüs pandemisi 3 yıldır devam etmekte ve tüm dünyada birçok ölüm ve komorbiditeye ne-
den olmaktadır. Biz burada kliniğimizde kemoterapi tedavisi devam eden akut lösemi hastalarımızda 
Covid-19 enfeksiyonu seyrini değerlendirdik. Retrospektif olarak Aralık 2021 ile Mart 2022 arasında 
kliniğimizde kemoterapi tedavisi devam eden akut lösemi hastalarımızda klinik takip sırasında Co-
vid-19 enfeksiyonu geçiren hastalar gözlemsel olarak değerlendirildi. Akut lösemi tanısıyla kliniğimiz-
de yatarak takip ettiğimiz 12 hastamızda Covid-19 enfeksiyonu testi pozitif saptandı. 12 hastamızın 
10’u akut lenfoblastik lösemi, 2’si akut myeloblastik lösemi tanısı almıştı. %50 hasta asemptomatikti. 
Hastalarımızda görülen semptomlar ateş(n:4), öksürük(n:3), burun akıntısı(n:3) ve kusma(n:1) idi. Akut 
alt solunum yolu bulguları hiçbir hastamızda gözlenmedi. Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda ma-
lignitesi olan hastaların çoğunda beklenildiği üzere ağır hastalık gelişmediği, çoğu hastanın solunum 
desteği ve yatışa ihtiyaç duymadığı belirtilmiştir. Bizim hastalarımızda da tedavi döneminde olmaları-
na rağmen hafif bulgular gözlendi. En sık görülen semptomlar ateş, öksürük ve burun akıntısı idi. Bizim 
gözlemimiz de literatürle uyumlu idi. Sonuç olarak; COVİD-19 enfeksiyonu çocuklarda, özelikle yüksek 
riskli gruplarda morbidite ve mortalitede önemli bir etkendir. Akut lösemili hastalar yüksek risk gru-
bunda görülmesine rağmen, klinik bulgular erişkin gruba göre daha hafif görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut lösemi, Covid-19, Kemoterapi 

Giriş: Covid-19 virüs pandemisi 3 yıldır devam etmekte ve tüm dünyada birçok ölüm ve komorbid-
iteye neden olmaktadır. Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu daha hafif seyretmekle birlikte özellikle 
obezite, kalp hastalıkları, ek hastalıklar, Down sendromu gibi risk faktörü varlığında klinik olarak daha 
ağır gidişat görülebilmektedir. Biz burada kliniğimizde kemoterapi tedavisi devam eden akut lösemi 
hastalarımızda Covid-19 enfeksiyonu seyrini değerlendirdik.

Yöntem: Retrospektif olarak Aralık 2021 ile Mart 2022 arasında kliniğimizde kemoterapi tedavisi de-
vam eden akut lösemi hastalarımızda klinik takip sırasında Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastalar 
gözlemsel olarak değerlendirildi. Semptom varlığı, Akciğer grafi ve laboratuvar bulguları, tedavi fazı, 
vücut kitle indeksi (VKİ) ve yaş gibi parametreler ile Covid-19 enfeksiyonu şiddeti arasında korelasyon 
varlığı irdelendi.

Bulgular: Aralık 2021 ve Mart 2022 arasındaki 3 aylık sürede Akut lösemi tanısıyla kliniğimizde yatarak 
takip ettiğimiz 12 hastada febril nötropeni, girişim öncesi ya da üst solunum yolu bulguları gibi farklı 
nedenlerle istenen Covid-19 enfeksiyonu testi pozitif saptandı (Tablo 1).
Hastalarımızın 6’sı indüksiyon tedavisi içinde, 4’ü konsolidasyon ve 2’si de reindüksiyon tedavisi almak-
taydı. 12 hastamızın 10’u akut lenfoblastik lösemi, 2’si akut myeloblastik lösemi tanısı almıştı. Hastalar 
izole edilip takibe alındı. %50 hasta asemptomatikti.
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Tablo 1. Hastalarımızın karakteristik özellikleri 

Yaş Cinsiyet VKİ p.(%) Tanı Tedavi COVİD-19 semptomları

2 E 95 ALL İndüksiyon Burun akıntısı, kusma

15 E 97 AML Konsolidasyon Ateş, burun akıntısı

4 E 93 ALL Reindüksiyon Asemptomatik

18 E 86 AML Konsolidasyon Asemptomatik

15 E 26 ALL İndüksiyon Öksürük

2 E 90 ALL İndüksiyon Ateş

4 K 33 ALL Konsolidasyon Ateş, öksürük, burun akıntısı

9 K 76 ALL Konsolidasyon Asemptomatik

2 E 41 ALL İndüksiyon Asemptomatik

3 E 59 ALL İndüksiyon Asemptomatik

17 E 99 ALL İndüksiyon Ateş, öksürük

4 E 87 ALL Reindüksiyon Asemptomatik

Hastalarımızda görülen semptomlar ateş(n:4), öksürük(n:3), burun akıntısı(n:3) ve kusma(n:1) idi. 
Oksijen veya mekanik ventilatör desteği ihtiyacı hiçbir hastamızda olmadı. Akciğer grafilerinde hasta-
larımızın bazal bulguları dışında yeni eklenen bulgu görülmedi. Vital bulgularında bozulma, oksijen 
saturasyon düşüklüğü gelişmedi. 7 hastada kemoterapiye veya Covid-19 enfeksiyonuna sekonder ola-
bilecek 1000/mm3 altında lenfopeni saptandı. Bu hastalarımızda eş zamanlı lökopeni ve febril nötrope-
ni de mevcuttu. Hastalarımızın vücut kitle indeksi(VKİ) persentillerine baktığımızda 5’i(%46,66) normal 
aralıkta, 5’i (%46,6) aşırı kilolu (%85-95.persentilde) ve 2’si obezdi (>%95.persentil). Semptom varlığı ve 
hastalık seyri açısından aşırı kilolu ve obez hastalar ile normal VKİ’ne sahip olan hastalarımız arasında 
anlamlı bir fark görülmedi. Sadece obez hastalarımızdan birinin 2 doz Covid-19 mRNA aşısı mevcuttu. 
Ebeveyn aşı durumuna baktığımızda 3 anne ve 2 babanın aşısız olduğu görüldü. 4 ebeveynin 1 doz, 13 
ebeveynin 2 doz, 1 ebeveynin 3 ve 1 ebeveynin de 4 doz aşısı mevcuttu. Anne ve babanın aşı durumu 
ile hastalık şiddeti arasında bir ilişki gözlenmedi.

Tartışma: COVİD-19 enfeksiyonu, şiddetli akut solunum sendromuna neden olan 2019 sonunda or-
taya çıkan bir tür koronavirüsün yol açtığı bir hastalıktır. Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü pandemi 
ilan etmiş ve hastalığa COVİD-19 ismi verilmiştir (1). Çocuklarda da yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak 
görülebilmekle birlikte daha hafif seyir göstermektedir (2). Hastalık açısından genetik, metabolik ve 
nörolojik hastalık varlığı, konjenital kalp hastalıkları, obezite, diyabet, kronik akciğer hastalıkları, astım, 
orak hücreli anemi ve immünsupresyon gibi risk faktörleri  tanımlanmıştır (3). Özellikle obezitenin ve 
adölesan aşısız gruptaki çocukların Covid-19 enfeksiyonunda ağır enfeksiyon gelişimi açısından risk 
faktörü olduğu çoğu çalışmada gösterilmiş olmasına rağmen bizim hastalarımızdan aşırı kilolu ve 
obez olan grupla, normal vücut kitle indeksine sahip hastalarımız arasında bir fark görülmedi. Bizim 
hastalarımız arasında obez hastalarımızın (n:2) birinin aşılı olması, ağır hastalık açısından riskli adöle-
san grup hastamızın da görece az olması nedeniyle şiddetli enfeksiyon görmememizin nedeni olarak 
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düşünülebilir. Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda malignitesi olan hastaların çoğunda beklenildiği 
üzere ağır hastalık gelişmediği, çoğu hastanın solunum desteği ve yatışa ihtiyaç duymadığı belirtilm-
iştir (4,5). Bizim hastalarımızda da tedavi döneminde olmalarına rağmen hafif bulgular gözlendi ve sol-
unum desteği ile ek tedaviye gerek olmadı. En sık görülen semptomlar ateş, öksürük ve burun akıntısı 
idi (5). Bizim gözlemimiz de literatür ile uyumlu idi. Hasta sayımızın görece az olması, tek merkezde kısa 
bir zaman diliminde çalışmanın yapılması çalışmamızı sınırlayan faktörlerdendir. 

Sonuç: COVİD-19 enfeksiyonu; çocuklarda, özelikle yüksek riskli gruplarda morbidite ve mortalitede 
önemli bir etkendir. Akut lösemili hastalar yüksek risk grubunda görülmesine rağmen, klinik bulgular 
erişkin gruba göre daha hafif ve daha iyi görünmektedir.
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1.World Health Organization. Director-General’s remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 
February 2020. http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-me-
dia-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 (Accessed on February 12, 2020).
2. Liguoro I, Pilotto C, Bonanni M, Ferrari ME, Pusiol A, et al. SARS-COV-2 infection in children and new-
borns: a systemic review. Eur J Pediatr. 2020;179(7):1029. Epub 2020 May 18.
3. Deville JG, Song E, Ouellette CP. Covid-19: Clinical manifestations and diagnosis in children. In: Up-
ToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2020. (03.03.2022’de erişildi).
4. Gampel B, Troullioud Lucas AG, Broglie L, et al. COVİD-19 disease in New York City pediatric hematol-
ogy and oncology patients. Pediatr Blood Cancer 2020;67(9):e28420.
5. de Rojas T, Pérez-Martínez A, Cela E, et al. COVID-19 infection in children and adolescents with can-
cer in Madrid. Pediatr Blood Cancer 2020;67(7):e28397. 



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

199

Geç Prematüre Bebeklerde Solunum Sıkıntısı ile  Diyastolik Disfonksiyon ve Beyin Natriüretik 
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Özet

Giriş: Sağlıklı term bebeklere kıyasla, preterm bebeklerde diyastolik disfonksiyon ve solunum sıkıntısı 
daha sıktır ancak geç preterm bebeklerde görülen solunum sıkıntısı ile diyastolik disfonksiyon arasın-
daki ilişki şimdiye kadar araştırılmamıştır.

Yöntem: Araştırmamızda; çalışma grubu ve kontrol grubu oluşturuldu ve bu 2 grupta 35’er bebeğin 
EKO, M-mod ve doku Doppler incelemeleri (TDI) yapıldı ve beyin natriüretik peptid (BNP) düzeyleri ça-
lışıldı. Çalışma grubu; solunum sıkıntısı nedeniyle solunum desteği alan bebeklerden oluşmaktayken 
kontrol grubu; hastaneye herhangi bir neden ile yatışı yapılmamış bebeklerden seçildi.

Bulgular: İki grup arasında demografik veriler arasında istatistiksel fark yoktu. M
Mod incelemerde anlamlı fark saptanmadı. TDI sağ ve sol kapak atriyal kontraksiyon dalgası (E), erken 
hızlı doluş dalgası (A), sistolik ejeksiyon dalgası (S) ve diyastolik ejeksiyon sırasında oluşan atriyoventri-
küler anülüs hızı (E’), geç diyastolik atriyoventriküler anülüs hızı (A’), sistolik ejeksiyon sırasında oluşan 
atriyoventriküler anülüs hızı (S’) ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi 
ancak kontrol grubunun sağ ve sol kapak E’ numerik olarak yüksek bulundu. Sağ kapak A’ velosite ise 
çalışma grubunda numerik olarak yüksek bulundu. E/E’ oranı; çalışma grubunda kontrol grubuna göre 
sağ kapak için istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu ancak sol kapak E/E’ ortalamala-
rı numerik olarak yüksek olsa da istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Kontrol ve çalışma 
gruplarının triküspit annüler düzlem sistolik hareketlerinin ölçümü (TAPSE) ve myokard performans 
indeksinde (MPI) istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ancak çalışma grubunda izovolümet-
rik relaksasyon zamanında (IRT) numerik olarak yükseklik saptandı . Çalışma grubunun BNP değerleri 
kontrol grubuna göre yüksek bulundu ve bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlıydı. BNP ve sağ ve sol 
E/E’ değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlendi.

Tartışma: Çalışmamızda doku Dopplerde diyastolik disfonksiyonda öne çıkan E’ parametresinde dü-
şüklük, IRT’de yükseklik, E/E’ oranında yükseklik çalışma grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı olmasa da mevcuttu. BNP değeri çalışma grubunda kontrole göre anlamlı derecede 
yüksekti. BNP >93,5 pg/ml olan bir hastada solunum sıkıntısı varlığı riski 2,3 kat fazla bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada BNP yüksekliğinin artmış solunum sıkıntısı ile ilişkili olduğu bulundu. Ayrıca so-
lunum sıkıntısı nedeniyle takip edilen hastaların doku Doppler incelemelerinde kontrol grubuna göre 
özellikle diyastolik disfonksiyon ile ilişkili parametrelerde bozukluk olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler : beyin natriüretik peptit , diyastolik disfonksiyon ,doku Doppler, geç prematüre
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Giriş: Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her yıl ortalama 15 milyon preterm bebek dünyaya gel-
mektedir. Prematüre bebeklerin ise %84’ünün geç prematüre (GP) bebekler olduğu ve destekleyici 
tedaviler ile yaşam beklentisinin en yüksek bu grupta olduğu görülmektedir. (1)since even mild pre-
maturity is now recognised to be associated with adverse health outcomes, this presents healthca-
re challenges. Respiratory problems associated with late preterm birth include neonatal respiratory 
distress, severe RSV infection and childhood wheezing. Late preterm birth prematurely interrupts in 
utero lung development and is associated with maternal and early life factors which adversely affect 
the developing respiratory system. This review considers 1 Tüm prematüre bebeklerde olduğu gibi, GP 
bebeklerde de solunum sıkıntısı önemli bir klinik sorundur. Bunun yanı sıra yine prematüre bebekler, 
sağlıklı term bebeklerle karşılaştırıldığında doğuştan gelen diyastolik disfonksiyona sahiptir. (2) Diyas-
tolik disfonksiyon ile solunum yolu hastalıkları arasındaki ilişki ve morbidite henüz araştırılmamıştır. 
Doku Doppler görüntüleme (TDI), miyokard performansının güvenilir ve doğru bir şekilde değerlendi-
rilmesini kolaylaştırır (3) ancak bugüne kadar GP’lerde TDI ölçümleri ile solunum sıkıntısı veya ventilas-
yon ihtiyacı gibi önemli klinik durumlar arasındaki ilişki henüz gösterilmemiştir. Tüm yenidoğanlarda 
bir dereceye kadar diyastolik disfonksiyon meydana gelir ve eğer bu disfonksiyon şiddetli ise solunum 
hastalıklarını kötüleştirebilir ve kalp yetmezliğine katkıda bulunabilir. Biz de çalışmamızda GP bebek-
lerde solunum sıkıntısı ile diyastolik disfonksiyon ve BNP değerleri arasındaki ilişkiyi sağlıklı kontrol 
grubu ile karşılaştırmayı ve BNP’nin diyastolik disfonksiyonu göstermedeki değerini ortaya koymayı 
amaçladık.

Yöntem: Çalışmamız tek merkezde prospektif randomize kontrollü ilaç dışı klinik araştırma şekilde ger-
çekleştirildi. Aralık 2019-Aralık 2021 tarihleri arasında hastanemizde 340/7 – 366/7  gestasyonel haftalar 
arasında doğan, anne yanında takip edilen kontrol grubu ve yine aynı hastane doğan ve Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesine yatan  hastalar çalışma kapsamına alındı. Her iki grupta çalışmaya uyan 35’er 
hastadan kord kan gazından alınan örneklerde BNP çalışıldı ve postnatal 24. Saatleri civarında EKO’ları 
yapıldı. Her iki grup için de antenatal takipleri olan ve takiplerinde belirlenen ya da doğum sonrasında 
beklenen ciddi patolojisi olmayan, sağlıklı ve sigara içmeyen annelerden doğan bebekler çalışmaya 
dahil edildi; kontrol grubu için 2000 gramın üzerinde, belirgin sağlık problemi olmayan ve 72 saatten 
önce eve taburcu edilen; çalışma grubu içinse yalnızca solunum sıkıntısı nedeniyle yatan; eşlik eden 
sepsis, hiperbilirubinemi, renal yetmezlik vb. patolojiler olmayan hastalar dahil edildi.  EKO’da tespit 
edilen hemodinamik anlamsız PDA ve  patent foramen ovale dışında  patolojisi olan hastalar çalışma 
dışında bırakıldı. Tüm hastaların ebeveynlerinden çalışma için onam formu alındı. Hastaların EKO’ları 
tek bir çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından yapıldı ve hasta verileri tek bir araştırmacı tarafından kay-
dedildi.  İstatistiksel analizler NCSS programı ile yapıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değer-
lendirildi. 

Bulgular: Çalışma ve kontrol gruplarında; demografik özellikler açısından fark bulunmadı. Çalışma 
grubundaki hastaların 31 tanesi TTN, 4 tanesi RDS nedeniyle yatmaktaydı. EKO bulgularına bakıldığın-
da, yapılan iki boyutlu ve M-mod ekokardiyografik incelemede, iki grupta istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık gözlenmedi. TDI sağ ve sol kapak E, A, S, ortalamaları E′, A′, S′ velositeleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ancak kontrol grubunun sağ ve sol kapak E’ numerik olarak yüksek 
bulundu. Her iki grupta sağ ve sol ventrikül IRT, izovolümetrik kontraksiyon zamanı (ICT), ejeksiyon 
zamanı (ET) ve MPI açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ancak çalışma grubunda 
IRT›de numerik olarak yükseklik saptandı. Çalışma grubunun sağ kapak E/E› ortalamaları kontrol 
grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu ancak sol kapak E/E› ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Kontrol ve çalışma gruplarının TAPSE ortala-
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maları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Çalışma grubunun BNP değerleri kont-
rol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Kontrol grubunda BNP değeri 
ortalama 108,2±135,25 pg/ml iken çalışma grubunda 345,73±542,19 pg/ml bulundu. (Tablo 1) Solu-
num Sıkıntısı varlığının ayırıcı tanısında kontrol ve çalışma gruplarında tüm verilerle birlikte BNP için 
ROC eğrisi yapıldığında, BNP>93,5 kestirim değerinde duyarlılık 65,71, özgüllük 71,43, pozitif kestirim 
değeri 69,70, negatif kestirim değeri 67,60, pozitif olabilirlik değeri 2,30 bulundu. (Tablo 2) Yani BNP 
>93,5 pg/ml olan bir hastada solunum sıkıntısı varlığı riski <93,5 pg/ml olan bir hastadan 2,3 kat fazla 
bulundu. BNP ve sağ ve sol E/E’ değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 
gözlendi.

                    

                  Tablo 1: BNP Box Plot                                       Tablo 2: BNP ROC Eğrisi

Tartışma
Günümüzde EKO ve TDI noninvaziv olarak kardiyak fonksiyonlarla ilgili klinisyenlere ciddi bilgiler ver-
mektedir. Biz de araştırmamızda; yalnızca solunum sıkıntısı nedeniyle takip ettiğimiz GP’lerde BNP ve 
TDI incelemeleri yaptık, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırdık ve elde edilen verileri literatür bilgile-
ri ile kıyasladık. Çalışmamızda demografik verilerde, M-mod ekokardiyografik incelemelerde anlamlı 
bir farklılık saptanmadı. Her iki grupta E, A, S, E’, A’, S’  açısından anlamlı istatistiksek fark saptanmadı. 
Çalışma grubunun sağ ve sol kapak E’, sağ ve sol kapak A’ ve sol kapak A’ velositeleri numerik olarak 
düşük bulundu. Sağ kapak A’ velosite ise kontrol grubunda numerik olarak düşük bulundu. Bu sonuçlar 
literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile benzerdir ve özellikle E’ değerinin düşüklüğü diyastolik 
disfonksiyon ile ilişkilidir. Araştırmamızda kontrol ve çalışma gruplarının sağ ve sol ventrikül IRT, ICT, 
ET, MPI arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Çeşitli çalışmalarda diyastolik disfonk-
siyonun erken dönemlerinde IRT’de artışa neden olduğu bildilmektedir (4). Buna benzer şekilde ça-
lışma grubumuzun sağ ve sol ventrikül IRT ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı olmasa da kontrol 
grubuna göre artmış olarak bulundu. Araştırmamızda çalışma grubunun sağ ventrikül E/E’ ortalamaları 
kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu, ancak sol ventrikül E/E’ or-
talamaları çalışma grubunda kontrol grubuna göre numerik olarak yüksek olsa da istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık gözlenmedi. Bu oranın yüksekliği özellikle diyastolik disfonksiyonda öne çıkan bir pa-
rametredir. (5)but its accuracy in acute myocardial ischemia is less well established. The aim of this 
study was to validate the relation between the E/e’ ratio and invasively measured LVFP in patients with 
non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI Ayrıca iki grupta da sol E/E’ oranı sağdan daha yük-
sek bulundu. Araştırmamızda kontrol ve çalışma gruplarının TAPSE ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir, bunun nedeni gruplar arasında demografik verilerde farklılık 
olmaması nedeniyle olabileceği düşünüldü.  Araştırmamızda çalışma grubunun BNP değerleri kontrol 
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grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Kontrol grubunda BNP değeri ortala-
ma 108,2±135,25 pg/ml iken çalışma grubunda 345,73±542,19 pg/ml şeklindedir. Tüm verilerle birlikte 
solunum sıkıntısı ve BNP korelasyonu için ROC eğrisine bakıldığında, BNP >93,5 pg/ml olan bir hastada 
solunum sıkıntısı varlığı riski <93,5 pg/ml olan bir hastadan 2,3 kat fazla bulundu. Çeşitli nedenlerle 
artabilen BNP değerinin solunum sıkıntısı olan hastalarda da yol gösterici olabileceği sonucuna varıldı. 
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Gestasyonel Diyabeti ve Maternal Obezitesi Olan Anne Çocuklarında Subklinik Ateroskleroz ve 
Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi

Melda Ekici Avci1, Öykü Tosun2

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın  Şehir Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, İstanbul ,Türkiye
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk 
Kardiyoloji Anabilimdalı, İstanbul ,Türkiye

Özet

Giriş ve Amaçlar: Maternal obezite veya GDM varlığının, çocuklarda kardiyometabolik etkilerinin araş-
tırılması amaçlandı.

Yöntemler: Anamnezinde GDM veya maternal obezitesi olan 48 çocuk ile çalışma grubu ve 33 çocuk ile 
kontrol grubu oluşturuldu. Antropometrik, kan basıncı ölçümleri, elektrokardiyografik ve ekokardiyog-
rafik değerlendirmeler yapıldı. Annelerin sosyoekonomik durumu (SES), eğitim düzeyleri ve obstetrik 
öyküleri öğrenildi.

Bulgular: Çalışma grubunda karotis intima media kalınlığı (CIMT), epikardiyal yağ dokusu (EYD), ar-
teriyel stiffness değerleri anlamlı düzeyde yüksek (her parametre için sırasıyla p <0,001, p <0,001, p = 
0,003); arteriyel distensibilite ve arteriyel strain değerleri anlamlı düzeyde düşük saptandı (her para-
metre için sırasıyla p = 0,003, p = 0,008). Annede GDM ve yüksek SES olan çocukların arteriyel stiffness 
değerleri anlamlı düzeyde azalmış (p=0,28), arteriyel distensibilite ve strain anlamlı düzeyde artmıştı 
(sırasıyla p = 0.039, p = 0.033). Maternal obezitesi olup çalışmayan anne çocuklarının sol ventrikül kit-
lesi (LV Kitlesi) ve sol ventrikül diyastol sonu iç kalınlık (LVIDd)  anlamlı olarak artmıştı (sırasıyla p = 0.04, 
p = 0.03).

Sonuç: Hem kötü SES hem de gebelikte zayıf glisemik kontrol ve fazla kilo, çocukların sadece yenido-
ğan döneminde değil, uzun vadede de olumsuz kardiyometabolik sonuçlara sahip olduğunu göster-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel kompliyans, Epikardiyal yağ dokusu, Gestasyonel diyabet, Karotis intima 
media kalınlığı, Maternal obezite, Sosyoekonomik durum

Giriş: İntrauterin hayatta beslenme ve çevresel etkenlerin, çocuklarda metabolik ve nörolojik gelişimi 
açısından kalıcı etkileri olduğu düşünülmektedir, bu fetal programlanma hipotezi olarak da bilinir (1). 
Maternal obezite ve GDM varlığında gelişen hiperglisemi, insülin direnci ve artmış adiposit dokunun 
oluşturduğu inflamasyonun çocukların kardiyovasküler sağlığını etkilediği düşünülmektedir (1,2). 
Ekokardiyografik incelemelerle CIMT, EATT, sistol ve diyastoldeki çap değişimleri ile arteriyel sertlik, 
elastisite gibi parametreler subklinik ateroskleroz hakkında bilgi vermektedir ve bu parametreler 
çocukların ileriki yaşlarda KVH riski taşıyıp taşımadığı öngörüsünü sağlamaktadır (3). Bu çalışmada 
maternal obezite veya GDM varlığının ve ailelerin SES’nin çocuklarda subklinik ateroskleroz ve kardiyak 
fonksiyonlar ile, metabolik sendrom, insülin direnci, dislipidemi gibi uzun dönem etkilerin araştırılması 
amaçlanmıştır.
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Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Göztepe Şehir Hastanesi Çocuk 
Kardiyoloji polikliniklerinde Temmuz 2019 - Aralık 2020 tarihleri arasında prospektif olarak yapılan bu 
çalışma, etik kurul tarafından 2019/0312 rapor numarasıyla onayladı. Çalışma Helsinki Bildirgesi›ne 
uygun olarak yürütüldü ve tüm ebeveynlerden yazılı bilgilendirilmiş onam alındı. Anamnezde GDM 
veya maternal obezitesi  olan, sağlıklı 3 ile 12 yaş arası 48 çocuk çalışma grubu ; GDM veya maternal 
obezitesi olmayan sağlıklı, 3 ile 12 yaş arası 33 çocuk kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Çalışma 
ve kontrol grubunda sistemik kronik hastalığı, konjenital/edinsel kalp/kapak hastalığı, EKG ve EKO’de 
patolojisi olan çocuklar çalışma dışı bırakıldı. Annelerin obstetrik öyküleri ve sosyoekonomik durumları 
sorgulandı. Antropometrik ve kan basıncı ölçümleri yapıldı. Olguların daha önce bakılan biyokimyasal 
parametreleri çalışmaya dahil edildi. İstatistiksel analizde SPSS 24 (Statistical Package for Social Scien-
ce, version 24) kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen değişkenlerin ikili grupların karşılaştırmasında 
Mann Whitney U testi, üç veya daha fazla örneklem grupların karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi, 
değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Spaearman korelasyon analizi kullanıldı. Korelasyon 
analizi scatter plot grafiği ile görselleştirildi. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Su-
bklinik aterosklerozda en sensitif ve spesifik parametreyi belirlemek amacıyla ROC (Receiver operating 
characteristic) analizi yapıldı.      
                            
Bulgular: Çalışma ve kontrol grubuna ait demografik, antropometrik özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
BMI (Body Mass Index) çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı 
(p=0,013). DKB (diyastolik kan basıncı) kontrol grubunda anlamlı düzeyde artmış bulundu (p=0,035). 
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Tablo 1. Çocukların Klinik Özellikleri

 

Ort+SDS

Maternal Obezite GDM Kontrol Grubu
p

% Ort+SDS % Ort+S-
DS %

Cinsiyet
Erkek 10 37,04 10 47,6 20 60,6

0,189
Kız 17 62,96 11 52,3 13 39,4

Yaş (ay) 89±28,7 90 102,3±36,1 119 105,15±28,87 113 0,083

BMI (kg/m²) 20,7±4,3 20,0 18,8±4,06 17,9 17,7±3,5 16,4 0,013

Bel çevresi (cm) 71,2±14,6 65,5 68,6±12,9 64,5 66±9,5 64 0,456

Kol çevresi (cm) 23,3±3,96 23 22,3±4,3 20,5 21,5±3,6 21 0,193

El bileği çevresi (cm) 15,1±1,7 15 14,7±1,4 14,5 14,5±1,3 14 0,42

Sistolik Kan Basıncı 
(mmHg) 99,6±15,7 100 98,9±15,7 98 104,4±9,96 102 0,24

Diyastolik Kan Basın-
cı(mmHg) 60,8±14 60 61,2±14,02 63 69,3±8,56 70 0,035

BMI: Body Mass Index 

Gruplara ait laboratuvar ve ekokardiyografik veriler tablo 2’de sunulmuştur. CIMT ve EYD çalışma gru-
bunda anlamlı düzeyde yüksekti (her iki parametre için p<0,001). Arteriyel stiffness çalışma grubunda 
anlamlı düzeyde artmış (p=0,003), arteriyel strain ve distensibilite azalmış olarak saptandı (sırasıyla 
p=0,008, p=0,003). Aortik  PWV, LV kitlesi ve konvansiyonel EKO parametreleri gruplar arasında farklılık 
göstermedi. 
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Tablo 2. Laboratuvar ve EKO bulguları

 

Maternal Obezite 

(n=27)

GDM Kontrol Grup 
p

    (n=21) (n=33)
Ort+SDS Ort+SDS Ort+SDS

HOMA-IR 1,8±1,41 2,17±1,8 1,4±0,6 0,316

TSH (uIU/ml) 2,04±0,75 2,16±0,98 1,46±0,6 0,002

FT4 (ng/dl) 1,02±0,1 0,96±0,1 1,14±0,6 0,281

FT3 (pg/ml) 4,2±0,5 4,15±0,6 3,66±0,6 <0,001

HDL (mg/dl) 56,5±12,5 50,95±11,7 60,8±13,5 0,028

LDL (mg/dl) 92,85±26,3 79,8±22,96 87,8±20,4 0,147
Total kolesterol (mg/
dl) 169,7±28,8 155,7±28,5 162,7±23,6 0,179

Trigliserit (mg/dl) 107,8±75,4 125,2±86,6 68,8±21,2 0,026

Aortik PWV (cm/sn) 108,5 ±20 104,93±16,2 107,28±19,7 0,856
LV kitle (gr) 66,74±28,12 67,84±24,3 67,29±19,2 0,805
Epikardiyal yağ doku-
su (mm) 4,68±1,16 4,3±1,14 2,77±1,31 <0,001

CIMT (mm) 1,12±0,34 1,1±0,33 0,79±0,16 <0,001

Arteriyel Distensiblity 
(cm².dyn) 0,0097±0,007 0,01±0,011 0,014±0,007 0,003

Arteriyel Strain 0,19±0,15 0,17±0,12 0,26±0,12 0,008
Arteriyel Stiffness 
(mmhg) 15,87±14,35 17,86±14,90 7,48±4,26 0,003

HOMA-IR:Homeostatic Model Assessment Insulin Rezistans, TSH:tiroid stimulan hormon, FT4: serbest 
tiroksin, FT3: serbest triiyodotironin, HDL: yüksek dansiteli lipoprotein, Non-HDL:yüksek dansiteli ol-
mayan lipoprotein, LDL: düşük dansiteli lipoprotein, Aortik PWV: aortik peak wave velocity, LV kitle: sol 
ventrikül kitlesi CIMT: karotis intima media tabakası.
CIMT, EYD ve LV kitlesi çocukların BMI ile korele olmasına rağmen aynı BMI değer aralığındaki ölçüm-
lerde çalışma grubu, kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksek değerlerde dağılım gösterdiği görül-
dü (Şekil 1). 
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Şekil 1  CIMT, EYD ve LV kitlesinin BMI ile ilişkisi ve dağılımı
Tablo 3’te SES ile subklinik ateroskleroz parametreleri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Maternal obezite 
ve kronik hastalığı olan annelerin çocuklarında karotis sistolik ve diyastolik çapı, CIMT anlamlı düzeyde 
yüksekti (sırasıyla p=0,02, p=0,03, p=0,03). Aylık ev geliri 4000 tl üstündeki GDM’li anne çocukları daha 
yüksek karotis arter distensibilite ve strain değerlerine, daha düşük arteriyel stiffnessa sahipti (sırasıyla 
p=0,039, p=0,033, p=0,028). 

Tablo 3.  SES ile subklinik ateroskleroz parametreleri arasındaki ilişki

Maternal Obezite

Kronik Hastalık

pVar Yok

Ort SDS Ort SDS

Karotid sistolik çap (mm) 5,5 ±,77 4,58 ±1,01 0,02
Karotid diyastolik çap (mm) 4,7 ±,78 3,87 ±,88 0,03

CIMT (mm) 1,3 ±,37 1,03 ±,29 0,03

Maternal Obezite

Çalışma durumu

pEvet Hayır

Ort SDS Ort SDS

LV kitle (gr) 44 ±12,35 70,8 ±28,28 0,04

LVIDd (cm) 3,1 ±,19 3,8 ±,59 0,03

Gestasyonel Diyabet

Aylık ev geliri  (TL)

p<4000 >4000

Ort SDS Ort SDS
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Arteriyel Distensibilite (cm².dyn) 0,007 ±0,01 0,01627 ±,01 0,039

Arteriyel Strain 0,12 ±0,11 0,23 ±,11 0,033

Arteriyel Stiffness (mmhg) 24,03 ±16,62 9,65 ±6,46 0,028

CIMT:karotis intima media kalınlığı, LV kitle:sol ventrikül kitlesi, LVIDd: sol ventrikül diyastol sonu iç 
kalınlık

ROC analizinde hem maternal obezitesi olan çocuklarda hem de GDM’li anne çocuklarında  EATT en 
spesifik ve en sensitif parametre olarak saptandı (Maternal obezitesi olan çocuklar için spesifisite %81,8 
, sensitivite %85,1; GDM’li anne çocukları için spesifisite %84,8 , sensitivite %80,9 ) (Şekil 2). 

Figure 2. Çalışma grubu çocuklarda ROC analizi

Tartışma
GDM veya maternal obezite varlığında EATT ve CIMT’da saptanılan artış, ateroskleroz gelişiminde rol 
oynayan  prenatal risk faktörlerinin çocuklarda ateroskleroz için olumsuz etkisini göstermektedir (1,2). 
OGGT’de kan şekeri ile çocukların CIMT arasındaki ilişki daha önceki çalışmalardan bilinmektedir (4,5). 
GDM veya maternal obezite varlğında EYD’nun hem fetal hayatta hem de ileri çocukluk yaşlarında art-
mış olduğu saptanmıştır (6).  Çocukların vücut kompozisyonları ve BMI ile EATT, CIMT arasındaki ilişki 
bu parametrelerin artan obezitede KVH riskini arttığını gösterse de Şekil 1’de görüldüğü üzere aynı 
BMI aralığında çalışma grubunun kontrol grubundan yüksek değerlerde CIMT ve EATT’a sahip olması 
çocukların BMI’nden bağımsız annelerin GDM ve gebelik obezitesinin  etkisini göstermektedir. Çalışma 
grubu arteriyel distensibilite ve strainde azalma, stiffnessta artış göstermesi gebelikte obezite ya da 
diyabet varlığında oluşan hiperinsülinizmin oksidatif stres ve inflamasyonun vasküler yapı ve fonksi-
yonlarda bozukluklara yol açtığını destekler niteliktedir. Çalışmalarda eğitim ve ekonomik durumda 
kötüleşmenin kan basıncında, CIMT ve arteriyel sertlikte artışa neden olduğu bildirilmiştir (7,8). Bu 
durumun, ekonomik sıkıntı ve eğitimsizliğin stres faktörlerini tetikleyerek bireylerde katekolamin ve 
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kortizol düzeylerinde artışa neden olup, kardiyak yapı ve fonksiyonları etkilediği, endotelyal disfonk-
siyonu tetikleyerek vasküler kompliyansta azalmaya, sertlikte artışa yol açtığı düşünülmektedir (7,8). 
Annelerin çalışma durumu ve ev gelirine göre çocukların arteriyel fonksiyonları, LV kitle ve LVIDd’deki 
değişimleri yine bu çalışmalarla benzer niteliktedir.

Sonuç
Çalışmamızın özelliği  bu kadar kapsamlı parametreleri tek çalışmada içeren literatürdeki ilk çalışmadır. 
Çalışmamız düşük SES’nin,  GDM veya maternal obezite riskiyle ilişkili olduğunu, dolayısıyla bu durumun 
çocuklarda obezite riskini arttırdığı, lipid profilinde olumsuz yönde bozukluklara neden olduğunu 
gösterdi. Gebelik döneminde kilo alımının ve glisemik kontrolün yeterli olmaması çocuklarda ileri 
yaşlarda ve gelecek nesillerde kardiyovasküler hastalık riski oluşturmaktadır.
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Sık Karşılaşılan Bulgulardan Nadir Bir Hastalığa: İnfantil Pompe Hastalığı 

H Yazıcı, A Ece, E Levent, E Yıldırım Sözmen, M Çoker 

Amaç: Pompe hastalığı (OMIM 232300), asit alfa – glukozidaz (asit maltaz) eksikliği sonucunda li-
zozomlarda glikojen birikimi ile seyreden otozomal resesif geçişli bir lizozomal depo hastalığıdır. 
İnfantil, juvenil ve erişkin dönemde ortaya çıkan 3 farklı klinik alt grup vardır. Juvenil ve erişkin alt 
klinik tiplerde kardiyak tutulum nadir iken infantil (klasik) Pompe hastalığında kardiyak tutulum 
erken dönemde gelişir. Bu nedenle infantil Pompe hastalarının semptomlarıyla erken tanınması 
erken tedavisi başlanması mortaliteyi azaltmak için çok önemlidir. Pompe hastalığında ülkemizde 
kullanılmakta olan güncel tedavi ajanı alglukozidaz alfadır ve hastalara tedavi intravenöz yol ile 
hastanede uygulanmaktadır. Ülkemizde akraba evliliği oranlarının bölgeden göre değişkenlik gös-
termekle birlikte yüksek olması nedeniyle nadir hastalıklarla karşılaşma olasılığımız artmıştır. Erken 
tanınması hayati önem taşıyan infantil Pompe hastalığı için farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Gereç-Yöntem: Ege Üniversitesi Metabolizma ve Beslenme Bilimdalı’nda, Ocak 2008 – Ocak 2022 
tarihleri arasında izlenmiş olan 16 infantil Pompe tanılı hasta ile çalışma retrospektif olarak gerçek-
leştirildi. Veriler hastalarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı arşivinde 
mevcut hasta dosyalarından elde edildi. İnfantil Pompe tanılı hastalarımız demografik, başvuru 
semptomları, kardiyak bulguları, kreatin kinaz (CK) düzeyleri, Pompe enzim düzeyleri ve genetik 
analiz bulguları ile birlikte değerlendirilmiştir.

Bulgular: Onbir hastamızın soygeçmiş öyküsünde (% 68) akraba evliliği bulundu. Hasta grubumuz-
da eşit cinsiyet dağılımı saptandı. İki hastamız kardeş idi. Hastalarımızın ortalama tanı yaşı 4.43 ay 
(SDS ±2.27) ve ortanca tanı yaşı 4 ay (min:1-max:9) olarak saptandı. Fizik muayene ve incelemelerde 
en sık saptanan bulgu hipotonisite (14/16) ve ardından solunum sistemine ait bulgular (8/16) 
geliyordu. Hastalarımızın hepsinde AST, ALT, LDH ve CK artmış olarak bulundu. Ekokardiografide 
en sık saptanan bulgu HKMP (12/16) idi. Tüm hastalarımızda enzimatik tanı mevcut olup, moleküler 
inceleme 15 hastamızda mevcut idi.  Tanı anında kaybedilmiş olan 3 hastamız intaravenöz algluko-
zidaz alfaile enzim replasman tedavisi alamamıştı. Diğer hastalarımız 20 – 40 mg/kg arası değişen 
dozlarda ve haftalık veya iki haftalık aralarla tedavi edildi.

Sonuç
İnfantil Pompe hastalığında tanıya götürecek olan ilk ana ipuçları solunum, kardiak ve 
nörolojik bulgulardır. Bu bulgular erken infant dönemde ortaya çıkan hipotoni, emmede güçlük, 
solunum zorluğu ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıdır. İnfant hastalarda pediatri hekiminin 
sık karşılaşacağı bu semptomların ayırıcı tanısında infantil Pompe hastalığı akılda tutulmalıdır. Olası 
kuşku varlığında ulaşması kolay yöntem olarak AST, ALT, LDH, CK bakılmalıdır. Sonrasında metabo-
lizma hekiminin değerlendirmesi ile erken dönemde enzim replasman tedavisinin başlanması ile 
mortalite azaltılıp yaşam süresi uzatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Solunum sıkıntısı, Kardiyomyopati, İnfantil Pompe Hastalığı, enzim replasman 
tedavisi, genotip
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Tablo 1. Demografik, klinik ve laboratuvar bulguları
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Ağır Konjenital Nötropeni Tanısıyla İzlenen 21 Vakanın Demografik Özellikleri, Klinik, 
Laboratuvar Bulguları ve Klinik Seyirleri

Maslak İC, Ayvaz DÇ, Gümrük F, Tezcan İ. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hasta-
lıkları 
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk İmmünoloji
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji

Giriş: Ağır konjenital nötropeni (AKN); hayatın ilk aylarından itibaren başlayan, tekrarlayan ve genel-
likle ağır seyreden enfeksiyonlar ile karakterize hematolojik bir hastalıktır. Tam kan sayımı ve periferik 
yaymada ağır nötropeni (<0,5x10⁹/L) vardır. Kemik iliği incelemesinde, olguların çoğunda miyelopo-
ezde, promiyelosit seviyesinde duraklama vardır. Bu nedenle matür nötrofil gelişimi tamamlanamaz. 
1987 yılında rekombinant insan G-CSF (rhG-CSF) tedavisinin bulunması ile hastalık prognozu düzelmiş 
ve sağ kalım önemli ölçüde artmıştır. ELANE; batı literatüründe hastalıktan sorumlu başlıca gen iken ül-
kemizde HAX-1 geni ile ilişkili mutasyonlar daha sık görülmektedir(1). Malign transformasyon (özellikle 
MDS ve AML) en önemli uzun dönem komplikasyondur(2). Diğer non-hematolojik komplikasyonlar 
osteopeni/osteoporoz, periodontal hastalık ve büyüme geriliğidir(3, 4).

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi İmmünoloji 
Ünitesi’ nde Kasım 1985 ile Mart 2012 tarihleri arasında kronik nötropeni nedeniyle takip edilen 
64 hastadan, ağır konjenital nötropeni tanısı alan 13 kız, 8 erkek, 18 aileden toplam 21 birey dahil 
edilmiştir. Tekrarlayan oral aft, cilt apseleri ile pnömoni, pürülan otit, sepsis, lenfadenit gibi ağır 
bakteriyel enfeksiyon hikayesi varlığında, hastalık anında absolü nötrofil sayısının 500 hücre/μL’nin 
altında olması ve kemik iliği aspirasyonunda miyeloid seride matürasyon arrestinin saptanması tanı 
kriteri olarak kabul edilmiştir. Hastaların dosya kayıtlarından tanı anındaki yaşları, tanı öncesi enfek-
siyonları, anne baba akrabalık durumu, ailede benzer hastalık öyküsü olup olmadığı, başvuru anında 
ve takip sonundaki antropometrik ölçümleri, diş bulguları, eşlik eden anomali veya ek hastalık olup 
olmadığı, takipteki enfeksiyonları ve toplam izlem süreleri kaydedildi. Tanı anında absolü nötrofil, eo-
zinofil ve monosit sayıları, kantitatif immünglobulin değerleri, kemik iliği aspirasyon bulguları, kemik 
iliği sitogenetik sonuçları ve moleküler tanıları kaydedildi. Yaşa ve cinsiyete göre hemoglobin değeri-
nin -2SD altında olması anemi, yine yaşa ve cinsiyete göre absolü monosit ve eozinofil sayısının +2SD 
üzerinde olması sırasıyla monositoz ve eozinofili olarak kabul edildi. İmmünglobulin G ve immüng-
lobulin E değerleri de yaşa göre değerlendirildi. Takip süresince de MDS/AML dönüşümü açısından 
kontrol kemik iliği aspirasyonu ve sitogenetik değerlendirilmeleri yapıldı. Hastaların absolü nötrofil 
sayılarının en az 1000 hücre/μL olması için gereken minumum G-CSF dozları da hesaplandı. > 8 μg/
kg/gün G-CSF dozu yüksek, < 8μg/kg/gün ise düşük doz tedavi olarak kabul edildi. Hastalarda tanı 
anında ve takip sonunda büyüme geriliği değerlendirilirken yaşa ve cinsiyete göre boy uzunluğun 
10 persentilin altında olması kriter alındı. Hastalığın moleküler tanısı için rutin olarak ELANE ve HAX-1 
genleri ile ilişkili mutasyonlar çalışılmak üzere DNA kanları yurtdışına ( Research Center for Molecular 
Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Medical University of Vienna) gönderildi. Hastaların ek 
anomalileri ve fenotipik özelliklerine göre G6PC3 genini ilgilendiren mutasyonların çalışılması istendi. 
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi işbirliği ile hastalar gingivit/gingival hipertrofi ve perio-
dontit açısından incelendi. Herhangi bir semptomu olmasa da osteopeni/osteoporoz açısından X-ray 
veya DEXA yöntemleri ile hastaların kemik mineral dansiteleri hesaplandı. Hastalara kök hücre nakli 
yapılıp yapılmadığı, hangi endikasyonla yapıldığı kaydedildi.
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Bulgular: 21 hastanın 13’ ü kız (%62) 8’ i erkek (%38) idi. Hasta yaşının ortalama 11,8 ±6,8 yıl ( min-maks: 
2,5-28 yıl, ortanca: 11,5 yıl ) olduğu görüldü. Tanı sırasındaki yaş ortalaması 22,8 ±21,8 ay ( min-maks: 
2-72 ay, ortanca: 15 ay) idi. Klinik prezentasyonlar değerlendirildiğinde en sık tekrarlayan oral aftöz 
ülserin saptandığı, tekrarlayan cilt ve genital apselerin ise ikinci sıklıkta yer aldığı görüldü. Tekrarlayan 
pnömoni, otit, selülit, sepsis, lenfadenit ise diğer klinik prezentasyon bulguları idi. Omfalit, paronişi 
ve septik artrit birer hastada tanı öncesi enfeksiyon tipleriydi. 21 hastanın 17’ sinde (%81) anne baba 
arasında akrabalık vardı. Başvuru anında; 13 hastanın (%61,9) boyunun 10 persentilin altında olduğu, 
takip sonunda ise değerlendirilen toplam 19 hastanın 11’ inde (%57,9) boy uzunluğunun 10 persen-
tilin altında olduğu görüldü. Başlangıçta boy kısalığı olan hastalarının hepsinin takip sonunda da boy 
kısalıklarının aynı şekilde devam ettiği görüldü. Moleküler çalışma yapılan 17 hastanın ( %80,9) 6’ sında 
(%35,2) HAX-1 geninde, 1 hastada (%5,8) G6PC3 geninde mutasyon saptanmıştır. 10 hastada (%58,8) 
herhangi bir mutasyon saptanmamıştır. Hiçbir hastada ELANE geninde mutasyon tespit edilmemiştir. 
18 hastada (%85,7) periodontal hastalık bulguları mevcuttu. 17 hastanın 9’ unda (%52,9) osteopeni/
osteoporoz saptandı. Bu hastaların hiçbirinde kemik kırığı hikayesi veya kemik ağrısı bulguları yok-
tu. 11 hasta (%52,4) düşük doz (<8mcg/kg/gün), 10 hasta (%47,6) yüksek doz (>8mcg/kg/gün) G-CSF 
tedavisi aldı. Düşük doz G-CSF tedavisi alan hastaların 5’ inde (%45,4) osteopeni/osteoporoz varken, 
yüksek doz G-CSF tedavisi alan hastaların 4’ ünde (% 40) osteopeni/osteoporoz saptandı. Aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p = 0,63). Hastalık süresince 2 hastada (%9,5) malignite gelişti. 1 
hastaya MDS tanısı konularak tam uyumlu babasından periferik kök hücre nakli yapıldı. Diğer hastada 
ise lenfadenopati etyolojisi nedeni ile yapılan submandibular lenf nodu eksizyonel biyopsi sonucunda 
mixt selüler hodgkin lenfoma tanısı konularak kemoterapi tedavisine başlandı ve tam remisyon elde 
edildi. İki hasta da > 8μg/kg/gün dozunda (yüksek doz) G-CSF kullanmakta idi. Hastalık süresi boyunca 
toplam 2 hastaya (%9,5) kök hücre nakli yapıldı. Bu hastalarda 1’ ine MDS’ ye malign transformasyon 
endikasyonu ile nakil yapılırken; diğer hastaya tekrarlayan ağır enfeksiyonlarının olması nedeni ile na-
kil işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Her iki hastanın donörü de tam uyumlu akraba idi.

Sonuç: Hayatın ilk yılında tekrarlayan ağır bakteriyel enfeksiyon hikayesi olan hastalarda nötropeni 
olasılığı düşünülerek tam kan sayımı ve periferik yayma değerlendirilmeli ve absolü nötrofil sayısı he-
saplanmalıdır. Ağır nötropeni saptanması durumunda kemik iliği aspirasyonu değerlendirilerek mi-
yeloid seride maturasyon arresti ile ağır konjenital nötropeni tanısı doğrulanmalıdır. Enfeksiyonlara 
bağlı morbidite ve mortalite gelişmeden bir an önce hastalık tanısı konularak ANS en az 1000 hücre/
μL olacak şekilde, her hasta için minumum G-CSF dozu ayarlanmalıdır. Periodontal hastalıklar G-CSF 
tedavisine rağmen AKN hastalarında düzelmemektedir(4). Tüm hastalar düzenli ağız bakımı ve hijye-
ni yapmalı, uzman bir diş hekiminin takibine girerek multidisipliner izlem gerçekleştirilmelidir. Gerek 
primer hastalığa, gerekse G-CSF tedavisine bağlı büyüme geriliği AKN’ de sık karşılaşılan bir problem-
dir(3). Hastaların enfeksiyon atakları azaltılmalı ve diyetisyen kontrolü ile bilinçli olarak beslenme öğe-
leri düzenlenerek büyüme geriliği önlenmeye çalışılmalıdır. AKN hastalarında osteopeni/osteoporoz 
sık görülmektedir(5). Herhangi bir semptom vermeden gelişebildiğinden hastaların 2 yılda bir X-ray 
veya DEXA yöntemleri ile kemik mineral dansiteleri ölçülmeli, osteopeni/osteoporoz saptanması halin-
de hastalara Ca ve D vitamini desteği verilerek, hastalar Endokrinoloji bölümü ile birlikte izlenmelidir. 
Yaşam sürelerinin uzamasıyla, AKN hastalarında en korkulan uzun dönem komplikasyonu AML/MDS 
malign transformasyonudur(6). Malignite gelişmeden önce yıllık düzenli olarak yapılan kemik iliğinin 
morfolojik ve sitogenetik değerlendirmesi ile bu risk erken dönemde predikte edilebilir. Bu nedenle 
AKN hastalarında her yıl düzenli olarak kemik iliği, morfolojik ve sitogenetik anomali açısından ince-
lenmelidir.
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Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniğinde İzlenen Demir Eksikliği Anemisi Tanılı Hastalarda 
Vitamin B12, Folat ve Vitamin D Eksikliklerinin Karşılaştırılması

Şerife Ece Ulu1, İlyas Tolga Erkum2

1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin, İstanbul
2.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, İstanbul

Özet
Mikro besin eksikliği gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tüm 
dünyada en sık görülen mikro besin eksikliği demir eksikliğidir. Çoğu mikro element vücutta hücre-
lerin büyüme ve gelişmesinde, farklılaşmasında, DNA ve RNA sentez ve onarımında görevlidir. Demir 
eksikliği anemisi ile takip edilen olgularda diğer mikro besin eksikliklerine de sık rastlanmaktadır. De-
mir eksikliği anemisi tanısıyla izlenen 197 hastanın dahil edildiği bu çalışmada hastalarda vitamin B12, 
folat ve D vitamini eksikliği ile birliktelik saptandı. Vitamin B12 ve folat eksikliklerinde makrositer me-
galoblastik anemi gelişir. Demir, vitamin B12 ve folat eksikliğine bağlı oluşan anemi ve buna ikincil 
gelişen solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, ishal, kabızlık, iştahsızlık, mental ve motor gelişimde gerilik 
saptanmaktadır. Literatürde D vitamini eksikliği ile anemi arasındaki nedensel ilişki tartışmalıdır. Eğitim 
başlangıç yaşlarına denk gelen 5-10 yaş grubunda nutrisyonel desteğin, büyüme ve hayat kalitesi açı-
sından önemli olduğu düşünülmektedir. Demir eksikliği olan hastaların diğer mikro besin eksiklikleri 
açısından taranması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, Vitamin B12 eksikliği, Folat eksikliği, Vitamin D eksikliği

Giriş: Mikro besin eksikliği gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu-
dur. Tüm dünyada en sık görülen mikro besin eksikliği demir eksikliğidir(1). Demirin vücutta asıl gö-
revi hemoglobin sentezi olduğu için eksikliğinde en sık demir eksikliği anemisi saptanır (1,2). Çoğu 
mikro element vücutta hücrelerin büyüme ve gelişmesinde, farklılaşmasında, DNA ve RNA sentez ve 
onarımında görevlidir (2,3). Vitamin D eksikliği çocukluk çağında sık karşılaşılan ve sağlık bakanlığınca 
bebeklik dönemde profilaksi ile önlenmeye çalışılan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Başta kemik 
metabolizması olmak üzere diğer birçok sistemde etkisi olan vitamin D eksikliğinin semptomları yaşa 
ve eksiklik düzeyine bağlı olarak değişebilmektedir (4,5).

Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’de demir eksikliği anemisi (DEA) önemli bir halk sağlığı sorunu 
olup hastalık klinik bulgu vermeden hastalığın oluşmasını önlemek amacı ile çalışmalar yapılmalıdır. 
Biz de önemli bir halk sağlığı sorunu olan DEA ile hastanemize başvuran çocuklarda yine nutrisyonel 
eksikliğini çok sık gördüğümüz diğer vitamin eksikliklerini karşılaştırarak dengeli beslenmenin önemi-
ne dikkat çekmek istedik.

Yöntem: Çalışmamızda Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji polikliniğinde demir eksikliği ve anemisi tanısıyla 
takip edilen 5-10 yaş arası 197 hastanın vitamin B12, folat ve vitamin D eksiklikleri retrospektif olarak 
incelendi. 
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Bulgular: Demir eksikliği anemisi tanısı ile başvuran %66,5’i kız olmak üzere 5-10 yaş arası toplam 197 
çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Ortalama tanı yaşı 7,6 (±1,6) olarak bulundu. Vitamin B12 eksikliği 
%18,3, folat eksikliği %20,3, vitamin D yetersizliği %87,8 saptanmıştır. Çocukların vitamin B12 düzeyleri 
100 ile 920 pg/ml arasında değişmekte olup, ortalama 346,20±166,19 pg/ml’dir; %18,3’ünde (n=36) vi-
tamin B12 eksikliği görülürken, %81,7’sinin (n=161) vitamin B12 düzeyi normaldir.  Çocukların folat dü-
zeyleri 2,14 ile 23,5 pg/ml arasında değişmekte olup, ortalama 9,01±5,05 pg/ml’dir; %20,3’ünde (n=40) 
folat eksikliği görülürken, %79,7’sinin (n=157) folat düzeyi normaldir.  Çocukların 25-Hidroksi Vitamin 
D düzeyleri 2,1 ile 84,4 ng/ml arasında değişmekte olup, ortalama 17,18±11,87 ng/ml’dir; %27,9’unda 
(n=55) şiddetli 25-Hidroksi Vitamin D eksikliği, %42,6’sında (n=84) 25-Hidroksi Vitamin D eksikliği, 
%17,3’ünde (n=34) 25-Hidroksi Vitamin D yetersizliği görülürken, %12.2’sinin (n=24) 25-Hidroksi Vita-
min D düzeyi normaldir. Yaş grupları arasında mikro element eksikliği açısından anlamlı fark saptan-
madı (p>0,05). Cinsiyete göre incelendiğinde B12 vitamin eksikliklerinde anlamlı fark saptanmazken, 
vitamin D ve folat ortalamaları kız çocuklarında istatiksel anlamlı düşüktü (p=0,44, p=0,01, p=0,01). 

Tartışma
Bu çalışma ile vitamin ve element eksikliklerinin temel sebebinin beslenme yetersizliği olduğunu dü-
şünmekteyiz. Eğitim çağının başlangıcında mikro besin eksiklikleri önemli bir halk sağlığı problemi-
dir. Ülkemizde daha önce yapılan çalışmalarda mikro besin eksiklik oranları bölgelere göre farklılıklar 
göstersede, tüm bölgelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görünmektedir (6,7,8). Yapılan ça-
lışmalarda bizim çalışmamızla uyumlu şekilde yaş grupları arasında mikro besin eksiklikleri açısından 
belirgin farklılıklar saptanmamıştır (6,7). Farklı çalışmalarda cinsiyetler arasında mikro besin eksikleri 
açısından farklılıklar bulunurken bizim çalışmamızda vitamin D ve folat eksikliği kız çocuklarında an-
lamlı olarak fazla bulunmuştur (9,10). Demir eksikliği anemisi ile takip edilen olgularda diğer mikro 
besin eksikliklerine de sık rastlanmaktadır (11,12). Bu çalışmada hastaların çoğunda D vitamini eksikliği 
ile birliktelik saptandı. Literatürde D vitamini eksikiliği ile anemi arasındaki nedensel ilişki tartışmalıdır. 
Eğitim başlangıç yaşlarına denk gelen 5-10 yaş grubunda nutrisyonel desteğin, büyüme ve hayat ka-
litesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Demir eksikliği olan hastaların diğer mikro besin ek-
siklikleri açısından taranması önemlidir. Dengeli beslenme konusunda tüm ebeveynlerin eğitilmesi ve 
kamu spotları oluşturulması faydalı olabilir.  
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Aktif Tüberküloz ile Temas Eden Çocukların Değerlendirilmesi

Berker Okay, Hazal Helin Doğan, Şeyma Açıkgöz, Gülşen Akkoç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, 
Sultangazi, İstanbul

Özet

Amaç: Çocuklarda tüberkülozun erken ve doğru tanısı tüberküloz kontrolünde ve tedavisinde oldukça 
önemlidir. Bu çalışma aktif tüberküloz tanılı birey ile temas sonrası takip edilen ve profilaksi verilen 
olguların demografik özellikleri ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Bu çalışma 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Polikliniği’ne başvuran aktif TB’li birey ile teması olan 0-18 yaş arası 
çocukların retrospektif ve kesitsel taranmasını kapsamaktadır. Olgulardan istenmiş olan demografik 
verileri, kan tahlilleri, radyolog yorumlu ön-arka akciğer grafisi ve toraks BT ve PPD boyutları ile hasta-
lık/enfeksiyon durumları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Toplam 94 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Olguların %53,2’si (n= 50) kız, ortanca yaş 78 ay 
(25p= 41; 75p=131 ay) idi. Boy kısalığı, malnütrisyon, obez ve hafif kilolu sırasıyla 7, 4, 4 ve 1 olguda 
saptandı. Olguların sırasıyla %27, 7’sinde (n=26) index vaka baba idi. Laboratuvar değerleri incelen-
diğinde ortalama beyaz küre 7617 ± 2999/mm3, ortanca C-reaktif protein değeri 0,5 gr/L (25p= 0,3; 
75p=1,9 g/l), ortanca eritrosit sedimentasyon hızı 3 mm/saat (25p=2; 75p=9 mm/saat). Ortanca 25-OH 
vitamin D değeri 11,7 µg/L (25p= 8,1; 75p=15,9 µg/L), ortalama vitamin B12 değeri 275 ±112 µg/L, 
ortalama folik asit 9,08 ± 3,64 µg/L ve ortanca demir değeri 735 µg/L (25p= 550; 75p=1007 µg/L) idi. 
Olguların 7’sine (%7,4) profilaksi verilmedi, 63 olguya (%67) izoniazid, 7 olguya (%7,4) rifampisin veril-
di. Bir olguya anti-tüberküloz tedavi başlandı. Olgulara nutrisyenel destek amacıyla 34 (%34,4) olguya 
vitamin D replasmanı, 7 olguya B12 vitamini replasmanı, 3 hastaya demir replasmanı ve 3 hastaya folik 
asit replasmanı verildi.

Sonuç: Özellikle, çocukluk yaş grubu hastaların korunması için kaynak olgunun saptanması, temasın 
öğrenilmesi ve uygun tedavinin başlanması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Aktif Tüberküloz ile Temas, Tüberküloz

Giriş: Tüberküloz (TB) dünya genelinde İnsan İmmün Yetmezlik Virüsünden sonra en sık ölüme yol 
açan ikinci enfeksiyon hastalığıdır. Dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak görülmektedir (1). 
Aktif tüberküloz ile temaslı olgulara anti-tüberküloz profilaksi verilmesi ile hastalığın bu olgularda 
görülmesinin önlenebilmesi ve başka kişileri bulaşması engellenebilmesi sağlanabilmektedir. Çocuk-
larda tüberkülozun özgül olmayan bulgularla seyretmesi sebebiyle erken ve doğru tanısı tüberküloz 
kontrolünde ve tedavisinde oldukça önemlidir (2). Bu çalışma aktif tüberküloz tanılı birey ile temas 
sonrası takip edilen ve profilaksi verilen olguların demografik özellikleri ve laboratuvar bulgularının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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Yöntem: Bu çalışma 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Polikliniği’ne başvuran aktif TB’li birey ile teması olan 0-18 
yaş arası çocukların retrospektif ve kesitsel taranmasını kapsamaktadır. Olgulardan istenmiş olan de-
mografik verileri, kan tahlilleri, radyolog yorumlu ön-arka akciğer grafisi ve toraks BT ve PPD boyut-
ları ile hastalık/enfeksiyon durumları karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 for Windows 
programı kullanıldı. Değerlendirme sonuçlarının tanımlayıcı istatistikleri; kategorik değişkenler için 
sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, minimum, maksimum ve median 
(alt ve üst sınır) olarak verildi. Değerlendirilen sayısal değişkenler arası ilişkiler parametrik test koşulu 
sağlandığında Pearson Korelasyon Analizi, sağlanmadığında Spearman Korelasyon Analizi ile incelen-
di. Gruplarda normal dağılım olup olmadığına Kolmogorov Smirnov testi ile bakıldı. Belirlenen grupta 
sayısal değişkenler normal dağılım koşulu sağlandığında Student t test, sağlanmadığında Mann Whit-
ney U test ile yapıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılması ise Ki-Kare testleri ile değerlendirildi. Grubu 
belirleyen faktörler Lojistik Regresyon Analizi ile incelendi. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0.05 
olarak kabul edildi.

Bulgular
Toplam 94 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Olguların %53,2’si (n= 50) kız, ortanca yaş 78 ay (25p= 41; 
75p=131 ay) idi. Boy kısalığı, malnütrisyon, obez ve hafif kilolu sırasıyla 7, 4, 4 ve 1 olguda saptandı. 
Olguların sırasıyla %27, 7’sinde (n=26) index vaka baba idi, bunu sırasıyla, %22,3 (n=21) anne ve %10,6 
(n=10) hem anne hem de baba izlemekte idi. İndex vakaların tüberküloz tarafından tutulan bölgeleri 
incelendiğinde 32 hastada akciğer tüberkülozu (%34), 8 hastada lenf bezi tüberkülozu (%8), 5 hastada 
meme (%5), 3 hastada periton (%3) ve 2 hastada (%2) vertebra tüberkülozu saptandı.
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Tablo 1: İndex Vaka Dağılımı

Temas edilen aktif TB’li kişi İndex vaka tutulan bölge

Baba, n:26 (%27,7) Akciğer, n:14 (%14,8) 

Lenf Bezi, n:4 (%4)

Meme, n:0 (%0)

Periton, n:2 (%2)

Vertebra, n:1 (%1)
Anne, n:21 (%22,3) Akciğer, n:11 (%11,7)

Lenf Bezi, n:3 (%3)

Meme, n:4  (%4)

Periton, n:1 (%1)

Vertebra, n:0 (%0)
Anne ve Baba, n:10 (%10,6) Akciğer, n:7 (%7,4)

Lenf Bezi, n: (%1)

Meme, n:1 (%1)

Periton, n:0 (%0)

Vertebra, n:1 (%1)

Laboratuvar değerleri incelendiğinde ortalama beyaz küre 7617 ± 2999/mm3, ortalama hemoglobin 
değeri 12,4 ± 1,2 g/L, ortanca C-reaktif protein değeri 0,5 gr/L (25p= 0,3; 75p=1,9 g/l), ortanca eritrosit 
sedimentasyon hızı 3 mm/saat (25p=2; 75p=9 mm/saat). Ortanca 25-OH vitamin D değeri 11,7 µg/L 
(25p= 8,1; 75p=15,9 µg/L), ortalama vitamin B12 değeri 275 ±112 µg/L, ortalama folik asit 9,08 ± 3,64 
µg/L ve ortanca demir değeri 735 µg/L (25p= 550; 75p=1007 µg/L) idi. Olgulara nutrisyenel destek 
amacıyla 34 (%34,4) olguya vitamin D replasmanı, 7 olguya B12 vitamini replasmanı, 3 hastaya demir 
replasmanı ve 3 hastaya folik asit replasmanı verildi.

Tablo 2: Çalışmaya Alınan Çocukların Vitamin Değerleri ve Nutrisyonel Destek Oranları

Vitamin Ortalama değer Replasman alan
25-OH D vit. 11,7 µg/L n:34 (%34,4)
B12 vit. 275 ±112 µg/L n:7 (%7)
Folik asit 9,08 ± 3,64 µg/L n:3 (%3)
Demir 735 µg/L n:3 (%3)
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Olguların 7’sına (%7,4) profilaksi verilmedi, 63 olguya (%67) izoniazid, 7 olguya (%7,4) rifampisin veril-
di. Bir olguya anti-tüberküloz tedavi başlandı. 

Tablo 3: Temaslı Hastalara Verilen Tedaviler

PROFİLAKSİ

Yok n:7 (%7.4)

İzoniazid n:63 (%67)

Rifampisin n:7 (%7.4)

TEDAVİ 4’lü tedavi n:1 (%1)

Tartışma: Çocukluk çağı tüberkülozu dünyada ve ülkemizde önemini hala koruyan bir hastalık ol-
masına rağmen, tüberküloz korunulabilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır (3). Özellikle, çocukluk yaş 
grubu hastaların korunması için kaynak olgunun saptanması, temasın öğrenilmesi ve uygun tedavinin 
başlanması önemlidir. Yaptığımız çalışmada vakaların çoğu ev içi temas olarak görüldü. Hong Kong’da 
yapılmış bir çalışmada en az 1 aylık bir süre boyunca indeks vaka ile aynı evde veya iş yerinde 8 saat-
ten uzun süre yakın teması bulunan olgular, bu şartlara uymayan sınırlı teması olanlara göre 20 kat 
fazla risk altında bulunmuştur (4). Malnutrisyon, anemi ve vitamin eksikliği gibi etkenler aktif TB 
hastalığının gelişimine zemin hazırlayabilir. Ayrıca hem enfeksiyonun TB hastalığına dönüşmesinde, 
hem de hastalığın yayılması ve reaktivasyonun kolaylaşmasında önemli rol oynadığı bilinmektedir. 
Bu etmenlerden malnutrisyon, 25-OH D vitamin eksikliği ve demir eksikliği anemisi özellikle sosyoe-
konomik yapısı düşük ailelerde fazla olduğu için, bu ailelerin çocuklarında miliyer tüberküloz daha sık 
görülür. Ayrıca tedavi başarısızlığı da bu çocuklarda daha yüksektir (5, 6). Bu sebeple tüm hastalarımızı 
vitamin eksikliği ve anemi açısından tarayıp nutrisyonel destek sağladık. TB tanılı birey ile temaslı olup 
TB hastalık tanısı almayan tüm yaş gruplarındaki çocuklara profilaksi başlanması ve indeks vakanın 
temasta bulunduğu riskli grupların da belirlenerek uygun önlemlerin alınması TB’nin yayılmasının ön-
lenmesinde yardımcı olmaktadır (7). 



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

222

Kaynaklar
1. Raviglione M, Marais B, Floyd K, Lonnroth K, Getahun H, Migliori GB et al. Scaling up interventions to 
achieve global tuberculosis control: Progress and new developments. Lancet 2012; 379(9829):1902-13.
2. Global Tubesculosis Report 2020, Sayfa 1-25. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10 
665/329368/9789241565714-eng.pdf
3. WHO (2014) Guidance for national tuberculosis programmes on the management of tuberculosis in 
children, second edition. WHO reference number: WHO/HTM/TB/2006.371.
https://apps.who.int › iris › 9789241548748_eng.pdf
4. Lee MSN, Leung CC, Kam KM, Wong MY, Leung MCM, Tam CM et al. Early and late tuberculosis risks 
among close contacts in Hong Kong. Int J Tuberc Lung Dis 2008;12:281-7
5. Wilkinson RJ, Llewelyn M, Toossi Z, et al. Influence of vitamin D deficiency and vitamin D receptor 
polymorphisms on tuberculosis among Gujarati Asians in West London: a case-control study. Lancet 
2000;19;355:618-21.
6. Emrah Başak, Muhammet Asena, İlhan Tan; Çocukluk çağı tüberkülozu nedeniyle takip edilen hasta-
ların değerlendirilmesi, Van Med J. 2020; 27(4), 506-13
7. Kolsuz M. Risk Gruplarında Aktif Olgu Bulma ve Temaslı Taraması. Türk Toraks Derneği. 2010;11:253-
74.



8-10 Nisan 2022

2. Çocuk Medeniyeti
Çevrim İçi Sempozyumu

223

Konservatif Tedavi Alan Parapnömonik Effüzyon/Ampiyem Hastalarının Hastanede Kalış 
Süresini Etkileyen Faktörler
 
Sinem Can Oksay1, Ahmet Yılmazer1, Zeynep Onay1, Yetkin Ayhan1, Deniz Mavi1, Gülay Bilgin1, Çiğdem 
Ulukaya Durakbaşa2, Saniye Girit1  
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-
rı Ana Bilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
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Özet
Çocukluk çağında parapnömonik efüzyon/ampiyem varlığında erken tanı ve uygun tedavi ile mor-
bidite ve mortalitenin azaltılması hedeflenmektedir. Konservatif tedavi olarak antibiyoterapi, tüp to-
rakostomi, fibrinolitik uygulanırken cerrahi tedavi yöntemi olarak VATS (video-assisted thoracoscopic 
surgery) ile dekortikasyon uygulanabilmektedir. Pediatrik yaş grubunda ilk tedavi seçeneği olarak tüp 
torakostomi ve fibrinolitik tedavi önerilmekle birlikte küçük çaplı efüzyonlarda antibiyoterapi baş-
lanabilmekte; ancak ilk 24-72 saatte yanıt alınamadığında yine tüp torakostomi ve fibrinolitik teda-
vi önerilmektedir. Günümüzde uygun zamanda toraks tüpü ve/veya fibrinolitik tedavi uygulamaları 
sayesinde cerrahi tedavi gereksiniminin azaldığı görülmektedir. Hastalarda erken dönemde uygun 
antibiyoterapi başlanması kadar toraks tüpü uygulanma zamanı ve fibrinolitik tedavinin geciktirilme-
mesinin de hastanede kalış süresini anlamlı ölçüde etkilediğini düşünmekteyiz. Bu amaçla İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalına Mart 2017-Temmuz 2020 
tarihleri arasında parapnömonik effüzyon/ampiyem tanısı ile yatırılarak izlenen 82 hasta çalışmaya 
alındı ve retrospektif olarak incelendi. Hastaların 45’i (%54,7) sadece antibiyoterapi ile; 19’u (%23,17) 
antibiyoterapi ve toraks tüpü ile; 18’i(%21,9)antibiyoterapi, toraks tüpü ve fibrinolitik ile tedavi edil-
di. Toraks tüpünün ortalama kalış süresi 12,9 gün, hastaların hastanede kalış süreleri ortalama 22,3 
gündü. Parapnömonik effüzyon/ampiyemli çocuklarda erken dönemde toraks tüpü takılmasının 
hastanede kalış süresini kısalttığı; toraks tüpü takılmasının gecikmesi ve geç dönem fibrinolitik uygu-
lanması durumunda ise hastanede kalış süresinin uzadığı görüldü. 6 yaş altı çocukların ve yatışından 
bir hafta geçtikten sonra toraks tüpü takılan hastaların daha uzun süre hastane kalışları olduğunu 
saptandı. Küçük çocuklarda erken dönemde toraks tüpü uygulanmasının hastanede kalış süresini 
kısaltabileceğini öngörmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: parapnömonik efüzyon, konservatif tedavi, toraks tüpü 
 
Giriş: Çocukluk çağında parapnömonik efüzyon/ampiyemlerde erken tanı ve uygun antibiyoterapi 
ile morbidite ve mortalitenin azaltılması hedeflenmektedir. Konservatif tedavi (Antibiyotik tedavisi 
± Tüp Torakostomi ± Fibrinolitik) uygulaması sırasında hastanede uzun yatış süreleri görülebilmekte 
ve çeşitli faktörler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda konservatif tedavi alan hastaların 
hastanede kalış süresini etkileyen klinik, laboratuvar ve tedaviyle ilişkili faktörleri araştırmayı amaçla-
dık.
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Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğine 1 Mart 2017 ile 31 
Temmuz 202 tarihleri arasında yatırılan 1 ay-18 yaş arası parapnömonik efüzyon/ampiyem tanısı 
almış 82 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastane bilgi yönetim sisteminden klinik bulguları, öz ve 
soygeçmiş bilgileri, radyolojik görüntüleme sonuçları, kan ve plevra örneklerinin neticeleri, mikro-
biyolojik kültür üremeleri (kan, plevra, solunum yolu vs.), tedavide kullanılan antibiyotik rejimleri ve 
inzaviv tedavi yöntemlerinin taranması planlandı. Elde edilen bilgiler dahilinde verilerin kendi içinde 
gruplanması yapılıp, yatış başlangıcındaki klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların başlangıç tedavi 
tercihleriyle ilişkisi, konservatif tedavi alanlar ile invaziv tedavi alanların kıyaslanması ve yatış süresi ile 
ilişkisi, invaziv tedavilerin başlanma zamanı ile komplikasyonlar arasındaki ilişki incelendi.

 Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics v24 
(IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Travmaya sekonder plevral efüzyonu olanlar, postoperatif 
komplikasyon olarak plevral efüzyonu olanlar ile maligniteye sekonder gelişmiş plevral efüzyonu olan 
hastalar , kronik akciğer hastalığına neden olabilecek hastalıkları olanlar ( nöromuskuler hastalıklar, 
kistik fibrozis, interstisyel akciğer hastalıkları, primer silier diskinezi )  ve şilotoraks olanlar çalışmaya 
dahil edilmedi.
 
Bulgular: Çalışmamıza alınan 82 hastanın 47’si (%57,3) kız, 35’i (%42,7) erkekti. Yaş ortalaması 7 yaş 4 
aydı. Altı yaş altındaki 38 (%46,34) hastanın ortalama hastanede kalış süresi 25,63+/-13,10 gün iken 
altı yaş üzerindeki 44(%53,65) hastanın ortalama hastanede kalış süresi19,29+/- 13,05 gün olarak bu-
lundu. En sık başvuru yakınması öksürük (%34) idi ve bunu sırasıyla ateş (%29), takipne (%16), nefes 
darlığı (%9), göğüs ağrısı (%7), hırıltı (%5), hemoptizi (%1,2) şeklindeki semptomlar izledi. Hastaların 
%12,1’inde mekanik ventilatör gereksinimi oldu. Hastaların 45’i (%54,7) sadece antibiyoterapi ile; 19’u 
(%23,17) antibiyoterapi ve toraks tüpü ile; 18’i(%21,9) antibiyoterapi, toraks tüpü ve fibrinolitik ile 
tedavi edildi. Hastaların 8’ine(%21,6) ilk 3 günde; 23’üne (%62,16) 3-7. günlerde, 3’üne (%8,1) 8-15. 
günlerde; 2’sine(%5,4) 15. günden sonra toraks tüpü takıldı. Toraks tüpünün ortalama kalış süresi 12,9 
gün, hastaların hastanede kalış süreleri ortalama 22,3 gündü. Antibiyoterapi, toraks tüpü ve fibri-
nolitik ile tedavi edilenlerin yatış süreleri; antibiyotik ve toraks tüpü ya da sadece antibiyoterapiyle 
tedavi edilenlere göre uzun bulundu. Parapnömonik effüzyon/ampiyemli çocuklarda ne kadar erken 
dönemde toraks tüpü takılırsa hastanede kalış süresinin o kadar kısaldığı; toraks tüpü takılmasının 
gecikmesi ve geç dönem fibrinolitik uygulaması durumunda ise hastanede kalış süresinin uzadığı 
görüldü.

Tartışma:  Amerikan Göğüs Cerrahları rehberinde pediyatrik yaş grubu ampiyem tedavisinde ilk 
secenek tüp torakostomi ve fibrinolitik ajanların kullanılmasıdır.(1) Yeterli yanıt alınmayan çocuklarda 
torakoskopik debridman ve drenaj önerilmektedir. Ampiyem cerrahi tedavisinde açık torakotomi 
yerine VATS debridmanı tercih edilmesi önerilmektedir. İlk başta kliniği iyi olan ve sadece antibiyotik 
tedavisi başlanan küçük çaplı parapnömonik efüzyonlu hastalarda 24-72 saatte tedavi cevabı yoksa 
toraks tüpü takılması tercih edilmelidir. Plevral aralığa fibrinolitik ajan verilmesinin sıvı drenajını hı-
zlandırdığı bilinmektedir.(2)

Segerer ve ark.’nın yaptığı ve 645 parapnömonik efüzyon tanılı çocuk hastaya uygulanan tedavilerin 
incelendiği çalışmada ilk tedavinin intraplevral fibrinolitik tedavi veya cerrahi prosedürler ile uygu-
lanmasının toraks tüpüne kıyasla hastanede yatış oranlarını kısaltmadığı görüldü.(3) Prospektif olarak 
127 parapnömonik efüzyon tanılı hastanın incelendiği çalışmada toraks tüpü tedavisine kıyasla erken 
dönemde toraks tüpü ve fibrinolitik uygulanmasının mortaliteyi ve hastanede kalış süresini kısalttığı 
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görüldü.(4) Tüp torakostomi ve fibrinolitik tedavi uygulanmasının VATS ile karşılaştırıldığı çalışmalarda 
hastane yatış süreleri arasında anlamlı fark bulunmamasına karşın VATS uygulamasında maliyetin çok 
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.(5)(6) Özellikle komplike, loküle parapnömonik efüzyon/ampiyem 
tanısı konduğunda erken dönemde tüp torakostomi ve fibrinolitik uygulanmasının mortaliteyi ve mor-
biditeyi, cerrahi müdahaleye olan ihtiyacı azalttığı bilinmektedir.(7) Ayrıca fibrinolitik tedavinin yeterli 
olmadığı durumlarda plevral aralığa dornase alfa uygulaması ile tedavi etkinliğinin arttıldığına dair 
çalışmalar mevuttur.(7)(8) 
Çalışmamızda; parapnömonik efüzyon/ampiyem tanılı çocuklarda laboratuar, efüzyon özellikleri ve 
klinik bulguların hastanede kalınan gün sayısı ile ilişkili olmadığını bulduk. Altı yaş altındaki çocukların 
ve yatışından bir hafta geçtikten sonra toraks tüpü takılan hastaların daha uzun süre hastane kalışları 
olduğunu saptadık. Parapnömonik effüzyon/ampiyemli çocuklarda erken antibiyotik tedavisi başlan-
ması kadar, erken dönemde toraks tüpü takılmasının da önemli olduğunu ve hastanede kalış süresini 
anlamlı ölçüde etkilediğini düşünmekteyiz. Fibrinolitik tedavinin uygulanma zamanının hastanede 
kalış süresine etkisinin belirlenmesi açısından daha geniş kapsamlı ve prospektif çalışmalara ihtiyaç 
vardır.
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