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13. ULUSAL

Değerli Meslektaşlarımız,

13. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresinin düzenlenme aşamasında karşı karşıya kaldığımız pandemi koşulları yüzyüze toplantıların yapılamaması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Artan olgu sayıları, hekimlerin maruz kaldığı yoğun çalışma koşulları da göz önüne alınarak kongremiz Dijital ortamda gerçekleştirilmiştir.

Yoğun ve zorlu çalışma koşullarına rağmen, ülkemiz hekimleri eğitime gönül vermiş olup çabalarına da devam etmişler ve kongremize pek çok merkezden çok sayıda bildiri gönderilmiştir. Sayısının beklenenden fazla olması nedeni
ile programın izin verdiği sayıda bildiri sözlü sunum olarak kabul edilmiş, diğerlerine de poster olarak sunum şansı
verilmiştir.

Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Daha olağan koşullarda gerçekleştireceğimiz yeni kongrelerimizde bir araya gelebilmek dileğiyle,
Saygılarımızla,

Düzenleme kurulu adına;

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Yaşar Doğan
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13. ULUSAL

TÇGHBD YÖNETİM KURULU
DERNEK BAŞKANI
PROF. DR. AYŞE SELİMOĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI
PROF. DR. HASAN ÖZEN
SEKRETER
PROF. DR. YEŞİM ÖZTÜRK
MUHASİP
PROF. DR. SİNAN SARI
VEZNEDAR
PROF. DR. YAŞAR DOĞAN

KONGRE KURULLARI
KONGRE BAŞKANI
PROF. DR. YAŞAR DOĞAN
KONGRE SEKRETERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR DEVECİ
KONGRE DÜZENLEME KURULU
PROF. DR. AYŞE SELİMOĞLU
PROF. DR. HASAN ÖZEN
PROF. DR. YAŞAR DOĞAN
PROF. DR. YEŞİM ÖZTÜRK
PROF. DR. SİNAN SARI
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13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - BİLİMSEL PROGRAM
FIRAT SALONU

HARPUT SALONU

TRANSPLANTASYON KURSU

BESLENME VE GASTROENTROLOJİ KURSU

Açılış Konuşmaları

09:00
09:30

Başkanlar: Ayşe Selimoğlu, Yaşar Doğan
Karaciğer Naklinde Gelecekten Ne bekliyoruz ?
Konuşmacı: Sezai Yılmaz
Karaciğer Nakil Endikasyonları ve Kontrendikasyonları
Konuşmacı: Özlem Durmaz

Başkanlar: Hasan Özen, Yeşim Öztürk

09:30
11:00

Beyin Ölümü Kararı ve Yasal Süreç
Konuşmacı: İsmail Demirel

KAHVE ARASI

Çocuklarda Karaciğer Nakil Tekniği ve Terminoloji
Konuşmacı: Yalçın Polat

ÖĞLE YEMEĞİ

11:00
11:15

Nakil Sonrası İmmünospresyon ve İmmünoproﬁlaksi
Konuşmacı: Sema Aydoğdu

11:15
12:15

12:15
13:30

Parenteral Beslenme Ürünleri
Konuşmacı: Eylem Sevinç
Enteral Beslenme Ürünleri
Konuşmacı: Hasan Ali Yüksekkaya

ÖĞLE YEMEĞİ

Başkanlar: Zarife Kuloğlu, Ömer Faruk Beşer

13:30
15:00

Covid Pandemisi Sürecinde Karaciğer Nakilli Hastalar
Konuşmacı: Ayşe Selimoğlu

KAHVE ARASI

KAHVE ARASI

Başkanlar: Funda Çetin, Sinan Sarı

Başkanlar: Buket Dalgıç, Figen Özçay
Karaciğer Nakil Sonrası Yoğun Bakım Yönetimi
Konuşmacı: Çiğdem Arıkan

Anne Sütü
Konuşmacı: Yeliz Çağan Appak
Formüle Mamalar
Konuşmacı: Ayşe Merve Usta

Başkanlar: Sema Aydoğdu, Özlem Durmaz
Karaciğer Nakil Öncesi Hazırlık
Konuşmacı: Vildan Ertekin

Nutrisyonel Durumun Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Coşkun Çeltik

IgE Aracılı Besin Alerjisi
Konuşmacı: Zeren Barış
IgE Aracılı Olmayan Besin Alerjisi
Konuşmacı: Zerrin Önal
Besin Alerjisinde Tanı Yöntemleri ve Güvenilirlikleri
Konuşmacı: Atakan Comba

15:00
15:15

KAHVE ARASI

15:15
16:45

Prematüre ve SGA’lı Bebeklerde Enteral Beslenme
Konuşmacı: Sabahattin Ertuğrul

Başkanlar: Tanju Başarır Özkan, Tülay Erkan
Nakil Sonrası Enfeksiyonların Önlenmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: Miray Karakoyun
Nakil Sonrası Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar
Konuşmacı: Figen Özçay

Başkanlar: Özlem Bekem, Zerrin Önal

Vasküler ve Biliyer Komplikasyonlar
Konuşmacı: Funda Çetin
Başkanlar: Ayhan Gazi Kalaycı, Meltem Uğraş
Karaciğer Hastalıklarında ne zaman USG, BT veya MR ?
Konuşmacı: Ahmet Kürşad Poyraz
Bağırsak Hastalıklarında ne zaman USG, BT veya MR ?
Konuşmacı: Hakan Artaş

16:45
18-15

Ne Zaman Endoskopi?
Konuşmacı: Yasin Şahin

Sonuç ve Kapanış

18:15
18:30
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Prematüre ve SGA’lı Bebeklerde Parenteral Beslenme
Konuşmacı: Mustafa Aydın

13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - BİLİMSEL PROGRAM
FIRAT SALONU

Açılış Töreni

HARPUT SALONU
11:30
12:00

AÇILIŞ KONFERANSI
Başkanlar: Ayşe Selimoğlu, Yaşar Doğan
Gastrointestinal Sistem ve İmmün Yetmezlik
Konuşmacı: İlhan Tezcan

1. OTURUM
Başkanlar: Hasan Özen, Yeşim Öztürk
Gestasyonel Alloimmun Karaciğer Hastalığı
Konuşmacı: Murat Çakır

KAHVE ARASI

12:00
12:45

12:45
13:15

2. OTURUM
Başkanlar: Metin Kaya Gürgöze, Erdal Yılmaz
Ne Zaman FMF Demeliyiz?
Konuşmacı: Metin Kaya Gürgöze

13:15
13:30

KAHVE ARASI

3. OTURUM

4. OTURUM

Başkanlar: Aydan Kansu Tanca, Özlem Durmaz

Başkanlar: Makbule Eren, Hasan Ali Yüksekkaya

Safra Asit Sentez Bozuklukları
Konuşmacı: Zarife Kuloğlu
Karaciğer Tutulumlu Mitokondrial Hastalıklar
Konuşmacı: Hülya Demir

13:30
15:00

Endoplazmik Retikulum Depo Hastalıkları
Konuşmacı: Sinan Sarı

5. OTURUM
Başkanlar: Coşkun Çeltik, Sezin Aşık Akman
Gastrostomi ve GÖRH, Ne Zaman Fundoplikasyon ?
Konuşmacı: Nuray Uslu Kızılkan

KAHVE ARASI

Düşük GGT’li Kolestaz Durumları
Konuşmacı: Buket Dalgıç

Kabızlık ve Enkoprezis
Konuşmacı: Reha Artan
Bulantı ve Kusma
Konuşmacı: Şamil Hızlı

15:00
15:30

6. OTURUM
Başkanlar: Hacer Fulya Gülerman, Hülya Demir
Besin Alerjisi Olan Çocuklarda Aşılama
Konuşmacı: Çiğdem Ömür Ecevit

15:30
15:45

7. OTURUM
Başkanlar: Çiğdem Arıkan, Gökhan Baysoy

Korozif Maddeler ve Yabancı Cisimler
Konuşmacı: Kaan Demirören

KAHVE ARASI

8. OTURUM

15:45
16:45

Yüksek GGT’li Kolestaz Durumları
Konuşmacı: Makbule Eren

Başkanlar: Aygen Yılmaz, Necati Balamtekin
Helicobakter Pylori Ne Zaman Tedavi Edilmeli
Konuşmacı: Meltem Uğraş
PPI Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Konuşmacı: Selim Gökçe
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13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - BİLİMSEL PROGRAM
FIRAT SALONU

HARPUT SALONU

9. OTURUM

10. OTURUM

Başkanlar: Reha Artan, Fügen Çullu Çokuğraş

Başkanlar: Hasan Erhun Kasırga, Hamza Karabiber

Konjenital Sukraz İzomaltaz Eksikliği
Konuşmacı: Sema Aydoğdu
Gis Tutulumlu Mitokondrial Hastalıklardan Ne
Anlamalıyız?
Konuşmacı: Figen Gürakan

16:45
–
18:15

18:15
18:30

UYDU SEMPOZYUMU

VSL#3 ArtıkTürkiye’de !
Başkan: Hacer Fulya Gülerman
Konuşmacı: Özlem Durmaz

18:30
19:30

UYDU SEMPOZYUMU

Malnütrisyona Dur Diyoruz
Başkan: Ayşe Selimoğlu
Konuşmacılar: Aydan Kansu, Hasan Özen,
Fügen Çullu Çokuğraş

Kısa Bağırsak Sendromu
Konuşmacı: Maşallah Baran
Aganglionik Megakolon
Konuşmacı: Gönül Çaltepe

Konjenital Glikolizasyon Bozukluklarında
Gastrointestinal Sistem Tutulumu
Konuşmacı: Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek

KAHVE ARASI

Nekrotizan Enterokolit
Konuşmacı: Sezin Aşık Akman

19:30
20:30
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KAHVE ARASI

13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
21 MAYIS 2021 CUMA - BİLİMSEL PROGRAM
FIRAT SALONU
SÖZEL BİLDİRİLER I
Başkanlar: Figen Özçay, Funda Çetin, Gönül Çaltepe
S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9

SÖZEL BİLDİRİLER III
Başkanlar: Çiğdem Arıkan, Gökhan Tümgör, Selim Dereci
S-19, S-20, S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26, S-27

ÖĞLE YEMEĞİ

HARPUT SALONU
09:00
10:30
10:30
12:00

SÖZEL BİLDİRİLER II
Başkanlar: Gökhan Baysoy, Şamil Hızlı, Tuğba Koca Gürsoy,
S-10, S-11, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S-18

SÖZEL BİLDİRİLER IV
Başkanlar: Figen Gürakan, Deniz Ertem Şahinoğlu,
Miray Karakoyun
S-28,S-29, S-30, S-31, S-32, S-33, S-34, S-35, S-36

12:00
13:00

11. OTURUM

ÖĞLE YEMEĞİ

12. OTURUM

Başkanlar: Yaşar Doğan, Maşallah Baran
Eozinoﬁlik Özofajit, Klinik
Konuşmacı: Fügen Çullu Çokuğraş

13:00
14:00

Tanı ve Tedavi
Konuşmacı: Mahir Gülcan

Başkanlar: Turgut Özeke, İnci Nur Saltık Temizel
Transaminaz Yüksekliği Olan Hastaya Yaklaşım
Konuşmacı: Hasan Erhun Kasırga
Gluten Alerjisi ve Çölyak Dışı Buğday Duyarlılığı
Konuşmacı: Tufan Kutlu

13. OTURUM

14. OTURUM

Konjenital Porto Sistemik Şantlar ve
Komplikasyonlar
Başkanlar: Funda Çetin, Yeşim Öztürk
Konjenital Porto Sistemik Şant
Konuşmacı: Orkan Ergun

14:00
15:30

Tamamlayıcı Beslenmeye Ne ile Başlayalım Nasıl
Devam Edelim, Menü Örnekleri Ile
Konuşmacı: Ayşen Uncuoğlu
Hepatosplenomegaliye Yaklaşım
Konuşmacı: Tuğba Koca Gürsoy

Hepatopulmoner Sendrom
Konuşmacı: Gökhan Tümgör

Asitli Hastaya Yaklaşım
Konuşmacı: Ahmet Baştürk

Hepatorenal Sendrom
Konuşmacı: Mustafa Akçam

KAHVE ARASI

Başkanlar: Murat Çakır, Yeliz Çağan Appak

15:30
15:45

KAHVE ARASI

15. OTURUM

16. OTURUM

Başkanlar: Gökhan Tümgör, Ödül Eğritaş Gürkan

Başkanlar: Naﬁye Urgancı, Mustafa Akçam

Alt ve Üst GİS Kanama Nedenleri
Konuşmacı: Duran Arslan
GİS Kanamalarında Tanı Yöntemleri
Konuşmacı: Engin Tutar

15:45
17:15

GİS Kanamalarında Medikal ve Endoskopik Tedavi
Konuşmacı: Aygen Yılmaz

AKŞAM YEMEĞİ

Başkan: Hülya Demir
Konuşmacılar: Hülya Demir,
İlyas Okur

Akut İshal Olgularına Yaklaşım
Konuşmacı: Gonca Üstündağ
Uzamış İshal Olgularına Yaklaşım
Konuşmacı: Necati Balamtekin

17:15
18:30

UYDU SEMPOZYUMU

Nadiri Tanı: Her Yönüyle Gaucher Hastalığı

Kolik ve Gastrointestinal Gazlar
Konuşmacı: Ali İşlek

18:30
19:30
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AKŞAM YEMEĞİ

13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
21 MAYIS 2021 CUMA - BİLİMSEL PROGRAM
FIRAT SALONU

HARPUT SALONU

UYDU SEMPOZYUMU

Beslenme Yetersizliği Tedavisinde
Mikronütrientler ve Fonksiyonel Liﬂer
Başkan: Ayşe Selimoğlu
Konuşmacılar: Yeşim Öztürk

19:30
20:30

17. OTURUM
Başkanlar: Kaan Demirören, Halil Kocamaz
Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Uğur Deveci

20:30
21:15

POSTER BAŞKANLARI
Ahmet Baştürk, Ali İşlek, Atakan Comba, Aygen Yılmaz, Aysel Ünlüsoy Aksu, Ayşe Merve Usta, Ayşegül Bükülmez, Burcu Güven,
Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu, Coşkun Çeltik, Çiğdem Ömür Ecevit, Eylem Sevinç, Gonca Handan Üstündağ, Günsel Kutluk, Hamza
Karabiber, Hasan Ali Yüksekkaya, Mahir Gülcan, Özlem Bekem Soylu, Yasin Şahin, Zeren Barış, Zerrin Önal,
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13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - BİLİMSEL PROGRAM
FIRAT SALONU

HARPUT SALONU

18. OTURUM

19. OTURUM

Başkanlar: Ender Pehlivanoğlu, Nuray Uslu Kızılkan

Başkanlar: Gönül Çaltepe, Engin Tutar

Enﬂamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Zor Olgularda
Tedavi
Konuşmacı: Deniz Ertem Şahinoğlu
Enﬂamatuvar Bağırsak Hastalıklarında
Otoinﬂamatuvar Olaylar
Konuşmacı: Kenan Barut

09:00
10:00

Otoimmün Hepatit
Konuşmacı: Naﬁye Urgancı
Safra Kesesi ve Koledok Taşları; Ne Zaman Medikal,
Ne Zaman Cerrahi?
Konuşmacı: Burcu Güven

UYDU SEMPOZYUMU

Süt Çocukluğu Döneminde Fonksiyonel
Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Beslenme
Başkan: Fügen Çullu Çokuğraş
Konuşmacı: Ömer Faruk Beşer

KAHVE ARASI

10:00
11:00
11:00
11:15

KAHVE ARASI

UYDU SEMPOZYUMU

İSPA tedavisinde HMO
(İnsan Sütü Oligosakkaritleri)
Başkan: Aysel Yüce
Konuşmacılar: Sema Aydoğdu, Fügen Çullu Çokuğraş,
Aydan Kansu Tanca, Hasan Özen

ÖĞLEN YEMEĞİ

11-15
12:15

12:15
13:30

20. OTURUM

ÖĞLEN YEMEĞİ

21. OTURUM

Başkanlar: Tülay Erkan, Haldun Emiroğlu
Akut Pankreatit
Konuşmacı: Oya Balcı Sezer

13:30
14:30

Başkanlar: Tanju Münevver Özkan, Vildan Ertekin
Karın Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım
Konuşmacı: Hacer Fulya Gülerman

Kronik Pankreatitli Hastanın Yönetimi
Konuşmacı: Aysel Ünlüsoy Aksu

Çocuklarda Halitozis
Konuşmacı: Selim Dereci

22. OTURUM

23. OTURUM

Başkanlar: Tufan Kutlu, Ayşen Uncuoğlu

Başkanlar: Duran Arslan , Gonca Handan Üstündağ

Konjenital İshaller; Olgu sunumları ile
Konuşmacı: Aydan Kansu
Bebeklik Dönemi Karaciğer Hastalıklarında Genetik ve
Metabolik Testler
Konuşmacı: Fatih Süheyl Ezgü

KAHVE ARASI

14:30
16:00

16:00
16:15
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İştahsız Çocuğa Yaklaşım
Konuşmacı: Günsel Kutluk
B12 ve D Vitamini Eksikliğinde Tedavi Yönetimi
Konuşmacı: Ayşegül Bükülmez

KAHVE ARASI

13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - BİLİMSEL PROGRAM
FIRAT SALONU

HARPUT SALONU

24. OTURUM

25. OTURUM

Başkanlar: Deniz Ertem Şahinoğlu, Figen Gürakan

Başkanlar: Ayhan Gazi Kalaycı, Günsel Kutluk

Erken ve Çok Erken Başlangıçlı Enﬂamatuvar Bağırsak
Hastalığı
Konuşmacı: Ödül Eğritaş Gürkan
KİT Sonrası Karaciğer Komplikasyonları
Konuşmacı: Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu

16:15
17:45

İrritabl Barsak Sendromu
Konuşmacı: Ömer Faruk Beşer
Siklik Kusma Sendromu
Konuşmacı: Hamza Karabiber

Çocuklarda Fekal Transplantasyon
Konuşmacı: Elif Sağ

UYDU SEMPOZYUMU

İSPA Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Başkan: İnci Nur Saltık Temizel
Konuşmacılar: Raşit Vural Yağcı

KAPANIŞ

18:00
19:00
19:00
19:30
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KAPANIŞ

13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
21 MAYIS 2021 CUMA - SÖZLÜ BİLDİRİLER
SÖZLÜ BİLDİRİLER 1

FIRAT SALONU

09:00 – 10:30

S-1
Obezite Ve Metabolik Sendrom Tanılı Çocuklarda İrisin Düzeylerinin, Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, Glukoz
Ve Lipit Metabolizması
S-4 Ile İlişkisi
Çiğdem Ömür Ecevit1Damla Baysal1,Özlem Bağ1,Özlem Nalbantoğlu1,Behzat Özkan1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Suam, İzmir,

1Sbü

S-2
Çocukluk Çağı Kistik Fibrozis Hastalığında Karaciğerin 2D Shear Elastografi İle Değerlendirilmesi
Sibel Yavuz1Ferhat Can Pişkin2,Gökhan Tümgör1
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bd, Adana, Türkiye,2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bd, Adana, Türkiye,

1Çukurova

S-3
Siroz Ve Hepatoselüler Karsinomda Pediatrik Karaciğer Nakli: Merkezimizin 17 Yillik Deneyimi
Figen Özçay1Utku Dönger2,Oya Balci Sezer1,Faik Sarialioğlu3,Nihan Reyhan Haberal4,Mehmet Haberal5
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bd ,2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd ,3Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bd ,4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Abd,5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Transplantasyon Bd ,

1Başkent

S-4
Metabolik Karaciğer Hastaliklarinda Nakil Tecrübemiz
Arzu Aras1Nurel İnan Aydemir1,Reha Artan1
Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme ,

1Akdeniz

S-5
Nedeni Bilinmeyen Karaciğer Fonksiyon Bozukluğunda Karaciğerde Portosinüsoidal Vasküler Hastalık Bulguları
Zeren Barış1Funda Canaz2,Özüm Demir3,Yusuf Aydemir1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji ,2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji,3Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları,

1Eskişehir

S-6
Karaciğer Nakil Sonrasi Ebv Enfeksiyonu
Doğan Barut1Ezgi Kıran Taşçi1,Miray Karakoyun1,Funda Çetin1,Sema Aydoğdu1
Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji , Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,

1Ege

S-7
Kronik Hepatit B Enfeksiyonu Olan Annelerin Bebeklerinde Uygulanan İmmunoproflaksinin Başarisinin Annenin
Hbv Viral Yükü İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Şekibe Işık Dişci1Halil Haldun Emiroğlu2, Melike Emiroğlu 3, Meltem Gümüş4,Kazım Körez Muslu5
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı
3
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, 4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı,
5
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı
1
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S-8
Bebeklik Çaği Kolestatik Karaciğer Hastaliği; Tanida Genetik Testlerin Rolü
Demet Teker Düztaş1Sinan Sari1,Ödül Eğritaş Gürkan1,Buket Dalgiç1
Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı ,

1Gazi

S-9
Çocuklarda Covid-19 Enfeksiyonu Sırasında Karaciğer Tutulumu
Nuray Uslu Kızılkan1Esra Polat2,Hacer Aktürk3,Şirin Güven4,Çiğdem Arıkan1
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı,2Sancaktepe Şehit Prof.dr. İlhan Varank Eah, Gastroenteroloji Bölümü,3Koç
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,4Sancaktepe Şehit Prof.dr. İlhan Varank Eah, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları,

1Koç

SÖZLÜ BİLDİRİLER 2

HATPUT SALONU

09:00 – 10:30

S-10
Çocuklarda Primer Duodenogastrik Reflü Ve Helicobacter Pylori Gastriti İlişkisi
Melike Arslan1Necati Balamtekin1
1
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

S-11
Çocuklarda Akut İshal Tedavisi: Randomize Kontrollü Bir Çalişma
Fatma Demirbaş Ar1Gülşen Yalçın2
1
Diyarbakir Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji,2Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Acil,

S-12
Hastanede Yatan Çocuklarda Antibiyotik İlişkili İshal Sikliği Ve Risk Faktörleri
Deniz Usta1Celal Kurtuluş Buruk2,Esra Özkaya2,Elif Sağ3,Burcu Güven3,Fatma İssi3,Zeynep Gökçe Gayretli Aydın4,Faruk Aydın2,Murat Çakır3
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd,2Karadeniz Teknik Üniversitesi Mikrobiyoloji Abd,3Karadeniz Teknik Üniversitesi
Çocuk Gastroenteroloji Bd, 4Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bd,

S-13
Çölyak Hastalığı Tanılı Çocuk Hastaların Hayat Kalitesi, Diyete Uyum Ve Tıbbi Izlem Durumunun Değerlendirilmesi
Şamil Hizli1Kübra Erinç2,Necati Balamtekin3
1
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi ,2Ankara Akyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü,3Ankara Gülhane Eğitim Ve
Araştirma Hastanesi

S-14
Pediatrik Tip 1 Diyabetli Çölyak Hastalarinin Prevelansinin, Kliniğinin Ve Otoantikor Düzeylerinin Araştirilmasi
Doğan Barut1Sema Aydogdu1,Emrullah Arslan2,Ruhsat Damla Gökşen2
1
Ege Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,2Ege Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,
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S-15
Tip 1 Diyabetlilerde Çölyak Hastalığı Tanısında Antikor Titresinin Değerlendirilmesi
Nuray Uslu Kızılkan1Elif Eviz2,Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu2,Çiğdem Arıkan1,Tuğba Gökçe2,Ecem Can2,Serra Muradoğlu2,Şükrü Hatun2
1
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı,2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı,

S-16
Primer Eozinofilik Gastrointestinal Hastalık Tanılı Olguların Değerlendirilmesi
Ertuğ Toroslu1Nuray Uslu Kızılkan1,Özlem Mizikoğlu1,Çiğdem Arıkan1
1
Koç Üniversitesi Hastanesi; Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bd, İstanbul ,

S-17
Tip1 Diyabetes Mellitus Ve Çölyak Hastalığı Birlikteliği/ Ne Zaman İntestinal Biyopsi?
Kamercan Ceylan1, Sinan Sarı1, Demet Teker Düztaş1, Esra Döğer2, Ödül Eğritaş Gürkan1, M.Orhun Çamurdan2, Aysun Bideci2, Buket Dalgıç1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara ,

S-18
Çocuk Çölyak Hastalarinda Diyete Uyum Oranlari, Diyeti Etkileyen Faktörler ve Antropometrik Oranlarin
Değerlendirilmesi
Alp Uygar Gözütok1,Uğur Deveci1Asiye Elvan Kumkayır1,Abdullah Murat Kayaokay1,Yaşar Doğan1
1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı

SÖZLÜ BİLDİRİLER 3

FIRAT SALONU

10:30 – 12:00

S-19
Ercp Yapılan Çocuk Olgularımızın Değerlendirilmesi
Mehmet Ağın1Yusuf Kayar2,Ramazan Dertli2
1
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,2Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

S-20
İntestinal Yetmezlikli Çocuk Olgularımızın Değerlendirilmesi: On Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Maşallah Baran1,Betül Aksoy2Yeliz Çağan Appak1,Şenay Onbaşı Karabağ2,Sinem Kahveci Çelik2,Selen Güler2,Mustafa Onur Öztan3,
Cem Tuğmen4,1Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi & Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Kliniği, İzmir,2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Kliniği, İzmir,3Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi & Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir,4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Organ Nakil Birimi, İzmir,

14

13. ULUSAL
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ
DİJİTAL KONGRE
21 MAYIS 2021 CUMA - SÖZLÜ BİLDİRİLER
SÖZLÜ BİLDİRİLER 3

FIRAT SALONU

10:30 – 12:00

S-21
Disfajisi Olan Çocuklarin Değerlendirilmesi
Sevinç Garip1
1
Adana Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şehir Ve Eğitim Araştırma Hastanesi,

S-22
Malnutrisyonlu Prepubertal Çocuklarda Tiyol/disülfit Dengesi
Onur Bahçeci1,Şamil Hızlı2
1
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara,
Türkiye,2Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye,

S-23
Pediatrik Kistik Fibrozis Hastalarında Malnutrisyonun Kliniğe Etkileri: 3 Yıllık Kesitsel Karşılaştırma Çalışması
Erkan Akkuş1Ahsen Türkmen Dönmez1,Pelin Uğur Karaboğa2,Evrim Hepkaya3,Azer Kılıç Başkan3,Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı3,Ömer Faruk Beşer1,Haluk Çokuğraş3,
Aliye Fügen Çullu Çokuğraş1
1
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik,3İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

S-24
İntestinal Yetmezlik Tanili Çocuklarda Gida Alerjisi Sikliği
Şenay Onbaşi Karabağ1Betül Aksoy1,Sinem Kahveci Çelik1,Selen Güler1,Yeliz Çağan Appak1,Maşallah Barah1
1
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,

S-25
İntestinal Yetmezliği Olan Çocuklarda Taurolidin Kilit Solüsyonunun Katater İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarını
Önlemede Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Betül Aksoy1Şenay Onbaşı Karabağ1,Yeliz Çağan Appak2,Selen Güler1,Sinem Kahveci Çelik1,Dilek Yılmaz3,Maşallah Baran2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji Ve Beslenme Kliniği, İzmir,
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi & Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji Ve
Beslenme Bilim Dalı, İzmir,3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi & Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir,

S-26
Kronik İshal Ve Primer / Sekonder Sükraz İzomaltaz Enzim Eksikliği
Doğan Barut1Ezgi Kıran Taşçı1,Miray Karakoyun1,Murat Çakır2,Maşallah Baran3,Hüseyin Onay4,Funda Çetin1,Sema Aydogdu1
1
Ege Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,2Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme
Bilim Dalı,3Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,4Ege Üniversitesi Tıbbı Genetik Anabilim Dalı,

S-27
Akalazya Hastalarında Peroral Endoskopik Miyotomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
Fatih Aslan1,Ertuğ Toroslu2Nuray Uslu Kızılkan2,Çiğdem Arıkan2
1
Koç Üniversitesi Hastanesi; Gastroenteroloji Bd ,2Koç Üniversitesi Hastanesi; Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bd,
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S-28
Çocuk Yoğun Bakim Ünitesinde Yatan Hastalarin Beslenme Durumlarinin Değerlendirilmesi Ve Beslenme
Durumlarının Prognozla İlişkisi
Zhala Mirzayeva1Merve Usta2,Dilek Güller2,Nafiye Urgancı2,Ferhat Sarı3,Ercüment Petmezci3
1
Sbü Şişli Hamidiye Etfal Suam Çocuk Kliniği,2Sbü Şişli Hamidiye Etfal Suam Çocuk Gastroenteroloji Kliniği,3Sbü Şişli Hamidiye Etfal Suam
Çocuk Yoğun Bakım,

S-29
Histopatolojik Olarak Cmv Koliti Tanisi Alan Hastalarimizin Klinik, Laboratuvar Ve Endoskopik Bulgulari
Arzu Meltem Demir1Cansu Aydın2,Burcu Hıdımoğlu1,Gülin Hızal1,Burcu Berberoğlu Ateş1,Aysel Ünlüsoy Aksu1,Selim Dereci1,Esra Karakuş3,
Aslınur Parlakay4,Şamil Hızlı1
1
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği,2Ankara Şehir Hastanesi, Pediatri,3Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği,4Şehir Hastanesi,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği,

S-30
Dekstran Sülfat İle Kolit Oluşturulmuş Siçanlarda Tiyamin Hidroklorid’İn Antioksidan Ve Antiinflamatuvar Etkinliğinin
Değerlendirilmesi
Nazli Deveci1,Gül Şeker1Selma Aydemir1,Güven Güvendi1,Betül Aksoy1,Başak Baykara1,Müge Kiray1,Yeşim Öztürk1
1
Dokuz Eylül Üniversitesi,

S-31
Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Hastalarin Gastrointestinal Ve Hepatobilier Sistem Bulgulari
Elif Sağ1Zeynep Gökçe Gayretli2
1
Sbü Trabzon Kanuni Eah Çocuk Gastroenteroloji Bölümü,2Ktü Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,

S-32
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olan Çocukların İmmünsupresif Tedavi Öncesinde Ve İmmünsupresif Tedavi
Sırasında Bağışıklık Durumu
Duygu Demirtaş1Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1,Pınar Şimşek Onat1,Hülya Demir1
1
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme,

S-33
Nötrofil / Lenfosit Orani (Nlr): Çocuklarda İnflamatuvar Bağirsak Hastaliğinin Tani Ve İzlenmesi İçin
Kolay Ve Yararli Bir Belirteç
Pınar Şimşek Onat1Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1,Yasin M. Ergen1,Ersin Gümüş1,Hasan Özen1,Hülya Demir1,Seza Özen2,İnci Nur Saltık Temizel1
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi, Ankara,2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi, Ankara,

S-34
Covid-19 Geçiren Çocuklarda Fekal Yayilimin Değerlendirilmesi
Duygu İskender Mazman1Selim Dereci1,Bedia Dinç2,Bekir Furkan Yalçın3,Aslınur Özkaya Parlakay3,Arzu Meltem Demir1,Gülin Hızal1,
Burcu Berberoğlu Ateş1,Aysel Ünlüsoy Aksu1,Şamil Hızlı1
1
T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Eğitim Kliniği,2T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Kliniği,3T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği,
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S-35
Tip 1 Ve Tip 3 Gaucher Hastalarının Genetik Özellikleri Ve Hematolojik, Viseral Ve Büyüme Parametrelerinin
Tedavi Altındaki Doğal Seyri: Tek Merkez Deneyimi
Ersin Gümüş1Asuman Nur Karhan1,Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1,Hülya Demir1,Hasan Özen1,İnci Nur Saltık Temizel1,Serap Dökmeci (Emre)2,Aysel Yüce1
1
Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye,2Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye,

S-36
İnflamatuvar Bağirsak Hastaliği Olan Ergenlerde Hastalik Aktivitesi, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi İlişkisi
Murat Beğenik1Günsel Kutluk2,Hasret Ayyıldız3,Zübeyir Kavcar3,Gökhan Baysoy1
1
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,2Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji,
Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,3Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,
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Konuşma Özetleri
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Besin Alerjilerinde Tanı Yöntemleri ve Güvenilirlikleri
DOÇ. DR. ATAKAN COMBA

Besin alerjisinde doğru tanı, hastanın hayatını tehdit edebilecek reaksiyonlardan korunması, gereksiz eliminasyona
bağlı nutrisyonel eksikliklerin engellenmesi ve hastanın/ebeveyninin hayat kalitesinin korunması için önemlidir. Besin
alerjileri, IgE aracılı, non-IgE aracılı veya mikst tipte olabilir.
Ig-E aracılı besin alerjilerinde tanı yöntemleri
IgE aracılı besin alerjilerinde hasta, deri, solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve/veya sistemik belirtiler ile başvurabilir. Tanıda şüpheli besin(ler)in belirlenmesinde anamnez esas yol göstericidir, başvuru sırasında varsa sistem
bulgu ve belirtileri değerlendirilir. Şüpheli besin(ler) için in vitro (spesifik IgE ölçümü ve bileşene dayalı tanı) ve in vivo
(deri prick testi ve besin yükleme testi) testler ile hasta değerlendirilir.
İn vitro testler
Spesifik IgE (spIgE) ölçümü: Serumda besin spIgE ölçümleri besin alerjisi tanısında sık kullanılan, duyarlılığı yüksek
fakat özgüllüğü nispeten düşük testlerdir, öngörü düzeyi yayınlanan çalışmalarda farklılık gösterebilmektedir. Sistemik reaksiyon riski oluşturmaz, hastanın ilaç kullanımından etkilenmez. Yaygın deri reaksiyonu nedeniyle deri testlerinin yapılamadığı hastalarda rahatlıkla uygulanabilir. Kantitatif sonuç verir ve aynı yöntemle bakılan sonuçlar birbiriyle
karşılaştırılabilir. Serum spIgE düzeyi çoğu besin için klinik bulguların şiddeti ile ilişkilidir, genellikle yükseldikçe klinik
reaksiyon ihtimali de artar. Sonucun negatif olması alerji olmadığını göstermez ancak düşük risk (%10-25) besin reaksiyonu ile ilişkilidir. Pozitif çıkan sonuçlar ancak klinik bulgular ile uyum gösteriyorsa IgE aracılı besin alerjisi tanısı
düşünülmelidir. Besin spIgE düzeylerine göre, besin yükleme testinin sonuçları öngörülebilir. Yaşa ve besin türüne
göre pozitif ve negatif kestirim değerleri belirlenmiştir.
Bileşene dayalı tanı (BDT): Besin spIgE testleri ile bir besin maddesi karışımı içindeki tüm proteinlere karşı gelişmiş
IgE antikorları total olarak ölçülür. Bileşene dayalı tanıda ise o besin içindeki farklı protein grupları ayrıştırılır ve her bir
farklı protein grubuna bağlanan IgE düzeyi ayrı ayrı ölçülür. Bu nedenle sonuçlar klinikle birlikte ve dikkatli yorumlanmalıdır. BDT ile spIgE ölçümü, alerjen duyarlılığının moleküler analizinde bizi bir basamak ileri götürmektedir ve o besin içindeki hangi proteine alerji var onu göstermektedir. Örneğin: Persistan inek sütü protein alerjisini en iyi öngören
kazein spIgE (Bos d 8) ölçümüdür. Kazein spIgE’nin düşük olması inek sütü protein alerjisinin geçme ihtimalini arttırır.
Yumurta alerjisinde ovomukoid (Gal d 1), yumurta beyazında daha az bulunmasına rağmen dominant immünolojik
antijendir; ısı ve protezlara dirençlidir. Çeşitli çalışmalarda, yüksek ovomukoid (Gal d 2) spIgE’nin pişmiş yumurta
intoleransını gösterdiği belirtilmektedir. Ovomukoid spIgE’nin yüksek olmaması ise yumurtanın pişmiş formuna toleransı gösterebilir.
İn vivo testler
Deri prik testi (DPT): Deri prik testleri, kutanöz mast hücrelerine bağlı besin spIgE antikorlarının varlığını gösteren,
her yaştan çocukta ve erişkinde rahatlıkla uygulanabilen düşük maliyetli, güvenli ve etkili testlerdir. Süt, yumurta, yer
fıstığı ve buğday gibi besin alerjenleri için duyarlılığı ve özgüllüğü yüksektir (Duyarlılık: %73-92, Özgüllük: %58-73).
Pozitif deri testinin pozitif prediktif değeri %50 civarındadır. Ödem çapı arttıkça testin klinik besin alerjisini gösterme
olasılığı artar. Deri testinin besin alerjenleri için negatif prediktif değeri ise oldukça yüksektir (%95). Fakat deri prik
testi sonucunun negatif olması klinik reaksiyon ihtimalini kesin olarak dışlamaz. Klinik reaksiyondan şüphe duyulduğunda besin spIgE ölçümü ve/veya besin yükleme testleri yapılmalıdır.
Besin Yükleme (Provakasyon) Testleri (BYT): Şüpheli besinin giderek artan dozlarda hastaya yedirilerek, hasta-
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nın reaksiyon gelişimi açısından gözlendiği ve o besinin reaksiyondan gerçekten sorumlu olup olmadığını belirleyen
testlerdir. Tanı koymak, tanıyı dışlamak (şüpheli besinin reaksiyondan sorumlu olmadığını göstermek) ve toleransı
göstermek için kullanılır. Besin yükleme testi yapılması kararı ve zamanı kritik önemdedir. Testin zamanına hastanın
yaşı, hikayesi, deri prik testi ve spIgE sonuçları dikkatle değerlendirildikten ve eğer mümkünse bileşene dayalı tanı
testleri yapıldıktan sonra karar verilir. Besine reaksiyon gelişme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündürürse besin yükleme testi yapılmayabilir. Genel olarak reaksiyon geliştirme ihtimali ≤%50 olan olgular, toleransı değerlendirmek üzere
yapılacak besin yükleme testleri için en uygun adaydır. IgE aracılı besin alerjilerinde hastanede çocuk alerji uzmanı
gözetiminde resusitasyon şartları sağlanarak yapılmalıdır. Şüpheli besin testten 2-4 hafta önce diyetten çıkarılmış
olmalıdır. Besin yükleme testleri açık, tek kör, çift kör ve plasebo kontrollü yapılabilir. Çift kör plasebo kontrollü besin
yükleme testleri, besin alerjisi tanısı için altın standart olan tanı yöntemidir.
Kestirim noktaları ve probabilite (olasılık) eğrileri: Besin yükleme testleri tanı ve tolerans gelişimde altın standart
olmasına rağmen zahmetli, eğitim gerektiren, pahalı ve alerjik reaksiyon riski olan bir yöntemdir. Bu nedenle deri prick
testi ve spIgE’lerin besin yükleme testi sonucunu tahmin edici etkisi incelenmiştir. Besine ve yaşlara göre kestirim
noktaları ve olasılık eğrileri oluşturulmuştur. Örneğin: Ülkemizde Yavuz ve ark. yaptığı bir çalışmada bir yaşından
küçük bir hastada inek sütü spIgE düzeyinin 2, 8 kU/L olması %95 olasılıkla besin yükleme testinin pozitif sonuçlanmasını öngörürken, üç yaşındaki bir hastada bu değer 11.7 kU/L’dir.
Mikst ve non-IgE besin alerjilerinde tanı yöntemleri
Mikst tip besin alerjileri atopik dermatit, eozinofilik özefajit ve eozinofilik gastroenteritleri içerir. Non-IgE aracılı besin
alerjileri, besin proteini ilişkili alerjik proktokolit (BPİAP), besin proteini ilişkili enterokolit sendromu (BPİES) ve besin
proteini ilişkili enteropati (BPE) dir Non-IgE ve mikst tip besin alerjilerinde IgE ilişkili besin alerjilerine göre tanı daha
zordur. Besin alerjisinin bu tiplerinde tanı diyet kayıtlarını içeren ayrıntılı bir öykü, fizik muayene, eliminasyon diyetine
yanıt ve besin yükleme testine dayanır, bazı hastalarda tanıyı doğrulamak için biyopsi ile histolojik incelemeye gereksinim olabilir.
Eozinofilik özefajit tanısı: Klinik şüphe, özefagusta anormal eozinofil infiltrasyonu, özefajial eozinofili yapan diğer
nedenlerin dışlanması ile konur. Klinik bulgular: bebeklerde öğürme, reflü semptomları, katı gıdaları reddetme, iştahsızlık, büyümede duraklama; çocuklarda, karın ağrısı, bulantı kusma, yetersiz kilo alımı; büyük çocuk ve ergenlerde;
gıda takılması, disfaji, retrosternal yanma, yutmayla ilgisiz göğüs ağrısı bulguları içerir. Endoskopide inflamatuar ve
fibrostenotik bulgular izlenebilir. İnflamatuar bulgulardan, ödem (vaskülerite azalması ve solukluk), eksuda (yüzeyel
mukozayı kaplayan), furrowing (uzunlamasına lineer çizgisel yarıklar), konsantrik halkalar (trakeizasyon) izlenebilirken; fibro-stenotik bulgulardan ring, striktür, krapon kağıdı özefagus görülebilir. Çocukların %10-33’ünde özefagus
normal görünümde olabilir. Kesin tanı özefagus biyopsisi ile konur. Biyopsi en az 2 farklı lokalizasyondan (distal ve
proksimalden) ve en az 6 biyopsi alınmalıdır. Biyopsi endoskopik mukozal anomalilerin olduğu alanlardan alınmalıdır.
Eozinofilik gastroenteriti dışlamak için, mide ve doudenumdan da biyopsi alınmalıdır. Biyopsi’de ≥15 eozinofil/büyük
büyütme (standard boyutu of 0.3mm2 /or 60 eozinofil/ mm2) görülür. Ayrıca bazal hücre hiperplazisi, papillalarda
uzama, eozinofilik mikroabseler, eozinofilik granüller, dilate intersellüler alanlar, subepitelyal fibrozis (lamina propria),
lenfosit, mast hücre infiltrasyonu da eozinofilik özefajit düşündüren diğer histolojik bulgulardır. Ayırıcı tanıda özefajial
eozinofili yapan çölyak hastalığı, enfeksiyonlar, crohn hastalığı gibi diğer hastalıklar dışlanmalıdır.
Besin protein ilişkili enterokolit (BPİES) tanısı: BPİES tanısı hikaye, klinik bulgular, diğer olası nedenlerin dışlanması
ve BYT ile konur. BPİES, akut ya da kronik olabilir, akut BPİES, besin alımından 1-4 saat sonra başlayan kusma, letarji,
solukluk ve dehidratasyonla karakterize, yaklaşık 5-10 saat sonra ishalin eklendiği ve bulguların 24 saatte kaybolduğu
bir klinik tablodur. Laboratuarda yüksek nötrofil sayısı, metabolik asidoz, methemoglobinemi görülür. Ayırıcı tanıda
enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar, diğer besin alerjileri ekarte edilmelidir. Kronik BPİES, neden olan besinin her gün
alınması ile oluşur (inek sütü veya soya bazlı formüla, buğday veya yumurta gibi). Aralıklı kusma ve/veya ishal, kilo
kaybı, büyüme geriliğine neden olur. Neden olan besinin diyetten çıkarılması ya da hipoallerjenik formüla ile yakınmalar 3-10 gün içinde kaybolur. Besinin diyete eklenmesi ile akut semptomlar görülebilir. Ayırıcı tanıda çölyak hastalığı,
BPE, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi malabsorbsiyon ve kronik ishal nedenleri düşünülmelidir. Vakaların %10-30
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unda sorumlu besin ile DPT (+), %11-24’ünde besin spIgE pozitif (inek sütü, soya, yumurta) (Atipik BPİES)’tir. Bu
nedenle BPİES tanısı konan hastalarda DPT ve spIgE pozitifliğinin araştırılması önerilir (besin yükleme testi öncesi).
Yama testi değişik derecelerde duyarlılık oranı gösterdiği için rutin kullanımı tavsiye edilmez, endoskopi/kolonoskopi
tanı için gerekli değildir. BPİES’te kesin tanı için BYT ile konur. Besin yükleme testi, hastane şartlarında ve damar
yolu açılarak yapılmalıdır. Altı aylık bir periyotta 2 veya daha fazla tipik reaksiyonu olan (kusma, ishal, dehidratasyon
ve hipotansif ataklar gösteren) ve sorumlu olduğu düşünülen besinin diyetten elimine edilmesi ile bulguları düzelen
hastalarda BPİES tanısını doğrulamak icin BYT’ye gerek yoktur.
Besin Proteini İlişkili Alerjik Proktokolit (BPIAP) tanısı: Genellikle hayatın ilk 3 ayında başlayan bir veya daha fazla
gıdaya karşı distal kolonda inflamasyonla (nonIgE aracılı); klinik olarak gaitada büyük miktarda veya noktasal kan
nadiren mukus veya sık ve yumuşak kaka yapma ile karakterize bir durumdur. BPIAP tanısı anamnez, diğer rektal
kanama nedenlerinin dışlanması, eliminasyon diyeti (en sık inek sütü, soya, yumurta, buğday), besin yükleme testi ile
konur. Eliminasyon diyeti iki şekilde yapılabilir:
İlki şüpheli olabilecek tüm gıdaların kesilmesi ve semptomlar geçtikten sonra belli bir sıra ile diyete eklenmesi (yukarıdan aşağıya yaklaşım) ile yapılır. Diğer yaklaşım ise şüpheli besinlerin tek tek kesilip şüpheli besinin bulunmaya
çalışılmasıdır (aşağıdan yukarıya yaklaşım). Eliminasyon diyeti ile 72-96.saatte kanamada belirgin düzelme gözlenir.
Bazı olgularda bu süre 2-4 haftaya kadar uzayabilir. Düzelme yoksa şikayetler ile eliminasyon yapılan besin arasında
ilişki olmadığı söylenebilir. Düzelme varsa 3-4 hafta diyet eliminasyondan sonrası BYT yapılır. BYT evde yapılabilir.
Şikayetler «semptom günlüğüne» kaydedilir. Tekrar reaksiyon gözlenmesi ile tanı doğrulanır. Eğer hastalık devam
ediyorsa genellikle semptomlar 3-4 gün içinde ortaya çıkar. Eğer bebek anne sütü alıyorsa annenin diyetine ilk gün 30
ml süt eklenir. Şikayeti olmazsa 5 gün boyunca her gün 30 ml artırılarak devam edilir. Bebek formüla ile besleniyorsa
ilk gün 5 ml, 2. gün 30 ml, 3. gün 60 ml verilir ve şikayetler takip edilir. Anne doğrudan süt içmek istemezse fırınlanmış
süt ürünleri, peynir, ayran, yoğurt, çorba gibi süt ürünleri ile de diyet açılabilir. BPIAP’ta DPT ve spIgE testleri negatiftir,
yol gösterici değildir ancak atopik dermatit ve diğer alerjik hastalıkların varlığında alerji testleri yapılabilir.
Besin Proteini İlişkili Enteropati (BPE) tanısı: BPE, genellikle 2-9 ay arasında başlayan malabsorbsiyon, kusma, yetersiz kilo alımı, anemi, hipoalbuminemi, stearote ile karakterize non IgE aracılı bir besin alerjisidir. BPE tanısı, klinik
semptomların, endoskopik ve histolojik bulguların varlığı ve sorumlu besin ile provokasyon testine dayanır. Diğer gelişme geriliği ve süt çocukluğunda diyare sebeplerinin ekarte edilmesi de tanıda önemlidir. Malabsorbsiyondan dolayı
orta dereceli anemi, demir eksikliği, hipoproteinemi, vitamin K eksikliği, yağlı dışkılama, laktoz intoleransı gözlenir.
Besin spIgE ve besin DPT pozitifliği beklenmediği için yapılması gerekli değildir. Proksimal ve distal ince barsakta
histolojik bulgular; mukozal değişiklikler, villüs atrofisi, kript hiperplazisi, intraepitelyal lenfosit artışı (çölyak hastalığı’na göre bulgular daha hafiftir) ve bazı vakalarda hafif düzeyde eozinofil infiltrasyonu şeklindedir. Tanı BYT ile konur,
Şüpheli yiyeceğin 4-8 hafta eliminasyonundan sonra BYT genellikle evde yapılabilir ve semptom günlüğü ile belirtiler
kaydedilir, semptomlar eliminasyon sonrası 1-4 haftada kaybolur. Vakaların çoğunluğu 1-3 yaş arasında düzelir.
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Konjenital İshaller
PROF. DR. AYDAN KANSU

Konjenital ishaller, erken bebeklik dönemine özgü, ender görülen, ciddi seyirli, kalıtsal enteropatilerdir. Konjenital enteropatiler, doğumdan hemen sonra ilk günler, haftalar içinde benzer belirti ve bulgularla ortaya çıkan, heterojen bir grup
hastalığı kapsamaktadır. Yaşamı tehdit eder, morbidite ve mortalitesi yüksektir. Tanı zahmetli, zor ve uzun bir süreçtir;
çok uzun süre hastanede yatış gerektirirler. Çoğunun özgün bir tedavisi yoktur, formula değişimleri gerektirebilir ya da
hastalar ancak çok uzun süreler, hatta yaşam boyu Total Parenteral Beslenme ile yaşamlarını sürdürebilirler.
Konjenital enteropatiler, fizyopatolojilerine göre sınıflandırılmakla birlikte, gruplar arasında kısmen örtüşmeler olabilmektedir.
Konjenital Enteropatilerin Sınıflandırılması
1-Epitelyal besin ve elektrolit taşıma bozuklukları:
Bu grup içinde başlıca, Konjenital klor ishali, Konjenital sodyum ishali, Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu, Primer
safra asidi ishali ve Akrodermatitis enteropatika sayılabilir.
2- Epitelyal enzim ve metabolizma bozuklukları:
Bu grup içindeki başlıca hastalıklar, Konjenital laktaz eksikliği, Konjenital sukraz-izomaltaz eksikliği, Enterokinaz
eksikliği, DGAT1 eksikliği, Abetalipoproteinemi, Hipobetalipoproteinemi ve Şilomikron retansiyon hastalığıdır.
3- Epitelyal trafik ve polarite bozuklukları:
Mikrovillus inklüzyon hastalığı (MVIH), Tufting enteropati (TE), Trikohepatoenterik sendrom ve TTC7A eksikliği bu
grup içindeki başlıca hastalıklardır.
4- Enteroendokrin hücre gelişim ve fonksiyon bozuklukları:
Bu grup içinde başlıca, Enterik anendokrinozis ve Proprotein (prohormon) konvertaz 1/3 eksikliği (Disendokrinozis)
sayılabilir.
5- İmmün disregülasyon ilişkili enteropatiler:
IPEX, ICOS eksikliği, CD55 eksikliği (CHAPPLE), CTLA4 eksikliği, LRBA eksikliği, XIAP, bu grup içinde yer alan başlıca hastalıklardır.

Tanıya yaklaşım
Konjenital enteropatilerde tanıya yaklaşım yaparken prenatal öykü ( polihidramnios, ya da dilate bağırsakların saptanması gibi), aile öyküsü ( anne-baba arasında akrabalık, kardeşte benzer hastalık ya da kardeş ölüm öyküsü gibi)
değerlidir. Öyküde ishalin başlama zamanı öntanıya yardımcı olabilir. Örneğin, elektrolit taşıma bozuklukları in utero
başlar ve prenatal ultrasonografide polihidramnios görülmüş olabilir. Epitelyal trafik ve polarite bozuklukları, besin
taşıma bozuklukları ve enzim bozuklukları doğumdan sonra hemen ilk günlerde ishale yol açar. İmmün disregülasyon
ilişkili hastalıklarda ise ishalin ortaya çıkma zamanı doğumdan sonra haftalar-aylar içindedir.
Dışkı özelliği (sulu, yağlı ya da kanlı olması), tanıya yaklaşımda en önemli ipucudur. İshalle birlikte kusmanın da ön
planda olması, besin intoleransını gösterir. Konjenital ishale yol açan tüm hastalıklarda kilo alamama mevcuttur;
ancak yağ malabsorpsiyonuna neden olan hastalıklarda malnütrisyon gelişimi kaçınılmazdır. İshal dışında başka sis-
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temik tutulumlara işaret eden belirti ve bulguların varlığı da ayırıcı tanıya yardımcıdır. Konjenital enteropatilerin önemli
bir kısmında sulu ishal vardır. Sulu ishalin osmotik ya da sekretuvar mekanizmayla ortaya çıktığının anlaşılması ayırıcı
tanı basamaklarında ilk adımdır. Ağızdan beslenmenin tümüyle kesilmesiyle ishal düzeliyor ya da azalıyorsa ishalin
nedeni osmotiktir. Bu durumda osmotik ishale yol açan, emilmeyen besin öğesinin niteliği araştırılmalıdır. Ağızdan
beslenmenin kesilmesine karşın sulu dışkılama devam ediyorsa, sekretuvar mekanizmalarla ortaya çıkan konjenital enteropati nedenleri araştırılmalıdır. Yağlı bir ishal varlığında, öncelikle yağ malabsorpsiyonuna neden olan lipit
emilim ve lipit metabolizma hastalıkları düşünülmelidir. Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu, konjenital laktaz eksikliği
ve enteroendokrin hücre disfonksiyonları osmotik mekanizmayla gelişen enteropatilere örnektir. Konjenital klor ve
sodyum ishali gibi elektrolit taşıma bozuklukları ile MVIH ve TE gibi epitelyal trafik ve polarite bozuklukları sekretuvar
mekanizma ile gelişen enteropatilere örnektir.
Öncelikle temel laboratuvar incelemelerle değerlendirilmeye başlanır. Tam kan sayımı, elektrolitler, albümin, akut faz
reaktanları, lipit profili, İmmünglobülinler ve yağda eriyen vitamin (ADEK) düzeyleri ilk adımda yapılacak kan testleri
olmalıdır.
Konjenital ishallerin ayırıcı tanısında dışkı incelemeleri çok önemli bir yer tutar. Dışkı ph sının düşüklüğü ve redüktan
madde pozitifliği, karbonhidrat malabsorbsiyonuna işaret eder. Dışkı kromatografisi ile ya da Formula denemeleriyle
emilmeyen ve ishale yol açan karbonhidrat belirlenir. Dışkı osmotik farkı (osmotik gap), osmotik ishal ile sekretuvar
ishal ayrımını yapmaya yarar. Dışkı elektrolitlerinin ölçümü ile elektrolit taşıma bozukluklarına tanı koyulur. Sulu ishallerde protein kaybının olup olmadığının değerlendirilmesi protein kaybettiren enteropatilerin ayırıcı tanıda yer almasını sağlar. Dışkıda yağ pozitifliğinin saptanması yağ malabsorbsiyonuna işaret eder. Bu durumda dışkıda elastaz
bakılır; düşük bulunması pankreas enzim yetmezliğine işaret ederken düşüklüğü, epitelyal metabolizma bozukluğuna
bağlı enteropatileri düşündürür.
Konjenital enteropatilerin tanısında endoskopi yapılarak biyopsinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi çok değerlidir. MVIH ve TE gibi epitelyal trafik ve polarite bozukluklarında, lipit taşıma bozuklularında patolojik intestinal histolojik bulgular saptanır. İmmünhistokimyasal boyama ile ve elektron mikroskobik inceleme ile MVIH ve TE yanısıra lipit
taşıma bozuklukları ve enteroendokrin hücre fonksiyon bozukluklarında spesifik bulgular elde edilir.
Konjenital enteropatilerin tanısında son on yılda genetik analizler çığır açmıştır. Tüm exome analizi ve tüm genom
analizi ile hem tanı alma süreci hızlanmış hem de konjenital ishale yol açan yeni hastalıkların tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
Tedavi
Konjenital enteropatilerin büyük çoğunluğunda spesifik bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavinin temelinde diyet düzenlemeleri (emilmeyen karbonhidratın diyetten çıkarılması, yağ malabsorbsiyonunda az yağlı ya da yağsız diyet ve yağda
eriyen vitaminlerin eklenmesi), elektrolit kaybının yerine koyulması ( Konjenital klor ve sodyum ishali gibi) yaşam boyu
TPN uygulanması (MVIH, TE, Enteroendokrin hücre fonksiyon bozuklukları gibi) yer alır. TPN nedeniyle karaciğer yetmezliği gelişen olgularda kombine bağırsak- karaciğer transplantasyonu yapılabilmektedir.
Kaynaklar
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onset monogenic IBD. Virchows Arch 2018 ; 472: 111–23.
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Safra Kesesi ve Koledok Taşları: Ne Zaman Medikal? Ne Zaman Cerrahi?
DOÇ. DR. BURCU GÜVEN

Çocuklarda safra kesesi taşı oldukça nadirdir. Ancak son dönemde ultrasonografi (USG) muayenelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte asemptomatik safra kesesi taşı tanısı da artmıştır. Nasıl izleneceği konusunda uzlaşı olmaması,
izleyen hekimleri ve hasta ailelerini endişelendirmektedir. Sıklığı ve etiyolojik nedenlerin oranları bölgeden bölgeye
değişiklik göstermekle birlikte %0.13 ile %1,9 arasında değişmektedir. Obezlerde ise bu oran %6’ lara kadar çıkmaktadır. Son dönemde prematürite, total parenteral beslenme ve ilaç kullanımının artması ile birlikte infant dönemde safra
kesesi taşı görülme sıklığı da artmıştır.
Etiyoloji
Yapılan çalışmalar etiyolojide genetik bir yatkınlığın olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bazı durumlar taş oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Bu durumlar; hemolitik hastalıklar (orak hücreli anemi, talasemi, herediter sferositoz,
kalp kapak replasmanı), uzun süreli total parenteral nütrisyon, enfeksiyon/sepsis, çocukluk çağı kanserleri, kemik
iliği transplantasyonu, Down sendromu, bazı ilaçlar (diüretik, seftriakson), geçirilmiş karın cerrahisi, obezite, biliyer
anatomik anormallikler ve Crohn hastalığıdır. Ayrıca diyet alışkanlıklarının da safra taşı oluşumunda etkili olduğu
unutulmamalıdır. Yüksek fruktoz ve yağ alımı, düşük lif ve C vitamini tüketimi safra taşı oluşum riskini arttırırken vejeteryan beslenme azaltmaktadır.
Patogenez
Safranın içeriğini; büyük oranda su (%82), safra asitleri (primer, sekonder, tersiyer) (%12), fosfolipidler (%4), kolesterol
(%0,4) ve diğer maddeler (bilirubin, elektrolitler, ilaclar vs) oluşturur. Safra taşı patogenezinde bu birleşenlerin oranlarının değişmesi, nükleasyon (kolesterol monohidrat kristallerinin çökmesi), safra kesesi ve intestinal hipomotilite
yatmaktadır. Bunun sonucunda da kolesterol, siyah pigment, kahverengi pigment ve kalsiyum karbonat olmak üzere
4 çeşit safra taşı görülmektedir. Kolesterol taşları %70 oranda kolesterolün yanı sıra bilirubin ve kalsiyum karbonat
içerirken, siyah pigment taşları indirekt bilirubinin kalsiyum tuzlarından oluşur ve hemoliz ile ilişkilidir. Kahverengi pigment taşları kalsiyum bilirubinat ve yağ asitlerinden oluşur, enfeksiyonla ilişkilidir. Kalsiyum karbonat taşları ise geçici
sistik kanal obstrüksiyonu sonucu artan müsin sekresyonunun asit tampon kapasitesinin artması sonucu kalsiyum
tuzlarının daha kolay çökmesi ile oluşmaktadır.
Klinik ve Görüntüleme
Safra kesesi taşı olan hastaların çoğu (%75) asemptomatiktir. Hastalar biliyer kolik (sağ üst kadranda karın ağrısı, bulantı-kusma) ile gelebileceği gibi akut kolesistit, kolanjit ve pankreatit gibi komplikasyonlarla da başvurabilmektedir.
Safra taşlarını değerlendirmede en sık kullanılan yöntem ultrasonografidir. Bunun yanında safra yolları, pankreatik kanalı ve komplikasyonları değerlendirmek amacıyla bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
ve manyetik rezonans kolanjiopankreatografi (MRCP) de kullanılmaktadır.
Tedavi
İzlem süresince hastaların 1/3 ‘ünde taş kaybolabilmektedir. Özellikle süt çocuğu döneminde oluşan safra taşları, içeriği nedeniyle tedavisiz daha yüksek oranlarda rezolüsyona uğramaktadır. Rastlantısal olarak tanı alanlarda izlemde
komplikasyon gelişme olasılığı %5 kadardır ve başlıca komplikasyonlar koledokolityazis, pankreatit ve kolesistittir.
Asemptomatik hastalarda tedavi tartışmalıdır. En sık kullanılan medikal tedavi ise ursodeoksikolik asittir. Aşağıda
safra kesesi taşı tedavisinde kullanılan veya çalışma aşamasında olan medikal tedaviler verilmiştir.
Ursodeoksikolik asit: Safranın kolesterol konsantrasyonunu azaltır ve kolesterolün kristal nükleasyonunu geciktirir.
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Etkinliği tartışmalı olup fonksiyonel safra kesesi ve patent sistik kanalı olan, nonkalsifiye, kolesterolden zengin, <5
mm’ den küçük safra taşlarına, intrahepatik litiazise ve kolesistektomi sonrası nüks koledokolitiazise önerilmektedir.
HMG-CoA redüktaz inhibitörleri: Hem kolesterol sentezini hem de bağırsaktan kolesterol emilimini azaltır. Çocukta
rutin kullanılmamaktadır. Ancak çocukluk çağında obezitenin ve kolesterol yüksekliğinin giderek arttığı düşünülünce
kullanım sıklığının artması beklenmektedir.
Ezetimibe: Niemann Pick C1-like 1 (NPC1L1) yolağını bloke ederek kolesterolün intestinal absorbsiyonunu kontrol
eder. Çocukta kullanımı henüz bulunmamaktadır.
Nükleer reseptör ligandları: Liver X receptor (LXR) VE farnesoid X receptor (FXR) üzerinden etki eder. Hepatosit çekirdekleri içerisinde kolesterol-safra metabolizmasını kontrol eder. Bu konuda çalışmalar oldukça kısıtlıdır.
Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi (ESWL): Safra kesesinde 2 cm’den büyük tek taşı olan hastalarda kullanılabilir.
Ancak komplikasyon (pankreatit ve kolesistit) gelişme riski yüksek olduğu için seçilmiş vakalarda tercih edilmelidir.
Safra taşlarının medikal tedavisi için çeşitli tedavi yöntemleri denenmiş; ancak hiçbir yöntemden istenen sonuç alınamamıştır. Safra taşlarının günümüzde bilinen en etkin tedavisi kolesistektomidir. Laparoskopik kolesistektomi, avantajları (hızlı iyileşme, hastanede yatış süresinde azalma, postoperative ağrı azlığı, kozmetik) nedeniyle son dönemde
açık kolesistektominin yerini almıştır.
Safra kesesi taşı için uygulanan bir diğer girişimsel tedavi yöntemi ise endoskopik retrograd kolanjiopankreatografidir (ERCP). ERCP, hem endoskopik hem de floroskopik bir yöntem olup tanı ve tedavide kullanılmaktadır. Koledok
taşlarının çıkarılmasında tercih edilmektedir. Çocuklarda erişkine göre komplikasyon (kanama, pankreatit) riski daha
yüksektir.
Çocuklarda safra kesesi taşlarının tedavisinde ne zaman medikal ne zaman cerrahi tedavi verilmesi gerektiği konusunda bir kılavuz bulunmamaktadır. Avrupa Karaciğer Çalışmaları Birliği (European Association for the Study of
the Liver- EASL) kılavuzları bu konuda bize yön gösterici olmaktadır. Bu kılavuza göre laparoskopik kolesistektomi
endikasyonları, semptomatik safra kesesi hastalığı, safra kesesinde kalsifikasyon, safra kesesinde >3 cm taş ve akut
kolesistittir. Zamanlama ise kolesistektomi için akut kolesistitte ilk 24 saat, hafif biliyer pankreatitte ise ilk 48-72 saattir. Bir obstruksiyon bulgusu varsa en kısa zamanda, ciddi biliyer pankreatit varsa ilk 72 saatte ERCP, ERCP sonrası
ise ilk 72 saatte kolesistektomi önerilmektedir.
Diez ve arkadaşlarının 2021 yılında yayınladığı çalışmada; çocuklarda akut kolesistit için ilk 24 saatte kolesistektomi
önerilmektedir. Koledokolitiazis, kolanjit ve biliyer pankreatitte ise en kısa zamanda ERCP ve ERCP’den 6 hafta sonra
kolesistektomi yapılması gerektiği belirtilmektedir (Tablo 1).
Bir diğer tartışma konusu da ERCP sonrası kolesistektomi mi, yoksa cerrahi ile birlikte safra kanalı eksplorasyonu mu
tercih edilmelidir? ERCP konusunda deneyimin artması ile birlikte komplikasyon oranı azalmaktadır. Ancak yine de
çocuklarda riskli bir durumdur. Ayrıca ERCP sonrası kolesistektomi maliyeti daha yüksektir. Son dönem çalışmalar
intraoperatif safra kanalı eksplorasyonunu önermektedir.
Sonuç olarak, safra kesesi taşları sıklığı giderek artmaktadır. Medikal tedaviler yeterli gelmemektedir. Cerrahi zamanlama konusunda çocuklarda henüz bir kılavuz bulunmamaktadır. Bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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Tablo 1. Safra kesesi taşı olan çocuklarda izlenecek algoritma
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Kemik iliği transplantasyonu sonrası karaciğer komplikasyonları
Dr. Ceyda TUNA KIRSAÇLIOĞLU

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN), bir vericinin kök hücrelerinin alıcıya verilme işlemidir. Kök hücreler tek bir
klondan çoğalan, kendini yenileyebilen, farklı hücrelere dönüşebilen ve tutunabilen (engrafman) hücrelerdir. Hematopoetik kök hücreler kemik iliği, periferik kan ya da umblikal kord veya yenidoğan plasentasından toplanabilir. Verici
ve alıcı farklı kişilerse allojenik HKHN, aynı kişi ise otolog HKHN, idantik ikizler arasında ise singenik HKHN olarak
isimlendirilir. Doku uyumu da dahil, bağışıklık sistemiyle ilgili genlerin yoğun olarak bulunduğu ‘Doku Uygunluk Antijenleri Kompleksi’ (Majör Histokompatibilite Kompleks, MHC), insanda ‘İnsan Lökosit Antijenleri (Human leukocyte
antigen, HLA)’ olarak adlandırılmaktadır. HLA’da Sınıf I (A,B,C) ve Sınıf II (DR, DQ) alellerinin her birinden ikişer adet
olmak üzere beşi anneden, beşi babadan gelen toplam 10 adet farklı alel vardır. Alıcı-verici arasında bu 10 farklı alelden 9/10 ya da 10/10 uyum tespit edilirse tam uyumlu olarak kabul edilmektedir. En az 6/10 ya da 7/10 uyumluluk
olması ‘tam uyumlu olmayan (mis-match)’ olarak değerlendirilmektedir. HKHN’de temel amaç alıcının hematopoetik
sistemi yerine vericinin lenfohemotopoetik sistemini koymak yani engrafman sağlamaktır. Bunun için alıcıya kök
hücre infüzyonundan 1-2 hafta öncesinde, yoğun bir kemoterapi ve/veya tüm vücut ışınlamasının verildiği hazırlama
rejimi ile doğal bağışıklık sistemi ve T hücrelerin azaltılması ya da uzaklaştırılması amaçlanır. Kök hücre infüzyonu
sonrasında görülen aplastik fazı takiben yaklaşık 14. günde alıcının verilen kök hücreyi kabul etmesi ve sonrasında
yeni kan hücreleri ve bağışıklık hücreleri üretmeye başladığı engrafman fazı görülür. Kök hücre infüzyonu sonrası ilk
100 gün erken dönem, 100 günden sonrası ise geç dönem olarak kabul edilmektedir. Kök hücre naklinde erken ve
geç dönemde farklı sistemlerle ilişkili komplikasyonlar görülebilmektedir. Karaciğer ilişkili komplikasyonlar evrelere
göre Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 Hematopoetik kök hücre infüzyonu sonrası görülen karaciğer komplikasyonları
Erken evre




İlaç toksitesi


Hazırlama rejimi (siklofosfamid, total vücut ışınlaması, busulfan, bis-kloroetilnitrozüre)



Kalsinörin inhibitörleri



Antifungaller (Azol grubu)

Enfeksiyonlar


Viral enfeksiyonlar/viral reaktivasyon



Bakteriyel enfeksiyonlar, sepsis



Fungal enfeksiyonlar



İskemik karaciğer hastalığı



Sinüzoidal obstrüksiyon sendromu



Akut graft versus host hastalığı



Kolesistit



Post transplant lenfoproliferatif hastalık



Hiperalimentasyon
Geç evre



Kronik graft versus host hastalığı



Demir aşırı yüklenmesi
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İlaç toksitesi



Kronik viral hepatit



Hastalık rekürrensi



Malignensi (Post transplant lenfoproliferatif hastalık, hepatoselüler karsinom)



Fokal nodüler hiperplazi



Safra kesesi hastalıkları



Karaciğer fibroz/sirozu, nodüler rejeneratif hipeerplazi (Sinüzoidal obstrüksiyon sendromu, hemosiderozis
ya da viral enfeksiyona ikincil)

İlaç ilişkili karaciğer hasarı
En sık siklosporin ile myeloablatif tedavi ± total vücut ışınlaması, amfoterisin, metotreksat ve azol antifungal tedavileri ile ilişkilendirilmiştir. Doz bağımlı ya da idiosenkrazik olabilir. Hepatoselüler, kolestatik ya da otoimmun hepatit
benzeri hasar görülebilir.
Enfeksiyonlar
HKHN sonrası karaciğeri etkileyen enfeksiyonlar başlıca morbidite ve mortalite nedenidir. Engrafman öncesi, engrafmandan hemen sonra ve 3 aydan sonraki geç dönemde farklı enfeksiyöz komplikasyonlar görülebilir. HKHN öncesi verilen hazırlama rejimi ile ilişkili olarak gelişen nötropeni ve mukozal hasar nedeniyle engrafman öncesi erken
dönemde, özellikle bakteriyel enfeksiyon gelişme riski yüksektir. Bu dönemde Kandida ve Herpes simpleks virüs
enfeksiyonu da görülebilir. Sepsis ya da bakteriyemi varlığında karaciğer etkilenimi, sepsis ilişkili kolestaz görülebilir.
Ayrıca GvHH gibi özellikle immunsupresyonun artırıldığı dönemlerde konak birçok patojene duyarlı hale gelmektedir.
Kronik hepatit B taşıyıcılarında ya da anti-HBc IgG izole pozitif olan alıcılarda engrafman sonrası dönemde hepatit B
reaktivasyonu görülebilir. Hepatit C virüs enfeksiyonu olan hastalarda karaciğer hasarı T hücre yanıtı bağımlı olacağı
için, genellikle immun yeniden yapılanma sonrasında hepatit bulguları görülmektedir. Özellikle ileriki yıllarda HCV
ilişkili kronik hepatit, siroz ve hepatoselüler karsinom gelişme riski vardır. Ayrıca HKHN sonrası hepatit geliştiğinde
düşük endemik bölgelerde bile hepatit E virusü araştırılmalıdır. HKHN sonrasında Adenovirüs enfeksiyonu asemptomatik viremi, gastrointestinal ve respiratuvar sistem tutulumu, hemorajik sistit, hepatit ve ağır dissemine hastalığa
HKHN sonrası her dönemde neden olabilir. Herpes simpleks virüs sıklıkla pre-engrafman döneminde, 2-3. haftada
reaktivasyon ile herpes hepatitine yol açabilir. Human herpes virüs-6 ve Sitomegalovirüs’ün genellikle engrafman sonrası ilk 3 ayda yani erken dönemde, Varisella Zoster virüs ve Ebstein-Barr virüs ise geç dönemde (>100 gün) reaktivasyonları görülmektedir. HKHN sonrasında yoğun immunsüpresif rejime bağlı olarak dissemine fungal enfeksiyonlar
ile karaciğer etkilenimi olabilir. Kandida enfeksiyonu sıklıkla erken engrafman döneminde görülür. En sık Candida ve
Aspergillus görülse de, Kriptokok, Histoplazmozis, Blastomikoz, Koksidiomikoz enfeksiyonu ilişkili hepatit görülebilir.
Hepatik sinüzoidal obstrüksiyon sendromu (SOS)
Daha önce veno-oklüziv hastalık olarak isimlendirilen sinüzoidal obstrüksiyon sendromu ağrılı hepatomegali, serum
bilirubin düzeylerinde artış ve sıvı birikimi ile vücut ağırlığında artış ile karakterize klinik bir durumdur. HKHN’de SOS
görülme sıklığı % 5-70 olarak bildirilmiştir. Hazırlama rejimi ile ilişkili olarak geliştiği düşünülmektedir. Verilen kemoterapi ilaçları ve tüm vücut ışınlamasının sinüzoidal endotel hücre hasarına neden olması ile başlayan olaylar zincirinin
karaciğer hasarına yol açtığı düşünülmektedir. HKHN’de hazırlama rejiminde yüksek dozda kullanılan siklofosfamid
ve busulfan gibi toksik ilaçların sinüzoidal endotel hasarına yol açması, mukozal bariyerin zayıflaması, dökülen hasarlı epitelin ve ayrıca eritrosit, lökosit gibi hücrelerin oluşan yarıklardan geçerek Disse aralığında birikmesi sinüzoidal
kan akımının bozulmasına ve tıkanıklığa yol açtığı düşünülmektedir. Ayrıca bu artıkların kan akımı yönünde ilerleyerek
terminal hepatik venüllerde birikimi, peri-sinüzoidal stellat hücrelerin ve terminal hepatik venüllerdeki subendoteliyal
fibroblastların proliferasyonu ile ekstraselüler matriks birikimi hepatik venüllerde daralma, parsiyel ya da tam tıkanmaya neden olabilir. Ayrıca hasarlanan hücrelerden salınan sitokinler ile başlayan proenflamatuvar süreç, protrombotik olayın başlamasında katkıda bulunmaktadır. Plazminojen aktivatör inhibitör-1, von Willebrand faktör, interselüler
adhezyon molekülü, trombomodülin, tümör nekroz faktör alfa, interselüler adhezyon molekülü, vasküler adhezyon
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molekülü, vasküler endoteliyal büyüme faktörü ve indüklenebilir nitrik oksid sentetaz salınım ve ekspresyonu arttığı
saptanmıştır. Sinüzoidal akımın bozulması, embolizasyon ve post sinüzoidal portal hipertansiyona yol açabilmektedir. Başlangıç sinüzoidal endotel hücre hasarı şeklinde olsa da, zamanla hepatosit disfonksiyonu da gelişmektedir.
SOS gelişiminde hasta ile ilişkili ve HKHN ilişkili bazı risk faktörleri olduğu bildirilmiştir. HKHN’yi gerektiren esas
hastalık, yaş, karaciğerin nakil öncesi durumu, nakil öncesinde hastalığı için verilen tedaviler, ferritin düzeyinin yüksek olması, genetik predispozisyon hasta ilişkili; HKHN’nin tipi, sayısı, hazırlama rejiminde kullanılan ilaçlar ve nakil
sonrası erken dönemde gelişen enfeksiyonlar, ilaç kullanımı, akut graft versus host hastalığı gibi durumlar nakil ilişkili
risk faktörleridir. Başlıca klinik bulgular ağrılı hepatomegali, sarılık, asit gelişimi ve ağırlık artışı olmasıdır. Tanı için
başlıca hepatomegali, kilo artışı ve bilirubin düzeylerinin dikkate alındığı farklı kriterler kullanılmaktadır. Baltimore
ve Modifiye Seattle kriterlerine göre belirti ve bulguların ilk 20 günde ortaya çıkması gerekse de, Kan ve Kemik İliği
Nakli için Avrupa Topluluğu kriterlerine göre başlangıç zamanı için bir sınırlama yoktur. Ayrıca bilirubin, transaminaz,
böbrek fonksiyonları, başlangıca göre kilo alımı, refraktör trombositopeni, asit varlığına göre SOS şiddeti değerlendirilmektedir. Laboratuvar bulguları olarak konjuge bilirubin ve transaminazlarda artış, albumin düşüklüğü, protrombin
zamanında uzama, trombositopeni görülebilir. Ultrasonografi (USG) ile karaciğer büyüklüğü ve asit varlığı değerlendirilebilir. Portal venöz Doppler USG’de erken dönemde bulgu olmayabilir, tanı için özgül ve gerekli değildir. Kanama
riski yüksek olması nedeni ile karaciğer biyopsisi tanı için gerekli değildir, sadece karaciğer hastalığının nedeni açıklanamayan olgularda yapılır. Tedavi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Sıvı ve sodyum dengesinin sağlanması,
sıvı yüklenmesinin önlenmesi, hepatotoksik ve nefrotoksik ajanlardan kaçınmak, dikkatli diüretik kullanımı, gerekirse
parasentez yapılması gibi destekleyici tedaviler verilmelidir. Tedavide defibrotid kullanılır. Profilaktik olarak ursodeoksikolik asit kullanımının faydası olabilir, yüksek riskli hastalarda profilaktik defibrotid kullanımı düşünülebilir.
Graft versus host hastalığı (GvHH)
Gastrointestinal sistem ve cilt tutulumu ile karşılaştırıldığında karaciğerde GvHH görülme sıklığı düşüktür. Verici T
hücrelerinin, alıcı da nakil edilen hücreleri reddedemeyecek kadar immunkomprese olduğunda, alıcı kişi verici doku
antijenlerini eksprese etmiyorsa ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle akraba dışı nakillerde ve tam HLA uyum olmayan
nakillerde daha sıktır. Akut GvHH sıklıkla HKHN sonrası ilk 100 günde, özellikle engrafmandan sonra (>15 gün) gelişir. Genellikle gastrointestinal ve cilt GvHH’nı takiben ortaya çıkar. İzole karaciğer tutulumu nadirdir. Karaciğer GvHH
asemptomatik bilirubin yüksekliği olmadan alanin aminotransferaz (ALT) ve alkalen fosfataz yüksekliği ile ya da yavaş
ilerleyen bilirubin artışı ile giden kolestaz tabolsu ya da karaciğer dekompansazyon bulgusu olmadan aniden ALT ve
aspartat aminotransferaz (AST) düzeylerinde 10 kattan daha fazla artış ile tanı alabilir. Karaciğer biyopsisinde küçük
safra kanallarının hasarının tipik bulgularının görülmesi akut GvHH için tipiktir. Tanı klinik bulgular, diğer karaciğer hasarı yapan nedenlerin dışlanması ve histopatolojik olarak safra kanal değişikliklerinin gösterilmesi ile konulur. Enfeksiyöz nedenler dışlanınca diğer tedavilere devam edilerek intravenöz metilprednizolon tedavisi başlanmalıdır. Ancak
immunsüpresif tedavinin artırılmasına rağmen olay ilerleyebilir ve kronik GvHH gelişebilir. Kronik GvHH, HKHN’nin
100 gün sonrasında farklı bulgularla ortaya çıkabilir. Bunlar bilirubin, alkalen fosfataz, gama-glutamiltransferaz artışı
ile giden progresif bir kolestaz, asemptomatik karaciğer enzim yüksekliği ya da akut selüler hasar bulguları olabilir.
Histopatolojik değişiklikler akut GvHH’na benzer ancak sıklıkla safra duktus proliferasyonu, kronik persistan hepatit,
lobüler hepatit, köprüleşme nekrozu, duktopeni gibi kronik değişiklikler görülür. İmmunsüpresif tedaviye yanıt düşüktür, uzun süreli tedavi gerekebilir, karaciğer sirozu gelişen hastalarda karaciğer nakli bir tedavi seçeneğidir.
Demir yüklenmesi
Çoklu eritrosit transfüzyonu ve diseritropoezin bağırsaktan demir emiliminde artışa yol açması nedeni ile özellikle
uzun dönemde karaciğerde demir birikimi olabilir. Ayrıca thalessemi nedeni ile HKHN yapılanlarda nakil öncesi demir
yükünün fazla olması da olumsuz etkilemektedir. Serum ferritin düzeyi karaciğer dokusu demir deposunu yansıtmamaktadır. Ferritin düzeyleri GvHH, viral hepatitlerde, enflamatuvar ve enfeksiyöz durumlarda da artmaktadır. Demir
spesifik kantitatif magnetik rezonans inceleme ile karaciğerdeki demir yükü ölçülebilir. Karaciğer demir içeriği, kuru
demir ağırlığı ile değerlendirilebilir ve tedaviye karar verilir.
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Karaciğerde kitle ve malignensi
HKHN sonrasında geç dönemde fokal nodüler hiperplazi görülme sıklığı artmıştır. Ayrıca nodüler rejeneratif hiperplazi, siroz görülebilir. EBV-ilişkili lenfoproliferatif hastalık sıklıkla HKHN sonrası ilk 1 yılda görülmektedir. Hepatoselüler
karsinoma görülme riski özellikle kronik HCV enfeksiyonu olanlarda yüksektir.
Otoimmunite
HKHN sonrası hematolojik ya da hematolojik olmayan otoimmun hastalık şeklinde görülebilir. Otoimmun hepatit çok
nadir de çocuklarda HKNH sonrası bildirilmiştir.
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Besin Alerjisi Olan Çocuklarda Aşılama
ÇIĞDEM ÖMÜR ECEVİT
SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, İzmir

Hiçbir buluş; aşılar kadar insan hayatı kurtarmayı başaramamıştır. CDC, 20. yy’ın en önemli 10 halk sağlığı uygulamaları arasında liste başı olarak aşılama uygulamalarını ilan etmiştir. Aşılama sayesinde birçok enfeksiyon hastalığının
morbidite ve mortalitede azalma sağlanabilmiştir. Aşıları başlıca etkileri; ciddi yan etkileri ve ölüm riski olan hastalıklardan korumak, toplum bağışıklığı (herd immunity) sağlamak, aşılanması mümkün olmayan çocukları (kanser, ciddi
İY) korumak ve ölümcül olabilecek bulaşıcı hastalıkların eradikasyonunu sağlamak şeklinde özetlenebilir.
Yıllar içinde aşı reaksiyonlarının yanlış yönetimi ve değerlendirilmesi sonucunda aşı redid oluşmaya başlamıştır. Aşı
reddi sonucunda tekrar dozunun yapılmaması veya geciktirilmesi en önemli problemdir. Aşı reaksiyonları; non-alerjik
ve alerjik olmak üzere iki grupta incelenebilir. Alerjik olanlar erken ve geç tip olmak üzere ikiye ayrılır ve asıl ciddi reaksiyon erken tip alerjik reaksiyon grubunda olan anaflaksidir.
Aşılara bağlı alerjik rxn sıklığı, 1/50000 -1000000 doz, anaflaksi görülme sıklığı ise 0.65-1.53/1000000 doz olarak
bildirilmektedir. Anaflaksi sonucu ölüm (1/50000000 doz) ise çok daha nadirdir. Besin alerjisi olan çocuklarda, aşı
bileşenlerinden rezidüel kültürde yer alan yumurta, süt, maya ile stabilizatörler içinde olan jelatine karşı alerjik reaksiyon gelişebilmektedir.
Yumurta Alerjisi ve Aşılama
Yumurta alerjisi, yumurta proteininin sebep olduğu immünolojik reaksiyondyr. Süt alerjisinden sonra en sık görülen
alerjidir ve prevelansı ≈ %2 olarak bildirilmektedir. Yumurta alerjisi, aşılara karşı hipersensitivite reaksiyonuna sebep
olabilir. Yumurta alerjeni olarak tanımlanan birçok protein olmakla birlikte aşılarda yer alan yumurta alerjeni ovaalbumindir. Ovaalbumin değişen oranlarda olmak üzere başlıca influenza, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK), sarı
humma, kuduz ve tick-borne ensefalit aşılarında bulunmaktadır. Ovaalbumin en fazla oranda sarı humma aşısında
(≤ 16 μg/doz) bulunurken, influenza aşısında ≤ 1.6 μg/doz ve KKK aşısında ≤ 1 ng/doz miktarlarında yer almaktadır.
İnfluenza Aşısı-Yumurta Alerjisi
Mevsimsel influenza, özellikle belirli yüksek risk gruplarında artmış morbidite ve mortalite ile ilintili bir enfeksiyondur.
ABD’ de 2015-2016 influenza sezonunda, 308 000 hospitalizasyon ve bunların da 15 389’ unu 5 yaş altı çocuklar
oluşturmuştur. ABD’ de influenza nedeni ile tahmini ölüm sayısı 23 607/yıl (124 çocuk) olarak bildirilmiştir. İnfluenza
nedenli çocuk ölümlerinin %80-85’ini ise aşılanmamış çocuklar oluşturmuştur. CDC- ACIP-AAP ortak bildirgesinde;
≥6 ay tüm çocukların, ev içi veya dışı bu çocuklarla ilgilenen kişilerin, çocuk bakımı ile ilgilenen kişilerin, aspirin kullanan tüm çocukların ve tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasını önermiştir.
İnfluenza aşıları 3 kategoride sınıflanmaktadır;
1. Trivalan ve quadrivalan inaktive inflenza aşısı (IIVs)
2. Rekombinant influenza aşısı (RIV)
3. Trivalan ve quadrivalan zayıflatılmış canlı inflenza aşısı (LAIVs)
Hücre kültürü orijinli quadrivalan inaktive inflenza aşısı ccIIV4 ve RIV hariç diğer aşıların tümü tavuk yumurtası embriyosunda çoğaltılmaktadır. Ancak ccIIV4 için, aşı yapımına kadar olan süreçte yumurta kontaminasyonu ihtimali nedeni ile sadece RIV’ın yumurta protein içermediği düşünülmektedir. CDC ve ACIP 2017-2018 rehberlerinde, yumurta
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alerjisi olan hastaların influenza aşılaması ile aşağıdaki öneriler sunulmaktadır;
1. Yumurta alerjisi olan kişilere; alerji şiddetine bakılmaksızın influenza aşısı yapılmalıdır.
2. Yumurta alerjisi olan bireyleri aşılarken; normal aşılama önlemleri dışında özel bir önlem gerekli değildir. Aşılama
sonrası 30-60 dk gözlem süresi yeterlidir.
3. Yumurta bazlı olmayan influenza aşıları (ccIIV3, RIV3 ve RIV4) yumurta alerjisi olan hastalarda kullanılabilir ancak
tıbbi olarak gerekli veya tercih edilir değildir.
4. Canlı zayıflatılmış influenza aşısı (LAIV) onaylanmış olan yaş grubunda (2-49 yaş) yumurta alerjisi şiddetine bakılmaksızın yapılabilir. Aşı güvenli olarak belirlenmiş olup etkinliği konusundaki veriler çelişkilidir.
5. Yumurta alerjisi şüphesi olan bireyler aşılama öncesi yumurta alerjisinin şiddeti açısından alerji uzmanı tarafından
değerlendirilmeli ancak bu değerlendirme sürecinde aşılama ertelenmemelidir.
6. Yumurta tüketimi sonrası; ürtiker gibi hafif reaksiyon varsa aşılama 1. basamakta, ciddi reaksiyon varsa alerji uzmanı danışmanlığı ile hastanede yapılmalıdır.
Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) Aşısı-Yumurta Alerjisi
KKK morbidite ve mortalitesi oldukça yüksek olan hastalıklardır. WHO ve CDC 2019 verilerine göre 207500 kişi kızamık nedeni ile kaybedilmiştir ve bu sayı 2016 yılına göre %50 oranında daha fazladır.
KKK aşısı, canlı zayıflatılmış aşı olup; Kızamık-Kabakulak tavuk embriyolarından elde edilen fibroblast kültürlerinde,
kızamıkçık ise insan diploid fibroblast kültürlerinde üretilmektedir. KKK sonrası anaflaksi oranı, 1/1,8-14,4 milyon
dozda görülmektedir. KKK aşısı içerisinde alerjen olabilecek maddeler;
-0.5-1 ng/0.5 ml doz ovaalbumin
-14.5 mg jelatin /0.5 ml doz
-25 μg neomisin /0.5 ml doz şeklinde sıralanabilir.
Yumurta alerjisi olan çocuklarda KKK aşılaması ile ilgili öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir;
1. KKK aşısı ile deri testinin, aşıya karşı gelişebilecek alerjik reaksiyonu belirlemede pozitif ve negatif prediktif değeri
düşüktür. Ayrıca KKK aşısı ile desensitizasyon, alerjik reaksiyonları önlemede etkili değildir. Bu nedenlerden dolayı aşı
öncesi KKK ile deri testi ve desensitizasyon önerilmemektedir.
2. Yumurta alerjisi olan tüm çocuklar, rutin aşılamalarının yapıldığı merkezlerde aşılanabilir. Yumurta alerjisi olan bireyleri aşılarken; normal aşılama önlemleri dışında özel bir önlem gerekli değildir. Yalnızca yumurta ile ciddi anaflaksi
geliştiren çocukların hastanede aşılanması önerilmektedir.
3. Aşıya karşı dökümente edilmiş anaflaksi varlığında alerji uzmanı tarafından değerlendirilme önerilmektedir.
Jelatin Alerjisi ve Aşılama
Jelatin; tıbbi ürün, kozmetik ve yiyeceklerde bulunan hayvansal bir proteindir. Sığır veya domuz orijinli jelatin, canlı
veya inaktif aşılarda stabilizatör olarak kullanılmaktadır. Sığır veya domuz ile süt alerjisi olanlarda, sığır veya domuz
jelatinine karşı çapraz reaksiyon gelişebilir. Sığır eti alerjisi olanlarda, %16 IgE jelatin antikorları, domuz eti alerjisi
olanlarda; %38 IgE jelatin antikorları saptanmaktadır. Aşı yapılacak kişide anti-jelatin IgE varlığı, jelatin içeren aşı ile
alerjik reaksiyon riskini artırır.
Jelatin en fazla KKK, kuduz, su çiçeği ve zona aşılarında bulunur. CDC’nin sığır veya domuz eti alerjisi olanlarda jelatin
içeren aşılarla ilgili net bir önerisi yoktur. Çalışmalar doğrultusunda genel öneriler aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
1. Jelatin içeren yiyecek ile alerji ve sığır/domuz eti alerjisi varlığı jelatin içeren aşı yapmadan önce sorgulanmalıdır.
2. Olgular, aşılama öncesi alerji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
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Jelatin ile ani alerjik reaksiyon varlığında, deri testi ve serum spesifik IgE antikorları bakılır. Gerekirse jelatin içeren aşı
ile deri testi yapılır. Test negatif ise tam doz aşı yapılır, pozitif ise kademeli artan dozda aşılama önerilir.
Süt Alerjisi ve Aşılama
Süt alerjisi infantil dönemde en sık görülen besin alerjisi olup prevelansı %2-3 olarak bildirilmektedir. Süt proteinlerini
%80 kazein ve %20 whey oluşturmaktadır. ≈20 farklı süt proteini alerjiden sorumlu tutulmaktadır. Kazein başlıca; DTP,
DT, Tdap, OPV, PCV-13 ve KKK aşılarında bulunmaktadır. Sütten elde edilen Casamino asit ortamında işlenen bu aşılar
residüel kazein içerir.
Süt alerjisi olan kişilerde en fazla reaksiyon DTP, DT ve Tdap aşılarında görülebilir. Bu aşılarla gerçek alerjik veya ani
hipersensitivite reaksiyonu görülme oranı 2/1 milyon doz iken, anaflaksi 0.95/1 milyon dozdur. Ancak bu aşılarda asinine hangi komponentine karşı anaflaksi geliştiği net değildir. Ayrıca kazein ile deri delme testi veya sp IgE analizleri
reaksiyonu tahminde etkisizdir. Kazein; ciddi süt alerjisi ve yüksek sp IgE olanlarda anaflaksi ile sonuçlanabilir. Ancak
yapılan çalışmalarda, ciddi süt alerjisi olanlarda dahi aşının iyi tolere edildiği ve aşı reaksiyonunun ilk dozda değil,
tekrarlayan dozda geliştiği bildirilmektedir.
Süt alerjisi olan hastalara kazein içeren aşılar yapılırken aşağıdaki öneriler doğrultusunda hareket edilebilir;
1. Aşılama, alerji şiddetine bakılmaksızın 1. basamakta ve geciktirilmeden yapılmalıdır.
2. Normal aşılama önlemleri dışında özel bir önlem gerekli değildir;


Kazein miktarına göre aşılama,



Aşı ile deri testi,



Bölünmüş veya artan dozda aşılama,



Özel bekleme süresi veya spesifik medikasyon önerilmez

3. Aşı sonrası ciddi reaksiyon varlığında alerji uzmanına yönlendirilmelidir.
Maya Alerjisi ve Aşılama
Saccharomyces cerevisiae (fırıncı veya bira mayası) kültürleri birçok aşının içeriğinde yer alır. Bu aşılar arasında; Hepatit B aşısı (< 25 mg/doz) ve HPV4 aşısı (< 7 mcg/doz), 13 valanlı konjuge pnömokok aşısı (PCV-13), meningokok
ve oral tifo aşıları sayılabilir. Maya alerjisi olanlarda, maya proteinlere karşı anaflaksi çok nadirdir. Maya özellikle tahıl
ürünlerinden elde edilen yiyeceklerde bulunur.
Maya alerjisi olan bireyler aşılanırken, mümkünse maya içermeyen aşı ile aşılama (örn.HPV2) önerilmektedir. Olgularda ciddi maya reaksiyonu hikayesi (+) ise, HBV ve HPV aşısı öncesi alerji uzmanı değerlendirmesi gereklidir. Saccharomyces cerevisiae ile deri delme testi (+) ise maya içeren aşı ile cilt testi yapılmalıdır. Aşı ile cilt testi pozitif ise artan
dozda aşılama, negative ise olağan aşılama ve aşı sonrası 30-60 dk. gözlem önerilmektedir.
Sonuç olarak; aşılama sonrası ciddi duyarlılık gözlenme olasılığı son derece düşük olmakla birlikte, tüm aşılamalar
sırasında anafilaksiye müdahale edebilecek yetkinlikte çalışanın ve ekipmanın hazır olması gerekmektedir. Kliniği
olmayan olgularda, sadece alerjen duyarlılığı/ailede alerji varlığı gibi nedenlerle aşılama geciktirilmemeli ve aşılama
normal prosedürü ile yapılması yeterlidir. Aşılamade gecikmelere ve aşı reddine sebep olmamak adına aşılama bilgisi aileye besin alerjisi tanısı konduğu an verilmelidir. Özellikle yumurta alerjisi olan ya da olduğundan şüphe edilen
çocukların KKK aşılamalarının 1. basamak sağlık kuruluşlarında uygulanmasında sakınca yoktur.Aşıya veya komponentlerine karşı anaflaksi veya ciddi sistemik reaksiyon gelişen olgular alerji uzmanlarınca değerlendirilmelidir.
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Çocuklarda Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu
DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF SAĞ
Kanuni EA Hastanesi Numune Kampüsü, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü, Trabzon

Mikrobiyota; başta bakteriler olmak üzere, virüs, mantar ve birçok ökaryotik mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Ayrıca insan vücudundaki bakteri genomu, insan genonumdan 150 kat daha fazla olup sadece intestinal mikrobiyotada
bile 1014 bakteri hücresi yaşamaktadır (1). Mikrobiyotamızın büyük kısmı başta sindirim sistemi olmak üzere deri,
genitoüriner system ve solunum sisteminde kolonize olmuştur. Sindirim sistemi, çok geniş yüzey alanı ve mikroorganizmalar için zengin besin öğeleri içermesi nedeniyle kolonizasyon için en uygun ortamı sunmaktadır. Bu nedenle
kolon, tek başına vücudumuzdaki mikroorganizmaların %70’inden fazlasını barındırmaktadır (2). Beslenme, konağın
genetik yapısı, yaşı, stres seviyesi, çevresel ve kültürel faktörler, antibiyotik kullanımı, hijyen koşulları gibi birtakım
faktörler mikrobiyotamızın şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Şekil-1: İntestinal mikrobiyotanın oluşumu ve gelişimi.

Mikrobiyotanın; i) metabolik fonksiyonlar (sindirim, vitamin sentezi), ii) mukozal immünitenin oluşturulması, iii) antimikrobiyal ürünlerin sentezi, müsin tabakası oluşturulması ile patojenlerin uzaklaştırılmasında (protektif) önemli
rolleri bulunmaktadır. Disbiyozis ise kanser, obezite, bağırsak hastalıkları, karaciğer yağlanması, depresyon, panik
atak, kaygı bozuklukları, Parkinson, Alzheimer gibi birçok hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. (3).
Fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT); sağlıklı mikrobiyotaya sahip bir donörün gaytasını, hasta bireyin sindirim
sistemine transfer eden bir prosedürdür. Lavman, kolonoskopi, nazo-gastrik tüp veya oral kapsüller yolla gastrointestinal sisteme dışkı maddesinin geçişi sağlanabilir (en etkin yöntem kolonoskopi ve lavman). FMT sayesinde, alıcının
intestinal mikrobiyal biyoçeşitliği artarak mikrobiyota topluluğu değiştirilir (4). Geçmişte Çin’de 4. yüzyılda ishal sal-
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gınlarında oral yolla, akabinde 17. yüzyılda hayvanlarda ve ilk kez 1958 yılında ağır Clostrudium difficile enfeksiyonu
olan bir hastada enema yoluyla kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır (5,6). Kullanımı bu kadar eskiye dayanan bu
yöntem ile disbiyozisi olan hasta bireyin florası, sağlıklı mikroorganizmalarla değiştirilerek vucudun metabolik dengesinin tekrar düzeltilmesi sağlanmaktadır (7). Uzun yıllar öncesinde de uygulanan bu yöntem, son 10 yılda oldukça sık
kullanılmaya başlanmış ve yapılan çalışmalarda faydası kanıtlanmıştır. Etkin ve kolay uygulanabilen bir yöntem olan
FMT ile tekrarlayan Clostridium difficile (TCD) enfeksiyonunda antibiyotik tedavisinin önüne geçilmiş ve %98’e varan
kür oranı elde edilmiştir (8). Bunun dışında inflamatuvar bağırsak hastalığı, otizm, metabolik sendrom gibi hastalıklarda da FMT ile olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Bağırsakta yaşayan ve nöronal fonksiyon üzerinde olumlu etkileri olan bakteriler “psikobiyotik” olarak adlandırılır.
Psikobiyotikler; nörohormonları, nörotransmiterleri ve nöropeptidleri salgılayarak immünolojik, endokrin sistemde ve
metabolizmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle beyin fonksiyonu üzerinde etkileri büyük olup bu etkileşime
“bağırsak-beyin aksı” denmektedir. Psikobiyotikler mukozal sızıntıyı, nöroinflamasyonu ve dolayısıyla nöropsikiyatrik
semptomların şiddetini azaltmaktadır (9). Bacteroides fragilis’in otizm’de semptomları azalttığı bildirilmiştir (10).
Literatür incelendiğinde; FMT’nin birçok hastalıkta uygulandığı görülmektedir. Erişkin ve çocuk hastaların olduğu bir
derlemede; 844 FMT uygulanmış (11’i çocuk), endikasyonlar %76.3 oranında TCD enfeksiyonu, %13.2 İBH, yaklaşık
%2 kronik kabızlık olarak belirlenmiştir (nadir endikasyonlar; İBS, antibiyotik ilişkili ishal, karın ağrısı ve metabolik
sendrom). FMT’ye yanıt oranları ise; TCD enfeksiyonunda %50-100, İBH’da %33-100 oranında saptanmıştır (4-7). Başka bir derlemede, çocuk hastalarda uygulanan FMT’nin TCD enfeksiyonu için kür oranı %80-100, İBH’nin ise %66.6100 olduğu görülmüştür (11). Gough ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada; 317 Crohn hastasına FMT uygulanmış ve %92
oranında klinik düzelme saptanmıştır (12). Karolewska-Bochenek ve ark.nın rapor ettiği bir çalışmada; İBH›sı olan 10
çocuk hastaya 2 hafta arayla toplam 8 doz FMT uygulanmış, 3/8 (%37.5) ülseratif kolit ve 2/2 (%100) Crohn hastasında klinik remisyon kaydedilmiştir (13). Goyal ve ark.’nın çocuklarda prospektif olarak yaptığı bir çalışmada ise, 21 IBH
hastasına tek doz FMT uygulanmış, 1. ve 6. ayda % 57 ve % 28 oranında klinik yanıt tespit edilmiştir. Yanıt verenlerin
FMT’den 1 ay sonra mikrobiyom çeşitliliğinde artış gösterilmiş olsada, 6. ayda bu değişikliklerin başlangıç noktasına
geri döndüğü tespit edilmiştir (14). Bunun yanında idiyopatik trombositopenik purpura (İTP), artrit, sistemik lupus
eritematozus, Sjogren sendromu gibi otoimmun hastalıklarda intestinal mikrobiyotada değişikler olduğu kanıtlanmış
ve bu hastaların tedavisinde FMT’nin katkısı olabileceği gözterilmiştir (15).
Türkiye’de Uygun ve arkadaşlarının erişkin hastalarda yaptığı bir çalışmada; 30 refrakter ülseratif koliti olan hastaya
FMT yapılmış ve hastalar 12 haftalık bir tedavi süreci ardından tekrar değerlendirimiş. Tüm hastalar immünsüpresif
tedavi (steroid, mesalamin, azatiyopürin) almakta olup bazı hastalar ise anti-TNF almakta iken relaps gelişen hastalardan oluşmaktaymış. FMT’nin kür oranı ülseratif kolitli hastalarda %70 (n=21) olarak tespit edilmiş. Ciddi yan etkisi
gözlenmemiş olup bazı hastalarda bir gün süren hafif ishal, karın ağrısı olmuş ve bu hastalar ayaktan tedavi edilmişler
(14-16).
Fekal mikrobiyota transplantasyonunun yan etkileri incelenecek olursa; akut dönemde sedasyona ve nazogastrik
yolla FMT yapılmasına ikincil gelişen aspirasyon, sepsis ve eksitus vakaları rapor edilmiştir. Bunun dışındaki vakaların çoğunda hafif ve kendini sınırlayan semptomların olduğu bildirilmiştir. Şu an için uzun vadede görülen bir yan etki
bildirilmemiştir (11). Ancak çocuk ve erişkinlerin mikrobiyota dağılımı birbirinden farklı olduğu için erişkin mikrobiyotasının çocuklara uygulanmasıyla immun yaşlanma-mikrobiyom olabileceği için uzun vadede çocuklarda nasıl bir
etki yaratacağı bilinememektedir.
Sonuç olarak çocuklarda FMT uygulaması tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. FMT‘nin birçok hastalığın tedavisine katkıda bulunabileceği öne sürülmekte olup bu konuda yapılan çalışmalar devam etmektedir.
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Parenteral Beslenme Ürünleri
DOÇ. DR. EYLEM SEVİNÇ
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji B.D. Karabük-TÜRKİYE

Giriş
Parenteral beslenme (PB) besinlerin gastrointestinal yoldan alınmasının mümkün olmadığı durumlarda hastaların
gereksinimlerinin santral bir vene yerleştirilen kateter yoluyla verilmesidir. Proteinler, karbonhidratlar (KH), lipitler,
vitaminler, elektrolitler, eser mineraller PB bileşenlerini oluşturur (1).
1. AMİNOASİT SOLUSYONLARI
PB de çocuklar için ideal aminoasit solüsyonu amonyak yükü düşük kristalize özelikte olması, tüm esansiyel aminoasitleri, daha az oranlarda nonesansiyel aminoasitleri içermesi ve %6-10’ luk çözelti şeklinde hazırlanması tavsiye
edilir. Ayrıca PB solüsyonları hazırlanırken her bir gram başına 30-40 kcal gibi bir protein dışı enerji sağlayacak şekilde
dozlarda verilmeside gerekir.
Aminoasit solüsyonları standart ve özel aminoasit solüsyonları olarak 2 grupta sınıflandırılır. Standart aminoasit solüsyonları nonesansiyellerin yanısıra tüm esansiyel aminoasitleri içerir (Şekil 1). Özel aminoait solüsyonları karaciğer
yetmezliği (Hepatamine % 8, Aminosteril N Hepa % 8, Aminoplasmal Hepa % 10 ) renal yetmezlik ( Nephramine % 6
) ve protein-katabolik kritik hastalar için ( Procolamine % 3, Dipeptiven ) hazırlanmıştır. Gereğinden fazla miktarda
aminoasit verilmesi durumunda metabolik asidoz, hiperaminoasidemi ve hiperürisemi görülebilir (2).

Şekil 1: Standart aminoasit solüsyonları

LİPİT SOLUSYONLARI
Lipit emülsiyonları; İçerdiği yağ asidi tipine (trigliserid kaynağı),esansiyel yağ asit eksikliği üretme potansiyeline ve Fitosterol-alfatokoferol içeriğine göre farklılık gösterir. Trigliserid kaynağı olarak; soya, zeytin, aspir (safran), Hindistan
cevizi ve balık yağı kullanılır (Şekil 2).

38

13. ULUSAL

Şekil 2: Ticari lipit emülsiyonları

Zaman içerisinde lipit emülsiyonlarında kullanılan trigliserid kaynağına göre ürünlerin avantajları ve dezavantajları
tespit edilmiştir. Soya bazlı lipitlerin kullanımı seyrinde artmış intrahepatik biliyer kolestaz ve sepsis riski (ω 6 y.a.ler
immun supresif) önemli dezavantajlardandır. Orta zincirli yağ asiti (MCT) bazlı lipitlerin kullanımında, esansiyel yağ
asiti eksikliği ve asidemi oluşabilecek başlıca komplikasyonlardır. Soya + zeytin bazlı lipitler (20/80) yüksek oranda
mono-unsature yağ asitleri içerdiğinden düşük proinflamatuvar etki gösterirler. Diğer taraftan balık bazlı lipitlerin
güçlü antiinflamatuvar etkisinin olması ve PB ilişkili karaciğer hastalığının tedavisinde kullanılabilmesi en önemli
avantajlarıdır.
Lipit emülsiyonu kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.
-

Lipit emülsiyonları parenteral beslenmenin 1. gününde başlanmalı

-

Serum trigliserit düzeyleri 150 mg/dL’nin altında tutulmalı

-

Serum trigliserit düzeyleri infantlarda 250 mg/dL, büyük çocuklarda 400 mg/dL üzerindeyse verilen lipit miktarı
azaltılmalı

-

Esansiyel yağ asiti eksikliğine dikkat edilmeli.

-

Yumurta- soya – fıstık, allerji varsa genel olarak lipit emülsiyonlar kontrendike

-

Hiperlipidemi- hipertrigliseridemiyle ilişkili pankreatitli olgulardan inme, emboli, sebebi bilinmeyen koma, ciddi
karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalı

-

Zeytin bazlı lipitler yüksek oranda K vitamini içerdiğinden (10-50 gr/L) Antikoagulan tedavi alan hastalara zeytin
bazlı lipit kullanırken dikkatli olunmalı (3).

KARBONHİDRAT SOLUSYONLARI
Glikozdan sağlanan enerji protein dışı kalorilerin % 60-75 ini karşılamalıdır. Rutinde kullanılan dekstroz solüsyonları
şekil 3 te gösterilmiştir.

39

13. ULUSAL

Şekil 3: Başlıca KH içeren solüsyonlar

Dekstroz solusyonu kullanırken dikkat edilecek başlıca hususlar arasında;
-

% 12.5 ten daha yoğun olan dekstroz solüsyonları periferik yoldan verilmemesi

-

Hiperglisemiden kaçınılması

-

PB alan çocuklarda dekstroz infüsyon hızı 13 mg/kg/dakika aşılmaması

-

Siklik TPN alan çocuklarda dekstroz infüsyon hızı 20 mg/kg/dakika aşılmaması gelmektedir (4).

ELEKTROLİTLER
Başlıca sodyum (Na) içeren solüsyonlar: 1) % 0.9 İzotonik NaCl (100 -150-250-500-1000 ml) 2) % 3 hipertonik NaCl
(100, 150, 250, 500, 1000 ml) ve % 20 NaCl (Serum sale- 10 ml ampul) Potasyum Klorür % 7.5 ( 10 ml ampul) ve
Potasyum Fosfat ( 20 ml ampul) ise potasyum (K) içeren ticari ürünlerdir. PB de ilk günden itibaren Na, K, clor (CI)
başlanması gerekmekte olup, yaşa, idrar çıkışına göre bu iyonların gereksinimleri değişebileceği unutulmamalıdır.
Kalsiyum (Ca), Kalsiyum Glukonat % 10 (10 ml Ampul) ve Kalsiyum Chloride % 10 (10 ml Ampul) ticari ürün şeklinde
bulunmaktadır. Fosfor (P) ise Potasyum Fosfat (20 ml ampul) , Sodyum Fosfat (5 ml-15 ml ampul) ve organik fosfor
içeren GLYCOPHOS (20 ml ampul ) olarak PB de kullanılabilen ticari ürünlerdir. PB de kullanılması gereken bir diğer
elektrolit olan magnezyum (Mg) Magnezyum sülfat % 15- ( 10 ml ampul) ticari ürün olarak bulunmaktadır.
Kalsiyum & Fosfor & Magnezyum kullanırken dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır.
-

Ca ve P kullanılırken sıkça gözlenen çökelmenin organik Ca ve P tuzları kullanılarak önlenebilir.

-

Calsıyum chlorid’i çözünürlüğünün yüksek olması nedeniyle çökelmenin daha az olacağı unutulmamalıdır.

-

Parenteral solüsyona asidik hale getirilerekde (sistein eklenmesi) çökelme önlenebilir (5).

VİTAMİNLER
Dünyada kullanılan başlıca vitamin preperatları şekil 4’te gösterilmiştir.

40

13. ULUSAL

Şekil 4. Vitamin preperatları

Vitamin preparatları kullanırken; C, A, Riboflavin, Piridoksin ışıktan etkilendiği, K vitamini hariç tüm vitaminler günlük
infüzyonlar halinde verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca vitaminlerin kararlılığını arttırmak için lipit emülsiyonlarına eklenmeleri gereklidir (6).
ESER MİNARELLER
PB de kullanılan başlıca eser mineral içeren ürünler şekil 5 te gösterilmiştir.

Şekil 5: Eser mineralleri içeren preperatlar ve içerikleri

Eser mineraller PB’nin 7 günden daha uzun süreceği durumlarda yada enteral alım toplam enerjinin % 50 sinden az
olduğu durumlarda başlanmalıdır. Böbrek yetmezliğinde Selenyum- Molibden ve Krom serum düzeyleri artabileceği,
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karaciğer yetmezliğinde Bakır ve Manganez’in serum düzeyleri artabileceği hatırdan çıkartılmamalıdır (7).

Parenteral beslenme sistemleri:
Günümüzde çocuklarda en sık kullanılan sistem, hepsi bir arada (üçü bir arada) sistemleri parenteral beslenmedeki
tüm bileşenlerin bir torba içerisinde karıştırılmasına dayanır. Compounder sistemi sayesinde tüm bileşenler tek torba
içerisinde biriktirilir. Bu sistem kişiye özgü formüllerin hazırlanmasına imkan sağlar. Günümüzde ticari bir çok hazır
torbalı sistemler (2’si yada 3’ü bir arada) mevcuttur. Bu hazır ticari form standart içerikte olduğu için kişiselleştirilememesinden dolayı çocuklar için çok kullanışlı değillerdir (8).

Kaynaklar:
1. Hellerman Itzhaki M, Singer P. Advances in Medical Nutrition Therapy: Parenteral Nutrition. Nutrients. 2020 Mar
8;12(3):717.
2. LJ Hoffer. Parenteral Nutrition: Amino Acids. Nutrients. 2017; 9(3): 257.
3. Raman M. Parenteral Nutrition and Lipids. Nutrients. 2017; 9(4): 388.
4. Mesotten D. ESPGHAN/ESPEN/ESPR guidelines on pediatric parenteral nutrition: Carbohydrates. Clinical Nutrition (2018) 1e7
5. Jochum E. ESPGHAN/ESPEN/ESPR guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid and electrolytes. Clinical
Nutrition (2018) 1e10
6. Bronsky J. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Vitamins. Clinical Nutrition 37 (2018) 2366e2378
7. Zemrani B. Trace Element Provision in Parenteral Nutrition in Children: One Size Does Not Fit All Nutrients.
2018;10(11):1819
8. Baiu I, Spain DA. Parenteral Nutrition. JAMA. 2019;321(21):2142.
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Karın Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım
PROF. DR. H. FULYA GÜLERMAN

Karın ağrısı her yaşta en sık görülen yakınmalardandır. Çocuklarda da farklı yaş gruplarında değişen nedenlerle en
fazla doktora başvuru sebeplerinden olup, karın içi veya dışı başka sistemleri ilgilendiren hastalıkların seyri sırasında
sık karşılaşılan bir semptomdur. Akut veya kronik karın ağrısı olarak karşımıza çıkar. İki aydan daha kısa süreli ya da
başvurudan hemen önce ortaya çıkan ani ağrılar “akut, subakut”, iki aydan daha uzun süren ağrılar “inatçı-kronik”,
üç aydan uzun süren aralıklı karın ağrıları ise kronik ağrı tanımıyla örtüşen “tekrarlayan” karın ağrıları olarak sınıflandırılırlar. Anamnez, ayrıntılı öykü, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik yöntemlerden yararlanılarak kesin nedeni
belirlenir.
Akut karın ağrısı: Çocuklukta en sık saptanan ve sıklıkla acil servislerde değerlendirmeyi gerektiren yakınmalardan
biridir. Çocuklarda akut karın ağrısı, üç günden kısa süren, nedenleri, belirti ve bulguları yaşa göre değişen, çoğunluğu
kendini sınırlayan, ancak kimi zaman hayati tehdit edici sonuçları olabilen acil değerlendirme gerektiren bir durumdur.
Ayrıca “akut karın” tanımı da vardır ki, o da karın içindeki patolojilere bağlı gelişen ve periton irritasyonuna neden olan
hastalıkların ortaya çıkardığı şiddetli karın ağrısı ile olan klinik tabloyu tanımlar.
Akut karın ağrıları; kabızlık, ishal-gastroenterit veya diğer sistem viral enfeksiyonları gibi etiyolojik nedenlerin varlığında tipik olarak kendini sınırlayıcıdır. Ancak akut karın ağrısı ile başvuran çocuklarda yaşamı tehdit edici potansiyeli
olan etiyolojik nedenler de olabilmektedir.
Akut karın ağrıları hafif şiddette, basit nedenlere bağlı olabildiği gibi, invajinasyon, volvulus, akut apandisit, perforasyon, Meckel divertiküliti, kızlarda over kist torsiyonu ve rüptürü gibi acil cerrahi girişim gerekliliğine neden olabilecek
etiyolojik nedenlerin varlığında da olabilir. Peptik ülser, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, pankreatit, kolesistit gibi
hastalıklar da ilerleyen süreçlerinde cerrahi girişim gerektirebilirler. Bunların dışında karın ağrısına neden olan ve cerrahi girişim gerektirmeyen, fonksiyonel olarak nitelenen hastalıklar da vardır. Tanıyı belirlemek için hastanın yaşı ve
ağrının başlangıcı, sıklığı, paterni, lokalizasyonu gibi ağrıya ilişkin özellikler değerlendirilmelidir (Tablo 1).
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Tablo 1. Yaşlara göre akut karın ağrısı nedenleri.
Yenidoğan

1 ay- 2 yaş

2-5 yaş

> 5 yaş

Nekrotizan enterokolit

Adezyonlar

Adezyonlar

Adezyonlar

Volvulus

Kolik (0-3-6 ay)

Apandisit

Apandisit

Kolik

Yutulan yabancı cisimler

Parazit enfestasyonları

Diyabetik ketoasidoz

Adezyonlar

Hirschprung hastalığı

Yutulan yabancı cisimler

Hemolitik üremik sendrom

Diyetle ilişkili protein alerjisi Hemolitik üremik sendrom Hemolitik üremik sendrom
(HÜS*)
(İSPA*)
İnvajinasyon
Testiküler torsiyon
İnkansere herni
Primer bakteriyel peritonit
İnvajinasyon
Travma
Travma
Gastroenterit
Gastroenterit
Viral hastalıklar
Viral hastalıklar
Farenjit
Diyetle ilişkili protein alerjisi
Kabızlık
Parazit enfestasyonları
Üriner sistem enfeksiyonu
Üriner sistem enfeksiyonu
Henoch Schönlein purpura(İYE*)
sı (HSP*)
Hepatitler
Hepatitler
İnfantil inflamatuvar bağırİnflamatuvar bağırsak hassak hastalığı
talığı (İBH*)
Meckel divertikülü
İntraabdominal abseler
Orak hücre anemi -VazookMeckel divertikülü
lüziv kriz
Over torsiyonu
Toksinler
Pankreatit
Tümör
Pnömoni

Miyokardit, perikardit
Perfore ülser
Primer bakteriyel peritonit
Travma
Kabızlık
Gastroenterit
Farenjit
Viral hastalıklar
Üriner sistem enfeksiyonu
Abdominal migren
Kolesistit / kolelityazis (safra taşı)
Ailesel
(FMF*)

Akdeniz

ateşi

Gastrointestinal dismotilite
Henoch Schönlein purpurası
Hepatitler
İnflamatuvar bağırsak hastalığı

Orak hücre anemi -Vazookİntraabdominal abseler
lüziv kriz
Meckel divertikülü
Toksinler
Over torsiyonu
Tümör
Pankreatit
Pnömoni (alt lob)
Over kisti rüptürü

Orak hücreli anemi -Vazooklüziv kriz
Testis torsiyonu
Ürolityazis

*) İSPA, İnek sütü protein alerjisi; HÜS, Hemolitik üremik sendrom; İYE, İdrar yolu enfeksiyonu; HSP,
Henoch Schönlein purpurası; FMF, Ailevi Akdeniz Ateşi; İBH. İnflamatuvar bağırsak hastalığı

Akut karın ağrılarında gastrointestinal semptomların yanısıra sistemik ve/veya lokal bulgular da hastalık tablosuna
eklenebilir. Bu bulguların kliniğe yansıması eşlik eden başka ağrılar (baş ağrısı gibi), iştahsızlık, bulantı ve kusma,
kabızlık veya ishal ile karın distansiyonu şeklinde olur.
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Karın ağrıları fizyopatolojik olarak visseral, somatoparietal ve yansıyan ağrı şeklinde sınıflandırılır. Fizyopatolojisine
göre ağrının karakteri değişir. Visseral ağrılar orta hatta, iyi lokalize edilemeyen, künt özellikte olup, yavaş başlangıçlı
ve süresi uzunken, somatopariyetal (somatik) reseptörleri etkileyen ağrı, pariyetal periton, kas ve deride lokalize olup,
pariyetal peritonun inflamasyonu, gerilmesi veya irritasyonu sonucunda visseral ağrılara göre daha keskin ve lokalize
edilebilir bir ağrıdır. Ağrı hareketle arttığından çocuk ayaklarını karnına çekerek yatar. FMF gibi serozayı tutan ağrılar
böyledir. Yansıyan ağrıda ise ağrı etkilenen organla aynı dermatom bölgesinde hissedilir. Bu durumda, diyafragma
irritasyonu- omuz ağrısı, safra kesesi irritasyonu- sağ skapula ağrısı, böbrek ve üreter irritasyonu- inguinal/ genital
bölge ağrısı olarak kendini gösterebilir. Yansıyan ağrılar genellikle ‘acı’ şeklinde ifade edilir.
Hastanın öyküsünde, ağrıya eşlik eden ateş, kusma, ishal, dizüri gibi başka yakınmaların varlığı, ayrıca rektal kanama,
kilo kaybı, iştahsızlık, artrit gibi bulgular ile kızlarda menstrüasyonun ağrı ile ilişkisi; gıdalarla ağrı ilişkisi, travma öyküsü gibi eşlik eden başka belirti ve bulgular sorgulanmalı, olası alarm semptomları dikkatlice araştırılmalıdır (Tablo 2).

Tablo 2. Akut karın ağrısında alarm bulguları.

1.

İlerleyici belirtilerle birlikte şiddetli ve/veya artan karın ağrısı

2.

Safralı, kanlı veya fekaloid kusma

3.

Kanlı ishal

4.

Karın muayenesinde istemsiz rijidite

5.

Belirgin abdominal distansiyon

6.

Karın içine kanama bulguları

7.

Şiddetli karın travması

8.

Dışlanamayan cerrahi nedenler (akut apandisit, invajinasyon vb)

9.

Etiyolojisi açıklanamayan karın ağrıları

Akut karın ağrısını değerlendirirken özellikle kabızlık başta olmak üzere, kullanılan ilaçlar, orak hücreli anemi, gebelik,
geçirilmiş karın operasyonları, İBH ve FMF gibi predispozan durumlar da sorgulanmalıdır.
Dikkatli bir fizik muayene ile ağrının en fazla olduğu ve yayıldığı bölge belirlenmeli, hastanın dolaşım ve hidrasyon
durumu değerlendirilmelidir. Karın anatomik bölgelerine göre karın ağrısına neden olan olası organ/organlar belirlenebilir. Ayrıca periton irritasyonuna işaret eden hiperestezi, boyuna ve omuza yayılan ağrının varlığı, iliopsoas rijiditesi,
uyluğun eksternal rotasyonu ile ağrı olup olmadığı araştırılmalıdır. ‘Rebound’ hassasiyet, bağırsak seslerinde azalma,
abdominal distansiyon ve şok gibi peritonit bulguları muayenede saptanabilir.
Sonuç olarak, çocuklarda akut karın ağrısına yaklaşımda gerek duyulan laboratuar ve radyolojik tetkiklerden de yararlanılmakla birlikte, ayrıntılı bir öykü, dikkatli bir muayene ve şüpheli olgularda tekrarlayan muayeneler akut karın
ağrısının sebebini bulmada en değerli yöntemlerdir. Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde klinik bulguların nonspesifik olabileceği unutulmamalı; daha büyük çocuklarda ise, hasta ve aile ile iyi bir iletişim kurularak, muayene esnasında çocuğun tepkilerini çok iyi gözlemleyip tanıya ulaşmaya çalışılmalıdır.
Tedavi altta yatan nedene yönelik olmalı, çocuğa çok fazla sıkıntı veriyorsa süreç sırasında kontrollü semptomatik /
rahatlatıcı tedavi düşünülmelidir. Karın ağrısı nedenine yönelik tedavi tıbbi, cerrahi veya her iki tip tedavi birlikte olabilir.
Kronik karın ağrısı: Bu ağrı tipi çocuklukta ve adölesanlarda sıktır. En az 2 aydan beri devam eden, aralıklı veya sürekli
karın ağrısıdır. Bu süreyi tekrarlayan karın ağrısı tablosunu ilk tanımlayan araştırmacı olan Apley’in ilk tanımındaki gibi
3 ay olarak kabul edenler de vardır. Günümüzde tanıda Roma-IV ölçütleri kullanılmaktadır. Fonksiyonel veya organik
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bir hastalığa bağlı olarak gelişir. Fonksiyonel hastalık; karın ağrılı çocukta organik etiyolojiye ilişkin kesin gözlenebilir
bulguların bulunmadığı bir durumdur. Organik hastalıkta ise karın ağrısına sebep olan kesin saptanabilir bir neden
vardır. Organik ve fonksiyonel nedenler aynı olguda birlikte de saptanabilir. “Tekrarlayıcı karın ağrısı” terimini de kapsayan “fonksiyonel kronik karın ağrısı” 4 kritere göre tanımlanır (Tablo 3):
Tablo 3. Fonksiyonel karın ağrısı tanı kriterleri (Roma-IV).
En az 2 ay boyunca, karın ağrısının ayda en az 4 kez saptanması ve aşağıdaki tüm semptomların varlığı:
* fizyolojik olaylar sırasında (örneğin yeme, adet kanamaları..) meydana gelmeyen ataklar şeklinde (tekrarlayıcı) veya sürekli
karın ağrısı
*hastanın bulgularının fonksiyonel kabızlık, irritabıl bağırsak sendromu, fonksiyonel dispepsi veya abdominal migren gibi diğer
fonksiyonel gastrointestinal hastalıklara uymaması
*uygun değerlendirme ile semptomların başka organik bir hastalığı düşündürmemesi (inflamatuvar, anatomik, metabolik veya
neoplastik hastalıklara ilişkin bulguların yokluğu)

*Alıntılama: Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, Shulman RJ, Staiano A, van Tilburg M. Functional Disorders: Children
and Adolescents. Gastroenterology. 2016; 150(6):1456–68.
Epizodik veya sürekli olan bu ağrının hastalık kabul edilebilmesi için ağrının çocuğun aktivitelerini etkileyecek şiddette
olması ve diğer fonksiyonel gastrointestinal hastalıkları (FGH) düşündüren bulgulara sahip olmaması önemlidir.
Çocukluk çağında kronik karın ağrılı hastaların çoğunluğunda etiyolojide fonksiyonel nedenler ön plandadır.
Fonksiyonel karın ağrısı 2 ayrı yaş aralığında pik yapar: İlk yaş aralığı, 5-7 yaşlar arasındadır, erkek kız oranı eşittir.
İkinci aralık ise 8-12 yaşlar arasındadır, bu grupta kız cinsiyet oranı daha yüksektir. Adölesan dönemde de bu özellik
devam eder. Fonksiyonel karın ağrısı 5 yaşın altında genellikle gözlenmez.
Kronik karın ağrısının 5 yaşından büyük çocuklardaki tipik prezentasyonu, bazı olgularda şiddetli olabilen periumblikal ağrıdır. Ağrı çocuğun normal günlük aktivitelerini etkileyebilir, bulantı, solukluk, baş ağrısı ile birlikte olabilir.
Epigastrik yerleşim de tanımlanabilir. Ağrı besin alımı, aktivite düzeyi veya dışkılama özellikleri ile ilgili değildir, genellikle gündüz saatlerinde gözlenir; ağrı epizodları birbirine benzerdir, kendiliğinden düzelir, ataklar arasında çocuğun
fonksiyonları normaldir.
Günümüzde, ağrı ile ilişkili olan diğer fonksiyonel gastrointestinal hastalıkların (FGH) etiyolojisi de tam aydınlatılamamıştır; ancak stres, beslenme tarzında olumsuz değişiklikler ve GİS lümeninde distansiyon gibi faktörlerin psikolojik
uyaranlar aracılığı ile bağırsakta hipersensitiviteye yol açarak FGH’ların gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla fonksiyonel karın ağrısının patogenezinde enterik sistem ile santral sinir sistemi arasındaki düzenleyici faktörlerin etkileşimi rol oynar. Son yıllarda mikrobiyota da bu faktörler arasında yer almaktadır.
Fonksiyonel tekrarlayıcı karın ağrısı olan çocuklarda ağrı eşiğinin düşük olduğu gözlenmiştir. Kronik karın ağrılı çocuklarda karın ağrısına, santral uyarımın anormal olmasına bağlı olarak, baş ağrısı gibi bulguların sıklıkla eşlik ettiği
görülür. Bu çocuklarda, anksiyete ve depresyonun da daha sık görülebildiği bildirilmektedir.
Klinik yaklaşımda; ağrının tüm özellikleri, ağrıyı hazırlayan ve kolaylaştıran faktörler, eşlik eden hastalıklar, çocuğun
iştah durumuna ilişkin ayrıntılı öykü alınmalıdır. Karın ağrısının
·

başlangıç zamanı,

·

sıklığı,

·

yerleşimi,

·

yemekle ve dışkılama ile ilişkisi,

·

bulantı, ishal, rektal kanama, kilo kaybı, ateş, döküntü, eklem ağrısı-şişliği, baş ağrısı gibi eşlik eden bulguların
varlığı;
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·

non-steroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı,

·

kızlarda menstrüasyonla ağrı ilişkisi,

·

orak hücreli anemi gibi hastalıkların varlığı sorgulanmalıdır.

Aile öyküsünde gastrointestinal sistemi (GIS) tutan hastalıkların sorgulanması genetik geçişli durumlar açısından
gereklidir. Ailede çölyak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı, peptik ülser (Helikobakter pilori enfeksiyonu
açısından), irritabıl bağırsak sendromu ve kabızlık olup olmadığı; ayrıca migren atakları, anksiyete/depresyon, atopi
ve besin intoleransı varlığı da sorgulanmalıdır.
Çocukluk yaş grubunda sık görülen fonksiyonel kabızlık mutlaka araştırılmalı, seyrek dışkılama, enkoprezis, çaprazlama postürü, ağrılı veya sert kıvamda dışkılama öyküsü sorulmalıdır. Öyküde abdominal distansiyon, kilo kaybı, büyüme geriliği, uzamış ateş epizodları, safralı ve/veya ısrarlı kusmaların varlığı, noktürnal diyare, GİS kanamaları, disfaji,
gece uyandıran karın ağrısı ve santral karın bölgesinden daha uzak bölgelere lokalize olan sürekli ağrının tariflenmesi;
“alarm bulguları” olarak kabul edilir. Bu bulguların varlığı kronik karın ağrılı çocukta, organik hastalıkların araştırılmasını gerektirir (Tablo 4).

Tablo 4. Kronik karın ağrısında ‘atipik‘ alarm bulguları.
< 5 yaş
Periumblikal bölgeden uzakta saptanan karın ağrısı
Noktürnal ağrı (gece uyandıran)
Disfaji
Israrlı kusma ve ishal
Eşlik eden anormal klinik bulgular:
*ateş
*kilo kaybı
*büyüme geriliği
*pubertede gecikme
*ağızda ülserler
*üst GİS kanamaları
*perianal hastalık
*rektal kanama
*karında kitle
*hepatosplenomegali

Çocuğun ayrıntılı beslenme öyküsü, sosyal ve emosyonel durumu ile aile ilişkileri değerlendirilmeli, somatik bulguları
olan tüm karın ağrılı çocuklarda anksiyete-depresyon ölçekleri uygulanarak yetersiz aile ilişkileri ve çocuk istismarı
açısından da araştırma yapılmalıdır.
Muayenede çocuğun genel durumunun değerlendirilmesi önemlidir. Fonksiyonel karın ağrılı çocuklar iyi görünümlüdür, muayene bulguları normaldir. Antropometrik ölçümler yapılarak, büyüme geriliği, kilo kaybı açısından değerlendirme yapılmalı, ayrıca anemi, ağızda ülserler, perianal hastalık, pubertede gecikme, artrit gibi İBH düşündüren bulgular
araştırılmalıdır. Karın palpasyonunda fekalom varlığı, hipogastriumun orta bölgesinde feçes saptanması kronik kabızlığı akla getirmeli ve bu çocuklarda kabızlığa eşlik edebilecek İYE açısından idrar incelemesi de yapılmalıdır.
Fonksiyonel kronik karın ağrısı düşündüren öyküsü olan çocuklarda genellikle laboratuvar tetkikleri gerekli değildir.
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Ancak bu tanıyı dışlamak açısından veya ağrının süresi, şiddeti, etkileri fazla ise tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, C reaktif protein, idrar tetkiki ve kültürü, dışkı mikroskobisi, dışkının parazit yönünden incelenmesi ve dışkı
kültürü ilk basamak tetkikler olarak yapılabilir.
İzole karın ağrısı olan 5 yaş üzerindeki kronik karın ağrılı çocuklarda çölyak hastalığı riski nedeniyle ek olarak immunoglobulin A, endomisyal antikor ve doku transglutaminaz (tTG) antikorları da çalışılmalıdır. Belirgin uzun süreli karın
ağrısı varlığında Helikobakter pilori tetkikleri planlanmalı, disfaji ve standart tedaviye yanıtsız tekrarlayan epigastrik
bulguların devam etmesi durumunda endoskopik inceleme yapılmalıdır. İnflamatuvar bağırsak hastalığı düşünülen
olgularda dışkıda gizli kan, tam kan sayımı ve inflamatuvar göstergeler ilk basamakta araştırılmalıdır. Ayrıca klinik endikasyon olduğunda ayrıntılı biyokimyasal incelemeler, karın ultrasonografisi (USG), abdominal bilgisayarlı tomografi
veya ince bağırsak takip grafileri ve motilite değerlendirmeleri ile üst-alt endoskopik incelemeler yapılabilir.
Kabız olgularda fekalomların saptanması için direkt karın grafisi, sağ üst kadran ve renal bölgeye lokalize ağrıların
varlığında, ayrıca pelvik ağrısı olan kızlarda karın USG tanıya ulaşmada yardımcıdır. Organik hastalıkları düşündüren
ve “alarm bulguları” olan çocuklarda daha ayrıntılı araştırmalar planlanmalıdır (Tablo 4). Ayrıca, nörolojik hastalıklar,
endokrin nedenler, kollajen vasküler hastalıklar, iskemi, ilaçlar gibi gastrointestinal sistem dışı nedenler de kronik
karın ağrısının atipik prezentasyonlarına neden olabilir (Tablo 5). Tüm bu etiyolojik nedenlerin psikojenik nedenlerle
örtüşebileceği de unutulmamalıdır.
Tablo 5. GİS dışı kronik karın ağrısı nedenleri.
Ailevi Akdeniz ateşi (FMF)
Nörolojik ve kas-iskelet sistemi hastalıkları
Diyabetes mellitus ve ketoasidoz
Endokrin sistem hastalıkları (Hiperparatiroidi vb)
Metabolik bozukluklar
Kollajen vasküler (romatolojik) hastalıklar (JİA, PAN, SLE vb)
Hematolojik hastalıklar
Üro-genital sistem hastalıkları
Myokardit, perikardit gibi kardiyolojik hastalıklar
Omurilik tümörleri
İskemi
İlaçlar, toksinler
Travma

Tedavi olarak; genel durumu iyi, fizik muayenesi normal saptanan ve kabızlık tanımlanan olgularda yaşam şekli düzenlemeleri, liften zengin beslenme ve tuvalet eğitiminin yanısıra, dışkılama özelliğinin düzeltilmesine yönelik tıbbi
ajanların kullanılması ilk basamak önerilerdir. Epigastrik ağrısı olan çocuklarda asit baskılaması yapan ilaçlar kullanılmalı, disfaji ve tedaviye yanıtsızlık durumunda kesin etyolojiyi saptamak için endoskopi ve histolojik incelemeler yapılarak tedavi ona göre planlanmalıdır. Tedavide amaç ağrının giderilmesi ve çocuğun normal fonksiyonlarını sağlayan
bir yaşantıya ulaşmasıdır. Dolayısıyla tedavi bireysel olarak planlanmalı, özellikle birinci basamak yaklaşımlara yanıt
vermeyen hastalarda psikolojik değerlendirme de önerilmelidir.
Sonuç olarak, kronik karın ağrısı açısından değerlendirilen olgularda, klinisyenin fonksiyonel karın ağrısının özelliklerini ve alarm bulgularını titizlikle araştırması gereklidir. Ayrıntılı öykü ve fizik muayene en önemli değerlendirme
yöntemleridir. Tedavi, çocuğun bütün yaşamını etkileyecektir.
Tekrarlayan karın ağrısı: Kronik karın ağrısının aralıklı varyantıdır. Süreğen olmayıp, arada normal geçen zaman dilimleri söz konusudur. Çocuğun ağrı durumuna göre okul devamsızlığı olup olmadığı, normal günlük aktiviteleri ve sosyal
ilişkilerini etkileyen aksamalar değerlendirilmeli, ağrı sırasında ailenin yaklaşımı, çocuk ile ilişkileri gözlenmelidir. FMF
gibi bazı periyodik hastalıklar, besin alerjileri ve sıklıkla fonksiyonel olarak nitelenen gastrointestinal bozukluklar en
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sık sebepleridir. Tanı ve tedavisinde kronik karın ağrısı akış basamakları izlenir ve uygulanır.
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HEPATOPULMONER SENDROM
PROF. DR. GÖKHAN TÜMGÖR

Hepatopulmoner sendrom (HPS) karaciğer hastalığı, intrapulmoner vasküler dilatasyon ve arteryel hipoksemi ile karakterizedir. HPS en sık siroz ile ilişkili olup portal hipertansiyon HPS gelişimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kronik
karaciğer hastalığı olmaksızın prehepatik portal hipertansiyonu olan olgularda, Budd-Chiari sendromunda ve hatta siroz ve portal hipertansiyon kanıtı olmayan inflamatuar karaciğer hastalıklarında da HPS gelişebileceği gösterilmiştir.
Patofizyoloji
HPS’nin patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Portal hipertansiyon bağırsak perfüzyonunun bozulmasına ve
gram (-) bakterilerin ve endotoksinlerin enteral translokasyonların artmasına neden olmaktadır. Bu durumda tümör
nekrozis faktör-alfa, hem oksijenaz-derived karbon monoksid ve nitrik oksit (NO) gibi vazoaktif mediatörlerin salınımı
artmaktadır. Ayrıca karaciğer hasarı endotelin-1 (ET-1) salınımını artırmakta ve bu da pulmoner endotelyal hücrelerde
endotelin B (ETB) reseptör ekspresyonunu artırmaktadır. ET-1, endotel hücreleri üzerinde bulunan ETB reseptörleri
aktivasyonu ile NO ilişkili vasodilatasyona neden olmaktadır. Bakteriyel translokasyon ve sonuçta dokuda monosit
birikimi HPS’de pulmoner anjiyogenezisi uyardığı gösterilmiştir. Makrofajların ayrıca hem oxksijenaz-1 ürettiği ve
bunun da CO üretimini artırdığı ve vasodilatationa katkıda bulunduğu gösterilmiştir.
Yukardaki muhtemel mekanizmalar sonucunda ventilasyon perfüzyon bozulmakta ve oksijen diffüzyonu sınırlanmaktadır. Daha az sıklıkta direk arteriovenöz şantlar oluşmaktadır. HPS’de kapiller damarların 15-500μm (normali:8-15
μm) dilate olduğu bilinmektedir.
Hepatopulmoner sendromda pulmoner vasodilatasyondan dolayı artmış kardiyak output and genişlemiş pulmoner
mikrokapillerden hızla geçen kanın oksijenlenmesi iyi olmadığından hipoksi oluşmaktadır. Özellikle daha az ventile
olan alt zonlarda, hipoksiye bağlı vazokonstrüktör cevap nedeni ile hipoksi şiddetlenmektedir.
Klinik
Hepatopulmoner sendromlu olgular tamamen asemptomatik olabildikleri gibi, gelişme geriliği, siyanoz, dispne, platipne, ortopne, spider angioma, çomak parmak görülebilmektedir.
En sık semptom progresif dispnedir. Ortodeoksi anormal şantların pozisyonal modifikasyonudur ve oturur pozisyonda PaO2 ≥ %5 veya 4mmHg düşme gözlenmektedir. Platipne hastanın oturur pozisyonda dispneik olmasıdır. Çomak
parmak ve siyanoz HPS’li olgularda sıklıkla gözlenmektedir. Spider angioma ise HPS tanısında önemli bir bulgu değildir.
İki tip HPS tanımlanmıştır. Tip 1 lezyon prekapiller dilatasyon ile ilişkili iken, tip 2 lezyonlarda fokal büyük dilatasyonlar
(arterivenöz şantlar (AVŞ)) vardır. Tip I HPS oksijen desteğine yanıt verir iken, tip 2 vermemektedir. Eğer hastaya %100
oksijen verildiğinde PO2 ≥ 600 mmHg yükseliyor ise muhtemelen AVŞ olmadığı, PO2 150-200 mmHg üzeri değerlere
yükselmiyor ise muhtemelen AVŞ nedenli olduğu düşünülmelidir.
Tanı
Kontrast Ekokardiyografi (KE) HPS’li olgularda en sensitif tarama testi olarak kabul edilmektedir. Diğer tanısal işlemler; Teknisyum99-işaretli makroagregat albümin tarama, bilgisayarlı tomografi ve pulmoner anjiyografidir. Transözofageal KE’de kalp daha iyi görüntülenebildiği için transtorasik ekokardiografiye göre intrapulmoner vazodilatasyonun
saptanmasında daha duyarlıdır ve transtorasik ekokardiografi ile gözden kaçan erken HPS’ler teşhis edilebilmektedir.
Hipoksemi PaO2 < 70 mmHg olması, ciddi hipoksemi PaO2 < 50 mmHg olması olarak tanımlanmaktadır. Deniz se-
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viyesinde oda havasında dinlenme anında PA–a,O2 (alveolar-arterial oksijen tansiyon farkı) ≥ 2.0 kPa (≥15 mmHg)
olması anormaldir. 64 yaş üzeri kişilerde ise PA-aO2 ≥ 20 mmHg olarak değerlendirilmelidir (Tablo 1).

Tablo 1. HPS’nin ciddiyetinin derecelendirilmesi

Derece

PA-aO2

PaO2 mmHg

Hafif

≥15

≥80

Orta

≥15

<80 - ≥60

Ciddi

≥15

<60 - ≥50

Çok ciddi

≥15

<50 (<300 on 100% O2)

PA-a, O2: alveolar-arterial oksijen tansiyon farkı; PaO2: arteryel oksijen tansiyon

Son yıllarda transkutanöz oksijen satürasyon ölçümünün HPS tanısında basit, ucuz ve yaygın olarak kullanılabilecek
bir yöntem olduğu bildirilmektedir. PaO2 <60 mmHg olan olgularda transkutanöz oksijen satürasyonu <%96 ise pulse oksimetrenin sensitivitesi %100 spesifitesi %88 olarak saptanmıştır. PaO2 <60 mmHg ve transkutanöz oksijen
satürasyonu için eşik değer <%94 alınır ise spesifite %93’e çıkmaktadır. Ancak oksijen satürasyonu normal olan %9.7
olguda KE pozitifliği saptanmıştır.
Pulmoner anjiyografi, KE’ya göre daha invazivdir ve sensitivitesi daha azdır.
Tedavi
Günümüzde HPS için kesin, etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Geçmişte HPS karaciğer nakli için kontrendike kabul edilemekte iken, günümüzde karaciğer nakli bu sendromun tedavisi için tek radikal yöntemdir.
Hepatopulmoner sendrom tedavisi için NO, metilen mavisi, aspirin, somatostatin, almitrine, indometazin, sarımsak,
pentoksifilin denenmiştir. Fakat bu ilaçların uzun dönem HPS tedavisinde etkisi bilinmemektedir.
Prognoz
Hepatopulmoner sendromlu sirotik olgularda, HPS olmayan sirotik olgulara göre sağkalım önemli derecede azalmıştır. Bir çalışmada beş yıllık sağkalım HPS’li olgularda %23 ve HPS olmayan olgularda %67 saptanmıştır. Bundan
dolayı bekleme listesindeki olgularda PELD ve MELD skoru dışında HPS varlığı önem taşımaktadır. Oda havasında
oturur pozisyonda PaO2<60 mmHg olan olguların MELD puanlarına eklemeler yapılması ve bekleme sırasında her
üç ayda bir, MELD skorunun 2-3 puan artırılması önerilmektedir. Karaciğer nakli sonrası olguların %85-100’ünde oksijenizasyon düzelmektedir. Ancak bazı ciddi hipoksemili olgularda nakil sonrası bir yıla kadar akciğer fonksiyonları
düzelmeyebilmektedir. Bu olgulardan birçoğunun nakil sonrası 5-700 gün oksijen ihtiyacı olmakta ve hastanede daha
uzun süre kalmaktadırlar.
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Döngüsel Kusma Sendromu
PROF. DR. HAMZA KARABİBER
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği, Marash Life Hospital-Kahramanmaraş

Döngüsel kusma sendromu (DKS); bulantı ve kusmanın ataklar halinde tekrarladığı, atakların kendiliğinden
düzelebildiği, atak aralarında yakınmaların bulunmadığı, laboratuvar, radyolojik ve endoskopik olarak anlamlı bulgunun
saptanamadığı, semptomlara dayalı kriterlerle tanı konulan fonksiyonel gastrointestinal bir hastalıktır.
Hastalık ilk kez 1806 yılında Heberden ve 1882’de Samuel Gee tarafından tanımlanmıştır. DKS süt çocukluğu
döneminden erişkin döneme kadar herhangi bir zaman aralığında ortaya çıkabilmekle birlikte, en sık 2-7 yaşları
arasında başlamaktadır. Ancak hastalığın tanısında sıklıkla gecikmeler yaşandığından ortalama 2,5 yıl kadar tanı
gecikmesi olmaktadır. Hastalığın epidemiyolojisi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Okul çağı çocuklarda
sıklığı %1.9 – 2,3 olarak bildirilmiştir. Kızlarda (%60) kısmen daha fazla görülen hastalığın insidansı 3,15/100.000
olarak bildirilmiştir.
DKS’da etyopatogenezi bilinmemekle birlikte patogenezinde mitokondriyal disfonksiyon ve mitokondriyal
DNA mutasyonları, artmış hipotalamik-hipofizer-adrenal aks aktivasyonu, otonom sinir sistemi disfonksiyonu,
gastrointestinal dismotilite, Ca kanal anormallikleri, anormal beyin-bağırsak aksı gibi bir takım hipotezler ileri
sürülmüştür. Ancak tanımlanan bir etiyolojik faktör bulunmadığından halen idiyopatik olarak adlandırılan bir hastalıktır.
Hastalığı belirleyebilecek bir laboratuvar yöntemi bulunmadığından tanısı bir takım kriterlerle konulmaktadır. Tanısal
kriterler Rome II (1999), Rome III (2006) ile belirlenmiştir. NASPGHAN (2008) tanı ve tedavi rehberi yayınlanmıştır.
Rome IV (2016) ve “International Classification of Headache Disorders” (ICHD3-2018) ile tanı kriterleri güncellenmiştir.
Rome IV tanı kriterlerinde; 6 aylık periyotta 2 veya daha fazla sayıda, saatler-günler süren tekrarlayan yoğun, aralıksız
bulantı ve kusma ataklarının varlığı tanı için gereklidir (Tablo 1). NASPGHAN tanı kriterlerinde; en az 5 atak veya 6
aylık periyotta en az 3 atak, atakların en az bir hafta aralıkla meydana gelmesi, atak sırasında kusmaların en az bir
saatte 4 kez meydana gelmesi ve tüm kriterlerin bulunması tanı için gereklidir (Tablo 2).
Klinik
Hastalık klinik olarak interiktal, prodromal, kusma ve iyileşme dönemlerinde farklı bulgularla seyreder. Hastaların %90
oranında solukluk, terleme, letarji, sıcak basması, salya artışı, ısı değişiklikleri, karın ağrısı, migren aura belirtileri gibi
prodromal belirtiler görülür.
Kusma atakları saatler-günler sürer ve birbirinin benzeri özellik gösterir. Atak arası dönemde ise genellikle herhangi
bir yakınma yoktur. Ataklar tek tük, düzensiz görülebildiği gibi oldukça düzenli aralıklarla da görülebilmektedir. Kusma
ataklar gece veya uyanma dönemi (saat 02-07) başlar.
Atağın başladığı ilk saatlerde kusma yoğunluğu fazladır. Ortalama bir saatte altı kez, periyotta 15 kez görülebilmektedir.
Ataklar genellikle başladıkları gibi hızla sonlanır ve hastada ciddi bir sıvı ve elektrolit açığı olmadıkça kendiliğinden
düzelir. DKS’da bulantı - kusmaya zaman zaman solukluk, salya artışı, karın ağrısı, baş ağrısı, fotofobi, fonofobi, hafif
ishal, ateş, taşikardi ve hipertansiyon eşlik edebilmektedir.
DKS’nun spesifik bir tanısal testi bulunmadığından daha çok bir ekartasyon tanısıdır. Hastaların %90’ına NASPGHAN
kriterlerine göre tanı konulabilmektedir. Hastaların %10’unda altta yatabilecek hastalıklara yönelik testlere ihtiyaç
duyulur.

52

13. ULUSAL

Ayırıcı Tanı
Döngüsel kusma sendromunun ayırıcı tanısında malrotasyon, pankreatit, kolesistit gibi gastrointestinal hastalıklar,
ürolojik hastalıklar, nörolojik durumlar, toksik madde alımı, endokrin ve metabolik hastalıklar göz önünde
bulundurulmalıdır.
Tanısal Yaklaşım
Tanı kriterlerini karşılayan hastalarda malrotasyon ve obstrüksiyonu dışlamak için üst gastrointestinal sistem
radyolojik değerlendirmesi yapılmalıdır. Laboratuvar incelemesinde; elektrolitler, glukoz, BUN, kreatinin, kan gazı,
laktat, idrar ketonu bakılmalıdır.
Alarm semptomu ve başka hastalık belirtisi olmayan hastalara ampirik tedavi başlanır. Şiddetli karın ağrısı, safralı
kusma, hematemez gibi alarm semptomları varsa biyokimyasal testler, radyolojik tetkikler ve gereken olgularda
endoskopik incelemeler yapılmalıdır. Bu grup hastada cerrahi/noncerrahi hastalıklar dışlanmalıdır.
Açlık, yüksek proteinli beslenme ve hastalıkla tetiklenen kusmalarda tedaviye başlanmadan önce gereken metabolik
tetkikler alınmalı ve metabolizma konsültasyonu istenmelidir. Anormal nörolojik bulgusu olan hastalarda kraniyal
görüntüleme ve nöroloji konsültasyonu istenmelidir (Grafik 1).
Tedavi
Tedavi amaçları; atak sıklığı ve ağırlığını, okul devamsızlığını azaltmak, hayat kalitesini düzeltmek, evde acil müdahale
ve hastanede tedavi protokolü oluşturmaktır. Hastalığın dört fazı olan interiktal, prodromal, kusma ve iyileşme
fazlarına yönelik ayrı tedavi yaklaşımı yapılmaktadır.
İnteriktal Faz
Atak sıklığını azaltmak ve önlemek için hayat tarzı değişiklikleri yapılmalıdır. Hastaların yeterli sıvı tüketimi, öğün
atlamadan düzenli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, yeterli ve kaliteli uyku uyuması sağlanmalıdır. Tetikleyici
faktörlerden kaçınılmalıdır. Monosodyum glutamat, peynir, çikolata, aspartam, salam-sosis, alkol ve alerjik gıdalardan
kaçınılmalıdır. Hastalara, egzersiz ve uyku öncesinde atıştırmalık karbonhidrat takviyesi önerilmelidir.
Aşırı heyecan, stres, başka yerde yatıya kalma, doğum günü kutlaması, tatil gibi pozitif veya negatif emosyonel durumlar
da hastalığı tetikleyebilmektedir. Hastalara atak başlama ve sonlanma zamanı, atak öncesi öğün içerikleri, tetikleyici
yaşam olayları (doğum günü, tatil), uyku durumunun kaydedildiği günlük tutturularak tetikleyici faktörler belirlenebilir.
Doğru tanı, aile eğitimi, hayat tarzı değişiklikleri ile ilaç kullanılmadan atak sıklığı %70 oranında azaltılabilmektedir.
Sık atak geçirme, iki günden uzun süren ve hastaneye yatış gerektiren ağır atak geçirme, atakların okul devamsızlığına
yol açması, atak tedavisine yanıtsız veya ilaç yan etkisi gelişen hastalara proflaktik tedavi başlanmalıdır.
Proflaktik tedavide (NASPGHAN önerisi) 5 yaş altındaki çocuklara Siproheptadin, 5 yaş üzerindeki çocuklarda
Amitriptilin veya ikinci seçenek olarak Propranolol kullanılabilir. Proflaktik tedaviyi tolere edememe/etkisiz olması
durumunda; antiemetikler, antikonvülzanlar, mitokondriyal suplementler, prokinetik ajanlar, antidepresanlar, Ca kanal
blokerleri, düşük doz östrojen, akupunktur ve psikoterapi kullanılabilir.
Prodromal Faz
Atak öncesi genellikle 1-1,5 saat süren irritabilite, bulantı, solukluk, karın ağrısı, fotofobi, fonofobi gibi prodromal
belirtiler görülür. Bu dönemde nazal/subkutan triptanlar (Sumatriptan), antiemetikler, analjezikler, anksiyolitikler
kullanılarak atak başlaması önlenebilir.
Emetik Faz
Dirençli kusma, dehidratasyon, elektrolit bozuklukları, asidoz, oliguri/anüri gelişen hastaların yatırılarak tedavi
edilmesi gerekir. Hasta sessiz ve loş bir odaya alınmalı ve az uyaran açısından vital bulgu takibi seyrek yapılmalıdır.
Hidrasyon durumuna göre 10-20 cc/kg serum fizyolojik yüklemesi yapılır ve gerekirse tekrarlanır. İdame sıvının 1.5
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katı kadar 0.45 NaCl ve %10 Dekstroz içeren sıvı verilmelidir. Kusma için Ondansetron, sedasyon için Klorpromazin
verilebilir. Ağrı için Ketorolac, devam eden ağrılarda H2 reseptör blokeri veya proton pompa inhibitörleri eklenebilir
(Tablo 3).
İyileşme Fazı
Kusmanın durması ile tüm belirtiler ortalama 6 saat içinde kaybolur. Aileler bu safhayı “bir düğmeye basılmış gibi (on/
off)” tanımlar. Oral alım artar, cilt rengi normale döner, gözler açılır. Nadiren tedaviye rağmen semptomların devam
ettiği bir grup hastada iv tedavilere devam edilmelidir. 5 günü geçen oral alamama durumunda nazojejunal beslenme
veya TPN iyileşmeyi hızlandırır.
Prognoz
Hastaların %50-70’i erken ergenlik başlangıcında düzelir. Düzelen hastaların bir kısmında baş ağrısı, karın ağrısı,
intermittan diyare ve taşıt tutması gibi bazı belirtiler devam edebilir. SKS hastalarının %40-70’inde migren gelişmektedir.
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Tablo 1: DKS- Rome IV Tanı Kriterleri
1.

6 aylık periyotta 2 veya daha fazla sayıda, saatler-günler süren tekrarlayan yoğun, aralıksız bulantı ve
kusma ataklarının varlığı

2.

Atakların her hastada birbirine benzer olması

3.

Haftalar veya aylarca süren ataklar arası sağlıklı dönemlerin olması

4.

Uygun tıbbi değerlendirmelerle belirtilere yol açacak altta yatan bir nedenin bulunamaması

Tablo 2. DKS – NASPGHAN tanı kriterleri
1.

Herhangi bir zaman aralığında en az 5 atak veya 6 aylık periyotta en az 3 atak

2.

En az bir hafta aralıkla meydana gelen, 1 saat-10 gün arasında süren epizodik yoğun bulantı-kusma
atakları

3.

Hasta kişide birbirinin aynı tipte belirtiler (stereotipik)

4.

Atak esnasındaki kusmaların en az bir saatte 4 kez meydana gelmesi,

5.

Ataklar arasında hastanın tamamen sağlıklı olması,

6.

Kusmayı izah edecek başka bir hastalığın olmaması.
Tüm kriterlerin bulunması SKS tanısı koydurur

Tablo 3: DKS tedavisinde kullanılan ilaçlar
Proflaksi
•

Propranolol: 0.25–1 mg/kg/gün 2 dozda

•

Siproheptadin: 0.25-0.5 mg/kg/gün 2-3 dozda

•

Eritromisin: 20 mg/kg/gün 2-4 dozda

•

Pizotifen 0.5–1.0 mg yatarken

•

Sumatriptan: oral 25–50 mg, intranazal 10 mg, subkutan 3–6 mg

•

Karbamazepin: 5–10 mg/kg/day 2 dozda

•

Amitriptilin: 0.2-0.3 mg/kg/gün yatarken

•

L-karnitin: 50–100 mg/kg/gün 2-3 doz

•

Koenzime Q10: 10 mg/kg/gün 2-3 doz

Atak tedavisi
•

0.45 SF + 10% ≤ Dekstroz IV

•

Ondansetron: 0.2–0.3 mg/kg/doz devamında 0.1 mg/kg/saat IV

•

Omeprazol: 1 mg/kg/gün IV 2 dozda

•

Lorazepam: 0.05–0.1 mg/kg/doz IV 2–4 kez/gün

•

Klorpromazin: 0.5-1 mg/kg/doz IV 2–3 kez/gün

•

Diphenhydramine: 1.25 mg/kg/doz iv/po 3-4 kez gün

•

Ketorolac: 0.4-1 mg/kg/doz iv 4x1(LH)
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Grafik 1: Döngüsel kusma sendromunda tanısal yaklaşım
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Korozif Maddeler ve Yabancı Cisimler
DOÇ. DR. KAAN DEMİRÖREN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas EAH, Çocuk Gastroenteroloji

Korozif Madde İçimine Yaklaşım
Giriş
•

ABD’de her yıl yaklaşık 200.000 alım bildirilmekte

•

Ülkemizde çocukluk çağı intoksikasyonlarının %3.3-28.1’ini oluşturduğu bildirilmiştir

•

Aslında önemli bir halk sağlığı problemidir

•

Çoğunlukla kaza ile olmakta ve az miktarlarda alınmakta

•

Sıklıkla 5 yaş altı erkek çocuklarda görülmektedir

•

Adölesanlarda intihar amaçlı alımlar da olabilmektedir

•

Nadiren çocuk istismarı şeklinde de karşımıza gelebilmektedir

Korozif Maddeler
•

Sıklıkla pH’ları 12’ye kadar çıkan alkali ve daha az olarak da 2’ye kadar düşen asit çoğunlukla ev temizlik maddeleridir

Korozif Hasarın Mekanizması

Alkali ajanlar (özellikle pH > 11.5),
•

Likefaksiyon nekrozu yaparlar

•

Derin penetrasyon miktar ve maruziyet süresine bağlıdır

Asidik ajanlar (özellikle pH < 2)
•

Koagülasyon nekrozu yaparlar

•

Özofageal mukozada daha yüzeyel hasara yol açar

•

Antral spazm sonucu midede göllenerek gastrik çıkış obstrüksiyonuna ve fibrozis yol açabilirler

İlk hafta sonunda
•

Enflamasyon, vasküler tromboz ile nekrozis’e,

Üç haftada
•

Fibrojenez, striktür…’e ilerler

57

13. ULUSAL

Klinik
 Disfaji en sık semptomdur. Enflamasyon ya da fibrozisten kaynaklanan dismotiliteyle ilişkilidir
 Hipersalivasyon
 Ağrı
 Kusma
 Perforasyon
 Solunum yolları da etkilenmişse stridor, boğuk ses, solunum güçlüğü
 Yemeyi red etme

Yaklaşım

Hikaye
•

Ne zaman içti

•

Ne içti

•

Ne kadar içti

•

pH’sı kaç?

Muayene
•

Mental durum, vitaller, solunum sistemi ve oral muayene

Görüntüleme
•

Solunum sistemi semptomları varsa, yabancı cisim, perforasyon veya pnömoniyi değerlendirmek amacıyla X-ray

•

Perforasyon şüphesi varsa BT/MR tercih edilir

•

Özofagografi erken dönemde önerilmez. Çekilecekse de suda eriyebilen kontrast maddeler kullanılmalıdır

Endoskopik Görüntüleme
•

Asemptomatik : Takip edilip karar verilmeli (tartışmalı)

•

Semptomatikse: Endoskopi

•

Endoskopi kontrendikasyonları
– Hemodinamik instabilite
– Perforasyon kanıtı
– Respiratuar distres

Korozif özofajit evrelemesi
Grade 0: Normal mukoza
Grade 1: Mukozada ödem ve hiperemi
Grade 2a: Erozyon, yüzeyel-lineer ülserasyonlar, kanama, beyaz membranlar
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Grade 2b: Derin-sirküler ülserasyon
Grade 3a: Mültipl ülserasyonlar ve nekrotik odaklar
Grade 3b: Yaygın nekroz
Grade 4: Perforasyon

Tedavi
•

Kusturma, mide lavajı, nötralize edici ajan, aktif kömür: Kontrendikedir!!

•

IV sıvı başlanır

•

Grade 1 ve 2a: Kısa gözlem

•

Grade 2b ve 3:
- NG endoskopi yapılırken (eşliğinde) takılabilir

		

• Lümenin devamı

		

• Gelecekteki beslenme için

- Anti-asit tedavi (PPI/H2 reseptör antagonisti)
		

• Asit ve pepsini azaltır

		

• Etkinlik yönünden kontrolü klinik çalışma yok

		

• Süre ve dozla ilişkili çalışma yok

Steroidler
- Hayvan deneylerinde striktürü önlediği
- İnsan çalışmalarında farklı sonuçlar
En son ülkemizden yapılan bir çalışmada 3 gün HDMP (1g/1,73 m2) grade 2b’li 83 çocukta darlık gelişimini anlamlı
olarak azalttığı (2017 ESPGHAN/ESGE rehberinde önerilmektedir)
Antibiyotikler
- Rutin başlama için kesin bir kanıt yok
- Perforasyon, Grade 3 yanık, KS tedavisi varsa önerilmekte
- 3. kuşak sefalosporin, ampisilin/sulbaktam, piperasilin/tazobaktam

Takip
Striktür
•

Uzun dönem en sık komplikasyon

•

Grade 1 ve 2a iyi prognoza sahiptir ve striktür vb yol açmaz. Yine de 2a’da 4.7% diyenler var

•

Grade 2b’de 32%

•

Grade 3’de 75%

•

3-8 haftada gelişir
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•

Görüntüleme (2-3 hafta sonra) yapılıp darlık varsa dilatasyona (4-6 hafta sonrasında) başlanmalıdır

•

3b’de mortalite 65%’e kadar çıkabilir, çoğunlukla özofagektomi/replasman gerekir

Dilatasyon
•

Savary and Tucker dilatörler

•

Günümüzde endoskopik balon dilatasyon

•

Seri dilatasyonlar oral beslenme tolere edilinciye kadar 1-3 haftada bir tekrarlanmalıdır

Uzun süreli takip
•

Özofageal adenokarsinom veya skuamoz hücreli karsinom riski genel populasyona göre x1000 artar

•

15‐20 yıl sonra surveyansa başlanması ve her 1‐3 yılda bir tekrarı önerilir

Gastointestinal Yabancı Cisimlere Yaklaşım
Giriş
•

Önemli bir halk sağlığı problemidir

•

Çoğunlukla kaza ile, 5 yaş altı çocuklarda ve ev ortamında sıklıkla bulunan cisimlerle olmaktadır

•

Yabancı cisimlerin hava yoluna ya da GİS’e kaçıp ölüme yol açması ABD’de kazayla ölümlerin en sık altıncı sebebini oluşturmaktadır

•

ABD’de her yıl yaklaşık 1500 ölümün ağızdan alınan yabancı cisim sonucunda olduğu ifade edilmektedir

Semptomlar


Stridor



Ağrı



Hipersalivasyon



İrritabilite



Göğüs ya da karın ağrısı



Yemeyi reddetme



Wheezing ve solunum güçlüğü



ASEMPTOMATİK!

Acil Serviste Yaklaşım
•

Asemptomatik olsa bile, yabancı cisim yutulmasından şüphelenilen tüm hastalarda acil servise erken başvuru ve
röntgen: Çift yönlü radyografiler, gerekirse boyun, göğüs, karın ve pelvis olarak çekilmelidir

•

Radyolüsen yabancı cisimler için BT düşünülebilir

•

MR görüntüleme yabancı cisimler için yardımcı değildir

•

US ve metal dedektörlerin kullanımı ile ilgili çalışmalar yeterli değildir

•

Çekilen radyografilerle yabancı cisim varlığı ve sayısı, hem de mediastenal ve peritoneal serbest hava varlığı de-
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ğerlendirilmelidir
•

Resüsitasyonun A, B, C kuralları

•

Hastanın eğer sekresyonları artıyorsa aspirasyon riski söz konusudur

Endoskopik İşlemin Zamanlaması

•

Endoskopik işlemin zamanlaması bir çok faktöre bağlıdır:

 Yabancı cismin niteliği ve büyüklüğü
 Hastanın klinik durumu
 Olası yutmadan sonra geçen süre
 En son oral alım (NPO) zamanı
 Nesnenin GİS’teki lokalizasyonu
 Endoskopistin tecrübesi
 Aile anksiyetesi
•

Endoskopik işlemin zamanlamasını şu kelimelerle ifade edeceğiz:



Emergent (Derhal): Gelişinden itibaren 2 saat içinde, NPO durumuna bakılmaksızın



Urgent (Acil): Gelişinden itibaren 24 saat içinde, gerekli NPO süresini takiben



Elektif: Gelişinden 24 saatten daha sonra ve gerekli NPO süresini takiben

Buton (Diskoid) Ve Kalem (Silindirik) Piller
•

Özofagusta takılı kalan diskoid bir pil; çocuklarda en acil endoskopik işlem endikasyonudur

•

ABD’de 2010 yılında ABD’de 8648 buton pil alımını bildiren çalışmada, 73 (%0,8) hastada trakeoözofageal fistül,
özofageal perforasyon, özofageal striktür, vokal kord paralizisi, mediastinit, kardiyak arrest, pnömotoraks ve aortoenterik fistül gibi önemli komplikasyonlar, 13 (%0,15) hastada ise ölüm görülmüştür

•

Negatif uçta alkali hasar 30 dk da başlayabilir ve günler-haftalar sürerek perforasyon ve aortoenterik fistüllere
yol açabilir

Mıknatıs
•

Primer risk: İki mıknatısın araya bağırsak luplarını alarak yapışması ve enteroenterik fistül oluşumu ile birlikte
perforasyon, peritonit, iskemi/nekroza yol açabilmesidir

•

AAP 2012 yılında; son 10 yılda 424 hastanın olduğunu



%52’sinin yalnızca endoskopik işlemle



%20’sinin endoskopi ve cerrahi,



%8’inin yalnızca cerrahi ile mıknatısların alındığını,



%15’nin yalnızca gözlendiğini,
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Takiplerde bu hastaların



%41’inin perforasyon veya fistül onarımı



%22’sinin farklı derecelerde bağırsak rezeksiyonu gerektirdiği

						

……….. bildirilmiş

SİVRİ UÇLU Ya Da KESKİN CİSİMLER
•

Toplu iğne, dikiş iğnesi, çengelli iğneler, çivi, kürdan, kemik parçaları, kılçık vb

•

Komplikasyonlar: Perforasyon, ekstraluminal migrasyon, abse, peritonit, fistül, apandisit, karaciğer, mesane, kalp
ve akciğer penetrasyonu, inkarsere umblikal herni, common karotid arter rüptürü, aortoözofageal fistül ve ölüm.
İleoçekal bölge intestinal perforasyonun en sık olduğu yerdir

•

Kürdan ve kemik parçaları perforasyon açısından yüksek risklidirler ve en sık cerrahi gerektiren yabancı cisimlerdir

•

X-ray ile



metalik objeler %100



cam objeler %43



balık kılçıkları %26 görülürken



ahşap parçaları hiç gözükmez!

ÖZOFAGUSTA YİYECEK TAKILMASI
•

Erişkinlerde sıktır

•

Çocuklarda eozinofilik özofajit, reflu özofajit, trakeoözofageal fistül tamiri sonrası postanastomotik darlık, akalazya ve diğer motilite bozuklukları altta yatan nedenlerdir

•

Özofagustan biyopsiler al

Madeni Para Ve Künt Objeler
•

ABD’de 10 yılda >250.000 yutma ve 20 ölüm bildirilmiş

•

Özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda >2.35 cm’den (Amerikan ve Kanada çeyrekleri) büyük madeni paraların
takılma riski yüksek

 1 TL::::::: 2.6 cm
 50 krş:: 2.3 cm
 25 krş:::: 2 cm
 10 krş:: 1.8 cm

•

Özofagusta madeni paralar 24 saat içinde alınmalıdır

•

Özellikle küçük çocuklarda >2.5 cm çaplı objeler piloru, 6 cm’den uzun objeler duodenumu geçemez, geçse de
ileoçekal valvde takılırlar

•

Öncelikle çekilen grafide para; pilden ayırt edilmeli: çift kontur pilde!!
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•

Bazı merkezlerde folley sonda ile üst özofagustaki para hasta trandelenburg pozisyonundayken çekiliyor

•

Foley kateter ile madeni bir parayı çıkarma aşamaları

•

Rijit endoskopi ve Magill forsepsi

Süperabsorban Objeler
•

Suda x100 büyüyebilen polimerler

•

Bebek bezleri, kadın hijyen ürünleri, oyuncaklar (su topu, su maymuncuğu), tarım ürünleri…

•

Literatürde biri ölümle sonuçlanan sadece 4 vaka bildirilmiş

•

Bununla beraber şimdilik “endoskopi emergent” olarak görüş bildirilmekte

Takip edilecek öneriler şöyle olabilir:


Yutulan cismin bir örneğini incelemek risk hakkında bilgi verir ve endoskopi planını şekillendirebilir. 1-2 mm’lik bir
boncuk tanesiyken 1 cm’lik bir bilye haline gelebilecek bir cisim için endoskopi düşünülmeyebilir



Yine şiştikten sonra süngerimsi doku ve kolayca şekli değişebilen bir cisim için de endoskopi düşünülmeden
klinik takip yeterli olabilir



Ancak künt cisimlerde anlatıldığı gibi GİS’te tıkanıklığa yol açacak büyüklüklere ulaşabilen ve sert dokusu olan
cisimlerin alınması için endoskopi kararı verilmesi doğru olacaktır
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Çocuklarda Otoimmun Hepatite Yaklaşım
PROF. DR. NAFİYE URGANCI
SBU Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Pedaitrik Gastroenteroloji

Giriş
OIH, herhangi bir yaşta, her iki cinsiyeti, tüm etnik kökenleri etkileyen, nedeni belirsiz, immün aracılı inflamatuar bir
karaciğer hastalıktır. Çocukluk çağının otoimmün karaciğer bozuklukları, histolojik olarak portal alanlarda yoğun bir
mononükleer hücre infiltrasyonu ile serolojik olarak karaciğere özgü ve karaciğere dışı otoantikorların varlığı, bilinen
bir etiyolojinin yokluğunda transaminaz ve IgG düzeylerinde artma ile karakterizedir. Çocuklarda ve adolesanlarda
görülen başlıca otoimmun karaciğer hastalıkları; Otoimmün hepatit (OIH), sklerozan kolanjit örtüşme sendromu (otoimmün sklerozan kolanjit, ASC) ve karaciğer nakli sonrası de novo AIH dir. Son yıllarda viral hepatitler azalırken otoimmun hepatitlerin arttığı belirtilmektedir.
OIH’nin klinik görünümü oldukça değişken olup asemptomatik, kronik veya akut karaciğer yetmezliği tarzında olup
hem çocukları hem de yetişkinleri etkilemektedir. Otoimmün hepatit (OIH), çocuklarda ve genç erişkinlerde sıklıkla akut olarak ve yaşlılara göre daha agresif bir seyir gösterip kızlarda erkeklerden daha çok görülmektedir. Erken
tedavinin başlatılması, remisyon sağlanması ve siroz veya karaciğer yetmezliği gelişiminin önlenmesinde oldukça
önemlidir (1-5).
Otoimmun hepatit, hepatositlerin immun sistem tarafından saldırıya uğraması ve inflamasyonu sonrası son dönem
karaciğer hastalığına neden olur. OIH, ilk kez 1950’de Waldenstrom tarafından hem yetişkinlerde hem de çocuklarda
tanımlanmıştır (6). Progresif inflamatuar bir hepatopati olması nedeni ile tedavi edilmezse son dönem karaciğer hastalığına dönüşür. Ancak OIH immünsüpresif tedaviye yanıt verdiğinden tanının hemen ardından tedavi başlatılmalıdır.
Tedavi edilmezse, genellikle transplantasyonu gerektiren karaciğer yetmezliğine kadar ilerlemektedir.
Serolojik profile göre AIH iki tiptir. Tip 1 OIH (OIH-1) erişkin yaşta görülmekle birlikte antinükleer antikor (ANA) ve /
veya anti-düz kas antikoru (SMA) pozitif, çocuklarda sık görülen tip 2 OIH (OIH-2) ise anti-karaciğer böbrek mikrozomal tip 1 antikoru (anti-LKM-1) ve / veya anti-karaciğer sitozol tip 1 antikoru (anti-LC-1) pozitifliği ile karakterizedir
(1,7).
Buna karşın oto antikorlar viral hepatit, Wilson ve sklerozan kolanjitte de pozitif saptanabilir ancak OIH de daha yüksek antikor titreleri ve kombine antikor varlığı OIH tanısını desteklemektedir (8) .
Sıklık
Tüm yaşları ve etnik kökenleri etkileyen bir hastalık olan OIH ile ilgili olarak 1990 dan önce net bir veri olmamakla
birlikte 1999 da OIH ile ilgili olarak uluslar arası OIH grubu tarafından oluşturulan revise AIH skorlanmasının uygulanması ile tanı sıklığı artmakla birlikte hala epidemiyolojik çalışmalar sınırlıdır (9). Sıklığı ülkeler arasında farklılık
göstermektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da beyazlarda yetişkin ve çocuklar) arasında OIH tip-1 görülme sıklığının
100.000’de 0,1 ila 1,9 arasında değiştiğini belirtmektedir (10). Buna karşın Verma ve ark’ları genel olarak OIH sıklığının
çocuklarda 100.000 de 2 ila 17’olduğu ve erişkinlerde etnik gruplar arasında klinik bulgu ve sonuçlarının farklılık gösterdiğini ileri sürülmektedir (11). King’s College Hastanesi Çocuk hepatoloji kayıtlarına göre son yıllarda otoimmün
sıklığında 6 kat artış görüldüğü ifade edilmektedir. 1990’da yıllık görülme oranı %2.3 iken 2000’li yıllarda bu oran %12
olduğu bildirilmektedir (12).
OIH, genel olarak kadınlarda erkeklerden 4 kat daha fazla görülmekte olup bebeklikten 75 yaşına kadar en fazla 10-30
yaşındaki çocukları etkilediği bildirilmiştir. Hastalığın şiddeti ve görülme şekli coğrafik bölgeye ve ırk’a göre değiş-
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mektedir.Alaskada OIH akut ikterik hepatit tarzında sık iken Afrika kökenli Amerikalılarda daha ağır ve tedaviye daha
yanıtsız hepatit seyri göstermekte, Hispanik orjinli olgularda ise siroza gidiş hızlı, Asya kökenli olgularda ise alternatif
tedavi veya çoklu tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermektedir (13,14).
Etiyoloji -patogenez
OIH’nin etyo-patogenezi oldukça karmaşık ve net açıklanmamakla birlikte genetik, epigenetik, immünolojik, immun
sistemin disregülasynu ve çevresel faktörler son yıllarda açıklanan nedenlerdir. Çevresel maruziyetler genetikten
daha önemli rol oynamaktadır.
Viral enfeksiyonlar veya ksenobiyotikler gibi tetikleyiciler arasında; hepatit B, hepatit A, CMV, HSV tip I, Epstein-Barr
virüsü, kızamık yer almaktadır.
Viral olmayan çevresel tetikleyicilerden biri olan ilaçlar; minosiklin, nitrofurantoin, doksisilin, rifampisin, oksifenisatin,
alfa metil dopa, tienilik asit, statinler, melatonin, diklofenak, ornidazol ve intereferondur.
Genetik; Çevresel faktörlerin genetik olarak duyarlı kişilerde hepatositlerin otoantijenlere karşı kendi toleransının
kaybına neden olarak ilerleyici, enflamatuar, nekrotizan ve fibrotik bir hastalığın gelişmesine neden olduğu ileri sürülmüştür (15-20).
Genetik olarak yatkın kişiler çevresel faktörlerle karşılaştıklarında karaciğer otoantijenlerini hedef alan bir immün yanıtı karaciğer hasarını başlatmaktadır. Otoimmün saldırının moleküler genetik birliktelikleri 6. kromozomun kısa kolu
üzerinde yerlemiş olan HLA içindeki DRB1 alel çeşitliliği ve MHC genleri ile ilişkilidir. HLA dışı non-HLA predispozisyon nedenlerin başılcaları ise ; CTLA-4 (sitotoksik T lenfosit antijen -4), Tümör nekroz faktör alfa (TNF α),Fas (CD 95
veya apoptozis antijen-1),Vitamin D reseptör, Transforming growth faktör beta, Makrofaj migrasyon inhibitor faktör,
SH2B adaptor protein ve IL23 reseptörleridir (21). Güncel kanıtlar, otoimmün hepatitli bir hastada karaciğer hasarının
HLA sınıf II antijenlerin hepatosit yüzeyinde yerleşerek, normal hepatosit membran bileşenlerini antijen sunan hücrelere tanıtılmasına neden olduğunu göstermektedir. CD4 T hücrelerine peptit antijen sunumunda yer alan DRB1 alellerini kodlayan HLA genleriyle bağlantılıdır. OIH’ye duyarlılıkla ilişkili çeşitli DRB allellerinin (DRB1 *0301, DRB1 * 1401,
DRB1 * 0404, DRB1 * 0405, DRB1 * 0701, DRB1 * 0201) predispozan olduğu ileri sürülmüştür. HLA-DR3, DRB1 *0301
in çocuklarda ve kızlarda daha sık olduğunu, hastalığın erken başlangıçlı ve daha ağır seyirli olabileceğini ,immünosupresif tedaviye daha az yanıtlı ve daha yüksek oranda karaciğer transplantasyon gereksinimi göstereceğini belirtmektedir. HLA DRB1 *0301 pediatrik AIH-1’e yatkınlık oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda endemik hepatit A virüsü
ile kalıcı enfeksiyonla da ilişkili olduğu da ileri sürülmektedir. Erişkinlerde saptananan HLA-DR4 (DRB1 *0401) alelleri
çocuklarda koruyucu rol oynamazken HLA-DR4 aynı zamanda ekstrahepatit bulgular, tedavi cevabının iyi ve hafif
klinik gösteren hastalıkla birlikte olduğunu belirtmektedir. OIH tip 2 de HLA-DR7 (DRB1 *0701) aleli saptanmaktadır
(22). OIH-2 li olguların %20 sinde ayrıca prenatal olarak tanısı mümkün otoimmun poliendokronopati-kandidazis-ektodermaldisplazi ile de birliktedir. Otoimmun poliglanguler sendromu OIH-tip 2 nin nadir nedenlerden biri olup otozomal resesif geçişli ve 21q 22.3 kromozonda yer alan otoimmun regülatör gendeki mutasyon sonucu olumaktadır (1,
23-25). Tetikleyici neden ne olursa olsun OIH in immun yanıt yetersizliği sonucu geliştiği bildirilmektedir. Son yıllarda
immun sistemdeki immun disregulasyon sorumlu tutulmakta ve hepatosit otoantijenlerine karşı kendi kendine toleransta bir kırılma, progresif hepatik nekroinflamasyona ve fibrojeneze neden olan immünolojik yanıtı başlatmaktadır.
Çevresel faktörler otoantikorların üretimine neden olan otoreaktif CD4-CD8 T hücrelerinin üretimine yolaçabilir (2627). Ayrıca bu hastalarda virüs nötralizasyonunda rol oynadığı iyi bilinen kompleman C’ün C4A gen delesyonu da
bildirilmiştir. Kompleman C4 eksikliğine bağlı olarak virüs eliminasyonundaki yetersizlik, infekte hücrelerin antijenlerine karşı immün yanıtın oluşmasına yol açabilir (24). Son yıllarda OIH de disbiyozin, artmış bağırsak geçirgenliği ve
bağırsak mikrobiyal ürünlerinin sistemik dolaşıma translokasyonu ile de ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (28)
Karaciğer hasarının immunolojik mekanizması:
Karaciğer hasarı özellikle T regülatör hücrelerde fonksiyel bozukluk ve T Helper hücrelerinin aşırı yanıtı ile birliktedir. T
regülatör ve T Helper hücreler arasındaki dengesizlik doku hasarını başlatmaktadır (29-30). Self-antijenik peptidlerin

65

13. ULUSAL

etkinleşmesi yardımcı T lenfositlerin (T helper, Th0) T hücre reseptörlerine (TCR) sunulmasıyla başlar. Otoreaktif CD4
ve CD8 T hücreleri, çevresel tetikleyicilerin otoantijene özgü doğal T düzenleyici hücreler (nTregs) ve indüklenebilir T
düzenleyici hücreler (iTregs) tarafından otoreaktiviteyi önlemekte etkin olan CD4 ve CD8 effektör hücrelerinin çoğalma yeteneğini kontrol etme mekanizmasının bozulması yada yetersizliğinin bir sonucu olarak hepatik otoantijenlere
karşı kendi toleransının bozulmasıdır. Ayrıca effektör CD4 hücreleri, Treglerin düzenleyici özelliliğine karşıda daha duyarlıdır. Bu arada, B lenfositlerinin düzenleyici hücre (Breg) inhibisyonunun yokluğu sonucu, otoreaktif B hücrelerinden
kontrolsuz otoantikorlar üretilmektedir.
Peptit otoantijenler, sınıf II ve sınıf I HLA alelleri tarafından CD4 T yardımcısı (Thelper ) hücrelere ve CD8 sitotoksik
T lenfositlere (CTL’ler) sunulurlar. Antijen sunumu ile aktive olan Th0 (CD4-T helper) hücreleri çoğalmaya ve maruz
kaldıkları sitokinlerin çeşidine göre Th1, Th2, Th9, Th17, iTregs ve T foliküler yardımcı (Tfh) hücre alt kümelerine farklılaşırlar. IL-12 uyarısyla Th1, IL_-4 etkisi ile Th2 hücrelerine,İL-1β ve İL-6 varlığında ise Th17 hücrelerine farklılaşırlar.
Farklılaşan bu T hücreleri pekçok sitokin üretirler. Ayrıca diğer koldan da farklılaşan bu Th1 hücreleri İL-2 ve IFN-γ
üretimini uyarır ve eş zamanlı olarak TNF-α ve IFN-γ üreten CD8 CTL lenfositlerinin aktivasyonuna neden olurken birde
CD4 Th1 hücreleri, IFN-γ üretimini ile makrofajların etkinleşmesini ve TNFα,IL-1β, IL-23 üretilir.
Bu arada CD4 Th2 sitokinleri (IL-4,Il-10,Il-13) B hücreleri tarafından immünoglobulin üretimini artırırken, Tfh hücreleri
tarafından üretilen sitokinler, immünoglobulin G’yi (IgG) salgılayan plazma hücrelerine dönüşmesini indükler (27,31).
Otoantijene özgü iTregs, tüm CD4 Th alt tiplerinin çoğalmasını ve işlevlerini aşağı doğru düzenlerken CD4 iTregs’in
yetersiz sayıları ve / veya disfonksiyonu OIH’de önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte proinflamtuvar CD4 Th17
hücreleri ayrıca OIH’nin süregenliğini teşvik eder.Bu kusurlu Tregler, CD8+ T lenfositler, Th-1 ve Th17 hücreler tarafından salınan sitokinler yanısıra aktive makrofajlar, kompleman aktivasyonu (IFN-γ, TNFα, IL-1β, IL-23,IL-17) ve doğal
NK ların Fc kaplı hepatositlerdeki antikorlara yapışması dahil pekçok zararlı etkin mekanizmaların devreye girmesiyle
hepatosit hasarına yolaçmaktadır. Tedavi edilmeyen olgularda enflamasyon periportal hepatositlere yayılır,lobüler
hepatite ve hepatositlerin apoptozu ile fibrogenezisine yol açar (31,32).
Tanı
Öykü, Klinik, fizik muayane, biyokimyasal, immunolojik ve histopatolojik bulguların kombinasyonu iledir. Karaciğer
biyopsisi hastalığın ağırlığını karaciğer hasarının derecesini belirlemede oldukça önemlidir.
Klinik Bulgular;
Klinik bulgular oldukça değişkendir. Genel olarak OIH li olguların ¾ ü kız olup çocuklarda ve adolesanlarda 1.ci piki,
40 yaşında ise 2. piki yaparken OIH-2 daha çok küçük çocuklarda görülmektedir. OIH-2 li olguların %40 ında kısmı
IgA eksikliği vardır. İmmunglogulinler genellikle heriki tipte de yüksek iken özellikle hastalığın başlangıçında OIH-1 li
olguların %15 inde, OIH-2li olguların %25 inde IgG düzeyi normal olabilmektedir. AIH-1 li olgularda tedaviye rağmen
siroz gelişme olasılığı, AIH-2 de bilirubin ve karaciğer enzim düzeyi yüksekliği ile akut başlangıçlı karaciğer yetmezliği
daha sık görülmektedir. Çocuklarda, her iki AIH tipi de otoimmün sklerozan kolanjit ve diğer otoimmün hastalıklar
eşlik edebilir (1,33-35).
Hastalık dalgalanmalar, alevlenmeler ve spontan remisyonlar ile seyrettiğinden başvuru ve tanı gecikebilmektedir.
OIH te klinik bulgular asempomatik formdan yavaş ilerleyen, akut karaciğer yetersizliğine kadar oldukça değişkenlik
göstermektedir. OIH tip-2, OIH tip-1 den daha ağır seyretmektedir. Sarılığın olmadığı, karaciğer enzim düzeylerinde
yükseklik ile başvuran olgularda diğer nedenler ( hepatit B,C, Wilson, NASH ve ilaç ilişkili hepatit, Alfa-1 Antitripsin
eksikliği,otoimmunsklerozan kolanjit) dışlandıktan sonra OİH’ten mutlaka şüphelenilmelidir.
Klinik bulgular semptomatik, sinsi yada asemptomatik, akut ciddi hepatit ve akut karaciğer yetersizliği tarzında olabilir.
Semptomatik
Olguların %40’ı benzer bulgularla akut hepatit kliniği ile başvururlar. Nonspesifik bulgulardan yorgunlık ve halsizlik
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%85, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, sarılık, koyu renkli idrar yapma, akoloik gaita, ateş, kaşıntı, atralji, kilo kaybı ve sarılık görülür. Bu klinik bulgular akut viral hepatitler ile karışmaktadır. OIH-1 tanılı olguların %40 nında yorgunluk, tekrarlayan sarılıi amenore, başağrısı, karın ağrısı ve ishal gibi klinik bulgular dalgalanmalar göstermektedir. %10
olguda ise portal hipertansıyon komplikasyon bulguları görülmektedir (21,33) AIH-2 li olguların %20-30 u otoimmun
poliendokrinopati, kandidiazis, ektodermal distrofi sendromu ile ilgili klinik bulgular gözlenebilir (36).
Asempomatik
Olguların %25- 34 si asemptomatik olup sinsidir. Tanı genellikle tesadüfen saptanan karaciğer enzimlerinde ve immunglobulin düzeyindeki yükselme iledir. Ayrıca yorgunluk, başağrısı, tekrarlayan sarılık, iştahsızlık, kılo kaybı görülmektedir. Histopatolojik bulgular semptomatik olgulara benzer. Bulgular sıklıkla 2-120 ay arasında ortaya cıkar.
OIH-1 li olguların %40, OIH-2 tanılı olguların ise %25 inde nonspesifik (bulantı, yorgunluk, ishal, bağağrısı ve tekrarlayan sarılık) bulgular nedeni ile tanı konulması birkaç ay ile yıla kadar geçikebilir (37).
Akut Ciddi Hepatit ve Akut Karaciğer yetersizliği
Olguların %25-45 i akut başlar. Klinik bulguların ortaya çıkması 30 günden azdır. Fulminan karaciğer yetersizliği nadir
olmakla birlikte OIH tip-2 de tip-1 den daha sık gözlenmektedir. Ansefalopati ile akut karaciğer yetersizliği OIH-1 li olguların %3 ünde OIH-2 li olguların %25 inde semptomlar başladıktan 2 hafta ile 2 ay arasında görülmektedir (38,39).
Akut hepatit ile başvuran olguların %29-39 unda ANA negatif yada zayıf pozitif olup immunglobulin düzeyi normal
olgularda histopatolojik incelemedeki bulgular oldukça önemlidir (40,41). Siroz ve portal hipertansiyon her iki OIH te
%10 unda görülmektedir. Olguların 1/3 ünde tanı anında siroz saptanmaktadır. Akut hepatit tanısı ile başvuran olguların karaciğer biyopsisinde fibroz veya siroz saptanmaktadır (37).
Eşlik eden otoimmün hastalıklar
Gerek OIH-1 ve gereksede OIH-2 de ailede %40 otoimmun hastalık öyküsü olup %20 sinde birlikte otoimmun hastalık
saptanmaktadır Olguların %14-44 otoimmun hastalıklar eşlik etmektedir. AIH-1 de (hashimato)otoimmun tirodit %1018 oranında en sık görülen hastalık olup romatoid atrit,çölyak, permisiyöz anemi ve ülseratif kolit birlike olabilmektedir (42).
OIH Tip-2 ise de en sık tip-1 diyabetes Mellitus ve otoimmune tiroidit gözlenirken ayrıca çölyak,lokositoklastik vaskülit, ürtiker, alopesi areata,vitiligo, coombs pozitif otoimmun hemolitik anemi, romatoid artirit, SLE, sjögren sendromu, behçet hastalığı, psöriazis, otoimmun idyopatik trombositopeni, hipoparatitoidi,addison, glomerulonefrit ve
otoimmun poliglandüler sendrom Tip 1 ( hipoparatiroidi, kandidiyazis, sürrenal ve gonodal yetersizlik) görülmektedir
(36,37).
Fizik muayane
Olguların bir kısmında fizik muayene bulguları normal olup Sklera ve ciltte sarılık,karında şişkinlik,hepatosplenomegali, ileri dönemlerde ise portal hipertansiyona ait bulgular (spider nevi, palmar eritem, kollateraller)gözlenmektedir
Laboratuar bulguları
Genel olarak transaminaz yüksekliği karakteristiktir, transaminaz düzeyindeki artışlar bilirubin, alkalen fosfataz ve
GGT’ye göre daha yüksektir. Transaminaz düzeyleri normalin üst sınırının biraz üzerinden yaklaşık 50 kat artışa kadar
değişkenlik gösterebilir. Kolestatik enzimler normal veya orta derecede artış gösterebilir. Transaminaz yüksekliği ile
birlikte ALP ve GGT de artmış olabilir. Bu durumda ayırıcı tanıda ekstrahepatik kolestaz, viral hepatitlerin kolestatik
formu, ilaca bağlı karaciğer hastalığı, primer sklerozan kolanjit (PSK) veya otoimmün kolanjit mutlaka düşünülmelidir.
Serum IgG düzeyi genellikle heriki tipte de yüksektir. Ancak bazen hastalığın başlangıçında normal saptanabilir. IgG
artışı karakteristik olup, tanıya katkıda olabileceği gibi, hastalık aktivitesi için de çok uygun bir göstergedir IgA ve IgM
değerleri ise normal sınırlardadır. IgA artışı otoimmün hepatitten çok steatohepatit ve ilaca bağlı karaciğer hasarını
düşündürür. IgM artışı ise PBS veya PSK için karakteristiktir. Serum globulin düzeyleri de poliklonal gamma globulin
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düzeylerindeki artışa bağlı olarak yükselmiştir. Transaminaz değerleriyle birlikte IgG düzeyinin de normale dönmesi
otoimmün hepatitte biyokimyasal remisyonun bir göstergesidir. Otoimmün hepatit tanısına katkıda bulunacak bir
diğer parametre de serum kompleman C4 düzeyi olup, bu hastalarda serum değeri persistan olarak düşük bulunmaktadır (20).
Karaciğer yetersizliğinde sentez fonksiyonlarından hipoalbuminemi, INR ve protrombin zamanında uzama OIH-1 de
OIH-2 den daha sıktır(12).
Otoantikorlar
Karaciğere spesifik olan ve organ spesifik olmayan otoantikorlar patognomonik olmamasına karşın, otoimmün hepatit tanısında çok önemli testlerdir. OIH de otoantikorların saptanması tanıda anahtardır. Ancak olguların %20 sinde
otoantikorlar negatif bulunabilir. Oto antikorlar indirekt immunfloresan yöntemi ile çalışılmaktdır.
OIH-1 tanılı olgularda ANA, AMA veya SMA pozitif olup aynı zamanda p-ANCA %50-92 ve Anti-SLA de % 7-22 oaranında pozitif saptanabilir. Anti-SLA hastalığın ciddiyetini ve nüksü de belirtir (43).
ANA beyaz kuzey Amerikalılarda erişkinlerde %80, SMA antikoru OIH-1 de %80-90 pozitiftir. SMA Filamentöz actin
(F-actin), vimentin, desmin karşı oluşan antikordur. Ancak bu antikor sağlıklı çocuklar ile viral hepatitler de de düşük
titrede pozitif saptananbilir. ANA pozitifliği OIH-1 de tek başına %10, SMA ile birlikte %40-74 oranında pozitif bulunur.
Spesifiditesi %99 dir. Ancak ANA ve SMA birlikteliği OIH dışındaki karaciğer hastalıklarında %10 un altındadır. ANA,
SMA Antikor titresi > 1/20 dir. Ayrıca ANA Primer sklerozan kolanjitte %29, Kronik hepatitte C de %26, Kronik hepatitte B de %32, NASH de %34, SMA Primer sklerozan kolanjitte %6, Kronik hepatitte C de %6 saptanmaktadır (44,45).
İndirekt immünofloresan yönteminde ANA’nın boyanma paterni Hep-2 hücrelerde homojen diffüz görünümdedir. Ancak benekli tarzda boyanma da seyrek değildir. Daha sıkllıkla SLE de pozitif saptanmaktadır.
P-ANCA histon ve F-aktine yönelik antikorlar bulunabilir. P-ANCA tip OIH-1 de sıklıkla bulunur, ancak PANCA OIH -1
özgü olmayıp Sklerozan kolanjitte, ülseratif kolit ve ilaç ilişikli hepatittede pozitif bulunabilir. Otoimmün hepatitde bulunan bu antikor daha farklıdır, periferal nükleer membran komponentlerine reaksiyon gösterir, bu nedenle de p-ANNA
(periferal anti-nükleer nötrofil antikor)olarak da isimlendirilir
Anti LKM-1 ve Anti LCA OIH-2 de saptanmaktadır. LKM-1 pozitiflerin bir kısmı Hepatit C ile infekte olabilir . Ağır
karaciğer hastalığı ile birliktedirler (46). LKM-1 antikoru ingiliz ve Kanadalı OIH çocukların %13-38 inde , OIH-2 de
LKM-1 %40-45 tek başına olup antikor titresi >%10 olup %32 Anti –LC-1 ile birlikte pozitif saptanır. Anti-LKM heterojen bir antikor grubunu oluşturmakta olup, tip II otoimmün hepatitte antikor anti-LKM1 dir, hedef antijeni ise CYP
450 2D6’dir. Bu kronik hepatit C’de görülen anti-LKM’nin aynısıdır. Tip II otoimmün hepatitte görülen bir diğer antikor
anti-LC1 (anti- liver cytosol) antikorudur. Hedef antijen formiminotransferaz siklodeaminazdan oluşur. Bu antikor, periportal hepatosit sitoplazmasında immunfloresan ile boyanmasıyla karakterizedir, tersine perisantral hepatositler ise
boyanmazlar. Ayrıca Viral hepatit , Wilson hastalığı ve non alkolik steatohepatit gibi diğer karaciğer bozukluklarında
da genellikle düşük titrede titrede pozitif saptanabildiğinden pozitifliği OIH tanısı için yeterli değildir (21,32,36,37).
Histopatoloji
Tanı koymak için karaciğer biyopsisi gereklidir. Hem revize edilmiş skorlama sisteminde hem de basitleştirilmiş skorlama sisteminde karaciğer histolojisinin değerlendirilmesi önemli olmakla birlikte otoimmün hepatit tanısı sadece
histolojik bulgularla konulamaz. Spesifik olmamakla birlikte tipik histopatolojik bulgular; portal veya periportal alanda, hafiften, ciddiye kadar değişen %66 plazma hücre ve lenfosit infiltrasyonu ile karakterize interface hepatit (piece
nekrozu) ve %47 lobuler hepatittir.
OIH li olguların karaciğer biyopsilerinin histolojik bulguları, interface hepatitte karaciğer lobülüne genişleyen portal
alanların yoğun CD4 ve CD8 T hücrelerini içeren bir mononükleer ve plazma hücresi infiltrasyonunu, makrofajlar ve
bazen eozifiller; hepatosit kordonunun sınırlı hattının aşınmasıyla birlikte lobülün çevresindeki hepatositlerin yıkımı,
hepatosit ölümünü ve portal alandan lobüle doğru genişleyen bağ dokusu oluşumu (“köprüleşme nekrozu”); hepa-
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tositlerde rejenerasyonunu bir belirteçi olarak (%33) “rozet” oluşumu ile hasarlı hepatositlerin sitoplazmasında endositoza uğramış CD8 T lenfositlerin belirten Emperipolezisin varlığından oluşmaktadır . Bu dört parametreden en
az üçünün bulunması gereklidir. “Interface” hepatit otoimmün hepatit için tipik özelliktir. Portal inflamasyon, yoğun,
kümeler oluşturan lenfoplazmositer infiltrasyonla karakterizedir (47,48).
Portal alandaki iltihaplanma derecesi ve plazma hücrelerinin sayısı, hastalığın ciddiyetine göre değişmektedir. İnterface hepatit OIH için tipik olmakla birlikte olguların 1/3’ünde özellikle daha önce immünsüpresif ilaç kullanan
olgularda portal inflamasyon çok az ya da hiç saptanmayabilir. Bu nedenle portal alandaki plazma hücre infiltrasyonunun yokluğunda otoimmün hepatit tanısından uzaklaşılmamalıdır. Lobuler infiltrasyon ve rozet formasyonuda
herzaman görülmez.Olguların %12sinde safra kanal epitelinin lenfositik infitrasyonu da görülmektedir. Eş zamanlı
olarak, histolojik incelemede, bazı OIH li olguların %17-30 alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı bulguları saptanırken bazısında viral hepatit veya sklerozan kolanjitte görülen bulgulara benzer histolojik değişiklikleri gözlenenebilir ki
bu durum OIH’den ayırt edilemez. Nükse olan OIH’li olguların histolojik özellikleri ilk prezentasyondan farklı olabilir ve
centrilobular ve köprüleşme nekroz olan panlobüler hepatiti içerebilir (49,50). Siroz gelişen yada sirozun gelişmediği
olgularda %29 oranında Sentrilobuler nekroz görülmektedir (51). Siroz özellikle yaşlılarda %23-33 (52) oranında iken
çocuklarda bu oran %38 dir (47).
Tanı Skorlaması
Klinik Araştırmalarda otoimmün hepatit tanısını standardize etmek için uluslararası otoimmün hepatit grup (IAIHG)
tarafından 1993 yılında bir skorlama sistemi geliştirildi ve bu sistem 1999 yılında da revize edilerek değiştirildi. Ancak
uygulama zorluğu nedeni ile 2008 yılında aynı grup tarafından basitleştirilmiş skorlama sistemi geliştirildi (53,54).
Olası otoimmün hepatit tanısı için sensitivitesi %73-90, spesifitesi %90-95 olup yaygın olarak kullanılmaktadır (55).
.

(53,54)

69

13. ULUSAL

Tedavi
OIH immunsupresif tedaviye hızla cevap verdiğinden hastalığın ilerlemesini durdurmak için hemen tedavi başlanmalıdır. Etkin tedavi ile 4 yıl sonra %95 histolojik iyileşme sağlanmasına karşın herzaman klinik, biyokimyasal ve immunolojik iyileşme histolojik iyileşmeyi göstermez. Olguların %10 nuna karaciğer nakli gerekmektedir (22).
Tedavinin amacı; ALT/AST’nin ve IgG’nin normalleşmesi, semptomları iyileştirmek, karaciğer inflamasyonu azaltmak veya ortadan kaldırmak, remisyonu sağlamak, nüksü azaltmak ve yaşam süresini uzatmaktır. Siroz, tanı anında
olguların (% 44-80) saptanmasına karşın çocukluk / ergenlik döneminde mortalitesi düşük ve genellikle uzun süreli
tedavide kliniği stabil ve iyi seyirlidir (56). Tedavi esnasında kullanılan tanımlamalardan;
Remisyon; IgG nin normalleşmesi, Antikor titrelerinin azalması yada negatifleşmesi ve histolojik enflamasyonun iyileşmesi
Rölaps ; tedavi kesildikten sonra karaciğer enzim düzeylerinde yükselmesi demektir. Tedavi süresince rölaps oranı
%40 olup steroid dozu artırılabilir.
Remisyon elde edildikten sonra, remisyonun idamesi mümkün olan en düşük dozda immünosüpresyon ile sürdürülmelidir. En az 2-3 yıl idame immünosüpresyon tedavisi sürdürüldükten sonra eğer transaminaz, IgG normal ve
otoantikorlar düşük titrede pozitif yada negatif ise tam yanıt olarak değerlendirilir. Erişkin olgularda karaciğer biyopsi
yapılmasına gerek yok iken çocuklarda biyopsi yapılıp histolojik incelemede herhangi bir inflamatuar aktivite gözlenmiyorsa tedavi kesilmelidir (37,57).
Ne zaman tedavi başlamalı; OIH, enfeksiyöz ve metabolik etyolojilerin dışlanmasından sonra karaciğer hastalığı
düşünülen tüm çocuklarda şüphelenilmeli ve araştırılmalıdır. OIH, immünosüpresyon tedavisine hemen yanıt vediğinden hastalığın ilerlemesini önlemek için prednizolon veya prednol ve /veya azatiopurin başlatılmalıdır (58, 59).
Ancak tedaviye başlamadan önce;
•

TPMT aktivitesi değerlendirilmeli ( Normalde %0,3-0.5 TPMT aktivitesi çok düşük yada sıfıra yakındır

•

Aşılama: Canlı aşılar önerilmemekte, recombinant ve inactive aşılama yapılmalıdı

•

Eğer mümkünse tedavi öncesi hepatit açısından taranmalı, Hepatit A ve B aşılamaları yapılmalıdır

•

Steroid doz 10-20 mg/gün yada 20 mg/ gunden yüksek ile süresi 4 hafta veya üzerinde olan olgularda HBV aktivasyonu %1-10 artmaktadır

•

HBsAg negative /anti HBc pozitif hastalar aralıklı olarak HBs ve HBV HBV yönünden taranmalı ve reaktivasyon
saptanırsa entekavir yada tenofovir ile immunsupresif tedavi süresince tedavi edilmelidir.

•

Kemik dansitometrisi (DEXA) bakılmalı ve 2-3 yılda bir osteoporosis açısından takip edilmelidir

•

Tanı anında ve yılda 1 kez 25-OH D vitamini bakılmalıdır

•

Sterod tedavisi alan hastalarda elemental CA (1000-1200 mg gün) ve D vitamini (en az 400-800 iu) verilmelidir
(21).

Otoimmün Hepatitte Remisyon Sağlanmasında etkili birinci basamak tedavi
Akut karaciğer yetmezliğindeki ensefalopatik olgular dışında, başlangıçta karaciğer bozukluğunun derecesi her ne
olursa olsun, OİH’li çocuklar immünsupresif tedaviye iyi yanıt verirler ve remisyon oranları %60-90 olarak bildirilmektedir (33). OİH’in klasik tedavisi, yüksek doz kortikosteroid ya da azatiyoprin ile steroid kombinasyonudur. Azatiyoprinle
kombinasyon streoid dozunu azaltmakta oldukça etkilidir. Steroidler semptomların remisyonunu, transaminaz ve IgG
normalleşmesini hızla sağlarken, azatiyoprinin optimum süpresyonu için 6-8 hafta geçmesine gereksinim vardır. Erişkin yapılan çalışmalarda kombine tedavi ile olguların %90 nın karaciğer enzim düzeyi 12 ay içerisinde azaldığı ancak
tamamen normaleşmediği bildirilmektedir (60). Olguların %53-57 sinde fibrozisin azaldığı (61, 62), %19-40 nın 3 yılda
remisyona girdiği, %41 nin remisyona girmediği, %12 sinin siroza ilerlediği bildirilmiş (63). Metaanaliz sonucunda
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bu bulguların çocuklarda erişkinlerden daha düşük olduğu ileri sürülmektedir (64). OIH tedavininin başlangıcında
prednizolon (veya prednizon) 2 mg/kg/gün (maksimum 60mg /gün) başlanması, karaciğer transaminaz düzeylerinde
azalmanın gözlendiği 4-8 haftada kademeli olarak azaltılması, idame dozunda (çocuğun yaşa ve kilosuna uygun
şekilde günlük 2,5-5 mg/gün olarak) ilaca devam edilmelidir. Olguların %80’inde ilk 2 ayda transaminazlarda azalma
saptanır, fakat tamamen düzelmesi birkaç ayda izlendiğinden tedavinin ilk 6-8 haftalık döneminde karaciğer fonksiyon testleri sık sık kontrol edilmelidir. Steroid yan etkilerinden kaçınmak ve steroid miktarını azaltmak için immün
supresif olarak azatioprin kullanılır. Ancak başlanma zamanı merkezler arasında farklılıklar göstermekle birlikte azatioprin özellikle ağır, ikterik ve sirozlu olgularda ve akut karaciğer yetmezliğinde hepatotoksik olabileceğinden dikkatli
olunmalı, bu hastalarda önerilmemelidir. Bu arada azatioprin tedavisi başlamadan önce tioprin metiltransferaz aktivite düzeyi ölçümü yapılmalıdır. Steroid tedavisinden 2 hafta sonra Azatioprinin 0.5 mg/kg/gün dozunda başlanarak
toksik bulgusu yoksa maksimum 2-2,5 mg/kg/gün dozuna kadar artırılabilir. Olgular Azatioprin yan etkiler nedeni ile
(sitopeni, loköpeni, bulantı, kusma, kusma, pankreatit) takip edilmelidir. Bazı merkezler remisyon sağlanınca steroid
tamamen kesmekte ve azatioprin ile devam etmekte iken bazı merkezler düşük dozda prednizolon ve azatioprin şeklinde devam etmektedir (37,64-67).
Otoimmün Hepatitte Tedaviye tanıtsız yada dirençli olgularda alternatif İlaç Seçenekleri; Çocuklarda standart
immünsupresif tedaviye yanıt alınamadığı, azatioprinin tolere edilemediği yada yan etkilerinin görüldüğü olgularda
alternatif İlaçlar kullanılmalıdır. Bu amaçla Budenozin, siklosporin, Mikofenolat mofetil, takrolimus, rituksimab, infliximad veya sirolimus kullanımaktadır (48). Budesonid, prednizolona göre yan etkisi daha düşüktür. Bu nedenle steroid
yan etkilerinden korunması gereken olgularda tercih edilebilir. Kullanım dozu 3mg günde 3 kez şeklindedir. Altı aylık
tedavi sonunda budesonid grubu steroid grubuna göre daha iyi biyokimyasal yanıt verirken (%60 vs %38), daha az
oranda (%28 vs % 53.4) steroid ilişkili yan gösterilmiştir (68,69). Buna karşın sirozlu olgularda porto sistemik şuntlardan dolayı ilaç etkinliği azalacağından (OİH’li olguların en az üçte biri) kullanılmamalıdır. Siroz yok ise düşük yan etki
potansiyeli sebebiyle, azatioprin ile birlikte budesonid kullanılması bir seçenek olabilir. Budesonidli tedavilerden elde
edilen remisyon oranları standart tedavi ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür, bu nedenle çocuk olgularda remisyonda ve idame tedavisinde tek başına budesonid kullanımı önerilmez (69,70).
Dirençli Olgularda Tedavi
Bir purin antagonisti olan ve TPMT enziminden bağımsız, T ve B proliferasyonunu azaltan Mikofenolat mofetil ( MMF)
kullanılmaktadır (71,72) . Siklosporinden sonra 6 ayda % 36 remisyon sağlanmaktadır (71). Dozu 20 mg/kg/g günde iki kezdir. Prednizon ile birlikte alınması tedavi başarısını artırır. MMF ikinci basamak tedavide ilk tercih edilecek
ilaçtır. Ancak MMF’ye ısrarlı yanıt yoksa veya intolerans ve yan etki (baş ağrısı, ishal, bulantı, halsizlik, saç dökülmesi
ve nötropeni gibi) görülme oranı %3- 34 dür. Bu durumda kalsinörin inhibitörleri (siklosporin ve takrolimus) önerilmektedir (73).
Takrolimus, CD4+T-helper hücrelerini etkileyerek IL-2, TGF ve sitokin salınımını azaltan, siklosporine benzer yan etkiye
sahip ancak ondan daha güçlü immünsupresif etkisi olan bir kalsinörin inhibitörüdür. Böbrek ve karaciğer nakilli
hastalarda uzun yıllardan beri kullanımasına karşın dirençli OIH lı erişkin hastalarda kullanılmaya başlanmıştır . Çocuklarda dirençli olgularda kullanımında deneyimler sınırlıdır (74,75). Efe ve arkları Takrolimus dozunu 2,5-5 ng/
ml (0.05–0.1 mg/kg/gun) ve 2 dozda kullanmışlar. Takrolimus monoterapisinin başarılı tam remisyon için çoğu
olguda yetersiz kaldığı görülse de, prednizon ve azatioprin dozlarını azaltmaya ve yan etkilerinden korunmayı sağladığı bildirmişlerdir. Tacrolimusa ait yan etki olguların %25 inde görülmekte olup en sık başağrısı, tremor, HTA ve saç
dökülmesidir (74,76).
Siklosporin A , güçlü immunsupresif olup remisyona girişi sağlamak için, 6 ay boyunca yalnızca siklosporin A kullanıp,
6.ayda prednizolon ve azatioprinin tedaviye eklenmesi, daha sonra siklosporin A’nın 7.ayda kesilmesi önerilmektedir
(77,78). Siklosporin A ilk 3 ay için, 1-4 mg/kg/gün (2-3 doza bölünmüş olarak) dozunda başlanmalı, 2-3 günde bir
250±50 ng/ml’lik tam kan konsantrasonuna ulaşıncaya kadar gerekirse doz artırarak kullanılabilir. Eğer klinik ve biyokimyasal yanıt birinci ayın sonunda sağlanırsa son 3 ayda ilaç dozu kan konsantrasyonu 200±50 ng/ml’lik düzeye
ulaşılana dek azaltılabilir (77). Zizo ve ark’larının yaptığı çok merkezli çalışmada kısa süreli siklosporin kullanımı ile
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%86 remisyon sağlandığı bildirilmiştir (73). Siklosporinin başlıca yan etkisi HTA, diş eti hiperplazisi, renal, gastrointestinal ve nörolojik toksisitedir(78).
Sirolımus mTOR inhibitorudur. Solid organ nakillerinde rejeksiyonu önlemek için kullanılır. Major yan etkisi pulmoner,
miyelosupresyon, hiperlipidemi ,stomatit ve döküntüdür. Tedaviye dirençli olgularda önerilir. Literatürde 4 olguda 4-8
ng/ml dozunda kullanılmış ancak 2 olguda yanıt alınmıştır. Ancak OIH li olgularda yeterli veri bulunmamaktadır (79).
Rituximab, kimerik bir CD20 monoklonal antikorudur. CD20, erken pre-B den hafıza B lenfositlere dönüşümü sağlayan bir B hücre yüzey belirtecidir. Rituximab tedavisi kompleman ve antikor bağımlı hücresel sitotoksisite aracılığı ile
B-hücre deplesyonuna yol açar. Tedaviye dirençli OİH’li olguların tedavisinde de etkili olabileceği düşünülmektedir.
Yetişkin yaş grubunda olgu bildirimi şeklinde bir OİH’li olguda, azatiyopirine sekonder EBV ilişkili lenfoproliferatif
hastalık nedeniyle rituximab verildiğinde sadece lenfomada gerileme olması ve aynı zamanda karaciğer fonksiyon
testlerinde de normalleşme saptanmıştır.Ancak yeterli veri bulunmamaktadır (48,80,81).
İnfliximab
Bir anti-TNF-α ajan olan infliximab, tedavisi güç olgularda etkili bulunmuştur. İnfliximabın dirençli OİH tedavisinde
etkin olduğu bildirilmiştir, enfeksiyon ilişkili yan etki potansiyeli ve hepatotoksik olması nedeniyle dikkatli değerlendirilmelidir. Ayrıca çocuk ve yetişkinlerde diğer otoimmün hastalıklar nedeniyle veya inflamatuar barsak hastalığı (İBH)
tedavisinde kullanılan anti-TNF-alfa’nın yol açtığı OİH olgular da bildirilmiştir. Yan etkileri nedeniyle dikkatli değerlendirilmelidir (48,82).
Tedaviyi sonlandırma
İlaç kesilmesi için immunsupresyonun optimal süresi bilinmemekle birlikte güncel öneri, en az 3 yıl tedavi verilmesi ve
en az son bir yıl boyunca transaminaz ve IgG düzeylerinin normal ve otoantikorların negatif ya da çok düşük olmasıdır.
Tedavi kesilmesine karar verilmeden önce laboratuvar testler normal olsa bile, inflamatuar değişiklikler ve relaps riski
açısından karaciğer biyopsisi yapılmalıdır. Karaciğer biyopsisinde inflamasyon çok az veya yok ise tedavi kesilebilir.
Çocuklarda ve adultlarda 3 yıllık tedavi sonrası tedavisiz remisyon oranı oranın %19-40 olduğu bildirilmektedir. ilaç
kesilmesi oranı tip-1 OİH’de %20, tip-2 de nadirdir (83,84). Tip2 OİH’de olguların %45’inde ilaç kesilmesi sonrası relaps
görüldüğü için önerilmez. Tedavi kesilmesi kesinlikle puberte sırasında ya da hemen öncesinde nükslerin sık olması
neden ile denenmemelidir. Tedavi azaltılıp kesilirken hasta 15 gün-bir aylık aralıklarla yakın izlenmeli, daha sonra 3 yıl
süreyle aralıklı olarak izlenmelidir (22,56).
Nüks
Tedavi kesildikten sonra çocukların %60-80 inde nuks gelişmektedir . Bu olgularda başlangıçta hafif karaciğer enzim
düzey yüksekliği olur hızla tedaviye cevap verirler. Tedavi geçikmesi durumunda ise fibrozisin %10 arttığı ve %3 ünde
de klinikte kötüleşme olduğu bildirilmektedir. Nüks genellikle tedavi kesilmesinden sonra 3 ay içerisinde oluşmaktadır. 1 yıldan sonra 3 yıla kadar %3 oranına kadar azalmaktadır (21).
Karaciğer nakli
Kronik karaciğer hastalıklarında olduğu gibi OIH te de son tedavi yöntemi karaciğer naklidir. Standart tedaviye yanıtlı
veya tedavi kesildikten sonra %69-94 oranında nüks eden çocuk olguları %3-16 sının karaciğer nakline ihtiyacı olduğu
bildirilmektedir (1). Avrupa ve Amerika’da yapılan çocuk karaciğer nakillerinin %2-5’inin nedenini OİH oluşturmaktadır
(35). OİH’den nakil oranları değişkenlik göstermektedir. Başvuru ile nakil arasındaki süre hastalık tanısına ve ağırlık
derecesine göre değişmekte olup, fulminan seyirde olduğu gibi çok kısa (1-2 gün) olabilir veya kronik süreçte birkaç
yılı bulabilir. OİH’li olguların nakil sonrası beş yıllık yaşam oranı %80-90 dir. Bununla birlikte , immünsüpresif tedaviye
rağmen allograftta hastalık tekrarlayabilir. Tekrarlama oranı değişken olup OIHli olguların %20 sinde ortalama 5 yıldır
(85,86).
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Prognoz
OIH Çocuklarda tanı anında siroz tanısı konulsa bile iyi seyirlidir. Düşük doz medikal tedavi ile yaşam süresi uzundur.
Ancak OIH-1 tanılı olguların %8.5 inin tedaviye rağmen 8-14 yıl sonra son dönem karaciğer hastalığı nedeni ile karaciğer nakline gereksinimi olmaktadır (1).
Yenı Tanı ve Tedaviler
Moleküler , biyoloji ve sekanslama tekniklerindeki gelişmeler ile birlikte OIH tanısında yeni biyobelirteçlerin potansiyel rolü araştırılmaktadır. Son veriler, karaciğere özgü mikroRNA’ların farklı karaciğer hastalıklarında ekspresyonunu
göstermiştir. Buda çeşitli karaciğer hastalıklarında kullanımının faydalı olacağı görüşündedir. OIH li olguların dolaşımında kantitatif real-time PCR ve microarray yöntemi ile miR-21 ve miR-122 nin oldukça yüksek olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda bunlar karaciğer enzim düzeylerinde ve fibroziste yükseklikle ilişkili iken miR-21 karaciğer histopatolojisinde inflamasyonun derecesi ile de ilişkili bulunmuştur. Diğer belirteçlerden biride lenfosit proliferasyonu
azaltan ve T hücresi aktivasyonunu baskılayan inhibitör yol olan Programlanmış ölüm-1 reseptörü (PD-1, CD279) ile
PD-L1 (B7-H1) ve PD-L2 (B7-DC) ligandlarıdır. OIH de PD-1 yolağının bozulduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca Makrofaj
göçü inhibe edici faktör (MIF), CD74 ligantı, Soluble CD163 ve B Cell Activating Factorün OIH li olgularda ve pek çok
otoimmun hastalıkta arttığı çalışmalarda gösterilmektedir (48).
Gelecekte kullanılacak yeni biyolojik ilaçlar
Son yıllarda B hücrelerini aktive eden faktör yolagını bloke eden Ianalumab ve Lanalumab yanısıra IL-17 salınımını
inhibe eden secukinubab and ixekizumab ve Treg hücrelerin çalışmasnın düzenlenmesi ile ilgili pek çok araştırma
immün aracılı olaylarda umut verici bir tedavi adayıdır (48). Son yıllarda Mesenkimal kök hücre nakli ve intestinal
miktobiyotanın zenginleştirilmesi, lifli beslenme ,tuzdan ve proteinden fakir (laktobasilleri azaltır, Th 17 artırıyor )
beslenmeninde tedavide etkili, umut verici olabileceği amaçlanmaktadır (48).
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Çocuklarda Persistan İshal
PROF. DR. NECATİ BALAMTEKİN

TANIM: İshal, bebeklerde ve küçük çocuklarda 10 gram/kg/gün’den fazla; daha büyük çocuklarda 200 gram/gün’den
fazla sulu kıvamda dışkılama anlamına gelir.
Persistan (dirençli) ishal: ishal kliniğinin 14 günden daha uzun sürmesi olarak tanımlanmaktadır.
Akut atakların kalıcılığını tanımlamak için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) iki haftalık sınırını kullanır. Otuz gün veya
daha uzun süren ishaller için “kronik ishal” tanımı kullanılmaktadır.
On dört gün veya daha uzun süren persistan ishal ayrı birklinik antite olarak kabul edilse de, 7 -13 gün süren ishalin de
bodurluk dâhil olmak üzere olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğuna ve gelecekte persistan ishal geliştirme riski altında
olan çocukları belirlediğine dair kanıtlar vardır.
Bazı kaynaklar, ani başlangıçlı olarak tanımlanan persistan ishal ile 30 günden daha uzun süren ve kademeli bir başlangıç olarak tanımladıkları kronik ishal arasında bir ayrım yaparlar. Ancak, ishalin başlangıç zamanını belirlemek ve
iki durumu net bir şekilde tanımlamak çoğu zaman kolay değildir.
SIKLIK: İshal, gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerinden birisidir. Yılda yaklaşık
1-2 milyon çocuğun ölümünden sorumludur. Akut ishal ataklarının yaklaşık % 10‘u (1,4 - 28,4) persistan ishale dönüşmektedir. Dünyadaki tüm bebeklerin %3-5’inde persistan ishal görüldüğü tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan
ülkelerde persistan ishal yaygın bir durumdur. En çok 2 yaşından küçük çocuklarda, özellikle de bir yaşın altındaki
çocuklarda görülür, ancak daha büyük çocuklarda da görülebilir.
AKUT İSHALİN PERSİSTAN İSHALE EVRİLMESİ: Akut ishalin persistan ishale evrilmesinde birçok faktör rol oynamaktadır. Yani hastayla veya patojenle ilgili bazı dezavantajlı durumlar akut ishalin persitan ishale dönüşmesinde
majör rol oynamaktadırlar. Bunlardan başında enteropatojenin patojenitesi, hastanın yaşı, beslenme durumu, immün
durumu ve sosyoekonomik koşullar gelmektedir.
Persistan ishalin önemi ishale bağlı çocuk ölümlerinin neredeyse yarıya yakınından -% 30-50’sinden- persistan ishal
sorumludur. Bu durum persistan ishalin ne kadar önemli bir klinik antite olduğununun kanıtıdır. İyi taraftan baktığımızda aslında ishale karşı alınacak önlemlerle (emzirme, A vitamini takviyesi, sabunla el yıkama, Hijyen&sanitasyon,
Güvenli içme suyunun sağlanması, ORS, Çinko, Antibiyoterapi (Uygun vakalarda), Rotavirüs aşısı uygulanması gibi),
önleyici tedbirlerin arttırılmasıyla yılda yaklaşık 1 milyon çocuk ölümünün önlenebileceği görülmektedir.
ETİYOPATOGENEZ: Temel patofizyoloji, elektrolit emiliminin bozulması veya aşırı elektrolit salgılanması nedeniyle
net su emiliminin azalması veya lümen içindeki suyun ozmotik tutulması nedeniyle bağırsak lümeninden yetersiz su
ve elektrolit absorpsiyonudur. Burada ishalin ortaya çıkması için net su emiliminin %1 azalması bile ishal oluşması
için yeterlidir. İshal, ince bağırsak, kolon veya her ikisindeki patolojilerden kaynaklanabilir, salgısal ve/veya ozmotik
bileşenlere sahip olabilir. Sekretuvar ishal, elektrolit taşınmasıyla ilişkili ishal olarak da bilinir. Klasik örnekleri kolera
ve ETEC enfeksiyonlarıdır. Norovirüs gibi ince bağırsak mukozasına doğrudan zarar veren patojenler de benzer etkiye
sahiptir. Sekretuvar ishal, özellikle ilk 2-3 günde şiddetli olabilir.
Osmotik İshal, Diyet kaynaklı ishal olarak da bilinir. Bağırsaklardan emilmeyen besinler (özellikle karbonhidratlar ve
şekerler) veya ozmotik olarak aktif ilaçlar, suyu bağırsak lümenine çeken ozmotik gradiyente neden olduğunda ortaya
çıkar. Bu, akut bulaşıcı ve persistan ishalin en yaygın mekanizmasıdır. Bu, ince veya kalın bağırsakta veya her ikisinde
birden ortaya çıkabilir. Osmotik ishalde tipik olarak karbonhidratların veya şekerlerin yenilmesiyle şiddetlenir. Dışkılar
asidik olabilir ve indirgeyici maddeler içerebilir.

78

13. ULUSAL

Kolonik mukozanın iltihaplanmasına neden olan patojenler, klasik olarak kan ve mukusla birlikte sık sık küçük ishal
dışkılarına neden olur. Dışkının mikroskobik incelemesi değerli bilgiler verir.
PERSİSTAN İSHAL NEDENLERİ: Çocuklarda persistan ishalin nedenleri ve sıklığı, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan
ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde persistan ishal genellikle akut bir atağı izler ve
tipik olarak epizotlar arasında iyileşmek için yeterli zaman olmaksızın seri enterik enfeksiyonlarla ilişkilidir. Burada
çocuklar malnütrisyon riski altındadırlar. Sıklıkla solunum yolu enfeksiyonları gibi başka hastalıklar da tabloya eşlik etmektedir. Gelişmiş ülkelerde çocukların seri enterik enfeksiyonlara ve bunun sonucunda yetersiz beslenmeye
maruz kalma olasılığı daha düşüktür. Bu popülasyonlarda, kronik ishalin çölyak hastalığı veya enflamatuar bağırsak
hastalığı gibi altta yatan bir hastalıktan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte, enterik enfeksiyonlar
(özellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda), yetersiz beslenme, gıda alerjisi ve diğer diyet faktörleri (örn. aşırı meyve
suyu tüketimi veya ishal sırasında beslenmenin kesilmesi ve normal beslenmeye dönmenin gecikmesi) bazı durumlarda rol oynayabilir.
Çocuklarda persistan ishal farklı sorunlardan kaynaklanabilir.


Enfeksiyonlar



Çölyak Hastalığı



Enzim Eksiklikleri (Laktoz intoleransı gibi)



Toddler (Yeni yürümeye başlayan çocuk) ishali



Besin Alerjileri



Pankreas Hastalıkları (kistik fibroz, pankreas yetmezliği gibi)



İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit)



Aşırı Laksatif kullanımı



Postenfeksiyöz Gastroenterit (akut ishal olayından sonra ishal haftalarca devam edebilir)



Diğer Tıbbi Durumlar (Aşırı aktif tiroid gibi)



Yeme Bozuklukları

Gelişmekte olan ülkelerde çoğu persistan ishal vakası,


Enterik enfeksiyonlar tarafından tetiklenir.



Malnütrisyon,



Diyette mikrobesinlerin eksikliği (çinko, A vitamini ve folat gibi)



İmmün yetmezlik



Kronik enteropati katkıda bulunur.

Enfeksiyon, malnütrisyon ve immün disfonksiyon birbirlerini şiddetlendirirler. Enfeksiyon, iştahsızlık yaparak besin
alımını azaltır ve net besin kaybına, bağırsak geçirgenliğinin değişmesine, immün düzensizliklere, mukozal hasara,
değişen bağırsak mikroflorasına ve beslenme eksikliklerine neden olarak persistan ishale yol açan kısır döngüye
katkıda bulunur. Malnütrisyonda enfeksiyon ve mortalite riski artar. Gelişmekte olan ülkelerde, çoğu persistan ishal
vakası enfeksiyonla tetiklenir.
Enfeksiyöz bir epizodun kalıcılığı için farklı mekanizmalar şekilde gösterilmektedir.
Bu mekanizmalardan birincisi, akut atak sırasında Laktoz intoleransı ve bakteriyel aşırı çoğalma gibi bir tablonun
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gelişmesi persitan ishal gelişmesine neden olabilir. İkincisi, etken olan mikroorganizmanın patojenitesi nedeniyle
etkenin etkili bir şekilde yok edilememesi persitan ishal gelişmesine neden olabilir.
Üçüncüsü, İmmünsupresyon, malnütrisyon gibi defans işlevlerindeki yetersizlik nedeniyle iyileşme sürecinin gecikmesi persitan ishal gelişmesine neden olabilir. Dördüncüsü akut atakların birbirini takip etmesi şeklinde (Yeni Enfeksiyon) şeklinde olabilmektedir.
Persistan ishal oluşmasında rolü olan etmenlerin ve mekanizmaların birbirini dışlayıcı olmadığını, aksine bunların
sıklıkla birbirlerini şiddetlendirdiklerini unutmamalıyız. Örneğin, gecikmiş iyileşme, yeni bir enfeksiyonun oluşmasına
katkı sunarak devam eden semptomlara yol açma olasılığını artırır.
Persistan ishal, bozulmuş mukozal iyileşme ve azalmış sindirim ve emilim kapasitesi ile birlikte kronik enteropati ile
ilişkili olabilir, bu da malabsorbsiyon veya maldigestiyon ile sonuçlanır.
Çevresel enteropati olarak da bilinen çevresel enterik disfonksiyon (EED), kaynakları sınırlı ortamlarda yaşayan bireylerde zayıf emilim, artmış bağırsak geçirgenliği ve kronik mukozal inflamasyona neden olan değişen enterik yapı ve
fonksiyonun subklinik bir sendromudur. Bebeklerde ve çocuklarda, EED hem kronik çocukluk çağı bodurluğuna (yetersiz beslenme) hem de canlı oral aşıların immünojenisitesinde azalmaya (bozulmuş konak savunma mekanizması)
neden olarak persistan ishale neden olur. Subklinik olmasına rağmen, EED sıklıkla kalıcı düşük dereceli malabsorpsiyon ile ilişkilidir ve ince bağırsak mukozasının anormallikleri ve değişmiş geçirgenliği ile karakterizedir. Mukozada
çeşitli immünolojik anormalliklerle birlikte inflamatuvar bir yanıtın kanıtı vardır. Şiddetli vakalarda, kronik enteropati
tipik olarak, azalmış mitotik figürlerle kript hücre hipoplazisi ile villöz atrofi sergiler. İkinci özellik, protein yetersiz
beslenmesiyle ilişkili görünmektedir ve bazen bozukluğu morfolojik olarak çölyak hastalığından ayırmaya yardımcı
olur. Özellikle 12 aydan küçük çocuklarda artan bağırsak geçirgenliği, diyet antijenlerine karşı artmış duyarlılığa ve
ardından alerjik enteropatiye yol açabilir. Enteropati, emilim için azalan yüzey alanı, azalmış safra asidi üretimi ve
işlevi, bozulmuş bağırsak hareketliliği ve bakteriyel aşırı çoğalmaya bağlı olarak makro besinlerin ve mikro besinlerin
malabsorpsiyonuna neden olarak yetersiz beslenmeye katkıda bulunur.
Bakteriyel Aşırı Çoğalma: İnce bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması, özellikle 12 aydan küçük çocuklarda artan bağırsak geçirgenliği ile ilişkilidir ve bu da diyet antijenlerine karşı artmış duyarlılığa ve alerjik enteropatiye yol açabilir. Besin malabsorpsiyonu ile ilişkili olmasına rağmen, bakteriyel aşırı çoğalmanın tek başına ishale neden olup olmadığı ve
ne zaman neden olduğu net değildir. Hijyenik olmayan ortamlarda yaşayan çocuklarda çok yaygındır ve asemptomatik çocukların yanı sıra akut ve persistan ishali olanlarda bulunur. Temiz yemek ve su sağlandığında hızla temizlenir.
Disbiyozis: Disbiyozis, çevresel enteropatinin patogenezinde önemli bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Disbiyozunun
çevresel enteropati yaparak persistan ishal ve akut veya kronik yetersiz beslenme patogenezinde rol oynayabileceğini
düşündürmektedir. Bu, anormal ince bağırsak histolojisi ile doğrulanan ve tanımlanabilir nedensel hastalık olmaksızın
beslenme müdahalesine yanıt vermeyen doğrusal büyüme bodurluğu ile karakterize edilen EED’li bir grup Bangladeşli
küçük çocukta (ortalama yaş 18 ay) gösterilmiştir. Diyet faktörleri ile etkileşime giren bağırsak mikrobiyotası, akut
yetersiz beslenme, özellikle Kwashiorkor patogenezinde rol oynar gibi görünmektedir.
Enterik patojenler: Gelişmekte olan ülkelerde persistan ishali olan çocukların dışkılarından çok çeşitli bakteriyel patojenler izole edilmiştir. Bazı patojenler, daha uzun süreli epizodlarla ilişkilendirilmiştir. Bir metaanalizde persistan ishal
dahil inatçı sindirim bozukluklarında 30’dan fazla bakteriyel, viral ve parazitik potansiyel patojen saptanmıştır. En sık
belirtilen suçlular arasında enteroagregatif E. coli (enteroadherent E. coli olarak da bilinir), altı aydan küçük bebeklerde enteropatojenik E. coli, Shigella, Cryptosporidium, Yersinia ve Campylobacter bildirilmiştir. Cyclospora, Isospora,
Microsporidium, Entamoeba histolytica ve Strongyloides gibi bağırsak parazitleri de rol oynayabilir. Bağırsak parazitleri arasında Cryptosporidium persistan ve kronik ishal ataklarında bulunmuş, Peru’da bulunmamış. Giardia lamblia
ise akut ve kronik ishalde benzer insidans oranları göstermiştir. Adenovirüs, Norovirüs, CMV, Rotavirüsü ve HIV dahil
olmak üzere farklı tipte virüslerin rolü olduğu kabul edilmektedir. Rotavirüs ve CMV gibi viral patojenler, özellikle şiddetli akut atakları takiben uzun süreli ishal ile ilişkilendirilmiştir.
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Rotavirüs, küçük çocuklarda şiddetli akut ishalin başlıca nedenidir, ancak çoğu rotavirüs enfeksiyonu atağı kısa ömürlüdür ve kendi kendini sınırlar. Yine de rotavirüs, hem immün yetmezliği hem de immün sistemi yeterli konakçılarda
uzun süreli diyare sendromunda rol oynamaktadır.
Birçok ülkenin bebek aşı programlarında rotavirüse karşı bir aşının eklenmesi ile bağlantılı ishal epizodlarındaki azalma, bu virüsün kalıcı ishaldeki etkisinin daha iyi tahmin edilmesine olanak sağlayacaktır. Torovirüs ve Astrovirüs
ayrıca persistan ve kronik ishal ile ilişkilendirilmiştir. Kızamık veya HIV gibi bazı viral enfeksiyonlar immünosupresyon
yoluyla persistan ishale neden olur. Bağışıklık sistemi baskılanmış çocukların, çoklu patojenlerle ve/veya Mycobacterium avium kompleksi, Isospora ve microsporidia gibi fırsatçı patojenlerle enterik enfeksiyon geliştirme olasılığı daha
yüksektir.
Persistan/Kronik ishal epizodları sırasındaki seri dışkı kültürleri, aynı veya farklı patojenlerle ardaşık enfeksiyonların,
tek bir etiyolojik ajanın kalıcılığından daha sık olarak uzun süreli ishalden sorumlu olduğunu düşündürmektedir. Tam
analizler yapıldığında, genellikle birden fazla patojen tespit edilir. Fekal kontaminasyonun yaygın olduğu kaynakları
sınırlı ortamlardaki çalışmalar, ishal olmayan çocukların dışkılarında bile yüksek enteropatojen oranları göstermektedir. Bu nedenle, belirli bir bakteri, virüs veya parazitin varlığı, bunun nedensel ajan olduğu anlamına gelmez. Öte yandan, birçok kalıcı ishal vakasında enteropatojen saptanmaz. Bunun nedeni, özellikle gelişmekte olan ülkelerde olası
tüm patojenleri test etmenin neredeyse imkansız olması olabilir; patojen aralıklı olarak atıldığından veya ishalin akut
fazında mevcut olduğundan da saptanamayabilir. Genetikteki gelişmeler, enteropatojenlerin virülans mekanizmaları
ile konakçı immün tepkisi arasındaki etkileşimin anlaşılmasını artırmaktadır ve bazı çocukların neden kalıcı ishal olduğunu açıklarken, aynı patojenleri barındıran diğerlerinin semptomsuz kalmasını açıklayacaktır.
Akut ve kronik malnütrisyon, bağışıklık sisteminin gelişimini ve işlevini bozararak optimal bir bağışıklık yanıtını engeller ve enterik enfeksiyonun neden olduğu doku hasarına katkıda bulunur. Malnütrisyon aynı zamanda doku onarım
mekanizmalarını da bozar, böylece enfeksiyonlar daha şiddetli ve daha uzun süreli olma eğiliminde olurlar. A vitamini
ve çinko gibi spesifik besin eksikliklerinin persistan ishal ile ilişkisi iyi bilinmektedir. Çeşitli popülasyonlarda yapılan
randomize kontrollü çalışmalar, bir ishal epizodu sırasında verilen çinko desteğinin, altı aylıktan büyük çocuklarda
akut ve kalıcı ishalin şiddetini ve süresini azalttığını göstermiştir. Çinko eksikliğinin yaygın olduğu popülasyonlarda
profilaktik olarak verilen çinko takviyeleri, persistan ishal dahil olmak üzere ishal insidansını da azaltır.
Antibiyotik kullanımı: Çocukluk çağında tonsillofarenjit, otit ve idrar yolu enfeksiyonları gibi yaygın enfeksiyonlar için
kullanılan antibiyotikler ishale neden olurlar. Bu hastalarda ishal genellikle antibiyotikler bittikten sonra geçer. Probiyotikler ve yoğurt gibi süt ürünleri (Lactobacillus, Acidophilus) yemek ishali iyileştirebilir.
Nozokomiyal enfeksiyonlar: Hastanede yatan çocuklarda persistan ishal nedeni olarak mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Non-infeksiyöz veya enfeksiyöz orijinli olabilir. Kemoterapotikler ve antibiyotikler başta olmak üzere
kullanılan ilaçlar ve hiperalimantasyon gibi beslenme değişikliklerine bağlı bağırsak florasında oluşan değişiklikler
non-infeksiyöz nazokomiyal enfeksiyonların nedenidir. İnfeksiyöz orijinli olanlar GİS sistemi tutan mikroorganizmalar nedeniyle oluşmaktadır. Nazokomiyol enfeksiyonlarda özellikle Clostridyum Difficile akla gelmeli ve ona yönelik
doğru incelemeler yapılmalı ve uygun tedavi verilmelidir.
Organ transplantasyonu: Persistan ishal, solid organ naklinden sonra yaygın bir komplikasyondur. Katı organ nakli
alıcılarındaki viral enfeksiyonlar, ciddi hasta morbiditesi ve greft komplikasyonları ile birlikte şiddetli ve uzun süreli
ishale neden olabilir. Sitomegalovirüs, ishale neden olan virüsler arasında en yaygın olanı olmaya devam etmektedir.
Bu hastalarda Norovirüs, rotavirüs ve adenovirüs dahil olmak üzere diğer virüsler giderek daha fazla tanınmaktadır.
Toddler ishali: Çocuklarda persistan ishalin en yaygın nedenlerinden birisidir. Yağ oranı düşük, şeker ve sıvı içeriği
yüksek bir diyetten kaynaklanır (genellikle meyve sularından). Etkilenen çocuklarda çoğu zaman gün boyunca giderek
daha fazla sulu hale gelen birden çok dışkılama vardır. Dışkılar sindirilmemiş yiyecekler veya mukus içerebilir ve çok
kötü kokulu olabilir. Bu çocuklar, kanlı dışkı olmaksızın normal büyümeye ve kiloya sahiptirler. Diyetin revize edilmesi
ile düzelmektedir.
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Emzirme ve Persistan İshal: Emzirme, enteropatojenlere daha az maruz kalma yoluyla ishale karşı koruma sağlar.
Enteropatojenlere karşı laktoferrin, oligosakkarit ve lizozimin yanı sıra maternal antikorlar gibi koruyucu maddeler
sağlar. Hem akut hem de persistan ishal, emzirilen çocuklarda daha az görülür. Emzirmenin olumlu etkileri diğer yiyecekler başladıktan sonra da devam eder. İki yaşına kadar emzirmek Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer kuruluşların
önerisidir. Daha uzun süreli yalnızca anne sütü ile beslenmek ishal ile ilişkili disbiyozis sıklığını azaltmaktadır.
HIV Enfeksiyonu: Persistan ishal HIV enfeksiyonunda sık görülür. Bağışıklığı baskılanmış konakçı, yetersiz beslenme
ve enterik enfeksiyon arasındaki karmaşık etkileşimler için bir paradigma sağlar. Malnütrisyon genellikle HIV hastalığının erken bir belirtisidir ve CD4 + hücre sayısında hızlı bir azalma ve artan fırsatçı enfeksiyon oranı ile ilişkilidir.
Sindirim-emilim süreçlerin birleşik işlev bozuklukları, HIV enfeksiyonlu çocuklarda yaygındır ve bağırsak, karaciğer
ve pankreası kapsayabilir. Demir ve laktoz emilim bozukluğu özellikle yaygındır. Birkaç hücresel mekanizmanın, HIV
enfeksiyonundan doğrudan etkilendiği görülmektedir. Örnek olarak, virüs tarafından salınan HIV transaktivasyon
faktör proteini (Tat), hem viral bir sitotoksin hem de bir enterotoksin olarak, enterositleri doğrudan etkileyebilir. Bu
protein-hücre etkileşimi, hücre büyümesini ve çoğalmasını bozar ve iyon taşınmasını engeller. İmmünosupresyon ortamında, Cryptosporidium, Blastocystis hominis, Candida albicans ve diğerleri gibi fırsatçı ajanlarla süperenfeksiyon
ishale ve mukozal hasara yol açabilir. Sonuç olarak, HIV enfeksiyonu hem doğrudan hem de dolaylı olarak bağırsak
disfonksiyonuna, yetersiz beslenmeye ve bağışıklık bozukluğuna neden olur. Antiretroviral tedavi ayrıca persistan
ishale neden olabilir.
1. LABORATUVAR
Kapsamlı bir anamnez ve eksiksiz bir fizik muayene ile birlikte tanı amacıyla laboratuvar araçlarından (kan testleri,
dışkı testleri, radyolojik tetkikler vd.) yararlanırız. Bazen üst ve / veya alt endoskopisi yapılması ve biyopsiler alınması
gerekebilir.
Dışkı mikroskopisinde E. histolytica veya diğer parazitlerin trofozoitlerini veya kistlerini saptamak için dışkı mikroskopisi yapılmalıdır. Mikroskopi tipik olarak, patolojik olanı patolojik olmayan Entamoeba’dan ayırt etmenin zorluğu
nedeniyle amebiyazı aşırı teşhis eder. Dışkıda bakteri saptsnması bakteriyel kökenli gstroenteritlerde görülebilir. Koleradan şüpheleniliyorsa (örneğin, «pirinç suyu» dışkıları ve kusmayla birlikte akut ishal alevlenmesi ile başvuran bir
çocukta), mikroorganizmayı tanımlamak için karanlık alan veya faz kontrast mikroskobu yapılabilir
Dışkıda Antijen İncelenesi: Amip ve Giardia enfeksiyonunu saptamak için dışkı antijen tahlilleri de kullanılabilir. Rotavirüs de dışkıda antijen bakılarak araştırılmaktadır (hızlı testler mevcuttur).
Laboratuvar tetkiklerinden İshalin iki haftadan fazla sürdüğü durumlarda, Dışkı PH ve redüktan madde varlığı araştırılmalıdır. (Şiddetli villöz atrofisi olan çocuklarda PH<5; glukoz>++ saptanır). Dışkı kültürü, ayrıca antimikrobiyal
tedaviye yanıt veren enteropatojenlerin belirlenmesine yardımcı olabilir. İshal kırmızı kan veya mukusla karıştırılmış
kan içeriyorsa, dışkı bakteriyel patojenler (özellikle Shigella spp ve Campylobacter) için kültürlenmelidir.
TANI/TEDAVİ
Yaklaşım Algoritması: Gelişmekte olan ülkelerde akut enfeksiyonu takiben persistan ishal baskın diyare türü olduğundan ve teşhis kaynakları genellikle sınırlı olacağından, bir teşhis ve yönetim algoritması olması pratiktir ve genellikle etkilidir. Bu yaklaşım, çocuğun beslenme durumu ve ishal tipinin kategorik olarak değerlendirilmesini, mümkün
olduğunda patojenler için spesifik test yapılmasını ve bazı durumlarda klinik bulgular ve yaygınlık oranlarına dayalı
ampirik tedaviyi içermelidir.
Öncelikle Acil Müdahale gerektiren bir durum var mı? Belirlenip tedavi uygulamak: Değerlendirmenin ilk adımı acil
müdahale etmemizi gerektiren dehidratasyon ve sepsis açısından hastayı değerlendirmektir. Ağır dehidratasyon ve
hipovolemik şok için standart tedavi protokolleri uygulanmayı gerektirir.
Dehidrasyonu bulunmayan veya hafif derecede dehidratasyonu bulunan çocuklar fazladan sıvı ve ishal diyetiyle evde
tedavi edilebilir.
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Orta derecede dehidrasyonda bir rehidrasyon sıvısı (ORS) kullanılarak ağızdan veya nazogastrik tüp ile tedavi edilmelidir. Bu amaçla klinik çalışmalarda etkinlik ve güvenilirliği gösterilmiş WHO yönergelerine göre yapılmış düşük
ozmolar rehidrasyon solüsyonudur.
Burada en önemli noktalardan bir tanesi özel dikkat gerektiren ağır malnürisyonun farkına varmaktır. Vücut ağırlığı,
boy ve diğer antropometrik parametreleri belirlenmel, bilateral ödem açısından dikkatle muayene edilmelidir. Ağır
malnütrisyonu olan tüm çocuklar, özellikle ödemli ve yetersiz beslenmesi olanlarda aşırı hidrasyondan kaçınmalı,
intravenöz sıvılar dikkatle verilmelidir. Ağır malnütrisyonun yönetimi için WHO’nün hazırladığı protokolün kullanımının
ölüm oranlarını önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Yerel koşullara bağlı olarak hangi çocukların hastaneye kabul
edildiğini belirlemek için yerel protokoller gerekli olabilir, ancak temel olarak eş zamanlı ödemi, ateşi, dehidrasyonu
veya kanlı dışkısı olan malnütre hastalar hastanede tedavi edilmelidir. Bu protokol, acil ve pediatri bölümlerindeki tüm
personele aşina olmalı ve tüm tıbbi, hemşirelik ve yardımcı teknik personel tarafından titizlikle uygulanmalıdır.
Hastalara yukarıda belirtilen düşük ozmolar rehidrasyon solüsyonlarının yanı sıra erken ve sık beslemeleri dahil
etmekiyiz. İshal devam etse bile ağızdan beslenmeye devam etmek önemlidir.
Persistan ishal ile birlikte bulunabilecek enfeksiyonlar -özellikle gelişmekte olan ülkelerde- pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları, sepsis ve orta kulak iltihabı dahil, bağırsak dışı enfeksiyonlar sık olduğundan hastalar ek hastalık ve
enfeksiyonlar açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Bu enfeksiyonların tedavisi standart protokolleri takip etmelidir.
Malnütrisyona neden olabilecek Ko-morbit durumlar (serebral palsi, kistik fibroz, konjenital kalp hastalıkları, HIV,
tüberküloz gibi) araştırılmalıdır. Bu hastalıklar çocuğun hastalığına ve beslenme durumuna neden olabilir veya bu
durumu karmaşıklaştırabilir.
Gelişmekte olan ülkelerde çocuklarda persistan sulu ishal vakalarının çoğu, genellikle yetersiz beslenme ile birlikte
enterik patojenlerle akut enfeksiyonlardan kaynaklanır. Bu çocuklar, genellikle beslenmeyi iyileştirmek ve yeniden
enfeksiyon olasılığını azaltmak için alınan önlemlere iyi yanıt verirler. Seri enfeksiyonlar yaygın olduğundan, genellikle
persistan ishal ile ilişkili olmayan enteropatojenler, akut veya kronik enfeksiyonlar olarak ortaya çıkabilirler. Örnek
olarak, kolera tipik olarak çocuklarda veya yetişkinlerde (genellikle kusmayla) akut başlangıçlı sulu ishal ile kendini
gösterir. İki yaşından küçük çocuklarda klinik görünüm rota virüsünkinden kolayca ayırt edilemez. Bölgede başka
kolera vakaları bildirilmişse akut sulu, kronik ishal alevlenmesi ile başvuran bir çocukta koleradan şüphelenilmelidir.
Gelişmekte olan ülkelerde, akut kanlı ishal vakalarının çoğu Shigella spp (vakaların % 45 ila 65’i) ve Campylobacter’den (vakaların %35-37’si) kaynaklanır. E. histolytica, bakteriyel olmayan en önemli patojendir ancak atakların
%3’ünden daha azından sorumludur. Bu organizmaların neden olduğu enfeksiyonların çoğu akut ishal hastalıklarına
neden olur ve genellikle düşük hacimli kanlı dışkılara neden olur. Bununla birlikte, malnütrisyonu veya immün yetmezliği olan çocuklarda bu patojenler kronik ishale neden olabilir ve daha yüksek hacimli ishal ve dehidratasyon ile ilişkili
olabilir. Kanlı ishal ile başvuran çocuklar, morbidite ve mortalite açısından yüksek risk altındadır.
Tedavi, ishalin veya emilim bozukluğunun altında yatan nedene bağlıdır (destekleyici önlemler, beslenme rehabilitasyonu ve ilaç tedavisini içerir).
Orta derecede malnütrisyonu bulunan çocuklar, dehidratasyonu bulunan hastalar, sistemik enfeksiyonlar veya dört
aydan küçük bebekler, mümkünse hospitalize edilerek tedavi edilmelidir. Ağır malnütrisyonu bulunan çocuklar stabil
olana kadar yatırılarak tedavi edilmelidir. Persistan ishale bağlı ölüm genellikle hipovolemi (dehidrasyon) ya da ciddi
yetersiz beslenme nedeniyle oluşur. Bu nedenle sıvı ve elektrolit kayıplarının ikamesi en önemli erken müdahaledir.
İdeal rehidratasyon şekli, düşük ozmolariteli oral rehidrasyon solüsyonu (ORS) ile oral veya nazogastrik yoldur. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) şu anda tüm ishal ataklarında düşük ozmolariteli ORS kullanımını önermektedir (245 osmolaritede 75 mmol / L glikoz, 75 mEq / L sodyum ve 20 mEq / L potasyum içermektedir. mOsm / L). Ciddi derecede
yetersiz beslenen çocuklar potasyum tükenmiştir ve 40 mEq / L potasyum sağlamak için oral rehidrasyon sıvısına ek
potasyum klorür eklenebilir. Çoğu durumda emzirmeye devam edilmelidir. Bir çocuğun dehidratasyon için değerlendirilmesi ve dehidratasyon derecesine göre ORS ile tedavi ayrı ayrı tartışılmaktadır.
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Ağızdan beslemeye mümkün olan en kısa sürede geçilmelidir. Çocuk rehidrate olur olmaz ağızdan beslenmeye başlamak önemlidir. Beslenmeye başlamadaki gecikmeler, malnütrisyonu derinleştirir. (Malnütrisyon, persistan ishal için
önemli bir risk faktörüdür).
Çoğu çocuk diyet yönetimine, yaklaşık 150 kcal / kg / gün ve proteinden yüzde 10 kalori sağlayacak şekilde tasarlanmış yerel olarak mevcut yiyecekleri kullanarak yanıt verecektir. Mümkünse proteinin en az yarısı süt, yumurta veya tavuk gibi bir hayvansal besinlerden gelmelidir. Günlük en az 5 mEq / kg sağlamak için diyete ek potasyum eklenmelidir.
Emzirme bu besinlerin bir kısmını sağlayabilir ve mümkün olduğunda devam ettirilir.
Öncelikle diyet, sık sık küçük miktarlarda (örneğin, her üç saatte bir) verilmeli ve yukarıda belirtilen toplam miktar sekiz beslemeye bölünmelidir. Çocuklar yemeği reddederse, nazogastrik tüp gerekli olabilir. Yemeksiz uzun sürelerden
kaçınmak için gece boyunca ağızdan veya nazogastrik tüple beslenmeye devam edilmelidir. Bu yaklaşım, malnütrisyonu bulunan diğer çocuklarda beslenme rehabilitasyonu için kullanılana benzer.
Persistan ishali olan birçok bebek ve çocuk, mukozal hasarın neden olduğu sekonder disakkaridaz eksikliklerine
sahiptir. Sonuç olarak, düşük laktozlu bir diyet ve bazen de sükroz veya toplam karbonhidrat bakımından düşük bir
diyet gerekli olabilir.
Sütü pirinç veya erişte gibi tahıllarla karıştırarak ve küçük sık aralıklarla besleyerek laktozu azaltmak genellikle yeterlidir. Bununla birlikte, çocukların küçük bir kısmı laktozsuz beslenmeden faydalanmaktadır. Yumurta veya püre haline
getirilmiş tavuk başarıyla kullanılmıştır ve lezzetlidir. Yoğurt temelli diyetler de başarıyla kullanılmaktadır.
Laktozsuz formüller, mevcutsa bir alternatiftir, ancak ailenin bu formülleri karşılayabilmesini ve paradan tasarruf
etmek için gerekli miktarlardan daha azını sulandırmamasını veya vermemesini sağlamak önemlidir.
Yağ alımını sınırlamaya gerek yoktur. Gerçekten de yağ, konsantre kalori sağladığı ve diyete daha az karbonhidrat
eklenmesini sağladığı için faydalı olabilir.
Kullanıma hazır terapötik gıda kontrendike değildir. Laktoz dahil etme algoritması ile diyet yönetiminin etkinliği, WHO
tarafından tasarlanan çok uluslu bir çalışmada gösterilmiştir [77]. Akut komorbiditeler (hipovolemi, sepsis ve pnömoni dahil) için değerlendirme ve tedaviden sonra, tüm çocuklara düşük laktozlu diyet uygulanmıştır. standart DSÖ tam
süt diyeti. İçerikler bölgeye göre değişiyordu, ancak eklenmiş mikro besin takviyeleri ve 65 ila 100 kcal / 100 gram
enerji yoğunluğu ile tahıllar, baklagiller, bitkisel yağ ve süt ürünlerinden oluşuyordu. Bu düşük laktozlu diyete yedi gün
içinde yanıt vermeyen çocuklar, protein bileşeninin tavuk veya yumurta akı tarafından sağlandığı laktozsuz bir diyete
geçirildi. Tedavi algoritmasının genel başarı oranı yüzde 80’dir (% 95 CI yüzde 76-84). Çocukların yüzde altmış beşi
tek başına düşük laktozlu diyetle iyileşti. Düşük laktozlu diyetten başarısız olan ve laktozsuz diyetle tedaviye devam
eden çocukların yüzde 35’i bu diyetle iyileşti.
Ağır malnütrisyonlu hastalar için, tedavi tipik olarak, geniş spektrumlu antibiyotiklerin bir kürü ile tam kalori alımına
doğru kademeli bir artışı içerir. Hipofosfatemi, yeniden beslemenin erken evrelerinde yaygındır (Re-feding sendromu)
ve nispeten yüksek fosforlu yemeklerle (örneğin süt bazlı yemler) hafifletilebilir. Gelişmekte olan ülkelerde akut yetersiz beslenmeyi yöneten çoğu merkezde serum fosfor konsantrasyonlarının ölçümü rutin olarak mevcut değildir. Ağır
malnütrisyonlu hastalar için, tedavi tipik olarak, geniş spektrumlu antibiyotiklerin bir kürü ile tam kalori alımına doğru
kademeli bir artışı içerir.
Hipofosfatemi, yeniden beslemenin erken evrelerinde yaygındır (Re-feding sendromu) ve nispeten yüksek fosforlu
yemeklerle (örneğin süt bazlı yemekler) hafifletilebilir. Gelişmekte olan ülkelerde akut yetersiz beslenmeyi yöneten
çoğu merkezde serum fosfor konsantrasyonlarının ölçümü rutin olarak mevcut değildir.
Mikrobesin tedavisi Mikrobesin ve vitamin takviyesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetersiz beslenen çocuklarda
beslenme rehabilitasyonunun bir parçasıdır. Kronik ishal ve yetersiz beslenen çocuklar genellikle A vitamini, çinko,
folik asit, bakır ve diğer vitamin ve minerallerden yoksundur. Bu mikro besin maddelerindeki eksiklikler bağışıklık sisteminin işlevini bozabilir ve ince bağırsak işlevleri ve iyileşmesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Araştırmalar
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çinko desteğinin çocuklarda akut ve kalıcı ishalin şiddetini ve süresini azalttığını göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü, kaynağı sınırlı ortamlarda ishal olan çocuklar için, 14 gün boyunca <6a ay bebekler için günde 10 mg/gün; daha büyük bebekler ve çocuklar için günde 20 mg çinko takviyesi önermektedir. Temmuz 2019’da DSÖ, birlikte paketlenmiş
oral rehidrasyon tuzları ve ayrı olarak çinko sülfat için DSÖ ayrıca iki hafta boyunca folat, A vitamini, demir, bakır ve
magnezyum için önerilen günlük miktarın en az iki katının sağlanmasını önermektedir. A vitamini ve çinko desteğinin
sinerjik etkileri olabilir. Ek olarak, eşlik eden kızamık enfeksiyonu veya oftalmolojik A vitamini eksikliği belirtileri olan
çocuklar, yüksek dozda A vitamini ile tedavi edilmelidir.
Persistan ishali bulunan çocukların çoğunda beslenme rehabilitasyonu tek başına etkili olsa da, bazı durumlarda,
özellikle kanlı ishali olan çocuklarda (genellikle Shigella, Campylobacter veya parazitlerin neden olduğu) enterik patojenler için spesifik antibiyotik tedavisi endikedir. Kanlı ishali olan çocukların Shigella veya Campylobacter enfeksiyonu
olma olasılığı yüksektir ve ampirik olarak tedavi edilebilir. Ampirik tedavi genellikle yerel suşların bilinen hassasiyetlerine dayalı olarak Shigella’ya yönelik olmalıdır. Siprofloksasin, seftriakson ve pivmecillinamın genel olarak etkili
olduğu gösterilmiştir. İki gün içinde iyileşme görülmezse, tedavi, yerel Shigella suşlarına karşı etkili olduğu bilinen
başka bir ajanla değiştirilmelidir. Campylobacter için antimikrobiyal tedavi yalnızca yüksek risk altında olan veya ciddi
hastalığı olan, kanlı dışkı, yüksek ateş veya semptomları bir haftadan uzun süren hastalarda endikedir. Antibiyotikler
kolera tedavisi için gerekli değildir ancak iyileşmeyi hızlandırabilir ve enfeksiyon süresini kısaltabilirler. Bu nedenle,
koleraya yönelik antimikrobiyal tedavi, şiddetli dehidratasyonla birlikte şüpheli veya kanıtlanmış kolera vakaları için
önerilmektedir.
Enterik parazitler laboratuvar testiyle tanımlanırsa, bunlar standart yönergelere göre tedavi edilmelidir. Yerel Shigella
suşlarına karşı etkili olduğu bilinen iki farklı antimikrobiyalin denemelerinde başarısız olan persistan kanlı ishali olan
bir çocukta amebiyaz için ampirik tedavi düşünülebileceği: bunun dışında bağırsak parazitleri için ampirik tedavi
önerilmemektedir. Ek olarak nitazoksanidin, yetersiz beslenen çocuklarda kriptosporidiyoz tedavisinde kısmi etkinliğe sahip olduğu, ancak HIV / edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) olan çocuklarda olmadığı gösterilmiştir.
Akut alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, sepsis ve diğerleri gibi ekstraintestinal enfeksiyonlar
genellikle kronik ishal ile ilişkilidir ve dikkatlice değerlendirilmeli ve derhal tedavi edilmelidir.
Antidiyaretikler ( loperamid, kodein ve paregorik):
Bağırsak hareketliliğini değiştiren ilaçların persistan ishal tedavisinde etkinlikleri olmadığından önerilmemektedir.
Ayrıca bu ilaçların ciddi potansiyel yan etkileri vardır ve muhtemelen enterik patojenlerin atılımını uzatmaktadırlar.
Benzer şekilde, bazı antiemetikler sedasyona neden olarak oral rehidrasyon tedavisine etkileyebileceğinden ishalli
çocuklara verilmemelidir.
Probiyotikler: Bu konuda üzerinde en çok çalışılmış probiyotikler Lactobacillus suşları, Saccharomyces boulardii ve
Lactobacillus rhamnosus GG idi. Uganda’da müteakip bir randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma, şiddetli akut
yetersiz beslenme ile hastaneye kabul edilen 400 çocuğu içeriyordu. Bifidobacterium animalis subsp. lactis ve L.
rhamnosus, şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle hastanede yatış sırasında ishal üzerinde hiçbir etkiye sahip
değildi, ancak ayaktan tedaviye taburcu olduktan sonra ishalli gün sayısını yüzde 26 azalttı. Endonezya’dan küçük bir
çalışma, malnütrisyonlu veya malnütrisyonsuz persistan ishali olan çocuklarda yapılan sınırlı sayıda çalışma pankreas enzim replasmanı verilen hastalarda, plaseboya kıyasla önemli ölçüde daha kısa ishal süresi saptandı (3›e karşı
10 gün).
ÖZET VE ÖNERİLER


Persistan ishal, 14 gün veya daha uzun süre günde en az üç kez meydana gelen gevşek veya sulu dışkı olarak
tanımlanır, burada dışkı kıvamındaki değişiklik dışkı sıklığından daha önemlidir.



Gelişmekte olan ülkelerde, çoğu persistan ishal vakasına enterik enfeksiyonlar, malnütrisyon ve bozulmuş bağışıklığın bir kombinasyonu neden olur. Bu faktörler etkileşerek kronik enteropati ve ishale neden olur. Persistan
ishali olan bir çocuğu değerlendirmenin ilk adımı, dehidratasyon, malnütrisyon, sepsis, HIV ve nonenterik enfeksi-
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yonlar dahil olmak üzere ishal hastalığına neden olabilecek veya bunu karmaşıklaştırabilecek hastalıkları teşhis
etmektir.


Kanlı ishal bakteriyel dizanterden kaynaklanabilir, prognozu daha kötüdür ve antimikrobiyal tedavi gerektirir.



Dışkı incelemesi değerli bilgiler verir. Gaita mikroskopisi (Giardia, Cryptosporidium ve Entamoeba histolytica
gibi parazitler için), Gaita Ph, Redüktan madde incelemesi, Shigella ve Campylobacter için Gaita Kültürü incelemek yararlı olabilir.



Tedavinin ilk adımı, standart protokollere göre, ciddi bir enfeksiyonu veya dehidratasyonu olan çocukları stabilize
etmektir.



Hafif veya orta derecede dehidratasyonu olan çocuklar ishal diyeti ve oral rehidrasyon solüsyonları (ORS) ile
tedavi edilebilir. Şiddetli dehidratasyon ve hipovolemik veya septik şok tablosuyla getirilen hastalar hospitalize
edilerek intravenöz rehidratasyon tedavisi uygulanmalıdır.



Tedavinin ana bileşeni beslenme rehabilitasyonudur.



Mümkün olduğunda emzirmeye devam edilir.



Yoğurt, süt, tavuk veya yumurta gibi bir hayvansal protein kaynağı dahil olmak üzere yerel olarak temin edilebilen
yiyeceklerden oluşan dengeli bir diyetle desteklenir.



Kronik enteropatili birçok çocuğun ikincil karbonhidrat intoleransı vardır ve düşük laktozlu veya düşük karbonhidratlı diyete daha iyi yanıt verirler.



Persistan ishali olan tüm çocukların çinko takviyesi önerilmektedir.



Persistan ishali olan çocuklarda ampirik antibiyotik tedavisi önerilmez. Bununla birlikte, kanlı ishali olan çocuklarda, Shigella’ya yönelik ampirik tedavi önerilmektedir.



Ayrıca şiddetli semptomları olan ve şüpheli veya kanıtlanmış kolera veya Cryptosporidium olan hastalar için antimikrobiyal tedavi öneriyoruz.



Antibiyotikler, yerel suşların hassasiyetlerine göre seçilmelidir. Bu bilgi mevcut değilse siprofloksasin, seftriakson
veya pivmecillinam önerilir
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PREMATÜRE ve SGA’LI BEBEKLERDE ENTERAL BESLENME

Sabahattin ERTUĞRUL

Prematüre bebeklerin yenidoğan döneminde yaşamlarının diğer dönemlerine göre daha fazla beslenme ihtiyaçları
vardır. Besin ihtiyaçları, gelişimin bu aşamasında bebekler tarafından intrauterin elde edilen yüksek besin birikimi
oranlarıyla eşleşecek şekilde doğası gereği yüksektir. Ek olarak, genellikle hipotansiyon, hipoksi, asidoz, enfeksiyon
ve ameliyat gibi metabolik enerji gereksinimlerini artıran tıbbi durumlara sahiptirler. Büyümeye ek engeller, mide-bağırsak hareketliliğinin azalması ve bağırsak enzim aktivitesinin azalması dahil olmak üzere mide-bağırsak sisteminin
fizyolojik olgunlaşmamışlığı ve kortikosteroidlerin kullanımı gibi tedavilerdir.
Erken ve yeterli beslenme desteği, zamanında doğmuş bir bebeğin neredeyse iki katı olan uygun kilo alma oranlarına ulaşmak ve doğum sonrası büyüme başarısızlığından kaçınmak için gereklidir. Prematüre bebekler için yoğun
beslenme stratejilerine rağmen, büyüme geriliği önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Ancak yoğun beslenme
stratejileri potansiyel risklerle dengelenmelidir. Örnek olarak, enteral beslenmeye erken başlanmasının prematüre bebeklere fayda sağladığı gösterilse de, enteral beslemedeki çok hızlı ilerlemeler beslenme intoleransı veya nekrotizan
enterokolit (NEK) ile sonuçlanabilir. Ek olarak, prematüre bebekler için formül süt yerine anne sütü kullanımı gibi daha
iyi sonuçlarla ilişkili beslenme uygulamalarını seçmek önemlidir. Bazı durumlarda, bir bebeğin tıbbi durumu nedeniyle
tam enteral beslenmenin sağlanması mümkün olmadığında, kısmi veya tam parenteral beslenme sağlanması gerekli
olabilir.
PRETERM BEBEKLERİN BESLENMESİ
Erken doğmuş bebeğin doğum sonrası beslenmesi, doğmamış fetüsün büyüme oranına eşit besin ve enerji sağlaması arzu edilendir. Gebeliğin son üç ayında nispeten büyük bir besin aktarımı ve birikimi söz konusudur; bu, term
yenidoğanın mineral ihtiyacının %67’sini ve vücut proteininin %36’sını içermektedir. Bu sürede ortalama büyüme oranı
veya kilo alımı günde 14–17 gramdır, fetüs verimli bir enerji deposu olarak ta yağları depolar. Bu nedenle, son üç aylık
dönemden önce doğan bir bebek besin ve enerji depoları açısından önemli ölçüde dezavantajlı duruma düşecektir;
örneğin 1 kg ağırlığında doğan bir bebek beslenmeden sadece dört gün hayatta kalmaya yetecek kadar enerji deposuna sahiptir.
Besinler, makro besinler ve mikro besinler olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Makro besinler enerji üreten besin maddeleridir ve karbonhidratları, yağları ve proteini içerir. Mikro besinler, vitamin ve mineralleri içermektedir.
BESLENME GEREKSİNİMLERİ
Enerji, temel fonksiyonel gereksinimler, beynin ve diğer organların olgunlaşması ve bebeğin büyümesi için gereklidir.
Artan enerji harcaması olan bir term bebeğin enerji gereksinimi artacaktır ve bu karşılanmaz ve devam ederse, bebeğin büyümesi istenen düzeyde olamayacaktır. Yüksek enerji harcanmasının bazı nedenleri; hipotermi, artan sıcaklık,
enfeksiyon, solunum zorluğu ve konjenital kalp hastalığı olabilir. Yetersiz besin ve enerji depoları nedeniyle, prematüre bebeklerin enerji gereksinimleri zamanında doğanlardan çok daha yüksektir. Prematüre bebeklerde enteral beslenme için önerilen günlük gereksinimleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Prematüre bebeklerde enteral beslenme için önerilen günlük gereksinimleri
Bileşen (birim)

Enteral alım, birim / kg

Sıvı (mL)

135 – 200

Enerji (kcal)

110 – 130

Protein (g)

3,5 – 4,5

Yağ (g)

5–7

Karbonhidrat (g)

7 – 20

Elektrolitler, mineraller ve eser elementler
Sodyum (mEq)

3–5

Potasyum (mEq)

2–3

Klorür (mEq)

3–7

Kalsiyum (mg)

100 – 220

Fosfor (mg)

60 – 140

Magnezyum (mg)

7,9 – 15

Çinko (mcg)

1000 – 3000

Proteinler, karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve genellikle kükürt içeren bir grup kompleks makromolekül olarak tanımlanabilir. Proteinler, amino asitler adı verilen daha küçük molekül zincirinden oluşur. Her proteinin, amino asitlerin
sırasına ve zincirin uzayda katlanma şekline bağlı olan karakteristik bir yapısı vardır. Bu yapı proteinin işlevini belirler:
taşıma işlevi (hemoglobin oksijeni taşıma), mikroorganizmalara karşı savunma (antikorlar), hormonal aktivite (insülin, adrenalin vb.) buna örneklerdir. Hücrelerdeki biyokimyasal reaksiyonların aktivasyonunda (enzimler) rol alırlar.
Proteinler diyette dokunun büyümesi ve onarımı için gereklidir ve süt, balık, yumurta, et ve baklagiller gibi gıdalardan
elde edilebilir.
Yenidoğan bebekler kilogram başına 2,1 g proteine ihtiyaç duyar. Prematüre bebekler daha düşük rezervlere ve artan
büyüme gereksinimlerine sahiptir ve prematüre olmalarına bağlı olarak kilogram başına 3,2-4,4 g protein gereksinimleri vardır.
Sıvı dengesi, vücuttan kaybedilen sıvı miktarı ile alınan sıvı miktarı arasındaki denge kavramını ifade eder. Normal
vücut sıvısı bileşimini korumak için aşağıdaki faktörlerin de dikkate alınması gerekir:
·

İnsensibl (fark edilemeyen) kayıplar; epidermal su kayıpları nedeniyle önemli miktarda sıvı kaybedilebilir

·

Fark edilen kayıplar; idrar çıkışı

·

Devam eden ek kayıplar; aspirasyonlar ile olan kayıpla, kusma, diyare veya gastroşizis, spina bifida gibi açık lezyonlardan oluşan kayıplar

·

Zaruri sıvı kısıtlamaları; böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve patent duktus arteriyozus

Zamanında doğan bebeklerin çoğu, enerji gereksinimlerini karşılamak ve büyüme ve gelişmeyi sağlamak için günde
150 ml/kg sıvıya ihtiyaç duyar. Yenidoğan ünitesinde olan term bebeklerin, tıbbi durumları nedeniyle sıklıkla sıvı kısıtlamaları olabilir. Uzun süreli sıvı kısıtlamaları zayıf kilo alımına neden olabilir ve daha fazla enerji ile yoğun bir besleme
gereksinimleri olacaktır.
Çoğu erken doğmuş bebek, artan enerji gereksinimlerini karşılamak için günde 150–200 ml/kg sıvıya ihtiyaç duyar.
Çok erken doğmuş bebekler genellikle yaşamlarının ilk haftasında enteral beslenmeye başlanırken ve arttırılırken pa-
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renteral beslenme (PN) alırlar. Enteral beslemeler arttıkça PN azaltılır. Erken doğmuş bebek tam enteral beslenmeye
ulaştığında ve bunu tolere ettiğinde (150 ml/kg/gün), enteral beslemelerden beslenme yeterliliğini sağlamak için sıvı
hacmi daha da artırılabilir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebekler için doğum ağırlığına göre önerilen beslenme programları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebekler için doğum ağırlığına göre önerilen beslenme programları
Doğum ağırlığı
(g)
≤1000

Başlatma oranı (mL/ Ne zaman ilerlemeli
kg/gün)
20

İlerleme oranı
(mL/kg/gün)

İlk trofik beslenmeleri 3 gün boyunca koruyun

20-30

Beslenmeler tolere edilirse, beslenmeler daha sonra
her 24 saatte bir ilerletebilir
1001-1500

20

1001-1250 g arası bebekler için 3 gün süreyle 12511500 g arası bebekler için 1 gün süreyle başlangıç
trofik beslemelerini sürdür.

30

Beslenmeler tolere edilirse, beslenmeleri daha sonra her 24 saatte bir artırıabilir
1501-2000

20

2001-2500

25-30

Beslenmeler tolere edilirse 24 saatte bir artırıabilir

30-40

Günlük ilerleme

30-40

> 2500 ve stabil En az 50 veya doğaç- Günlük artırma (semptomatik veya siyanotik doğuşlama (semptomatik tan kalp hastalığı olan bebekler daha uzun süre 20
veya siyanotik domL/kg’a ihtiyaç duyabilir)
ğuştan kalp hastalığı
olan bebekler: 20)

30-40

Vitamin veya mineral gibi mikrobesinler canlı bir organizmanın yeterli büyümesi ve metabolizması için çok küçük
miktarlarda gerekli olan maddelerdir. Tam enteral beslenme alan bir term bebekler özel durumlar haricinde genellikle
mikro besin gereksinimlerini karşılarlar. Ancak, prematüre bebekler daha az rezervleri olduğu için mikrobesin gereksinimleri artar.
Sodyum klorür yaşam için gereklidir. Sodyum (Na+) ve klorür (Cl-) hücre dışındaki sıvıda ana iyonlardır. Membran potansiyelinin sürdürülmesi, besin emilimi ve taşınmasının yanı sıra kan hacminin ve kan basıncının korunması gibi bir
dizi yaşamın sürdürülmesinde kritik roller oynarlar.
Yenidoğan bebekler günde kilogram başına yaklaşık 1,5 mmol sodyuma ihtiyaç duyar. Prematüre bebekler, olgunlaşmamış böbreklerinden yüksek sodyum kaybı nedeniyle, günde kilogram başına 3-5 mmol sodyum gerektirir.
Kalsiyum, kemiklerin, dişlerin ve yumuşak dokuların yapısal bir bileşeni olduğu ve vücudun birçok metabolik işleminde gerekli olduğu için diyetteki en önemli mikro besinlerden biridir. Kalsiyum, hücre membranı gibi biyolojik zarların
geçirgenliğini ve elektriksel özelliklerini düzenlemek için kullanılır ve bu da kas ve sinir fonksiyonlarını, glandüler
sekresyonları, kan damarı genişlemesi ve kasılmasını kontrol eder. Kalsiyum, kanın pıhtılaşması için de gereklidir.
Diyetteki kalsiyumun çoğu ince bağırsakta emilir.
Fosfor, vücuttaki her hücrenin normal çalışması için ihtiyaç duyduğu temel bir mineraldir. Vücuttaki fosforun çoğu
fosfat olarak bulunur. Diyetteki fosfor ince bağırsakta kolaylıkla emilir ve fazlalıklar böbrekler tarafından atılır. Yetersiz fosfor alımı hipofosfatemiye yol açar. Hipofosfateminin etkileri arasında anemi, kas güçsüzlüğü, raşitizm, osteopeni ve enfeksiyona karşı artan duyarlılık yer almaktadır.
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Yetersiz depo nedeniyle erken doğan bebeklerin kalsiyum ve fosfat gereksinimleri artmaktadır. Anne sütü takviyesi ve
tüm preterm formula besinleri günde 150 ml/kg veya daha yüksek oranda verilir ise kalsiyum ve fosfat gereksinimleri
karşılanır.
Demir depoları gebeliğin son üç ayında edinilir. Gelişim sırasında eritropoez, beyin gelişimi, kas fonksiyonu ve kalp
fonksiyonu için demire ihtiyaç vardır. Term doğan bebekler, altı aylıkken katı yiyeceklere başlanana kadar iyi bir demir
durumu sağlamak için yeterli demir depolarına sahip olmalıdır.
Prematüre bebeklerin demir depoları yetersizdir ve demir depolarının yaklaşık sekiz haftalıkken tükendiği gösterilmiştir. Demir takviyesi genellikle 4-6 haftalıkken başlanır (bebek yeterli demir takviyesi içeren bir preterm mama kullanmıyorsa) ve bebek çeşitli bir diyet uygulayana veya yaklaşık bir yaşına gelene kadar devam ettirilir.
Eser elementler, bir organizmanın uygun fiziksel işleyişi sürdürmesi için çok küçük miktarlarda ihtiyaç duyduğu kimyasal elementlerdir. Bazı çalışmalar şu faydaları göstermiştir: protein sentezi, antioksidan etkiler, bağışıklık fonksiyonu, kas fonksiyonu, bilişsel fonksiyon ve kemik fonksiyonu. Bebekler için en önemli eser elementler: selenyum, çinko,
bakır ve iyottur. Eser element seviyeleri rutin olarak izlenmese de, zamanında doğmuş bebekler enteral beslemeler
yoluyla minimum gereksinimlerini karşılamalıdır. Uzun süreli parenteral beslenme alan bebekler, eser element eksiklikleri açısından daha fazla risk altındadır.
Vitaminler vücuttaki temel metabolik reaksiyonlar için gerekli besinlerdir. Vitaminler, suda çözünür veya yağda çözünür olarak sınıflandırılır.
Suda çözünen vitaminler depolanmaz ve idrarla atılır. Suda çözünen vitaminler arasında B1 vitamini, B2 vitamini, B3
vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, pantotenik asit, biotin ve folat bulunur. Term ve erken doğmuş bebeklerin gereksinimleri genellikle uygun enteral beslenmeleriyle karşılanır. Bununla birlikte, suda çözünen başlıca vitaminler, multivitamin takviyesi ile kolayca desteklenebilirler.
Yağda çözünen vitaminler, işlevlerini yerine getirmek için kan dolaşımına girmeden önce yağda çözünürler. Bu vitaminlerin fazlası karaciğerde depolanır. Depolandıkları için diyette her gün ihtiyaç duyulmaz. Bu vitaminler arasında A
vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini bulunur. Kolestaz veya uzun süredir devam eden şiddetli karaciğer hastalığı olan bebeklerde, emilim bozukluğu olduğu için ek yağda çözünen vitaminlere ihtiyaç duyabilirler.
A vitamini, sağlıklı cilt, saç ve mukoza zarının oluşumunda ve korunmasında önemli bir rol oynar ve görme, büyüme
ve gelişme, bağışıklık ve üreme için gereklidir. Prematüre bebekler, zamanında doğan bir bebekten üç kat daha fazla A
vitamini gerektirebilir. Çoğu erken doğmuş bebek rutin olarak multivitamin takviyesi yoluyla A vitamini ile desteklenir.
D vitamini, normal kalsiyum metabolizmasının sürdürülmesi için gereklidir. Güneş ışığından ultraviyoleye maruz kalınması üzerine ciltte insanlar tarafından sentezlenebilir veya diyetten elde edilebilir. Erken doğmuş bebeklerde D
vitamini gereksinimleri, zamanında doğmuş bebeklere kıyasla yalnızca biraz daha yüksektir, ancak D vitamini, riketsi
önlemek için önemli bir besin maddesi olmaya devam etmektedir. D vitamini için önerilen maksimum doz 400 IU/
gündür. Bu gereksinimler genellikle uygun enteral beslemelerle karşılanır.
İnsanlarda E vitamininin temel işlevi, bir antioksidan işlevi gibi görünmektedir. Şiddetli E vitamini eksikliği denge ve
koordinasyon bozukluğu (ataksi), duyu sinirlerinde hasar (periferik nöropati), kas zayıflığı (miyopati) ve gözün retinasında hasar (pigmentli retinopati) dahil olmak üzere esas olarak nörolojik semptomlarla sonuçlanır.
Doğum ağırlığı 1,5 kg veya daha fazla olan bebekler, E vitamini durumlarını daha küçük doğum ağırlıklı bebeklerden
çok daha iyi koruyabilirler. Prematüre bebeklerde E vitamini eksikliği, prematüre retinopati riskini artırabilir. E vitamini
gereksinimleri genellikle uygun enteral beslenme yoluyla karşılanır.
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Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (LCP’ler) n-3 ve n-6 yağ asitleri linolenik asit ve linoleik asit, n-3 ve n-6
LCP’lerin öncüleridir. Geçmişte, bebek formulası sadece LCP’lerin yağ asidi öncülerini içeriyordu ve LCP’lerin aynı
zamanda büyümeyi, görsel ve bilişsel gelişimi iyileştiren temel besinler olup olmadığı konusunda hala tartışma vardır.
Anne diyetleri çok çeşitli olabilir, ancak benzer miktarlarda LCP tüm anne sütlerinde bulunur. Halihazırda LCP’ler için
özel bir öneri bulunmamaktadır, ancak artık tüm term, preterm ve besin açısından zenginleştirilmiş taburcu sonrası
formüllere LCP’ler eklenmiştir.
Nükleotid ribonükleik asit ve deoksiribonükleik asidin yapı taşlarından biri olan hücresel bir bileşen olarak tanımlanır.
Anne sütü iyi bir nükleik asit ve nükleotid kaynağıdır. Term bebeklerde nükleotidlerin avantajları gelişmiş büyüme,
ishalin azalması ve bağışıklık sisteminin desteklenmesidir. Kanıt eksikliğinden dolayı şu anda preterm formülde nükleotidlerin takviyesi için herhangi bir öneri yoktur, ancak tüm preterm ve term formüllere nükleotidler eklenmiştir.
Prebiyotikler, bağırsaktaki dost bakterilerin büyümesini teşvik eden ve dolayısıyla doğal bağışıklık sistemini destekleyen sindirilemeyen karbonhidratlardır. Anne sütü doğal olarak prebiyotikler içerir ve bazı terim ve preterm formüllerinde artık bunlara prebiyotikler de eklenmiştir.
PRETERM BEBEK ENTERAL BESLENME
Anne sütüyle beslenen erken doğmuş bebeklerin, enfeksiyon risklerinin azalması nedeniyle azalmış ölüm riskine sahip oldukları gösterilmiştir. Annelerin bu yararlı durumdan haberdar olması önemlidir.
Bu bebeklerde anne sütünün kullanılması ve emzirilmesi veya anne sütünü sağılması teşvik edilmelidir. Yenidoğan
ünitelerinde anne sütlerinin saklanması için ortam sağlanmalıdır.
Annelerin doğumdan kısa bir süre sonra süt sağmaya başlaması ve ilk birkaç gün içinde 24 saatte en az 6 kez hedeflenerek düzenli olarak devam etmeleri için cesaretlendirilmesi önemlidir. Prematüre bebekler genellikle anne sütünü,
prematüre bebekte emme-yutma refleksi ve koordinasyonu gebeliğin 32-34. haftalarında olana kadar, nazogastrik
veya orogastrik bir tüple alırlar. Prematüre bebeklerde, bebeğin enerji gereksinimlerini karşıladığından emin olmak
için tüm enerji içeriği yoğun olan son sütün sağılması özellikle önemlidir.
Anne sütünün protein içeriği, emzirme aşamasına ve sütün hacmine bağlı olarak değişken olabilir. Laktasyon arttıkça
protein içeriği düşer ve bu nedenle bebek iyi büyümüyorsa proteinin takviye edilmesi gerekebilir.
Anne sütü, büyümekte olan erken doğmuş bebeğin demir, kalsiyum ve fosfat ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Vitaminlerin çoğu anne diyetine bağlıdır. Yağda çözünen vitaminler, annenin vücut depolarına bağlıdır. Prematüre bebeklerin
özellikle yağda çözünen vitaminlere olan gereksinimi artar ve bunlar rutin olarak takviye edilir.
Anne sütü takviyesi; “Büyüme” terimi, yalnızca ağırlıktaki bir artışı değil, aynı zamanda boy ve baş çevresinde bir artışı
da ifade eder. Erken doğmuş bebeklerde doğru bir uzunluğu ölçmek her zaman mümkün değildir, bu nedenle birçok
merkez bu ölçümleri rutin olarak yapmamaktadır. Baş çevresi, daha doğru olduğu bildirildiği için erken doğmuş bebeklerde büyümenin bir göstergesi olarak daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Anne sütü, yalnızca bebek maksimum süt hacmini tolere ediyorsa ancak yetersiz büyüme gösteriyorsa desteklenmelidir. Ekstra protein, sodyum, kalsiyum ve fosfatın yanı sıra diğer bazı vitamin ve mineralleri sağlamak için sağılmış
anne sütüne ticari güçlendirici eklenir. Anne sütü güçlendiricileri herhangi bir demir içermemektedir.
Yalnızca anne sütü alan erken doğmuş bebekler, çeşitli katı besinlerin diyete eklenip bunları tolere edene kadar rutin
olarak bir multivitamin ile desteklenmelidir. İdeal olarak multivitamin, bebek tam enteral beslenmeyi tolere ettiğinde
başlatılmalıdır. Bebekler D vitamini, fosfat ve/veya kalsiyum takviyesine ihtiyaç duyabilir. Demir, tüm erken doğmuş
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bebeklere rutin olarak takviye edilir ve 4-6 haftalık iken reçete edilir. Çözünmez bir tuz oluşturacak ve bu nedenle emilmeyeceği için, demir, fosfat veya kalsiyum ile aynı anda verilmemelidir.
Süt sağan annelerin sağılmış anne sütünü saklamak için steril ve kapalı kaplara sahip olması önemlidir. Yeni sağılmış
anne sütü buzdolabında 48 saate kadar saklanabilir. Ayrıca dondurucuda üç ay süreyle dondurulabilir. Süt bir gece
önce buzdolabında çözülmeli ve ardından 24 saat buzdolabında saklanmalıdır, ancak tekrar dondurulamamalıdır. Sağılmış anne sütü ile sürekli beslemek amacıyla kullanıldığında, oda sıcaklığında dört saatten fazla bırakılmamalıdır.
Dondurulmuş süt, taze soğutulmuş sütte bakteri üremesini engelleyen bazı bağışıklık özelliklerini kaybettiği için bu
saklama kurallarına uyulmalıdır.
Beslenme yöntemleri; besleyici olmayan emme in-utero meydana gelir ve prematüre bebekler 27-28. haftalar gibi
erken bir zamanda bir emzikle aralıklı olarak emebilirler. Emme-yutma-nefes koordinasyonu gebeliğin 32-34. haftasından önce gelişmemiştir, bu nedenle bu yaştan önce doğan bebekler genellikle mide sondası yoluyla beslenebilirler.
Yenidoğan ünitesine kabul edilen bebeklerde orogastrik ve nazogastrik tüpler rutin olarak kullanılır. Bebeğe uygun
büyüklükte bir tüp kullanmak önemlidir. Tüpün pozisyonu, tüpün buruna girdiği yerin (cm) okunması onaylanarak ve
aspiratın pH’sını bakarak kontrol edilebilir. Her beslenmeden ve/veya ilaçtan önce pH kontrol edilmelidir. PH 5 veya
daha az ise tüp pozisyonu midedir ve beslenme verilebilir. Daha yüksek bir pH elde edilirse, tüpün duodenuma yer
değiştirdiği veya mideden ziyade akciğerlere geçtiği anlamına gelebilir.
Minimal enteral beslenme (MEN); trofik beslenme veya bağırsak hazırlama olarak da adlandırılır, düşük hacimli beslenmelerin erken uygulanması olarak tanımlanır. MEN, çoğu yenidoğan biriminde beslenme toleransını artırmak için
kullanılır ve ayrıca bebeğin tam beslenmeyi tolere edene kadar geçen gün sayısını azalttığı ve hastanede kalış süresini azalttığı bulunmuştur.
Beslenmenin artırılması; MEN tamamlandıktan sonra, 1,5 kg’ın altındaki çok küçük prematüre bebeklerde beslenmeler dikkatle artırılmalıdır. Bazı çalışmalar, daha fazla hacim alan bebeklerde daha yüksek bir NEK riski görüldüğü için,
beslenmelerin maksimum 20 ml/kg/gün artırılması gerektiğini önermektedir. Bununla birlikte, diğer başka çalışmalarda günlük 30 ml/kg/gün artışları alan bebekler tam beslenmeye daha erken ulaşmış ve hastanede kalış süresi daha
kısa olduğu bildirilmiştir. Her Yenidoğan Ünitesinin enteral beslemeleri artırma konusunda kendi politikası olmalı ve
bebekler beslenme toleransı açısından izlenmelidir.
Beslenmeler tam hacmine ulaştıktan ve bunları iyi tolere ettikten sonra, beslenmelerin sıklığı kademeli olarak azaltılabilir. Taburcu edildiğinde birçok bebek 2-3 saatte gibi sıklıkta beslenmeler isteyecektir. Bazı durumlarda, yani bebeğin
gastroözofageal reflüsü olduğu durumlarda, daha küçük hacimde iki saatlik beslemeleri bebek daha iyi tolere edebilir.
Emme-yutma refleksi olduğunda meme beslenmeye başlanabilir ve başlangıç için bebek tolere edebildiğinde günde
1-2 emzirme şeklinde devam edilebilir.
Anne sadece emzirmek isterse, emzirilene kadar bebeğe bir kap aracılığıyla veya enjektör ile ağızdan beslenme sağlanabilir. Bunun nedeni, anne sütüyle beslenen bebeklere biberonları çok erken vermek, emzirmenin düzenini zayıflatabilir, ancak bunun için kanıtlar net değildir. Prematüre bebekleri biberonla besleme ve emzirme sırasında karşılaştıran
araştırmalar, emzirmenin aslında daha az stresli olduğunu göstermiştir, göğüste emzirme sırasında bebeğin nefes
alması ve kalp atış hızı daha sabit olduğu için süt akışı üzerinde daha fazla kontrole sahiptirler ve daha düzenli bir
emme, yutma ve nefes alma ritmi oluşturabilirler.
Sürekli ve bolus beslemeleri; çoğu bebek bolus beslemelerini sürekli beslemelere göre daha iyi tolere ediyor gibi görünmektedir. Bolus beslemelerin faydaları, bakteriyel kontaminasyonun azalması ve tüpe yapışmadan kaynaklanan
yağ kaybının azalması ve dolayısıyla toplam enerji alımının artmasını içerir. Bolus beslemelerini tolere etmeyen bazı
bebeklerde sürekli beslemeler kullanılabilir. Solunum kararsızlığına yatkın bebeklerde sürekli beslenmek daha faydalı
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olabilir.
Formül Sütler: Peynir altı suyu baskın term formül sütleri; term formül sütleri, annenin süt sağamayacağı veya emziremediği veya formül süt ile beslenmeyi istediği durumlarda, doğum ağırlığı 2 kg’ın üzerinde olan term bebekler ve
erken doğmuş bebekler için kullanılır. Peynir altı suyu proteini kazeinden daha kolay sindirilir ve bu nedenle yenidoğan
bebekler için daha uygundur. Farklı term formül süt markalarının besin bileşimlerinde çok az değişiklik vardır ve çoğu
67 kcal/100 ml ve 1,5 g protein/100 ml sağlar. 2 kg’ın altındaki prematüre bebeklerde beslenme gereksinimlerini karşılamayacağı için term formül sütleri rutin olarak kullanılmamalıdır.
Formül Sütler: Preterm formül süt beslemeleri; preterm formül sütleri genellikle anne sütü bulunmadığında kullanılır.
Bu formüllerin protein ve enerji içeriği term formül sütlerden daha yüksektir. Hepsi LCP içerir, çoğu nükleotid içerir ve
bazıları prebiyotik içerir. Tüm preterm formül sütler, büyüyen preterm bebeğin ihtiyaçlarını daha yakından karşılamaya
yetecek miktarda vitamin ve mineral içerir. Ayrıca ek olarak kalsiyum, fosfat, demir, selenyum ve çinko içerirler.
Özel formül sütler; kısmen hidrolize protein içeren besinler ve büyük ölçüde hidrolize edilmiş proteinden oluşan besinlere ayrılabilir. Kısmen ve büyük ölçüde hidrolize edilmiş besinler, bağırsak yoluyla daha kolay emilir ve genellikle
anne sütünün bulunmadığı ve bir dereceye kadar beslenme intoleransı olduğu durumlarda kullanılır, örn. emilim bozukluğu veya kısa bağırsak sendromu.
Katkı maddeleri; bebekler tolere edilen maksimum beslenme hacmindeyse ve yine de uygun şekilde kilo almıyorsa,
beslenmelerin enerji içeriğini artırmak için katkı içeren özel ürünler eklenebilir. Bunlar özellikle kronik akciğer hastalığı
olan bebekler gibi yüksek enerji gereksinimi olan bebeklerde belirtilebilir. Bu ürünler eklendiğinde sütün ozmolaritesi
artar ve bebeğin tolerans için izlenmesi gerekir. İntolerans belirtileri ishal, kusma, safra aspirasyonları veya abdominal
distansiyonu içerebilir. Bu ürünler herhangi bir protein içermez, ancak yağ ve/veya karbonhidrat şeklinde ek enerji
sağlarlar. Bu nedenle, bu ürünler sadece protein bakımından daha yüksek besinlere eklenmelidir, örn. güçlendirilmiş
anne sütü, besin açısından zenginleştirilmiş preterm formül süt, besin açısından zenginleştirilmiş taburculuk sonrası
formül süttür. Protein-enerji oranı çok düşük olacağı ve bu nedenle kilo almaya yardımcı olmayacağı için standart
term formüllerinin hiçbirine eklenmemelidirler.
PREMATÜRE BEBEKLERDE BÜYÜME VE BESLENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ağırlık; erken doğmuş bebeklerde doğumdan sonra kilo kaybının, zamanında doğan bebeklerde olduğu gibi sıvıların
yer değiştirmesinden ziyade protein depolarının katabolizmasını ve yağsız vücut kütlesini yansıtıp yansıtmadığı konusunda bazı tartışmalar vardır. Bunun erken doğan bebeklerin daha az yağ depolarına sahip olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir; bu nedenle, protein depolarının metabolik talepleri karşılamak için kullanılması daha olasıdır.
Prematüre bebekler doğumda ve sonrasında en az haftada bir tartılmalıdır. Yaşamın ilk birkaç haftasında günlük
tartmak yararlı olabilir, çünkü en sık olarak sıvı dengesindeki değişiklikler nedeniyle, ağırlıkları günden güne dalgalanabilir. Ağırlık ölçüm teknikleri, zamanında doğmuş bebekler için açıklanan prosedürlerin aynısını izlemelidir. Prematüre bebeklerde amaç, in-utero büyüme oranına yakalamaktır. 2 kg’ın altındaki bebekler 15–20 gr/kg/gün, 2 kg’ın
üzerindeki erken doğmuş bebeklerde ise 25–30 gr/gün ağırlık artışı hedeflenmelidir.
Boy; prematüre bebeklerde doğru bir uzama elde etmek zamanında doğan bebeklere göre daha zordur. Erken doğmuş bebekler doğumda, daha sonra gebelikten sonraki 40. haftaya kadar haftada bir ve daha sonra hastaneden
taburcu olana kadar her iki haftada bir ölçülmelidir.
Baş çevresi; erken doğmuş bebeklerde olduğu gibi, özellikle doğru bir uzunluk ölçümü elde etmenin zor olduğu durumlarda, baş çevresi yararlı bir ölçüm olabilir. Baş çevresi, zamanında doğmuş bebeklerde olduğu gibi beslenme
durumunu izlemek için değerli bir ölçüm olarak kullanılabilir. Baş çevresi herhangi bir şapka veya başlık olmadan
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ölçülmelidir, aksi takdirde yorumlama için yeterince doğru olmayacaktır.
PRETERM BEBEKLERDE İNTRAUTERİN BÜYÜME GERİLİĞİ
Artık birçok çalışma, intrauterin büyüme geriliği (IUGR) olan bebeğin yaşamın bir aşamasında büyümeyi yakalayacağını ve bunun bebekken artan enerji alımına bağlı olmadığını göstermiştir. Hatta bazı araştırmalar, bebekken aşırı
kilo alınırsa, yaşamın ilerleyen dönemlerinde obezite riskinin arttığını göstermiştir. Bebeğin kilo almasını ve yüzdesini
takip etmesini sağlamak önemlidir, daha sonraki yıllarda büyümenin yakalanması beklenebilir.
TABURCU SONRASI BESLENME MÜDAHALELERİ
Besinle zenginleştirilmiş taburcu sonrası formül süt; Bir miktar ekstra protein, enerji, vitamin ve mineral içerir ve genellikle bir bebeğin daha fazla büyümeye ihtiyaç duyduğu düşünülen durumlarda kullanılır. Bazı çalışmalar, büyümeyi
iyileştirdiğini göstermiştir, ancak bu genellikle yalnızca ilk iki ayda görülür ve daha sonra ek bir fayda sağlamaz. Bu
nedenle, yalnızca daha fazla büyümeye ihtiyaç duyan ve yakından izlenen bebeklere verilmelidir.
Term bebekler için tasarlanmış besleyici zenginleştirilmiş formül; besleyici zenginleştirilmiş formül sütler bulunmaktadır, ancak bunlar özellikle erken doğmuş bebekler için tasarlanmamıştır.
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Proton Pompa İnhibitörleri: Tedavide Güncel Yaklaşım
PROF. DR. SELİM GÖKÇE

Protom pompa inhibitörleri (PPI) 30 yıldan uzun bir süre önce klinik kullanıma girmiş ve o tarihten itibaren asid ilişkili
hastalıkların tedavisinde ilk sıraya yerleşmiştir. Daha önceleri kullanılan histamin2- reseptör antagonistleri (H2RA),
sentetik prostoglandin analogları ve antikolinerjik ajanlarla kıyaslandığında daha yüksek hasta toleransı, mükemmel
güvenli profili ve belirgin asid baskılayıcı etki sergilemektedirler.
Son 3 dekadda kullanımı göz önüne alındığında, mükemmel güvenlik profiline karşın kısa ve uzun dönemde etkileri ile
ilgili kaygılar bulunmaktadır. Bu sunumda PPI’ların farmakolojik özellikleri incelenecek, güncel klinik kullanımları, yan
etkileri ve geliştirme araştırmaları üzerinde durulacaktır.
Gastrik asid fizyolojisi ve salınımı
Gasrik asid pariyetel hücrelerden salgılanır. Bu salgılanma iç içe geçmiş endokrin (gastrin), parakrin (lokal histamin ve
somatostatin), nöral (asetilkolin) ve belki de otokrin (transforming growth factor-alpha, prostoglandin gibi) yolaklarla
regüle edilir.
Fizyolojik gastrik asid salınımı birbiriyle ilişkili 3 faza ayrılır: sefalik, gastrik, intestinal (Şekil 1)
•

Sefalik Faz düşünce, tat, koku, yemeğin görünümü ve yutma ile aktive edilir. Kolinerjik/vagal mekanizmalar aracılık eder

•

Gastrik faz yemeğin kimyasal etkisi ve distansiyon nedeniyledir. Gastrin en önemli aracıdır

•

İntesstinal Faz asid sekresyonunda en aza öneme sahiptir. Mekanizması tartışmalıdır.

Histamin uyarıcı yanıtta ana mediyatördür.
Gastrin protein içeren besine sekretuar yanıt veren ana endokrin düzenleyicidir. Antrumda bulunan G hücrelerinden
salgılanır. Enterokromafin benzeri hücreden histamin sentez ve salgılanmasını sağlar. Ayrıca pariyetel hücreyi direkt
olarak uyarır.
Asid sekresyonu gastrin ve histamin sentez ve sekresyonunun potent bir inhibitörü olan somatostatin tarafından sıkı
bir şekilde kontrol edilir.
Pariyetel hücre istirahat halinde sekretuar veziküller ile doludur. Kandan sızan CO2 ve H2O karbonik anhidraz enzimi ile H2CO3’e dönüşür. Kararsız olan bu bileşik hemen H ve HCO3’e dönüşür. Veziküllerin zarında her zaman aktif
durumda olan H-K ATP’az pompası vardır, ancak kısa devre halindedir. Çünkü K’u transport edecek yolak hazır ya
da aktif değildir. Uyarı ile beraber hücre içi Ca ve siklik AMP artar ve vezikül zarlarının apikal yüzeye translokasyonu
gerçekleşir. Böylece KCl ko-transportu aktif olur ve H-K değişimi gerçekleşir. Gastrik asid sekresyonunu düzenleyen
faktörler tablo 1’de gösterilmiştir.
Proton Pompası inhibitörleri
İlk kez 1970 ‘lerde proton pompası (H-K-ATPaz) keşfediliyor. Bu dönemde H2RA’lar da tedavide kullanılmaya başlanıyor. Bu ajanlarla ilgili en büyük sorun diğer yolakların upregülasyonu nedeniyle H2RA’lara karşı tolerans gelişmesidir.
İlk olarak 1975 yılında timoprozolün proton pompası üzerine antisekretuvar etkisi keşfediliyor. 1979 yılında omeprazol keşfediliyor ve 1988’de kullanıma giriyor ve bunu diğer PPI’lar izliyor.
Halen araştırmaları devam eden imidazopiridin derivesi tenatoprazol hariç tüm PPI’lar benzimidazol derivesidir. Tüm
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bu ajanlar metil-sülfinil grup ile birbirine bağlanan heterosiklik piridin ve benzimidazol segmentlerinden oluşur.
PPI’lar piridin ve benzimidazol segmentlerine bağlanan moleküllere göre farklılaşır (Şekil 2). Erken aktivasyon ve
gastrik asidin yıkıcı etkisini önlemek için enterik kaplı, jelatin kapsül ya da granül kaplı toz şeklinde olabilirler. Proksimal ince bağırsaktan emilirler. Yarılanma ömürleri 1-2 saattir. IV formda gastrik asid hızlıca baskılanır.
PPI’lar zayıf bazdır ve pariyetel hücrelere prodrug olarak ulaşır. PPI’ların piridin segmentleri proton alırlar ve sekretuar
kanaliküllerde toplanırlar. Daha sonra benzimidazol halkası protonlanır ve kimyasal değişim gerçekleşerek katyonik
sülfenik asid meydana gelir. Bu ilacın aktif formudur. Proton pomapasındaki sistein sülfidrillerle kovalent disülfit
bağlar oluşturur ve böylece proton pompası inhibe olur. Bu basamaklardaki farlılıklar aktivasyon hızı, PPI stabilitesi
ve etki süresini belirler.
Maksimum asid inhibisyon kararlı seviyesine 3 günde ulaşırlar. Yarılanma ömrü uzun olanlar daha uzun pompa blokajı ve inhibisyon sağlar. Bağlandıkları sistein rezidüsüne göre stabilite ve etki süresi değişir. Sistein 312’ye bağlananlar
822’ye bağlananlara göre daha az stabil, endojen indirgen maddeye daha duyarlı ve etki süresi azdır.
Yüksek oranda proteine bağlanırlar, sitokrom p450 yolağı ile metabolize olurlar ve safra yolu ile atılırlar.
De novo proton pompası üretimi, inaktif pompaların aktivasyonu, indirgen madde ile reaktivasyon sonucu gastrik asid
sekrestonu restore olur.
Tüm PPI’ların farmakolojik özellikleri benzerdir. Klinik etkinlik açısından uygun dozlarda kullanıldığında birbirlerine
belirgin üstünlükleri yoktur. Enterik kaplı olmayan PPI’ın açlıkta alımı ile emilim ve antisekretuvar etki daha hızlı olur.
İmidazopiridin içeren PPI’ın ise yarılanma ömrü ve antisekretuvar etki süresi uzun, gece etkisi daha iyidir. (Tablo 2,
Tablo 3)
PPI’ların kullanım alanları
Peptik Ülser (gastrik/duodenal): gastrik asid Ph’sının 18-20 saatin üzerinde aralıksız nötralizasyonu iyileşmenin en
önemli belirleyicisidir. H2RA ile kıyaslandığında duodenal ülserde iyileşme oranları, klinik yanıt oran ve süresi daha
iyidir. Yüksek riskli hastalarda idame tedavi ile sonuçlar oldukça başarılıdır. Israrlı semptomları olanlar, H2RA’ların etkisiz kaldığı olgular, nonsteroidal antinflamatuara bağlı ya da non-Helicobakter pylori ülseri olanlar ve komplikasyonlu
olgularda (perforasyon, fibroz) uzun süreli tedavi önerilir.
Peptik Ülser ilişkili kanama: Endoskopik inceleme öncesi PPI alımının toplam mortalite, yeniden kanama ve cerrahi
oranını azaltmadığı gösterilmiş. Ancak kanama riski yüksek lezyonları olan hasta sayısını azalttığı gözlenmiş. Ayrıca
preendoskopik PPI alan ve hemostatik işlem yapılan hastalarda tekrar kanama ve cerrahi oranını azalttığı gözlenmiş.
Ayrıca endoskopik tedavi sonrası kullanımı ise yüksek riskli hastalarda (aktif kanamalı, görünür damarı olan ya da
pıhtısı olan) tekrar kanama ve mortaliteyi azaltır.
H. pylori eradikasyonu: H. pylori gatroduodenal ülser oluşumunda kofaktör, gastrik ülser oluşumunda da bağımsız
risk faktörüdür. PPI’lar H. pylori eradikasyonunda antibiyotiklerle sinerjistik etki gösterirler. H2RA’lardan daha etkindirler. Bu etkilerinin asid-labil antibiyotiklerin biyoyararlanımını artırarak ve H.piloriyi direkt inhibe ederek yaparlar. Ancak
H.pilori eradikasyonu olmadan uzun süreli PPI kullanımı atrofik gastrit riskini artırır. Diğer yandan H.pylori ilişkili gastrik Ca riskini artırdığı insanlarda gösterilememiştir.
Non steroidal antinflamatuar ilaç(NSAID) ilişkili gastroduodenal ülserin önlenmesi: NSAID ilişkili gastrointestinal toksisite gastrointestinal kanama, sağlık harcamaları, morbidite ve mortaliteye yol açar. Bu nedenle NSAID toksisite riski
olanlarda selektif Cox 2 inhibitör kullanımı, ya da tedaviye antisekretuar ya da misoprostol eklenmesi önerilmektedir.
PPI’ların bu olgularda profilaktik kullanımı NSAID ilişkili ülser gelişimini azaltır. Bu etki hem selektif hem de nonselektif Cox 2 inhibitör kullananlarda belirgindir.
Zollinger-Ellison Sendromu: Primer yaklaşım cerrahi eksizyondur. Ancak uygun dozda PPI kullanımı ile hastaların
çoğunda asid kontrolü ve semptom kontrolü sağlanır.
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Erozif özofajit: PPI’lar standart dozlarda erozyonda iyileşme ve semptomatik düzelme sağlar. H2RA’leri ile kıyaslandığında akut kullanımda özofajitin şiddeti, verilen doz ve süreden bağımsız olarak daha hızlı iyileşme ve semptom
rezolüsyonu sağlarlar. Genel etkinlik ve yan etki açısından PPI’ların kendi aralarında belirgin bir fark yoktur.
Nonerozif reflü hastalığı (NERH) ya da Endoskopi Negatif Reflü Hastalığı : PPI ve diğer antisekretuar ajanlara yanıt
düşüktür. PPI’lar pirozis kontrolünde plasebo ve H2RA’lara göre daha etkindir. Erişkinlerde klinik semptomların varlığında alarm bulguları yok ise endoskopi öncesi PPI kullanımı uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir. Uzun süreli
NERH’da intermitant ya da ihtiyaç olduğunda kullanım uygundur.
Fonksiyonel dispepsi(epigastrik distres sendromu, epigastrik ağrı sendromu): PPI’lar semptomlarda azalma ve klinik
yanıt açısından plaseboya üstün bulunmuştur. Endoskopi yapılıp normal bulunanlarda bile PPI’lara yanıt anlamlıdır.
Düşük ya da standart dozlar arasında klinik yanıt ve semptomatik iyileşme açısından fark yoktur. Diğer yandan hastalıklar arasında klinik örtüşme (Reflü, peptik hastalık, dismotilite) olduğundan hangi hastalarda yanıt alınabileceğini
önceden kestirmek zordur.
PPI Kullanımında Klinik Sınırlamalar
PPI’ların H2RA’lerine göre üstün başarısı, ve bu ilaçların gerek reçeteli gerekse reçetesiz satış olanağı ve kolay ulaşılabilir olması bu grup ilacdan daha iyisi olamaz ya da PPI’larda iyileşme ve gelişme ihtimali düşük algısını uyandırmıştır.
Oysaki NERH olanların %50’si tedaviye yanıtsızdır. Gerçi bu yanıtsızlığı etkileyen birçok PPI dışı faktör olsa da (motilite
bozukluğu, duodenogastrik reflü, viseral hipersensitivite gibi) hem kısa plazma yarılanma ömrü hem de preprandial
kullanım zorunluluğu önemli problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Günde tek doz alanlarda noktürnal semtomlar
sıktır. 2 doz alanların %40’ında doz artırma gereksinimi olmaktadır.
PPI’ların uzun süreli kullanımı
Kronik yüksek doz PPI kullanımının asimilasyon için asid ortam gerektirdiğinden kalsiyum, magnezyum ve vit B12
emilimi etkilendiği düşünülmektedir. Yine uzun süre kronik yüksek doz PPI kullanımının erişkinlerde kalça kırığı riskini
artırdığı öne sürülmüş, ancak çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Yine de FDA uzun süreli (>1 yıl) yüksek doz kullanımda kırık riski olasılığının artabileceği yönünde uyarı konmasını istemiştir.
Retrospektif gözlemsel çalışma ve meta analizler PPI kullanımı ve toplumdan kazanılmış pnömoni arasında potansiyel ilişki göstermiştir. Başka çalışmalarda da hastane ilişkili pnömoni sıklığında artış rapor edilmiştir. Ancak bu
çalışmalarda henüz PPI etkin düzeye ulaşmadan pnömoni saptandığı gözlenmiştir. Aynı zamanda pnömoni saptanan
hastaların içinde reflülü vakaların olması ve reflü semtomlarının pnömoni zannedilmesinin bu çelişkili verilere neden
olabileceği düşünülmüştür. Bunun yanında sistemik değerlendirmelerde PPI başlanan NSAID kullanıcılarında pnömonide bir artış saptanmamıştır.
PPI’lar bakteriyel aşırı çoğalma, Salmonella, Campylobacter jejuni ve Clostridium difficile’yi içeren enterik enfeksiyonlara duyarlığı artırabilir.
Tüm PPI’lar sitokrom P450 izoenzim 2C19 yolağı ile metabolize edilir. Omeprazolün in vitro clopidogrelin aktivasyonununda ve dolayısıyla etkisinde azalmaya yol açtığı gösterilmiştir. Bu nedenle clopidogrel kullananlarda diğer grup
PPI’ların kullanımı tavsiye edilmiştir.
Mekanizması bilinmemekle beraber kronik PPI kullanımı magnezyum seviyelerinde düşüklüğe yol açmaktadır. Uzun
süreli kullanımda özellikle magnezyum seviyelerini etkileyen ilaç kullananlarda (digoksin, diüretik gibi) serum seviyelerinin kontrol edilmesi önerilmektedir. FDA’in uyarı konmasını istediği diğer 2 durum ise akut interstisyel nefrit ve
vitamin B12 eksikliğidir (>3 yıl).
PPI teknolojisinde gelişmeler:
PPI’larda 2 önemli sorun kısa plazma yarı ömü ve preprandiyal kullanım zorunluluğudur. Bu konuda çalışmalar sürmektedir.
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Tenatoprazole imidazopiridin halkası içerir. Proton pompası inhibisyonu daha iyi ve plazma yarı ömrü daha uzundur
(8-14 st). Ancak çalışmalar hala devam etmektedir. Formulasyon değişikliği diğer bir yaklaşımdır. Rebeprazol-ER’nin
parçalanma ve emilimi farklı intervallerde olmaktadır (ince bağırsak ve kolon) . Noktürnal asid kontrolünün konvansiyonel rapebrazol ve ezomeprazole göre daha üstün olduğu gösterilmiştir. Ancak erozif özofajit ve pirozis açısından
ezomeprazole üstün değildir.
Dual salınımlı dekslanzoprazol 2 parklı PH’da salınır. İlacın %25’i Ph: 5.5 de salınır ve zirve plazma konsantrasyonuna
1-2 saatte ulaşır. Kalan %75 ise distal ince bağırsakta Ph 6.75’de salınır ve 5-6 saat sonra zirve konsantrasyona ulaşır.
Bu ilaç özellikle 2 doz almak zorunda kalan noktürnal semtomatik vakalar ve preprandyel alım zorluğu yaşayanlarda
kolaylık sağlar.
Preprandiyal kullanımı ortadan kaldıran diğer strateji gastrik asid stimulatörü kullanımıdır. Süksinik asidin pentagastrin besnzeri etkisi vardır ve FDA onaylıdır. Klinik araştırmalarda süksinik asid kombine omeprazolün daha iyi noktürnal
asid kontrolü sağladığı gösterilmiştir.
Sonuç
PPI’lar modern gastroenterolojinin en büyük isilahlarından biridir. Gastrik asid ilişkili hastalıklarda belirgin etkindir.
Ancak kolay ulaşım, reçetesiz alınabilir olması ve gelişigüzel kullanım nedeniyle sigorta şirketleri geri ödeme konusunda sıkıntı yaratabilir. Bu arada özellikle uzun süreli kullanımda hipoklorhidri, ilaç etkileşimleri ve olası komplikasyonları da gözardı etmemek gerekir.
PPI’lar çok etkin gastroenterolojik silahlar olmasına karşın farmakolojik sınırlamaları nedeniyle mükemmel ilaçlar
değillerdir.
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Şekil 1. Hidroklorik asid sekresyonunun regülasyonu

Şekil 2. Proton pompa inhibitörlerinin yapısı
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Tablo 1. Gastrik asid sekresyonunun düzenlenmesi
Uyarı

İnhibisyon

Nörohumoral faktörler
•
Histamine
•
Gastrin
•
Asetil kolin
Fizyolojik Faktörler
•
Vagal aktivasyon
•
Besin (Aminoasid)
•
Gastrik distansiyon

Humoral
•
Somatostatin (Oksinik bez ve D hücresi)
•
Kolesistokinin
Fizyolojik
•
Karbonhidrat
•
Yağ
•
Hafif gastrik distansiyon

Tablo 2. Proton pompası inhibitörleri
İlaç

Omeprazol

Doz, Mg

IV

Likid,
süspansiyon

Jenerik

Reçetesiz

Hayır
20, 40

Evet

Evet

Evet

Evet

Ezomeprazol

15, 30

Evet

Evet

Evet

Evet

Lansoprazol

30, 60

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

20, 40

Evet

Evet

Evet

Hayır

20

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Deklansoprazol
Pantoprazol
Rabeprazol

Tablo 3. Proton pompası inhibitörlerinin farmakokinetik özellikleri
Omeprazol

Ezomeprazol

Lansoprazol

Dekslansoprazol

Pantoprazol

Rabeprazol

Biyoyararlanım, %

30-40

64-90

80-85

-

77

52

Zirve plazma seviyesi
(tmaks, st)

0,5-3,5

1.5

1.7

1-2, 4-5

2-3

2-5

Proteine bağlanma, %

95

97

97

96

98

96.3

Yarılanma zamanı, st

0,5-1

1-1.5

1.6

1-2

1-1.9

1-2

Primer atılım

Hepatik

Hepatik

Hepatik

Hepatik

Hepatik

Hepatik

Karaciğer metabolizması

CYPC19

CYPC19

CYPC19

CYPC19

CYPC19

CYPC19

CYP3A4

CYP3A4
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Primer Safra Asidi Sentez Bozuklukları
PROF. DR. ZARİFE KULOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Safra asitleri, besin emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı için gerekli olan fizyolojik maddelerdir ve karaciğerdeki
kolesterol katabolizmasının son ürünleridir. Hepatositlerde de novo sentezlenen safra asitleri primer safra asitleri olarak adlandırılır. İnsanlarda sentezlenen iki tane primer safra asiti vardır. Bunlar, C-3, C-7 ve C-12’de üç hidroksil grubu
bulunduran bir trihidroksi-safra asidi olan kolik asit ile C-3 ve C-7’ de iki hidroksil grubu bulunduran bir dihidroksi-safra
asidi olan kenodeoksikolik asittir. Karaciğerden dolaşıma salgılanan safra asit miktarı günde yaklaşık 0,5 g’dır.
Kolesterolden primer safra asitlerinin oluşumuna giden sentez yolunda 17 farklı enzim görev alır. Bu enzimler hepatosit içinde endoplazmik retikulum, mitokondri, sitoplazma ve peroksizom olmak üzere hücrenin farklı kısımlarında
bulunur. Ayrıca, bu enzimlerin birçoğu makrofajlar, beyin, akciğer, böbrek ve endotel olmak üzere ekstrahepatik organlar ve dokularda da vardır. Bu enzimlerin neden bu dokularda bulunduğu belirsizdir, ancak primer işlevlerinden
(safra asidi sentezi için reaksiyon oranlarını katalize etmek) bağımsız olarak kolesterol homeostazında önemli bir rol
oynadığı düşünülmektedir.
Primer safra asitlerinin sentezi klasik (nötral) yol, alternatif (asidik) yol, Yamasaki yolu ve 25-hidroksilasyon yolu olarak tanımlanan dört farklı yolla gerçekleşir. Birçok ara maddenin birden fazla reaksiyon için substrat olması nedeniyle
sentez yollarında reaksiyonların sırası tam olarak belirlenememiştir. Klasik yolun safra asidi sentezini kontrol ederek
kolesterol homeostazını korumaktan sorumlu olduğu ve alternatif yoldan daha önemli olduğu düşünülmektedir.
Safra asitlerinin sentez bozuklukları
Yukarıda da özetlendiği gibi kolesterolden safra asitlerinin sentezlenmesi hepatositlerin farklı hücre bölümlerinde
bulunan en az 17 enzim aracılığıyla gerçekleşir. Bugüne kadar 9 çeşit safra asidi sentez bozukluğu tanımlanmıştır.
Safra asidi sentez bozuklukları, belirli genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. Bilinen tüm safra asit sentez bozukluklarında bu mutasyonların otozomal resesif bir modelde kalıtıldığına inanılmaktadır. Bu enzimlerden birinin yokluğu
veya eksikliği, son ürün olan primer safra asitlerinin (kenodeoksikolik asit ve kolik asit) üretiminin azalmasına ve
atipik sterol ara ürünlerinin oluşumuna neden olur. Olağandışı safra asitleri ve safra alkolleri gibi ara ürünler hepatotoksik olmalarının yanı sıra safra sekresyonunu da olumsuz etkileyerek kolestaza ve yağda çözünen vitaminlerin
emilim bozukluğuna yol açar. Bu enzim eksikliklerinde görülebilen biyokimyasal ve idrarda biriken atipik safra asidi
ara maddeleri Tablo 1’de verilmiştir.
Epidemiyoloji
Safra asidi sentez bozuklukları her ırkta görülür ve her iki cinsiyeti eşit etkiler. Görülme sıklığı ve yaygınlığı bilinmemektedir. Bu bozuklukların tüm çocukluk çağı kolestatik bozukluklarının % 1-2 kadarını oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, çoğu vaka teşhis edilmez veya yanlış tanı alır. Bu da genel popülasyondaki gerçek sıklığını
belirlemeyi zorlaştırır. Genel popülasyonda safra asidi sentez bozukluğu yaygınlığının 50.000’de 1 olduğu tahmin
edilmektedir.
Patogenez
Safra asitlerinin sentezinde görev alan enzimlerden bir veya daha fazlasının kusurlu olması ilgili basamağı bloke eder
ve safra asit havuzunda değişikliğe neden olur. Hepatositler normal safra asidi havuzunu oluşturmak için kolesterolü
sürekli olarak metabolize eder. Bu da atipik safra asidi ara maddelerinin oluşumuyla sonuçlanır. Yüksek konsantrasyonlarda biriken atipik safra asitleri ve safra asidi ara metabolitleri hücresel hasara neden olur. Ara metabolitlerin
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neden olduğu karaciğer hasarı ilerleyicidir ve tedavi edilmediğinde siroza yol açar. Zamanla karaciğer yetmezliğine
bağlı ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca, bu ara metabolitler ekstrahepatik dokularda da birikerek hasara yol açar. Hastalık
birçok sistemi etkileyebilir. Nörolojik işlev bozukluğuna (demans, omurilik parezi ve serebellar ataksi , bilişsel gerileme vb.), peritendinöz ksantomalara, erken ateroskleroza ve katarakta neden olabilir.
Safra asitlerinin temel işlevlerinden biri safra akışını sağlamaktır. Safra kanallarında safra akışı safra asitlerinden bağımsızdır, ancak bu akış safra asitlerinin sentezlenip safra kanallarına pompalanmasıyla uyarılır. Safra asit sentezinde kusur olduğunda safra kanalındaki bu akış bozulur ve normalde safra ile atılan bileşiklerin tutulmasına (kolestaz)
yol açar. Karaciğerde oluşan safra; su, elektrik yükü taşıyan bazı mineraller (elektrolitler) ve safra tuzları, fosfolipitler,
kolesterol ve hemoglobinin doğal yıkımının bir yan ürünü olan bilirubin gibi diğer maddeleri içeren bir sıvıdır. Safra
akışı vücutta iki önemli görevi yerine getirir. Bunlarda ilki; diyet yağlarının, vitaminlerin ve diğer besin maddelerinin sindirilmesine ve emilmesine yardımcı olur. İkincisi ise vücuttan fazla kolesterol, bilirubin, atık ve toksinlerin atılmasına
yardımcı olur. Bu nedenle, normal safra akışı ile ilgili bir sorun genellikle hayati besinlerin emilim bozukluğu ve vücutta
toksik maddelerin birikmesine neden olur.
Safra asitleri ayrıca ɣ-glutamil-transpeptidazın (GGT) kanaliküler membrandan salınımını uyarırlar. Bu nedenle, safra
asitlerinin eksikliğinde plazma GGT düzeyi artmaz. Sonuç olarak diğer kolestaz nedenlerinden farklı olarak safra asit
sentez bozukluğunda plazma GGT düzeyleri normal aralıktadır, ancak hem plazmada hem de idrarda atipik safra asidi
ve safra asidi ara maddelerinin birikmesi söz konusudur.
Klinik
Safra asit sentez bozukluğuna bağlı karaciğer hastalığı genellikle erken çocukluk döneminde sarılık, yağda çözünen
vitamin eksikliği, akolik dışkı ve hepatomegali ile kendini gösterir. Serum aminotransferazlar ve konjuge bilirubin genellikle yüksektir. Tipik olarak GGT aktivitesi normaldir. Progresif nörolojik hastalık genellikle daha sonra çocuklukta
veya erken yetişkinlikte piramidal sistem disfonksiyonu, serebellar belirtiler, duyusal-motor nöropati ve bilişsel gerileme ile ortaya çıkar.
Tanı
Açıklanamayan kolestatik karaciğer hastalığı veya yağda çözünen vitamin eksikliği ve büyüme geriliği olan bebeklerde veya küçük çocuklarda safra asidi sentez bozukluğu tanısından şüphelenilmelidir. Tipik belirtiler, ayrıntılı bir hasta
geçmişi ve kapsamlı bir klinik değerlendirme tanıda yardımcıdır. Bununla birlikte, safra asidi sentez bozukluğunun
semptomları diğer birçok karaciğer hastalıklarıyla örtüşmektedir. Kolestazın daha yaygın nedenlerini dışlamak için
çoğu kez spesifik serolojik testler ve karaciğer biyopsisi gibi belirli incelemeler gerekebilir. Kolestazın nedenini belirlemeye GGT yardımcı olabilir. Bu enzim, altta yatan bir karaciğer hastalığının neden olduğu kolestaz durumunda
genellikle belirgin şekilde yükselir. Bununla birlikte, safra asidi sentez bozukluğunda GGT seviyeleri normal veya düşüktür. Kolestazın daha yaygın nedenleri dışlandıktan sonra, safra asit sentez bozukluğundan şüpheleniliyorsa belirli
vücut sıvılarının (örneğin; safra, kan ve idrar) laboratuvar analizi gereklidir. Bu amaçla hızlı atom bombardımanı-kütle
spektrometrisi (FABS-MS), elektrosprey iyonizasyon kütle spektrometresi (ESI-MS) ve gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS) olarak bilinen özel teknikler kullanılmaktadır. Genellikle idrar analizi yapılır ve bu testler yalnızca
belirli laboratuvarlarda mevcuttur. Moleküler genetik test, bazı durumlarda safra asidi sentez bozukluğuna neden
olduğu bilinen belirli genlerdeki mutasyonları tespit ederek tanıyı doğrulayabilir.
Tedavi
Safra asidi sentez bozukluğu olan bireylerde tedavi genellikle semptomatik ve destekleyicidir. Örneğin, emilim bozukluğu olan bireyler için vitamin ve besinlerle tamamlayıcı tedavi gereklidir. Çoğu vakada çocuk doktoru, nörolog,
gastroenterolog, diyetisyen ve diğer sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip çalışması gerektirir. Tedavide safra asidi
replasmanı yapılarak hem eksik olan primer safra asitleri yerine konulur hem de toksik ara metabolitlerin oluşumu önlenir. Bu tedavi, iki primer safra asidinden biri olan kolik asit veya kenodeoksikolik asitten birinin ağızdan verilmesini
içerir. Eksik safra asitlerinin replasmanı belirli safra asidi sentez bozukluğu tiplerinde karaciğer işlevinin iyileşmesine
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veya normalleşmesine yol açar. Kolik asit replasman tedavisinin 3-beta-hidroksi-delta-5-C27-steroid oksidoredüktaz
eksikliği, delta4-3-oksosteroid 5-beta-redüktaz eksikliği ve alfa-metilasil-CoA rasemaz eksikliği olan bireylerin tedavisinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, kolik asit replasman tedavisi amidasyon kusurlarında ve oksisterol 7-alfa-hidroksilaz eksikliğinin tedavisinde etkili değildir.
Ursodeoksikolik asit, safra asit sentez bozukluğu olan bazı kişilerde kısa vadeli faydalı olabilir, ancak uzun vadeli
faydası sınırlıdır. Çünkü temelde yatan kusurları telafi edemez. Nihayetinde etkilenen bireyler, anormal safra asitleri
ve toksik metabolitlerin sürekli oluşumunu yaşamaya devam ederler.
Etkilenen bireyler ve aileleri için genetik danışmanlık önerilir. Diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen hastalarda
karaciğer nakli gerekebilir.
Tablo.1.Safra asidi sentez bozuklukları
Safra Asit Sentez Bozuklukları

Gen

Eksik enzim

Biyokimyasal
Parametreler

İdrar safra asit metabolitleri

3β-hidroksi-Δ5-C27-steroid
dehidrogenaz/izomeraz eksikliği

HSD3B7

3β-Hidroksi-Δ5-C27steroid dehidrogenaz/
izomeraz

AST/ALT:↑

di- ve tri-hidroksi safra
asitlerinin sülfat/glisin
konjugatları

Direkt bilirubin:↑
GGT: N

Δ4-3-Okzosteroid-5β- redüktaz
eksikliği

AKR1D1

Delta(4)-3-okzosteroid-5β- AST/ALT:↑
reduktaz
Direkt bilirubin:↑

7α-Hidroksi-3-oxo ve 7α,
12α-dihidroksi-3-oxo-4kolenoik asitler

GGT: N-↑
Oksisterol 7α- hidroksilaz eksikliği

CYP7B1

Oksisterol 7α-hidroksilaz

AST/ALT: ↑

3β-Hidroksi-5-kolenoik asitler

T-bil/D-bil: ↑
GGT: N
Kolesterol 7α- hidroksilaz eksikliği

CYP7A1

Kolesterol 7α-hidroksilaz

Sterol 27-hidroksilaz eksikliği

CYP27A1

Sterol 27-hidroksilaz

Kolestanol
(Plazma)

Kolestan pentol glukuronidleri

α-Metilaçil-KoA rasemaz eksikliği

AMACR

α-Metilaçil-KoA rasemaz

AST:↑

Taurotetra-[tri/penta]hidroksikolestanoik asitler

ALT:↑
GGT: ↑
Safra asit-KoA: amino asit
N-açiltransferaz eksikliği

BAAT

Safra asit-KoA: amino acid Bilirubin: N-↑
N açiltransferaz
AST/ALT: N-↑

Amidlenmemiş safra asitleri

Safra asit-KoA ligaz eksikliği

SLC27A5

Safra asit-KoA ligaz

Amidlenmemiş safra asitleri

Direkt bilirubin:
N-↑
GGT: N

ATP8B1 eksikliği

ATP8B1

ATP8B1

GGT: N

(tip 4 P-tip ATPaz)

AST; aspartat transminaz, ALT; alanin transaminaz, GGT; gama- glutamil transpeptidaz
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Non Ige Besin Alerjisi
DOÇ. DR. ZERRİN ÖNAL
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı

Besin alerjisi; besin alımından sonra immünolojik mekanizmalarla ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır. Besin
alerjisi olan kişilerde Treg hücrelerinin üretimi bozulmuştur ve bunların yerini alerjen spesifik IgE üretimini uyaran TH2
hücreler almıştır
Besin alerjileri; IgE, IgE aracılı olmayan (non IgE ) ve Mikst (IgE &non IgE) olmak üzere üç ana başlıkta incelenir.
• IgE aracılı alerji; besin spesifik IgE aracılı besin reaksiyonlarıdır. Akut ya da kronik cilt belirtilerine ya da anafilaksiye
neden olur.
Non-IgE aracılı besin alerjisinde; patogenez tam belli değil, hücresel immun sistem ön planda, dolaşan IgE yok, bağırsaktaki lokalize IgE yanıtının olaya katkı sağladığı düşünülmektedir. Başka atopik hastalık (%40-60),ailede atopi
öyküsü (%60-80), genel olarak TH2 aracılı gecikmiş tip yanıtlardır. Gastrointestinal hastalıklara ya da kronik cilt reaksiyonlarında bu mekanizma geçerlidir.
• Miks tip; her iki reaksiyonun da sorumlu olduğu besin alerjisidir.
Non IgE alerji üç alt başlıkta incelenir: 1-Besin protein ilişkili alerjik proktokoilt (BPIAP) (en sık görülen, en hafif form),
2- Besin proteinle ilişkili enteropati (BPE) 3-Besin protein ilişkili enterokolit sendrom (BPİES) (en nadir görülen, en
ciddi form)
Non IgE BA prevalansı tam bilinmemekte olup çoğu ilk 2 yaştadır (%15.5-2.4). Genelde yaşla tolerans (kabuklu kuruyemiş ve deniz ürünler hariç) gelişir. Sıklık, yaşanılan bölge, toplumun beslenme alışkanlıkları, o besinin beslenmedeki
yeri, başlama zamanı, ağırlığı ve genetik faktörlerle göre farklıdır. Gelişmiş ülkelerde besin alerji prevelansı okul
öncesi %10’a kadar ulaşmaktadır. BPİES, bebeklerde ve küçük çocuklarda giderek daha önemli bir gıda alerjisidir.
Genellikle tek besin sorumludur. En sık tetikleyici: Süt, soya, yumurta, tahıllar, kuru yemiş, balık, pirinçtir.
Non IgE besin alerjisinde tanı; öykü, fizik muayene, ayırıcı tanı, eliminason &sonrasında diyete koyma, laboratuvar
ile yapılır. Öyküde; başlangıç yaşı, besin aldıktan sonra ortaya çıkış süresi, sıklığı, süresi, şiddeti, birden fazla bulgu ve
belirti varlığında sıralaması, aldığı miktar, tekrarlar arasında bulgu ve belirtilerin özellikleri, beslenme öyküsü, sadece
AS aldığı zaman, ek gıda başlama zamanı ve ek gıdada tüketilen gıdalar, diyet değişikliği, yakınmaların ortaya çıkmasına neden olabilecek faktörler, ailede atopi, alerji öyküsü, benzer hastalık durumu sorgulanmalıdır. Tanı koydurucu
spesifik laboratuvar testi yoktur.
1-BESİN PROTEİN İLİŞKİLİ ALERJİK PROKTOKOİLT (BPIAP): Küçük bebeklerde düşük dereceli rektal kanamanın en
sık nedeni olup en sık görülen non IgE alerjidir. Sadece kolonu etkiler. Prevalans tam olarak belirlenmemiştir. israilli bir
doğum kohortu çalışmasında prevalansı % 0.16 ile nispeten düşük, prospektif çalışmada % 17 saptanmıştır. Yeniden
yükleme ile tanı konfirmasyonunun olmaması ve gizli kanı olan hastaların dahil edilmesi, çalışmalarda da aşırı tanıya
yol açmış. Anne sütü veya formula ile beslenen bebekler (%50 sadece AS) noktasal veya çizgisel hafif kanamadan
yoğun rektal kanama ve mukusa kadar değişen klinik, kolik tarzında ağrı, barsak hareketlerinde artış, sağlıklı görünen
büyüme ve gelişmesi normal bebeklerdir. Semptomların başlangıcı hayatın 2-8. haftası (2 gün- 3ay, daima ilk 6 ay),
atopi %25-50’ye varan oranda, ailede atopi %30-60, en sık alerjen inek sütü, 2. sıklıkta yumurtadır. Emzirilen bebeklerde en yaygın etken anne diyetinde süt, soya, yumurta, buğday, formula beslenen bebekte inek sütü ve soyadır. Tanıda;
Sağlıklı görünen bir bebekte rektal kanamada besin eliminasyonu ile düzelme (72 s düzelme nadiren 2 hafta), besinin
eklenmesi ile şikayetlerin tekrarlaması, rektal kanamanın diğer nedenlerinin dışlanması ile konulur. Bazı hastalarda
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bir aylık ‘izle ve bekle’ yaklaşımı dikkate alınabilir. Annenin beslenmesinden sadece sorumlu besinin ortadan kaldırılması yeterlidir. Yoğun hidrolize formüller vakaların sadece % 10’unda yetersizdir. Emzirme bir seçenek değilse veya
dışkıdaki kan şiddetlenirse, yoğun hidrolize veya amino asit bazlı bir formül verilir. Tolerans için en uygun zaman 9-12
ay arasındadır (diyete en az 6 ay devam edilmeli),evde tolerans testi klasik formlarda evde yapılabilir.
2- BESİN PROTEİN İLİŞKİLİ ENTEROPATİ (BPE): Genellikle yaşamın ilk birkaç yılında (0-24 ay) gözlenir. Sadece ince
barsakları etkiler. Sadece AS alanlarda beklenmez, %20-40 atopi beraberliği vardır. İnsidansın zaman içinde giderek
azaldığı düşünülmektedir. En sık yakınma ishal, gelişme geriliği, hafif-orta steatore, çölyak benzeri tabloya yol açar
ancak antikorlar negatiftir. Endoskopinin genelde bu hastalarda yapılması gerekir. Özellikle diğer iki tipte önerilmezken bu hastalarda tanıda kullanılır. Patolojide; belirgin bir mononükleer hücre infiltrasyonu ile daha az eozinofili ve
villöz atrofi gözlenir. BPE, jejunal mukozadaki hasarı, sorumlu gıdaya özgü (çoğunlukla İS) T hücre infiltrasyonu sağlar. Çölyak hastalığı belirli HLA sınıf II antijenleri ile ilişkili BPE’ de böyle bir ilişki yoktur. Tanı anında genellikle <9
aylık (daha büyük çocuklarda da görülebilir). Alternatif nedenlerin dışlanması, başka bir neden olmadan etken gıdaya
tekrar tekrar maruz kalmak, gastrointestinal semptomlara (ağırlıklı olarak kusma ve BGG) yol açar, Semptomatik bir
çocukta villöz atrofi, kript hiperplazisi ve inflamasyonu gösteren ince bağırsak biyopsisi ile tanının histolojik doğrulaması, sorumlu gıdanın diyetten çıkarılması ile 1-2 haftada klinik ve histolojik iyileşme ile tanı konulur.
Çoğu olguda 1-2 yılda tam düzelme gözlenir.
3-BESİN PROTEİN İLİŞKİLİ ENTEROKOLİT(BPİES): En nadir ancak en ciddi non IgE besin alerjisidir. İnce bağırsak ve
kolonu etkiler. Bebeklik döneminde %0.3-0.7 arasnda gözlenir. Tetikleyici besinin özelliğine göre değişebilir, genelde
erken bebeklikte sadece AS alanlarda görülmez yada çok nadir görülür. İnek sütü- soya bazlı mama alanlarda semptomlar ilk günden- 12 aya kadar kadar görülebilir. Sıvı (süt-soya) ortalama başlangıç yaşı 3-5 ay, katı (yumurta, pirinç,
buğday, balık) 6-12 ay, erişkinlerde balık, kabuklu deniz ürünleri, yumurtada sıktır. Atopi öyküsü %40-60, ailede atopi
%40-80 vardır. Tam düzelme <3-5 yıl, katı gıda ve sIgE (+) ise daha geç olur. Ülkeler arasında farklılıklar önemlidir. Bu
farklar sadece AS sütü süresi ve gıda alışkanlıklarına bağlı değil, genetik ve mikrobiyada rol oynar.
BPIES semptomların zamanlamasına; AKUT; ( saatler), KRONİK ( günler & haftalar )
Tetikleyici gıdaların türüne; inek sütü, soya, katı gıda
Klinik belirtilerin ciddiyetine: Hafif, orta, şiddetli. Hafif; Bulantı 1-2, letarji yok, Orta; bulantı >3, hafif letarji, şiddetli;
bulantı >3, ciddi letarji, hipotonik, siyanotik
Başlangıç yaşına; erken (<9 ay) , geç (> 9 ay) , yetişkin ( >18 yaş)
Gıdaya özgü IgE (sIgE); tipik (-), atipik (+) olarak sınıflandırılır.
Katı gıda BPİES tipik olarak İS/ soya-BPİES’den daha geç ortaya çıkar ve daha geç tanı alır. Genellikle diyete katı gıdaların eklendiği 4-7 ay arasında gözlenir. Katı gıda BPİES’de çoklu gıda alerjisi daha sıktır.
Akut BPIES: Genelde <12 ay çocuklarda besinden 1‐4 saat sonra (30 dk‐6 saat), peş peşe, fışkırır kusma (%95), +/‐
İshal (24 saat içinde, genellikle 5‐10 saat) (mukus/kan) %25-50, aktvitede azalma ve letarji (%65-100), solukluk (%3090), dehidratasyon, hipotansiyon, şok (%15-20),metabolik asidoz, hipotermi (%5), diyet sonrası semptomlar 24 saat
içinde geriler.
Lökositoz; Nötrofili (≥1500 mm3), trombositoz (>500000/mm3),hipoalbuminemi, CRP artışı, metabolik asidoz, methemoglobinemi, dışkıda kan, lökosit ,RM laboratuvarda gözlenir.
Tanı: 2 major kriter ; Besini aldıktan 1‐4 saat sonra kusma olması,IgE aracılı reaksiyonda olan kutanöz veya solunum
belirtilerinin yokluğu ve 3 minör kriter; Şüpheli besinle 2 veya daha fazla tekrarlayıcı kusma olması, farklı besinle bir
epizot, solukluk eşlik etmesi, belirtileri nedeniyle acil başvuru ihtiyacı, belirtileri nedeniyle i.v sıvı ihtiyacı,ishal (24 sa
içinde, sıklıkla 5-10 sa sonra),hipotansiyon ile konulur.
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KRONİK BPİES:Aralıklı/kronik bir form, aralıklı fakat progresif kusma, sulu ishal (kan/ mukus nadir ), büyüme geriliği,
kilo alamama, batın distansiyonu, hipoalbuminemi, anemi, eozinofili, periferik kanda sola kayma, total IgE N/ ↑, trombositoz, diyet sonrası semp. 3-10 gün (bazen haftalar içinde geriler, TPN gerekebilir) Kronik BPİES olgularında bazı
besinlerle akut BPIES gözlenebilir.
Tanı: Sorumlu besinin diyetten çıkarılması ile günler içinde düzelme (3-10 gün), besinin yeniden diyete konulması ile
tablonun tekrarlaması, doğrulayıcı besin yükleme testi ile konur.
BPIES Yoğun hidrolize formüller genellikle iyi tolere edilir, ancak % 10- 20 hastaların amino asit bazlı bir formüle ihtiyacı vardır. İnek sütü ile ilişkili BPİES’te fırınlanmış süt ürünlerinin tolere edilmesi ile ilgili yeterli veri yoktur. BPİES’te
1 yaşından sonra aralıklarla tolerans gelişip gelişmediğini belirlemek amacıyla son reaksiyondan 12- 18 ay sonra
hastanede oral besin provokasyonu yapılmalıdır.
Tedavide temel yaklaşm sorumlu gıdanın uzaklaştırılmasıdır. Hastalara besin eksiklikleri açısından farklı kaynaklar
sunulmalı, büyüme ve gelişme izlemi yapılmalıdır. Diyet gereksiz yere uzatılmamalı, diyete ilave edilen ve çıkarılan her
besin sorgulanmalıdır.Özellikle çoklu besin alerjisinde diyetisyen desteği alınmalı ve belli aralarla tolerans gelişimi
değerlendirilmelidir.
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S-1
Obezite ve Metabolik Sendrom Tanılı Çocuklarda İrisin Düzeylerinin, Non-Alkolik
Yağlı Karaciğer Hastalığı, Glukoz ve Lipit Metabolizması ile İlişkisi
Çiğdem Ömür Ecevit1, Damla Baysal1, Özlem Bağ1, Özlem Nalbantoğlu1, Behzat Özkan1
Sbü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Suam, İzmir,

1

Amaç: Bu çalışmada, obez ve metabolik sendromlu çocuklarda, serum irisin düzeyinin antropometrik ölçümler, metabolik ve biyokimyasal parametreler, hepatosteatoz varlığı, günlük kalori alımı ve fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkisinin
belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya, İzmir S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takipli 101 obez ve 41 metabolik sendromlu çocuk ile kontrol grubu olarak hastanemiz polikliniklerine çeşitli
yakınmalar ile başvuran ve dışlanma kriterlerine sahip olmayan 59 sağlıklı çocuk dahil edildi. Öyküleri alınıp fizik
muayeneleri ve antropometrik ölçümleri yapılan olguların, poliklinikte hekimleri tarafından istenen kan tetkikleri ile
aynı kan alma işlemi esnasında 2 ml serum örneği alınarak, irisin düzeyi çalışılmak üzere, hastanemiz ELİSA laboratuvarında özel kitlerde çalışılacak şekilde ayrıldı. Obez olgularda karın ultrasonografisi ile non-alkolik yağlı karaciğer
hastalığı (NAFLD) varlığı araştırıldı. Metabolik sendrom tanısı için, NCEP-ATP III’ ün Cook ve arkadaşları tarafından
modifiye edilen metabolik sendrom tanı kriterleri kabul edilerek tüm veriler sağlıklı, obez ve metabolik sendrom olarak
üç grup arasında değerlendirildi.
Bulgular: Metabolik sendromu olan ve olmayan obez olguların vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi, sağlıklı gruba göre
daha yüksek olarak saptandı (p&lt;0,05). Metabolik sendromlu olguların vücut ağırlığı, bel çevresi, sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümleri, metabolik sendromu olmayan obez olgulara kıyasla yüksek saptandı (p&lt;0,05). Tüm obez
hastaların 79’unda (%55,6) NAFLD vardı ancak metabolik sendrom eşlik eden ve etmeyen hastalar arasında NAFLD
varlığı açısından anlamlı fark saptanmadı (p&gt;0,05). NAFLD saptanan obez hastaların AST, ALT, TG düzeyleri ile HOMA-IR skorları, NAFLD bulunmayanlara kıyasla yüksek saptandı (p&lt;0,05). Ortanca irisin düzeyi metabolik sendromu
olmayan obez grupta 2,4 µg/ml (0,7-4,11 µg/ml) olup, metabolik sendromlu gruptan (1,5 µg/ml) ve sağlıklı gruptan
(1,38 µg/ml) anlamlı olarak yüksek saptandı (p&lt;0,05). Serum irisin düzeyleri ile HOMA-IR skoru, trigliserit düzeyi ve
düzenli egzersiz alışkanlığı arasında negatif korelasyon bulunurken, insülin direnci varlığı ile ilişkili fizik muayene bulgusu varlığı ile pozitif korelasyon saptandı fakat bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilmedi (p&gt;0,05).
Tartışma: Metabolik sendromu olan ve olmayan obez çocuklarda serum irisin düzeyleri sağlıklı çocuklara kıyasla
daha yüksek bulundu, ancak metabolik sendrom parametreleri ile irisin arasında anlamlı ilişki gösterilemedi. NAFLD’
si olan ve olmayan hastalar arasında AST, ALT, TG düzeyleri ve HOMA-IR skorları açısından anlamlı fark saptanırken,
irisin düzeyleri arasında fark yoktu. Obezlerde saptanan yüksek serum irisin düzeylerinin, bu hastalarda yağ kitlesinin
artması ve buna ikincil koruyucu bir mekanizma ile kas dokuda FNDC5 gen ekspresyonunun artışı, kahverengi yağ
hücrelerine dönüşüm ve termogenezin indüklenmesi ile ilişkili olabileceği düşünüldü. İrisinin çocukluk yaş grubunda,
obezite, metabolik sendrom ve NAFLD ile ilişkisi ve tedavide kullanılabilirliğinin ortaya konulabilmesi için, daha uzun
izlem süreli ve daha büyük grupları kapsayan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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Çocukluk Çağı Kistik Fibrozis Hastalığında Karaciğerin 2D Shear Elastografi ile
Değerlendirilmesi
Sibel Yavuz1, Ferhat Can Pişkin2, Gökhan Tümgör1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bd, Adana, Türkiye,
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Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı pediatrik kistik fibrozis hastalarında, karaciğerde izlenen parankimal değişikleri ortaya koymak ve bu organlardaki hastalık tutulumunun tanısında two-dimensional shear wave elastografinin (2D-SWE)
etkinliğini araştırmaktır.
Materyal ve Metod: Merkezimizde kistik fibrozis hastalığı ile takip ve tedavi olan hastalar prospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalara rutinde yapılan klinik değerlendirme, laboratuar analizi, batın ultrosonografi
dışında karaciğere yönelik 2D-SWE ile doku sertlik ölçümleri yapıldı. Hastalardan elde edilen veriler benzer cinsiyet ve
yaş dağılımındaki sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Çalışma 39 kistik fibrozis hastası ve 37 sağlıklı kontrol hastası alındı. Hastaların %62’sı kız, yaş ortalaması
10,21±3,11 yıl, ortalama vücut ağırlığı 31.24±10.22 kg, ortalama boy 134.85±14.62 (107-172) cm ve ortalama vücut
kitle indeksi 16.46±2.39 (12.8-21.4) idi. İki grup arasında cinsiyet, yaş, kilo ve boy açısından anlamlı fark saptanmadı.
Kistik fibrozisli hastalarda ve sağlıklı kontrol grubunda, B-mod US değerlendirmede karaciğer ekopaterni doğaldı.
Kistik fibrozisli hastalarda karaciğerin ortalama SWE değerleri (n=39) 1.03±0.22 (0.7-1.6) m/s idi. Sağlıklı kontrol grubunda karaciğerin ortalama SWE değerleri (n=37) 0.89±0.14 (0.6-1.35) m/s idi. Kistik fibrozisli hasta grupta karaciğer
sertlik ölçümü sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek saptandı (p=0.005). Kistik fibrozisli hastalarda,
erkek ve kızlarda ortalama karaciğer SWE değerleri sırasıyla 0.99±0.19 ve 1.05± 0.24 m/s ölçüldü ve cinsiyetler arasında istatistiksel anlamlı bir fark yoktu (P = 0.453). Tartışma: Kistik fibrozisde, hastalığın erken dönemlerinde, karaciğerde konvansiyonel Ultrasonografi ile saptanamayan ancak 2D-SWE ile ortaya konabilen parankimal değişiklikler
olmaktadır. 2D-SWE, dokuda izlenen sertlik değişikliklerini erken dönemde sayısal değerlerle göstererek, bir ömür
boyu izlemde olan kistik fibrozisli hastalarının takiplerin objektif yapılabilmesini sağlayan, kolay uygulanabilir, non-invazif ve umut verici bir yöntem olabilir.
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Siroz ve Hepatoselüler Karsinomda Pediatrik Karaciğer Nakli: Merkezimizin 17
Yıllık Deneyimi
Figen Özçay1, Utku Dönger2, Oya Balci Sezer1, Faik Sarialioğlu3, Nihan Reyhan Haberal4, Mehmet Haberal5
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Giriş: Bu çalışmanın amacı, karaciğer(KC) nakli endikasyonu primer KC hastalığına eşlik eden hepatosellüler karsinom (HSK) olan veya çıkartılan karaciğerde insidental olarak HSK saptanan çocukların geriye dönük olarak değerlendirilmesidir.
Yöntem: 2004-2021 yılları arasında merkezimizde kronik KC hastalığı ve HSK tanılı 14 hastanın demografik verileri,tümör boyutları, PRETEXT evreleri, nakil sonrası rekürrens ve sağkalım süreleri incelendi.
Sonuç:14 hastaya (8E/6K) KC nakli yapıldı.14 hastanın altısı tirozinemi, ikisi PFIK-2, ikisi PFIK-3, ikisi kriptojenik siroz,
biri Hepatit B ve biri biliyer atreziydi.Karaciğer hastalığına neden olan hastalık tanı yaşı 40.3±38.6 ay(1 ay-10.5 yaş)
idi.Hastaların hastanemize başvuru yaşı 7,43±5,15 yaş (1,1-16 yaş). KC nakli ortalama yaşı 9,43 ± 4,9 yaştı (13 ay-16
yaş).Hastalarımızın ortalama vücut ağırlığı 25±14,5kg (7,5-58 kg) idi.Child-Pugh skoru Child A,B,C olan hasta sayısı
sırasıyla 8,4,2 idi.2 hastaya kadavradan ve 12 hastaya canlı vericiden KC nakli yapıldı. 3 hastada tek, 4’ünde 2, 7 hastada da çoklu (≥3) tümör lezyonu vardı.Hepatektomi materyali incelendiğinde 2 PFIK-2’li hastada HSK saptandı.AFP
düzeyleri 11 hastada yüksekti.6 hasta PRETEXT evre IV, 3 hasta Evre II ve 5 hasta Evre I idi.HCC histolojik olarak 10
hastada grade 1-2 olarak sınıflandırıldı(4 hastada evrelendirme mevcut değildi).Hastaların hiçbirinde lenf nodu veya
vasküler tutulum yoktu.4 hastaya KC nakli öncesi, 2 hastaya sonrasında sistemik kemoterapi verildi.Bir hastaya nakil
öncesi transarteryel kemoembolizasyon ve mikrodalga ablasyon uygulandı.Karaciğer nakli sonrasında rekürrens 47.,
108. ve 23. aylarda 3 hastada (% 21) gözlendi.2 hastada greft karaciğer ve 1 hastada ise omentumda nüks saptandı.
HSK nüksü tedavisinde 2 hastaya rezeksiyon-RFA-RT ve RFA-BT ve 1 hastaya omentektomi yapıldı.Relapssız hasta
sağkalımı sırasıyla 2,4 ve 10 yılda % 92,% 84 ve% 75’ti.14 alıcının 3›ü karaciğer nakli sonrasında eksitus oldu. 2 hasta
enfeksiyon nedeniyle eksitus oldu. 1 hasta kronik rejeksiyon ve tekrarlayan HSK nedeniyle eksitus oldu.11 hasta ortalama 170 (9-200 ay) takip edildi.Kaplan Meier Analizine göre ortalama tahmini sağkalım süresi 172 ay ± 16 aydı.Genel
hasta sağkalımı,karaciğer naklinden sonra 2.,5.,10. ve 15. yılda sırasıyla % 93,% 93,% 84,% 84’tü. Tartışma: HCC,pediatrik serimizde esas olarak kalıtsal karaciğer hastalıkları ile ilişkiliydi.HCC nüksü için bölgesel RFA tedavisi başarıyla
uygulandı.Karaciğer naklinin,sirozlu ve HCC’li çocuklarda sağkalım süresini arttırdığı görüldü.

Keywords: Çocuk karaciğer nakli, Siroz, Hepatoselüler karsinom
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Metabolik Karaciğer Hastalıklarında Nakil Tecrübemiz
Arzu Aras1, Nurel İnan Aydemir1, Reha Artan1
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme ,
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Giriş: Metabolik bozukluklar, pediatrik karaciğer nakli endikasyonlarının % 10-15’ini oluşturmaktadır(1). Karaciğer
nakli, karaciğer temelli metabolik hastalıklar için kabul edilmiş bir tedavi seçeneğidir(2). Cerrahi teknik, immünsüpresif tedavi ve postoperatif bakımdaki gelişmeler, daha iyi sonuçlara yol açmakta ve sağkalım oranlarını arttırmaktadır(3). Çalışmamızda kliniğimizde metabolik hastalık nedeniyle karaciğer nakli sonrası izlenmekte olan hastaların
klinik izlemlerini aktarmayı amaçladık.
Materyal-Metod: 1997-2021 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gastroenterolojii Kliniğinde karaciğer nakli
sonrası takip edilmekte olan 131 olgudan, metabolik hastalık nedeniyle postop izlenmekte olan 64 olgu değerlendirildi.
Bulgular: Metabolik hastalık nedeniyle opere edilmiş olan 64 olgunun 34’i kız ( %53,1), 30’u erkek (%46,9)’ti. Dört
hasta(%6,3) Criggler Najjar, 4 hasta(%6,3) Familyal hiperlipidemi, 7 hasta(%10,9) Glikojen depo, 6 hasta(%9,4) Hiperoksalüri, 1 hasta(%1,6) Kistik fibrozis, 12 hasta(%18,8) Maple syrup urine disease, 18 hasta(%28,1) PFIC, 2 hasta(%3,1) Tirozinemi, 10 hasta(%15,7) Wilson hastalığı nedeniyle opere edilmişti. 34 hastaya(%53,1) canlı vericili, 28
hastaya(%43,8) kadavradan karaciğer nakli yapılmıştı. Canlı vericilerden 11 (%17,2)’i anne, 12 (%18,8)’i babaydı. Nakil
sırasındaki ortalama yaşları 6,4±4,8 idi. Nakil sonrası ortalama takip süreleri 72,3±58,2 aydı. Bir hasta postoperatif
böbrek rejeksiyonu nedeniyle diyalize girmiş, tedavisi özel diyet gerektiren olguların tümü, diyetinden kurtuldu. 14
hasta(%21,9) çeşitli nedenlerle kaybedilmiş, 10 hasta(%15,6) yaşı nedeniyle erişkin kliniğimize devredilmiş, 5 hasta(%7,8) dış merkezde takiplerine devam etmekte ve 35 hasta(%54,7) kliniğimizde izlenmektedir. Hastalarımızın 5
yıllık sağkalım oranı %82, toplam sağkalım oranı %78’dir.
Sonuç: Hayatta kalanların çoğunda yaşam kalitesinin arttığı ve nakilden 1 yıl sonra hasta sağkalımın % 78-95 arasındadır(4). Son otuz yılda, genetik metabolik hastalıkların nedene yönelik(genetik) ve yeni tedavileri ortaya çıkmasına
karşın bu tedaviler transplantasyon gerekliliğini ortadan kaldıramamıştır.
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Nedeni Bilinmeyen Karaciğer Fonksiyon Bozukluğunda Karaciğerde
Portosinüsoidal Vasküler Hastalık Bulguları
Zeren Barış1, Funda Canaz2, Özüm Demir3, Yusuf Aydemir1
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Giriş: Portosinusoidal vasküler hastalık(PSVH), karaciğerde histopatolojik olarak obliteratif venopati, noduler rejeneratif hiperplazi veya inkomplet septal siroz gibi bulgulara ve ileri dönemde portal hipertansiyona(PH) neden olmaktadır. Son yıllarda, karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk(KCFT-B) nedeniyle araştırılan erişkin hastaların önemli bir
kısmında, PH olsun veya olmasın, PSVH histopatolojik bulgularına rastlanmaktadır.
Amaç: Açıklanamayan KCFT-B nedeniyle karaciğer biyopsisi yapılmış hastalarda portosinüsoidal vasküler hastalık
bulgularını incelemeyi ve klinik prognoz ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Merkezimizde Ocak 2011-Aralık 2020 tarihleri arasında karaciğer biyopsisi yapılan 450 hasta değerlendirildi.
Wilson hastalığı, otoimmün hepatit, hepatit B ve C enfeksiyonu, yağlı karaciğer hastalığı, metabolik hastalık tanısı
alan hastaların biyopsileri ve nekropsi örnekleri değerlendirme dışı bırakıldı. Laboratuvar+karaciğer histopatolojik
inceleme ile hastalık tanısı belirlenememiş toplam 18 hastada PSVH bulguları incelendi. Demografik veriler, takip
süreleri, biyopsi sırasındaki ve son kontroldeki fizik muayene bulguları, hemogram ve KCFT, abdominal USG bulguları
ve takipteki durumları (düzelme, portal hipertansiyon durumu, mortalite) kaydedildi.
Sonuçlar: Hastaların(n=18, 11 erkek/7 kız) biyopsi sırasındaki ortalama yaşları 7,8±5,2(0,3-16) yaştı. Biyopsi sırasındaki ortalama AST 102±104 IU/L, ALT 132±177 IU/L, INR 1,04±0,12 saptandı. Karaciğer biyopsilerinde toplam 17
hastada portal/periportal değişiklerden (portal vende (PV) darlık, anjiomatöz transformasyon, PV obliterayon, PV
herniasyon, periportal anjiomatozis) en az biri portal alanların yarısından fazlasında gözlendi. Lobuler lezyonlardan
(sinüsoidal dilatasyon, santral ven dilatasyonu, perivenüler fibrozis, SV sayında artış, noduler rejeneratif hiperplazi) en
az biri 11 hastada, inkoplet septal siroz ise 2 hastada saptandı. Hastalar(n=15), biyopsi sonrası ortalama 4,6±2,5 (18) yıl takip edildi. Takip süresi sonunda 5 hastanın karaciğer enzimlerinin tamamen normale döndüğü (ortalama 2 yıl
içinde), 5 hastada dalgalı seyir gösterdiği, 5 hastada ise yüksek seyrin devam ettiği görüldü. Toplam 3 hastada takip
süresi sonunda portal hipertansiyon bulguları saptandı. Takip süresi boyunca 1 hasta Cockayne Sendromu, 1 hasta H
sendromu, 1 hasta PFIC-3, Fanconi anemisi tanılı 1 hasta oksimetalon kullanımına bağlı noduler rejeneratif hiperplazi,
2 hasta toksik hepatit tanısı aldı. Bir hastanın romatoid artrit tanısı ile Erişkin Romatoloji Bölümünde takipte olduğu
öğrenildi. Takipte portal hipertansiyon gelişen hastalarda, biyopsi sırasındaki INR/PT daha yüksek ve ALT, lenfosit ve
trombosit sayılarının daha düşük olduğu görüldü (sırasıyla p=0,024/0,018, 0,043, 0,017, 0,026). Biyopsi bulguları ve
portal hipertansiyon gelişimi veya KCFT seyri arasında bir ilişki saptanamadı. Sonuç: Nedeni belirlenemeyen KCFT-B
nedeniyle karaciğer biyopsisi yapılan hastalarda portal/periportal değişikliklere ve portosinusoidal vasküler hastalık
bulgularına rastlanmakla birlikte, bu bulguların hastalık seyri ile ilişkisi gösterilememiştir. Bu konuda daha geniş hasta sayısı içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords: karaciğer fonksiyon bozukluğu, portosinüsoidal vasküler hastalık, venopati
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Karaciğer Nakil Sonrası EBV Enfeksiyonu
Doğan Barut1, Ezgi Kıran Taşçi1, Miray Karakoyun1, Funda Çetin1, Sema Aydoğdu1
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Giriş ve Amaç: Karaciğer nakil sonrasında kullanılan immunsupresif ilaçlar kısa ve veya uzun dönem çeşitli yan etki
profiline sahiptirler. EBV enfeksiyonunun neden olduğu komplikasyonlar sıktır ve EBV virüsü asemptomatik tablodan
posttranplant lenfoproliferatif hastalığa kadar değişkenlik gösteren klinik tablolardan sorumlu olabilir. Çalışmanın
amacı, karaciğer nakil sonrası EBV enfeksiyonu saptanan hastaların klinik laboratuvar ve tedavi şekillerini karakterize
etmek ve uzun vadeli sonuçları belirlemektir.
Metot: Ege Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Polikliniğinde izlenmekte olan karaciğer nakil olan ve EBV enfeksiyonu geçiren çocuk ve adölesan hastalarının verileri retrospektif olarak dosyalarından tarandı. Hastaların cinsiyetleri,
tanı yaşları, biyokimyasal verileri, prognozları, aldıkları tedaviler not edildi.
Sonuçlar: Çalışmaya karaciğer nakil sonrası izlenen ve kan EBV viral yükü pozitif olan 30 hasta dahil edildi. Hastaların %56’sı kız, %44’ü erkekti. Transplantasyon yaşı minimum 6 ay ile maksimum 16 yaş arasındaydı (median değeri
2 yaş).Hastaların %40’ı asemptomatik,%60 hasta semptomatik EBV enfeksiyonu olarak değerlendirildi.Semptomatik
hasta grubunda 6 hastada (%20) nakil sonrası malignite izlenirken 12 hastada (%40) EBV viremisi ve tekrarlayan
kolanjit atağı izlendi.4 hasta EBVye bağlı posttransplant lenfoproliferatif hastalık, 1 hasta aplastik anemi, 1 hasta diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı aldı.EBV’bağlı malignite gelişen grupta malignite gelişim süresi %50 hastada nakil
sonrası ilk 2 yıl içindeyken %50 hastada nakil sonrası 2 yıldan sonra görüldü.Tekrarlayan kolanjit grubunda ise %60
hastada EBV enfeksiyonu nakil sonrası ilk iki yıl içinde izlendi.EBV enfeksiyonu tanı anında %70 hasta tacrolimus %29
hasta sirolimus %1 hasta everolimus tedavisi almaktaydı.EBVye ilişkin malignite gelişen hasta grubunda %83 oranında tacrolimus kullanırken, bu grupta 1 hastada posttransplant fibrozis mevcuttu. Tekrarlayan kolanjit grubunda ve
asemptomatik hasta grubunda ise posttransplant fibrozis tanısı alan hasta bulunmamaktaydı.Tüm çalışma grubunda
1 hasta izlemi sepsis ve ilaç toksisitesine bağlı mortalite ile sonuçlandı(%0.3) Karar: EBV enfeksiyonu asemptomatik
veya semptomatik olarak karşımıza çıkabilir. Pediatrik hastalarda karaciğer transplantasyonundan sonra PTLD ve
diğer EBV enfeksiyonuna bağlı komplikasyonların önlenmesinde EBV DNA yüklerinin ve immunsupresyon konsantrasyonunun dikkatli bir şekilde izlenmesi önerilir.

Keywords: EBV enfeksiyonu,Posttransplantlenfoproliferatif hastalık,kolanjit
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Kronik Hepatit B Enfeksiyonu Olan Annelerin Bebeklerinde Uygulanan
İmmunoproflaksinin Başarısının Annenin Hbv Viral Yükü ile İlişkisinin
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3

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı

4

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı

5

Amaç: Bu çalışmada; kronik hepatit B enfeksiyonu olan annelerin bebeklerinde doğum sonrası uygulanan HBV aşısı
ve HBIG ile yapılan uygun immunoproflaksinin başarısının annenin qHBsAg, HBV DNA düzeyi ve HBeAg pozitifliği ile
ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı poliklinikleri
tarafından kronik HBV enfeksiyonu tanısı ile izlenmekte olan hastalar arasından doğum sonrası ilk 12 saat içinde
HBV aşısı ve HBIG uygulanarak immunoproflaksi almış oldukları belirlenen 16 çocuğun tamamı vaka grubu olarak,
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda 01.01.2013-31.01.2019
tarihleri arasında doğum yapan kronik hepatit B enfeksiyonu olan annelerin doğum sonrası ilk 12 saat içinde HBV
aşısı ve HBIG ile immunoproflaksi uygulanan kontrol serolojik incelemelerinde HBsAg negatif, anti-HBcIgG negatif
ve anti-HBs pozitif saptanan 36 çocuk kontrol grubu olarak retrospektif çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan çocukların yaş (yıl) dağılımında vaka grubundaki çocukların kontrol grubundakilere göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak
büyük bulundu (p&lt;0,001). Çocukların gestasyonel yaşları (hafta), doğum ağırlıkları (gram) vaka grubu ve kontrol
grubunda benzerdi. İmmunoproflaksinin başarısı ile doğum şekli, EMR,anne sütü alım süresi arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmadı. Annelerin gebelik döneminde bakılmış olan qHBsAg ile immunoprofilaksi başarısı
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.Annenin HBV DNA düzeyi ile immünoproflaksinin başarılı
sonuçlanması arasındaki ilişki: annenin HBV DNA ≥ 2000 IU/mL olan annelerin bebeklerinde anlamlı derecede yüksek
bulundu. Annenin HBV DNA düzeyinin ≥ 2000 IU/mL olması durumunda HBV aşısı ve HBIG uygulanmasına rağmen
bebeğe bulaş riskinin, annesinde HBV DNA düzeyi &lt;2000 IU/mL olan bebeklere göre 13.64 kat daha fazla olduğu
anlaşıldı. Annenin HBeAg pozitif olması durumunda HBV aşısı ve HBIG uygulanmasına rağmen bebeğe bulaş riskinin,
annesinde HBeAg negatif olan bebeklere göre 93 kat daha fazla olduğu anlaşıldı. Annenin HBeAg pozitif ve HBV DNA
düzeyi ≥ 2000 IU/mL birlikte olması durumunda immünoproflaksi başarısızlığı değerlendirildiğinde anlamlı derecede
yüksek bulundu.). Bebeğin HBV bulaş riski için annenin HBV DNA düzeyinin istatistiksel yönden anlamlı bir yordayıcı
parametre olduğu saptandı. Annenin HBV DNA düzeyi için kesme değeri 7,63 log10IU/mL olarak hesaplandı. Annenin
HBV DNA düzeyi &gt;7,63 log10IU/mL’nin üzerinde olması durumunda bebeğin bulaş riskinin %56,25 olduğu. Annenin
HBV DNA düzeyinin &gt; 7,63 log10 IU/mL olması durumunun annenin HBeAg pozitifliği ile birlikte olduğu görüldü.
Hastalarımızın 20’si (%38,4) HBeAg pozitif, 32’si (%61,5) HBeAg negatif idi. HBeAg pozitif olan annelerin HBV DNA
düzeyi (ortanca 8,04 log10; 1,30 log10-8,23 log10IU/mL) HBeAg negatif (ortanca 2,65 log10; 0,95 log10-6,68 log10
IU/mL) olanlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Vaka grubundaki çocukların sadece birinin annesine HBV
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DNA &gt; 200.000 IU/mL olması nedeni ile gebeliğinin 24-28. haftasında profilaktik antiviral tedavi (TDF) başlanılma
öyküsü vardı.
Sonuç: Kronik HBV enfeksiyonu olan annelerin bebeklerinde HBV aşısı ve HBIG ile immunoproflaksisine rağmen hepatit b bulaşı olabilmektedir. Bunun en önemli sebeblerinden biri annenin yüksek viral yüke sahip olmasıdır. Annenin
HBV DNA düzeyinin yüksek olması, HBeAg pozitifliği ve iki bu iki özelliğin birlikteliği kronik HBV enfeksiyonlu annenin
bebeğine uygun immunoproflaksi uygulansa dahi HBV geçişine sebep olabileceği için en başta gebelik döneminde
HBV enfeksiyonu yönünden sıkı takibi gereklidir. Gebelikte takibe başlanmış olan anneye bebeğinin 9-15 aylarda
yapılan immunoproflaksinin etkinliğini görmek; olası başarısızlığı erken farkedebilmek için mutlaka kontrol rutinleri
açıklanmalıdır.

Keywords: Anne, çocuğa bulaş, hepatit B, viral yük
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S-8
Bebeklik Çağı Kolestatik Karaciğer Hastaliği; Tanida Genetik Testlerin Rolü
Demet Teker Düztaş1,Sinan Sari1, Ödül Eğritaş Gürkan1, Buket Dalgiç1
Gazi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

1

Giriş: Bebeklik çağında kolestatik karaciğer hastalığının etyolojisi heterojendir ve olguların bir kısmında klasik tanı
yöntemleriyle spesifik tanıya ulaşılamamaktadır. Genetik testlerin yapılabilir ve ulaşılabilir olması spesifik tanı ve
tedavi açısından önemlidir. Bu çalışmada bu grup hastalarda genetik çalışmaların ulaşılabilir olmasının spesifik tanı
açısından yarattığı değişiklik vurgulanmak istenmiştir.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 1997- Ocak 2020 tarihleri arasında yaşamın ilk 2 yılında kolestatik karaciğer hastalığı tanısıyla izlenen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar 2012 ve öncesi (grup 1) ve 2012 sonrasında
(grup 2) başvuranlar şeklinde ikiye ayrılarak değerlendirildi.
Bulgular: Başvuran 359 hastanın %58,1 erkek, %41,9 kız olup, yaşları ortalama 19 ± 24 ay (ortanca 89 gün) idi. Olguların 225’i 2012 ve öncesinde, 134’ü ise 2012 sonrasında kliniğimizde izlenmişti. Genetik dışı tanı yöntemleri ile grup
1 de 97 (%43,1) ve grup 2 de 60 (%44,8) olguda spesifik tanıya ulaşılamadı (p=0,76). Spesifik tanıya ulaşılamayan
hastaların grup 1’de 13’ünde (%13,4) ve grup 2’de 47’sinde (%78,3) genetik incelemeler yapılmıştır (p&lt; 0,0001). Genetik inceleme yapılan hastaların grup 1’de %46,2’si (n=6) ve grup 2’de %40,4’ü (n=19) spesifik tanı almıştır (p=0,71).
Genetik testler ile tanısız hasta oranı grup 1’de %40,4 (n=91) ve grup 2’de %30,5’e (n=41) gerilemiştir (p=0,061).
Genetik testlerle grup 1’de mitokondriyal sitopati (3 olgu), kistik fibrozis, PFİK (progresif ailevi ntrahepatik kolestaz)
3 ve trizomi 4; grup 2’de PFİK 1,2,3 (11 olgu); Niemann-Pick tip C (2 olgu), Alagille sendromu (2 olgu), mitokondriyal
sitopati, glikojen depo hastalığı tip 4, KİF12 mutasyonu, konjenital glikozilasyon bozukluğu ve alfa 1 antitripsin eksikliği birlikteliği tanıları konuldu.
Sonuç: Genetik testlerin kullanımının artması ile nedeni belirlenemeyen hastaların oranında azalma eğilimi görülmektedir. Serimizde genetik testlerle spesifik tanı alan grupta PFİK’li olgular önemli çoğunluğu oluşturmaktaydı. Nedeni
belirlenmeyen hastaların tanısında genetik incelemelere kolay ulaşılabilmesi ve kullanımının artması hastaların daha
fazla tanıya ulaşmasına katkı sağlayacağını düşündürmektedir.

Keywords: kolestaz, erken dönem, genetik
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S-9
Çocuklarda Covid-19 Enfeksiyonu Sırasında Karaciğer Tutulumu
Nuray Uslu Kızılkan1, Esra Polat2, Hacer Aktürk3, Şirin Güven4, Çiğdem Arıkan1
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı,

1

Sancaktepe Şehit Prof.dr. İlhan Varank Eah, Gastroenteroloji Bölümü,

2

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,

3

Sancaktepe Şehit Prof.dr. İlhan Varank Eah, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları,

4

Amaç: COVID-19 hastalarında % 14 ile % 74 arasında karaciğer enzim seviyelerinde değişiklik olmakla birlikte çocuklarda karaciğer testi anormalliklerini (KTA) tanımlayan yeterli veri yoktur. Bu çalışmada COVID-19’lu çocukların
karaciğer testi anormalliklerinin sıklığı ve klinik özellikleri değerlendirilmiştir.
Yöntemler: Nisan 2020- Eylül 2021 arasında COVID-19 tanısı olan 921 hastanın (ortalama ± SME 110.4±69.1 ay; kız/
erkek: 447/474) tıbbi kayıtları gözden geçirilerek klinik özellikleri, komorbiditeler, karaciğer testleri retrospektif olarak
kaydedildi. Karaciğer testi bakılmayan çocuklar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar klinik duruma göre asemptomatik,
hafif, orta ve şiddetli hastalık olarak kategorize edildi. AST ve ALT yükselmeleri 2x normalin üst sınırı (NÜS), 2-5x NÜS
ve 5xNÜS’den fazla olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Çalışmaya karaciğer enzim düzeyleri çalışılan 621 çocuk dahil edildi ve takip sırasında çocukların %26.8, %
11.6, % 0.6 ve %18.7’sinde sırasıyla AST, ALT, GGT ve LDH anormallikleri tespit edildi. AST ve ALT yükselmesi sırasıyla
% 94,7 ve % 90,3 oranında 2xNÜS’den düşükken, %2.2 hastada 5 xNÜS’den yüksek saptandı. Hastalık ağırlığına göre,
%86.2’si asemptomatik veya hafif, %7.9 orta ve %5.9 ağır gruptaydı. KTA ile hastalığın şiddeti, komorbid durumların
varlığı, antibiyotik-antiviral tedavi, yaş ve cinsiyet ile ilişkisi saptanmadı. Mutlak lenfosit sayısı, orta ve şiddetli hastalık grubunda diğer gruplara göre düşüktü (1400±338 vs 3178±117 p = 0.013). İlerleyen karaciğer hastalığı, karaciğer yetmezliği ve ölüm gözlenmedi. Ağır hastalık, komorbid durumu olan hastalarda belirgin olarak daha yüksekti
(p&lt;0.000).
Sonuç: KTA düşük oranda olup, bunun çocuklarda daha hafif COVID-19 seyri, hipertansiyon, diyabet, koroner kalp
hastalığı gibi komorbid durumların olmaması ile ilişkili olabileceği düşünülebilir.

Keywords: COVID-19, karaciğer, hepatit
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S-10
Çocuklarda Primer Duodenogastrik Reflü ve Helicobacter Pylori Gastriti İlişkisi
Melike Arslan1, Necati Balamtekin1
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Amaç: Duodenogastrik reflü (DGR) ve Helicobacter pylori (H pylori) ilişkisi ile ilgili yapılmış çalışmaların çoğu DGR
varlığının H pylori kolonizasyonunu azalttığını; H pylori enfeksiyonu varlığının ise antroduodenal motiliteyi bozarak
DGR sıklığını artırdığını bildirmektedir. Bu çalışmada, çocuklarda primer DGR’ nin H pylori prevalansı, kolonizasyon
derecesi ve gastrit varlığı, derecesi ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.
Materyal ve Method: Çalışmaya hastanemizin Çocuk Gastroenteroloji Kliniği’ ne dispepsi, karın ağrısı ve mide bulantısı/kusma şikayetleriyle başvuran, üst gastrointestinal (GI) sistem endoskopisi yapılan ve mide biyopsisi alınan, 2-18
yaş aralığındaki toplam 410 hasta dahil edildi. DGR saptanan 60 hasta çalışma grubu, non-DGR 350 hasta kontrol
grubu olarak kullanıldı.
Bugular: DGR olan hastaların yaş ortalaması 15.7 ± 2.1 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 14.2 ± 3.8 yıldı (p=0.02).
DGR’ li hastaların 50’ si (83.3%), kontrol grubundaki hastaların ise 215’ i (61.4%) kızdı (p=0.001). DGR’ si olan hastalar
ve kontrol grubu arasında, şikayet dağılımı (dispepsi, karın ağrısı, bulantı/kusma) açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.81). DGR olan hastaların 16’ sı (26.7%) H pylori (+), kontrol grubunun 168’ i (48%) H pylori (+) idi (p=0.002).
DGR olan grupta H pylori yoğunluğu 9 (56.2%) hastada hafif, 7 (43.8) hastada orta; kontrol grubundaki hastalarda 78
(46.4%) hastada hafif, 51 (30.4%) hastada orta ve 39 (23.2%) hastada şiddetli idi. H pylori yoğunluğu açısından iki
grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.08). H pylori pozitif hastalarda DGR oranı 8.7%, H pylori negatif hastalarda ise 19.5% bulundu (p=0.002). DGR’ li hastaların 56’ sında (93.3%), kontrol grubunun 322’ sinde (92%) gastrit
bulundu (p=0.72). DGR olan grupta gastrit şiddeti 43 (76.8%) hastada hafif, 12 (21.4%) hastada orta ve 1 (1.8%) hastada şiddetli idi. Kontrol grubunda ise gastrit şiddeti 185 (57.5%) hastada hafif, 107 (33.2%) hastada orta ve 30 (9.3%)
hastada şiddetli idi. İki grup arasında gastrit şiddeti açısından anlamlı farklılık saptandı (p=0.01).
Sonuçlar: DGR’ si olan hastaların yaş ortalaması olmayan hastalara kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti ve DGR kızlarda daha fazla saptandı. DGR’ si olan hastalarda H pylori sıklığı DGR’ si olmayanlara göre anlamlı derecede daha düşük idi ancak H pylori kolonizasyon derecesi açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. H pylori pozitif hastalarda
DGR oranı daha düşük idi. DGR’ si olan ve olmayan grup arasında gastrit varlığı açısından anlamlı fark saptanmadı
ancak gastrit şiddeti açısından anlamlı farklılık saptandı.

Keywords: Helikobakter Pilori, Gastrit, Duodenogastrik Reflü, Çocuk
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S-11
Çocuklarda Akut İshal Tedavisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Fatma Demirbaş Ar1, Gülşen Yalçın2
Diyarbakir Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji

1

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Acil,

2

Deneyim Ve Hedefler: Akut gastroenterit (AGE), çocuklar arasında en sık görülen enfeksiyonlardan biridir. Oral rehidrasyon birinci basamak tedavidir. Ancak AGE tedavisinde son yıllarda çinko ve seçilmiş probiyotiklerin kullanım sıklığı
giderek artmaktadır. Bu çalışmada AGE ile başvuran hastalarda probiyotik, çinko ve kombine tedavilerinin etkinliği
karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışma Temmuz 2020- Ocak 2021 tarihleri arasında randomize, ileriye dönük, plasebo kontrollü olarak
Çocuk Acil Servisine AGE tanısıyla ile izlenen 132 hasta dahil edildi. Birinci (kontrol) grubuna sadece uygun diyet önerileri, ikinci gruba probiyotik (Bifidobacterium infantis BT1, Bifidobacterium breve BR3, Bifidobacterium bifidum BF3,
Bifidobacterium longum BG7), üçüncü gruba çinko, dördüncü gruba probiyotik ve çinko verildi.
Sonuçlar: Çalışmaya alınan 132 hastanın 79’u erkek (%59,8) ve ortalama tanı yaşı 27,5 ± 3,6 ay (6-66 ay) idi. Hastaların ishal bitme süreleri grup1’de ortalama 84,5 ±10,7 saat (dağılım; 79-89), grup 2’de ortalama 73,05±6,8saat (dağılım;
70,5-75,4), grup 3’te ortalama 80,1 ±10,3 (dağılım; 76-84) ve grup 4’te ortalama 43,5±9,6 (dağılım; 46-48) saat idi. Tüm
gruplar karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı düzeyde grup 4’te ishalin bitme süresi daha kısaydı (p&lt;0,001).
Grup 1 ile diğer grupların ishal bitme süreleri ikili karşılaştırıldığında grup 3 ile istatiksel olarak anlamlı fark saptanmaz
iken grup 2 ve grup 4 arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0,138, p=0,001, p&lt;0,001, sırasıyla). Grup
2 ile grup 3 karşılaştırıldığında ise istatiksel olarak anlamlı düzeyde grup 2’de ishal bitme süresi daha kısa saptandı
(p=0,006).
Kararlar: Çalışmamız akut ishalin yönetilmesinde probiyotik ve çinko ile kombine tedavi etkinliğinin diğer tedavilere
göre daha iyi yanıt alındığını göstermiştir. Çocukluk çağı AGE tedavisinde bu kombinasyonun beraber kullanılabilmesi
için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords: Çocuk, Gastroenterit, Probiyotik, Çinko
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S-12
Hastanede Yatan Çocuklarda Antibiyotik İlişkili İshal Sikliği ve Risk Faktörleri
Deniz Usta1, Celal Kurtuluş Buruk2, Esra Özkaya2, Elif Sağ3, Burcu Güven3, Fatma İssi3, Zeynep Gökçe Gayretli Aydın4
,Faruk Aydın2, Murat Çakır3
Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd,

1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mikrobiyoloji Abd,

2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bd,

3

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bd,

4

Deneyimler ve hedefler: Antibiyotik ilişkili ishal (Aİİ) antibiyotik kullanımı sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan
ishaldir. Antibiyotik uygulamasından sonraki 1-2 saat içinde ortaya çıkabildiği gibi ilacı kestikten sonraki birkaç hafta
içinde de ortaya çıkabilir. Tanı için diğer ishal yapan nedenlerin dışlanması ya da Clostridium difficile ile ilişkisinin
gösterilmesi gerekmektedir. Aİİ’in yatan hastalardaki sıklığı ve risk faktörü ile ilgili veriler kısıtlıdır. Sıklıkla hangi antibiyotiklerin ishale sebep olduğu belirsiz kalmaya devam etmektedir. Bu çalışmada Aİİ sıklığını ve Aİİ içi risk faktörlerini
belirlemeyi amaçladık.
Metotlar: Ekim 2018-Ekim 2019 yılları arasında 1 ay-18 yaş arası, çocuk servislerinde yatan, yatışında antibiyotik tedavisi alan hastalar çalışmaya alındı. İshal saptanan olgulardan dışkı örnekleri alınarak adenovirus, rotavirus, norovirus,
Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Clostridium difficile toksin A ve B bakıldı, gaita ve Clostridium
difficile kültürü yapıldı. Clostridium difficile pozitif veya dışkı örneklerinde herhangi bir etken bulunamayan olgular Aİİ
olarak kabul edildi.
Sonuçlar: Çalışma süresince 1042 hasta takip edildi ve 451 hasta antibiyotik tedavisi aldı. Bu hastaların 358’i çalışma
kriterlerini karşıladı. 358 hastanın 179’u (%50) erkekti, ortanca yaşı 36 aydı ve takibinde 32’sinde ishal gelişti (Grafik
1). İshal gelişen 1 olguda adenovirus, 6 olguda rotavirus, 3 olguda norovirus saptandı. Clostridium difficile toksin
B pozitif olan 1 olgu ile ishal etkeni bulunamayan 21, toplamda 22 (%6.14) olgu, Aİİ olarak kabul edildi. Hastaların
erkek cinsiyette ve 3 yaşın altında olmasının (%77.3’e %48.2, p=0.008) ve karbapenem grubu antibiyotik kullanılmasının (%13.6’ya %3.9, p=0.032), tedaviye ibuprofen eklenmesinin (%10.8’e %89.2, p= 0.014), yatışından 24 saat sonra
antibiyotik başlanmasının (%33.7’ye %4.7, p&lt;0.001), Aİİ riskini arttırdığı görüldü (Tablo1). Kararlar: Antibiyotik ilişkili ishal, antibiyotik kullanımına bağlı olarak görülen bir yan etkidir Hastanede antibiyotik tedavisine 24 saat sonra
başlanan, tedavilerine ibuprofen eklenen 3 yaş altındaki erkek çocukları, Aİİ açısından daha dikkatli gözlemlemek
gerekmektedir.

Keywords: Antibiyotik ilişkili ishal, sıklık, yatan hasta
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S-13
Çölyak Hastalığı Tanılı Çocuk Hastaların Hayat Kalitesi, Diyete Uyum ve Tıbbi
Izlem Durumunun Değerlendirilmesi
Şamil Hizli1, Kübra Erinç2, Necati Balamtekin3
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi ,

1

Ankara Akyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü,

2

Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştirma Hastanesi,

3

Çölyak hastalığı, diyetle gluten alımının tetiklediği, genetik, çevresel ve immünolojik faktörlerin etkileşimiyle ortaya
çıkan, ince bağırsakta inflamasyonla seyreden bir enretopatidir.
Amaç: Çölyak hastalığı tanısı almış çocuklarda tıbbi izlemde kalma sıklığı ve süresi, diyete uyum oranlarının belirlenmesi, glutensiz diyetin arterial tansiyon ve antropometrik ölçümler üzerine etkisi ve hayat kalitelerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çölyak hastalarından Çocuk gastroenterolojisi kliniğinde en az bir yıl takipli ek hastalığı olmayan
8-18 yaş 150 Çölyak hastası çocuk ve ailesi, kontrol grubu olarak da 150 sağlam çocuk ve ebeveyni çalışmaya alındı.
Çalışmaya “genel ve Çölyak hastalığıyla ilgili bilgiler, yaşam kalitesi ölçeği ve Çölyak Semptom İndeksi olmak üzere 4
anket uygulandı. Hastaların vital bulguları ve antropometrik ölçümleri kayıt edildi.
Bulgular: Hastaların 12,7 ± 3,3(ort) yıl, izlem süresi 5,3±4(ort)(1-16) yıl idi. 144 hastanın (%96) düzenli izlendiği, 6(%4)
hastanın izlemden çıktığı belirlendi. 108(%72) hasta diyete tam uymaktaydı. Başvurudaki antropometrik ölçümlere
göre; obez hasta yoktu, 8 hasta fazla kilolu idi. En az 1 yıllık glutensiz diyet uygulanması sonrasında hastaların ortalama Beden Kitle İndeksi Z skoru tanı öncesine göre yüksekti (p&lt;0,05). 15 hasta fazla kilolu, 1 hasta obez idi. En
sık başvuru yakınmaları sırasıyla; karın ağrısı, ishal, karın şişliği idi. İzlemdeki hastalardan hiçbirinde hipertansiyon
saptanmadı. Diyetine uyan hastaların toplam yaşam kalitesi, tam uymadığını belirten hastalardan anlamlı ölçüde yüksek idi (p&lt;0,05). Çölyak Semptom İndeksi’ne göre diyete tam uyan hastaların yaşam kalitesi yüksek idi (p&lt;0,05).
Çalışmaya alınan 150 hastanın 108’i (%72) kız, 42’si (%38) erkekti.
Sonuç: Çalışmaya alınan hastaların izlemde 144’ünün (%96) belirli aralıklarla izlendiği, 6’sının (%4) ise tıbbi izlemden
çıktığı tespit edildi. 108 (%72) hastanın diyete tam uyum gösterdiği saptandı. Çölyak diyeti yapan hastaların antropometrik ölçümlerinin arttığı, uzun süreli Çölyak diyeti yapmanın arterial hipertansiyona neden olmadığı belirlendi.
Diyet uyumu iyi olan Çölyak hastalarının toplam yaşam kaliteleri ve Çölyak Semptom İndeksi puanlarının daha yüksek
olduğu tespit edildi.

Keywords: Çölyak hastalığı, çocuk, yaşam kalitesi, Çölyak Semptom İndeksi
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S-14
Pediatrik Tip 1 Diyabetli Çölyak Hastalarının Prevelansinin, Kliniğinin ve
Otoantikor Düzeylerinin Araştırılması
Doğan Barut1, Sema Aydogdu1, Emrullah Arslan2, Ruhsat Damla Gökşen2
Ege Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,

1

Ege Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,

2

Giriş ve Amaç: Çölyak hastalığı (ÇH) ve tip 1 diyabet (T1DM), çocuklarda sık görülen otoimmün hastalıklardandır. Her
iki hastalık da genetik yatkınlık ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimden kaynaklanır. ÇH oluşumu, T1DM hastalarında genel popülasyona göre 6-10 kat daha yüksektir. ÇH için kullanılan tarama testi, anti-doku transglutaminaz
immünoglobulin A (anti-tTG IgA) antikorlarıdır. T1DM’li hastalarda ÇH’nin klinik semptomları olmasa bile otoantikorların aralıklı olarak değerlendirmesi önerilmektedir T1DM’li çocuklarda, pozitif anti-tTG değerlerinin gerek tanı anında
gerekse takip sırasında, gluten tüketimine devam edilmesine rağmen kendiliğinden normale döndüğünü gösteren
çalışmalar mevcuttur. Anti-tTG antikor pozitifliği olan T1DM’li hastalar arasında, ÇH›nın teşhisini doğrulamak için
bağırsak biyopsisi yapılma zamanı hususunda henüz bir görüş birliği bulunmamaktadır. Çalışmanın birinci amacı,
semptomatik hastaların klinik gidişlerini,antikor titrelerini değerlendirmek, 2. Amacı ise tanı anında anti-tTG antikorları pozitif olan T1DM hastalarının seyrini belirlemek,antikor titrelerini zaman içerisindeki değişimini değerlendirmektir.
Metot: 2000-2020 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde tanı alıp anti-tTG IgA pozitifliği
saptanıp Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme polikliniklerine yönlendirilen T1DM’li hastaların geriye dönük olarak dosya taraması yapılmıştır.
Sonuçlar: 1300 T1DM hastası içinden %56’sı kız ve %44’ü erkek olan toplam 25 hasta (%1.9) ÇH tanısı aldı. 10 hasta
T1DM tanısının ilk 6 ayı içinde, 12 hasta 6 aylık izlem süresi sonrasında ÇH tanısı aldı. 3 hasta ise T1DM öncesi ÇH
tanısı aldı.. T1DM tanısının ilk 6 ayı içinde ÇH hastalığı tanısı olan hastaların 7’sinde anti-tTG IgA düzeyi normalin üst
sınırının (NÜS) en az 10 katı ve üzerinde, 1’inde 3 katı, 1’inde 4 katı, 1’inde ise 5 katı kadar yüksek saptandı. T1DM
tanısından 6 ay sonra ÇH tanısı alan 12 hastadan 3’ü ilk 2 yıl içinde tanı almıştı, 3 hasta da asemptomatikti ve NÜS’ün
10 kat üzerinde seyretmekteydi. 2 ile 5 yıllık dönemde tanı alan 6 hasta mevcuttu. Altı hastanın 4’ü asemptomatikti,
antikor titreleri takiplerinin 4. yılında 5-10 kat yüksek saptandığı için tekrarlayan biyopsi ile, 2 hasta ise T1DM izleminde büyüme gelişme geriliği ve demir eksikliği anemisi gelişmesi ve antikor titresi 3 kat yüksek olmasıyla yapılan tekrarlayan biyopsi ile tanı konuldu. 5 ve 10 yıl sonrası dönemde ise 3 hasta ÇH tanısı aldı, bu hastalar asemptomatikti ve
antikor titreleri NÜS’ün 5 -10 katı üzerinde devam etmesi nedeniyle yapılan biyopsi ile tanı alan hastalardı. Tanıda veya
izlemde antikor pozitifliği saptanan ancak izlem negatifleşen ve ÇH düşünülmeyen asemptomatik 16 hasta mevcuttu.Antikor pozitifliği olan asemptomatik hastalara yapilan endoskopi oranı %50 ve yapılan endoskopilerin hepsi
normal olarak saptandı. Bu grupta 10 kat üzeri antikor pozitifiliği saptanan hasta olmadi. Karar: T1DM tanı anı antikor
pozitifliği saptanan ve antikor yüksekliği devam eden asemptomatik hastalar mutlaka çocuk gastroenteroloğuna
yönlendirilmelidir. Tarama süreleri ilk yıl 3 ayda bir, 1 yıldan sonra ise 6 aylık aralar ile tarama yapılabilir.

Keywords: Çölyak hastalığı ,Tip 1 diyabet mellitus,doku transglutaminaz antikoru
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S-15
Tip 1 Diyabetlilerde Çölyak Hastalığı Tanısında Antikor Titresinin
Değerlendirilmesi
Nuray Uslu Kızılkan1, Elif Eviz2, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu2, Çiğdem Arıkan1, Tuğba Gökçe2, Ecem Can2, Serra Muradoğlu2, Şükrü Hatun2
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı,

1

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı,

2

Amaç : Tip 1 diyabet (T1D) diğer otoimmun hastalıklara da yatkınlığın olduğu bir hastalıktır. Hastaların Çölyak hastalığı (ÇH) açısından taranması önerilmektedir. Ancak antikor düzeyleri dalgalı seyir gösterdiğinden, hastalara endoskopik biyopsi yaplması gereken doku transglutaminaz IgA antikor (tTG-IgA) değerleri konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Çalışmada tTG-IgA pozitifliği saptanan T1D li çocukların retrospektif olarak değerlendirilmesiyle hangi
titrenin anlamlı olacağının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği’ne Haziran 2016 – Nisan 2021 arasında başvuran ve
izlenmekte olan 1066 T1D’den 401 çocuğa hastanemizde tanı/takipte tTG-IgA bakıldı. 58 çocukta anti tTG-IgA pozitifliği saptandı. Bunlardan 6’sı hastanemize başvuru öncesinde, 1’i T1D tanısından önce ÇH tanı almış olması, 1’ine
biyopsisiz diyet başlanmış olması nedeniyle yedi çocuk ise takipsizlikten çalışma dışı bırakıldı. 43 çocuk analize dahil
edildi. Hastalar tTG-IGA titrelerine göre NÜS’ının 1-3 katı, 3-7 katı, 7-9 katı ve &gt;10 katı olacak şekilde gruplandırıldı.
Bulgular: Çocukların %58’i kız ve yaş ortalamaları 5.8±3.0 yıl, başvuru sırasında ortalama diyabet süreleri 1.37 ±
1.86 yıl idi. Vakaların %61’inde antikor pozitifliği ilk 1 yılda, %37’sinde 1-5 yılda, %2’sinde ise 5 yıldan sonra saptanmıştı. Biyopsi yapılmadan önce tTG IgA titrelerinin median takip süresi 5.9 ay (2.9- 8.8) idi. 24 hastaya endoskopik
biyopsi yapıldı. Bunların 15’i ÇH ile uyumlu saptandı. Bunlarda tTG-IGA titresi %8.3’ünde 3-7 kat, %33.3’ünde 7-10
kat, %58.3’ünde NÜS’ının &gt; 10 kat idi. Biyopsi tanısı tTG-IgA titresi NÜS &gt;7 kat (%91.7) olanlarda olmayanlara
kıyasla anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.035). Biyopsi yapılan hastaların %87.5’inde (n=21) anti -Endomisyum IgA
da pozitifti.
Sonuç: T1D’de tanı anında çölyak antikorlarında yanlış pozitiflikler saptanabilmekte ve bu pozitiflikler zamanla negatifleşebilmektedir. Bu çalışmada antikor titresinin NÜS’nın 7 kat ve üzerinde olması durumunda biyopside pozitiflik
oranlarının arttığı saptanmıştır. Biyopsi yapılması için en uygun titrenin NÜS’nın kaç katı olacağı ve ne kadar süre takip
edilmesi gerektiği ile ilgili daha fazla sayıda hasta ile yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords: Çölyak Hastalığı, Tip1 diyabet
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S-16
Primer Eozinofilik Gastrointestinal Hastalık Tanılı Olguların Değerlendirilmesi
Ertuğ Toroslu1, Nuray Uslu Kızılkan1, Özlem Mizikoğlu1,Çiğdem Arıkan1
Koç Üniversitesi Hastanesi; Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bd, İstanbul ,

1

Giriş: Primer Eozinofilik Gastrointestinal Hastalık (EGID) eozinofillerin gastrointestinal sistemin farklı lokalizasyonları
infiltrasyonu sonucu heterojen klinik tablolarla gelen nadir bir antitedir. Bu çalışmada, primer EGID tanılı hastaların
klinik, demografik ve tedavi sonuçları değerlendirilmiştir.
Yöntem: Retrospektif kohort olan çalışmaya Mayıs 2017- Nisan 2021 tarihleri arasında primer EGID tanısı ile izlenen
hastalar (n=6, K/E=3/3) alındı. Klinik ve laboratuvar verileri incelendi.
Sonuçlar: Hastaların yaş ortancası 59,3 (36,3- 161,6) ay idi. Özgeçmişlerinde prematürite (n=1), atopik dermatit
(n=3), allerjik rinit (n=1), allerjik proktit (n=1), adenoidektomi operasyonu (n=1) tespit edildi. Ortanca anne sütü alma
süresi 12 (6-30) ay, ek gıdaya başlanma 6 (4-8) aydı. İlk altı ay antibiyotik kullanımı saptanmazken, altıncı aydan sonra
2 hastada antibiyotik kullanımı mevcuttu. Ailede anne ve/veya babada alerji öyküsü 2 hastada mevcuttu. Hastaların
başvuru semptomları karın ağrısı (n=4), besin reddi (n=4), kanlı dışkılama (n=3), kilo kaybı (n=2), kusma (n=2), ağız kokusu (n=2), tenezm, ağızda aft, kabızlık (n=1) idi. Tanı anında ortanca ağırlık SDS -0,3 ((-1,73)- (0,79)), boy SDS-0,145
((-2,95)- (1,05)) idi. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin 12,4 (10,4-13,3) g/dL, lökosit sayısı 8700(6500- 16400)
K/uL, trombosit sayısı 307,000 (256-429) K/uL, periferik eozinofili %5,4 (2,2-7), total IgE 115(15-701) IU/mL idi. Süt
spefisik IgE (n=1), yumurta beyazı spesifik IgE (n=2) pozitiflik saptandı. Deri prick testleri negatifti. Histopatoloijk incelemeye göre 5 hasta eozinofilik kolit, 1 hasta eozinofilik enterit tanısı aldı. Tedavi olarak hepsinde diyet eleminasyonu uygulandı. Ketotifen (n=4) en sık kullanılan ajan iken, hiçbir hastada sistemik steroid ihtiyacı olmadı. İzlem süresi
ortanca 170 (9-1308) gün idi. İzlemde 4 hastada GIS semptomlarında gerileme sağlarken, 1 hastada diyet eleminasyonuna devam edildi, 1 hastada cilt kuruluğu devam etmekte idi. Kontrolde ağırlık SDS farkı 0,215((-0,59)- (1,93)), boy
SDS farkı 0 ((-0,61)- (2,65)) olarak tespit edildi.
Sonuç: Açıklanamayan ve süregiden GIS hastalıklarında EGID akla gelmesi gerekir.

Keywords: Primeri Eozinofilik Gastrointestinal Hastalık, Atopi, Kolit, Enterit
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S-17
Tip1 Diyabetes Mellitus ve Çölyak Hastalığı Birlikteliği / Ne Zaman İntestinal
Biyopsi?
Kamercan Ceylan1, Sinan Sarı 1, Demet Teker Düztaş 1, Esra Döğer 2, Ödül Eğritaş Gürkan 1, M.Orhun Çamurdan 2, Aysun Bideci 2, Buket Dalgıç 1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara ,

1

2

Giriş ve amaç: Tip1 Diabetes Mellitus (Tip1DM) hastalarında tanı sırasında rutin olarak çölyak hastalığı (ÇH) taraması
önerilmektedir. Tanı esnasında saptanan çölyak serolojisi pozitifliği spontan olarak negatifleşebilir veya seroloji pozitifken biyopsi normal olabilmektedir. İntestinal biyopsi kararı açısından hangi antikor titrelerinin daha uygun olacağı
konusunda veriye gereksinim vardır.
Gereç-Yöntem: Ocak 2010-Kasım 2020 arasında izlenip, verilerine ulaşılabilen 559 T1DM olgusunun dosyası retrospektif olarak tarandı. Demografik bilgiler, DM tanı yaşı, çölyak antikorlarının pozitiflik zamanı ve seyri, ÇH tanı yaşı
ve eşlik eden otoimmün hastalık varlığı kaydedildi. ÇH taramasında kullanılan doku transglutaminaz IgA (TTGIgA)
düzeyi 10IU/ml altı negatif, 10IU/ml ve üzeri pozitif olarak kabul edildi. Antikor titreleri için normalin 3 kat ve altında
(≤N×3), 3-7 kat (N×3-7) ve 7 kat (≥N×7) üstünde kesme değerleri alınarak pozitif ve negatif prediktif değer (PPV, NPV),
sensitivite, spesifisite değerleri hesaplandı ve antikorların spontan kayıp oranları incelendi.
Bulgular: Hastaların %47,2’si kız, %52,8’i erkek olup ortalama tanı yaşı 9,1±4,4 y1ld1. Olguların %90,2 si ÇH açısından
taranmıştı. Antikor pozitifliği gösteren olguların %68,3 ü tanı sonrası ilk yıl içinde pozitif bulunmuş olup tanıdan 5 yıl
sonra tarama sıklığının azaldığı görüldü. Tüm grupta TTGIgA pozitiflik oranı %13,1, biyopsi kanıtlı ÇH %3,37 olarak
bulundu. ÇH olanlarla olmayanlar arasında demografik veriler ve Tip1 DM tanı yaşı açısından istatistiksel olarak fark
yoktu. T1DM eşliğinde otoimmun tiroidit varlığında ÇH açısından risk fazla bulundu(p&lt;0,05). TTGIgA ≤N×3 olan
olgularda antikor titrelerinin dalgalı seyir gösterdiği ve %97 oranında spontan olarak negatifleştiği görüldü. TTGIgA
≥N×7değerleri, PPV, NPV, sensitivite ve spesifisite açısından ÇH tanısı için en iyi eşik değer olarak tanımlandı.
Sonuç: Tip1 DM olgularda TTGIgA titreleri £N×3 ise biyopsi yapmadan takip etmek uygundur, bu yaklaşım hastaları
gereksiz anestezi ve endoskopiden kurtaracaktır. N×3-7 değerlerde biyopsi kararı hasta ve merkez özelliğine göre
şekillenebilir, ≥N×7 antikor titrelerinde hemen biyopsi kararı alınması uygundur.

Keywords: çölyak hastalığı, diyabetes mellitus, spontan negatifleşme
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S-18
Çocuk Çölyak Hastalarında Diyete Uyum Oranları, Diyeti Etkileyen Faktörler ve
Antropometrik Oranların Değerlendirilmesi
Alp Uygar Gözütok1, Uğur Deveci1, Asiye Elvan Kumkayır1, Abdullah Murat Kayaokay1, Yaşar Doğan1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve
Beslenme Bilim Dalı,

1

Çölyak hastalığı genetik yatkınlığı olan bireylerde gluten içeren besinlerin alınması sonucu ortaya çıkan otoimmun bir
enteropatidir. Çocuk çölyak olgularında diyete uyum süreci erişkin olgulara göre daha meşakkatlidir ve diyete uymama halinde boy kısalığı, gelişme geriliği, malnütrisyon ve kemik bozuklukları gibi birçok önlenebilir komplikasyonlar
gelişebilmektedir. Çalışmamızın amacı çocuk çölyak olgularında diyete uyum oranları, diyeti etkileyen faktörler ve
diyetin antropometrik ve laboratuvar parametreler üzerine olan etkilerini değerlendirmektir. Çalışmaya Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda tanı almış olan ve en az 1 yıl boyunca izlenen
629 çocuk çölyak olgusu dahil edildi. 141 olgu tanı aldıktan sonra kliniğimize hiç kontrole gelmediği için çalışma
dışı bırakıldı. Olguların Hb, Hct, Ferritin, Folik asit, B12, Demir ve demir bağlama kapasiteleri, transaminaz düzeyleri,
Kemik mineral dansitometresi (KMD) ölçümleri, boy ve vücut ağırlığı ölçümleri kaydedildi. Ailelerinden aydınlatılmış
onam alındı. Çalışmamızda 488 olgunun 279’u kız (%57,2) ve 209’u erkek (%42,8) idi. Olguların 317’si (%65) “diyete
uyumlu” olarak değerlendirilirken 171’si (%35) “diyete uyumsuz” olarak değerlendirildi. Diyete uyumsuz grupta diyete
uymamanın en sık nedeni olarak çocukların diyete uymadaki zorluklardan kaynaklandığı öğrenildi. İl içinden gelen
olguların diyete uyum oranlarının il dışı olgulara göre daha yüksek seviyede olduğu saptandı (p=0,007). Şehir merkezlerinde ikamet eden olguların diyete uyumu oranı, kırsal bölgelerde ikamet eden olgulara göre belirgin olarak yüksek
idi (p&lt;0.001). Folik asit düzeylerinin diyete uyumlu olgularda diyet ile belirgin artış göstermekte olduğu gözlendiı
(p&lt;0,001). Olguların boy ve vücut ağırlığı değerlerinin Z skoru ölçümlerinin diyete uyumlu olgularda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdiği saptandı (p&lt;0,001). Diyete uyumlu olgu grubunda diyet ile olguların KMD ölçümlerindeki Z skorlarında belirgin iyileşme olduğu saptandı (p=0,003). Sonuç olarak glutensiz diyet, çölyaklı çocuk olgularda
hastalığın bilinen tek tedavi yöntemidir. Diyete uymayan çocuk olgularda boy kısalığı ve gelişme geriliği gibi birçok
önlenebilir komplikasyon gelişebilmektedir. Bu olgularda diyete uyum oranlarının arttırılabilmesi için çocukların hastalık ve diyet konusunda sık aralıklarla eğitilmesi, ailelerinin farkındalığını arttırıcı çalışmalar yapılması gerekir. Ayrıca
bu olguların uzman hekimlere ulaşımını kolaylaştırmak ve nispeten yüksek maliyeti olan glutensiz ürünlere ulaşımını
sağlayacak imkanlar sağlanmalıdır

Keywords: Çölyak, çocuk, diyete uyum, antropometri.
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S-19
ERCP Yapılan Çocuk Olgularımızın Değerlendirilmesi
Mehmet Ağın1, Yusuf Kayar2, Ramazan Dertli2
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

1

Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

2

Amaç: Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatikografi (ERCP) safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir . Biz bu çalışmamızda değişik sebeplerle ERCP yaptığımız hastalarımızın
sonuçlarını sunmayı hedefledik.
Yöntem: Sağlık Bilimleri üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalında ERCP endikasyonu konulan ve
ERCP yapılan 35 olgunun yaş, cinsiyet, laboratuar değerleri, yapılan işlem, işlem sayısı , işlem sonuçları ve eşlik eden
hastalıklar açısından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 35 olgunun 20 (%57)’i kız 15 (%43)’i erkek idi. Otuzbeş olguya toplam 54 ERCP işlemi yapıldı. Ortalama WBC 9651+4627, total bilirubin 5+8, direkt bilirubin 3,9+7, AST 155+180, ALT 177+208, GGT 430+738
saptandı. Hastaların ortalama yaşı 11,8+5 idi. 26 olguya 1 defa ERCP işlemi yapılırken 9 olguya birden fazla ERCP işlemi yapıldı. ERCP yapılan olguların 25’inde safra yollarından taş çıkarıldı. Kronik pakreatit tanılı ve pankreatik kanalda
darlık olan 3 olguya sırasıyla 2, 5 ve 6 defa pankreatik stent takıldı. Kist hidatik tanılı ve safra kanalına fistülize olmuş
4 olguya sırasıyla 1, 2, 2 ve 3 defa koledoğa stent takıldı. Kist hidatik tanılı ve pankreatik kanala fistülize olan 1 olguya
2 defa pankreatik stent takıldı. Fascıola hepatika tanısı konulan 2 olgunun koledoğundan larvalar çıkarıldı. Koledok
distalinde darlık olan ve ortak kanalı uzun olan 1 olguya 4 defa koledok stenti takıldı. İşlem sonrası komplikasyon
olarak üç olguda pankreatit ve bir olguda kolanjit gelişti.
Sonuç: ERCP, pankreatikobiliyer hastalıklar için altın standart tanı ve tedavi yöntemi olarak önemini korumaya devam
etmektedir. Ancak invaziv bir girişim olarak potansiyel komplikasyon riski taşıması ve EUS ve MRCP gibi invaziv
olmayan, yüksek duyarlılıklı tanısal yöntemlerin yaygınlaşmasıyla ERCP’nin tanısal amaçlarla mümkün olduğu kadar
kullanılmaması, terapötik girişimler için tercih edilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.

Keywords: ERCP, Çocuk, hepatobiliyer sistem
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S-20
İntestinal Yetmezlikli Çocuk Olgularımızın Değerlendirilmesi: On Yıllık Tek
Merkez Deneyimi
Maşallah Baran1, Betül Aksoy2, Yeliz Çağan Appak1, Şenay Onbaşı Karabağ2, Sinem Kahveci Çelik2, Selen Güler2, Mustafa Onur Öztan3, Cem Tuğmen4
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi & Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Kliniği, İzmir,

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme
Kliniği, İzmir,

2

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi & Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Cerrahisi Kliniği, İzmir,

3

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Organ Nakil Birimi, İzmir,

4

Amaç: İntestinal yetmezlik (İY), bağırsağın önemli bir kısmının anatomik veya fonksiyonel kaybından kaynaklanan ve
devam ettiği sürece parenteral nütrisyonun (PN) kullanılmasını gerektiren bir durumdur. Çalışmamızda ince bağırsak
nakil ve İY merkezimizde izlenen İY’li hastaların tedavi ve takip sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır Yöntem
Son on yılda takip edilen İY’li hastalarımızın verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya konjenital enteropati ve
bağırsakların 2/3 kısmını kaybeden kısa bağırsak sendromu (KBS) olan olgular dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya 31 (n꓿17, %54.8 kız) çocuk dahil edildi. Olguların 16’sı (%51,6) KBS, 8’i (%25.8) pediatrik intestinal psödoobstruksiyon (PİPO) ve 7’i (%22.6) konjenital enteropatiye sahipti. Kısa bağırsak sendromlu olguların ortalama ince bağırsak uzunluğu 47.7 ± 17.7 cm idi. On-iki (%75) tip 1 KBS ve 4 (%25) tip 2 KBS idi. Kısa bağırsak sendromlu
olgulardan 5’i (%31.3) ve diğer İY’li olguların 5’i (%33.3) izlemde parenteral beslenmeden ayrıldı. Parenteral beslenmeden ayrılma yaşı ortalama 15.1±14.9 ay idi. Pediatrik intestinal psödoobstrüksiyonlu 3 (%9,7) olguda evde PN ile
izleme geçildi. Karaciğer yetmezliği, ultrakısa segment KBS’lu iki hastada görüldü. İzole ince bağırsak nakli, ortanca
yaş 23 (5.5-216) aylık iken 9 (%37.5) hastaya uygulandı. İnce bağırsak nakli yapıların hastaların 7’i (% 77.8) KBS, biri
(% 11.1) PİPO ve biri (% 11.1) konjenital enteropati idi. Komplikasyon nedeniyle greft kaybı olan iki hastaya ikinci ince
bağırsak nakli yapıldı. İntestinal yetmezlik ve ince bağırsak nakli yapılan hastalarda genel sağkalım oranları sırasıyla
% 71 ve % 33.3 saptandı.
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda KBS’lu olguların % 31.3’ünde intestinal adaptasyon sağlandığı görüldü. Hastaların
%9.7’inde evde PN ile izleme geçildi. Bununla birlikte İY’li 9 hastaya 11 ince bağırsak nakli uygulanmıştı.

Keywords: İntestinal yetmezlik, parenteral beslenme, ince bağırsak nakli
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Disfajisi Olan Çocukların Değerlendirilmesi
Sevinç Garip1
Adana Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şehir Ve Eğitim Araştırma Hastanesi,

1

Giriş: Yutma oral kavite, farinks, larinks ve özofagus gibi çok sayıda yapının koordineli şekilde çalışması ile mümkün
olan kompleks bir durumdur.
Amaç: Disfaji her yaş grubunda çok farklı nedenlerle görülür, orofarengeal ve özofageal ayrımın doğru ve hızlı bir şekilde yapılarak hayatı tehdit edecek durumların kontrol altına alınarak tedavi edilmesi gerekir. Pediatrik popülasyonda
orofarengeal ve özofageal her iki tip disfajiyi kapsayan, özelliklerini karşılaştıran çalışma sayısı azdır; hasta ve sağlıklı
çocuklardaki yutma güçlüğünün yaygın nedenlerini, tiplerini, klinik özelliklerini, labaratuvar, görüntüleme tetkikleri ve
sonuçlarını mevcut literatürle beraber sunmayı amaçladık.
Materyal Metod: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mayıs 2019 ve Kasım 2020 arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğine disfaji şikayeti ile başvuran 201 çocuk hasta dahil edildi. Grup 1 orofarengeal disfaji olan 80
çocuk hastadan oluşurken grup 2 özofageal disfaji olan 121 çocuk hastadan oluşmaktaydı. Hastaların yaş, cinsiyet,
disfaji şekli, özelliği ve süresi, solunum sistemi ve gastrointestinal sistem şikayetleri, eşlik eden alerjik, nörolojik,
metabolik hastalıkları, boy ve kilo persentilleri değerlendirildi. Çalışma üniversitemiz bilimsel araştırma etik kurulu
tarafından onaylandı. (onay tarihi: 18.11.2020, toplantı sayısı:70, karar no:1143).
Sonuçlar: Çocukların %51,7’si kadındı, ortalama yaş 9,4 yıldı. Çocuk hastalarda orofarengeal disfaji % 40 iken özofageal disfaji % 60’dı. Orofarengeal disfaji olan 80 hastanın % 80’i pediatrik nöroloji ve pediatrik metabolizma klinikleri
tarafından takip edilmekteydi. Özofageal disfajili 121 hastanın % 55,4’ünde özefagus patolojisi vardı. Özefageal disfaji grubunda 7 eozinofilik özofajit, 5 reflü özofajit, 5 gastroözefageal reflü hastalığı, 2 özefagus heterotopik gastrik
mukoza saptandı. Bulantı, kusma, karın ağrısı, pirozis gibi özofageal semptomlar % 91’di. Öksürük, ses kısıklığı, beslenirken siyanoz, sık akciğer enfeksiyonu gibi solunum sistemi semptomları olan 85 hastanın % 74’ü ise orofarengeal disfaji grubundaki nörometabolik hastalığı olan çocuklardı. Hastaların büyümeleri değerlendirildiğinde ağırlık
201 hastanın %33’ünde 3 persentilin altındaydı Güvenli oral beslenemeyen 50 çocuk hastaya perkütan endoskopik
gastrostomi tüpü, 4 çocuk hastaya ise nazogastrik beslenme tüpü takılarak beslenme desteği sağlandı. Kontraslı
baryumlu özofagografi çekilen 160 hastadan sadece 30 çocuk hastada patoloji saptandı. Özofagus patoloji saptanan
18 çocuk hastanın 12’sinde özofagusda darlık, 5 ‘inde evre iki gastroözefageal reflü, 1’ inde hiatel herni saptanrken; 1
hastada pilorda darlık, 1 hastada duodenal darlık saptandı. Disfajisi olan 201 hastanın %72,6’sına anestezi eşliğinde
özofagogastroduodensokopi yapıldı. Karar: Sağlıklı çocukların yanında nörometabolik ve ya nöromüsküler bozukluklar, kronik gastrointestinal hastalığı olan çocuklarda disfaji riski daha yüksektir. Çocuk gastroenterologlarının önderliğinde çocuk nöroloji, çocuk metabolizma, kulak burun boğaz, yutma-konuşma terapistlerinin işbirliği içinde çalışması
gerekmektedir.

Keywords: Disfaji, çocuk, endoskopi, özofageal, orofarengeal
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S-22
Malnutrisyonlu Prepubertal Çocuklarda Tiyol/disülfit Dengesi
Onur Bahçeci1, Şamil Hızlı2
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye,
1

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye,

2

Amaç: Malnutrisyon makro ve mikrobesinlerin yetersiz/uygunsuz miktarda alındığı durumdur. Vücutta oksidatif stres
oluşturan serbest radikallere yönelik savunma sistemi için mikrobesin alımı çok önemlidir. Mikrobesin alımının yetersiz olduğu malnütrisyon durumunda vücudun inflamasyon ve oksidatif stresle baş etmesi zorlaşmaktadır. Plazma
tiyol/disülfit dengesi, vücudun antioksidan savunma sistemlerinin toplam kapasitesini yansıtır. Bu çalışmada, Çocuk
Gastroenterolojisi polikliniğinde malnütrisyon tanısı alan prepubertal dönemdeki çocuklarda malnutrisyonun ve malnütrisyon ciddiyetinin tiyol/disülfit dengesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, malnütrisyon tanılı 2-10 yaş arası 89 çocuk hasta; 40 çocuk kontrol grubu olarak
dahil edildi. Hastalardan planlanmış testleri alınırken 1cc kan alınarak uygun sıcaklık koşullarında saklandı. Hasta ve
kontrol grubunun serum tiyol/disülfid dengesi ölçümleri Erel ve Neşelioğlu metoduyla yapıldı. Sonuçlar istatistiksel
yöntemlerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Hasta grubunda tiyol ortancasının, toplam tiyol ve tiyol/toplam tiyol oranının anlamlı düzeyde düşük olduğu;
disülfit, disülfit/tiyol ve disülfit/toplam tiyol oranının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi.
Malnutrisyon ciddiyetine göre incelendiğinde; orta ve ağır malnutrisyonlu çocuklarda tiyol ve toplam tiyol düzeyinin
hafif malnutrisyonlu çocuklara göre istatistiksel olarak daha düşük olduğu saptandı. Disülfit, disülfit/tiyol, disülfit/
toplam tiyol veya tiyol/toplam tiyol oranı bakımından malnütrisyon ciddiyet düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark belirlenemedi.
Sonuç: Malnütrisyonlu prepubertal çocuklarda, oksidatif değerlerin kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu, malnütrisyonun oksidan/antioksidan dengesini bozduğu belirlendi. Bu bulgular malnutrisyonda oksidatif
stresle yeterince iyi baş edilemediğini ve bu durumun da malnütrisyona bağlı komplikasyonların etyopatogenezinde
rol oynayabileceğini akla getirmiştir. Hasta grubumuzda orta ve ağır malnutrisyonlu çocukların az olması nedeniyle
malnutrisyonda artan ciddiyetin etkisini araştıran daha yüksek hasta sayılı çalışmalara gereksinim vardır.

Keywords: Malnutrisyon, Prepubertal, Tiyol/Disülfit Dengesi
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S-23
Pediatrik Kistik Fibrozis Hastalarında Malnutrisyonun Kliniğe Etkileri: 3 Yıllık
Kesitsel Karşılaştırma Çalışması
Erkan Akkuş1, Ahsen Türkmen Dönmez1, Pelin Uğur Karaboğa2, Evrim Hepkaya3, Azer Kılıç Başkan3, Ayşe Ayzıt Kılınç
Sakallı3, Ömer Faruk Beşer1, Haluk Çokuğraş3, Aliye Fügen Çullu Çokuğraş1
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim
Dalı,

1

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik,

2

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

3

Giriş: Kistik Fibrozis (KF) beyaz ırkta en sık görülen kalıtsal hastalıklardan birisidir. Kistik fibroziste transmembran regülatör gendeki mutasyonlar, çoklu organ yetmezliklerine neden olan tıkayıcı mukuslara neden olur. Solunum sistemi
bazı özellikli bakterilerin kolonizasyonuna bağlı olarak etkilenir. KF hastalarında malabsorbisiyon ve malnutrisyon akciğer alevlenmelerini arttırmaktadır. Beslenme düzenlenmesi ile malnutrisyondan korunma solunum fonksiyonlarında düzelmeye sebep olur. Bu çalışmada, KF hastalarında beslenme müdahalesinin etkilerini ve KF hastalarında beslenme durumunun akciğer alevlenmesi, hastane yatışı ve akciğer fonksiyonlarına etkilerini ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya ortalama 3 yıllık izlemi olan 76 KF hastası (K/E: 32/44) dahil edildi. Hastaların sosyodemografik
durumları, başvuru semptomları ve tıbbi durumları kaydedildi. Çalışma grubunun vücut kitle indeksi (VKI) z skorları
WHO Anthro Plus kullanılarak hesaplandı. Hastalar iyi beslenen, hafif malnutrisyon, orta malnutrisyon ve ağır malnutrisyon olarak gruplandı. Orta ve ağır malnutrisyon gruplarının beslenmesi günlük olarak bu hastalarla ilgilenen
diyetisyen tarafından düzenlendi. 3 yıllık izlem sonrası hastalar VKİ z skorlarındaki değişime göre yeniden gruplandı.
Çalışmanın başında ve sonundaki solunum fonksiyon testleri, akciğer enfeksiyon sıklıkları ve hastane yatış oranları
açısından bu dört grup karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Hastaların ortalama tanı yaşı 8 aydı, güncel yaş ortalaması 14,5’ti (min:7, max:18). VKİ z skoru azalan hastalarda akciğer enfeksiyonu sıklığı %76, hastane yatış oranı %48’di. VKİ z skoru artan hastalarda bu oranlar sırasıyla
%9,8 ve %5,8’di ve istatiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0.001 ve p&lt;0.001, sırasıyla). Bakteriyel akciğer enfeksiyonu açısından dört beslenme grubu arasında önemli ölçüde farklılık vardı (p=0.03). İyi beslenen gruptaki hastaların
solunum fonksiyon testi değerleri diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.01). FEV1 yüzdeleri VKİ z
skorlarında artış olan ve olmayan hastalarda anlamlı farklılık gösterdi (p&lt;0.001). Ağır malnutrisyon grubundaki tüm
çocuklarda Pseudomonas aeriginosa kolonizasyonu vardı.
Tartışma: Solunum parametrelerinin bozulması KF’nin bir komplikasyonu olsa da beslenme müdahalesi ile bu durumun korunabileceği hatta iyileştirilebileceği düşünülmektedir. Yetersiz beslenme durumuna hızlı müdahale için
düzenli takiplerin oluşturulması ve makro ve mikro beslenme öğelerinin yeterli alındığının uygun takibi gerekmektedir.

Keywords: Kistik Fibrozis, Malnutrisyon, Solunum Fonksiyonu, Pediatri
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S-24
İntestinal Yetmezlik Tanılı Çocuklarda Gıda Alerjisi Sıklığı
Şenay Onbaşi Karabağ1, Betül Aksoy1, Sinem Kahveci Çelik1, Selen Güler1, Yeliz Çağan Appak1, Maşallah Barah1
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,

1

Giriş: Bağırsak kütlesinin veya fonksiyonunun, yeterli büyüme için gerekli olan minimum besin ve sıvıların emilimini
sağlayamayacak ölçüde olması Bağırsak Yetmezliği olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalarda intestinal bariyerin geçirgenliğinin bozulması sık görülen bir sorundur. Bu nedenle gıda alerjisi sıklığı bu hasta grubunda merak konusu olmuş ve az sayıda yayında gıda alerjisi sıklığının arttığı rapor edilmiştir. Bu çalışmada kliniğimizde bağırsak yetmezliği
tanısı ile takip edilen hastaların gıda alerjisi sıklığı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2011- Mart 2021 tarihleri arasında kliniğimizde Bağırsak Yetmezliği tanısı ile takip edilen hastaların
dosya kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tanısı, beslenme ürünü, biyopsi sonrası dokudaki eozinofil sayısı, eş zamanlı tam kan sayımındaki eozinofil sayısı, besin spesifik IgE ve deri testi sonuçları kaydedildi.
Bulgular: Otuz hastanın 15’i (%50) kısa bağırsak sendromu, 8’i (%27) kronik intestinal psödo -obstrüksiyon, 7’si (%23)
konjenital ishal/malabsorbsiyon tanısı almıştır. Onüç (%43) hasta aminoasit bazlı ürün, 12 (%40) hasta hidrolize
ürün, 2 (%7) hasta sofra gıdası, 2 (%7) hasta standart enteral ürün ve 1 (%3) hasta modüler ürün (Bacis F) ile beslenmiştir. Yedi (%23) hastaya besin spesifik IgE testi yapılmış, bir hastada pozitif saptanmıştır. Endoskopi/kolonoskopi
sırasında alınan biyopsi sonucunda 4 (%13) hastada artmış mukozal eozinofili raporlanmıştır. Eozinofilik inflamasyon
3 hastada duodenumda, 1 hastada kolonda izlenmiştir. Eş zamanlı alınan tam kan sayımlarında 3 (%10) hastada periferik eozinofili saptanmıştır. Altı (%20) hasta klinik ve laboratuvar bulguları ile besin alerjisi olarak değerlendirilmiştir.
Hastalarımızda besin alerjisi/ inek sütü protein alerjisi (İSPA) %20, gastrointestinal eozinofilik inflamasyon %13 oranında görülmüştür.
Sonuç ve Tartışma: İntestinal yetmezlik hastalarında yapılan çalışmalarda gastrointestinal eozinofilik inflamasyon
prevalansı %37, inek sütü protein alerjisi prevelansı ise %8,1-%48 olarak bildirilmiştir. Bu veriler genel toplumdaki İSPA
prevalansından (%1,9-%4,9) daha yüksektir. Bağırsak yetmezliği olan çocukların inek sütü proteinine ve diğer gıdalara
yönelik daha duyarlı olabileceğini görülmektedir. Bu bulgular ışığında beslenme yönetiminde bu durumun göz önünde
bulundurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Keywords: intestinal yetmezlik, gıda alerjisi, çocuk
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S-25
İntestinal Yetmezliği Olan Çocuklarda Taurolidin Kilit Solüsyonunun Katater
İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarını Önlemede Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Betül Aksoy1, Şenay Onbaşı Karabağ1, Yeliz Çağan Appak2, Selen Güler1, Sinem Kahveci Çelik1, Dilek Yılmaz3, Maşallah
Baran2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji Ve Beslenme Kliniği, İzmir,
1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi & Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Gastroenterolojisi, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir,
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi & Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir,

3

Amaç: İntestinal yetmezlik (İY), bağırsağın önemli bir kısmının anatomik veya fonksiyonel kaybı nedeni ile parenteral
nütrisyon (PN) ihtiyacına neden olmaktadır. PN bağımlı olan İY’li çocuklarda santral venöz kateterlerin (SVK) kullanılması gerekmektedir. Katater ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları (Kİ-KDE) SVK’nın en sık komplikasyonlarındandır. Antimikrobiyal ve antilipopolisakkarit etkileri olan, taurin aminoasit derivesi taurolidin kilit solüsyonu Kİ-KDE’nin
önlenmesi için önerilmektedir. Çalışmamızda İY’li ve PN bağımlı çocuklarda Kİ-KDE’nin azaltılmasında taurolidin kilit
solüsyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya son on yıldır merkezimizde İY tanısı ile izlediğimiz hastalar dahil edildi. 1 ml’lik Taurolidin kilit solüsyonu (TaurolockTM) 100 IU heparin ile birlikte katater lümenine hergün verilerek, 2 saat katater
lümeninde bekletilerek uygulandı. Taurolidin kilit tedavisi uygulanmayan hastalarda ise 1 ml serum fizyolojik 100 IU
heparin ile birlikte hergün 2 saat katater lümeninde bekletilerek kapatma tedavisi uygulandı. Katater ile ilişkili kan
dolaşımı enfeksiyon sıklığı, Kİ-KDE sayısının toplam katater gününe bölünmesiyle hesaplandı ve 1000 katater günü
olarak belirtildi.
Bulgular: Çalışmaya 31 (%54,8’i kız) hasta dahil edildi. Olguların 16’sı (%51,6) kısa bağırsak sendromu, 8’i (%25,8)
pediatrik intestinal psödoobstruksiyon ve 7’si (%22.6) konjenital enteropati idi. Hastaların ortanca takip süresi 11
(1-102) ay olup taorulidin kilit solüsyonu 18 (%58,1) hastada ortanca 3 (1-28) ay kullanılmıştı. Katater ile ilişkili kan
dolaşımı enfeksiyonu görülme sıklığı taurolidin kilit solüsyonu kullanılmayan hastalarda 12.8/1000 katater günü iken
taurolidin kilit solüsyonu kullanılan hastalarda 8.5/1000 katater günü idi.
Sonuç: Parenteral nutrisyon bağımlı İY’li hastalarda taurolidin kilit solüsyonu ile katater lümeninde kapatma uygulaması morbidite ve mortaliteye neden olan Kİ-KDE sıklığının azaltılmasında etkili bulunmuştur.

Keywords: İntestinal yetmezlik, taurolidin, katater ilişkili kan dolaşım infeksiyonu
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S-26
Kronik İshal ve Primer / Sekonder Sükraz İzomaltaz Enzim Eksikliği
Doğan Barut1, Ezgi Kıran Taşçı1, Miray Karakoyun1, Murat Çakır2, Maşallah Baran3, Hüseyin Onay4, Funda Çetin1, Sema
Aydogdu1
Doğan Barut1, E.Kıran Taşçı1, M.Karakoyun1, F.İssi2 , B.Güven2, Y.Appak3, H.Onay4 , S.Aydoğdu1
1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Bornova İZMİR-TÜRKİYE

2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Anabilim Dalı, TRABZON -TÜRKİYE
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Anabilim Dalı, TRABZON -TÜRKİYE

4

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR-TÜRKİYE

Giriş ve Amaç: Sükraz-izomaltaz eksikliği, ince bağırsağın fırçamsı epitelinin bir disakkaridazı olan sükraz-izomaltaz
enziminin eksikliğine bağlı gelişen, kronik osmotik diyare ile karakterize otozomal resesif geçişli bir emilim kusurudur.
Bazı post operatif bağırsak operasyonlarından ya da inflamatuar bağırsak hastalıklarıyla da birlikte sekonder olarak
görülebilmektedir. Sükroz-izomaltaz eksikliği primer laktaz eksikliğinden çok daha sık görülmesine rağmen ülkemiz
koşullarındaki tanısal zorluklar nedeni ile ön planda düşünülmemekte ve gerçek sorun çözüme kavuşamamaktadır
Çalışmanın amacı, kronik ishali olan uzun süreli tedavi gören ve tanı alamayan hastaları sükroz izomaltaz gen analizi
ile belirlemek ve ve sekonder sükroz izomaltaz enzim eksikliğine yönelik enzim tedavisi ile tekrar değerlendirmektir.
Metot: Ege Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Polikliniğinde nedeni bilinmeyen kronik ishal ile izlenmekte olan çocuk ve adölesan hastalarının verileri retrospektif olarak dosyalarından tarandı. Hastanemize dış merkezlerden ter testi pozitif olan hastalar ile çölyak antikor serolojisi pozitif olan hastalar çalışma dışında tutuldu. Hastaların cinsiyetleri,
tanı yaşları, biyokimyasal verileri, pozitif olan sükroz izomaltaz gen analizleri ve sükraid enzim tedavisine verdikleri
yanıt kayıt edildi.
Sonuçlar: Çalışmaya 45 hasta dahil edildi. Hastaların %51’i kız, %35’i erkekti. Yaş ortalaması 4,14±4.57 yıldı. Hastaların %11’I (5 hasta) sükraz izomaltaz enzim eksikliğine yönelik yapılan gen analizi tetkikinde mutasyon saptanması ile
konjenital sükroz izomaltaz eksikliği tanısı alırken, 3 hasta gen analizleri negatif sonuçlanmasına karşın klinik olarak
sükraid enzim replasmanına ve diyete verdikleri yanıt ile sekonder sükraz izomaltaz eksikliği tanısını aldı. Primer
sükroz izomaltaz enzim eksikliği tanısı alan 5 hastanın 4ü heterozigot mutasyona sahipken bir hastada homozigot
mutasyon saptandı. Sekonder sükraz izomaltaz tanısı alan hastalardan biri karaciğer nakilli aynı zamanda kısa segment bağırsak rezeksiyonu yapılan, ikincisi hasta crohn tanısıyla izlenen hasta, üçüncüsü ise kısa bağırsak nedeniyle
uzun dönem tedavi altında olan hastaydı.
Hem primer hem sekonder sükraz izomaltaz enzim eksikliği nedeniyle sükraid enzim tedavisi başlanan tüm hastalarda enzim tedavisiyle ishal miktar sayısında azalma, kilo alımında artış izlendi.
Sonuç: Sükroz izomaltaz enzim eksikliği sık görülen ancak fardındalığının düşük olması nedeniylegeç tanı alan, büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyen, tanıdan sonra diyet ve enzim replasmanı ile dramatik düzelme sağlanan bir
hastalıktır. Diğer kronik ishal nedenleri dışlanarak yeni nesil gen analiz yöntemleri veya enzim replasmanı ile test
edilerek tanıya ulaşılmalıdır. Kronik ishalli tanı alamayan hastalarda sükraz-izomaltaz enzim eksikliği mutlaka ayırıcı
tanıda düşünülmelidir.
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S-27
Akalazya Hastalarında Peroral Endoskopik Miyotomi Sonuçlarının
Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
Fatih Aslan1, Ertuğ Toroslu2, Nuray Uslu Kızılkan2, Çiğdem Arıkan2
Koç Üniversitesi Hastanesi; Gastroenteroloji Bd ,
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Koç Üniversitesi Hastanesi; Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bd,

2

Giriş: Akalazya, özofagusun nadir görülen hastalıklarından biri olup, miyotomi küratif tedavi yöntemidir. Günümüzde
endoskopik tekniklerdeki gelişmeler standart cerrahi tekniğe alternatif sağlamaktadır. Erişkinlerde peroral endoskopik myotomi (POEM) akalazyada sıklıkla kullanılan bir yöntem olmakla birlikte çocuklarda yeterli deneyim bulunmamaktadır. Çocuklarda POEM’nin erken ve uzun dönem etkinliği ve komplikasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Metod: Prospektif kohort çalışmaya Temmuz 2017-Aralık 2020 tarihleri arasında akalazya tanılı ve POEM uygulanan
17 hasta (Kız/Erkek = 9/8) alındı. Klinik ve laboratuvar verileri değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların semptom başlama, başvuru ve POEM yaş ortancası sırasıyla 40 (0,5-192), 61,5 (13-202) ay, 63
(17-202) aydı. POEM öncesi hastaların %52’sine balon dilatasyon, %5’ine AÖB botoks, %5’inde Heller miyotomi uygulanmıştı. Semptomlar arasında kusma %82 ile ilk sırada yer almakta idi. Semptomlar %76 ile kusma , %76 yutma güçlüğü- takılma hissi, %58 solunumsal şikayetler (öksürük, hava yolu reaktivitesi, alt solunum yolu enfeksiyon öyküsü,siyanoz), %41 kilo kaybı (gelişme geriliği), %17 kabızlık, %5 göz kuruluğu (Schimmer testi +), %5 pankreatit öyküsü idi.
Ortalama POEM işlem süresi 47,5- SD 15,83 dakika, miyotomi ve tünel uzunluk ortalaması sırasıyla 11,18- SD 3,05 cm;
15,2- SD 2,98 cm’di. Hastalar POEM işlemi sonrası ortanca 4 (1-10) günde sıvı gıdalarla beslendi ve ortanca 6 (2-19)
gün yatış süresi sonrası taburcu edildi. POEM sonrası 5 hastada toplamda 11 komplikasyon görüldü: atelektazi (n=3),
inatçı kusmalar (n=2), plevral efüzyon (n=2), ateş (n=2), mediastinit (n=1), mukozal hasar (n=1). (komplikasyon oranı
%29 , komplikasyon yoğunluğu 2,2/hasta ) İşlem sonrası 9 hastaya ortanca 126 (40-372) gün sonra kontrol endoskopi yapıldı ve tümünde yerleştirilen hemoklipslerin düştüğü görüldü. Bir hastada işlemde yerleştirilen stent çıkartıldı.
POEM sonrası ortanca izlem süresi 154 (9-691) gün olup hastaların semptomlarının belirgin gerilediği, kilo alımında
artış saptandı (ortanca 1,91 (-0,2- 5,25) kg).
Sonuç: Çocuk yaş grubunda POEM kısa dönemde kalıcı komplikasyonlara yol açmazken, uzun dönemde semptomlarda iyileşme ve büyümede normalleşme sağlamıştır.

Keywords: Akalazya, Peroral Endoskopik Miyotomi, Pediatri
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S-28
Çocuk Yoğun Bakim Ünitesinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının
Değerlendirilmesi ve Beslenme Durumlarının Prognozla İlişkisi
Zhala Mirzayeva1, Merve Usta2, Dilek Güller2, Nafiye Urgancı2, Ferhat Sarı3, Ercüment Petmezci3
Sbü Şişli Hamidiye Etfal Suam Çocuk Kliniği,
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3

Giriş ve Amaç: Çocuk yoğun bakım ünitesindeki (ÇYBÜ) hastaların beslenme yönetimi prognoz açısından önemlidir,
uygun beslenme sağlanamazsa, malnutrisyon gelişebilir, mortalite, morbidite riski artar. SGNA (Subjective Global
Nutritional Assessment) beslenme durumunun belirlenmesi için geliştirilmiş tarama yöntemidir. Çalışmanın amacı
ÇYBÜ’ne yatan hastaların SGNA’yla değerlendirilmesi, beslenme yönetiminin prognoza katkısının belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz ÇYBÜ’de Eylül 2019- Ocak 2021 tarihleri arasında en az 7 gün yatırılarak izlenen 6
ay-17 yaş arasındaki 150 hasta alındı. Hastaların yatışta ağırlık, boy, orta üst kol çevresi (OÜKÇ), triceps deri kıvrım
kalınlığı (TDKK), antropometrik ölçümleri (yaşa göre ağırlık (YGA), yaşa göre boy (YGB), boya göre ağırlık (BGA), vücut
kitle indeksi (VKI) kaydedildi. Yatıştaki beslenme şekli, Prism III mortalite risk skoru belirlendi. SGNA beslenme risk
skoru normal, orta derece malnutre, ağır malnutre olarak belirlendi. Bu skorlama yatış anında, takip süresince tekrar
edilerek hastaların ÇYBÜ’de nutrisyon durumu belirlendi.
Bulgular: Hastaların tanı yaşları ortalama 4,94±4,84 yıl, %53,3’ü (n=80) erkekti. Klinik tanılardan solunum yolu hastalıkları (%39,3) en sık nedendi. Hastaların yatış anında %49,3’ü normal, %18,7’si orta derece malnutre, %32’si ağır malnutreydi. Düşük kilolu 48 (%32), bodur (kronik malnutrisyon) 47 (%31,3), zayıf (akut malnutrisyon) 36 (%24) hasta vardı.
Yatışta üç çocuk 1.haftada, bir çocuk 2. haftada orta malnutre saptanmıştır. Prism III mortalite skoruna göre hastaların %41,3’ü normal, %29,3’ü orta ve %29,3’ü ağırdı. Prognoz değerlendirildiğinde %69,3 olgu servise nakil, %24,7 olgu
taburcu, %6 olgu exitus saptanmıştır. Ağır malnutre olgularda ölüm ve hastanede kalış süresi (HKS) anlamlı düzeyde
yüksekti (p&lt;0,05). SGNA ile tüm antropometrik ölçümler arasında güçlü ilişki saptandı. Yatış malnutrisyon skoru ile
prognoz arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmıştır (p&lt;0,05). SGNA ile HKS arasında istatistiksel anlamlı ilişki
saptanmıştır (p&lt;0,05). Bir ay üzerinde yatanların ağır malnutre olma oranı anlamlı düzeyde yüksektir(p&lt;0,05).
Sonuç: ÇYBÜ hastalarında malnutrisyonun erken dönemde saptanması prognoz açısından önemlidir. Malnutrisyonun belirlenmesinde SGNA geçerli bir yöntemdir, ÇYBÜ’de uygulanması mortalite oranını düşürmek açısından faydalı
olabilir.

Keywords: SGNA, çocuk yoğun bakım, malnutrisyon
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S-29
Histopatolojik Olarak CMV Koliti Tanisi Alan Hastalarımızın Klinik, Laboratuvar ve
Endoskopik Bulguları
Arzu Meltem Demir1, Cansu Aydın2, Burcu Hıdımoğlu1, Gülin Hızal1, Burcu Berberoğlu Ateş1, Aysel Ünlüsoy Aksu1,
Selim Dereci1, Esra Karakuş3, Aslınur Parlakay4, Şamil Hızlı1
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Deneyim ve hedefler: Sitomegalovirüs (CMV) sağlıklı bireylerde asemptomatik olup sıklıkla latent kalır. Sistemik
immünsupresyon, immünyetmezlik durumlarında reaktivasyon ve hastalık görülmektedir. Yenidoğan bebeklere ise
transplasental veya doğum sırasında geçebilmektedir. CMV enfeksiyonu nadiren gastroenterokolit tablosuna yol
açar. Erişkinlerde CMV koliti 1/1000 sıklıkta olup çocuklardaki sıklığı bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde endoskopi/kolonoskopi yapılan hastalarda CMV gastroenterokoliti sıklığını saptamak ve bu hastalarda klinik
ve laboratuvar bulgularını değerlendirmektir.
Metodlar: Ocak 2010-Nisan 2021 tarihleri arasında kliniğimizde endoskopi/kolonoskopi yapılan hastaların dosyaları
ve histopatoloji raporları geriye dönük olarak incelendi. Gastrointestinal sistem biyopsilerinde CMV inklüzyonu saptanan hastaların demografik verileri, yakınmaları, klinik, laboratuvar, endoskopik görünüm ve histopatolojik bulguları
kaydedildi.
Sonuçlar: Araştırma tarihleri arasında endoskopi/kolonoskopi yapılan 7100 hastanın 60’ında CMV gastroenterokoliti
şüphesi vardı. Altı hastada (%0.08) kolonoskopik biyopsilerde CMV inklüzyon cismi görüldü. Hastaların 3’ü kız (%50),
ortanca yaşı 97 aydı (minimum 1-maksimum 198). Kilo ve boyları sırasıyla ortanca 25 kg (4.4-48) ve 112 cm (56-150)
idi. Hastaların tümünde kanlı ishal, 2’sinde ateş, 1’inde öksürük vardı. Altta yatan hastalık olarak 3 hastada ülseratif
kolit, 1 hastada immün yetmezlik (Bare lenfosit sendromu) vardı. Daha önce başka bir hastalığı olmayan diğer iki
hastanın biri 1 aylık, diğeri 12 aylıktı. Tanı sırasında tüm hastalarda CMV PCR pozitif olup ortalama 98.940 ±200.507
(4520-457.631) ortanca 9419 kopya idi. Radyolojik görüntülemede 2 hastada abdominal ultrasonografide kolon segmentlerinde duvar kalınlaşması izlendi. Endoskopide hastaların 2’sinde özofagusta hiperemi ve yaygın beyaz plaklar,
1’inde mide korpusta milimetrik eritem, 2’sinde antrumda nodülarite ve 1’inde milimetrik eritem saptandı. Kolonoskopide transvers ve inen kolonda 2 hastada çok sayıda polip, sigmoidde 2’sinde eritem, 2’sinde aftöz ülserler, 1’inde
polip, rektumda 1’inde aftöz ülser, 3’ünde peteşial hiperemi ve frajilite saptandı. Histopatolojik incelemede kolonoskopi preparatlarının hepsinde CMV inklüzyon cismi saptandı. Bir hastada kronik aktif inflamasyon, 5’inde kriptit, kript
absesi, kript distorsiyonu ve polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu vardı. Tedavide hastaların hepsinde gansiklovir
kullanılmıştı. Ortanca tedavi süresi 2.2 aydı (0.5-6). Tedavi sonrası ishal ortanca 12.5 günde (10-20) düzelmişti. İzlemde 2 hastaya 6 ay ve 2 yıl sonra kolektomi yapıldı. Kararlar: CMV enfeksiyonu gastrointestinal sistemde ülserasyon,
erozyon ve mukozal kanamaya yol açabilir. Dokuda inflamasyon, nekrozis, endotel tutulumuna bağlı iskemik mukozal
hasar ile lezyonlar ortaya çıkmaktadır. İnflamatuar bağırsak hastalığı veya immünsupresyon durumlarında görülen
kolitlerde CMV enfeksiyonu da akla gelmelidir.
Keywords: Anahtar kelimeler: Gastroenterokolit, sitomegalovirüs
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S-30
Dekstran Sülfat ile Kolit Oluşturulmuş Siçanlarda Tiyamin Hidroklorid’in
Antioksidan ve Antiinflamatuvar Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nazli Deveci1, Gül Şeker1, Selma Aydemir1, Güven Güvendi1, Betül Aksoy1, Başak Baykara1, Müge Kiray1, Yeşim Öztürk1
Dokuz Eylül Üniversitesi

1

Giriş: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) etyopatogenezinde genetik yatkınlığın yanı sıra inflamasyon ve oksidatif stresi tetikleyen faktörler de yer almaktadır. Tiyaminin inflamasyonun baskılanması ve oksidatif stresin hafifletilmesi gibi etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada deneysel kolit modelinde tiyaminin antiinflamatuvar ve
antioksidan etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Wistar-Albino suşu 6-8 haftalık erkek sıçanlarda deneysel kolit modeli %3’lük dekstran sülfat sodyum (DSS)’un 7 gün süreyle verilmesiyle oluşturulmuştur. Sıçanlar kontrol (n=7), tiyamin (n=7), DSS (n=7) ve DSS+tiyamin (n=7) grubu olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Tiyamin hidroklorid (TH) uygulaması, tiyamin ve DSS+tiyamin
gruplarına deneyin sekizinci gününden itibaren oral gavaj ile 600mg/kg/doz, günde iki dozda 21 gün süreyle verilerek
yapılmıştır. Günlük kilo ölçümü, dışkıda gizli kan, makroskobik kanama, rektal ödem, hastalık aktivite indeksi (HAI) hesaplanmıştır. Deney sonunda kolon ve rektum dokuları histolojik olarak değerlendirilmiştir. Dokularda malondialdehit,
glutatyon peroksidaz, glutatyon, TNF-α, IL-6 seviyeleri ELISA yöntemiyle ölçülmüştür.
Bulgular: DSS+Tiyamin grubunda, DSS grubuna göre HAI skorunun daha erken azalmaya başladığı, rektal ödem, kanama ve ishal sürelerinin daha kısa sürdüğü, kilo artışının daha erken başladığı ve deney sonunda kilo alımının daha
fazla olduğu görülmüştür (p&lt;0.05). DSS+tiyamin grubunda DSS grubuna göre, kolon dokusunda epitelyal hücre
hasarının, kript ve goblet hücre kaybının daha az olduğu, inflamatuvar hücre infiltrasyonunun azaldığı ve konjesyonun olmadığı saptanmıştır (p&lt;0.05). Doku IL-6 ve TNF-α düzeylerinin, DSS grubuna göre, DSS+tiyamin, kontrol ve
tiyamin gruplarında düşük olduğu bulunmuştur (p&lt;0.05). DSS+tiyamin grubunda malondialdehit düzeyinin DSS
grubuna göre azalmış olduğu, glutatyon peroksidaz, ve glutatyon düzeylerinin ise artmış olduğu görüldü (p&lt;0.05).
Sonuç: Tiyamin desteği deneysel kolit modelinde klinik bulgularda düzelme sağlamakta, dokuda antiinflamatuvar ve
antioksidan etki göstermektedir. Yeni çalışmalarla bu umut verici bilginin geliştirilmesi gereklidir.

Keywords: Tiyamin, İnflamatuvar bağırsak hastalığı, Dekstran sülfat sodyum, rat
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S-31
Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Hastaların Gastrointestinal ve Hepatobilier Sistem
Bulguları
Elif Sağ1, Zeynep Gökçe Gayretli2
Sbü Trabzon Kanuni Eah Çocuk Gastroenteroloji Bölümü,2Ktü Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,

1

Giriş: Aralık 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni korona virüs hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
11 Mart 2020’de ‘Pandemi’ olarak ilan edilmiştir. Salgının dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizi de etkilemiş
ve başta solunum sistemi olmak üzere birçok organ tutulumu ve klinik tabloyla karşımıza çıkabilmektedir. Çalışmamızın amacı; çocuklarda COVID-19’un klinik semptomları, gastrointestinal ve hepatolojik sistem üzerine etkilerini ve
prevelansını belirlemektir.
Metod: Çalışmaya Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında, SBÜ Kanuni EA Hastanesi Çocuk Hastalıkları kliniğinde
COVİD-19 enfeksiyon tanısı alan (PCR pozitif), 0-18 yaş aralığındaki çocuk hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar bulguları ve klinik bulguları hastane dosyalarının geriye dönük olarak incelenmesiyle elde
edildi. BULGULAR Çalışmaya toplam 439 hasta dahil edildi (%50.8 erkek, ortanca yaş: 7 yıl (1 gün-17 yaş 10 ay).
COVİD-19 PCR (+) olan ve hafif klinik semptomları olan 238 kişi (%54.3) ayaktan ya da gözlem amacıyla bir gün yatırılarak takip edildi. Diğer hastaların ortanca hastanede yatış süresi 3 gün (2-20 gün) idi. Toplam 108 kişide (%24.6)
GİS ya da hepatobiliyer sistem bulgusu mevcuttu. Hastaların 45’inde (%10.3) transaminaz yüksekliği (ALT; ortalama
± SD: 100.6 ± 53.2 U/L, AST: 123.3 ± 98 U/L), 31’inde (%7.1) ishal, 19’unda (%4.3) karın ağrısı ve 13’ünde (%3) bulantı-kusma şikayeti vardı. Transaminaz yüksekliği olan iki hastaya kolestaz eşlik etmekteydi (GGT; 237 ve 118 U/L, total
bilürübün/direkt bilürübün; 5/3 gr/dl, 1.5/ 0.7 gr/dl). Kolestazı olan hastaların EBV, CMV, HBV, HAV, HCV serolojisi
negatifti. GİS veya hepatobiliyer sistem tutulumu olan hastaların tamamı hastanede yatırılarak gözlem altında tedavi
aldı (ortalama ± SD: 3.8 ± 1.2 gün) COVİD-19 enfeksiyonu ile ilişkili hemorajik kolit, akut pankreatit, fulminan hepatit
gibi ağır klinik tablolar gözlenmemiş olup kaybedilen hasta olmadı.
Sonuç: COVİD-19 enfeksiyonu sitokin salınımı ve inflamasyon oluşması sonucu çoklu organ tutulumu ile seyredebilen ve her yaş grubunu etkileyen bir enfeksiyondur. Bulantı-kusma, karın ağrısı, ishal ve transaminaz yüksekliği olan
şüpheli olgularda COVİD-19 enfeksiyonu akla gelmelidir.

Keywords: COVID-19, çocuk, gastrointestina sistem
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S-32
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olan Çocukların İmmünsupresif Tedavi
Öncesinde ve İmmünsupresif Tedavi Sırasında Bağışıklık Durumu
Duygu Demirtaş1, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1, Pınar Şimşek Onat1, Hülya Demir1
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme,

1

Amaç: İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) olan çocuklarda hem hastalığa bağlı gelişen immün yanıt değişiklikleri
hem de kullanılan immünsupresif tedavilere bağlı olarak enfeksiyonlar mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir.
Bu nedenle İBH tanısı alan her çocuğun aşı ile önlenebilir enfeksiyonlar için bağışıklık durumu, tedaviye başlanmadan
önce değerlendirilmelidir. Canlı aşılar, immünsupresif tedavi başlanmadan en geç dört hafta önce tamamlanmalıdır.
İnaktive aşıların ise immünsupresif tedavi sırasında yapılması güvenlidir ve çoğu hastada bağışıklık sağlanır. Ancak
latent hepatit B enfeksiyonunun profilaksi gereksinimi için immünsupresif tedavi öncesinde hepatit B’nin bağışıklık
durumunun bilinmesi önemlidir. Çalışmamızın amacı, pediatrik İBH hastalarının bağışıklık durumlarını değerlendirmek ve bu konuda farkındalığı artırmaktır.
Yöntem: Ocak 2000-Ekim 2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde İBH tanısıyla takip edilen tüm hastaların aşı ile önlenebilir enfeksiyonlar için bağışıklık durumları değerlendirildi. HBsAg, anti-HBs, anti-HBc
IgM, anti-HBc IgG, anti-HAV IgG, anti-kızamık IgG, anti-kabakulak IgG, anti-Rubella IgG, anti-Varicella IgG, latent tüberküloz enfeksiyonunu saptamaya yönelik testler (tüberkülin deri testi, Quantiferon, akciğer grafisi) ve hastalara yapılan
aşılar retrospektif olarak kaydedildi.
Sonuç: Seksen hasta (31 kız, 49 erkek) değerlendirildi. Kırk yedi hastada Crohn hastalığı, 31 hastada ülseratif kolit ve
iki hastada indetermine kolit vardı. Tanı anında ortanca yaş 9 yaş (4 ay-17 yaş) idi. İmmünsupresif tedavi başlamadan önce HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgM ve anti-HBc IgG’nin, 80 hastanın sırasıyla 42 (%52,5), 62 (%77,5), 23 (%28,7)
ve 17’sinde (%21,2) değerlendirildiği görüldü. HBsAg ve anti-HBc IgM tüm hastalarda negatifti. Anti-HBs, tedavi öncesi hastaların %80,6’sında (50/62) pozitifti. Bu hastaların ikisinde takipte anti-HBs’nin negatifleştiği görüldü. Bu iki
hastaya ve tedavi başlandıktan sonra anti-HBs bakılıp negatif saptanan sekiz hastaya tedavi sırasında hepatit B aşısı
yapıldı. Tedavi öncesi bakılmayıp izlemde anti-HBs bakılan üç hastada anti-HBs pozitif ve azatioprin alan bir hastada
anti-Hbc IgG pozitif saptandı, ancak HBV DNA negatifti. Anti-HAV IgG, tedaviden önce hastaların %55,5’inde (25/45)
pozitifti. Tedavi altında, daha önce anti-HAV IgG bakılmamış dört hastada anti-HAV IgG pozitif ve iki hastada negatif
saptandı. İki hastaya tedavi başlamadan önce ve yedi hastaya tedavi sırasında hepatit A aşısı yapıldı. İmmünsupresif tedavi başlamadan önce hastaların %21,4’ünde (6/28) anti-kızamık IgG, %67,8’inde (19/28) anti-kabakulak IgG,
%86,6’sında (26/30) anti-Rubella IgG ve %80,7’sinde (21/26) anti-Varicella IgG pozitifti. Tedaviden önce üç hastaya
kızamık-kabakulak-kızamıkçık ve bir hastaya suçiçeği aşısı yapıldığı görüldü. Tedavi altında, daha önce değerlendirilmemiş dört hastada anti-Rubella IgG ve üç hastada anti-Varicella IgG pozitif saptandı. Tedavi altında, daha önce
değerlendirilmemiş üç hastada anti-kızamık IgG, üç hastada anti-kabakulak IgG, bir hastada anti-Rubella IgG ve iki
hastada anti-Varicella IgG negatifti. Kliniğimize başvurduğında immünsüpresif tedavi altında olan on hastaya anti-kızamık IgG, anti-kabakulak IgG, anti-Rubella IgG ve anti-Varicella IgG bakılmadığı görüldü. Toplam sekiz hastaya
konjuge pnömokok, dört hastaya beşli karma, beş hastaya konjuge meningokok ve iki hastaya Tetanoz-difteri aşıları
yapıldı. Anti-tümör nekroz faktörü tedavisi alan on hastanın hepsi, tedavi öncesinde ve tedavi sırasında 3 ayda bir latent tüberküloz enfeksiyonu için tarandı ve hiçbirinin profilaksi ihtiyacı olmadı. Sonuç: Yirmi yılı kapsayan bu çalışma,
pediatrik İBH hastalarının bağışıklık durumunu, aşılama kayıtları veya anketlerle değil, serolojik testler kullanarak tek
bir merkezden ortaya koymuştur. Ayrıca, immünsupresif öncesi hepatit A, hepatit B, kızamıkçık ve suçiçeği değerlendirmemiz ESPGHAN Pediatrik İBH Porto Grubundan daha yüksektir.
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S-33
Nötrofil / Lenfosit Orani (Nlr): Çocuklarda İnflamatuvar Bağırsak Hastalığının
Tanıve İzlenmesi İçin Kolay ve Yararlı Bir Belirteç
Pınar Şimşek Onat1, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1, Yasin M. Ergen1, Ersin Gümüş1, Hasan Özen1, Hülya Demir1, Seza
Özen2, İnci Nur Saltık Temizel1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi, Ankara,

1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi, Ankara,

2

Nötrofillerin lenfositlere oranı (NLR) tam kan sayımı değerlerine dayanan sistemik inflamasyonun bir göstergesi olan
basit ve ucuz bir inflamasyon biyo-belirtecidir. Çalışmamızda çocukluk çağındaki İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında (IBH) tanıda, aktivasyonda ve remisyondaki NLR değerlerini karşılaştırmak ve sedimentasyon, CRP, trombosit
sayısı, fekal kalprotektin gibi inflamatuar belirteçlerle ilişkisinin değerlendirilmesi ve ayrıca IBH hastaları ile sağlıklı
kontrollerin NLR değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Ocak 2003- Aralık 2020 yıllarında hastanemizde IBH ile takip edilen 0-18 yaş arası toplam 63 hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 92 sağlıklı kontrol dahil edildi.
Hastaların tanı yaşı, tanısı, eşlik eden hastalık varlığı, cinsiyeti, tanıda, remisyonda ve aktivasyondaki NLR, ESR, CRP,
trombosit, fekal kalprotektin PUKAİ ve PCDAİ değerleri ile kontrol grubun NLR değerleri retrospektif olarak taranarak
kaydedildi. Hastaların tanıda (2,92 ± 1,87) ve remisyondaki (1,51 ± 0,76) NLR değeri anlamlı olarak sağlıklı kontrollerin (0.92 ± 0.32) NLR değerlerinden yüksek saptandı (p&lt;0.001). Hastaların tanıda ve aktivasyonda (4,7 ± 3,41) NLR
değeri, remisyon NLR değerinden anlamlı olarak yüksek bulundu (p&lt;0.001). Tanıda ve aktivasyondaki NLR değerleri
arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.11). Crohn hastalarının tanıda NLR düzeyinin Ülseratif Kolitlere göre anlamlı
olarak daha yüksek olduğu görüldü (p=0,019). Crohn ve Ülseratif kolit hastaları arasında remisyonda ve aktivasyonda
NLR açısından fark saptanmadı (p =0,20, p=0,83). Sadece IBH olanlar ve IBH’ya ek hastalığı olanlarda, iki grup arasında tanıda, remisyonda ve aktivasyonda NLR açısından fark saptanmadı. Tanıda NLR ile tanıda sedimentasyon ve
CRP arasında pozitif korelasyon, remisyonda NLR değeri ile trombosit sayısı arasında negatif korelasyon ve hastalık
aktivasyonunda NLR ve CRP pozitif korelasyon saptandı. Sonuç olarak, bu çalışmada ilk kez, çocukluk çağı IBH tanısı
sırasında ve hastalık aktivasyonunda, remisyon dönemine göre NLR düzeylerinin önemli ölçüde yükseldiği ve IBH
tanısı ve remisyonu sırasında NLR’nin sağlıklı kontrollere göre de anlamlı yüksek olduğu gösterilmiştir. Özellikle çocuklarda invaziv olmayan NLR’nin hastalık tanı ve takibinde kullanılabilecek inflamatuar bir biyo-belirteç olabileceğini
düşünüyoruz.

Keywords: Nötrofil/lenfosit oranı, pediatrik inflamatuar bağırsak hastalığı
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S-34
Covid-19 Geçiren Çocuklarda Fekal Yayılımın Değerlendirilmesi
Duygu İskender Mazman1, Selim Dereci1, Bedia Dinç2, Bekir Furkan Yalçın3, Aslınur Özkaya Parlakay3, Arzu Meltem
Demir1, Gülin Hızal1, Burcu Berberoğlu Ateş1, Aysel Ünlüsoy Aksu1, Şamil Hızlı1
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Eğitim Kliniği,

1

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Kliniği,

2

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği,

3

Deneyim ve Hedef: Koronavirüs pandemisi Çin’den başlayıp bütün dünya yayılmıştır ve halen yıkıcı etkileri devam
etmektedir. Hastalık insandan insana solunum yolu veya temasla bulaştığı bilenmekle birlikte virüsün gastrointetinal
sistemdeki etkileri ve bulaş yollarından gastrointestinal sistem yolunun olup olmadığı salgının başından itibaren merak edilmektedir. Literatürde COVID-19 hastalarının yaklaşık yarısında GİS semptomları, bunların yarısında da rektal
atılım olduğu bildirilmiştir. Ayrıca fekal viral atılımın 3 haftaya kadar uzayabileceği bildirildi. Bu çalışmada COVID-19
tanılı çocukların rektal sürüntülerinden Real-time polimeraz zincir reaksiyon (RT-PCR) yöntemi ile fekal viral yayılımın
varlığı, var ise sıklığı ve ne kadar süre devam ettiğinin değerlendirililmesi amaçlandı.
Araç ve Yöntem: Pandemi döneminde solunum yolundan alınan sürüntü numunelerinden 2 ardışık pozitiflik ile doğrulanmış ve yatırılarak takip edilen 50 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların büyük çoğunluğunda birden çok
semptom birlikteliği mevcuttu. Bunlar arasında en çok burun akıntısı, halsizlik, öksürük gibi genel semptomlar bulunmakla birlikte bu semptomlara gastrointestinal semptom/bulguları eşlik eden grupta 15 hasta mevcuttu (Tablo1).
Hastaların her birinden solunum yolu sürüntüleri pozitif olduktan sonraki 5. gün rektal sürüntü alındı. Rektal sürüntülerde Sars CoV-2 genetik materyal varlığı RT-PCR yöntemi ile çalışıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya alınan 50 hastadan sadece 1(%2) hastada gaitada COVID PCR pozitifliği saptanmıştı. Hastanın
bulguları yedinci günde düzelirken solunum yolu sürüntüsü sonucu negatifleşince taburcu edildi. Taburculuk sonrası
20 ve 40.günde rektal sürüntü PCR testleri negatifti. Rektal sürüntüsünde pozitifliği saptanan hastanın semptomları
arasında GIS semptomlarının mevcut olması gaitada viral yayılım ile gastrointestinal sistem semptom varlığının ilişkili olabileceğini akla getirmiştir.

Keywords: COVID 19, çocuk, fekal yayılım

144

13. ULUSAL

S-35
Tip 1 Ve Tip 3 Gaucher Hastalarının Genetik Özellikleri ve Hematolojik, Viseral ve
Büyüme Parametrelerinin Tedavi Altındaki Doğal Seyri: Tek Merkez Deneyimi
Ersin Gümüş1, Asuman Nur Karhan1, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1, Hülya Demir1, Hasan Özen1, İnci Nur Saltık Temizel1,
Serap Dökmeci (Emre)2, Aysel Yüce1
Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye,

1

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye,

2

Gaucher hastalığı (GH) olan Türk çocuklarının genetik özelliklerini belirlemek ve hastalığın iki farklı alt tipinden, GH
tip 1 (GH1) ve GH tip 3 (GH3), oluşan bir pediatrik kohortta enzim replasman tedavisinin (ERT) hematolojik, viseral ve
büyüme parametreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için bölümümüzde takip edilen hastalar geriye dönük olarak
değerlendirildi. Çalışmaya imigluseraz tedavisi alan toplam 38 hasta (GH1/GH3=20/18) dahil edildi. En sık alleller sırasıyla L444P (%35,5), N370S (%22,3) ve D409H (%15,8) olarak saptandı. Tüm hasta grubunda, L444P/L444P genotipi
(%34,2) ve N370S allelinin birleşik heterozigot genotipi (%31,6) en sık genotiplerdi. Altı hasta (%15,8) D409H/D409H
genotipine sahipti. Hastaların ortalama takip süresi 7,1±4,35 yıldı. Tanı anındaki en sık bulgular abdominal distansiyon/hepatosplenomegali (%97,4), anemi (%60,5), ve trombositopeniydi (%57,9). Son kontrolde hastaların hiçbirinde
orta-şiddetli trombositopeni görülmezken, anemik hastaların oranı %60›tan %5,7›ye düştü (p&lt;0,001). Son kontrolde
tanıya göre ortalama hemoglobin (9,8±1,77 g/dl ve 13,11±1,42 g/dl) ve trombosit (109,8×103/mm3 ve 233,1×103/
mm3) değerlerinde anlamlı yükselme mevcuttu (p&lt;0,001). Tedavinin ilk yılı içinde ortalama karaciğer (2,2 MN’den
1,6 MN’ye, p&lt;0,001) ve dalak (15,5 MN’den 7,6 MN’ye, p&lt;0,001) hacimlerinde anlamlı düzelme görüldü. Viseral ve
hematolojik parametrelerde gözlenen tedavi yanıtı her iki alt tipte benzerdi. Tanı anında hasta grubunun üçte birinde
(%34,3) boy kısalığı varken tedavinin 5. yılında bu oranda anlamlı bir azalma olmakla birlikte hastaların %13,3’ü hala
kısa boyluydu (p &lt;0,01). İmigluseraz tedavisine alerjik yanıt izlenmedi. İzlem sürecinde dev mezenterik lenfadenopatilere bağlı gelişen şiddetli protein kaybettiren enteropatinin komplikasyonları nedeniyle kaybedilen hasta dışında
ölüm izlenmedi. Bu çalışma, GH olan Türk çocuklarının genetik özelliklerini ve ERT’nin hematolojik, viseral ve büyüme
parametreleri üzerindeki uzun dönem sonuçlarını bildiren en kapsamlı çalışmadır. Hastalarımızın genotipik özellikleri
Avrupa toplumlarına benzemekle birlikte D409H alleli ve D409H/D409H genotipi daha sık gözlenmiştir. Viseral ve
hematolojik tedavi hedeflerine her iki alt tip içinde ERT’nin ilk yılı kadar erken bir zamanda ulaşılmasına rağmen, hastaların önemli bir kısmında normal büyüme hedeflerine literatürde önerilmiş sürede ulaşılamamıştır.

Keywords: Gaucher hastalığı, enzim replasman tedavisi, anemi, trombositopeni
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S-36
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olan Ergenlerde Hastalık Aktivitesi, Depresyon
ve Yaşam Kalitesi İlişkisi
Murat Beğenik1, Günsel Kutluk2, Hasret Ayyıldız3, Zübeyir Kavcar3, Gökhan Baysoy1
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı,

1

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,3Bakırköy
Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı,
2

Deneyim ve Hedefler: İnflamatuvar bağırsak hastalığının (İBH) insidansı ergenlik döneminde artış göstermektedir.
Kronik bir hastalık olması ve yaşla ilişkili özellikler nedeniyle ergenlik döneminde hastalığa bağlı psikososyal problemler sık görülmektedir. Bu çalışmada İBH’lı ergenlerde depresyon ve yaşam kalitesinin, hastalık aktivitesi ve tedavi
tipleriyle ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmaya Ağustos-Kasım 2020 tarihleri arasında, 12 yaş üzeri, en az 3 aydır İBH tanısıyla izlenen hastalar
ve bir devlet okulundan sağlıklı çocuklar dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol grubuna demografik veriler anketi, ‘Çocuklar
için Yaşam Kalitesi Ölçeği’, “Hasta Sağlık Anketi-9” uygulanmıştır. Hastalık aktivite indeksleri (PUCAİ, PCDAİ) kullanılarak hastalar aktif ve remisyonda olarak gruplandırılmış ve kullandıkları ilaçlar kaydedilmiştir.
Sonuçlar: Çalışmaya 65 hasta (31 kız, 34 erkek, yaş ortalaması: 16,3±2,3 yıl) ve 113 sağlıklı lise öğrencisi (54 kız,
59 erkek, yaş ortalaması: 15,9±1,3 yıl) dahil edilmiştir. Hastalık aktivitesi yüksek olan İBH hastalarının (37/65, %57),
remisyonda olanlara (28/65, %43) ve kontrol grubuna göre yaşam kalitesinin daha kötü (p=0,001), depresyon puanlarının daha yüksek ve depresyon sıklığının daha fazla olduğu saptanmıştır (p=0,001). Hasta ve kontrol grubunda
toplam yaşam kalitesi puanı ve depresyon puanları arasında çok güçlü derecede anlamlı bağıntı saptanmıştır (sırasıyla; r2=0,71, p&lt;0,001- r2=0,76, p&lt;0,001). İBH grubunda ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması daha
kötü yaşam kalitesi (p=0,004) ve yüksek depresyon derecesiyle ilişkili bulunmuştur (p=0.03). Aile gelir düzeyi arttıkça
İBH’nin anlamlı derecede inaktif olduğu saptanmıştır (p=0,01). İBH grubunda steroid ve/veya biyolojik ajandan en az
birini kullanan hastaların diğer ilaçları kullanan hastalara göre yaşam kalitesi puanları anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p=0,002). Kararlar: Aktif İBH ve steroid/biyolojik ajan kullanan hastalar depresyon ve azalmış yaşam kalitesi açısından riskli olup daha yakından izlenmelidir. Ailelerinin gelir ve eğitim düzeyinin düşük olmasının aktif hastalık
ve düşük yaşam kalitesi/depresyonla ilişkili olması nedeniyle İBH hastaları tanı anında sosyoekonomik açıdan da
sorgulanmalı ve dezavantajlı gruplar için özelleştirilmiş takip programları geliştirilmelidir. Hastaların belirli aralıklarla
depresyon açısından taranması, erken dönemde gerekli müdahalelerin yapılması hastalığa bağlı psikososyal problemlerin kontrol altına alınması için önemlidir.

Keywords: Crohn hastalığı, ülseratif kolit, yaşam kalitesi, depresyon
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P-1
Kemik Ağrısı ile Başvuran Bir Olgu: Gaucher Hastalığı
Dilara Demirel1, Duygu Demirtaş2, Hülya Demir2, Emel Isıyel1, Özlem Tekşam3, Aysel Yüce2

Giriş: Gaucher hastalığı hücresel glikolipidlerin döngüsünün bozulduğu, otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. En sık görülen lizozomal depo hastalığı olup, hücre lizozomlarında Glukoserebrozid birikimi ile karakterizedir.
Hastalığın klinik seyrine göre üç alt tipi bulunmaktadır. En sık görülen Tip 1 olup, yaklaşık olarak 0-75.000 kişide 1
görülmektedir. Hastalık sıklıkla viseral organlar, kemik iliği ve kemikleri tutar ancak hastalar farklı klinik bulgularla
da başvurabilirler. Tedavisinde enzim replasman tedavisi kullanılması nedeni ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Vaka
sunumu: 13 yaş erkek hasta kliniğimize sol kalça ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın daha önce 6 yaşındayken de
aynı bacakta benzer şikayetleri olmuş. O dönemde değerlendirilen hastanın kemik iliğinde radyolojik olarak sinyal
değişiklikleri görülmüş ve yapılan biyopsi sonucu konik nonspesifik osteomyelit olarak sonuçlanmış.Antibiyotik tedavisi sonrası şikayetleri gerileyen hastanın 7 yıl herhangi bir şikayeti olmamış. Kliniğimize başvurduğunda fizik muayenesinde hepatomegali, splenomegali mevcuttu (ekstremitelerde patolojik bulgu saptanmadı).Tetkiklerinde anemi,
trombositopeni, transaminaz yüksekliği; alt ekstremite radyografisinde erlenmeyer flask deformitesi gözlendi.Kalça
MRG tetkikinde sol memur başında avasküler nekroz görüldü. Enzim aktivitesi düşük saptanan hastanın, mutasyon
analizi N409S(N370S) / L483P(L444P) olarak sonuçlandı. Tanısı Gaucher Hastalığı olarak kesinleştirildi, enzim tedavisi başlandı. Hastanın şu anda kliniğimizde tedavi ve izlemine devam edilmektedir.
Sonuç ve Tartışma: Gaucher hastalığı çeşitli klinik bulgularla başvurabilir. Hastalık bulguları gereği malignitelerle,
romatolojik hastalıklarla, diğer depo hastalıkları ile karışabilmektedir. Kliniğin iyi tanınmadığı durumlarda tanı gözden
kaçabilir ve geç dönemde ilerlemiş bulgularla hastalar başvurabilir.Tedavisi olan kalıtsal bir hastalık olması nedeni ile
erken tanı ve tedavi önemlidir. Bu nedenle hasta Pediatri hekimleri ve Pediatrik Gastroenteroloji hekimlerinin dikkatine
sunulmak istendi.

Keywords: Gaucher Hastalığı , kemik ağrısı , avasküler nekroz
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P-2
Malnütrisyonlu Çocuklarda El Kavrama Gücünün Değerlendirilmesi
Gökcen Doğan1, Nurcan Yabanci Ayhan1, Zarife Kuloğlu2, Aydan Kansu2, Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu2

Giriş: El kavrama gücünün yetişkinlerde beslenme durumunu ve fonksiyonel durumu saptamada kullanımı oldukça
yaygındır. Son yıllarda çocuklarda da el kavrama gücü ile antropometrik parametreler arasında güçlü ilişkilerin varlığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Henüz çocuklar için oluşturulmuş referans değerler olmasa da el kavrama
gücünün 6 yaş üzerinde kullanımı ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) tarafından önerilmektedir. Bu çalışmada, Çocuk Gastroenteroloji polikliniğine başvuran malnütrisyonlu çocuklarda el kavrama gücünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak–Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği’nde vaka-kontrol çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmaya vaka grubu için 10-18 yaş aralığında, organik bir hastalığı bulunmayan, malnütrisyonu olan [yaşa göre beden kütle indeksi (BKİ) z skoru &lt;-2] ve ağızdan beslenen hastalar
alınmıştır. Aynı yaş grubunda, beslenme durumu normal olan (yaşa göre BKİ &gt;-1 ve &lt;1 z-skor) çocuklar kontrol
grubunu oluşturmuştur. Antropometrik ölçümler (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, üst orta kol çevresi, boyun çevresi ve
el kavrama gücü) hastanede, tekniğine uygun olarak yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı
kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya 10-18 yaş arasında 33 malnütrisyonlu (25 kız), 29 sağlıklı (16 kız) toplam 62 çocuk katılmıştır.
Vaka ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla; 13.7±2.2 ve 13.5±2.3 yıldır. Dominant el kavrama gücünün, katılımcıların boy uzunluğu (r=0.401, p=0.002), vücut ağırlığı (r=0.779, p=0.000), üst orta kol çevresi (r=0.648, p=0.000),
boyun çevresi (r=0.711, p=0.000) ve yaş (r=0.397, p=0.001) ile pozitif yönlü kolerasyon gösterdiği bulunmuştur. Dominant el kavrama gücü ortalamaları vaka grubu için 11.4±5.9 kgF iken, kontrol grubunda 20.6±6.2 kgF’dir (p=0.000).
Vaka (p=0.463) ve kontrol grubunda (p=0.075) dominant el kavrama gücü için cinsiyetler arasında fark saptanmamıştır. Yaşa göre BKİ z-skoru ile el kavrama gücü anlamlı yüksek korelasyona sahiptir (p=0.000, r=0.663).
Sonuç: El kavrama gücünün çocuklarda kullanımı oldukça yenidir. Kullanımının kolay ve ucuz olması, hızlı sonuç
alınabilmesi, akut malnütrisyonu dahi kolaylıkla tanımlamayabilmesi, vücut suyunun değişiminden ya da farklı hastalıklardan etkilenmemesi gibi özelliklerinden dolayı çocukluk çağında da kullanımının giderek yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

Keywords: Malnütrisyon, El kavrama gücü, Adölesan
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P-5
Kronik Böbrek Hastalığı Olan Adelosan Bir Olguda Sürpriz Tanı
Güzide Doğan1, Nurver Akıncı1, Rasul Sharifov2, Fatma Betül Çakır1, Hakan Şentürk3, Hacı Mehmet Türk4

Kolonun taşlı yüzük hücreli karsinomu adelosen dönemde çok nadir görülmektedir. Tümörün agresif karakterde olması ve çocukluk yaş grubunda farkındalığının az olması nedeniyle taşlı yüzük hücreli karsinomlar tanı konulduğunda
ileri evrede saptanmaktadır. Bu yazıda vezikoüreteral reflüye sekonder kronik böbrek hastalığı tanısı ile izlenmekte
olan ve sonrasında taşlı yüzük hücreli karsinom tanısı alan adolesan bir olguyu sunduk. 17 yaşında erkek hasta acil
servise ilk kez üç ay önce olan ve son günlerde tekrar başlayan şiddetli sağ yan ağrısı, rektal kanama ve yeni gelişen
karın şişliği nedeniyle başvurdu. Olguya üç ay önceki tetkiklerinde kan kreatinin 1.4 mg/dl olması ve üriner ultrasonografide bilateral hidroüreteronefroz, bilateral ekojenitesi artmış böbrekler görülmesi, voiding sistoüretrografide sağ
böbrekte evre 2 vezikoüreteral reflü (VUR) ve dinamik böbrek sintigrafisinde sağ böbrek fonksiyonu %66, sol böbrek
fonksiyonu %34 saptanması üzerine hastaya VUR’a sekonder kronik böbrek hastalığı tanısı konulmuştu. Fizik muayenesinde karında grade 2 asitle uyumlu distansiyon mevcuttu. Üre: 54 mg/dL, kreatinin: 2.0 mg/dL, AST:65 U/L,
ALT:102 U/L, albumin: 3.7 g/dL idi. Batın ultrasonografik incelemesinde intrahepatik safra kanallarında hafif dilatasyon, her iki böbrek pelvikalisiyel yapılarda grade 2 dilatasyon, rektosigmoid bölgede duvar kalınlık artışı ve peritoneal
kompartmanlarda serbest sıvı görüldü. Hidroüreteronefrozun önceki ultrasonografiye göre arttığı (pelvis AP çapının
sol böbrekte 28 mm’den 35 mm’ye, sağ böbrekte 16 mm’den 20 mm’ye) saptandı. Batın MR görüntülemesinde rektosigmoid bölgede 10 cm çapında lümeni daraltan kitle, kitlenin mezorektuma yayılmasına bağlı her iki üreter distalinde
daralma ve üreterlerde dilatasyon izlendi. Sigmoidoskopi ve rektal endosonografik incelemede sigmoid kolonun distalinde lümeni daraltan tümör ve peritonitis karsinomatoza saptandı. Histopatolojik tanı taşlı yüzük hücreli karsinom
olarak sonuçlandı. Hastaya modifiye FOLFOX 6 rejimi başlandı. Vezikoüreteral reflü gibi bilinen bir nedenle hidroüreteronefrozu olan hastalarda hidronefrozda ilerleme, üretere bası yapabilecek nadir görülen ve hızlı ilerleyen bir tümör
olan taşlı yüzük hücreli karsinom dahil batın içi tümörleri akla getirmelidir.

Keywords: Hidroüreteronefroz, taşlı yüzük hücreli karsinom, adolesan
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P-6
Çocuklarda Covid-19’a Bağlı Multisistem İnflamatuvar Sendromla İlişkili Bağırsak
Tutulumun Değerlendirilmesi
Fatma Demirbaş Ar1

Deneyim ve hedefler: Çocuklarda multisistem enflamatuar sendrom (MIS-C), koronavirüs enfeksiyonuna bağlı kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve gastrointestinal (Gİ) sistem disfonksiyonu olarak ortaya çıkabilen bir sendromdur.
MIS-C karın ağrısı, ishal ve kusma semptomlarıyla Gİ yolunun herhangi bir bölümü etkileyebilir; bununla birlikte ileum
ve kolon tutulumu yapabilir. Bağırsak duvarı kalınlaşması, lümen daralmasına ve tıkanmasına neden olabilir. Çoğu,
tıbbi tedavilerle bağırsak inflamasyonun çözülmesini sağlarken; nadir durumlarda cerrahi rezeksiyon gerekebilir. Bu
çalışmadaki amacımız MIS-C ilişkili bağırsak tulumunun klinik özelliklerini geriye dönük değerlendirilmesidir.
Metotlar: Temmuz 2020- Mart 2020 tarihleri arasında hastanemizde karın ağrısına bağlı yapılan tetiklerinde bağırsak
inflamasyonu saptanın etiyolojiye yönelik araştırmalarında MIS-C tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 7 hastanın (5’i erkek, ortalama yaşı 12,6 (10-14,3) yıl idi. Hastaların tümünde karın ağrısı
kusma ve isal şikayetleri ile başvururken yapılan tetkiklerinde beyaz küre12,3±2,41102/µL, trombosit 166±12,3103/
µL, lenfosit 0,7 ±2,3102/µL, CRP 111,6±20,88 mg/L, d-dimer 2560±56,7 ng/L, ferritin 2150 ±14,3 ng/Lve albümin
3,2±0,6 mg/L saptandı. Gaita incelemeleri normal ve viral markerlar negatifti. İki hasta dış merkezde akut apandisit
ön tanısıyla apandektomi olmuş, şikayetlerin ve akut faz reaktanların yüksekliği devam etmesi üzerine inflamatuar
bağırsak hastalığı ön tanısıyla başvurmuştu. Tüm hastaların abdomen USG’de bağırsak duvarı ödemli ve mesenter
lenfedanit mevcutken; batın tomografide ileum ve çekumda ödem 4 hastada, kolon duvarında ödem ve kalınlaşma
tüm hastalarda saptandı. Etyolojiye yönelik bakılan testlerinde covid PCR ve SARS-coV-2 Ig M negatif iken tüm hastaların SARS-coV-2 Ig G pozitif saptandı. Hastalara MIS-C tanısı konularak antibiyotik ve IVIG, bir hastaya ek olarak
anakinra tedavisi verildi. Takiplerinde Gİ semptomların gerilediği görüldü.
Kararlar: Hastalarımızda da görüldüğü gibi SARS-CoV-2 virüsü MIS-C’ye bağlı GI yolu etkilemekte, bağısak duvarında
ödem ve kalınlaşmaya neden olmaktadır. Doğrudan virüse bağlı hücresel hasara mı yoksa sistemik enflamatuar bir
sürecin son organ hasarına mı bağlı olduğu bilinmemekle beraber klinisyenlerin bu hasta grubunda tanı tedavi açısından dikkatli olması gerekmektedir.

Keywords: Çocuk, COVID 19, intestinal tutulum
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P-8
Biyopside Saptanan Helicobacter Pylori Pozitifliğinin Klinik, Endoskopik ve
Patolojik Bulgularla İlişkisi
İbrahim Ethem Taşkaya1, Merve Ecem Öğretici1, Fatma Demirbaş1, Fatih Suna1, Gönül Çaltepe1, Ayhan Gazi Kalaycı1

Hedefler: Ösofagogastroduodenoskopi (ÖGD), çocuklarda yemek borusu, mide ve duodenumun mukozal yüzeylerinin görselleştirilmesi ve biyopsiden elde edilebilecek bilgilerin elde edilmesini sağlayan yararlı bir tanı ve tedavi
aracıdır. Peptik hastalık erişkinlerde daha yaygın olmasına rağmen, pediatrik popülasyonda görülme sıklığı artmaktadır. Tedavi edilmeden bırakıldığında, gastrit peptik ülsere ilerleyebilir, bu da perforasyon, kanama, bağırsak darlığı ve
tıkanma gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu çalışmada, karın ağrısı ve dispeptik yakınmaları olan vakaların
klinik, ÖGD, patoloji ve Helicobacter pylori arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Metod: 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında pediatrik gastroenteroloji bölümümüze dispeptik şikayet ve
bulgularla gelen 2-18 yaşlar arasında tanısal ÖGD yapılan 458 vaka, klinik, endoskopik bulgular, helikobakter pylori
durumu ve biyopsi sonuçları ile değerlendirildi. Biyopsi ile saptanan H.pylori varlığının diğer parametrelerle olan ilişkisi araştırıldı.
Sonuçlar: 2-18 yaş arası 458 çocuk çalışmaya alındı. Çocukların 281’i (%61.4) si kız, 177’si (%38.6) erkek idi. Çocukların ortalama yaşı 153.1+48,8 ay olarak bulundu. En sık başvuru şikayeti, 186 (%40.6) vakada karın ağrısı ve 124
(%27.1) vakada mide yanması olarak saptandı. Endoskopik bulgu olarak 251 (%51.8) vakada gastrit ve 98 (%21.4)
vakada normal olarak saptandı. Biyopsilerde, 224 (%48.9) vakada sadece gastrit saptanırken, 183 (%40) vaka normal olarak değerlendirildi. 281 kızın 61’in de (%21.7) H.pylori pozitif bulunurken, cinsiyetle ilişki anlamlı bulunmadı
(p=0.512). BMI bakılan vakalarda (63 vakada BMI bakılmamış) 19.50 + 4.14 bulundu, Hpylori ile ilişkisi anlamlı
bulunmadı (p=0.60). Karın ağrısı ile gelen 186 vakanın 36’sın da (%19.3) H.pylori pozitif bulunurken, aralarındaki
ilişki anlamlı değildi (p=0.30). H pylori vakaların 100’ün de (90’ın da gastrit vardı) (%21,8) biyopside pozitif bulundu.
Yaş artışı ile birlikte H.pylori pozitifliği ve patolojik bulgular (gastrit) arasında ilişki anlamlı olarak bulundu (sırasıyla
p&lt;0.01 ve p=0.02) . 251 vakada (%54.8) ÖGD ile gastrit saptandı. Bunların 48’i (%19.1) H.pylori ile enfekte iken bu
oran antral nodülarite saptanan 46 vakanın 22’sinde (%47.8) pozitif olarak bulundu. Endoskopide saptanan gastrit
ile Hpylori arasında ilişki anlamlı değilken (p=0.076), H.pylori poztifliği ile antral nodülarite arasında ilişki anlamlı
olarak bulundu (p&lt;0.05). Endoskopisi normal olan 98 vakanın 16’sın da (%16.3) H.pylori pozitif iken aralarında
ilişki anlamlı bulunmadı (p=0.86). Tartışma: En sık şikayet olan karın ağrısı ile, H.pylori pozitifliği arasında ilişki saptanmadı. Yaşla birlikte h.pylorinin pozitifliği ve gastrit arasında ilişki anlamlı bulundu. Ayrıca endoskopik olarak antral
nodülaritenin saptanması h.pylori varlığını göstermesi açısından anlamlı bulundu. Endoskopik bulguları normal olan
vakalarda h.pylori pozitifliği anlamlı bulunmadı. Biyopsilerinde gastriti saptanan vakalarda h.pylori anlamlı olarak
yüksek bulundu

Keywords: Helicobacter pylori, antral nodülarite, gastrit, endoskopi
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P-11
Nadir Bir Hematokezya Nedeni: Dieulafoy Lezyonu
Duygu Yılmaz1, Büşra Çağlar1, Meltem Ergün2, Fatih Ağalar3

Deneyim- Hedef: Dieulafoy lezyonu normal mukoza ile çevrili mukozal bir yırtık alanından geniş, pulsatil bir arteryel
damarın dışarıya açılımı sonucu gelişen nadir bir gastrointestinal sistem kanaması nedenidir. Bu çalışmada Dieulafoy lezyonu tespit edilen hastanın klinik özelliklerini, tanıya yaklaşımını, tedavi ve takip sürecinin değerlendirilmesi
amaçlandı.
Metod: Hematokezya ile prezente olan Dieulafoy lezyonu hastası klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri açısından
değerlendirildi.
Sonuç: Onaltı yaş erkek hasta aktif alt gis kanaması şikayeti nedeniyle hastanemize başvurdu. Hastanın acil olarak
yapılan kolonoskopi sonucunda kanama odağının tespit edilememesi üzerine mezenter anjiyografi ve diagnostik
laparotomi yapıldı. Laparotomi kılavuzluğunda yapılan endoskopike distal jejenum proksimal ileumda mukozadan
kabarık sapsız 1x1 cm çaplı ucunda aktif kanama olan lezyon tespit edildi. Eksize edilip anastomoz yapıldı. Patolojisinde vasküler malformasyon, çevre ince barsak duvarında konjesyon ve hiperemi şeklindeki bulgular Dieulafoy
lezyonu olarak değerlendi. Postoperatif takiplerinde hemoglobin değerleri ve vital bulguları stabil seyreden hasta
önerilerle taburcu edildi.
Karar: Dieulafoy lezyonu, massif alt gastrointestinal kanamayla başvuran, kolonoskopik olarak kanama odağı saptanamayan hastalarda hatırlanmalıdır. En sık mide proksimalinde görülmekle beraber GİS’in başka bölgelerinde olabileceği de akılda bulundurulmalıdır. Tanı konulduğunda endoskopik tedavi etkili ve güvenli bir yöntem olup, mortalite
oranını belirgin şekilde azaltmaktadır.

Keywords: Dieufoy Lezyonu, Abondan alt GIS kanama
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P-12
Kawasaki Hastalığında Gis Semptomu ve Komplikasyonu Olan Hastaların
Progresyonu
Duygu Yılmaz1, Büşra Çağlar1, Tuba Giray1, Meltem Uğraş1

Deneyim ve Hedefler: Kawasaki hastalığı (KH), özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda görülen; etiyolojisi bilinmeyen,
orta boyutlu damarları etkileyen febril sistemik bir vaskülittir. En iyi bilinen komplikasyonu koroner arter tutulumu
olmakla birlikte gastrointestinal semptomlar(GİS) ; özellikle ishal, karın ağrısı, kusma, artmış serum aminotransferazlar, safra kesesi hidropsu ve nadir olarak iskemik kolit, intussussepsiyon, hepatik nekroz, dalak enfarktüsü, bağırsak
pseudoobstrüksiyonu ve kolon ödemidir.
Metot: İnkomplet KH tanısı konulan iki hasta gastrointestinal semptom ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.
Sonuçlar: Olgu1: 17 aylık kız hasta, 1 haftadır devam eden ateş, öksürük ve ishal şikayetiyle başvurdu. Muayenesinde
servikal lenfadenopati saptanan hastanın KH açısından çekilen ekosunda sağ koroner ekojenitesinde artış saptandı.
IVIG, asetilsalisilik asit ve seftriakson tedavisi başlandı. Takibinde kusma ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma
oldu. Batın USG’de sınırda hepatomegali ve mezenterik LAP saptandı. İlk IVIG tedavisi bitişinden sonra 36 saat ateşi
devam etti. 2. kür IVIG verildi. Tedaviye cevap veren hasta taburcu edildi.
Olgu2: 3 yaş erkek hasta, 5 gündür devam eden ateş, 3 gün önce başlayan konjunktivit ve döküntü şikayetiyle başvurdu. Muayenesinde bilateral servikal lap saptandı. Ekosunda sağ koroner ekojenitesinde artış görüldü. IVIG ,asetilsalisilik asit ve seftriakson tedavisi başlandı. IVIG tedavisine rağmen ateşi devam etti. Karaciğer fonksiyon testlerinde
bozulma olan hastanın kontrol USG’sinde hepatomegali, safra kesesinde ödematöz kalınlaşma (hidrops?), meteorizm saptandı. 2. kür IVIG tedavisi verildi. Tedaviye cevap veren hasta taburcu edildi.
Karar: KH’nın en çok bilinen tutulumu kardiyak olmakla birlikte en sık başvuru yakınmaları %82 ateş, %69 karın ağrısı,
%49 bulantı, %29 diyaredir. Bir çalışmada gastrointestinal tutulumun saptandığı hastalarda IVIG rezistansı ve koroner
arter anevrizması gelişme riskinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bizim GİS tutulumu olan iki hastamız da ilk kür
IVIG tedavisine cevap vermedi. Özellikle dirençli ateşin eşlik ettiği gastrointestinal bulguları olan hastalarda KH akla
gelmeli; takip edilen KH’larından gastrointestinal yakınmaları olanların tedaviye direnç riski olduğu ve komplikasyon
riskinin yüksekliği dikkate alınmalıdır.

Keywords: Kawasaki Hastalığı; Kawasakide GIS semptomları ve komplikasyonları
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13. ULUSAL

P-19
Mikrovillus Inklüzyon Hastalığı Nedeni ile İnce Bağırsak Nakli Bekleyen Olgularda
Yönetim Güçlükleri: Her Tadın Reddedilmesi Ve Dirençli Kusma
Yeliz Çağan Appak1, Betül Aksoy2, Maşallah Baran1

Giriş: Microvillus inklüzyon hastalığı (MİH), inatçı diyarenin konjenital bir nedenidir ve sağkalım için bağırsak nakli
gerektiren bağırsak yetmezliğine neden olur. Bu olgu sunumlarında, tüm tatlardaki gıdaları reddetme ve takiplerinde
dirençli kusma nedeniyle sorun yaşadığımız MİH’li iki olguyu sunuyoruz.
Olgu 1: MİH’li 17 aylık erkek hasta total parenteral nütrisyon (TPN) desteği almaktadır. Genetik analizde, MYOB5B
geninde c.4399C&gt; T homozigot mutasyon tespit edilmiştir. Hasta doğumdan beri anne sütü dahil oral beslenmeyi
reddetmekte ve beslendiğinde kusmaktadır. Nazogastrik tüp ile de minimal beslenmeye çalışılan hasta beslenmeyi
tolere etmemiştir. Farklı tatlar denenmesine rağmen tolerasyon sağlanamayan hastanın aralıklı kusma atakları tekrarlamıştır.
Olgu 2: TPN desteği alan MİH’li 19 aylık kızın genetik analizinde, MYOB5B geninde homozigot c.T1463C mutasyonu
saptandı. Sadece 10 gün anne sütü alan olgu, sonrasında minimal oral beslenme verildiğinde bile reddettmekte ve
her seferinde kusmaktadır. Farklı tatlar ile oral alım reddi devam eden olguda nazogastrik tüp ile beslenmede kusma
atakları devam ettiği için sağlanmadı.
Tartışma: MİH’de farklı mutasyonlarla ilgili farklı klinik bulgular bildirilmiştir. Her iki hastadaki problemlerin benzerliği, bunun MİH’in bir bileşeni olabileceğini düşündürmektedir. Bu hastalarda başarılı ince bağırsak nakli sonrası oral
alımın değerlendirilmesi önemlidir.

Keywords: Microvillus inklüzyon hastalığı, dirençli kusma, beslenme reddi
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13. ULUSAL

P-21
Çocuklarda Kronik Karaciğer Hastalıkları Tanısında Karaciğer Biyopsisinin Yeri
Merve Hatun Arpacıoğlu1, Gönül Çaltepe2, İbrahim Ethem Taşkaya2, Fatih Suna2, Can Barış Aker2, Ayhan Gazi Kalaycı2

Kronik karaciğer hastalıklarının tanısında, tedavi kararını belirlemede, prognoz tayininde karaciğer biyopsisi önemli
bir yer tutmaktadır. Çalışmamızda çocuk hastalarda yapılan karaciğer biyopsi endikasyonlarını, biyopsi öncesi yapılan tetkiklerini, biyopsi sonrası tanılarını retrospektif değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamızda 290 çocuk hastaya
biyopsi yapıldı, en sık metabolik/genetik hasatlık endikasyonu ile biyopsi yapıldı ve en sık görülen son tanı kronik
viral hepatit idi. Hiçbir hastada major komplikasyon görülmedi, 12 hastada minor kanama ve 1 hastada kendiliğinden
rezorbe olan hematom görüldü. Karaciğer biyopsisi kronik karaciğer hastalıkların tanısında önemli bir rolü vardır, bununla beraber invaziv bir yöntem olmasından ötürü biyopsi kararı çocuklarda dikkatli verilmelidir.

Keywords: karaciğer biyopsisi, çocuk, biyopsi endikasyonları, komplikasyonlar
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13. ULUSAL

P-22
Çocuklarda Nadir Bir Rektal Kanama Nedeni: Cap Polip
Fatma İlknur Varol1, Yılmaz Bilgiç2, Emine Saliha Ceylan3, Ayşe Nur Akatlı4, Meryem Uludağ4

Giriş: Cap polipozisi, inflamatuar granülasyon dokusunun ‘’Cap’’ olarak adlandırılan inflamatuar poliplerle karakterize
kolonun benign bir hastalığıdır. Özellikle çocuklarda prevalansı düşüktür. Cap polipozisi çocukluk da dahil olmak
üzere her yaşta, erkek cinsiyetine hafif bir tercih ile ortaya çıkabilmektedir. Tipik semptomlar arasında kabızlık, ishal
ve karın ağrısı bulunur. Semptomlar, en önemli ayırıcı tanı olan kronik inflamatuar bağırsak hastalığına çok benzer
olabilir. Cap polipozisinin nedeni hala belirsizdir ve spesifik tedavi henüz belirlenmemiştir. Çocuklarda nadir görülen
Cap polipozis olgusunu sunmak istedik.
Olgu: On iki yaşında erkek çocuğu, 1,5 yıldır konstipasyon, rektal prolapsus, kanlı gaita yapma şikayeti ile dış merkeze
başvurmuş ve rektal kanamaların devam etmesi üzerine kliniğimize yönlendirilmişti. Hastanın özgeçmişinde ayrıca
adenoidektomi mevcut soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde Ateş:36 C,° N:82 Atım/dk, S:24 /dk, Vücut
ağırlığı: 37 kg ( 50 P) Boy: 150 cm ( 10-25 P) sistem muayenesi doğal, rektal tuşede mukaza düzensiz ve anal kanalda
çepeçevre polipler ele geliyordu. Kolonoskopisinde anal kanalı sürküler tarzda saran polipoid lezyonlar gözlendi ve
polipler ‘’Endoskopik Submukozal Diseksiyon’’ ile diseke edilerek temizlendi. Histopatolojik değerlendirme inflamatuar ‘’Cap’’ polip ile uyumlu olarak geldi. Hasta klinik takibe alındı.
Sonuç: Çocuklarda nadir görülen Cap polipozunun etyopatogenezi ve doğal seyri büyük ölçüde bilinmemektedir. Çocuklarda nadir görülmesi nedeniyle dikkat çekmek istedik.

Keywords: cap polip, çocuk, nadir, benign polip
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13. ULUSAL

P-23
Nadir Bir Kolestaz Nedeni: Langerhans Hücreli Histiyositoz
Fatma İlknur Varol1, Merve Aladağ2, Emine Şamdancı3, Ahmet Sığırcı4

Giriş: Langerhans hücre histiyositozu (LCH), çeşitli organ sistemlerini etkileyebilen Langerhans hücrelerinin anormal
proliferasyonu ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Langerhans hücre histiyositozunda hepatik tutulum nispeten nadirdir ve genellikle yaygın bir sürecin bir parçası olarak ortaya çıkar. Kolestazla kendini gösteren Langerhans
hücreli histiyositoz olgusunu sunmak istedik.
Olgu: On dokuz aylık erkek hasta sarılık ve karında şişkinlik şikayetleri ile başvurduğu dış merkezden yönlendirilmişti.
Hikayesinde 15 gün önce sarılık şikayeti başlayan hastanın özgeçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde; vital bulguları normal, vücut ağırlığı:9,8 kg(10p), boy:77,5 cm(3-10 p), bilinci açık, genel durumu iyi, karaciğer
kot altından 4 cm palpabl ve splenomegalisi yoktu. Biyokimyasında T. bilirubin: 2,57 mg/dL, D.bilirubin: 1,93 mg/dL,
AST: 113,00 IU/L ALT: 68,00 IU/L ALP: 679,00 IU/L, GGT:389,00 U/L, ANA, LKM, AMA ve ASMA’sı negatifti. Ultrasonografide, Dinamik Karaciğer BT ve MRCP’sinde ana safra kanalında darlık ve intrahepatik safra yollarında dilatasyonlar mevcuttu. Karaciğer biyopsisinde karaciğere ait kesitlerde portal alanların fibröz bantlarla genişlediği safra duktus
proliferasyonunun, hafif – orta derecede kronik inflamasyonun ve portal ödemin olduğu tespit edildi. Biliyer darlık
için hastaya Perkütan Transhepatik Kolanjiyografi ile biliyer drenaj yapıldı. Hastanın takiplerinde saçlı deride, karında,
sırtta, pubik bölgede skuamlı, kurutlu papül ve plaklar, inguinal kıvrımlarda eritem tespit edilmesi üzerine yapılan cilt
biyopsisi sonucu LCH olarak raporlanandı. Hasta onkoloji servisine devir edildi
Sonuç: Kolestaz ile gelen LCH tanısı alan olgumuzu farkındalık oluşturmak için sunduk.

Keywords: kolestaz, Langerhans hücre histiyositoz, çocuk
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13. ULUSAL

P-24
Çölyak Krizi
İbrahim Ethem Taşkaya1, Fatih Suna1, Can Barış Aker1, Gönül Çaltepe1, Ayhan Gazi Kalaycı1

Giriş: Çölyak krizi, çölyak hastalığı nedeniyle ortaya çıkan ishal, elektrolit bozukluğu, hipoproteinemi ve ödem ile
tanımlanır. Çölyak krizi, hastalığın ağır formu olmasına rağmen görülme sıklığı oldukça nadirdir. Burada, daha önce
sağlıklı olan bir süt çocuğunda, çölyak krizi ile ortaya çıkan, yeni çölyak hastalığı olgusunu sunduk.
Olgu: 10 aylık erkek hasta, 15 gündür ishal nedeniyle başka bir sağlık kurumda takipli olan vakanın genel durumunun
kötüleşmesi nedeniyle acil servisimize sevk edildi. İshal öncesinde sağlık problemi olmayan olgu, ilk dört ay anne
sütü ve sonrasında bisküvi ve inek sütü ağırlıklı olarak beslenmiş. Acil servis değerlendirilmesinde, 9,5 kg (25-50p),
80 cm (90-97 p), ateş 36.8 derece, şuuru açık, etrafla ilgili, halsiz, cilt rengi soluk, O2 saturasyonu %98, KTA 120/R,
TA 70/40 mmHg, batın rahat barsak sesleri artmış, defans, hassasiyet ve organomegalisi yok, perineal alanda yaygın dermatiti var. Laboratuvar değerlerinde; sodyum 129 meq/L, potasyum 3.43 meq/L, albümin 2.4 mg/dl, pH 7.15,
HCO3 8.4meq/L olarak saptandı. Acil servise gelişinde serum fizyolojik ile yüklemesi yapıldı, bikarbonat içeren defisit
verildikten sonra idame sıvı tedavisi başlandı. Hipoalbuminemisi nedeniyle human albümin verildi. Beslenmesinde
laktozsuz mama başlandı. Gaita incelemesi normaldi ve kültüründe patojen bakteri üremedi Çölyak hastalığı serolojik tetkiklerinde, EMA (+++) (1/100), doku transglutaminaz Ig A &gt;200 geldi. Endoskopisinde, duodenum II. kısım
taraksı görünümde izlendi. Biyopside duodenum mukozasında kript hiperplazisi ve villüslerde silinme (Marsh 3b)
saptandı. Hastaya glütensiz diyetin yanında, metilprednizolon 2 mg/kg/gün başlandı. Kortikosteroid tedavisinin 7.
gününde ishal miktarı azalan vakanın steroid dozu azaltılarak kesildi, poliklinik kontrollerine gelmek üzere taburcu
edildi.
Sonuç: Çölyak hastalığı, şiddetli akut gastroenterit gibi başlayan çölyak krizi ile gelebilir. Metabolik bozukluklar düzelse bile tedaviye cevap vermeyen ağır gastroenterit hayatı tehdit eder. Ayırıcı tanıda çölyak hastalığı düşünülerek
serolojik tetkikler, endoskopik inceleme ve biyopsi bizi tanıya ulaştırır. Çölyak krizi, glütensiz beslenmeye hızlı cevap
vermeyebilir, birlikte kortikosteroid tedavisi de başlanmalıdır.

Keywords: Çölyak krizi, çölyak hastalığı,
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13. ULUSAL

P-25
Pankreas Başında Kitle Görünümü ile Prezente Olan Akut Pankreatitli Bir
Adolesan Hasta: Olgu Sunumu
Özge Toraman1, Melike Arslan2, Necati Balamtekin2

Akut pankreatit, ani başlangıçlı karın ağrısı, serumda ve/veya idrarda pankreas sindirim enzimlerinin yükselmesi ve
pankreasta radyografik değişiklikler ile karakterizedir. Çocuklarda görülme sıklığı giderek artmaktadır, insidansı yılda
100.000 kişi başına 3-13 vaka aralığındadır. Etiyolojisi erişkinlerden farklı olup, en sık olarak künt karın travmaları, sistemik hastalıklar, ilaçlar, safra taşları, enfeksiyonlar ve konjenital anomalilere bağlı görülmektedir. Pankreasta görülen
inflamatuar süreçler (kronik pankreatit, fokal otoimmün pankreatit, atipik akut pankreatit) karşımıza psödotümör
olarak çıkabilir. Bu olgu sunumunda, pankreas başında kitle görünümü ile prezente olan akut pankreatitli bir adolesan
hasta sunulmuş ve literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

Keywords: Akut Pankreatit, Psödotümör, Çocuk
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13. ULUSAL

P-27
Çölyak Hastalığının Nadir Bir Prezentasyonu: İnvajinasyon
Sibel Yavuz1, Cemil Oktay2

Amaç: Çölyak hastalığı, buğday, arpa, yulaf gibi tahıllarda bulunan gluten bileşenine karşı hassas bireylerde, gluten
alımının tetiklediği bir dizi immünolojik süreç sonrası, barsak mukozasının zedelenmesi ve malabsorbsiyonla sonuçlanan otoimmün bir hastalıktır (1). İnce barsak hastalığı olarak tanımlanmasına rağmen gastrointestinal sistem
dışı bulguların varlığı ile vücutta hemen hemen her sistemi etkileyebilmektedir. Son yıllarda invajinasyonunun tedavi
uygulanmayan çölyak olgularında hastalığın nadir bir klinik bulgusu olarak görüldüğü bildirilmektedir (2). Bu yazıda
glutensiz diyet tedavisine uymaması sonucu şiddetli karın ağrısı nedeniyle kliniğimize başvuran ve invajinasyon tanısı
alan bir olgu sunulmuştur.
Olgu: 1,5 yıl önce kabızlık nedeni ile yapılan tetkiklerinde anti doku transglutaminaz Ig A, anti dokutransglutaminaz
Ig G ve anti endomisyum antikor pozitif saptanması üzerine yapılan üst gastrointestinal endoskopisinde duodenum
mukozasında fissürleşme, pililerde düzleşme saptanması ve patolojisinde Marsh 3B olması üzerine çölyak hastalığı
tanısı konulduğu, glutensiz diyet önerilmesine rağmen olgunun bu diyete uymadığı öğrenilen sekiz yaşında kız hasta,
bugün başlayan şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı yakınması ile çocuk gastroenteroloji polikliniğimize başvurdu.
Fizik muayenesinde vücut ağırlığı: 19 kg (3-10p) ve boy:119 cm (3-10p) olan olgunun genel durumu orta, halsiz görünümde idi. Batın muayenesinde batın distandü ve yaygın hassasiyet mevcuttu. Laboratuvar incelemelerinde Hb:13,6
gr /dL, lökosit sayısı: 16140/mm3, trombosit sayısı: 197 000/mm3 idi. AST: 33 U/L, ALT: 33 U/L, albumin 4.2 gr/dL,
üre 14 mg/ dL, kreatinin 0,48 mg/dL, vitamin B12: 383 pg/mL, folik asit 14.7 ng/mL, idi. Batın ultrasonografisinde
yoğun gaz görünümü ve invajine olmuş barsak segmenti izlendi. İnvajinasyon tanısı ile takibe alınan olgunun izleminde invajinasyon görünümü spontan olarak düzeldi. Olgu taburcu sonrası dördüncü ayında olup poliklinikte sorunsuz
izlenmektedir.
Sonuç: Çölyak hastalığı intestinal motor fonksiyonlarda bozulmalara neden olmaktadır. Bunun sonucunda hipotonik
intestinal loplarda normal bağırsak peristaltizminin bozularak invajinasyon oluşumuna neden olabileceği düşünülmektedir (3). Bu nedenle şiddetli karın ağrısı ile başvuran çölyak hastalarında ayırıcı tanıda invajinasyon unutulmamalı ve diyet uyumu sorgulanmalıdır.

Keywords: çölyak, çocuk, invajinasyon
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13. ULUSAL

P-28
Koşarken Düşen Bir Çocuğun Başına Neler Gelebelir? Akut Apandisit mi?,
Komplike Pankreatit Psödokist Rüptürüne Bağlı Peritonit mi?
Hanife Ayşegül Arsoy1, Zeynep Beyza Kuşku2, Fatih Çelik3

Giriş: Çocuklarda son yıllarda akut pankreatit insidansı artış göstermektedir. Etiyolojik çalışmaların incelendiği bir
derlemede ilk 6 neden arasında, %17 ile travma çocuklarda akut pankreatit etyolojisinde 2. sırada yer almaktadır. Künt
veya penetran travma pankreasa zarar verebilir, ancak bu yaralanmalar pankreasın retroperitoneal yerleşimi nedeniyle
nadirdir.Travmaya bağlı akut pankreatit gelişen,komplikasyonları nedeniyle zorluklar yaşadığımız olgumuzu sunduk.
Olgu:9 yaş kız olgu, koşarken taş üzerine düşme,sonrasında başlayan karın ağrısı, kusma şikayetleri ile başvurdu.
Muayenesinde epigastrik hassasiyet mevcuttu. Tetkiklerinde; amilaz:1615 U/L,Lipaz:1127U/L,wbc:19.100 idi.Batın
USG’u normaldi.İzlem 3.gününde amilaz/lipaz değerlerinde gerileme ve oral alımın iyi olması üzerine taburculuğu
planlan olgunun takibinde karın ağrısı arttı,7.günde amilaz/lipaz değerlerinde 10 kat üzerinde yükseklik,USG’de bağırsak anslarında sıvı mevcuttu, BT’de panreas normal, MRCP’de pankreas başı düzeyinde 4*3mm boyutunda pankreatik kanal kaynaklı divertiküler dolum fazlalığı saptandı.İzlem 13.günde karın ağrısı artan, destek tedavilerine rağmen,
genel durum bozukluğu, hafif dispne ve taşikardisi gelişen olgunun tetkiklerinde crp,sedimantasyon artışı,akciğer
grafisinde hafif plevral effüzyon saptandı.USG’de sağ alt kadranda 12mm çapında komprese olmayan kalın duvarlı
haraketsiz barsak ansı, akut apandisit ile uyumlu saptandı,tekrarlanan USG’de aynı görünüm izlendi.Acil laparaskopik
operasyonda;apendiksin retroçekal yerleşimli olduğu,enflame ve perfore olmadığı,sağ üst kadranda karaciğer,kolon
ve omentumun gato ile batın duvarına ciddi yapışıklık gösterdiği,yaygın enflamasyon olduğu,batın duvarına yakın bir
yerden pürülan içerik sızdığı görüldü.Pankreasın enflame ve ödemli olduğu,pankreas başının çevresinde enflamasyon
ve 2cm kistik yapı palpe edildiği,kistin retroperitondan duodenumun altına batın sağ tarafına uzanmış ve duvarının
nekroze olup açıldığı,kist içeriği irrige edildikten sonra dren kateteri yerleştirildiği ameliyat notlarından öğrenildi. Dren
örneği amilazı:30000U/L saptandı.Pankreas psödokist rüptürüne bağlı peritonit gelişen olguya sefoperazon,amikasin,metronidazol başlandı.İzlemde kliniği gerileyen olguya,enteral beslenme başlandı.İzlem 17.günde amilaz/lipaz,
crp ve prokalsitonin artışı, dren örneği amilazı:100.000U/L olması üzerine meropenem ve vankomisin başlandı,beslenmesi kesildi.N/G sonda,drenden artarak gelenleri devam etmesi üzerine oktreotid başlandı.İzlem 27.günde N/G
sonda ve drenden gelenleri azaldı,amilaz/lipaz geriledi,enteral beslenme başlandı,oktreotid kesildi.İzlem 35.günde
tamamen oral beslenen,şikayeti olmayan,amilaz/lipaz değerleri 3-5 kat yüksek seyreden olgu,dreni ile oral amoksisilin+klavulanat tedavisi ile taburcu edildi.İzlem 2.ayında dreni çekildi.İzlem 6.ayında şikayeti olmayan olgunun,USG’de
pankraes tamamen normaldi.
Sonuç: Literatür incelememizde,USG ile akut apandisit tanısı alan operasyonda akut apandisit saptanmayan pankreatite bağlı, bilyer, enfeksiyöz peritonit olguları olduğunu gördük.Bu olgularda da bizim olgumuzda olduğu gibi, duodenumun altından sağ parakolik oluk ve sağ ileak alan içinde inflamatuar sıvı birikimi ile peritoneal inflamasyon olduğu
belirtilmiştir.Bu görünümün akut apandisiti taklit ettiğini düşünmekteyiz.

Keywords: Akut apandisit, pankreatit, peritonit, psödokist
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P-29
Down Sendromu, Akut Lenfoblastik Lösemi Ve Hepatit C Enfeksiyonuna Sahip
Çocuk Hastanın Direkt Etkili Antiviral ile Tedavisi
Ayberk Selek1, Melike Arslan2, Orhan Gürsel3, Necati Balamtekin2

Dünya çapında milyonlarca insan, hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma yol açabilen hepatit C’den muzdariptir.
HCV’nin yedi farklı genotipi vardır, belirti ve semptomların genotipler arasında oldukça benzer olduğu bulunmuştur,
ancak genotip 3, daha yüksek hepatik steatoz ve ilerleyici karaciğer hastalığı riski ile ilişkilidir. Genotip 1 (alt tip 1b) ülkemizde en çok görülen genotiptir ve diğer genotiplere göre antiviral tedaviye daha dirençlidir. HCV, kontamine kan ve
kan ürünlerine maruz kalma yoluyla büyük ölçüde parenteral olarak bulaşır. Lösemili hastalarda sık kan transfüzyonu
ihtiyacı nedeniyle HCV enfeksiyonu riski artar. Doğrudan etkili antiviraller, HCV enfeksiyonunun tedavisinde artan etkinliği ile birlikte, 12 yaşından büyük çocuklarda yeni bir tedavi yaklaşımı haline gelmiştir. Bu yazıda sunduğumuz hasta, rutin kan testlerinde saptanan yüksek transaminaz düzeyleri araştırılırken Hepatit C enfeksiyonu tanısı alan Akut
Lenfoblastik Lösemi (ALL) ve Down Sendromlu 9 yaşında bir erkek çocuktur. Hasta, 8 hafta süreyle doğrudan etkili
antiviral glekaprevir (250 mg / gün) ve pibrentasvir (100 mg / gün) kombinasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Keywords: Doğrudan Etkili Antiviral, Down Sendromu, Hepatit C enfeksiyonu, Çocuklar
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Ailesel Glukokortikoid Eksikliği: Neonatal Kolestazin Nadir Bir Nedeni
Meltem Gümüş1, Fuat Buğrul1, Halil Haldun Emiroğlu1

Giriş: Kolestatik hastalıklar yenidoğan döneminde ciddi mortalite ve morbiditeye neden olan bir grup hastalıktır. Klinik
ve histo-patolojik bulguların genellikle özgül olmaması nedeniyle tedavi ve prognoz açısından farklılıklar gösteren bu
hastalıklara tanı konulması güç olabilmektedir. Adrenal yetmezlik mutlak veya göreceli olarak adrenal kortizol üretimi
eksikliği ile karakterize bir durumdur. Biz nadir görülen primer adrenal yetmezliğe bağlı ortaya çıkan neonatal kolestazlı bir olguyu sunmak istedik.
Olgu Sunumu: 36. gebelik haftasında doğan, solunum sıkıntısı ile yenidoğan yoğunbakım yatışı sırasında direkt hiperbilirubinemisi tespit edilen hastanın anne ve babasının teyze çocukları olduğu ve bir erkek kardeşinin 18 aylıkken aniden hayatını kaybettiği öğrenildi. Neonatal kolestaz ayırıcı tanısına giren hastalıklar açısından araştırıldı. İnfeksiyon,
ekstrahepatik safra yolu hastalıkları, karaciğeri ilgilendiren doğuştan metabolik hastalıklar vb yenidoğan kolestaz
nedenleri dışlandı. Kortizol değerinin 0.111 µg/dl olması tanıyı destekledi. Primer ve sekonder ayırımı için ACTH uyarı
testi ile primer adrenal yetmezlik tanısı konuldu. Hastaya fizyolojik dozda günlük hidrokortizon tedavisi başlandı. Tedavi ile kolestaz kliniği tamamen düzeldi. Hastanın genetik analizi sonucunda tüm ekzom dizileme analizi ile MRAP
geninde homozigot ENST303645: c.106+1delG; (rs1476574441) varyantı tespit edilmiştir. Otozomal resesif olan Ailesel Glukokortikoid Eksikliği tip 2 tanısı konulmuştur.
Sonuç: Primer adrenal yetmezlik nadir görülen neonatal kolestaz nedenlerindendir ve doğrudan adrenal yetmezlikten
kaynaklanır. Ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Tanının erken konulması adrenal acil durumların belirlenmesini ve engellenmesini sağlar. Tedavinin amacı, hastanın günlük ihtiyaçlarına göre ayarlanmış fizyolojik kortizol salgılama modelini yakından taklit eden bir hormon replasman rejimi oluşturmaktır. Hidrokortizon tedavisi ile klinik ve laboratuvar
bulgularda hızla düzelme olması erken tanı ve tedavinin önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır.

Keywords: Adrenal yetmezlik, Kolestaz
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Gestasyonel Alloimmün Karaciğer Hastalığı Tanısı Alan 2 Olgu
Duygu İskender Mazman1, Arzu Meltem Demir1, Burcu Hıdımoğlu1, Burcu Berberoğlu Ateş1, Gülin Hızal1, Aysel Ünlüsoy
Aksu1, Selim Dereci1, Esra Karakuş2, Nesrin Turhan2, Şamil Hızlı1

Deneyim ve hedefler: Gestasyonel alloimmün karaciğer hastalığı (GALD), yenidoğan döneminde görülen ciddi bir
durumdur. Fetal antijenler ile immünize olan annelerde IgG tipi antikorlar oluşur. Bu antikorlar intrauterin 12. haftadan
itibaren plasentayı geçerek fetal karaciğer antijenlerine bağlanır, kompleman aracılı hepatosit hasarına ve sonuçta
ölüme yol açar. Burada GALD tanısı alan 2 hastamız sunulmuştur.
Metodlar: Olgu 1: İki aylık kız bebek kolestaz nedeniyle hastanemize gönderilmişti. Sekizinci gebelikten üçüncü yaşayan olarak miadında 3200 gram doğan hastanın genel durumu kötü, ağır malnutre (vücut ağırlığı 2800 gram), turgor
ve tonusu ileri derecede bozuk, karaciğer 3 cm ele geliyordu. Laboratuvar tetkiklerinde trombositopeni (PLT 18.000/
mm3), metabolik asidoz (pH 7.03, HCO3 13.4), hipoglisemi (KŞ 56 mg/dL), hiponatremi (Na 124 mEq/L), hipopotasemi (K 2.6 mEq/L), hipokloremi (Cl 83 mEq/L), kolestaz (T.bil/D. Bil 5.5/4.5 mg/dL), hipoalbuminemi (T.prot/albumin
3.4/2.4 g/dL), INR 1.7 saptandı. Abdominal ultrasonografide (USG) karaciğer parankimi heterojen görüldü. Öyküde
tekrarlayan düşükler olması nedeniyle GALD ön tanısıyla bakılan ferritin yüksek (36.167 µg/ml, N: 50-200) olan hastaya 1 gr/kg’dan IVIG verildi. Hipotansiyon nedeniyle çift hacimli kan değişimi yapılamadı. Hasta yatışının 3. gününde
sepsis ve multiorgan yetersizliği nedeniyle kaybedildi. Postmortem karaciğer biyopsisinde belirgin demir birikimi ve
fibrozis izlendi.
Olgu 2: Postnatal 16.günde kliniğimize sarılık nedeniyle getirilen hastanın fizik muayenesinde asit, karaciğer 6 cm,
dalak 4 cm büyük saptandı. Ailenin ilk 2 bebeği intrauterin dönemde kaybedilmişti. Laboratuvar incelemelerinde hipoglisemi (KŞ 40 mg/dL), metabolik asidoz (pH 7.1, HCO3 15), trombositopeni (PLT 20.000 mm3), kolestaz (T.bil/D.
bil 13.1/5 mg/dL), INR 2.5 saptandı. USG’de karaciğer parankim ekojenitesi grade 1 artmıştı. Ferritin 8000 µg/ml olan
hastaya 2 kez IVIG verildi. Hasta postnatal 2. ayda multiorgan yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Postmortem karaciğer
biyopsisinde fibrozis izlendi.
Sonuçlar: Yenidoğan döneminde GALD hipoglisemi, trombositopeni ve karaciğer yetmezliği ile gelebilmektedir. Karar: GALD yenidoğan döneminde akut karaciğer yetmezliğine yol açan en sık durumlardan biri olup, fetal kayıp, ölü
doğum veya neonatal akut karaciğer yetmezliğinde akla gelmelidir.

Keywords: alloimmün karaciğer hastalığı, yenidoğan
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Abernethy Sendromu Olan Bir Olgu
Mahmut Esat Tülüce1, Ali İşlek1, Gökhan Tümgör1, Umur Anıl Pehlivan2, Süreyya Soyupak2

Giriş: Abernethy sendromu, splanknik venöz sistemden gelen kanın karaciğeri kısmen veya tamamen bypas ederek
konjenital bir portosistemik şant aracılığı ile direk olarak sistemik bir vene açıldığı, portal venöz sistemin nadir görülen bir anomalisidir. Burada tesadüfen tanı almış Abernethy sendromu olan bir olgu sunuldu.
Olgu: Beslenme yetersizliği ve ateş etiyolojisi araştırılan …. günlük olgu portal doppler ultrasonografisinde portosistemik şant saptanması nedeni ile değerlendirildi. 40 gestasyon haftasında normal vajinal yol ile doğan hastanın,
bu yakınmalarla 5 gün yatırılarak izlendiği, doğum sonrasında da solunum sıkıntısı ve hipoglisemi nedeniyle 20 gün
yenidoğan yoğun bakımda takip edildiği öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu iyi, aktif, sistem muayeneleri doğaldı, hepatomegalisi veya splenomegalisi yoktu. Karaciğer fonksiyon testleri ve transaminazları normal
sınırlarda idi. Portal doppler incelemede sağ portal ven sağ lob dalının anterior segmenti ile orta hepatik ven arasında
2,5 mm çapa ulaşan şant izlendi. Portal vende hepatopedal akım paterni ile normal karaciğer parankimi izlendi. Abernethy sendromu tanısı konulan olgu takibe alındı.
Tartışma: Abernethy sendromunda klinik, şanttan geçen kan akımının oranına göre değişmektedir. Klinik yelpazesi
asemptomatik hastadan, çoklu organ yetmezliği gelişen hastaya kadar farklılık göstermektedir. Burada sunulan olgu
asemptomaitk olup farklı bir nedenden yatışı sırasında tesadüfen şant saptanmıştır. Hastalığın yaklaşık prevalansı
30000 canlı doğumda 1’dir. Eğer şant portal venin dalları ile hepatik ven veya vena cava inferior arasında ise intrahepatik konjenital portosistemik şant olarak tanımlanmakta, eğer şant direk ana portal venden çıkıyorsa veya portal ven
hiç oluşmamışsa ekstrahepatik konjenital portosistemik şant olarak tanımlanmaktadır. Ekstrahepatik şantlar iki alt
gruba ayrılmaktadır; tip 1 de intrahepatik portal yapı hipoplazik veya hiç oluşmamıştır ve portal venöz kanın tamamı
sistemik vene şant olur, tip 2 de ise karaciğerin bir kısmı perfüze olmaktadır ve kısmi şant mevcuttur. Eğer portal
ven konjenital olarak oluşmamışsa şant tip 1A, eğer süperior mezenterik ven ve splenik ven birleşerek direk olarak
inferior vena kavaya açılıyorsa şant tip 1B olarak adlandırılmaktadır. Bizim olgumuzda yapılan ultrasonografi hastalığın intrahepatik formu ile uyumlu idi. Ekstrahepatik şantlara sıklıkla başka konjenital anomaliler eşlik etmektedir.
Hastaların izleminde büyüme gelişme geriliği, portosistemik ensefalopati, hepatopulmoner sendrom veya pulmoner
arteryal hipertansiyon ile birlikte konjestif kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Bu açıdan hastanın düzenli aralıklarla
izlemi gerekmektedir.
Sonuç: Abernethy sendromu, çeşitli anatomik tipleri olan nadir bir anomalidir. Bazı tipleri ilerleyici karaciğer hastalığı,
klinik karaciğer yetmezliği bulguları veya konjestif kalp yetmezliğine neden olabileceğinden takipleri önerilir.
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Otizm Tanılı Bir Hastada Rapunzel Sendromu
Anna Carina Ergani1, Meltem Gümüş2, Reyhan Gümüştekin1, Metin Gündüz2, Halil Haldun Emiroğlu1, Fatma Özcan
Sıkı2

Karın ağrısı, beslenememe ve kusma yakınmaları ile başvuran ve psikiyatrik sorunları da olan çocuk hastalarda trikobezoar ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Rapunzel sendromu, trikobezoarın mideden başlayarak ince bağırsağa, hatta
kolona kadar uzanabilen ve seyrek görülen bir şeklidir. Trikotilomani ve trikofaji öyküsü olan otizm tanılı 9 yaşındaki
kız hasta Rapunzel sendromu saptanması nedeni ile sunulmuştur. Otizm tanılı 9 yaşındaki kız hasta beslenememe,
tartı kaybı, halsizlik ve mide bulantısı yakınmaları ile hastanemiz çocuk acil polikliniğine başvurdu. Öyküsünde 3 aydır
devam eden saçlarını keserek yeme alışkanlığı, erken doyma, iştahsızlık ve ağız kokusu olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde karın palpasyonunda sol hipokondriyumdan epigastriuma doğru uzanım gösteren hassas olmayan sert
bir kitle haricinde özellik saptanmadı. Ayakta direkt karın grafisi incelemesinde, genişlemiş ince bağırsak ansları ve
midede oldukça büyük bir yumuşak doku yoğunluğu, çoklu hava-sıvı seviyeleri ile karında yaygın ve çoğunluğu milimetrik ikisi ise 2 cm boyutlarında olan boncuk, çivi veya iğneyi düşündüren radyopak odaklar görüldü (Resim 1). Karnın kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesinde mideyi tamamen doldurarak duodenum üçüncü bölümüne
(pars horizontalis) kadar uzanan içerisinde metalik yabancı cisimler içeren yoğun bezoara ait görünüm ile birlikte ince
bağırsak ve kolon anslarında intraluminal çok sayıda milimetrik boyutlarda nodüler yabancı cisme ait olabilecek hiperdens odaklar saptandı (resim 2). Mideden jejunumun üst kısmına kadar uzanan (72 cm) trikobezoar laparoskopik
olarak olarak çıkartıldı (Resim 3). Rapunzel sendromu seyrek görülen bir hastalık olmasına rağmen, özellikle trikofaji
veya trikotilomani öyküsü olan otizmli çocuklarda teşhis için akılda bulundurulmalıdır. Laparotomi, en uygun tedavi
seçeneği olarak kabul edilir. Nüksü önlemek için uzun süreli takip ve çocuk psikiyatrisi kontrolü önerilmektedir.
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Akut Pankreatitli Çocukların Klinik Profili ve Prognozu: 8 Yıllık Tek Merkez
Deneyimi
Osman Karlı1, Merve Usta2, Dilek Güller2, Nafiye Urgancı2

Giriş ve amaç: Akut pankreatit (AP) artan sıklıkta tanı alan, pankreasta lokal hasar, sistemik enflamatuvar yanıt sendromu, çoklu organ yetersizliğine neden olabilen enflamatuvar hastalıktır. Çocuklarda erişkinlerdeki kadar ağır seyretmese de ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu çalışmada AP’li çocukların demografik, etiyolojik, klinik, laboratuvar,
görüntüleme özelliklerinin, tedavi ve prognozun incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tek merkezli, kesitsel geriye dönük çalışmamıza Ocak 2011- Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemiz çocuk gastroenteroloji servisine ‘INSPPIRE’ kriterlerine göre AP tanısıyla yatırılan 64 hasta alındı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 11,5±4,1 yaş %56,3’ü (n=36) erkekti. En sık şikâyet karın ağrısıydı (%96,9).
Etiyolojide idiyopatik (%51,5), pankreatobiliyer %20, sistemik hastalıklar %10,9, metabolik nedenler %6,2, enfeksiyon
%6,2, ilaç %4 oranındaydı. Hastalar komplikasyon olan, olmayanlar ve hastanede kalış süreleri (HKS) &gt;7 gün, ≤ 7
gün olmak üzere alt gruplara ayrıldı. Hastaların amilaz ve lipaz değerleri 666±663 U/L, 1274±1653 U/L’di. Amilazın ve
lipazın normale dönme süresi sırasıyla 9,7±9,2 gün, 8,2±8,6 gündü. Amilaz ve lipaz düzeyleriyle komplikasyon gelişimi
arasında ilişki saptanmadı. Hastaların %32’sinde lökositoz, %57’sinde CRP yüksekliği görüldü. Komplikasyon gözlenenlerde lökosit, CRP, total/direkt bilirubin, HKS, yoğun bakım ünitesi(YBÜ)’de izlenme ve enteral beslenme başlanma
zamanı(EBBZ) anlamlı yüksekti. Olguların %90,6’sı ultrasonografi (USG), %48,4’ü tomografi (BT) %43,3’si manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRKP) ile değerlendirildi. Hastaların %20’sinin USG’si, %2’sinde BT, %7,8’inde MRKP
normaldi. Başlangıçta tüm hastaların enteral beslenmesi kesildi. EBBZ 2,5±1,8 gündü. HKS&gt; 7 gün olan grupta
EBBZ, komplikasyon gelişme, YBÜ yatışı anlamlı olarak yüksekti. HKS &gt;7 gün olan grupta lipaz normalleşme zamanı anlamlı olarak daha yüksekti. Hastaların HKS 9,1±6,6 gündü, %15,6’sı YBÜ’de izlendi. Komplikasyon %18,7’sinde
gelişti; sepsis %7,8, plevral efüzyon %4,6, pankreatik apse %1,5, psödokist %1,5, pankreatik nekroz %1,5, yaygın damariçi pıhtılaşma %1,5 oranındaydı. Bir hastada (lösemi tanılı) ölüm gözlendi.
Sonuç: AP’de komplikasyon gözlenen hastalarımızda lökosit, CRP, total/direkt bilirubin değeri, HKS, YBÜ’de izlenme
ve EBBZ anlamlı yüksekti. Enteral beslenmeye mümkün olan en kısa sürede başlanması komplikasyonların azaltılmasını, HKS’nin kısalmasını sağlayacaktır.
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Safra Kesesi Agenezisi Saptanan İki Olgu
Fatih Suna1, İbrahim Ethem Taşkaya1, Can Barış Aker1, Gönül Çaltepe1, Ayhan Gazi Kalaycı1

Amaç: Safra kesesi agenezisi safra kanallarının en az görülen konjenital malformasyonudur. Prevalans % 0,007 ile
0,013 arasında değişmektedir. Kesin patogenezi bilinmemekle birlikte safra kesesi ve sistik kanalın oluşumundan
sonra rekanalizasyondaki duraksamaya bağlı geliştiği düşünülmektedir. Hastaların çoğu yaşamları boyunca asemptomatik kalır, % 23-50 si kolesistit veya kolelitiazis semptomları ile ortalama 4. dekatta semptomatik olabilmektedir.
Nadir saptanmaları nedeniyle asemptomatik 2 safra kesesi agenezisi olgusunu sunmak istedik.
Olgu 1: On günlük kız hasta, antenatal USG’de safra kesesi izlenemediği için başvurdu. Herhangi bir şikayeti yoktu.
Laboratuvarında GGT:214 U/L AST: 86 U/L ALT:24 U/L ve fizyolojik sınırlarda indirekt bilirubinemisi mevcuttu. Batın
USG de safra kesesi izlenemedi, intra ve ekstrahepatik safra yolları normal kalibrasyonda izlendi. Hasta akolik gaita
açısından izleme alındı, hiç akolik gaitası olmadı. Tekrarlayan USG lerde de safra kesesi izlenmedi. İkinci ayda GGT’si
66 U/L’ye geriledi. Üç aylıkken çekilen MRCP sinde de safra kesesi izlenmedi, intra ve ekstrahepatik safra yolları normal izlendi.
Olgu 2: Bir aylık erkek hasta, antenatal USG’sinde safra kesesi izlenemediği için başvurdu. Herhangi bir şikayeti yoktu.
Fizik muayenesinde patolojik bir bulgu yoktu. Biyokimyasal parametreleri tamamen normaldi. İki aylıkken tekrarlanan
tetkiklerinde de patoloji saptanmadı. Şu an 2.5 aylık olan hastanın takipleri devam etmektedir.
Sonuç: Her iki hasta da biliyer atrezi açısından yakın takip edilmiş, ilk olgunun tanısı MRCP ile de desteklenmiştir.
Çoğunlukla asemptomatik seyreden safra kesesi agenezisi olgularının %23-50 si oddi sfinkter disfonksiyonuna bağlı,
yetişkin yaşlarda semptomatik olmakta ve çoğunlukla kolesistektomi için cerrahi uygulanmaktadır. Antenatal ve neonatal dönemde saptandığında biliyer atrezi ayırıcı tanısı açısından hastaların ilk aylarda yakın takibi uygundur.
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İnfluenza Virüs A (H1N1) İlişkili Pankreatit Atağı: Üç Olgu Sunumu
Gül Şeker1, Sinem Kahveci Çeleik1, Fatih Dinç1, Yeşim Öztürk1

Giriş: Çocukluk çağında akut pankreatit (AP), sistemik hastalıklar, travma, ilaçlar, enfeksiyonlar ve anatomik bozukluklara bağlı olarak görülmektedir. Bu çalışmada aynı zaman diliminde influenza A virüsü enfeksiyonu ile ilişkili pankreatit tanısı almış üç olgu sunularak literatür gözden geçirilmiştir.
Olgu 1: Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan dört yaşında kız olgu, ateş yüksekliği, epigastrik bölgede ağrı yakınmalarıyla başvurduğunda kan amilaz düzeyi 658 U/L (28-100 U/L), lipaz 1529 U/L (0-38 U/L), C-reaktif protein:
5,7mg/L (0,2-5 mg/L) bulundu. Nazal sürüntü örneğinde PCR ile influenza virüs A saptandı. Batın BT incelemesinde
pankreasta özellikle kuyruk kesiminde hacimli görünüm izlendi. INSPPIRE kriterleri ile AP tanısı kondu. Enfeksiyon ve
pankreatit etyolojisine yönelik tetkikleri olağan bulundu.
Olgu 2: İlk olgunun 11 yaşındaki ablası kardeşinden iki gün sonra ateş ve benzer karın ağrısı yakınmalarıyla başvurdu.
Anamnezde altı yıl önce bir kez pankreatit geçirme öyküsü mevcuttu. Başvuru anında kan amilaz düzeyi 457 U/L,
lipaz 985 U/L, C-reaktif protein: 0.5mg/L bulundu. Ateş ve tekrarlayan pankreatit etyolojisine yönelik tetkikleri olağandı. Nazal sürüntü örneğinde PCR ile influenza virüs A saptandı. Batın BT incelemesinde pankreas kuyruk kesimi
diğer düzeylere kıyasla hacimli bulundu. OLGU 3: Tıp 1 hiperlipidemi tanısı ile takip edilen üç yaşında kız olgu, ateş
ve kusma yakınmalarıyla başvurdu. Daha önce beş kez pankreatit geçirme öyküsü mevcuttu. Kan amilaz düzeyi: 657
U/L, lipaz 1775 U/L, ve C-reaktif protein: 1.2 mg/L Trigliserid 406 mg/dL, LDL 102 mg/dL idi. Nazal sürüntü örneğinde
PCR ile influenza virüs A saptandı. Olgunun tekrarlayan pankreatit nedeninin tip 1 hiperlipidemi olduğu ancak araya
giren H1N1 enfeksiyonunun atağı tetikleyebileceği düşünüldü. Her üç vakada da pankreatit seyri hafifti, destekleyici
tedavi ile düzelme sağlandı. Olgular bir yıl süreyle izlendi ve komplikasyon saptanmadı.
Tartışma: İnfluenza A virüsünün pankreatitle ilişkisi nadir de olsa literatürde bildirilmiştir. Sunulan bu üç olgu ile influenza A virüsünün hafif seyirli, komplikasyonlara neden olmayan pankreatite yol açabileceği ve/veya pankreatit atağını
tetikleyebileceği düşünülmüştür.

Keywords: Pankreatit, İnfluenza virüs A, H1N1, çocuk
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P-37
Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Karaciğer Etkilenmesinin Araştırılması
Gül Şeker1, Sinem Kahveci Çelik1, Yeşim Öztürk1

Giriş: Çölyak olgularında değişen oranlarda karaciğer etkilenmesi olduğu bilinmektedir. Asemptomatik transaminaz
yüksekliğinden siroza kadar geniş bir yelpazede yer alan olgular bildirilmiştir. Ayrıca eşlik eden hepatosteatoz ve
otoimmun karaciğer hastalıkları da önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada bölümümüzde Çölyak hastalığı (ÇH) tanısı
almış çocuklarda karaciğer etkilenmesinin sıklığı ve klinik özellikleri araştırılmıştır.
Metot: Bir-18 yaş arası serolojik ve histolojik olarak ÇH tanısı almış ve takip edilen olguların tıbbi kayıtları geriye dönük
olarak incelenerek, öykü, fizik inceleme, serum doku transglutaminaz ve endomisium antikor, duodenum histolojisi,
karaciğer fonksiyon testleri ve görüntüleme bulguları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 111 olgu dahil edildi. Olguların 71’i kız (%64), 40’ı erkek (%36), başvuru yaş ortalaması 7.1 ±4.3
(1-18) yıl idi. İzlem süresi 41.2 ±53.4 (2-192) ay idi. Olguların %29’u beş yılın üzerinde izlenmişti. Tanı anında beş olguda (%4.5) ALT yüksekliği vardı. İzlemde üç olgunun ALT değerlerinin normal aralığa gerilediği gözlendi. Dört olguda
(%3.7) ise GGT yüksekliği saptandı. ALT ve GGT yüksekliği birlikte gözlenen iki olguya karaciğer biyopsisi yapılarak
sklerozan kolanjit tanısı konuldu. Olguların 50’sine (%45) abdominal ultrasonografi yapılmıştı. Ultrasonografi yapılan
olguların dördünde (%3.6) hepatomegali ve ikisinde (%1.8) safra yollarında dilatasyon tespit edildi. Hepatosteatoz
izlenmedi. Abdominal ultrasonografide izole hepatomegali bulunan dört olgunun ALT ve GGT yüksekliği yoktu.
Sonuç: Çölyak hastalığı olan çocuklarda tanı anında %8 karaciğer ilişkili bulgulara rastladık. Beş yılın üzerinde izlenen
%29 olguda yeni karaciğer etkilenmesi gözlenmedi.

Keywords: Çölyak hastalığı, karaciğer, çocuk, transaminaz yüksekliği
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P-38
Karaciğer Transplantasyonu Sonrası De Novo Çoklu Gıda Alerjisi Gelişen Bir Olgu
Gül Şeker1, Sinem Kahveci Çelik1, Yesim Öztürk1

Giriş: Solid organ transplantasyonu sonrası gelişen besin alerjisi ilk olarak 1997 yılında karaciğer ve böbrek nakli
sonrasında bildirilmiştir. Karaciğer transplantasyonu sonrası besin alerjisi gelişme riski olgu serilerinde %4-38 olarak bildirilmektedir. Atta yatan mekanizma için birçok yolağın etkili olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde iki mekanizma ön planda kabul görmüştür. Birincisi, donör gıda alerjisinin organ alıcısına pasif transferi (donör IgE veya
lenfositlerinin transferi); ikincisi ise gıda antijenine karşı tolerans kaybına bağlı gelişen yeni gıda alerjisidir. Burada
10 aylıkken canlı vericiden karaciğer transplantasyonu yapılan ve 20 aylıkken çoklu besin alerjisi geliştiren bir olgu
üzerinden literatür gözden geçirilmiştir. Olgu: Üç yaş-5 aylık erkek olgu, beslenme sonrası dudakta şişlik yakınmasıyla
başvurdu. On aylıkken biliyer atrezi nedeniyle canlı vericiden karaciğer transplantasyonu yapılan olgu bölümümüzde
takrolimus, mikofenolat mofetil, levotiresetam tedavileriyle sorunsuz izlenirken, 20 aylıkken yumurta yedikten hemen
sonra gelişen dudakta şişlik yakınması ile acil servise başvurmuştu. Daha önce yumurtayı sorunsuz tüketen olguda
eşlik eden diğer sistemlere ait bulgular gözlenmemişti. Daha sonra farklı zamanlarda bal ve tahin karışımı, mayonez
soslu mısır tüketimi ile dudak ve gözlerinde şişlik gelişmişti. Olgunun Spesifik IgE FX5: 10,3 (0.35) kU/L, Spesifik IgE
Yumurta sarısı: 10,6 (0.35) kU/L, Yumurta akı: 20,6 (0.35) kU/L, Süt: 1,35 (0.35) kU/L saptandı. Deri Prick testinde;
Epidermal standart solüsyonlar ile yapılan testler &gt;3 mm pozitif kabul edildi. İnek sütü: Negatif, Yumurta akı: 5
mm, Yumurta sarısı: 3 mm, Buğday unu: 2 mm, prick to prick(ptp) inek sütü: 4 mm, yumurta akı: 7 mm, yumurta sarısı:
2 mm, Fındık: 7 mm, Fıstık: 8 mm gözlendi. Olgunun diyetinden yumurta, fıstık ve fındık çıkarıldı. Olgu iki yıldır diyet
tedavisi ile sorunsuz izleniyor.
Tartışma: Organ alıcılarının, nakil sonrası yeni gıda alerjileri açısından riskini öngörmek için organ bağışçıları gıda
alerjileri açısından sorgulanmalıdır. Donörde besin alerjisine ait bulgu olmasa da solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda yeni besin alerjisi gelişebileceği akılda tutulmalı ve bu açıdan hastalar izlenmelidir.

Keywords: Karaciğer transplantasyonu, takrolimus, çoklu gıda alerjisi, çocuk
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P-39
Çölyak Hastalığı, Ülseratif Kolit ve Primer Sklerozan Kolanjit Birlikteliği
Gül Şeker1, Sevcan İmam1, Sinem Kahveci Çelik1, Yeşim Öztürk1

Giriş: Çölyak hastalığı (ÇH) ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBH), patogenezine katkıda bulunan genetik, çevresel ve
immünolojik faktörlerle karmaşık etyolojiye sahip gastrointestinal sistemin kronik inflamatuvar durumlarıdır. Çölyak
hastalığı, ülseratif kolit ile primer sklerozen kolanjit (PSK) arasında iyi bilinen bir ilişki vardır. Primer sklerozan kolanjitli çocukların % 70-85’i IBH mevcuttur. Literatürde IBH ve PSK’li olguların % 9’unda ek otoimmün bulgular tanımlanmıştır. Burada bu üç hastalığın birlikte gözlendiği bir olgu tartışılmıştır.
Olgu: 11 yaş erkek olgu, iki ay öncesinde başlayan ishal şikayetiyle başvurdu. Doku transglutaminaz antikoru pozitif
saptanan olgunun ince bağırsak histolojisi ÇH ile uyumluydu. Glutensiz diyet ile takibinin 3. ayında kanlı ishal gelişen
olgunun kolonoskopisinde ülseratif kolit ile uyumlu bulgular gözlendi. Olgunun kanlı ishal etiyolojisi araştırılırken
karaciğer fonksiyon testlerinde artış (AST: 183 U/L (0-50), ALT: 222 U/L (0-50), GGT:187 U/L (3-22),ALP: 347 U/L (86315)) olması nedeniyle yapılan viral serolojik değerlendirilmesi, serum bakır ve seruloplazmin düzeyi normal bulundu.
İzleminde abdominal ultrasonografisinde intrahepatik ve extrahepatik safra yollarında dilatasyon saptanması üzerine
yapılan MRCP görüntülemesi PSK ile uyumlu idi. Transaminaz yüksekliği devam eden olgunun ASMA: negatif, Anti
LKM 1 : negatif, ANA: +2 pozitif ve IgG: 1648 mg/dL (842-1943) olarak sonuçlandı. Karaciğer biyopsisinin histopatolojik incelenmesinde; portal enflamasyon ve lenfositik kolanjit gözlendi. Prednizolon 60mg/kg/gün ve ursodeoksikolik
asit başlandı. İdame tedavisi azatiyopurinle düzenlendi, steroid azaltılarak kesildi. Olgu yaklaşık üç yıldır remisyonda,
genel durumu iyi olarak izlenmektedir.
Tartışma: Karın ağrısı, ishal ve transaminaz yüksekliği çölyak hastalığı için tipik bulgulardır ancak eşlik edebilen İBH
ve otoimmun karaciğer hastalıkları akılda bulundurulmalıdır.

Keywords: Çölyak hastalığı, Ülseratif kolit, Primer sklerozan kolanjit, Çocuk,
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P-40
SLC26A3 Geninde Yeni Mutasyon Saptanan Klor Kaybettiren Diyare Olgusu
Ali Tugay Çelik1, Zeren Bariş2, Yusuf Aydemir2

Giriş ve Amaç: Kronik ishal ve gaytada yüksek klor atılımıyla karakterize, otozomal resesif geçişli olan konjenital klor
kaybettiren diyare (KKKD); SLC26A3 genindeki mutasyonlar sonucu gelişir. Distal ileum ve kolondaki sodyum-klor
emiliminin bozulmasıyla sulu, klordan zengin diyare ve hipokloremik, hipokalemik metabolik alkaloz görülür. Gayta
klorunun yüksek olması (&gt;90 mmol/L) tanıda önemlidir. KKKD, intrauterin olarak başlayan sulu ishal ile karakterizedir. Prenatal USG’de polihidramniyoz ve sıvı ile dolu geniş bağırsak anslarının gösterilmesi tanıyı destekler. İleum
ve kolondaki dilatasyon sonucu abdominal distansiyon gözlenir ve Hirschprung hastalığıyla karışabilir. Biz de Hirschprung hastalığı ön tanısı ile opere edilmiş, daha sonra tarafımızca KKKD tanısı konulmuş ve yeni genetik mutasyon
saptanmış olgumuzu sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu: Antenatal USG’de polihidroamniyoz ve bağırsak anslarında genişleme saptanan, mekonyum çıkarmaması ve batın distansiyonu olması nedenli Hirschsprung hastalığı ön tanısıyla opere edilen 6 aylık kız hasta; yüksek
ateş ve 2 aydır olan ishal şikayetleriyle başvurusunda hipokloremik, hipokalemik metabolik alkaloz saptanarak Bartter
Sendromu ön tanısıyla tarafımıza yönlendirildi. İlk muayenesinde genel durumu iyi, hafif dehidrate ve bağırsak sesleri
hiperaktif olan hastanın tetkiklerinde hipokloremik, hipokalemik metabolik alkaloz saptandı. Serum renin, aldosteron
ve idrar elektrolitleri normal saptanarak Bartter Sendromu dışlandı, psödobartter sendromu düşünüldü. Klor kaybettiren diyare açısından 2 gün ardarda çalışılan gayta klor, sodyum ve potasyum değerleri normal bulunmakla birlikte,
rektal tüple alınan sıvı gayta örneğinde klor: 145.5 mmol/L görülmesi üzerine klor kaybettiren diyare tanısı konuldu.
SLC26A3 gen analizinde, KKKD’de sıklıkla rastlanan ve patojenik olduğu bilinen c2024_2026dupTCA heterozigot ve
literatürde ilk kez tanımlanan patojenik c1954G&gt;A heterozigot mutasyonları saptanarak tanısı doğrulandı.
Tartışma: KKKD, erken bebeklik döneminde ortaya çıkan farklı hastalık tabloları ile karışabilmektedir. SLC26A3 geninde 55’ten fazla tanımlanmış mutasyon bulunmakta olup, hastamızda da literatürde ilk kez tanımlanan yeni bir
mutasyon gösterilmiştir.

Keywords: Diyare, Klor Kaybettiren Diyare, Konjenital Klor Diyaresi, SLC26A3
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P-41
Çocuklarda Tekrarlayan Akut Karaciğer Yetmezliğinin Nadir Nedeni: İnfantil
Karaciğer Yetmezlik Sendromu
Fatma İssi1, Burcu Güven1, Elif Sağ1, Gülay Karagüzel2, Ayşe Selimoğlu3, Murat Çakır1

Amaç: Çocukluk çağı akut karaciğer yetmezliği (AKY), yaşamı tehdit eden bir durum olup, vakaların ~%50’sinde etiyoloji bilinmemektedir. Burada AKY nadir nedenlerinden; infantil karaciğer yetmezlik sendromu (ILFS) tip 1 ve 2 olguları
sunulmuştur.
Olgular: Olgu 1 ve 2: On yaşında erkek hasta, kusma, ateş, uykuya meyil nedeniyle acil servise başvurdu. Hasta
AKY nedeniyle canlı vericiden karaciğer nakli oldu. Kardeşinde de tekrarlayan AKY tablosu olması nedeniyle yapılan tüm ekzom sekanslama analizinde &quot;LARS geni [c.1015T&gt;c(p.F339L) (p.Phe339Leu) / c.1285-21C&gt;G(IVS13-21C&gt;G)] birleşik heterozigot mutasyon&quot; tespit edildi. Hastanın karaciğer nakli sonrası izleminde
transaminaz yüksekliği gözlenmedi. Kardeşi de nakil olmaksızın destek tedavi ile izlenmektedir.
Olgu 3: On beş yaşında kız hastada, 20 aylıkken başlayan ateş ve kusmanın eşlik ettiği tekrarlayan transaminaz yüksekliği ile birlikte, 8 ve 10 yaşında iken destek tedavi ile düzelen AKY öyküsü mevcuttu. Patolojik boy kısalığı, osteoporoz ve dismorfik görünümü (brakisefali, ekzoftalmus, kısa boyun) nedeniyle yapılan tüm ekzom sekanslama analizi
sonucu &quot;NBAS (nöroblastom amplifiye sekans geni c.1556T&gt;T (p.Val519Glu) homozigot mutasyon&quot;
saptandı. ILFS-2’nin alt grubu SOPH (kısa boy, optik atrofi ve Pelger-Huët anomalisi) sendromu olarak kabul edildi.
Hastanın son transaminaz yüksekliği 10 yaşında iken mevcut olup, izlemine devam edilmektedir.
Sonuç: ILFS tip 1 ve 2 nadir görülen hastalıklar olmasına rağmen, ateşin eşlik ettiği tekrarlayan AKY veya transaminaz
yüksekliği olan çocuklarda akılda tutulmalıdır.

Keywords: Tekrarlayan akut karaciğer yetmezliği, LARS1, NBAS
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P-42
Jeneralize Lenfanjiomatozisli 2 Vakanın Tedavisinde Sirolimus
İsmail Erokutan1, Taner Özgür1, Nil Kaptan1, Enes Turan1, Tanju Başarır Özkan1

Jeneralize Lenfanjiomatozis nadir görülen bir hastalıktır. Doğuştan lenfatik gelişim anormalliklerinden kaynaklanır.
Genellikle çocuklukda ortaya çıkar ama aynı zamanda yetişkinlerde de teşhis edilebilir. Lenfanjiomatozis, tek organ
tutulumundan jeneralize hastalığa kadar geniş bir klinik belirtiler yelpazesini kapsar. Hastalığın nadirliği gözönüne
alındığında, ilgili bilgilerin çoğu vaka raporlarından gelir. Burada 2 adet olgu sunumundan ve tedavi yaklaşımlarından
bahsedilmektedir. Jeneralize Lenfanjiomatozis tanılı 2 erkek hastamızdan 13 yaşındaki hasta, uzun süren medikal
tedavilerden sonra en son başlanan Sirolimus tedavisine belirgin yanıt vermiş ve şifa bulmuş olup takip ve tedavisi
devam etmektedir. 17 yaşındaki diğer hastamız da yine uzun süren medikal tedaviler sonrası yanıt alınamayınca
laparoskopik cerrahiye alınmış ve sonrasında ilaçsız olarak diyet düzenlemesiyle birlikte bir süre şikayeti olmamış,
sonrasında şikayetler tekrar ortaya çıktığı ve kliniği de ağır seyredince tekrar operasyona alınıp; sisterna şili ligasyonu
uygulanmış, fakat hastamız bundan da fayda görmeyince ona da Sirolimus tedavisi uygulanmıştır. Takiplerde hastamız Sirolimus tedavisinden belirgin fayda görmüş olup, kontrolleri devam etmektedir.

Keywords: Jeneralize lenfanjiomatozis; Sirolimus; şilöz asit; hipoalbuminemi

176

13. ULUSAL

P-43
Tanı Zorluğu Yaşanan, Özofageal Striktür, Alerjik Özofajit Ile Karışan Heterotopik
Gastrik Mukoza Olgusu
Özlem Gülpınar Aydın1, Gül Şeker1, Yunus Güler1, Oğuz Ateş2, Yeşim Öztürk1

Giriş ve Amaç: Heterotopik mide mukozası, genellikle servikal özofagusta yerleşen, genellikle endoskopistler tarafından gözden kaçırılan, çoğunlukla asemptomatik, ilerleyici olmayan gastrik mukoza varlığı olarak tanımlanır. Burada
endoskopik olarak distal ve orta özofagusta heterotopik gastrik mukoza saptanmış bir olgu sunularak literatür gözden geçirilmiştir.
Olgu: Kronik özofajit tanısı ile dış merkezde takip edilen 11 yaşında kız olgu, yutma güçlüğü ve kusma yakınmalarıyla
başvurdu. İlk kez 14 aylıkken özofagogastrik bileşkede darlık nedeniyle özefajektomi, anti-reflü cerrahi uygulandığı
öğrenildi. Biyopsi örneğinde, fokal lenfoid hiperplazi ve eozinofilik özofajit saptanan olgu üç yıl süreyle eozinofilik
özofajit, gastroözofageal reflü hastalığı tanısıyla izlenip besin allerjisi düşünülerek diyet tedavisi, oral budosenid ve
asit baskılayıcı tedavi almıştı. Hastanın son bir yıldır takılma hissi ve son dört aydır aralıklı kusma şikayeti olması
nedenı ile yapılan baryumlu özofagus-mide-duodenum grafisinde, özofagus distal 1/3 düzeyinde lümende düzgün ve
ani daralma izlendi. Endoskopik biyopsilerinde histolojik olarak özofagus distal ve orta kısımda gastrik heterotopi ve
distal özofagusta mukozal eozinofili (eozinofil sayısı &gt;20/BBA) ve kronik özefajit olarak yorumlandı.
Tartışma: Çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte, disfaji, retrosternal ağrı, krikofaringeal spazm, öksürük ve
dispne gibi laringofaringeal semptomlarla kendini gösteren özofageal gastrik heterotopi darlık, ülser ve fistül gibi
lokal değişikliklere de yol açabilir. Bu olgu heterotopik gastrik mukozanın özofageal darlığın nadir bir nedeni olarak
ve tanı zorluğu yaşanmış olması nedeniyle sunulmuştur.

Keywords: heterotopik gastrik mukoza, özofageal striktür, özofajit , çocuk
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P-44
Langerhans Hücreli Histiyositoz: Gastrointesinal Tutulum
Özlem Gülpınar Aydın1, Gül Şeker1, Yunus Güler1, Emre Çeçen2, Yeşim Öztürk1

Giriş: Langerhans Hücreli Histiyositoz (LCH), patolojik klonal proliferasyon ve organlarda olgunlaşmamış Langerhans
hücrelerinin birikimi ile karakterize en yaygın histiyositik bozukluktur. Genellikle çocukluk çağında multisistemik tutulumla seyreder ve kötü gidişlidir. Burada gastrointestinal tutulumu ön planda olan iki olgu sunularak literatür gözden
geçirilmiştir.
Olgu 1: 6.5 aylık erkek hasta; kulakta şişlik, ciltte döküntü yakınmalarıyla başvurduğunda Masteoid bölge biyopsisinde tanısı LCH olarak raporlandı. Laboratuar incelemelerinde hipoalbuminemi (albümin 2.6 g/dL) mevcuttu. Vücut
ağırlığı 7 kg (4 p) , boyu 70 cm (40 p ) idi. Hastadan alınan endoskopik mide ve kolon biyopsilerde, LCH doku tanısı
aldı. Hasta, LCH tanısı ile Prednizolon, Vinblastin kombinasyon tedavisinin 4. Haftasında olup, tedavi takibinde kontrol endoskopi planlanmaktadır.
Olgu 2: Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu tanısı ile dış merkez takipli 2 aylık erkek hastanın Akciğer kistik alanlardan
alınan biyopside doku tanısı LCH saptandı. Laboratuar incelemelerinde hipoalbuminemi (albümin 2.7 g/dL) görüldü.
Vücut ağırlığı 5 kg (&lt;0.2p), boyu 63 cm (&lt;0.2p) idi. Hipoalbuminemi ve malnutrisyonu olan hastadan; geriye dönük
incelemede bakıldığında endoskopi yapılmasının uygun olduğunu gördük.
Olgu 3: 18 aylık kız hasta; kulak ağrısı, ishal, perianal döküntü şikayeti ile başvurusunda, çekilen Beyin tomografisinde,
solda parietal kemikte, yumuşak doku kitlesi saptandı, laboratuar incelemelerinde hipoalbuminemi (albümin 1,5 g/
dL) mevcuttu. Masteoid eksizyonal biyopsi normal raporlandı. Vücut ağırlığı 10 kg (26 p), boyu 70 cm &lt;0.2 p) idi.
Hasta; endoskopik duodenum ve anal cilt biyopsileri ile LCH gastrointestinal sistem tutulumu tanısı aldı. Hasta şimdi
7.5 yaşında olup Çocuk onkoloji departmanınca takipli olup tedavi almamaktadır.
Tartışma: LCH, Gastrointestinal sistem tutulumu nadirdir ve en sık multisistem hastalığı olan 2 yaş altında erkek
çocuklarda bulunur. Sonuç olarak, Dirençli diyare, malnutrisyonu, hipoalbuminemisi olan, özellikle atipik döküntülü
infant hastalarda LCH gastrointestinal tutulum düşünülmelidir.

Keywords: Langerhans hücreli histiyositoz, gastrointestinal sistem tutulumu
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P-45
Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisim Takibinde Duodenal Web Saptanması
Kürşad Altuğ Solmaz1, Zeren Bariş2, Yusuf Aydemir2

Amaç: Kusma şikayeti ile çocuk acil servisimize başvuran 10 yaşında erkek hastanın; ADBG’sinde midede madeni
para saptanmış olup, takibinde bağırsak pasajı ile beklenen sürede çıkmaması üzerine yapılan üst GIS endoskopisinde duodenal web saptanan olgu sunulmuştur.
Olgu sunumu: Bilinen hastalığı olmayan 10 yaş hasta, başvurusundan 6 gün önce başlayan kusma şikayetiyle Çocuk
Acil servisimize başvurdu. Kusmasına eşlik eden ateş, ishal, kabızlık, dizüri şikayetleri olmadığı, fizik muayenesinin
doğal olduğu, serum elektrolitleri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kan gazı parametreleri normal aralıklarda
görüldü. Hemogramda WBC: 15.490/mm3, nötrofil: 9.510 /mm3 ve CRP: 43.9 mg/L saptandı. ADBG’de madeni para
ile uyumlu yuvarlak, düzgün sınırlı ve radyoopak cisim saptandı. Çocuk Cerrahisi tarafından değerlendirilen hastanın;
kusmasının devam etmemesi ve madeni paranın 1cm çaplı olması üzerine, ayaktan sık aralıklarla poliklinik kontrolü
planlandı. Aileye gaytada yabancı cismin takip edilmesi ve şikayeti olması durumunda acil başvurusu önerildi. Gayta
takibinde yabancı cisim atılımı olmayan hastanın, poliklinik kontrollerinde çekilen seri ADBG’lerinde cismin ilk grafisiyle benzer bölgede olduğu görüldü. Anatomik GIS patolojileri açısından kontrast madde içirilerek çekilen mide-duodenum grafisinde, duodenum birinci kıta dilate izlenmiş olup ikinci kıtaya kontrast madde geçişinin azaldığı görüldü.
Yabancı cismin çıkarılması amacıyla yapılan endoskopide duodenum ikinci kıtada, papilla hızasında duodenum lümen devamlılığı görülemedi ve papillanın yanından endoskop geçişine izin vermeyen ancak lümen olduğu net seçilen
kısım görüldü. Bulbustaki 25 kuruş para çıkarıldı. Duodenal web ön tanısıyla Çocuk Cerrahi bölümüne yönlendirilen
hastaya, laparoskopik olarak duodenotomi yapıldı ve duodenal web saptanarak eksize edildi.
Tartışma: Yutulan yabancı cisimlerin çoğu mortalite ve morbiditeye neden olmadan GIS’ı geçerek kendiliğinden (%8090) çıkmaktadır. Üst ve alt özofageal sfinkterden geçebilecek kadar küçük yabancı cisimler de genellikle sorunsuz
GIS’ı terk ederler. Pasajın beklenmeyen şekilde geciktiği hastalarda, ileri görüntüleme yöntemleri ile GIS darlıkları
araştırılmalıdır. Bizim hastamızda da duodenumdaki yabancı cismin beklenmeyen şekilde pasajının gecikmesi üzerine yapılan ÖMD ve endoskopide duodenal web görülmüş olup laparoskopik olarak eksize edilmiştir.
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P-46
Çölyak Hastalığı ile İlgili Yayınların Bibliyometrik Analiz ile Değerlendirilmesi
Emre Demir1, Atakan Comba2

Deneyim ve Hedefler: Çölyak hastalığı ile ilgili artan çalışma ve yayınlara rağmen, bu çalışmaların dağılımı, yönelimi,
hedefi ve çalışmalarda kurumlararası işbirliği düzeyi çok incelenmemiştir. Çalışmamızın amacı, çölyak hastalığı ile
ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bibliyometrik yöntemler ile analiz ederek en çok yayın yapan ülkeleri, kurumları, en
etkili makaleleri, dergileri ve ülkeler arasındaki işbirliğini araştırmaktır.
Metotlar: Çölyak hastalığı üzerine 1980 ve 2020 yılları arasında Web of Science’de yayınlanan tüm makaleler indirildi
ve bibliyometrik yöntemlerle analiz edildi. Anahtar kelime olarak “celiac disease” ve “coeliac disease” kullanıldı.
Sonuçlar: 1980 ile 2020 yılları arasında çölyak hastalığı ile ilgili 7361 makale yayınlanmıştı. En aktif yazar Maki M’
idi (n=223 yayın). En çok yayın yapılan ülke İtalya (n=1442), 2. Sırada Amerika Birleşik Devletleri (n=1263) idi. En aktif
kurum, Tempare Üniversitesi-Hastanesi’ydi (n=510) (Finlandiya). En üretken dergiler Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (414 yayın) ve Scandinavian Journal of Gastroenterology (283 yayın) idi. En çok atıf alan makale
European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Guidelines for the diagnosis of coeliac
disease (Husby S et al.) idi. Ülkemiz, yayın sayısı olarak 9. Sırada idi (310). Ülkemizde en aktif yazar Selimoğlu MA
(n=18), en aktif kurum Ankara Üniversitesi (n=31) idi. En çok atıf alan makale “Prevalence of celiac disease in healthy
turkish school children (Dalgıç B et al)” idi.
Kararlar: Çölyak hastalığının teşhisi, patofizyolojisi ve tedavisi ile ilgili ileri araştırmalara rağmen, araştırmaların dağılımı belli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler bilgi alışverişi ve ortak çalışmalar açısından desteklenmelidir. Ülkemizde de araştırmaların dağılımı yaygınlaştırılmalı ve bölgeler arası işbirliği
artırılmalıdır.
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P-47
Akut Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Epiploik Apandisit
Yusuf Aydemir1, Zeynep Karkın2, Zeren Barış1, Mehmet Surhan Arda3

Amaç: Epiploik apandisit (EA) akut karın ağrısının nadir bir nedenidir. Akut karın ağrısının diğer nedenlerini taklit
ederek yanlış teşhis, gereksiz hastane yatışları ve cerrahi müdahalelere yol açabildiğinden akut batın ayırıcı tanısında
bilinmesi önemlidir. Burada akut karın ağrısıyla başvuran EA tanısı alan bir hasta sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: On altı yaşında erkek hasta bir gün önce göbek çevresinde başlayıp, sol alt kadrana lokalize olan karın ağrısı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Eşlik eden bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve ateş yakınmasının olmadığı
öğrenildi. Fizik muayenesi sol alt kadranda daha belirgin olmak üzere hassasiyet ve defans dışında normal olarak
değerlendirildi. Laboratuvar incelemesinde; hemoglobin:15,8 gr/dl, lökosit:10.700/mm3, trombosit: 248.000/mm3,
C-reaktif protein: 10,5 mg/L (0-5), biyokimya ve tam idrar tetkiki normal gözlendi. Ayakta direkt batın grafisinde hava
sıvı seviyesi veya radyoopasite gözlenmedi. Abdominal bilgisayarlı tomografisinde sigmoid ve inen kolon bileşkesi
düzeyinde özellikle anteriorda belirgin olmak üzere perikolonik yağ dokusunda inflamatuvar değişiklikler olduğu ve
epiploik apandisit açısından anlamlı olduğu öğrenildi. Hasta gözlem amacıyla yatırılarak intravenöz hidrasyon ve
analjezik ile tedavi edildi. İzleminde fizik muayene bulguları normale dönen hasta önerilerle taburcu edildi.
Tartışma: Epiploik apendiks, kolonun anti-mezenterik yüzeyindeki normal peritoneal yağ keseleri olup, santral drenaj
damarının torsiyonu veya spontan trombozu sonucu gelişen iskemik enfarktüs tablosuna epiploik apendisit denir.
Gerçek insidansı bilinmemekle birlikte, başlangıçta akut divertikülitten şüphelenilen hastaların yüzde 2 ila 7’si ve akut
apandisitten şüphelenilen hastaların ise yüzde 0,3 ila 1’inin gerçekte epiploik apendisit olduğu bildirilmiştir. Abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) epiploik apendisit için tanısaldır. Genellikle hastaneye yatış veya antibiyotik gerektirmeden konservatif tedaviyle izlenir. Semptomları düzelmeyen veya kötüleşen hastalar veya komplikasyonların gelişmesi
durumunda cerrahi tedavi planlanmalıdır. Sonuç olarak; yanlış tanı ve gereksiz cerrahi girişimlere yol açabileceğinden
akut batın ayırıcı tanısında epiploik apandisit akılda tutulmalıdır.
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P-48
Kronik Pankreatit Zemininde Gelişen Pankreatik Kanal Taşına Uygulanan
Kombine ESWL ve ERCP Tedavisi
Yusuf Aydemir1Zeren Barış1,Erkin Öztaş2,Selçuk Dişibeyaz2

Amaç: Burada kronik pankreatit zemininde gelişmiş pankreatik kanal taşı nedeniyle ağrısı olan bir adolesan hastaya
uygulanan kombine ESWL ve ERCP tedavilerinin sonuçları sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 15 yaşında kız hasta epigastrik bölgede olan ve sırta vuran ağrı yakınması ile Acil’e başvurdu. Öyküden PRSS1 heterozigot pozitif mutasyonu olduğu, son 8 yıl içerisinde değişen aralıklarla pankreatit atakları geçirdiği
öğrenildi. Fizik muayenede vücut kitle indeksi:25,85 (91p) olup, epigastrik hassasiyet dışında normaldi. Laboratuvar
incelemede; Hb:15,2 g/dL, Hematokrit: %46, MCV:84 fL, RDW:13 WBC:11200/mm3, Tr:492.000/mm3, Amilaz:1652
IU/L, Lipaz:1748 IU/L, abdominal USG’de pankreas baş ve gövde kesimi hafif heterojen, MRCP’de pankreas atrofik
olup, parankim intensitesi heterojen, Wirsung tüm trase boyunca yer yer düzensiz, parankimde kalsifikasyon ve kanal
içinde taş ile uyumlu nodüler sinyal kayıp alanları izlendi. Endoskopik USG’de pankreas parankim ekosu ileri dercede
heterojen olup, parankim ve kanal içerisinde çok sayıda, en büyüğü 8 mm ölçülen taşlar izlendi. Parankim atrofik olup,
organ sınırları düzensizdi. Taşa yönelik ERCP işlemi öncesi floroskop ile işaretleme yapılarak ESWL yapıldı. Kontrol
grafide taş boyutunda ve opasitesinde azalma izlendi. Kırk sekiz saat sonra ERCP uygulandı. Pankreas kanalı selektif
kanüle edilerek alınan pankreatogramda pankreas kuyruk kesimde taşlar görüldü. Kanal gövde ve kuyrukta geniş,
boyun kesiminde kısa segment darlık mevcuttu. Dar segmente 6 mm balon dilatasyonu uygulandı. Taş balonu ile
pankreas kanalından proteinöz materyal temizlendi. Boyun kesimindeki darlığı geçecek şekilde 9 cm’lik 10F stent
yerleştirildi. İşlem sonrası yaklaşık 1,5 yıldır hasta yakınması olmadan izlenmektedir.
Tartışma: Çocuklarda kronik pankreatit zemininde gelişen pankreatik kanal taşı nadirdir. Tedavisi endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi (ERCP) ile taşın çıkarılmasıdır. Son çalışmalar extracorporeal shock wave lithotripsy’nin
(ESWL) ERCP öncesi kullanımı ile erken semptomatik rahatlama ve ERCP işleminin kolaylaşması yanında cerrahiye
gidişten de koruduğu gösterilmiştir.
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P-49
Çocuklarda Nadir Bir Protein Kaybettiren Enteropati Nedeni: CMV Enfeksiyonuna
Bağlı Menetrier Hastalığı Olgusu
Yusuf Aydemir1Merve Atasoy Kütri2,Zeren Barış1

Amaç: Ödem ve kusma yakınmasıyla başvurup CMV enfeksiyonuna sekonder Menetrier Hastalığı tanısı alan 5,5 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: Daha önce bilinen hastalığı olmayan 5,5 yaşında erkek hasta bulantı, kusma, göz çevresinde ve ayaklarda ödem yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayene pretibial ve periorbital bölgede ödem dışında normaldi. Laboratuvar parametrelerinde Hb:14,4 g/dL WBC: 11200/mm3 (ALS:3550), tr:276.000/ mm3 serum total protein:2,6 g/
dL, albümin:1,54 g/dL olup, idrarda protein kaybı yoktu. CMV IgM serolojisi pozitifti. Protein kaybeden enteropati ön
tanısıyla yapılan özefagogastroduodenoskopide fundus ve daha belirgin olmak üzere korpusta hipertrofik foldlar,
bazı alanlarda mukozada hiperemi ve erozyonla birlikte görece korunmuş antrum mukozası izlendi. Histopatolojik
incelemede foveoler hiperplazi ile birlikte CMV inklüzyon cisimcikleri görüldü. PCR ile dokuda 2,3 x 102 kopya, serumda ise 8,14 x 102 kopya CMV saptandı. Abdominal MR’da mide fundus ve korpus kesimlerinde gastrik rugalarda
ileri dereceli kabalaşma/boyut artışı saptandı. İmmün yetmezliği olmaması nedeniyle antiviral tedavi başlanmadı.
Hastamıza plevral efüzyonu ve assiti olması nedeniyle 1 g/kg dozda albümin infüzyonu ve tek doz diüretik tedavisi
verildi. Yüksek protein içerikli beslenme ile izlemde yakınmalarının azalarak 2 haftada tamamen gerilediği görüldü.
Tartışma: Menetrier hastalığı çocuklarda nadir görülen bir protein kaybettiren enteropati nedenidir. Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte pediatrik yaş grubunda çoğunlukla enfeksiyöz etkenlere ikincil gelişmektedir.
CMV’nin TGF-α reseptörü olan epidermal growth factor receptor (EGFR) aracılığı ile hücreleri enfekte ettiği gösterilmiştir. Pediatrik popülasyonda çoğunlukla kendini sınırlar ve 2-4 haftada düzelme görülür. İzlemde destek tedavisi ve
gereğinde albümin infüzyonu, proton pompa inhibitörleri veya oktreotid verilebilir. Dirençli olgularda antiviral tedavi,
EGFR reseptör blokörü cetuximab ve hatta cerrahi tedavi gerekebilir.
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Travmaya Sekonder Pankreatit ve Psödokist Gelişen İki Olgu
Can Barış Aker1, İbrahim Ethem Taşkaya1, Fatih Suna1, Gönül Çaltepe1, Ayhan Gazi Kalaycı1

Akut pankreatit; ani başlayan karın ağrısı ile birlikte pankreatik enzimlerin kan ve idrarda yükselmesi ve pankreasta
görülen radyografik değişiklikler ile karakterize akut inflamatuar bir hastalıktır. Çocukluk çağında akut pankreatit etiyolojisinde en sık sistemik hastalıklar, travma, yapısal anomaliler ve ilaçlar yer almaktadır. İzlemde lokal yada sistemik komplikasyonlar gelişebilmektedir. Burada, travma sonrası akut pankreatit tablosu ile takip edilen ve psödokist
gelişen2 çocuk olgu sunulmuştur.
Olgu 1: Ondört yaşındaki erkek hasta ateşli silah yaralanması sonrasında getirildi. Laboratuvar tetkiklerinde pankreatik amilaz: 157 U/l, lipaz: 590 U/l olarak bulundu. Hastanın yapılan ilk görüntülemelerinde karaciğer, sağ böbrek,
duodenum ve kolonda saçmalar mevcut iken, pankreas normal olarak değerlendirildi. Cerrahi tarafından opere edilen
hastanın pankreas baş kısmının yaralandığı intraoperatif olarak görüldü. Batına safra kaçağı da olan hastaya ERCP ile
drenaj amaçlı sfinkterotomi yapıldı. Medikal tedavi ile enzim düzeyleri normale dönen hastanın izleminin 6.haftasında
karaciğer inferiorunda 48x35 mm boyutlu kistik yapı görüldü. Herhangi bir girişim uygulanmayan koleksiyon alanı,
takipte kendiliğinden rezorbe oldu. İlk ataktan 3 ay sonra tekrar karın ağrısı ve kusma şikayeti ile başvuran hastanın
amilaz:1273 U/l, lipaz: 3250 U/l olması üzerine tekrar yatırılarak medikal tedavisi düzenlendi. Enzim düzeyleri normale dönen, klinik düzelme gözlenen hasta taburcu edildi. Takibinin 6. haftasında tekrar 38x39 mm anekoik kistik yapı
görülen hastanın izlemi devam etmektedir.
Olgu 2: Onyedi yaşında erkek hasta, yaklaşık bir aydır olan karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Bu şikayetler
ile dış merkezde apendektomi olduğu, ancak şikayetlerinin geçmediği öğrenildi. Israrla sorulduğunda, şikayetleri başlamadan bir gün önce tır dorsesi arasında sıkıştığı öğrenildi. Laboratuvar tetkiklerinde amilaz:2555 U/l, lipaz:4228 U/l
idi, diğer biyokimya ve hemogram değerleri normaldi. Lipid profili, immünglobulin G düzeyi normal, viral serolojik testleri negatif saptandı. MR kolanjiografide pankreas gövde-kuyruk kesimi inferiorundan başlayarak böbrek alt polüne
kadar uzanan 69x32 mm boyutlu psödokist izlendi. Klinik olarak iyi olan, pankreas enzimleri gerileyen hasta taburcu
edilerek izleme alındı. Kontrolde yapılan USG’de pankreatik psödokistin 39x33 mm boyutlarına gerilediği görüldü.
Hastanın izlemi devam etmektedir.
Sonuç: Travmaya sekonder pankreatit, cocuklarda etiyolojide önemli bir yer tutmakta ve komplike de seyredebilmektedir. Bazen olayın unutulması ya da gizlenmesi tanıda gecikmelere neden olabilmektedir, bu nedenle ısrarla
sorgulanması önemlidir. Önemli pankreatit komplikasyonlarından biri olan psödokist gelişimi açısından yakın takipte
olunmalı, bu durumun morbidite ve mortaliteyi arttırdığı unutulmamalıdır.

Keywords: Akut pankreatit, Çocuk, Psödokist

184

13. ULUSAL

P-52
Yüksek Doz Steroid Tedavisi Mide Nekrozu ya da Mide Çıkış Darlığı ile
Sonuçlanan Korozif Hasarda Faydalı Olabilir mi: Bir Olgu Bildirisi
Ferahnur Karaman1, Kaan Demirören1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı

Giriş: Korozif madde içimi çocuklarda sıklıkla kaza ile meydana gelen, perforasyon, darlık, ileri dönemde kanser gelişimi gibi önemli morbid ve mortal sonuçlar doğurabilen bir halk sağlığı sorunudur. Tedavi için farklı yaklaşımlar olsa
da güncel olarak yüksek doz steroid tedavisinin Evre IIB korozif hasarda özofagus darlıklarını önlemede etkili olduğu
kabul edilmektedir. Mevcut bildiride yüksek doz steroid tedavisinin midedeki ağır korozif hasarda da faydalı olup
olmayacağı konusuna dikkat çekilmesi amaçlandı. Olgu bildirisi: 20 aylık kız hasta kireç çözücü (sodyum hidroksit)
içme nedeniyle getirildi. Orali kapatılarak endoskopisi yapıldı. Midede yaygın ülser ve erozyonlarla birlikte nekrotik
alanlar, mide çıkış darlığı ve evre IIA korozif özofajit saptandı. Hastaya pantoprazol, sükralfat, seftriakson ve üç gün
süreyle yüksek doz metilprednizolon (20 mg/kg/gün, 2 dozda) tedavisi uygulandı. Total parenteral nutrisyonla desteklenen hastanın 8 gün sonra kontrol endoskopisi yapıldı. Midedeki nekrotik odakların düzeldiği ve pilorun normal
görünüme kavuştuğu görüldü.
Sonuç: Yüksek doz steroid tedavisi özofagusta olduğu gibi ileri derecedeki korozif mide hasarında da faydalı olabilir.
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P-53
Bir Karın Ağrısı Sebebi Olarak Trikobezoar: Bir Olgu Bildirisi
Özgün Saltürk Kaya1, Merve Yildiz1, Fatih Çelik2, Kaan Demirören1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bursa, Türkiye
1

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi,

2

Giriş: Bezoar, sindirelemeyen yabancı cisimlerin gastrointestinal sistemde mekanik tıkanıklık oluşturması durumudur. Genellikle jejunumda veya proksimal ileumda bulunurlar. Pediatrik popülasyonda sıklığı bilinmemekle birlikte
sıklıkla kadınlarda, ergenlerde ve psikiyatrik problemi olan bireylerde görülebilir. Mevcut olgu; karın ağrısıyla başvuran
hastalarda bezoar olabileceğine dikkat çekmek amacıyla sunuldu. Olgu bildirisi: 6 yaşından kız hasta, 1 haftadır olan
karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın ek şikayeti yok, fizik muayenesi normaldi. Laboratuvar tetkikleri normal sınırlardaydı. Abdomen ultrasonografisinde (USG) patoloji izlenmedi. Hastaya nonspesifik tedavi verildi.
Tedavinin 7. gününde karın ağrısı şikayeti gerilemeyen hastaya yapılan USG tekrarı ve arkasından batın bilgisayarlı
tomografileri normal olarak sonuçlandı. Şikayetleri artan hastaya gastroskopi planlandı. Gastroskopide mide korpusundan pilora giriş yapan trikobezoar izlendi. Çıkarma işlemi için endoskopi uygun görülmeyerek işlem sonlandırıldı
ve cerrahi operasyon planlandı. Cerrahi sonucunda mideden jejunuma kadar uzanmış dev boyutlu trikobezoar çıkarıldı. “Rapunzel Sendromu” tanısı alan hastanın 3 yıldır saç yeme alışkanlığı olduğu aileden öğrenildi.
Sonuç: Trikobezoarlar sunulan olguda olduğu gibi izole karın ağrısı ile başvurabilirler. Genellikle mide içinde oluşurlar,
çünkü saçın düz yüzeyi peristaltik hareketten kaçabilir. Fazla saç yutulması ile birlikte pilordan geçemeyecek kadar
büyük bir yumak oluşur. Mevcut olgu ile karın ağrılarının etiyolojisinde bezoarların da yer alabileceği vurgulandı.
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P-54
Midede Nekroza Yol Açan Diskoid Pil Yutma Olgusu
Havva Kaya1, Sümeyye İşleyen1, Kaan Demirören1

Giriş: Lityum-iyon piller gastrointestinal sistemde ciddi alkali korozif hasara yol açabilirler. Özellikle takılı kaldıklarında bu hasar birkaç saatte başlayabilir. Sunulan olguda sürpriz olarak yutulduktan üç saat sonra midede ciddi korozif
hasara yol açmış diskoid bir pil söz konusuydu.
Olgu bildirisi: Yirmi altı aylık kız hasta, ailenin karın ağrısı ve kusma olunca diskoid şekilli pil yuttuğu fark edilerek getirildi. Pilin tartıda kullanıldığı ve yeni alındığı öğrenildi. Röntgende pil batın orta hattaydı. Yuttuktan üç saat sonra yapılan endoskopide mide korpusunda 2 cm’den büyük diskoid pil izlendi. Pil fileli snare ile çıkarıldı. Pil çıkarıldıktan sonra
korpusta ülsere alan yanısıra, antrumda küçük kurvatur üzerinde 1x3 cm ülsere odak izlendi. Ayrıca iki adet lineer 2-3
cm uzunluğunda nekrotik odaklar görüldü. Özofagus mukozasında korozif hasar yoktu. Hastanın orali beslenmesi
kesilerek pantoprazol ve sukralfat tedavileri başlandı. İki gün sonra sıvı diyetle orali açılan ve şikayeti olmayan hasta
oral lansoprazol ve sukralfat ile taburcu edildi. Hastaya kontrol endoskopi planlandı.
Sonuç: Lityum iyon piller midede de olsa saatler içerisinde ciddi korozif hasara yol açabilirler. Özellikle kullanılmamış
yeni bir pilde bu açıdan dikkat edilmelidir

Keywords: endoskopi,midede yabancı cisim,pil yutma
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P-55
Crohn Hastalığını Taklit Eden İntestinal Tüberküloz Olgusu
Tuğba Gürcan Pamukçu1, Kaan Demirören2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Giriş: İntestinal tüberkülozun Crohn hastalığından ayırıcı tanısını yapmak muhtemel bir immün supresif kullanımı
açısından ayrıca önemlidir. İntestinal tüberküloz hastalarının dörtte birinde klinik ve laboratuvar bulgularıyla Crohn
hastalığından ayırım yapılamayabilir. Bu olgu bildirisinde, Crohn hastalığı düşünülen her olguda tüberküloz araştırmanın önemini vurgulamak amaçlandı. Olgu bildirisi: On yedi yaşındaki erkek hasta yaklaşık bir aydır devam eden karın
ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleri ile başvurdu. Down sendromu tanılı hastanın özgeçmişinde
3 ay önce apendektomi operasyonu geçirdiği öğrenildi. Laboratuvar tetkiklerinde akut faz reaktanları yüksekti (sedimentasyon hızı 58/saat, CRP 147 mg/L). Abdomen bilgisayarlı tomografisinde özellikle sağ orta-alt kadranda ve
pelvik bölgede serbest sıvı, duvar kalınlaşmaları ve komşu mezenterik yağ planlarında büyüğünün uzun aksı yaklaşık
2 cm’yi bulan reaktif lenf nodları saptandı. Kolonoskopisinde terminal ileum ağzı ödemli, eksudatif ülsere ve dar olup
ilerlenemedi. Özofagogastroduodenoskopisinde nonspesifik bulgular mevcuttu. Tüberküloz ayırıcı tanısı için quantiferon testi istendi ve pozitif geldi. Hasta 6 ay antitüberküloz tedavi aldıktan sonra kontrol kolonoskopisi yapıldı ve
normal olarak değerlendirildi.
Sonuç: İntestinal tüberküloz Crohn hastalığını yalnızca klinik olarak değil, radyolojik, endoskopik ve patolojik olarak
da taklit edebilir. Mevcut olguda antitüberküloz tedaviyle kliniğin ve ileoçekal lezyonların iyileştiğinin görülmesi Crohn
hastalığını tamamen dışlamıştır.

Keywords: Crohn Hastalığı, İntestinal tbc
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Nadir Bir Gastroskopi Bulgusu: Gastrik Ksantelazma
Şeyma Nur Bayrak1, Kaan Demirören1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

Giriş: Gastrik ksantelazma, lipit birikimi sonucu şekillenmiş plaklar olup sıklıkla midede, daha seyrek olarak özofagus,
duodenum ve kolonda yerleşir. Bu bildiride üst gastrointestinal endoskopide özellikle çocuklarda oldukça nadir görülen gastrik ksantelazmaya bir olgu ile dikkat çekmek amaçlandı.
Olgu bildirisi: On altı yaşında erkek hasta kırmızı renkte rektal kanama şikayetiyle başvurdu. Abdomen ultrasonografisinde özellik saptanmadı. Laboratuar incelemelerinde tam kan sayımı ve protrombin zamanı, INR ve parsiyel protrombin zamanı normaldi. Biyokimyasında total kolesterol 137 mg/dL, trigliserid 65 mg/dL, LDL 51 mg/dL bulundu.
Üst GİS endoskopisinde mide korpus ve antrumu hiperemik izlendi. Antrumda 7-8 mm çaplı mukozadan kabarık
yüzeyi karnabahar görünümünde plak şeklinde beyaz-sarı renkte lezyon izlendi. Bu lezyondan alınan biyopsi örneği
ksantelazma ile uyumlu geldi. Midede inflamasyon saptanırken, metaplazi, displazi ya da H. pylori görülmedi. Kolonoskopisinde ise canlı E. vermicularis dışında patolojik bir görünüm yoktu.
Sonuç: Çalışmalarda gastrik ksantelazmanın H. pylori, atrofik gastrit, intestinal metaplazi ve erken mide kanseri ile
ilişkili olduğu konusunda çelişkili sonuçlar mevcuttur. Mevcut olguda bu tür patolojilere dair bir bulgu görülmedi

Keywords: endoskopi,gastrik ksantelazma
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Peutz-Jeghers Sendromu Olan Çocuklarda Endoskopik Uygulamalar
Yunus Güler1, Özlem Gülpinar Aydin1, Gül Şeker1, Mesut Akarsu1, Yeşim Öztürk1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir
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Giriş ve Amaç: Peutz-Jeghers sendromu (PJS), gastrointestinal hamartomatöz polipler ve pigmentli mukokutanöz
lezyonlarla karakterize, otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. İnvajinasyon, laparotomi, gastrointestinal kanama
ve karsinom gelişimi sık gözlenir. Çocuklarda PJS poliplerinin yönetiminde son yıllarda cerrahi olmayan uygulamalarda gelişmeler olmuştur. Burada GIS endoskopi, kolonoskopi ve çift balon enteroskopinin (DBE) PJS’li çocuklarda
tanı ve tedavideki yeri incelenmiştir.
Materyal ve Metot: Ocak 2012- Mart 2021 tarihleri arasında PJS tanısı alan çocukların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, semptomlar, laboratuvar parametreleri, aile öyküsü, endoskopik bulgular ve işlemle
ilişkili komplikasyonlar, izlem süreleri kaydedilerek analiz edildi.
Bulgular: PJS’li 13 çocuğun başvuru nedeni 7’sinde karın ağrısı, 2’sinde gastrointestinal kanama, 2’sinde invajinasyon,
birer olguda rektal prolapsus ve kabızlıktı. Olguların ortalama izlem süresi 30.3±24.4 (4-72) ay idi. Dokuz olguda aile
öyküsü vardı. Toplam 88 endoskopik işlem yapılmıştı. Yirmi-üç DBE yapılan 13 olguda 16 oral, 7 anal yaklaşım kullanılmıştı. Polipler ilk endoskopik işlemde %92 oranında tespit edilmişti. Polipler 12 olguda gastroduodenal, 3’ünde
ince bağırsak ve 6’sında kolon yerleşimliydi. Olguların % 46’sında büyük polipler (≥1cm) vardı ve tümü endoskopik
olarak çıkarılmıştı. Toplam 36 polipektomi işlemi yapılmıştı. Polipektomi sonrası üç hastada (%8.3) polip tabanından
kanama gözlendi. Kanamalar endoskopik klips uygulaması ile durdurulmuştu. Merkezimize kabul edilmeden önce
8 olguda 11 kez invajinasyon gelişmiş, 10 olgu bu nedenle ameliyat olmuştu. Tek olguda (% 7) ileal adeokarsinom
tespit edildi. Bir hastada DBE işleminden 24 saat sonra rektal kanama oldu, kapalı perforasyon nedeni ile cerrahi
olmaksızın takip ve tedavi edildi.
Sonuç: Serimizde PJS’li çocuklarda terapötik endoskopik işlem komplikasyon oranı % 8.3 idi. Çift balon enteroskopi
dahil endoskopik girişimler PJS’li çocuklarda düşük komplikasyon oranı ile güvenli ve yararlıdır.

Keywords: Çift balon enteroskopi, polip, Peutz-Jeghers Sendromu
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Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasi İçin Beklenmedik Bir Sebep: Testis Tümörü
Berna Avcı1, Zeynep Tosun1, Kaan Demirören1

Giriş: Testis kanseri, 15-44 yaş arası erkeklerde en sık görülen neoplazidir. Koriyokarsinom, testis tümörlerinin %2’sinden azını oluşturur. Genellikle akciğerlere ve beyne erken hematojen yayılma ile karakterizedir. Gastrointestinal sisteme metastazlar oldukça nadirdir. Bu bildiride melena nedeniyle takip edilen ve sonuçta testis kanseri tanısı alan
oldukça nadir bir adölesan olgu sunuldu.
Olgu bildirisi: On altı yaşındaki erkek hasta melena nedenli hastaneye yatırıldı. Aynı zamanda Covid pozitif olması
nedeniyle 10 gün semptomatik tedavi ile takip edildi. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde kanama odağı
saptanmadı. Batın ultrasonografisinde enterik duplikasyon kisti ile uyumlu görünüm rapor edildi. Kolonoskopisi de
yapılarak terminal ileumun ilk 5 cm’si ve çekumun siyah renkli dışkı ile boyalı olduğu ve terminal ileumun daha yukarısının normal görünüme sahip olduğu değerlendirildi. Meckel sintigrafisi ve gastrointestinal kanama yeri sintigrafisi de
negatif sonuç verdi. Hastaya üç haftalık takibi boyunca tekrarlayan hemoglobin düşüklüğü nedeniyle 17 ünite eritrosit
süspansiyonu verildi. Daha sonra annenin bildirmesiyle hastanın sakladığı, aylardır mevcut olan bir skrotal kitle farkedildi. Ultrasonografi ve manyetik rezonans ile görüntüleme sol testis tümörü ile uyumlu olarak raporlandı. Kontrastlı
tomografilerinde her iki akciğerde çok sayıda ve batında metastazla uyumlu olabilecek lezyonlar saptandı. Hastanın
beta-HCG’si çok yüksek, alfa-feto proteini normal geldi. Tekrarlanan üst gastrointestinal endoskopide duedonumda
ampulla vateri sonrası 10 cm daha gidilmesine rağmen herhangi bir kanama odağı ya da kan pıhtısı izlenmedi. Batın
anjiyografisi de kanama ile ilgili bir bulgu vermedi. Hastada intestinal metastaza bağlı kanama düşünüldü. Sevk edildiği onkoloji merkezinde koriyokarsinom tanısı alarak tedavisinin başlandığı öğrenildi.
Sonuç: Gastrointestinal kanamalar gastrointestinal kanser ya da metastazların bir bulgusu olabilir. Bunlardan özellikle adölesan erkeklerde testis tümörleri de akla gelmelidir.

Keywords: gis kanama, melena, testis tümörü, koryokarsinom
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Yineleyen Gastrointestinal Kanama Şikayeti İle Başvuran Adölesan Olguda
Munchausen Sendromu
Hande Arslan1, Kaan Demirören1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Giriş: Munchausen sendromu (yapay bozukluk) yanıltıcı bedensel ya da ruhsal düzmece belirtiler çıkarma, yaralanmaya ya da hastalığa yol açma tutumudur. Herhangi bir zorlama ve açık ödül olmaksızın hasta rolü benimsenmiştir.
Kendisini hasta, iş göremez ya da yaralı olarak sunma mevcuttur. Şikayetler ve hastalık bilinçli oluşturulmuştur, fakat
hastayı buna iten sebepler bilinç dışı kaynaklıdır. Bu sunumda gastrointestinal kanama nedeni ile gelen bir hastada
incelemeler kanamayı izah etmeye yetmiyorsa yapay bozukluk da düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amaçlandı.
Olgu bildirisi: On beş yaşındaki ailevi akdeniz ateşi nedeniyle takip edilen kız hasta iki kez siyah renkte, fakat su gibi
gaita çıkarma nedeniyle başvurdu. Tetkiklerde hemoglobin 13.2 g/dL olup gaitada gizli kan negatifti. Üst gastrointestinal endoskopisinde pangastrit ve kronik özofajit ile uyumlu görünüm mevcuttu, ancak kanama odağı gözlenmedi.
Kolonoskopisi tamamen normaldi. Hemoglobinde düşme olmayan hasta lansoprazol tedavisiyle taburcu edildi. Hasta bir ay sonra kanlı kusma ve karın ağrısıyla yeniden acil servise başvurdu. Hemoglobinde düşme yoktu ve gaitada
gizli kan yine negatifti. Tekrarlanan endoskopisinde yine kanama odağı görülmedi. Klinikte izlenen hasta kanlı kustuğunu tarifleyerek çıkan mide içeriğini bardak içerisinde tarafımıza gösterdi. Bardakta berrak, partikül içermeyen,
tortusuz, açık kırmızı renkli, kötü kokmayan sıvı materyal mevcuttu. Nerede kustuğu ve içeriği nasıl muhafaza ettiği
sorulduğunda önce lavaboya kustuğunu; hemen sonrasında poşete kusup bardakla poşetten aldığını, poşet görülmek
istendiğinde çöp kutusunun boşaltıldığını belirtti. Bardağın iç ve dış kısmında bulaş görülmedi. Bardaktaki içerik fotoğraflandı, muayene sonrası içerik tetkike götürülmek istendiğinde döktüğünü belirtti. Hastanın annesi de kanama
olduğunu düşünüyordu. Hastanın anneannesinden evde sorunu olduğu öğrenildi.
Sonuç: Mevcut olguda olduğu gibi hastanın benzer şikayetlerle, sık aralıklarla mükerrer başvurularının olması, saptanan patolojilerin şikayetleri açıklamakta yetersiz kalması, şikayetlerin şiddetiyle kliniğinin uyumsuzluğu, yapılan tedavilere rağmen şikayetlerin hiç gerilememesi, yanıltıcı deliller göstermesi ve aldatıcı durumun fark edildiği bildirildikten
sonra aynı şikayetin tekrarlamaması hastada yapay bozukluk (Munchausen sendromu) düşündürmelidir.

Keywords: Munchausen Sendromu, Gastrointestinal Kanama
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Hemolitik Üremik Sendrom Sonrasi Karaciğer Nakli İle Sonuçlanan Şiddetli
Kolestatik Hepatit Olgusu
Safiye Zengin1, Okan Akacı1, Taşkın Erkinüresin2 , Kaan Demirören1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bursa, Türkiye
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Giriş: Hemolitik üremik sendromda (HÜS) muhtemelen mikroorganizmaların toksinlerine bağlı nadir karaciğer tutulumları bildirilmiştir. Sunulan olgu progresif olarak aylar sonra kötüleşip karaciğer nakil olan nadir bir hastadır.
Olgu bildirisi: Yaklaşık 10 ay önce HÜS tanısı almış ve düzelmiş hasta sarılık şikayeti ile yeniden değerlendirildi. HÜS
takibi esnasında ALT, AST, GGT yüksekliği ile takip edilmişti. Fizik muayenede karaciğer kot altını 3 cm geçiyordu.
Laboratuvar tetkiklerinde AST 324 U/L, ALT 283 U/L, ALP 1873 U/L, GGT 527 U/L, total bilirubin 10,6 mg/dL, direkt
bilirubin 10,4 mg/dL, PT 13,7 sn, aPTT 28,1 sn, INR 1,1 idi. Hasta sekonder biliyer siroz, sklerozan kolanjit, otoimmun
hepatit ön tanılarıyla tetkik edildi. Hepatit markırları, HIV, TORCH, EBV, Parvovirus, alfa-1 antitripsin, seruloplazmin,
24 saatlik idrarda bakır, AFP ve çölyak tetkikleri normal sonuç verdi. Metabolik tetkikleri, göz muayenesi doğaldı. Takiplerinde bilirubin düzeyleri, sedimentasyon hızı, CRP ve ferritin düzeyleri artmaya başladı. Otoimmün hepatit paneli
negatif sonuçlandı. MRCP de ekstrahepatik safra yollarının normal olduğu, intrahepatik safra yollarında kistik dilatasyon olduğu raporlandı. Karaciğer biyopsisi kronik kolestaz, fibrozis (5/6) olduğunu gösterdi ve büyük duktus veya
ekstrahepatik safra yollarında obstrüksiyonu düşündürecek şekilde yorumlandı. Hastaya sklerozan kolanjit-seronegatif otoimmün hepatit düşüncesiyle antibiyoterapi ve takiben steroid tedavisi başlandı, ancak değerlerinde gerileme
olmadı. Üç aylık takibinde laboratuvar değerlerinde değişiklik olmayan (AST 217 U/L, ALT 273 U/L, ALP 2094 U/L, GGT
834 U/L, total bilirubin 10,7 mg/dL, direkt bilirubin 9,3 mg/dL, PT 12,7 sn, aPTT 29 sn, INR 1, sedimentasyon hızı 120/
sa, CRP 20 mg/L) hasta mevcut haliyle karaciğer nakil merkeziyle irtibat kurularak yönlendirildi ve nakil gerçekleşti.
Sonuç: HÜS sonrası kronik kolestaz sonucu karaciğer nakline giden olgular literatürde çok azdır ve bunların eculizumab tedavisi ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Ancak hastamız eculizumab tedavisi almamıştı. Sonuçta HÜS’lü
hastaların kolestaz açısından uzun süreli takipleri önerilebilir.

Keywords: karaciğer yetmezliği , HÜS , kolestatik hepatit , karaciğer nakli
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Nadir Bir Karaciğer Yetmezliği Sebebi: Dguok Eksikliği
Mahmut Esat Tülüce1, Ali İşlek1, Gökhan Tümgör1, Esra Kara2, Ezgi Burgaç2, Deniz Kör2

Giriş: Mitokondriyal DNA deplesyon sendromları, etkilenen organ ve dokularda mitokondriyal DNA (mtDNA) içeriğinde ciddi bir azalma ile karakterize, geniş bir genetik ve klinik spektrumu olan otozomal resesif bozukluklardır. Burada
kolestaz ve nöromotor gerilik ile başvuran ve genetik olarak DGUOK (deoksiguanozin kinaz) mutasyonu saptanan bir
olgu sunuldu.
Olgu: 5,5 aylık erkek hasta kolestaz nedeni değerlendirildi. İkinci gebelikten birinci yaşayan olarak, 38 gestasyon
haftasında C/S ile doğan hastanın, doğum sonrası enfeksiyon ve sarılık nedeniyle 1 hafta yenidoğan yoğun bakım
ünitesinde yatırılarak tedavi gördüğü öğrenildi. Olgu kolestaz etiyolojisi araştırılmak üzere yatırıldı. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, ikterik görünümde, hafif hipotonik ve batını hafif distandü idi. Karaciğer kot altı 4 cm palpe
edildi. Laboratuar değerleri; glukoz: 51 mg/dL, AST: 237 U/L, ALT: 120 U/L, GGT: 191 U/L, total bilirubin: 9,9mg/dL,
direk bilirubin: 4,35mg/dL, INR:1,29, fibrinojen: 72mg/dL, AFP:212524 IU/ml saptandı. Batın ultrasonografisinde hepatomegali ve karaciğer (KC) parankiminde kaba ekojenite artışı izlendi. Karaciğer biyopsisinde mikst iltihabi hücre
infiltrasyonu, köprüleşme yapan fibrozis, parankimde belirgin kolestaz, balonlaşma dejenerasyonu, yağlanma (%70)
şeklinde presirotik/sirotik histomorfolojik bulgular görüldü. Metabolik testlerinde; Laktik asit: 55 mg/dL, pürivik asit:
1,6 mg/dL ve mitokondriyal sitopatileri düşündüren idrar organik asit test sonuçları olan olgunun 8 aylık iken değerlendirmesinde hepatomegali ve karın distansiyonunun artış gösterdiği, hipotonisitenin daha belirgin hale geldiği,
kolestaz parametrelerinin yanında karaciğer sentez fonksiyonlarında bozulma olduğu görüldü. Genetik incelemede
DGUOK geninde birleşik heterozigot mutasyon saptandı. Aileye hastalığın progresyonu ve KC nakli konusunda bilgilendirme yapılarak genetik danışma için yönlendirmede bulunuldu.
Tartışma: Mitokondriayal DNA deplesyon sendromları klinik olarak miyopatik, ensefalomiyopatik, nörogastrointestinal ve hepatoserebral form olmak üzere dört formda sınıflandırılmaktadır. Hepatoserebral form, DGUOK gen mutasyonuyla ilişkilidir ve neonatal dönemde ortaya çıkmaktadır. DGUOK ile ilişkili mitokonriyal hastalığı olanların büyük
kısmını yaşamın ilk haftalarında veya aylarında hipoglisemi ve laktik asidozla giden çoklu organ yetmezliği ile başvuran hastalar oluşturmaktadır. Doğumdan sonra haftalar içerisinde tüm infantlarda KC hastalığı ve nörolojik disfonksiyon gelişmektedir. Ağır miyopati, gelişimsel regresyon ve tipik opsoklonusa ilerleyen rotasyonel nistagmus görülür.
Kolestaz klinik seyrin başlarında belirgindir. KC tutulumu, asit, ödem ve koagülopati ile birlikte genellikle progresif
seyreden neonatal veya infantil başlangıçlı KC yetmezliğine neden olabilir. Burada sunulan olgu da laktik asidoz, hipoglisemi, hepatik disfonksiyon ve nöromotor regresyon nedeniyle takip edilmiştir. KC histopatolojisinde kolestazla
birlikte tipik olarak mikroveziküler yağlanma görülür, bunun dışında köprüleşme nekrozu, dev hücreli hepatit veya
siroz görülebilmektedir. Bizim olgumuzda da benzer histopatolojik bulgular izlenmiştir. Hastalarda hepatoselüler
karsinom gelişme riski artmış olup hastalar bu açıdan AFP düzeyleri ve aralıklı batın ultrasonografiler ile düzenli takip
edilmelidir. KC yetmezliği gelişen olgularda KC nakli denenebilir. KC nakli izole KC tutulumu olan hastalarda terapötik
bir seçenek olmakla birlikte, nörolojik etkilenme ve multiorgan tutulumu olan hastalarda faydası tartışmalıdır. Multisistemik tutulumu olanlar KC fonksiyonları, beslenme durumu, nörolojik gelişim açısından izlenmelidir.
Sonuç: DGUOK mutasyonu ile ilişkili mitokondriyal hastalık nadir görülmektedir. Diğer kolestatik hastalıklara benzer
klinik prezentasyon olmakla birlikte hızla hepatik ve nörolojik disfonksiyon gelişmektedir. Genetik tanının yapılması
genetik danışmanlık hizmeti sunulması yönüyle de yararlı olacaktır.
Keywords: DGUOK, mitokondriyal hastalık, metabolik hastalık, karaciğer yetmezliği
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P-65
İlaca Bağlı Özofagus Hasarı
Arzu Aras1, Nurel İnan Aydemir1, Aygen Yilmaz1, Reha Artan1

Giriş: İlacın neden olduğu özofagus hastalıkları bilinenin aksine nadir değildir ( 1milyonda %3,9-4) (1). Önlenebilir ve
tedavi edilebilir olması nedeniyle daha az rapor edilmektedir. %90’ını tetrasiklin ve deriveleri nedeniyle oluşmaktadır(2).
Olgu: On altı yaşında erkek hasta göğüs ağrısı, yutmada zorluk yakınması ile başvurdu. 1 haftadır akne vulgaris tanısı
nedeniyle tetrasiklin kullanmakta ve gece yatmadan önce az miktarda suyla ilacını almaktaydı. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. ‘Pill ösophagitis’ ön tanısı ile üst gastrointestinal endoskopi planlandı. Özofagus orta 1/3 kısmında yaklaşık 2 cm boyutlarında erode, ülsere alan izlendi. Proton
pompa inhibitörü ve sodyum aljinat tedavileri ile izleme alındı. Yakınmaları gerileyen hastaya, tetrasiklin tedavisi süresince mukoza koruyucu tedaviye devam etmesi istendi.
Tartışma: Tetrasiklin, akne vulgaris tedavisinde sık tercih edilen geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Yüksek lipit çözünürlüğüne ve çözündüğünde düşük pH’a sahip olması nedeniyle dokuya iyi penetre olur(3). İlaçların yatmadan önce
veya susuz alınması, özofajitin yaygın bir nedenidir(1). Retrosternal ağrı ve disfaji sık başvuru semptomlarıdır. Klinik
ve öykü tanıya yaklaştırsa da tanıda altın standart endoskopidir(4). Tek ve yüzeyel ülserler sık görülen bulgudur ve en
sık özofagusun anatomik olarak daraldığı orta 1/3 kısımda görülür(5). Çoğu olgu sorumlu ilacin kesilmesiyle birlikte
hızla düzelme eğilimine girse de, az sayıda olguda derin ülserler sonucu striktür gelişebilir. Ayrıca özofagusta serozal tabaka olmadığı için perforasyon, mediastinit ve ciddi kanamalara da sebep olabilir (6). Bu nedenle tedavide en
önemli nokta, doğru tanı koyarak tekrarlayan ilaç hasarından korumaktır. İlacın kullanma talimatında, ‘çiğnemeden
ve bol su ile dik pozisyonda alınır, alındıktan sonra 3 dakika boyunca yatılması önerilmez’ yazmakta olup bu durum,
ergenlerin temel eğitimlerinde ilaç kullanım talimatını okuma konusunun üzerinde durulması gerektiğini düşündürmektedir. İlaca bağlı özofagus hasarının bilinenin aksine sıklıkla görülmesi, klinik ve öykü ile tanıya gidilebilmesi ve
önlenebilir bir hastalık olması nedeniyle, özellikle göğüs ağrısı yakınması ile gelen hastalarda akla gelmelidir.

Keywords: Tetrasiklin, özofajit
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P-66
Çocuk Olguda Koagülopati ve Trombositopeninin Eşlik Ettiği Çölyak Krizi
Duygu İskender Mazman1, Selim Dereci1, Şamil Hızlı1, Hayriye Tatlı Doğan2, Burcu Berberoğlu Ateş1, Gülin Hızal1, Arzu
Meltem Demir1, Aysel Ünlüsoy Aksu1

Giriş: Çölyak krizi; Çölyak hastalarında nadir olarak gelişebilen; ödem, hipoalbüminemi, metabolik dengesizlik ve
elektrolit bozukluğu ile tanımlanan, yaşamı tehdit edebilecek bir tablodur.
Olgu: On dört aylık kız hasta; ateş, letarji, ağır dehidratasyon, ödem ve hipotansiyon bulgularıyla başvurdu. Tetkiklerinde; anemi (Hb: 8,7 g/dL), trombositopeni (90 x109/L), koagülopati (PT: 17,7 saniye; INR: 1,5), albümin düşüklüğü (27
g/L), elektrolit bozukluğu(Na:139 mEq/L K: 1,7 mEq/L) ve metabolik asidozu (pH:6,8 HCO3: 6 mmol/L) tespit edildi.
Hastanın kilosu 6,5 kg ve boyu 69 cm idi; Z skorları sırasıyla -3,46 ve -3,03 idi. Öyküsünden, son iki ayda kilo kaybı
ve ishal, motor becerilerinde gerileme, anne-babanın akraba olduğu öğrenildi. Periferik yaymasında hipokromi ve
mikrositoz dışında bulgu yoktu, toksik granülasyon izlenmedi. Kanama ve hemoliz bulgusu görülmedi. Coombs testi
negatif idi. Başvurudaki ateşi düştü ve tekrarlamadı; CRP sonucu normal, kan, idrar, dışkı kültürlerinde üreme yoktu.
Dışkı mikroskobik incelemesi normaldi. İzleminin 4. gününde trombositopeni ve PT-INR yüksekliği düzeldi. Metabolik
tetkikleri normaldi. Doku transglutaminaz IgA ve endomisyum IgA antikorları pozitif saptandı. Üst gastrointestinal
endoskopisinde; duodenum mukozası çatlamış toprak görünümünde idi, histopatoloji Marsh 3C ile uyumlu ve HLA
DQ2 pozitif bulundu. Hastaya glutensiz diyet başlandı, 1 ay sonunda kilo aldığı ve klinik bulgularının düzeldiği görüldü.
Sonuç: Çölyak hastalığında, çölyak krizi tablosu ilk tanı anında veya diyete uyumu olmayan çocuklarda görülebilmektedir. Bu hastalarda sıvı ve elektrolit dengesi sağlanmalıdır. Çölyak hastalığında trombositopeni, lökopeni ve aplastik
anemi nadirdir. Genetik ve otoimmün zeminde gelişen çölyak hastalığında, otoinflamasyona bağlı hematopoetik kök
hücre hasarı görülebilmektedir ve İTP-Evans Sendromu ile birlikteliği rapor edilmiştir. Literatürde çölyak krizi ve trombositopeni tablosuna bağlı olarak pulmoner kanamalı sadece bir çocuk olgu bildirilmiştir. Çölyak krizi hastamızda
olduğu gibi; trombositopeni, koagülopati ile, sepsis veya metabolik bozulmaya benzer ağır bir tablo ile karşımıza
çıkabilir.

Keywords: çocuk, çölyak krizi, koagülopati, trombositopeni
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P-67
İntestinal Malrotasyon ve Preduodenal Venin Eşlik Ettiği Sendromik Biliyer
Atrezili Olgu
Duygu İskender Mazman1, Aysel Ünlüsoy Aksu1, Selim Dereci1, Ahmet Ertürk2, Selin Şahin Çayhan2, Burcu Berberoğlu Ateş1, Gülin Hızal1, Arzu Meltem Demir1, Şamil Hızlı1

Giriş: Sendromik biliyer atreziye eşlik eden anomaliler, özellikle karaciğer nakli, portoenterostomi operasyonları ve
komplikasyonları açısından önemlidir. Bu hasta grubunda sıklıkla vena cava inferior yokluğu, azygos venin anormal
drenajı, preduodenal portal ven, atipik hepatik arter çıkışı, situs inversus veya intestinal malrotasyon eşlik edebilir.
Olgu: Akolik dışkılaması olan hasta, biliyer atrezi ön tanısı ile merkezimize 96 günlükken sevk edildi. Muayenede hepatomegalisi vardı. Laboratuvar tetkiklerinde, ALT: 115 U/L, AST: 154 U/L, GGT: 990U/L, ALP: 817 U/L, total bilirubin:
14,1 mg/dl, direkt bilirubin: 10,5mg/dl, albumin: 35 g/L, INR: 1,1 idi. Ultrasonografi ve MR kolanjiografide karaciğer
segment 5’de 11x8 mm ebatlı vasküler lezyon, dismorfik safra kesesi, koledok kisti, polispleni, inferior vena kavanın
azygos devamlılığı ve intestinal malrotasyon saptandı. Hastada akolik gayta çıkışının devam etmesi üzerine 116
günlükken, intraoperatif kolanjiogram yapıldı ve biliyer atrezi ile uyumlu saptanarak Kasai operasyonu yapıldı. Operasyon sırasında kaudat lob midenin altında karaciğerden ayrı izlendi, intestinal malrotasyon ve preduodenal portal
ven tespit edildi. Ayrıca portal ven by-passı için duodenoduodenostomi yapıldı. Akolik dışkılaması düzelen hastanın
operasyon sonrası 11. günde kolestazı ve akolik dışkısı tekrarlaması üzerine laparotomi yapıldı. Hastada anostomoz
kaçağı ve intestinal mikroperforasyonlar görüldü. Takibinde sepsis gelişen hasta 148 günlükken kaybedildi.
Sonuç: Sendromik biliyer atrezi, tüm biliyer atrezilerin %11-12 ‘sini oluşturur. Tüm girişimlere rağmen sağkalımlar izole
biliyer atrezililerden daha düşüktür. Sendromik biliyer atrezili 11 olgudan 4’ünün Kasai sonrası kaybedildiği bildirilmiştir. Safra yolları anastomoz kaçağı, hepatik ven ve/veya arter, portal venin post-op trombozu, intestinal perforasyonlar
en önemli komplikasyonlardır. Olgumuz geç tanı alan ve literatür ile benzer şekilde operasyon sonrası enterostomi ve
safra yolu anostomoz kaçağı ile intestinal perforasyon komplikasyonları nedeniyle kaybedilen bir olgudur.

Keywords: Biliyer atrezi, intestinal malrotasyon, preduodenal ven
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P-68
Üç Yaşında Kız Hastada Genetik Temelli Rekürren Bakteriyel Kolanjit ve Artrit
Birlikteliği : Olgu Sunumu
Burcu Hıdımoğlu1, Arzu Meltem Demir1, Gülin Hızal1, Burcu B.ateş1, Duygu İ.Mazman1, Fatih Duran1, Aysel Ü.Aksu1,
Selim Dereci1, Şamil Hızlı1

Amaç: Genetik temelli tekrarlayan bakteriyel kolanjit ve artrit atakları olan hasta nadir görülmesi ve etyopatogenezinde rol oynayan mutasyonun saptanması nedeniyle sunulmaktadır.
Olgu: Tekrarlayan bakteriyel kolanjit atakları olan 33 aylık kız hastanın öyküsünden miad doğum, postnatal 35. gününde biliyer atrezi nedeniyle kasai operasyonu, anastamoz kaçağı şüphesi ile operasyon sonrası 21. günde rekasai
operasyonu yapıldığı, tekrarlayan bakteriyel kolanjit, bronşiolit ve sepsis nedenli mükerrer hastane yatışları olduğu,
22 aylıkken kolanjit ataklarına ek olarak el ve ayaklarda ödem, ağrı, hareket kısıtlılığı şikayetleri, ANA ve anti-dsDNA
pozitif olan hastaya juvenil idiyopatik artrit tanısı konulduğu, kolşisin ve prednisolon başlandığı öğrenildi. Fizik muayenede vücut ağırlığı ve boy gelişimi 3 persentilin altında idi ve hepatosplenomegalisi vardı. MRCP’ de postoperatif
değişliklere bağlı bilioma açısından anlamlı olabilecek görünüm izlendi. Otoinflamatuar ve immün yetmezlik panelinde, V726A/-; TNFRSF13C +/- (olası patojenik) (common variable immün yetmezlik); FANCD2 +/- (patolojik) (fanconi
aplastik anemisi); TNFRSF13C +/- (olası patojenik) bulundu. Fankoni açısından spesifik fizik bulguları olmamakla
beraber DEB testi istendi. Karaciğer biyopsisinde hepatositlerde hidropik dejenerasyon, perkütan transhepatik kolanjiyografide kontrast maddenin karaciğerden safra yollarına geçemediği görüldü. Genetik bölümü ile birlikte hastanın
mevcut kolanjit atakları, büyüme geriliği, sık solunum yolu enfeksiyonları ve artrit bulgularının ön planda TNFRSF13C
+/- ile ilişkili olduğu değerlendirildi.
Sonuç: TNFRSF13C +/- mutasyonu, tekrarlayan solunum ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları, kolanjit, sakroileit, bronşiektazi, otoimmün hastalıklar, benign lenfoid hiperplazi, splenomegali, kronik diyare, kilo kaybı ve büyüme
geriliğine neden olabilmektedir. Tekrarlayan kolanjit atakları olan hastalarda genetik mutasyonlar da akla gelmelidir.
Nadir bir bulgu olan artrit ile birlikte rekürren bakteriyel kolanjit ataklarının varlığının altında yatan etyopatogenezin
tanımlanan mutasyona bağlı olduğu düşünüldü.

Keywords: kolanjit, artrit, mutasyon
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P-69
Çoklu Neodyum Miknatis Yutan Otizmli Çocukta Acil Endoskopi ve Laparatomik
Cerrahi : Olgu Sunumu
Burcu Hıdımoğlu1, Selim Dereci1, Aysel Ü.Aksu1, Can İhsan Öztorun2, Şükrüye Demirkaya2, Fatih Duran1, Duygu İ.Mazman1, Gülin Hızal1, Burcu B.Ateş1, Şamil Hızlı1

Amaç: Çocukluk döneminde çoklu mıknatıs yutma acil durumlara yol açabilir. Bir mıknatıs yutulduğunda çoğunlukla
bağırsak pasajı ile atılırken, birden fazla mıknatıs olduğunda ise, birbirine yapıştığından dolayı önemli bağırsak komplikasyonları gelişme riski yüksektir. Neodyum mıknatıslar 1982 de geliştirilip, 2009 yılından itibaren oyuncaklarda
kullanılmaya başlanan mıknatıslardır. Bu tür mıknatısların manyetik alanı güçlü olduğundan birçok çocuk tarafından
yutularak mide ve barsak hasarı yaratmış ve hatta ölümlere yol açmıştır. Bu hastamızda endoskopiye ek olarak eş
zamanlı laparatomik cerrahi müdahale de kullanılarak perforasyon gelişmeden neodyum mıknatısların acilen çıkarılması sunulmaktadır.
Olgu: 12 yaş, otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan erkek hasta, karın ağrısı ve yabancı cisim yutma şüphesi
nedeni ile acil servise başvurduğunda çekilen ayakta direkt batın grafisinde hiperdens yedi adet fusiform neodyum
birbirine yapışık izlenen cisim görülmesi üzerine merkezimize sevk edildi. Fizik muayenesinde sağ alt kadranda daha
fazla olmak üzere tüm kadranlarda yaygın hassasiyet mevcuttu. En son ağızdan beslenme saati dikkate alınarak
ameliyathane şartlarında entübe edilerek genel anestezi altında yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopik işlem
ile birbirine yapışık yedi adet 1x3 cm; pilor hizası ve duodenum birinci ve ikinci kıtasından fusiform 3 adet neodyum
mıknatıs snare ile yakalanılarak çıkarıldı. Ancak diğer mıknatısların distalde ve boyutlarının büyük olması, endoskopi
yöntemi ile müdahale edilememesi nedeni ile hasta operasyon için çocuk cerrahisi kliniğine devredildi. Diğer 4 adet
mıknatıs laparotomi ile çıkarıldı. Laparotomi işleminde mıknatısların arasında kalan dokuda kanlanmanın azaldığı
ancak perforasyon gelişmediği gözlendi. Hastanın izleminde komplikasyon olmadı ve taburcu edildi.
Sonuç: Birden fazla mıknatıs yutan çocuklarda hastamızda olduğu gibi gastrointestinal sistem endoskopisinin ve
gerekiyorsa eş zamanlı laparatomik cerrahinin mümkün olan en kısa sürede yapılması mıknatısların ortasında kalma
nedeniyle barsaklarda gelişebilecek nekroz ve perforasyon riskini en aza indirecektir.

Keywords: mıknatıs, perforasyon, endoskopi
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P-70
Cilde Gömülen Perkutan Endoskopik Gastrostomi Tamburu, Sıradışı Bir
Komplikasyon: Olgu Sunumu
Burcu Hıdımoğlu1, Selim Dereci1, Aysel Ü.Aksu1, Fatih Duran1, Duygu İ.Mazman1, Can İhsan Öztorun2, Gülin Hızal1,
Burcu B.Ateş1, Arzu Meltem Demir1, Şamil Hızlı1

Amaç: Perkütan endoskopik gastrostomi tüpünün mide mukozasına gömülmesi bilinen komplikasyonlar arasında
olmakla birlikte cilde gömülmesi durumu farklı bir komplikasyon olduğundan sunulmaktadır.
Olgu: On yaş, Lennox-Gastaut sendromu tanısı ile takipli erkek, perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) ile yaklaşık
8 yıldır beslenmekte olup, çok sayıda PEG tüpü değişimi yapılmış olan hastanın en son PEG tüpü değişimi 2 ay önce
başka bir merkezde yapılmıştı. Hastanın PEG tüpü merkezimize başvurmadan birkaç gün önce yerinden çıkmış ve
annesi tarafından yerine takılmıştı. Bir gün sonrasında PEG kateteri çevresindeki ciltte hiperemi ve ödem gelişmeye
başlayan hasta PEG etrafındaki enfeksiyonu nedeniyle hastanemize yatırıldı. Hastanın yapılan yüzeyel ultrasonunda
PEG kateterinin cilt dokusu içinde gömüldüğü, PEG çevresinde cilt kalınlığının ödeme sekonder arttığı, cilt altında
loküle sıvı olduğu görüldü ve antibiyotik tedavisi başlandı. Yara yeri kültüründe Candida albicans üremesi nedeniyle
ek olarak flukanazol tedavisi başlanıldı. Yedi günlük tedavi sonrasında ostomi yerinin etrafında oldukça geniş kalın
bir granülasyon dokusu oluştu ve PEG tamburunun gömüldüğü bu alandan spontan olarak çıktığı görüldü. Bu alana
tekrar PEG için uygun olmadığından mevcut ostomi ağızındaki doku cerrahi tarafından rezeke edilerek kalan açık
cilt dokusu sütür ile kapatıldı. Hastanın ağızdan beslenmesi mümkün olmadığından yeni bir PEG seti bu alanın 2 cm
medialinden yerleştirildi. Enfekte ve sütürlü alana günlük pansuman yapıldı ve yara yeri iyileşmesi sağlandı. Hastanın
enfeksiyon bulguları geriledi ve açılan yeni PEG seti ile beslenme başlandı ve hasta taburcu edildi.
Sonuç: PEG’ i olan çocukların cilt ostomi etrafındaki granulom ve enfeksiyonları çoğunlukla küçük ve tedavi edilebilir
durumlardır. Bu hastada profesyonel olmayan anne tarafından yerleştirme işlemi yapılmış ve PEG seti cilt ile mide
arasındaki bir alana yerleştirilmiş. Bu durum zaman içinde PEG tamburunun cilt içine gömülmesine, kanlanmanın bozulmasıyla da enfeksiyon gelişmesine ve tekrar kullanılamaz hale gelmesine neden olabilecektir. Bu farklı komplikasyonun sunulmasıyla bu komplikasyonunun öngörülebilmesi ve gerekli önlemlerin önceden alınabilmesi için gerekli
planlamanın yapılmasının hatırlatılması amaçlanmıştır.

Keywords: PEG, komplikasyon, enfeksiyon
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P-71
Yüz Farklı Yabancı Cisim Yutma ile Başvuran Pilor Darliği : Olgu Sunumu
Burcu Hıdımoğlu1, Selim Dereci1, Aysel Ü.Aksu1, Fatih Duran1, Gülin Hızal1, Arzu Meltem Demir1, Burcu B.Ateş1, Elif
Emel Erten2, Abdurrahman Urve Uzun2, Şamil Hızlı1

Amaç: Nörogelişimsel geriliği olan bir çocukta, en az yüz farklı cisim yutulması, dirençli kusma ve pilor darlığı ile başvuran hastanın tedavi yönetimini hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır.
Olgu: Beş yaşında opere Fallot tetralojisi ve nörogelişimsel gerilik nedeniyle dış merkezde izlenen hastanın öyküsünden doğumundan itibaren boncuk, küçük taşlar, oyuncak parçaları gibi farklı boyutlardaki yüzlerce cisimi yuttuğu,
tekrarlayan safrasız kusması olduğu öğrenildi. Fizik incelemesinde dehidratasyon, malnutrisyon ve nörogelişimsel
geriliği olan hastanın üst gastrointestinal sistem endoskopisinde en az yüz adet değişik renk ve boyutlarda antrum ve
bulbus lümenini neredeyse tamamen kapatan yabancı cisim / taş varlığı nedeniyle pilor görülemedi. Pilorun önündeki
cisimler antruma alınarak pilor açığa alındığında pilorda darlık tespit edildi. Pilordaki darlığın uzanımının değerlendirilmesi için çocuk cerrahisi uzmanları ile birlikte kontrast madde verilip portable karın grafisi çekilerek değerlendirildi.
Darlığın fusiform şekilde geniş tabanlı olduğu görüldü. Balon dilatasyonu ve/veya buji dilatasyonuna uygun olmadığına karar verilip çocuk cerrahisi ekibine devredildi.
Sonuç: Çocuklarda yabancı cisim yutulması 6 ay-3 yaş arasında görülebilmektedir. Sık yutulan maddeler arasında
para, oyuncak parçaları, vida, düğme piller, mıknatıs ve bilye bulunur. Hastamızda olduğu gibi yüzlerce sayıya ulaşan
ve tekrarlayan şekilde birden fazla yabancı cismin yutulması nadir olmakla birlikte davranış sorunu ya da gelişimsel
geriliği olan çocuklarda bildirilmektedir. Hastamızda yüzlerce yabancı cismin uzun bir süredir olan mekanik basısına
bağlı gelişmiş olabileceği düşünülen erozyonların iyileşmesi esnasında pilor darlığına neden olduğu düşünüldü.

Keywords: yabancı cisim, pilor darlığı, kusma
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P-72
Endoskopik Ultrasonografik Biyopsi ile Tanı Alan Özofageal İnflamatuar
Miyofibroplastik Tümör : Olgu Sunumu
Şamil Hızlı1, Burcu Hıdımoğlu1, Selim Dereci1, Aysel Ü.Aksu1, Duygu İ.Mazman1, Arzu Meltem Demir1, Nesrin Turhan2,
Fahri Akkaya3, Doğuş Güney3, Meral Akdoğan4

Amaç: Yutma sırasında takılma hissi nedeniyle merkezimize başvuran ve özofagus distal ucunda kitle saptanıp inflamatuar miyofibroblastik tümör tanısı alan nadir görülen çocuk hastayı sunmaktadır.
Olgu: Son dört aydır katı ve sıvı yiyecekleri yutamama ve kusma şikayeti olan 5,5 yaş, vücudunda hiperpigmente lezyonları ve eşlik eden TSH yüksekliği, doku transglutaminaz antikoru Ig A pozitifliği trigliserit, total kolesterol ve LDL
yüksekliği olan erkek hastanın özofagus-mide-duodenum grafisinde özofagusa eksternal bası yapan, distal lümeni
daraltan nodüler dolum defekti, proksimalde geniş boyunlu dilatasyon olduğu görüldü. Bilgisayarlı tomografide özofagus alt ucunda sol distal alanda duvar kalınlığının arttığı, dışarıdan bası yapan kitle ya da vasküler anomalinin olmadığı saptandı. Üst gastrointestinal endoskopisinde, özofagus distal uç 25. cm›de, lümeni daraltıp, geçişe izin vermeyen,
mukozadan kabarık, kanamaya meyilli, polipoid, verrüköz lezyonlar görüldü. Hastaya üst gastrointestinal endoskopik
buji dilatasyonu uygulanarak dar alana müdahale edildi, duodenum ikinci kısmına dek ilerlenerek duodenal biyopsileri
alındı. EUS da; submukozadan kaynaklandığı düşünülen, heterojen ekoda, düzgün sınırlı, yaklaşık 8,9 mm çapında subepitelyal lezyon belirlenerek ince iğne biyopsi gerçekleştirildi. Hastanın duodenal biyopsi sonucu çöliak hastalığıyla,
EUS biyopsi sonucu inflamatuar miyofibroblastik tümörle uyumlu bulundu. Glutensiz diyet başlanan hastaya, cerrahi
kliniğince gastroözofageal bileşkenin proksimalinde kitle olan bölgeye laparatomik kitle rezeksiyonu ve eş zamanlı
fundoplikasyon yapıldı. Ek sorunu olmayan hasta kontrollerle izlenmektedir.
Sonuç: Vakamızda özofagusta tespit edilen inflamatuar miyofibroblastik tümör, ortalama 9-10 yaş arası çocuklarda
ve genç erişkinlerde rapor edilmiştir. Çok nadir bir mezenkimal tümör olup, en sık akciğer, karın, pelvis ve retroperitonda görülür. Özofagus, larinks, karaciğer, böbrek ve santral sinir sistemi gibi yumuşak dokularda görülmesi nadirdir.
Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi, sindirim sisteminin içini göstermekle birlikte sindirim sisteminin dış katman ve çevre dokularının incelenmesini sağlayan bir işlemdir. Yutma güçlüğü ve kusma şikayeti olan,
özofagusta darlık tespit edilen vakalarda tanıda çok nadir görülen tümörler ve tanı konulması için de EUS ile alınan
iğne biyopsisi gerekebileceği akılda tutulmalıdır.

Keywords: EUS, tümör, Özofagus
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P-73
Sintigrafi Negatif Meckel Divertikülü
Pınar Şimşek-Onat1, Gül Özyüksel2, Özlem Boybeyi-Türer2, Hasan Özen1

Meckel divertikülü, omfalomezenterik kanalın, bağırsak ucunun açık kalması sonucu gelişen bir anomalidir. Sıklığı
%1-2 olup, olguların çoğu asemptomatiktir. Mide, pankreas, duodenum, kolon veya safra yolu mukozası içerebilir.
Semptomatik olguların çoğu 2 yaş altında ve ektopik gastrik mukozaya bağlı ülser kanaması şeklindedir. Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi tanıda yardımcıdır. Önceden sağlıklı olan 1 yaş 5 aylık kız hasta ağrısız, vişne çürüğü renginde bol miktarda rektal kanama şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde soluk görünümde, taşikardik
ve hipotansifti. Karın muayenesinde hassasiyet, defans, rebound, ele gelen kitle ve organomegali yoktu. Vücudunda
vasküler lezyon, nevüs, hiperpigmente makülleri yok ve diğer sistem muayene bulguları doğaldı. Hemoglobin - 6,6
gr/dl, hematokrit - 20,1 %, MCV - 68,4 fl, lökosit - 7,5 x10^3/µl, lenfosit# - 2,79 x10^3/µl, nötrofil# - 4,2 x10^3/µl, trombosit - 266 x10^3/µl, Protrombin Zamanı (INR) - 1,07, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Nazogastrik
sonda takıldığında kanlı geleni olmadı. ADBG spesifik bulgu yoktu. Oral kapalı izlenen hastaya ıv proton pompa inhibitörü başlandı ve eritrosit süspansiyonu verildi. Abdomen USG’de invajinasyon lehine bulgu saptanmadı. 99mTc
perteknetat sintigrafisinde meckel divertikülü ile uyumlu olabilecek fokal aktivite akümülasyonu saptanmadı. Yatışının 2. gününde orali açıldıktan sonra tekrar aynı vasıfta kanaması olması üzerine yine eritrosit süspansiyonu verildi.
Abdominal aorta BT anjiografi normaldi. Hastada distal ince bağırsak kökenli kanama olduğu düşünülerek, Meckel
divertikülü, enterik duplikasyon kisti ve vasküler malformasyon şüphesiyle tanısal laparaskopi yapıldı. Eksplorasyonda çekumdan 20 cm proksimalde Meckel divertikülü görüldü. Proksimalden ve distalden ikişer cm sağlam barsak
içerecek şekilde rezeksiyon anastomoz yapıldı. Patoloji sonucu heterotopik gastrik mukoza içeren Meckel divertikülü
ile uyumluydu. Meckel divertikülüne bağlı kanama tanısında 99mTc perteknetat sintigrafisi %25’e varan oranlarda
yanlış negatif sonuç verebilmektedir. Yanlış negatiflik, divertikülün ektopik gastrik mukoza içermemesi / az miktarda
içermesi veya divertikülde nekroz gelişmesinden kaynaklanabilir. Ağrısız vişne çürüğü renginde bol miktarda kanamayla gelen olgularda, sintigrafi negatif olsa da, Meckel divertikülü tanısını düşünüp, tanısal laparaskopi yapılmalıdır.

Keywords: Meckel divertikülü, sintigrafi, gastrointestinal kanama
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Kardiyovasküler Kalsifikasyonun Nadir Bir Nedeni: Gaucher Hastalığı Tip 3C
Ersin Gümüş1, Kürşad Tokel2, Asuman Nur Karhan1, Hülya Demir1, Hasan Özen1, İnci Nur Saltık Temizel1, Lale Olcay3,
Aysel Yüce1, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1, Hayrettin Hakan Aykan4

Kronik nöronopatik Gaucher hastalığının bir alt tipi olan Gaucher hastalığı tip 3c (GH3c), D409H homozigot hastalarda görülen, çıkan aorta ve kalp kapaklarında (özellikle mitral ve aort kapaklarında) kalsifikasyonla karakterize,
okülomotor tutulumun sıklıkla eşlik ettiği çeşitli nörolojik bulguların görüldüğü, korneal opasitelerin ve hidrosefalinin
eşlik edebildiği, viseral/hematolojik bulguların hafif olduğu oldukça nadir görülen bir fenotiptir. Bu çalışmada 3 GH3c
hastamızla ilgili deneyimlerimizi paylaşarak hastalığın tanısı, doğal seyri ve takibindeki önemli noktaları vurgulamayı
amaçladık. İlk olgu kardiyak üfürüm için yapılan ekokardiyografide mitral kapak darlığı, mitral yetersizlik, mitral anüler
kalınlaşma ve kalsifikasyon saptanması üzerine pediatrik kardiyolojiden yönlendirilen, kalsifik kapak hastalığı, akrabalık hikayesi, hafif şiddette hepatosplenomegali ve bisitopeni bulgularıyla birlikte GH’dan şüphelenilen, tanısı kemik
iliği aspirasyonu ve glukoserebrozidaz aktivitesiyle doğrulanan, moleküler analizde D409H homozigotluğu saptanan
15 yaşında kız hastaydı. İkinci olgu ise bu hastanın aile taramasında saptanan 17,5 yaşındaki ablası olup aynı genetik
mutasyona ve benzer kalp tutulumuna (aortik kapakta kalınlaşma ve kalsifikasyon) sahipti. Her iki hastada da korneal
opasiteler, ventriküler hidrosefali ve çeşitli nörolojik bulgular (baş ağrısı, senkop, supranükleer bakış paralizisi, disartri
ve distonik titreme) vardı. Enzim replasman tedavisiyle (ERT) başlangıçta zaten hafif şiddette olan viseral ve hematolojik bulgularda düzelme görülürken oküler, nörolojik ve kardiyovasküler tutulumlarda belirgin düzelme sağlanamadı.
ERT’ye rağmen indeks olguda mitral kapak replasmanı ihtiyacı oldu. Üçüncü olgu ise splenomegali nedeniyle araştırılırken 5 yaşında tanı alan, orta şiddette viseral bulguları ve okülomotor tutulumu olan 14 yaşında erkek hastaydı. Düzenli ERT alan hastada, tedavinin 8. senesinden sonra hızlı bir şekilde tipik GH3c fenotipiyle uyumlu sol taraflı kalsifik
kalp kapak hastalığı gelişti. Sonuç olarak, özellikle viseral, oküler ve nörolojik bulguların eşlik ettiği sol taraflı kalsifik
kapak hastalığı olan genç hastalarda GH ayırıcı tanıda düşünülmeli, GH3c hastalarında tedaviye rağmen kardiyovasküler bulguların ilerleyebileceği ya da başlangıçta yoksa hızla ortaya çıkabileceği akılda tutulmalı, D409H homozigot
hastalar kardiyovasküler açıdan ekokardiyografik olarak yakın takip edilmelidir.

Keywords: Gaucher hastalığı, D409H, kalp kapak kalsifikasyonu, aortik kalsifikasyon
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Kistik Fibroziste Yeme Bozukluğunda Disiplinlerarası Yaklaşım
Neslihan Argüt1, Arzu Yükselen1, Arif Kaçan2, Gökhan Baysoy3

Kronik hastalıkların tanı/tedavi sürecindeki uygulamalar çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu
yazıda 52 aylık, besinleri ağzında bekletme/yutmama yakınmasıyla başvuran kistik fibrozisli kız hastanın takip/sağaltım süreci sunulmuştur. 22 günlükken tanı konulan hasta 18 aylıkken yetersiz beslenme yakınmasıyla kliniğimize
başvurmuş, endoskopide özofagus ülseri saptanarak proton pompa inhibitörüyle (PPI) 3 ay tedavi edilmiştir. 34 aylıkken besinleri ağzında bekletme yakınmasıyla tekrar başvurmuş, endoskopi kontrolü normal olarak değerlendirilmiştir.
Hastanın boy ve kilo persentilinin normal sınırlar içerisinde ve birbiriyle uyumlu olduğu saptanmıştır. Beslenme ve
diyet konsültasyonu istenerek beslenme programı düzenlenmiş ancak annenin çocuk üzerinde baskıcı tavırları gözlenmesi üzerine çocuk gelişimi ünitesine danışılmıştır. Anne, beslenme probleminin bebeklik döneminde tekrarlanan
nazofaringeal aspirat kültürleri sonrasında geliştiğini ifade etmiştir. Çocuk gelişim uzmanı değerlendirmesinde, tipik
gelişim gösteren hastanın el-yüz çevresinde dokunsal hassasiyetinin olduğu, yutmaktan korktuğu, bağlanma, tuvalet
eğitimi ve yatak ayırma konularında problem yaşadığı, beden kontrolü ve farkındalığının güçlendirilmesi gerektiği, annenin baskıcı besleme davranışı sergilediği ve ailenin tükenmişlik yaşadığı saptanmıştır. Gelişim destek programının
uygulanmasıyla yemek zamanı çatışmaları azalmış, annenin çocuğun gereksinimlerine ilişkin farkındalığı artırılmış,
ebeveyn-çocuk ilişkisi güçlendirilmiş, süreç sonunda ebeveynlerin güven duygusu ve aile içi ilişkilerindeki olumlu duygulanımları artmıştır. Annenin evde gerçekleştirdiği etkinlikler ve oyunlar, anne-babanın çocukla birlikte keyifle zaman
geçirebilecekleri şekilde yeniden düzenlenmiştir. Anne-çocuk bağımlılığı azalmış, çocuk anneden ayrı kalabilmeye
başlamış, annenin babaya çocuk bakımıyla ilgili güveni artmıştır. Beslenme süresi kısalmış, her öğünde yaşanan
kusmalar nadiren görülmeye başlanmış, beslenme ortamları kısıtlanmış, çocuğun duyusal hassasiyeti ve annenin
beslenmeye ilişkin olumsuz davranış/düşünceleri azaltılmıştır. Hastaya halen ebeveyn merkezli gelişim desteği ve bir
okulöncesi eğitim kurumunda, spor eğitmeni tarafından, haftada 2 gün hareket eğitimi verilmektedir. Hasta güncel
olarak tuvalet eğitimini kazanmış; kendi odasında uyumakta; yemek yemeyi talep etmekte, farklı tatları deneme konusunda istekli davranmakta ve yiyecekleri ağzında bekletmemektedir. Çocuk hastaların gelişiminin desteklenmesi,
hastalıkların tanı-tedavisi sürecinin yanı sıra çocuğun gelişimsel süreçlerdeki değişimlerinde ve işlevsel yeteneklerinde ortaya çıkan belirtilerin saptanması ve uygun müdahalenin sağlanması ile mümkündür. Disiplinlerarası bir yaklaşım ise karşılaşılabilecek güçlüklerin atlatılmasında en etkin yoldur.

Keywords: Kistik fibrozis, beslenme problemi, disiplinlarası yaklaşım
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Kolestaz ve Çok Yüksek Bilirubin Düzeyi: Otoimmün Hemolitik Anemi ve Dev
Hücreli Hepatit
Mustafa Beykan İstanbullu1, Gökhan Baysoy1

Dev hücreli hepatit ve otoimmün hemolitik anemi (OİHA) oldukça nadir görülen bir hastalıktır. İlerleyici karaciğer
yetmezliği ve sürekli transfüzyon ihtiyacıyla karakterizedir. Bu yazıda OİHA ve dev hücreli hepatit tanısı konulan bir
hasta sunulmuştur. Hastamız postnatal 2 aylıkken sarılık nedeniyle yurtdışında doktora başvurmuş, yapılan tetkiklerde anemi ve karaciğer disfonksiyonu saptanmış ve karaciğer biyopisi yapılmıştır. Biyopside dev hücreli hepatit ve
intrahepatik kolestaz saptanmıştır. Merkezimize başvurduğunda 7 aylık olan hastanın huzursuz ve ajite olduğu, çevreyle etkileşiminin olmadığı, opistotonus pozisyonunda durduğu fark edildi. Cilt ve skleralar ikterik, karaciğeri sağ ve
solda kosta altında 6 cm, dalağı 17 cm uzunluğunda ve ucunun sağ inguinal bölgede olduğu saptandı. Tetkiklerinde
total bilirübin 63 mg/dL(direkt bilirübin 53 mg/dL), Hgb: 6 g/dL, direkt coombs (1+), INR:3.79 ve karaciğer enzimleri
yüksek bulundu. Ülkesinde her hafta kan transfüzyonu uygulandığı öğrenildi. Metabolik ve depo hastalıklarına yönelik
testleri normal olarak saptanan hastanın periferik yaymasında hemoliz bulgularının olması ve direkt Coombs testi pozitif olması nedeniyle hastada dev hücreli hepatit ve OİHA düşünülerek yatışın 6. gününde steroid tedavisi başlandı.
Tedaviyle total bilirübin 45 mg/dL’ye geriledi. Azatioprin yatışının 21.gününde tedaviye eklendi. Tedavi sonrası total
bilirübin 27 mg/dL’ye kadar geriledi. Hastaya yatışının 1. ayında Rituksimab 4 doz olacak şekilde verildi. Rituksimab
tedavisi sonrası total bilirubin düzeyi 1 mg/dL’nin altına gerilerken, transfüzyon ihtiyacı kalmadı. Hastanın INR’si 2’nin
altına geriledi ve albümin düzeyi normal olarak saptandı. Hastanın nörolojik durumunda belirgin düzelme görülürken
opistotonus postürü kayboldu, desteksiz oturmaya ve emeklemeye başladı. Hasta şu anda 16 aylık olup düşük doz
steroid, azathiopurine tedavisi almaya devam etmekte olup sadece immünglobulin düşüklüğü nedeniyle IV IG tedavisi 2 kez uygulanmıştır. Dev hücreli hepatit ve OİHA erken yaşlarda kolestazın nadir ve tedavi edilebilir nedenlerinden
birisidir. Kronik karaciğer hastalığı bulguları olan bir çocukta çok yüksek bilirubin düzeyleri ve splenomegali bu rahatsızlığı akla getirmeli ve standart immünsupresiflere yanıt vermeyen hastalarda rituksimab tedavisi erken dönemde
düşünülmelidir.

Keywords: Dev hücreli hepatit, otoimmün hemolitik anemi
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Peutz-Jeghers Sendromunda Kapsül Endoskopi
Yeliz Koç1, Haticenur Kırar1, Pınar Yamaç Dilaver1, Ferhat Özden2, Gökhan Baysoy1

Peutz-Jeghers sendromu (PJS) gastrointestinal hamartamatöz polipler ve mukokütanöz pigmentasyonla karakterize,
otozomal dominant geçişli, nadir bir hastalıktır. Oral mukoza, dudak, el ve ayaklar, perine bölgesinde koyu kahverengi
hiperpigmente maküller görülür. Klinik prezentasyon rektal kanama, karın ağrısı veya invajinasyon olabilir. Bu yazıda
standart tanısal ve terapötik endoskopi ve kolonoskopinin yanı sıra kapsül endoskopiyle değerlendirilerek enteroskopi gereksinimi saptanan bir PJS tanılı hasta sunulmuştur. Sekiz yaşında kız hasta kanlı dışkılama ve karın ağrısı
şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Hastanın 7 yaşında kanlı dışkılama ile Somali’de başvurduğu merkezde rektal
kanama nedeniyle yapılan endoskopi/kolonoskopisinde rektal polip eksize edildiği ve patolojik incelemede hamartamatöz tipte olduğu ve kolon-mide ve duodenumda çok sayıda polip görüldüğü öğrenildi. Hastanın ağız mukozasında
ve cildinde hiperpimente lezyonları da olan hasta PJS ön tanısı ile merkezimize yönlendirilmiştir. Hastanın halasının
mide hastalığı nedeniyle kaybedildiği öğrenildi. Hastaya toplam 3 seansta genel anestezi altında yapılan kolonoskopi
ve endoskopiler sonucunda en büyükleri mide ve kolonda 4 cm çapında olmak üzere proksimal jejenum, duodenum,
mide, kolon ve terminal ileumda toplamda 30’a yakın polip eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda hamartomatöz polipler görüldü, sadece mide içindeki dev polipte küçük bir bölgede displazi saptandı. Hastaya kapsül
endoskopi yapıldığında orta ve distal jejenumda 10’a yakın polip olduğu, ileumda çok küçük polipoid yapılar olduğu
görüldü. Poliplerin küçük olması nedeniyle hastanın bu aşamada enteroskopi ihtiyacının olmadığı, 2-3 yıllık sonra
tekrar değerlendirilmesi planlandı. Peutz-Jeghers sendromunda polip yaygınlığının değerlendirilmesi klasik endoskopi/kolonoskopiyle mümkün olmamaktadır. Enteroskopi gereksiniminin olup olmadığının belirlenmesinde kapsül
endoskopi uygulaması kolay, noninvazif bir yöntem olup poliplerin yerleşimi ve boyutu hakkında bilgi vererek tedavi/
takip yönteminin belirlenmesini sağlayabilir.

Keywords: Kapsül endoskopi, Peutz-Jeghers sendromu
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Çölyak Hastalıklarının Tedavisinde Alternatif Yaklaşımlara Eğilimin
Değerlendirilmesi
Enes Turan1, Taner Özgür1, Nil Kaptan1, İsmail Erokutan1, Tanju Başarır Özkan1

Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) tedavileri, mevcut geleneksel tıbbın bir parçası olarak kabul edilmeyen tıbbi ve
sağlık hizmetleri sistemleri, uygulamaları ve ürünleri olarak tanımlanmaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tıbbın (TAT)
kullanımı, son yıllarda farklı tanıları olan çocuk hastalarda aileler tarafından sık denenmekte olduğu görülmektedir.
Mevcut literatürde çölyak hastalığı olan olgularda tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) tedavilerinin kullanımına ilişkin
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, TAT tedavilerinin türü, sıklığı, kullanım nedenleri ve kullanımıyla
ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma; 57 çölyak tanılı hastanın ebeveynlerine yöneltilen önceden hazırlanmış olan anket sorularına verilen yanıtlarla hazırlanmıştır. Hastaların 20’si (35,1) erkek, 37’si (%64,9) kızdı. Hastaların 16’sı (28,1) TAT kullanmış, 41’i (71,9) kullanmamıştı. TAT kullanan hastaların 13’ü bitkisel tedavi, 3’ü arı sütü,
4’ü egzersiz, 1’i akupunktur yöntemlerini denemiştir. Bitkisel tedavi olarak en çok çörek otu (%38,5) kullanılmıştı. TAT
tedavilerini kullanan hastaların %44,4’ü fayda gördüğünü, %33,3’ü fayda görmediğini belirtmiş. Fayda görenlerin ise
%28,6’sı büyüme konusunda fayda gördüğünü belirtmiş. TAT kullanan hastaların ve ebeveynlerinin yaşları arasında
istatistik olarak anlamlı bir ilişki kurulmadı. TAT kullanan hastalar ile ebeveynlerinin eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Çölyak tanılı çocukların ailelerinin TAT tedavilerini denemediği görülmüştür.
Fakat yine de geleneksel tıbbın önerdiği çölyak diyeti daha büyük sıklıkta kullanılmaktadır. TAT tedavilerine bağlı gelişebilecek yan etkilerin hızlı tespiti açısından hastaların anamnezi bu açıdan dikkatli alınmalıdır.

Keywords: alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, çölyak hastalığı
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GGT Yüksek İnfantil Kolestazin Nadir Nedeni: KİF12 Mutasyonu
Demet Teker Düztaş1, Sinan Sarı1, Güldal Esendağlı2, Silvio Vilarinho3, Buket Dalgıç1

Giriş: İntrahepatik ve ekstrahepatik biliyer sistem sorunları yüksek gama glutamil transferaz (GGT) düzeyi ile seyreden kolestazın en sık görülen nedenleridir. Burada yüksek GGT’li kolestazın nadir bir nedeni olan homozigot kinezin
aile üyesi-12 (KIF12) mutasyonlu neonatal kolestaz olgusu sunulmuştur.
Olgu sunumu: Neonatal kolestaz nedeni ile başvuran 3,5 aylık erkek hastanın 7 günlükken sarılığı fark edilmişti. Dışkısı kolikti. Özgeçmişinde özellik yoktu. Birinci dereceden kuzen evliliğinden doğan üçüncü bebekti. Fizik incelemesi
hepatomegali (kot altı 3 cm), cilt ve sklerada ikter dışında normaldi. AST 219 U/L, ALT 210 U/L, GGT 1149 U/L, total
ve direk bilirübin 5,3 / 3 mg/dL, albümin 4,07 g/dL, INR 1,01, total kolesterolü 210 mg/dL (N:0-200 mg/dL), trigliseriti 196 mg/dL (N: 0-150 mg/dL) idi. Ultrasonografide safra yolları ve safra kesesi normaldi. Bilateral böbreklerde
pelvikaliksiyel genişleme vardı. Neonatal kolestazın bilinen enfeksiyöz, metabolik, endokrin, anatomik ve enfeksiyöz
nedenleri için yapılan testler negatifti. Karaciğer biyopsisinde orta derecede fibrotik aktivite ve ektrahepatik tipte
obstrüksiyon bulguları görüldü. Manyetik rezonans kolanjiografide safra kesesi, ekstrahepatik ve intrahepatik safra
yollarında patoloji izlenmedi. ABCB4 gen mutasyonu negatifti. Tüm gen dizi analizinde KIF12 geninde homozigot
mutasyon (NM_138424: exon8:c.C655G: p.R219G) saptandı. Kliniğimizde izlemine devam edilen olgunun 25 aylıkken
yapılan kontrolünde normalin 1-1,5 katı transaminaz yüksekliği dışında tüm klinik ve laboratuar bulgularının düzeldiği
görüldü.
Tartışma: KIF12, kinezin süperailesinin bir üyesidir. Organellerin intrasellüler transportunda ve hücre bölünmesinde
mitotik iğciklerin fonksiyonunda önemli rol oynamaktadır. Hayvan çalışmalarında kif12 geninin, biliyer fenotip şiddetini modüle ettiği, biliyer epitel oluşumunda görevli hepatosit nükleer faktör 1 beta regülasyonunu sağladığı gösterilmiştir. Bu nedenle yüksek GGT düzeyleri ile seyreden neonatal kolestazlı hastalarda KIF12 gen mutasyonu da akılda
tutulmalıdır.

Keywords: GGT, kolestaz, KIF12
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İnvajinasyon ile Tanı Alan Çölyak Hastalığı Olgusu
Pınar Şimşek-Onat1, Duygu Demirtaş1, Hayriye Hızarcıoğlu-Gülşen1, Elnur Nurullayev2, Özlem Boybeyi-Türer2, Tutku
Soyer2

İnvajinasyon, çocuklarda sık görülen bir akut batın nedenidir. Sıklıkla 6-36 ay arasında klinik verir, 6 yaş sonrasında
görülmesi nadirdir. Bu olgu sunumu ile amacımız; tipik olmayan yaşlarda ortaya çıkan invajinasyon kliniğine çölyak
hastalığının (ÇH) eşlik edebileceğine dikkat çekmektir. Bilinen VSD tanısı olan 9 yaş 9 aylık erkek hasta, şiddetli karın
ağrısı ve kusmayla başvurdu. Bir gün önce bir kez kanlı dışkıladığı, ancak son 1 aydır 2.5 kg kilo kaybına eşlik eden
günde 7-8 kere, kansız, mukussuz, sulu ishalinin ve aralıklı kusmasının olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde vücut
ağırlığı: 17 kg (-3.98 sds), boy: 117 cm (-2.92 sds), VKİ: 12.4 (-3.25 sds). Genel durumu düşkün, batında distansiyon
ve yaygın hassasiyet (+) idi, organomegali yoktu. Pansistolik üfürüm dışında diğer sistem bulguları doğaldı. Hemoglobin:10,6 gr/dl, lökosit: 8,4 x10^3/µl, trombosit: 252 x10^3/µl, CRP:0,48 mg/dL, böbrek fonksiyon testleri normal,
ALT:47 U/L, AST: 66 U/L, albümini 1,96 g/dL idi. Covid-19 ve invajinasyon birlikteliği açısından gönderilen Covid-19
PCR ve IgG negatifti. Abdomen USG’de uzun segment invajinasyon görülen hasta acil ameliyata alındı. Treitzdan
itibaren 80. cmde, yaklaşık 40 cm’lik barsak segmentinin invajine olduğu görülerek, redüksiyon yapıldı. Tetikleyici bir
anatomik oluşum görülmeyen hastada invajine segmentin nekrotik olması nedeniyle 40 cm kadar segment rezeke
edildi. Patolojisi transmural iskemi ile uyumluydu. Tiroid fonksiyon testleri, immünglobülinleri normal, gaita bakteri
ve parazit incelemeleri negatifti. Doku Transglutaminaz IgA &gt;200 RU/mL saptanan hastaya postoperatif 2. ayında üst endoskopi yapıldı. Duodenum 2. kısmında taraklanma, çatlamış toprak manzarası ve bulbus mukozasında
atrofi gösterildi. Patolojisi Marsch tip 3A ile uyumlu olan hastanın ÇH tanısı kesinleştirilerek glutensiz diyet tedavisi
başlandı. Çocukluk çağında beklenmedik yaşlarda invajinasyon varlığında; Meckel divertikülü, intestinal duplikasyon,
polip gibi anatomik durumların; adenovirüs, rotavirüs, paraziter enfeksiyonlar ve apandisit gibi enfeksiyöz nedenlerin;
Henoch-Schönlein purpura, hemofili, lösemi, nöronal intestinal displazi, Crohn hastalığı ve kistik fibrozis gibi hastalıkların araştırılması önerilir. Sonuç olarak; invajinasyonla başvuran büyük çocuklarda, malabsorpsiyon semptomları
varlığında çölyak serolojisi bakılması unutulmamalıdır.

Keywords: İnvajinasyon, Çölyak hastalığı
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P-82
Perkutan Endoskopik Gastrostomili Bir Hastada Nadir Bir Komplikasyon:
Pankreatik Pseudokist
Demet Teker Düztaş1, Hakan Öztürk1, Sinan Sari1, Ödül Eğritaş Gürkan1, Buket Dalgiç1

Giriş: Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG) oldukça güvenilir bir yöntem olmasına rağmen nadiren majör komplikasyonlar görülebilmektedir. Burada valproik asitle birlikte aşırı şişirilmiş PEG balonu basısına ikincil pankreatik
pseudokist geliştiği düşünülen çocuk hasta sunulmuştur.
Olgu sunumu: Kusma, solunum sıkıntısı ve letarji yakınmaları ile başvuran nöronal ceroid lipofuksinozlu 10,5 yaşında
erkek hasta pnömoni ve bilateral plevral effüzyon ile yoğun bakıma yatırıldı. İki yıldır PEG ile beslendiği ve nöbet için
levetirasetam, valproik asit ve klobazam kullandığı öğrenildi. Muayenesinde letarji, hipoksemi (SaO2 %80), solunum
seslerinde azalma ve tetrapleji saptandı. Laboratuvar testlerinde lökositoz (16.370/µL), trombositopeni (61.000/µL),
hipoalbüminemi (2,1 g/dL), hafif direkt bilirübinemi ve C-reaktif protein (119 mg/L (N: 0-5 mg/L)) yüksekliği vardı.
Plevra sıvısı transüdayla uyumluydu. Entübe edilerek antibiyotik ve enteral beslenme başlandı. Takibinin 7. gününde inatçı kusma nedeniyle yapılan ultrasonografide gastrostomi tüpünün distal kısmında kistik lezyon (tüp balonu)
(3×4 cm) saptandı. Endoskopide gastrostomi tüpünde migrasyon izlenmedi ancak tüp balonunun bası ile çevre mide
mukozasını erode edecek kadar şişirildiği görüldü. Tüpün balonundan 60 ml kadar enteral ürün boşaltıldı. Balonlu
tüp değiştirilerek 5ml serum fizyolojikle şişirildi. Kusması devam eden hastanın tomografisinde saptanan pankreas
psödokistle uyumlu sıvı (13,5×9cm) pigtail kataterle boşaltıldı. Kist sıvısının amilaz ve lipaz düzeyleri sırasıyla 52.342
U/L ve 52.171 U/L iken serum pankreatik enzim düzeyleri normaldi. Proton pompa inhibitörü ve oktreotid başlandı.
30. günde psödokist boyutu 4×3 cm’e gerilemesi üzerine drenaj kateteri çekildi. Oktreotid infüzyonu kesildi. Yaklaşık
1 yıllık izlemde psödokistin tamamen düzeldiği görüldü.
Sonuç: PEG tüpünün göç ederek direkt veya mide komşuluğuyla indirekt basısına ikincil akut pankreatit sadece yetişkinlerde tanımlanmıştır. Olgumuzda valproik asitle birlikte basıya neden olan gastrostomi tüpü pankreatite neden
olan risk faktörleridir.

Keywords: PEG, pankreatik pseudokist, pankreatit
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P-83
Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni; Abernethy Malformasyonu
Arzu Gülseren1, Asuman Nur Karhan1, Yusuf Usta1

Giriş: Abernethy malformasyonu, çok değişken bir klinik tabloya sahip nadir bir anomalidir. Bu olguda, karın ağrısı ile
başvuran ve pankreatik enzim yüksekliği saptanan 6 yaşında kız hasta sunulacaktır. Bildiğimiz kadarıyla, pankreatik
enzim yüksekliğine neden olan Abernethy malformasyonu daha önce bildirilmemiştir.
Olgu: Karın ağrısı sebebiyle acil servise başvuran 6 yaşındaki kız hastada; amilaz 208 U/L, lipaz 202 U/L AST 64 U/L
ALT 40U/L GGT 17U/L saptandı. Akut pankreatit tanısıyla yatırıldı. Yakın zamanda geçirilmiş bir enfeksiyon veya
ilaç kullanım öyküsü yoktu. Enfeksiyon parametreleri negatifti. Batın ultrasonografisinde, karaciğer parankiminde heterojenite ve karaciğer hilusu düzeyinde 10 mm çapında ovoid konfigurasyon gösteren nodul saptandı. Manyetik
rezonans kolanjiyopankreatografisinde (MRCP) incelemesinde, hilus düzeyinde, yaklaşık 10 mm’lik ovoid kistik alan,
karaciğer parankiminde heterojenite, portal konflüensin ana portal ven olarak devam etmeksizin vena kava inferiorla
birleştiği gözlendi. Klinik ve radyolojik bulgularla Abernethy malformasyonu Tip1 tanısı aldı. Tekrar pankreatit atağı olmayan hasta halen izlenmektedir ve başvuru sırasında 10mm saptanan karaciğer nodüllerinin çapının 3 yıl sonunda
10 cm’ e yükselmesi üzerine yapılan karaciğer biyopsisinde malign transformasyona rastlanmamıştır.
Tartışma ve Sonuç: Abernethy malformasyonu, konjenital ekstrahepatik portokaval şanttır ve iki tipi mevcuttur. Tip 1
şantta portal kan, portal ven olmadan inferior vena kavaya yönlendirilir. Bu şant kızlarda erkeklerden daha sık görülür;
diğer konjenital anormalliklerle ilişkili olabilir ve fokal nodüler hiperplazi gibi hepatik tümörlerin oluşumu ile komplike
hale gelebilir. Tip 2 Abernethy malformasyonunda portal ven sağlamdır, inferior vena kava ile yan yana anastomoz
şantlara yol açar. Kızlar ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür ve diğer malformasyonlarla ilişkili değildir. Tip 1 malformasyonun cerrahi tedavisi yoktur ve karaciğer nakli gerekebilmektedir. Tip 2 malformasyonda şant cerrahisi uygulanabilmektedir. Biz bu hastayla nadir bir malformasyonun değişik klinik tablolarla karşımıza gelebileceğini göstermek
istedik.

Keywords: Abernethy, pankreatit, karaciğer nodül
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Transaminaz Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Glikojen Depo Tip Vi Tanısı Alan
Tanımlanmamış Mutasyonlu Bir Olgu
Neslihan Ekşi Bozbulut1, Fatma Derya Bozbulut2, Özlem Anlaş3, Güldal Esendağlı4

Giriş: Glikojen depo tip VI (GDH tip VI), otozomal resesif kalıtılan, hepatik glikojen fosforilaz eksikliği nedeniyle ortaya
çıkan glikojenoliz bozukluğudur. Bulguları bebeklik veya çocukluk döneminde ortaya çıkabilir. Hepatomegali, transaminaz yüksekliği, hiperlipidemi, büyüme geriliği ve ketotik hipoglisemiyle karakterizedir. Transaminaz yüksekliği
etiyolojisi araştırılan, karaciğer biyopsisi ve genetik analizle tanı konulan bir GDH tip VI olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgu: Üç yaşında erkek olgu, iki yıldır süren transaminaz yüksekliği, halsizlik, huzursuzluk ve aşırı yeme isteği nedenleriyle polikliniğimize başvurdu. Perinatal öyküsünde geçici yenidoğan sarılığı dışında özellik yoktu. Nöromotor
gelişimi yaşıtlarıyla uyumluydu. Hastanın tespit edilen hipoglisemisi yoktu. Anne-baba akrabalığı vardı, bir kardeşi
sağlıklıydı. Ailede kronik karaciğer hastalığı öyküsü olan olgu yoktu. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 14.5 kg (-0,41
SDS), boy 95 cm (-1.14 SDS) idi, hepatosplenomegali saptanmadı. Laboratuvar incelemede transaminaz yüksekliği, hiperkolesterolemi saptandı (Tablo 1). İzole karaciğer tutulumu düşündürecek şekilde kreatin kinaz düzeyleri,
ekokardiyografi ve göz muayenesi normaldi. Ultrasonografide, karaciğer boyutunda yaşa göre artış ve parankiminde
kabalaşma, ekojenite artışı olduğu görüldü. Diğer nedenlere yönelik etiyolojik incelemeler normal sonuçlandı. Genetik
analizle PYGL geninde homozigot tanımlanmamış, in silico analiz programlarında patojenik olarak değerlendirilen bir
mutasyon (c.2025_2028dupGTTC) saptandı. Anne, baba ve kız kardeşinde heterozigot mutasyon saptandı. Aileye
genetik danışmanlık verildi. Klinik korelasyon amacıyla yapılan karaciğer biyopsisinde, karaciğer dokusunun yaygın
hepatoselüler şeffaflanma ve genişleme bulguları ile karakterize olduğu ve PAS, dPAS boyaları ile biriken maddenin
glikojen olabileceği, glikojen depo hastalığı ile uyumlu olduğu görüldü. Hastaya sık beslenme önerilerinde bulunuldu,
takibinde büyüme parametreleri ve hiperkolesterolemi düzeldi.
Sonuç: Transaminaz yüksekliği olan hastaların etiyolojik incelemelerinde, nadir görülen kalıtsal metabolik hastalıklar
açısından dikkatli olunmalıdır. Boy kısalığı, hepatomegali, transaminaz yüksekliği, hiperlipidemi varlığında özellikle de
selim ve kronik bir seyir varsa GDH tip VI’dan kuşkulanılmalıdır. GDH tip VI’ya, yavaş seyri ve diğer GDH’lere göre daha
az görülmesi nedeniyle, daha az sıklıkta tanı konulabilmektedir. Semptomlar ve karaciğer bulguları çocuk büyüdükçe
düzelme eğilimindedir, hastalar sık aralıklarla beslenmelidir.

Keywords: glikojen depo tip 6, transaminaz yüksekliği, hepatomegali, hiperlipidemi

213

13. ULUSAL

P-85
Nadir Bir Birliktelik Down Sendromlu Bir Hastada Pankreatit ve Çölyak Hastalığı
Arzu Gülseren1, Asuman Nur Karhan1, Yusuf Usta1

Giriş: Akut pankreatit, kalıcı etkiler olmaksızın pankreas parankiminde ve/veya fonksiyonunda değişikliklerle giden
geri dönüşlü bir inflamatuar süreçtir. Tetikleyiciler ilaçlar, hiperlipidemi, safra kesesi taşları, sistemik hastalık ve safra
veya pankreas kanalı hastalığıdır. Olgumuzda ilginç olan; Down sendromlu bir hastada gelişen akut pankreatit sebebiyle araştırılırken çölyak hastalığı saptanmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla Down sendromlu bireylerde çocukluk çağında
daha önce tanımlanmış çölyak hastalığı ve pankreatit birlikteliği yoktur.
Olgu: 16 yaşında Down sendromlu kız hasta; yeni başlayan, şiddetli, kuşak tarzında karın ağrısı ve kusma şikayetiyle
başvurdu. Fizik muayenesinde karında yaygın hassasiyet mevcuttu. VSD+Eisenmenger sendromu sebebiyle bosentan ve kaptopril tedavisi kullanmaktaydı. Tetkiklerinde, Hg:10.7 g/dL, WBC : 4.5 x10^3/µL PLT: 106 x10^3/µL Total
Bilirubin : 0.1 GGT:19 U/L, Kalsiyum: 8.24 mg/dL, AST: 48 U/L, ALT: 36.7 U/L, Amilaz :454 U/L, Lipaz: 582 U/L CRP :5.9
mg/L Albümin :3.56 g/dL saptandı. Akut pankreatit tanısıyla yatırıldı. Bilier pankreatit ekartasyonu açısından yapılan
ultrasonografi ve manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi (MRCP) olağan saptandı. Viral markerları enfeksiyonla
uyumlu saptanmadı. Çölyak açısından daha önce taraması yapılmadığı öğrenilen hastanın doku transglutaminaz IgA
değeri 185 mg/dL saptandı. Konservatif tedavi ile pankreatit tablosu düzelen hastanın endoskopisinde taraksı görünüm mevcuttu ve duodenum patolojisi March Evre 3b olarak raporlandı. Kliniğimize izlenmeye devam etmektedir ve
glutensiz diyet altında yeniden pankreatit atağı olmamıştır.
Sonuç: Down sendromunda anüler pankreas sıklığının arttığı bilinmektedir. Anüler pankreasa sahip Down sendromlu
hastalar akut pankreatit kliniğinde başvurabilirler. Çölyak hastalığında ise pankreas endokrin ve ekzokrin fonksiyonlarının bozulduğu diyet tedavisiyle pankreatit hasarın durdurabildiği daha önce pek çok çalışmayla gösterilmektedir.
Son yıllarda çölyak hastalığının otoimmün bir bozukluk olduğu ve buna bağlı değişik sistem tutulumlarıyla karşımıza
gelebileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Pankreas inflamasyonunu da benzer otoimmün mekanizmalar üzerinden
tetiklediği varsayılmaktadır. Biz bu olguda, pankreatitin enfeksiyöz ve anatomik nedenlerini ekarte ederek gluten hipersensivitesine bağlı pankreatit geliştiğini saptadık. Bildiğimiz kadarıyla çocukluk yaş grubunda benzer klinik tabloyla çölyak tanısı alan vaka tanımlanmamıştır.

Keywords: Down sendromu, çölyak, pankreatit
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P-86
Rektal Kanamanın Nadir Bir Nedeni
Arzu Gülseren1, Asuman Nur Karhan1, Yusuf Usta1

Giriş: Sülükler, Annelida filumuna ve Hirudinea sınıfına ait ektoparazitlerdir. Şimdiye kadar bildirilen ve alt gastrointestinal sistem kanamasıyla başvurarak, sülük enfestasyonu tanısı alan vakaların tamamının akut başlangıçlı olduğu
ve ciddi kanamanın eşlik ettiği belirlenmiştir. Vakamızda dikkat çekici olan uzun süredir rektal kanamasının olması
ve derin bir anemiye neden olmamasıdır. Bildiğimiz kadarıyla benzer klinik tabloda daha önce bildirilen vaka yoktur.
Olgu: Yedi yaşında erkek hasta, dört yıldır aralıklı kanlı dışkılama şikayetiyle başvurdu. İki yıl önce benzer şikayetler
sebebiyle başka bir hastanede kolonoskopi yapıldığı ve polip saptanarak çıkarıldığı öğrenildi. Hastanın vital bulguları
stabil, fizik muayenesi doğaldı. Laboratuvar değerleri sırasıyla; hemoglobin 12,2 g/dL, MCV: 75 fL, beyaz küre 8,58
x10^3/µL, trombosit 417 x10^3/µL INR: 0,94, Sedimantasyon 4 mm/saat, CRP: 0,28 mg/L saptanandı. Juvenil polip
ön tanısıyla yapılan kolonoskopide; tranvers kolonda yaklaşık 2-3 cm büyüklüğünde vasküler yapı olduğu düşünülen
lezyon, inen kolonda koyu mor renkte parazit olduğu düşünülen yaklaşık 2 cm büyüklüğünde bir lezyon saptandı (Görüntü 1,2,3). İnen kolonda saptanan yapı çıkarılırken parçalandı ancak membranı elde edilebildi. Mikrobiyoloji tarafından yapılan incelemelerde dokunun sülüğe ait olduğu tespit edildi (Görüntü 4,5,6). İzleminde kanaması tekrarlamadı.
Sonuç: Sülükler, son yıllarda terapötik amaçla kullanılabilen, konağa yerleşerek tükürük salgısında çeşitli maddelerin
yardımıyla pıhtılaşmayı ve trombosit agregasyonunu engelleyen dolayısıyla kanama diyatezini arttıran ektoparazitlerdir. Kara sülükleri güçlü çene yapıları sebebiyle akut ciddi kanamaya sebep olabilirler ancak mide asidine dayanıksızlardır. Deniz ve tatlı su sülükleri ise mide asidine dirençlidirler ve masif kanama yapmazlar; ancak literatürde daha
önce oral yoldan alınan sülüğün alt gastrointestinal sisteme yerleştiği ve kanamaya sebep olduğu bildirilmemiştir.
Literatürde taze kanlı dışkılamayla başvurup rektumda sülük saptanan sadece iki vaka mevcuttur ve bu vaka raporlarında, sülüklerin anal sfinkterden girerek rektuma yerleştiği düşünülmüştür. Vakamız ise dört yıldır aralıklı taze rektal
kanama şikayetiyle başvurarak kolonda sülük saptanan ilk vakadır. Sonuçta, prevelansın yüksek olduğu bölgelerde,
alt gastrointestinal sistem kanamasının etiyolojisi araştırılırken sülük enfestasyonu da akılda bulundurulmalıdır.

Keywords: Sülük, alt gis kanama
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Kronik Karaciğer Yetmezliği Olan Çocuklarda Nutrisyonel Durumun
Değerlendirilmesi
Gül Şeker1Coşkun Armağan1,Fatma Ceren Sarıoğlu1,Sinem Kahveci Çelik1,Handan Güleryüz1,Yeşim Öztürk1

Giriş: Kronik hastalıklarda malnütrisyon, stressörlere dayanıklılığı ve fizyolojik rezervi azaltarak birçok sistemin bozulmasına neden olur. Organ yetmezliği olan çocuklarda malnütrisyon iyi bilinmesine rağmen malnütrisyonun objektif
olarak değerlendirildiği çalışmalar azdır. Bu çalışmada kronik karaciğer yetmezlikli (KKY) çocuklarda nutrisyonel durumun antropometri, biyokimyasal testler ve kas ve yağ kitlesi ölçümü ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Bölümümüzde KKY tanısıyla izlenen çocukların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenerek yaş,
cinsiyet, antropometrik ölçümler, kan albümin, BUN, kreatinin, Hb, ferritin düzeyleri, izlem süreleri kaydedildi. Olguların
abdominopelvik BT tetkikleri incelenerek psoas kas alanı, visseral yağ ve subkutan yağ ölçümü yapılarak aynı yaş ve
cinste kronik hastalık dışı nedenle BT çekilmiş sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Elli-bir KKY olgusunun %62.7’si erkek (n=32) yaş ortalaması 87.3±67.8 ay (7-200) ay idi. Tanı anında olguların %29.4’ünün vücut kitle indeksi (VKİ) SDS ve/veya boya göre vücut ağırlığı (BGA) SDS değeri ≤ -1 SDS idi. %5.9’unun
ise ≤-3 SDS idi. İzlem süresi 36.2±41.9 (0-199) ay idi. Olguların %25.5’i kaybedilmişti, %37.3’üne karaciğer nakli yapılmıştı. Tanı anında VKİ SDS’si ≤-1 olan ve olmayan olguların kan biyokimyası açısından fark gözlenmedi. Kaybedilen
ya da nakil yapılan olgularla hayatta kalan olgular arasında antropometrik ölçümler ve biyokimyasal testler açısından
fark gözlenmedi. Abdominopelvik BT’si değerlendirmeye alınan KKY olguları, sağlıklı kontrollerin (n=27) BT’si ile karşılaştırıldığında iki grup arasında VKİ SDS ve BGA SDS ortalamaları ve malnutrisyon sıklığı açısından fark olmamasına
rağmen, poas alanı ve visseral yağ alanı KKY grubunda belirgin düşük bulundu (sırasıyla p&lt;0.01, p&lt;0.01). Kan
biyokimyası, antropometrik ölçümler ile radyolojik ölçümler arasında ilişki saptanmadı.
Sonuç: KKY olgularında antropometrik ölçümler ve rutin biyokimyasal testler malnütrisyonu belirlemede yetersiz kalmaktadır. Sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldıklarında KKY olgularında kas ve yağ kitlesi azlığı abdominal BT ile ortaya
konabilmektedir.

Keywords: Kronik karaciğer yetmezliği, psoas alanı, visseral yağ alanı
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P-90
Pediatrik Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi: Tek Merkez Deneyimi
Pınar Şimşek-Onat1, Duygu Demirtaş1, Hayriye Hızarcıoğlu-Gülşen1, Ersin Gümüş1, İnci Nur Saltık-Temizel1, Hasan
Özen1, Hülya Demir1, Erkan Parlak2

Endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi (ERCP) endoskopi ile fluroskopiyi birlikte kullanan pankreas ve safra
yolları hastalıklarında tanı ve tedavi imkanı sağlayan bir işlemdir. Bu çalışmada amacımız çocuklarda ERCP endikasyonları ve yapılan işlemleri merkezimizin deneyimleri ile paylaşmaktır. Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesinde Kasım 2017 - Nisan 2020’de ERCP yapılan çocukluk yaş grubundaki
toplam 46 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Yirmi üç hastada biliyer, 23’ünde pankreatik endikasyonla
olmak üzere 46 hastaya (29 K, 17 E,) toplam 77 (1-5) ERCP yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 10.3±4.07 yıl olup,
en küçük hastanın yaşı 2.08 yıl ve vücut ağırlığı 12.6 kg idi. ERCP endikasyonları; 16 hastada koledok taşı şüphesi
(%34.8), 9 hastada kronik pankreatit (KP) ve ağrı (%19.6), 8 hastada rekürren akut pankreatit atakları (RAP, %8.7), 4
hastada KP ve RAP (%8.7), 3 hastada karaciğer nakli ve kolestaz (%6.5), 2 hastada benign biliyer darlık (%4.3) ve 1
hastada sarılık nedeniyle hastalık ekartasyonu için (%2.2), 1 hastada proflaktik pankreatik stent uygulanması (%2.2),
1 hastada safra yolu ile ilişkili kist hidatik (%2.2) ve 1 hastada pankreas fistülü (%2.2) idi. ERCP tanıları; kronik pankreatit (14, %30.4), koledok taşı (11, %23.9), koledok kisti (7 %15.2), pankreatik oddi sfinkter disfonksiyonu (4, %8.7),
benign biliyer darlık (3, %6.5), anastomoz darlığı (3, %6.5), pankreas fistülü (1, %2.2), safra yolu ile ilişkili kist hidatik
(1, %2.2), normal pankreas kanalı (1, %2.2) idi. Hastaların 6’sında (%13) anormal pankreatikobiliyer bileşke (ABPJ) ve
5’inde (%10.9) pankreas divisium tespit edildi. Hastaların 37’sine (%80.4) endoskopik sfinkterotomi (18, %39.1 biliyer,
14, %30.4 major papilladan pankreatik, 5, %10.9 minor papilladan pankreatik) yapıldı. On (%21.7) hastaya dilatasyon
yapıldı. Yirmiiki (%47.8) hastadan taş çıkarıldı. 27 (%58.6) hastaya stent takıldı. Bir hastada kanülasyon sağlanamadı.
Hiçbir hastada pankreatit, kanama, perforasyon gibi major komplikasyon olmadı. Pediatrik yaş grubunda ERCP’nin
deneyimli kişiler tarafından yapıldığı taktirde çocuklarda oldukça güvenilir, etkili bir tanı ve tedavi yöntemi olduğunu
düşünüyoruz.

Keywords: Pediatrik ERCP, pankreatit, koledok kisti, koledok taşı,
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P-91
Yenidoğanın Geçici Kolestazıyla Başvuran Tanımlanmamış Mutasyona Sahip Bir
Niemann Pick Tip C Olgusu
Fatma Derya Bulut1, Neslihan Ekşi Bozbulut2, Özge Özalp3, Buket Dalgıç4, Halise Neslihan Önenli Mungan5, Gürsel
Biberoğlu6

Amaç: Niemann Pick tip-C(NPC) hastalığı, NPC1 veya NPC2 genlerindeki otozomal resesif kalıtılan mutasyonlara
bağlı hücre içi lipit trafiği bozukluğu görülen nadir bir lizozomal depo hastalığıdır. Hastalığın erken dönemleri, neonatal kolestaz ve/veya hepatosplenomegaliyi içeren viseral bulgularla karakterizedir. Kolestaz bazen karaciğer yetmezliğine ilerleyebilirken bazen kendiliğinden düzelebilmektedir. Yenidoğan döneminde geçici kolestazı olup sonradan
hepatosplenomegaliyle başvuran, tanımlanmamış homozigot mutasyon saptanan, laboratuvar ve klinik bulgularıyla
NPC tanısı ön planda düşünülerek biyobelirteçlerle tanısı kesinleştirilen bir olgu sunulmuştur.
Olgu: 16 günlük erkek olgu uzamış sarılıkla başvurdu. Anne-baba akrabalığı olmayan olgu, sorunsuz doğum sonrası üç günlükken kolestaz saptanması üzerine yönlendirilmişti. Anne sütü ve formül mamayla besleniyordu. Ailede
kronik karaciğer hastalığı öyküsü yoktu. Fizik muayenede skleralar ve cilt ikterikti, sınırda hepatosplenomegali vardı.
Laboratuvar incelemelerinde direk bilirubinemi, transaminaz yüksekliği, hipoalbüminemi, AFP yüksekliği saptandı.
Hastaya ursodeoksikolik asit tedavisi başlandı. Ultrasonografi ile hepatosplenomegali, asit, karaciğerde hemanjiomla
uyumlu olabilecek hipoekoik lezyon saptandı. Kolestazı gerileyen ve salgın şartlarında altı ay takibe getirilmeyen olgu,
sekiz aylıkken karında şişlik şikayetiyle tekrar başvurdu. Büyümesiyle nöromotor gelişimi yaşıtlarıyla uyumluydu. Fizik
muayenede kot altında karaciğer 4 cm, dalak 6 cm ele geliyordu. Hastanın dalak ön planda hepatosplenomegalisi ve
geçici kolestazının olması nedenleriyle lipid depo hastalığı düşünüldü. Enzim analiziyle Wolman, Niemann Pick A/B
ve Gaucher hastalıkları ekarte edildi. Moleküler analizle NPC1 geninde homozigot tanımlanmamış c.1123A&gt;C(p.
Thr375Pro) mutasyon saptandı. Anneyle babada aynı mutasyon heterozigottu. Korelasyon amacıyla çalışılan lizozomal biyobelirteçlerden asit fosfataz sınırda yüksek, kitotriosidaz normalken NPC’ye özgül lizosfingomyelin ve lizosfingomyelin-509 düzeyleri referans değerlere göre oldukça yüksek bulunarak miglustat tedavisi başlandı.
Sonuç: Klinik bulgularının ve başlangıç yaşının perinatal dönemde nonimmün hidrops fetalisten çocuklukta hepatosplenomegali ve bisitopeniye veya erişkin dönemde viseral tutulum olmaksızın ilerleyici nörolojik bulgular şeklinde
heterojen olması nedeniyle, NPC tanısının konulması ve ilerleyici viseral ve nörolojik bulgular kötüleşmeden tedavinin
başlanması zor olabilmektedir. Tanıda genetik analiz esastır. Son yıllarda tanımlanan, ülkemizde çalışılabilen lizosfingomyelin ve lizosfingomyelin-509 NPC tarama, tanı ve tedavisinde özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek biyobelirteçlerdir.

Keywords: Niemann Pick tip C, kolestaz, hepatosplenomegali, lizosfingomiyelin
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P-92
Pediatrik Eozinofilik Özofajit Semptom Şiddet Modülleri Versiyon 2.0 Türkçe
Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Özlem Yılmaz1, Nuray Uslu Kızılkan2, Taner Özgür3, Dilek Güller4, Gökhan Tümgör5, Merve Usta4, Esra Polat6, Tanju
Başarır Özkan3, Cansın Saçkesen1, Çiğdem Arıkan2

Amaç ve çalışma: Eozinofilik özofajit (EoE), klinik olarak özofagus disfonksiyonu semptomları ile karakterizedir. Spesifik olmayan semptomlar ve yeme alışkanlıklarının adaptasyonu nedeniyle klinik uygulamada ve araştırmalarda pediatrik EoÖ’i daha iyi analiz etmek için doğrulanmış semptom değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması
çok önemlidir. Bu çalışmada Pediatrik Eozinofilik Özofajit Semptom Şiddet Modülleri Versiyon 2.0’ın Türkçe çevirisi
(T-PEESTMv2.0), kültürel uyarlama yoluyla geliştirilmesi ve geçerlilik ve güvenilirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: PEESTMv2.0 (2-18 yaş çocuk ve ergen için ebeveyn raporu ve 8-18 yaş çocuk ve ergen raporu) ileri çeviri, geri
çeviri ve bağımsız gözden geçirenlerin fikir birliği aşamaları ile İngilizce’den Türkçe’ye çevirildi. Sonrasında altı uzman
T-PEESTMv2.0’ın içerik geçerliliğini değerlendirdi. Toplam on hasta ve ebeveyne uygulanarak son halini aldı. Tüm
aşamalar Mapi Araştırma Vakfı ile işbirliği içinde tamamlandı. EoE hastaları ve/veya ebeveynleri T-PEESTMv2.0’ı ilk
seferinde ve test güvenilirliğinin incelenmesi için 1 hafta sonra yeniden doldurdular. Ayırıcı geçerliliğinin test edilmesi
için yaş uyumlu bir kontrol grubu kullanıldı.
Bulgular: 2-18 yaş arası toplam 128 hasta ve/veya ebeveynleri çalışmaya alındı. Ortalama yaş 8,8 idi ve 75’i (% 58,6)
erkekti. 58’i (% 39,1) ebeveyn tarafından tamamlandı. Çalışmaya katılan tüm ebeveynler annelerdi. Test-tekrar test
güvenilirliği için Cronbach alfa katsayısı ve sınıfiçi korelasyon , hem her iki anket, hem de tüm alan (sıklık ve şiddet) ve
toplam puanlar için&gt; 0.70 idi. Ayırıcı geçerlik analizi için hasta grubunun alt ölçeği (frekans ve alan) ve toplam puanları kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Alt ölçek ve toplam puanlar gruplar arasında anlamlı olarak farklıydı (p &lt;0.05).
Sonuç: Çalışma, PEESTMv2.0’ın Türk kültürüne uyarlanmış Türkçe versiyonunu sunmaktadır. T-PEESTMv2.0, EoE’li
hastaların değerlendirilmesi için klinik ve araştırma aracı olarak sunulabilecek geçerli ve güvenilirlikte bulunmuştur.

Keywords: Eozinofilik Özefajit, PEESS, validasyon,
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P-93
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Yatan Hastalarin Malnutrisyon Durumunun
Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Ezgi Kıran Taşcı1, İlke Baş2, Ömer Ergin2, Doğan Barut1, Bora Kunay1, Miray Karakoyun1, Funda Çetin1, Sema Aydoğdu1

Giriş ve Amaç: Malnutrisyon, yatan hastaların prognozunu ve yatış süresini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu
çalışmanın amacı, hastanede yatan hastaların malnütrisyon oranını belirlemektir.
Metot: Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuk ve adölesan hastalarının verileri prospektif
olarak dosyalarından tarandı. Hastaların cinsiyetleri, yatış anındaki ve taburculuktaki vücut ağırlığı, triseps cilt kalınlığı
ve üst orta kol çevresi ile bu değerlerin z skorları, tanı yaşları, aldıkları intravenöz tedaviler not edildi.
Sonuçlar: Çalışmaya 83 hasta dahil edildi. Hastaların %47’si erkek, %53’ü kız, yaş ortalaması 37.64±48.51 ay, yatış
süresi ortalaması ise 15.92±28.91 gündü. Hastaların %86.7’sinin yatışta intravenöz sıvı ihtiyacı olmuştu. Yatış anında
vücut ağırlığı z skor ortalaması -0.64±1.84, taburculuk anında ise -0.55±1.80 idi. Hastaların taburculuktaki vücut ağırlığı, triceps cilt kalınlığı ve üst orta kol çevresi yatış anındaki göre artmış olarak izlendi. Bu artış triseps cilt kalınlığında
istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.034). Çalışma grubuna dahil edilen 22 hastanın antropometrik ölçümleri
etkileyebilecek akut ya da kronik hastalığı, (genetik sendrom, kısa barsak sendromu, nörolojik hastalık vs.) mevcuttu.
Bu hasta grubunda vücut ağırlığı, triceps cilt kalınlığı ve üst orta kol çevresi taburculukta yatışa göre daha düşük saptandı ancak istatistiksel anlamlı bir fark yoktu. Karar: Ülkemizde hastane malnütrisyonu prevalansı azımsanmayacak
düzeydedir. Malnutrisyon hastanede yatan hastalarda tedaviyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle hastanede
yatan hastalarda antropometrik ölçüm değerlendirilmesiyle gerekli erken müdehaleler hastane malnutrisyonunun
önlenmesi hastanın yatış süresinin kısalmasına katkı sağlayacaktır.

Keywords: hastane malnutrisyonu, vücut ağırlığı, TSF, MUAC
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P-94
Bruselloza Bağlı Çocukta Akut Karaciğer Yetmezliği
Sevim Çakar1, Gülin Eren1, Gamze Gülfidan1, Çiğdem Ömür Ecevit1, Özlem Bekem1

Hastanemize 14 yaşında erkek, 3 gün süren ateş ve 15 gündür olan halsizlik, iştah azalması, karın ağrısı, kusma, diz
ağrısı ve sarılık şikayetiyle başvurdu. Solgun, ikterik olup hepatomegali dışında fizik muayene bulguları olağandı. Rutin tetkikleri olağan olup alanin aminotransferaz (1498 U/l), aspartat aminotransferaz (819 U/l), alkalen fosfataz (488
U/l), gama glutamil transferaz(138 U/l), total bilirubin (5.1 mg/dl) ve direkt bilirubin (3.7 mg/dl) düzeyleri yüksekti.
Abdominal ultrasonda hepatomegali, perikolesistik sıvı birikimi, safra kesesi duvar kalınlığında artış ve splenomegali
saptandı. CMV, EBV, HIV, HAV, HBV, HCV, Rubella, toksoplazma, Salmonella, Brusella serolojisi negatif saptandı. Serum immünoglobulinleri G, A, M, E normal aralıktaydı. Çölyak serolojisi, α-fetoprotein, PPD negatif saptandı. İzlemde
Protrombin Zamanı (PZ) giderek uzadı. Bu nedenle başlanan destek tedavisine intravenöz N-asetil sistein (NAC) eklendi. Takiplerde NAC tedavisine rağmen INR 10. gününde 2’nin üzerine, K vitaminine rağmen PZ 20 sn kadar uzadı ve
toplam bilirubin seviyesi 5.1 mg/dl’den 19 mg/dl’ye yükseldi. Detaylı sorgulamada, pastörize edilmemiş süt ürünleri
tüketimi vardı. İlk Brusella-agglutination testi 1:80 düşük titrede olup anlamlı kabul edilmemişti. İdrar, dışkı kültürleri
ve 10 günlük inkübasyonda kan kültürü negatifti. Tekrarlanan kan kültüründe, 10 günlük inkübasyondan sonra bir
mikroorganizma tespit edildi, ancak tanımlanamadı. Bakteriyel tanımlama için kütle spektrometresi olarak Matris
Destekli Lazer Desorpsiyon İyonizasyonu-Uçuş Zamanlı-Kütle Spektrometresi (MALDI-TOF) kullanıldı ve Brucella Melitensis kan kültürlerinde tanımlandı. Eş zamanlı seyreltilmiş aglütination testi tekrarlandı ve nihai sonuç 1:320 ile
pozitif oldu. Ampirik antibiyotik tedavisi doksisisin 200 mg/gün ve rifampicin 900 mg/gün ile düzenlendi. Karaciğer
fonksiyon testleri hızla iyileşirken hasta tedavinin 5. gününde taburcu edildi. 14 günlük tedaviden sonra PT ve INR
normale döndü ve diğer karaciğer testleri tamamen normal değerlere geriledi. Altı haftalık antibiyoterapinin sonunda
tüm bulgular normaldi. Olgumuz laboratuvardaki ilerleyici bozulma ile istisnaidir ve bruselloza bağlı bilinen ilk pediyatrik AKY vakasıdır. Sonuç olarak, AKY’nin ayırıcı tanısında bruselloz düşünülmeli ve tekrarlayan kültürler ve serolojik
testler gerekirse defalarca yapılmalıdır.

Keywords: Bruselloz, Çocuk, Akut karaciğer yetmezliği
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P-95
Transaminaz Yüksekliğinin Nadir Bir Sebebi: Hipermetiyoninemiyle Birlikte
Seyreden Adenosin Kinaz Eksikliği
Kamercan Ceylan1, Aslı İnci2, Sinan Sarı1, Leyla Tümer2, Buket Dalgıç1,
¹Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahili Tıp Bilimleri

2

Giriş: Adenosin Kinaz Eksikliği (ADK), otozomal resesif kalıtılan adenosin ve metionin metabolizması bozukluğudur.
Çoklu sistem tutulumu ve transaminaz yüksekliğinin nadir bir nedeni olan ADK olgusu sunulmuştur.
Olgu: Altı yaşında kız hasta, 4 yıldır devam eden transaminaz yüksekliğiyle başvurdu. İlk defa 2 yaşında nöbet nedeniyle başvurduğunda transaminaz yüksekliği saptanmış. Hipoglisemi ve karaciğer yetmezliğiyle izlenmiş. Transaminaz düzeyleri normalin 30-40 katına kadar yükselmiş. Mental motor gelişimi yaşıtlarına göre geriydi. Anne baba
kuzendi. Fizik incelemesinde boy kısalığı, frontal bossing, dismorfik yüz görünümü, sol 2. interkostal aralıkta sistolik
üfürümü ve yürüyüş bozukluğu vardı. İnce ve kaba motor becerileri yaşına göre geriydi. İncelemelerinde AST:405
U/L, ALT:650 U/L, GGT: 47U/L, total/direk bilirübin: 1,39/0,31mg/dl, albümin: 4,9 gr/dl, INR: 1,68’di. Ekokardiyografide
sekundum ASD ve pulmoner darlık görüldü. Abdomen ultrasonografisinde safra kesesinde çamur ve beyin MR’ında subependimal kistler vardı. Metabolik testleri başlangıçta normaldi. Tüm gen dizi analizinde ADK geninde daha
önce bildirilmemiş ekzon 4’de homozigot delesyon (NM_006721 ) saptandı. Hipermetiyoninemiyle birlikte seyreden
ADK eksikliği tanısı aldı. Genetik tanıdan sonra bakılan kan aminoasitlerinde metionin düzeyi 50 kat (1500 mmol/L)
yüksek bulundu. Metioninden kısıtlı diyet başlandı. Tedavinin 4. ayında transaminazlarda (normalin 1-1,5 katı) ve metionin düzeyinde belirgin gerileme izlendi. Sonuç: Hipermetiyoninemiyle birlikte seyreden ADK eksikliği nadir bir metabolik hastalıktır. Şimdiye kadar 26 olgu bildirilmiştir. Yenidoğan döneminde sepsis, hipoglisemi ve sarılık; ilerleyen
yaşlarda tüm olgularda transaminaz yüksekliği, psikomotor gerilik, frontal bossing ve hipotoni bildirilmektedir. Boy
kısalığı, kalp anomalileri, nöbet sıklıkla eşlik eden diğer bulgulardır. Karaciğer tutulumu genellikle transaminaz yüksekliği şeklindedir. Yaklaşık yarısına hepatik fibrozis eşlik etmektedir. Şimdiye kadar bir olgu karaciğer yetmezliğinden
kaybedilmiştir. Destek tedaviler ve metiyoninden kısıtlı diyetle karaciğer bulguları gerilemektedir. Diyetin nörolojik bulgular üzerine etkisi gösterilememiştir. ADK eksikliği, çoklu organ tutulumları ile seyreden bebeklik ve oyun çocukluğu
dönemi karaciğer hastalığı nedeni olarak akılda tutulmalıdır.

Keywords: Hipermetiyoninemi,transaminaz yüksekliği,dismorfik bulgular
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P-96
Biliyer Diversiyon Yapılan PFİK Hastalarının Uzun Dönem İzlem Sonuçları
Hakan Öztürk1, Demet Teker Düztaş1, Sinan Sarı1, Hakan Sözen2, Ödül Eğritaş Gürkan1, Buket Dalgıç1, Aydın Dalgıç2

Amaç: Progresif familial intrahepatik kolestaz (PFİK) tedavisinde biliyer diversiyon gibi enterohepatik dolaşımı azaltacak cerrahi teknikler uygulanmaktadır. Merkezimizde biliyer diversiyon yapılan PFİK hastalarında tedavinin erken ve
geç dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2007 ile Şubat 2020 tarihleri arasında biliyer diversiyon yapılan 9 hastanın verileri geriye dönük olarak
incelenmiştir.
Bulgular: İki PFİK 1, altı PFİK 2 ve bir PFİK 3 tanılı olguda 8 parsiyel eksternal biliyer diversiyon (PEBD), bir internal
diversiyon ameliyatı yapılmıştır. Bir hastada PEBD nedeni karaciğer nakli yapıldıktan sonra ishal ve hepatosteatoz
gelişmesidir. Hastaların 5’i kız, 4’ü erkektir. Diversiyon cerrahisinin yapıldığı yaş ortalaması 4,6 yıldır. Beş hastada
diversiyon sonrası ortalama 9 yıllık izlemde nakil ihtiyacı olmamıştır. Bu 5 olgunun 2’sinde kaşıntı ve ishal şikayetleri
tamamen gerilemiş, 3 hastanın kaşıntısı devam etmiştir. Üç hastadan biri internal diversiyon hastası olup PEBD’ye
çevirme, 1 hastaya karaciğer nakli planlanmaktadır. Kaşıntısı azalmakla beraber devam eden diğer olgu ise izlenmektedir. Üç hastada diversiyondan ortalama 4,6 yıl sonra karaciğer nakli yapılmıştır.
Sonuç: Biliyer diversiyon medikal tedaviye dirençli kaşıntı, ishal yakınması olan PFİK olgularında oldukça faydalı bir
seçenektir. PFİK tanılı hastalarda biliyer diversiyon karaciğer nakli gereksinimini ortadan kaldırabilir veya geciktirebilir. Karaciğer nakli yapılan PFİK 1’li hastalarda karaciğer nakli sonrası da PEBD gerekebilmektedir.

Keywords: Progresif familial intrahepatik kolestaz, biliyer diversiyon, kaşıntı
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P-98
Barret Özofagusu: Olgu Sunumu
Hazel Mahmat1, Hanife Ayşegül Arsoy2

Gastroözofagial reflü hastalığı(GÖRH); mide içeriğinin özofagusa istemsiz geçişi sonucunda hayat kalitesini düşüren;
anemi, büyüme gelişme geriliği, apne, özofajit, beslenme problemi gibi komplikasyonlara sebep olan patolojik durumdur. Detaylı anamnez ve sistemik muayeneyle hastalık tanısı koyularak semptomatik tedavi başlanarak morbiditenin
önüne geçilebilir. Hastaların %2’sinde özofagıus mukozasındaki skuamoz epitelin metaplastik silenderik epitele dönüşmesiyle oluşan adenokanser için predispozan olan Barret özofagusu gelişebilir. Antireflü tedaviye yanıtsız hastalarda malignitenin önlenebilmesi için çözüm sıklıkla cerrahidir.
Olgu: 4,5 yaş erkek hasta doğumdan beri olan kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Kusmasının tüm beslenmelerini takiben yaklaşık 2.dakikada yediklerini içerir tarzda olduğu öğrenildi. Antenatal öyküsünde özellik yoktu.
Özgeçmişinde atopi ve astım tariflenirken; aile öykünde gastrit ve çölyak başta olmak üzere herhangi bir hastalık
olmadığı öğrenildi. Vücut ağırlığı:15,2(16p), boy:106 cm(54p),BMI:17.3 olarak saptandı. Sistemik muayenesinde genel durumu iyi, epigastrium hassas iken diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu. Protein enerji malnutrisyonu ve
GÖRH ön tanılarıyla hasta takibe alındı. Postnatal 1.aydan itibaren sodyum alginat ve domperidon kullanan hastanın
tedavisine PPI’da eklendi. Antireflü diyet ve medikal tedaviye yanıtsız olan hastaya gastroskopi planlandı. Laboratuvar incelemesinde; tam kan sayımı ve biyokimyasal parametrelerinde normal sınırlarda, ferritin:18, D vitamini:6,5, çölyak titreleri sınırda,Total IGE negatifti. Hastanın endoskopisinde torakal özofagus geniş distale doğru erode alanlar ve
stenoz izlendi. Gastroskopun geçişi sağlanabildi.Slidingi mevcut, kardiya protrüdeydi. Z hattı düzensiz, midenin antrum ve korpusu hiperemikti. Mide duodenum grafisi çekerek geçiş defekti olduğu doğrulandı. Hastanın patolojisinde
kronik gastrityle uyumlu bulgular görüldü.Buna metaplazi, atrofi, atipi ve H. Pylori eşlik etmiyordu. Özofagustan alınan
tüm biyopsi materyallerinde yoğun fibril eksuda ,nötrofil hakimiyeti ve reaktif atipi izlendi. Hastanın preparatları çift
kör olarak değerlendirildi.Stenotik alandan alınan materyalde intestinal tip metaplazi saptanarak “Barret Özofagusu”ile uyumlu bulundu. Mevcut şikayetlerinin yanın sıra yutarken takılma ve salya akıtma gelişen hasta medikal tedavinin
devamı önerilerek cerrahiye devredildi.
Sonuç: Barret özofajiti çocuk yaş grubunda nadir rastlanan morbiditesi ciddi bir komplikasyondur.Çocuk yaş grubunun en sık gastroenterolojik başvuru nedenlerinden biri olan gastroözofagial reflünün yetersiz tedavi edilmesi Barret
özofagusu gibi katastrofik değişiklerle karşımıza gelebilir; bu olguda da gördüğümüz üzere metaplazi gelişimi ilk
dekatta dahi karşılaşılabilecek bir sorundur. Malignite potansiyeli taşıyan bu durumun göz önünde bulundurularak,
zamanında gastroskopik inceleme ile cerrahi tedavi şansının kaçırılmaması önemlidir.

Keywords: Gastroözofagial reflü, Barret özofagusu, özofagial stenoz
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P-99
Asemptomatik Transaminaz Yüksekliğinden Son Dönem Karaciğer Hasarına:
Kalıtsal Safra Asit Sentez Bozuklukları
Kamercan Ceylan1, Demet Teker Düztaş1, Sinan Sarı1, Ödül Eğritaş Gürkan1, Silvia Vilarinho2, Peter Clayton3, Leyla
Tümer4, Buket Dalgıç1

Giriş ve amaç: Safra asitleri hepatositlerde endoplazmik retikulum, sitozol, mitokondri ve peroksizomlarda olmak
üzere çoklu enzimatik reaksiyonlar sonucu kolesterolden sentezlenirler. Kliniğimizde kalıtsal safra asit sentez bozukluğu (SASB) tanısı alarak izlenen hastaların sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: 2013-2020 yılları arasında idrar safra asit analizi ve/veya genetik incelemeler ile kalıtsal SASB tanısı alan
hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Kliniğimizde akraba evliliklerinden doğan 7 hasta (tamamı erkek) kalıtsal SASB tanısı almıştır. 3-B-hidroksi-C27-steroid oksidoredüktaz eksikliği (3BHSD) (n=4):
Olgu 1: Üç aylıktı. Neonatal kolestazı ve bilateral böbrek kistleri vardı. Altı aylıkken, henüz tanı almadan karaciğer
yetmezliğinden kaybedildi.
Olgu 2: Üç buçuk yaşında kronik karaciğer hastalığı bulgularıyla başvuran hasta 4 yaşında karaciğer nakli oldu. Nakilden 1 ay önce tanı aldı.
Olgu 3: Ondört yaşında son dönem karaciğer hastalığı tanısıyla karaciğer nakli için yönlendirilmişti. Yenidoğan döneminde kolestaz bulguları vardı. Nakilden 2 yıl sonra tanı aldı. Nakil olan hastalar sırasıyla cerrahi sonrası 1.yıl ve
5.yılda sorunsuz takip ediliyor.
Olgu 4: Üç yaşında hepatosplenomegali ve asemptomatik karaciğer enzim yüksekliğiyle başvurdu. On yaşında tanı
aldı. 1 yıldır kolik asit tedavisiyle izlenmektedir. Açil CoA oksidaz 2 eksikliği (n=2): Asemptomatik transaminaz yükseklikleri 4 ve 5 yaşlarında fark edildi. Kliniğine konuşma bozukluğu, ataksi ve dismetrinin eşlik ettiği hastaya 1 yıl
süre ile kolik asit verildi. Klinik yanıt alınamadı. Sırasıyla 14 ve 13 yaşında olan hastalar hala hafif transaminaz yüksekliğiyle izlenmektedir. Peroksizom biogenez hastalığı 3 (n=1): Bir aylıkken transaminaz ve INR yüksekliğiyle başvurdu.
İzleminde nöromotor gelişme geriliği fark edildi. Oniki aylıkken tanı aldı,4 aydır kolik asit kullanmaktadır.
Sonuç: Kalıtsal SASB asemptomatik karaciğer enzim yüksekliğinden siroza kadar değişen karaciğer hastalığına neden olabilmektedir. 3BHSD en sık görülen kalıtsal SASB’dır. Safra asitlerinin sentez aşamasıyla ilintili olarak klinik
bulgulara nörolojik bulgular ve diğer sistem tutulumları eşlik edebilmektedir. Erken tanı alan olgular karaciğer nakli
yapılmadan kolik asitle tedavi edilebilmektedir.

Keywords: safra asidi,transaminaz yüksekliği,karaciğer yetmezliği,kolik asit
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P-100
Protein Kaybettiren Enteropatinin Nadir Bir Nedeni: Çölyak Krizi
Neslihan Ekşi Bozbulut1, Mehtap Çelakıl2, Ahmet Boz3

Amaç: Çölyak krizi, tedavi edilmeyen çölyak hastalarında, ağır ishal, hipoproteinemi, ödem, metabolik ve elektrolit bozukluklar ile karakterize olabilen akut, fulminan komplikasyondur. Burada 13 aylıkken protein kaybettiren enteropati
nedeniyle başvuran, izleminde çölyak krizi olarak değerlendirilen bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Daha önceden bilinen bir rahatsızlığı olmayan 13 aylık erkek hasta, bir aydır devam eden günde 10 defayı bulan
ishal, kusma, kilo kaybı olması nedeniyle üç defa hastaneye yatırılarak izlendiği öğrenildi. Beş gündür göz kapaklarında, bacaklarında şişlik olması nedeniyle nefrotik sendrom ön tanısıyla dış merkezden yönlendirilmişti. Başvurusunda hipoalbuminemi saptandı. Tam idrar tahlilinde proteinüri saptanmadı. Protein kaybettiren enteropati ön tanısıyla
etiyolojik tetkikleri gönderilerek, intravenöz albumin tedavisi verildi. Albumin desteği ve diyetinde protein alımı arttırılarak taburcu edildi. Hastanın poliklinik kontrolünde doku transglutaminaz IgA pozitif: 287.6 U/ml saptandı . Endoskopik duedonum biyopsilerinde, şiddetli intraepitelyal lenfosit artışı, total villöz atrofi ve kript hiperplazisi ( Marsh
tip 3c) saptandı. Hastaya glutensiz diyet tedavisi başlandı. İzlemde bir haftalık glutensiz diyete rağmen kusması ve
hipoalbuminemisi düzelmedi. Elektrolit bozukluğu ve ayakta direk karın grafisinde hava-sıvı seviyeleri ve invajinasyon
bulguları saptanan hastada akut çölyak krizi düşünülerek 3 gün 2 mg/kg/gün intravenöz metilprednizolon tedavisi
başlandı, kademeli olarak azaltılarak kesildi. Tedavi sonrası klinik ve laboratuvar bulgularında düzelme olan hasta, şu
anda glutensiz diyet altında izlenmektedir.
Sonuç: Çölyak krizi, çölyak hastalığının farkındalığının artması nedeniyle nadir görülen bir komplikasyon haline gelmiştir. Ağır ishal ve hipoproteinemi nedeniyle izlenen hastalarda ayırıcı tanıda çölyak hastalığı düşünülmeli ve çölyak
krizi açısından dikkatli olunmalıdır. Glutensiz diyete yanıtı olmayan hastalarda geç kalınmadan steroid tedavisi başlanmalıdır.

Keywords: Çölyak hastalığı, çölyak krizi, hipoproteinemi, glutensiz diyet
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P-101
Covid-19 Pandemi Sürecinde Ağır Gastrointestinal Sistem Kanamasi Olan
Çocukların Değerlendirmesi
Aysel Ünlüsoy Aksu1, Duygu İskender Mazman1, Burcu Berberoğlu Ateş1, Gülin Hızal1, Arzu Meltem Demir1, Fatih Duran1, Burcu Hıdımoğlu1, Selim Dereci1, Şamil Hızlı1
T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatolojisi ve Nutrisyonu Eğitim Kliniği,

1

Amaç: Çocuklarda, ağır gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarının, tüm GİS kanamaları içindeki sıklığı yaklaşık
%5’dir. Pandemi döneminde çocuklarda ağır GİS kanamaları klinik ve laboratuvar olarak değerlendirildi.
Metot: Hastanemizde COVID-19 pandemi döneminde, endoskopisi yapılan GİS kanamalı 154 çocuk geriye dönük
olarak değerlendirildi. Üst GİS endoskopi gereksinimini değerlendiren Sheffield skorlaması ile alt ve üst GİS kanamalı
hastalarımızdan skoru 8 ve üzeri olan hastalar ağır GİS kanama, AK; diğerleri grup D olarak tanımlandı. Bu skorlamada kanamaya neden olabilecek başka bir hastalık olması, melena, hematemez, kalp hızının yaşına göre normal aralığının üst sınırından en az 20 atım daha fazla olması, kapiller geri dolum zamanının &gt;2 saniye olması, hemoglobin
değerinde 2 g/dl üzerinde düşme olması, ağır sıvı resüsitasyonu gereksinimi olması, eritrosit ve diğer kan ürünlerinin
transfüzyon ihtiyacının olması durumları değerlendirildi. Gruplar demografik, klinik, laboratuvar, endoskopik ve histopatolojik tanıları ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların %51,9’u üst, % 48’i alt GİS kanamalı olup, grup AK’de 32 hasta (%20,8) vardı. Yaş, cinsiyet, GİS
kanama ve kronik karaciğer hastalığı öyküsü açısından gruplar benzerdi. Grup AK’de melena, taşikardi, takipne, hipotansiyon ve kapiller dolum zamanı uzaması sık idi (p&lt;0,05). Grup AK’da başvuru hemoglobin ve albumin düşük; INR
değeri daha uzundu (p&lt;0,05). Endoskopi işlemi grup AK’de 3 gün (± 2) içinde, grup D’de 24 gün (±17) yapılmıştı. İki
grubun PPİ kullanımı benzerdi; oktreotid, eritrosit, trombosit ve taze donmuş plazma kullanımı grup AK’da yüksekti
(p&lt;0,05). Ösefagus varisi, Graft Verus Host Hastalığı (GVHD) GİS tutulumu ve gastrit grup AK’da yüksek orandaydı
(p&lt;0,05).
Sonuç: Grup AK’da endoskopi zamanının 3 gün olması; pandemi döneminde, COVID test sürelerine bağlı olabilir.
Melena, taşikardi, takipne, hipotansiyon, kapiller dolum zamanı uzaması, hemoglobin-hemotokrit-albumin düşüklüğü,
INR uzunluğu; kan -kan ürünleri ve oktreotid gereksinimi; ösefagus varisi, GVHD GİS tutulumu, gastrit olması; GİS
kanamalarının ciddiyetini yansıtan bulgulardır.

Keywords: çocuk, gastrointestinal kanama, endoskopi
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P-102
Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocuklarda Safra Taşı İzlemi ve Tedavisi
Fatih Duran1, Aysel Ünlüsoy Aksu1, Selim Dereci1, Duygu İskender Mazman1, Burcu Hıdımoğlu1, Gülin Hızal1, Arzu
Meltem Demir1, Burcu Berberoğlu Ateş1, Şamil Hızlı1
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatolojisi Ve Beslenme Eğitim Kliniği,

1

Amaç: Çocuklarda safra taşı prevelansı %0,13-1,9’dur. Covidli hastaların izleminin yapıldığı hastanemizde pandemi
sürecinde safra taşı olan çocukların tedavi yönetimi ve klinik özellikleri araştırıldı.
Metot: Hastanemizde farklı semptomlarla başvurup, ultrasonografisinde safra taşı tespit edilen çocukların demografik ve antropometrik verileri, bulguları, eşlik eden hastalıkları, laboratuvar tetkikleri, medikal ve cerrahi tedavi protokolleri değerlendirildi.
Bulgular: Safra taşı tespit edilen 101 hastadan 21’inin (%20,7) bir kez başvurup kontrole gelmediği belirlendi. Kontrollerle izlenen 80 hastanın yaş ortalamasının 7±5,1 yıl olduğu, kontrole 3.8±1.4 kez geldiği, %42,5’inin kilo fazlalığının
ve obezitesinin olduğu; en sık hemolitik hastalıkların (n=7, %8,75), non-alkolik hepatosteatoz (n=4, %5) ve MIS-C (n=2,
%2,5) hastalıklarının eşlik ettiği belirlendi. 3 hastada (%3,75) Covid-19 enfeksiyonu, 2 hastada (%2,75) MIS-C tanısı
sonrası erken dönemde safra taşı olduğu görüldü. Safra yolu obstrüksiyon bulguları olan 9 hastadan (%11,25) birinde
safrada çamur, birinde pankreatit, ikisinde safra kesesinde çoklu taş ve koledokta taş, 6’sınde safra kesesinde çoklu
taş saptandı. Obstruksiyon bulguları olan hastaların ortalama CRP değeri 2,4±2,6 mg/dL, diğerlerinin 10,1±21,7 mg/
dL saptandı (p=0.005). Hastaların %77,5’inde safra kesesinde çoklu taş olup; çoklu taş kızlarda daha sık idi (p=0.35).
Obstruksiyon bulguları olan hastalardan 4’üne (%44,4) MRCP, 3’üne (%33,3) ERCP yapıldı. Kolesistektomi yapılan grubun %80’inini safra kesesinde çoklu taş bulunan, %6,6’sını obstruksiyonu olan hastalar oluştururken; kolesistektomi
tanıdan ortalama 4,4±4,1 ay sonra yapıldı. 75 hasta ursodeoksikolik asit (UDKA) ile ortalama 7,4±3,3 ay izlendi. UDKA
ile taşları kaybolan 9 (%11,2) hastanın, kaybolmayanlara oranla yaşları(sırasıyla ortalama 7± 4,6 ve 11,2 ± 5,1 yıl) daha
küçüktü (p=0,019).
Sonuç: Covid pandemisinde çocuklarda safra taşı etyolojisinde saptanabilen en sık neden hemolitik hastalıklar iken,
toplam 5 hastada (%6,25) Covid-19 hastalığı ve MIS-C ile birlikte safra taşı oluşumu görülmüştür. Kolesistektomi kararı alınan 17 hastanın %88,2’i pandemi döneminde opere olup, %11,8’i ertelenmiştir. UDKA kullanan hastaların 9’unda
(%12) ve sıklıkla 11 yaş (ortanca %75 persentildeki yaş) altındaki hastalarda taşların kaybolduğu gözlenmiştir.

Keywords: Covid-19, çocuk, safra taşı, kolesistektomi
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P-103
Covid Pandemisi Sürecinde 1000 Pediatrik Gastrointestinal Endoskopi
Fatih Duran1, Gülin Hızal1, Arzu Meltem Demir1, Burcu Berberoğlu Ateş1, Aysel Ünlüsoy Aksu1, Selim Dereci1, Şamil
Hızlı1
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatolojisi Ve Beslenme Eğitim Kliniği,

1

Amaç: COVİD-19 enfeksiyonunun pediatrik endoskopik işlemlerle yüksek bulaşıcılığı olduğundan NASPGHAN tarafından salgın başlangıcında işlem sayısının minimalize edilmesi, özel koruyucu malzeme ve kıyafetler kullanılması
önerilmişti. Bu önerilerin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla; salgın döneminde gastronitestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılan hastaların demografik verileri, işlem endikasyonları, işlem tanıları, kullanılan koruyucu malzeme ve
kıyafetler ile personelin enfeksiyon durumu değerlendirilmiştir.
Metot: Covid-19 salgını dönemindeki endoskopi işlemi yapılan 0-18 yaş arası hastalar ve uygulamalar geriye dönük
olarak değerlendirildi. Salgın başlangıcında yapılan birim toplantımızda hastalarla ilişkili endikasyon kısıtlamalarına,
personel sayısı, malzeme ve kıyafetler planlanmıştı. Hastaların verileri, ve endoskopi işlemleri, tanıları ile personelin
sayısı, koruyucu malzemeler ve enfeksiyon durumu değerlendirildi.
Bulgular: Yaklaşık bir yıllık salgın döneminde merkezimizde toplam 1000 endoskopi işlemi yapıldı. Bu işlemlere giren
personel sayısı bir kişi olarak ve ünite kapasitesi %50 azaltılarak, işlemler önlem planına göre yapıldı. Hasta yaşı;
11,7±4,9 yıl ve %56,2’si kız hastaydı. Her personel koruyucu malzeme, kıyafetler kullanarak işleme girdi. İşlemlerin
%73,7’si üst GİS, %20,4’ü üst ve alt GİS e yönelikdi. Hastaların 146’sına GİS kanama nedeniyle endoskopi (%64.7’si alt
GİS kanama), 12’sine özofageal varis bant ligasyonu, 3’üne polipektomi, 17’sine PEG tüpü takılması, 10’una PEG tüpü
değişimi, 6’sına pilor darlığı ve 4’üne özefagus darlığı balon dilatasyonu ve 1’ine polip mukozektomisi yapıldı. Hastaların % 14,2’si çölyak hastalığı, %7,8’i inflamatuvar bağırsak hastalığı, %1,6’sı eozonofilik özofajit, %0,2’si lenfanjiektazi
tanısı aldı, %52,3’ünde gastrit, % 19 unda Helicobacter pylori pozitifliği saptandı. 1000 işlem esnasında personelimizden COVİD 19 pozitif olup enfeksiyonu geçiren olmadı.
Sonuç: Endoskopi Ünitemizde salgın döneminde endikasyonu olan hastalara endoskopi işlemi personel sayısı azaltılarak ve gerekli koruyucu malzeme ve kıyafetler kullanılarak sağlıklı bir şekilde yapıldı. Bulgularımız COVİD hastalarının da tedavi gördüğü merkezimizde işlem kapasitesinin %50 azaltılması, koruyucu kıyafet kullanımının ve bir destek
personelinin işleme alınmasının enfeksiyondan korunmada etkin ve yeterli yöntemler olduğunu, ayrıca tüm yapılan bu
işlemlerin bulaş açısından aynı düzeyde risk barındırığını düşündürdü.

Keywords: Covid-19, çocuk, endoskopi
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P-104
Otoinflamatuvar Olaylar Firtinasi İle Seyreden Olgu; Otoimmun Sklerozan Kolanjit,
Ülseratif Kolit, Tip 1 Diabetes Mellitus
Hanife Ayşegül Arsoy1, Gunel Agazada2, Günsel Kutluk3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroente-Roloji Kliniği,
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Giriş: Otoimmün sklerozan kolanjit (OSK) karaciğer iç ve dış safra yollarını birlikte etkileyerek fibrozi-se neden olan
ilerleyici bir inflamatuvar hastalıktır.OSK’de inflamatuvar bağırsak hastalığı görülme sık-lığı %45’lere ulaşmaktadır.‟Overlapˮ sendromu olarak adlandırılan OSK’de pek çok immün hastalığın eşlik ettiği bildirilmiştir.Yaptığımız literatür
incelemesinde benzer bir olgu saptadığımız hastamızı sun-duk.
Olgu:17 yaşında Suriyeli erkek olgunun sarılık nedeniyle başka bir çocuk gastroenteroloji kliniğine başvurduğu;
transaminaz yüksekliği, batın USG’de karaciğer parankiminde hiperekojen-nodüler alanlar saptandığı öğrenildi.Tetkiklerinde;karaciğer otoantikor paneli,seruloplazmin,alfa 1 antitrip-sin,seruloplazmin,24 saatlik idrada bakır testleri
normaldi.Anti HCV pozitifliği mevcut HCV RNA’sı negatifti. Gastroskopide varis saptanmadığı öğrenildi.Karaciğer biyopsisinin sirotik evrede primer skle-rozan kolanjit olarak sonuçlandığı,karaciğer kuru doku bakırı 324 ugCu/grdoku
olarak saptandığı öğrenildi. Olgu şehir değişikliği nedeniyle tarafımıza başvurdu.Tekrarlanan karaciğer otoantikor
paneli normaldi.Ig G yüksekliği,C-ANCA pozitifliği saptandı.OSK ön tanısıyla MRCP yapıldı.MRCP’de solda intrahepatik safra yollarında belirginleşme ve sistik kanal kıvrımlı görünümde saptandı.Kısa süre sonra kanlı ishalİ başlayan
olguya endoskopi yapıldı. Kolonoskopide rektumdan itibaren atlamadan de-vam eden özellikle çıkan ve transvers kolonda belirgin vaskülarizasyon kaybı,ödem,frajilite ve milimetrik boyutlu polipler saptandı,terminal ileumda mukozada
ödem görüldü,patolojisi;ülseratif kolitin (ÜK) mukozal değişiklikleri ile uyumlu değerlendirildi.ATP7B gen mutasyonu
negatifti Wilson hastalığı dışlandı.Bu bulgularla OSK ve ÜK tanısı konuldu.Anti HCV pozitifliği nedeniyle 2.kez HCV
RNA bakıldı,negatif saptandı. Yüksek doz steroid tedavisi,mesalazin,düsük doz azatiopürin ve ur-sodeoksikolikasit
tedavileri başlandı.İzleminde transaminaz değerleri normale döndü,kanlı ishali ger-iledi.Takibinin 8.ayında halsizlik
nedeniyle acil servise başvuran kan şekeri 700 mg/dl ve ketoasidoz saptanan olguya Tip 1 Diyabetes Mellitus (DM)
tanısı konuldu.Transaminaz yüksekliği 5 kat yüksek seyreden olguya tedavi değişikliği öncesi karaciğer biyopsisi
yapıldı.Portal alanlarda periduktal kon-santrik fibrozis, çoğu portal ve periportal alanda hafif orta derecede inflamasyon,fibröz genişleme ve porto-portal köprüleşme gösteren fibrozis,portal alanlarda hafif duktal proliferasyon;kronik
sklerozan kolanjit ile uyumlu sonuçlandı.Olgunun tekrar şehir değişikliği yapması nedeniyle izleme devam edile-medi.
Sonuç: Otoimmün hastalıklar ile birlikte seyreden ÜK, oldukça nadir saptanmakla birlikte altta yatan esas patolojinin
immün disregülasyon olduğuna dikkat çeken önemli birlikteliklerdendir.PTPN22 ve CTLA4 genlerinin,ÜK ile ilişkili otoimmünite için önemli risk faktörleri olduğu saptanmıştır.Olgumuzda genetik inceleme yapamadık ancak,ÜK ile ilişkili
otoimmüniteyi ve seyrini göstermesi açısından önemli bir örnek olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords: Diyabetes mellitus, Otoimmün sklerozan kolanjit, Ülseratif kolit
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P-105
Karaciğer Nakli Sonrası Parsiyel Eksternal Biliyer Diversiyon Yapılan İlerleyici
Ailevi İntrahepatik Tip-1 Olgusu
Demet Teker Düztaş1, Hakan Öztürk1, Sinan Sari1, Ödül Eğritaş Gürkan1, Mustafa Hakan Sözen2, Aydın Dalgiç2, Buket
Dalgiç1
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Giriş: Karaciğer nakli yapılan progresif ailesel intrahepatik kolestaz-1 (PFIC1) olgularında cerrahi sonrası şiddetli ishaller morbiditeyi ve mortaliteyi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Karaciğer nakli sonrası parsiyel eksternal biliyer
diversiyon (PEBD) ile dirençli ishal ve malnütrisyonu düzelen PFIC1 olgusu sunulmuştur.
Vaka Sunumu: Bir aylık kız hasta düşük GGT’li neonatal kolestazla PFİC1 tanısı aldı. İzlemde klinik bulgularına dirençli sulu ishal ve büyüme geriliği eklendi. Destek tedavilere rağmen uyku düzenini bozan şiddetli kaşıntı, dirençli ishal
ve ağır malnütrisyon (Ağırlık z skoru: -3,47) nedeniyle 2 yaşında PEBD yapılması planlandı ancak kozmetik nedenler
nedeniyle aile kabul etmedi. Üç yaşında kronik karaciğer hastalığı nedeniyle kadavradan karaciğer nakli yapıldı. Cerrahi sonrası 1. aydan itibaren sulu ishalleri şiddetlenerek tekrarlayan hastaneye yatışlarını gerektiren dehidratasyon ve
metabolik asidoz ataklarına neden oldu. Sentetik fonksiyonları düzelmesine rağmen transaminaz düzeyleri normalin
2-3 katı kadar yüksek seyretti. Transaminaz yüksekliğinin nedeni olarak histopatolojik şiddetli steatoz ve minimal
inflamasyon dışında bir neden bulunamadı. Ameliyat sonrası 19. ayda perkütan biliyer drenajla ishalin gerilediğinin
görülmesi üzerine büyüme geriliği (ağırlık z skoru: -4,51), inatçı ishal ve yağlı karaciğer nedeniyle PEBD yapıldı. PEBD
sonrası transaminaz düzeylerinde belirgin bir gerileme olmasa da ishalinin düzeldiği ve ağırlık z skorunun artmaya
başladığı görüldü (diversiyon sonrası 1. yılda z: -3,4). Tartışma PFIC1, P-tipi ATPazı (FIC1) kodlayan ATP8B1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanan otozomal resesif hastalıktır. FIC1 kolanjiyositin apikal membranında, enterositlerde
ve pankreasın asiner hücrelerinde sunulmaktadır. Karaciğer hastalığı bulgularına kronik ishal ve pankreatit de eşlik
edebilir. Son dönem karaciğer hastalığı gelişmemiş olgularda PEBD ilk tedavi seçeneğidir. İleri derecede fibrozis gelişerek PEBD şansını kaybeden olgularda karaciğer nakli ile kolanjiyosit düzeyinde sorun düzelerek bağırsağa safra
tuzu akışı artar. Ancak enterositlerdeki sorun devam ettiğinden safra tuzu malabsorbsiyonu şiddetlenir. İnatçı ishal
ve ağır malnütriyona neden olur. Bu durumun nakil sonrası greft steatozunun da ana nedeni olduğu düşünülmektedir.
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Çocuk Gastroenteroloij Polikliniğinde Postpartum Depresyon Taranmalıdır
Esra Yayla1, Gökhan Baysoy1
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bölümü,

1

Deneyim ve Hedefler: Postpartum depresyon (PPD) anne ve bebek sağlığına olumsuz etkileri olan klinik bir durumdur. Bu çalışmada Medipol Üniversitesi çocuk gastroenteroloji polikliniğinde 4 yıllık PPD taraması sonuçlarının derlenmesi amaçlanmıştır.
Metotlar: Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği›nin geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiş Türkçe versiyonu Aralık 2015 ile Aralık 2019 arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğine başvuran 1 yaş altında bebeği olan annelere ilk
başvurularında rutin olarak uygulanmıştır. Ayrıca anne yaşı, çocuk sayısı, önceki depresyon öyküsü ve aile desteği
(0-10 arasında puan verilmiştir) bilgileri de doldurtulmuştur. Anket sonucunda 12 puan ve üzeri doğum sonrası depresyon olarak kabul edilmiştir.
Sonuçlar: Belirtilen sürede 1018 anneye depresyon ölçeği uygulanmıştır. Annelerin ortalama yaşı 30.4 ± 4.4 yıl, bebeklerin ortalama yaşı 4,4 ay (2.9-6.7 ay) idi. Bebeklerin%50,5’i erkekti. Annelerin ortalama çocuk sayısı 1.5 ± 0.7
idi. Annelerin %12,9’u daha önce depresyon tanısı almıştı. Tüm çalışma grubunda, puanı 12 ve üzeri olan anne oranı
%34.8 olarak bulundu. Daha önceden depresyon öyküsü olan annelerin depresyon öyküsü bulunmayanlara göre depresyon olasılığı daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla %61.2’ye karşı %30.5, X2 =47, p &lt;0.0001). Depresyon prevalansı
çalışma yılları arasında farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bebeklerde en sık konulan tanı gıda protein alerjisi (çoğunlukla proktit) (% 30.5), ardından fizyolojik reflü (% 11.5), laktoz intoleransı (% 8.5), gastroözofageal reflü hastalığı
(% 7.4), büyüme geriliği (% 6.8) ve kabızlık idi (%6.7). Depresyon prevalansı bu gruplar arasında benzerdi. Genç anne
yaşı PPD ile ilişkiliydi (&lt;25 yaş% 45.3 ve&gt; 25 yıl için% 33.8 idi, p=0,03) Çocukların cinsiyeti, yaşı ve sayısı PPD ile
ilişkili bulunmadı. Depresif olan annelerde aile desteği anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (6.4’e karşı 7.8 puan,
p &lt;0.0001). Kararlar: Pediatrik gastroenteroloji polikliniğine başvuran annelerde doğum sonrası depresyon sıktır.
Genç, sosyal desteği az, daha önceden depresyon öyküsü olan anneler özellikle risk altındadır. Bebeklerin hastalıklarının seyrinde anne depresyonunun olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı ve doğum sonrası depresyon taraması
her pediatrik gastroenteroloji muayenesinin bir parçası olmalıdır.
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İnflamatuar Barsak Hastalığı: Sadece İlaç Tedavisi Yeterli mi?
Murat Beğenik1, Pınar Yamaç Dilaver1, Arif Kaçan2, Haticenur Kırar1, Gökhan Baysoy1
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bölümü,
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İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme Ve Diyet Bölümü,
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Deneyim ve hedefler: Beslenme, inflamatuvar barsak hastalığı etiyolojisi ve tedavisinde rol oynamaktadır. Hastaların
besinleri yakınmaların kaynağı olarak görmesi kimi zaman besinlerin kısıtlanmasına yol açabilmektedir. Hastalığın
kontrol altında tutulması ve optimal beslenmenin sağlanması büyümenin hızlı olduğu adölesan döneminde önem
taşımaktadır. Çalışmamızda inflamatuvar barsak hastalığı olan adölesan çocukların besin tüketim kaydıyla günlük
kalori ve makro besin alımlarının hesaplanması ve Türk çocukları için önerilen miktarlarla karşılaştırılması, depresyon,
hastalık aktivitesi ve steroid kullanımının beslenme içeriği üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Metotlar: Çalışmaya en az 3 aydır İBH tedavisi almakta olan, 13-18 yaş arası adölesan hastalar dahil edildi. Hastalık
aktivitesi Crohn ve Ülseratif Kolit hastalık aktivite indeksleri (PCDAI ve PUCAI), depresyon tarama ölçeği olarak Pediatri Sağlık Anketi-9 (Pediatric Health Questionnaire-9; PHQ-9) uygulandı. Hastaların tuttukları 3 günlük besin tüketim
kayıtları diyetisyen tarafından BEBIS programı kullanılarak analiz edildi ve TÜBER-2015’de (Türkiye Beslenme Rehberi)
aynı yaş ve cinsiyet grubu için önerilen verileri ile karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya alınan 34 hastanın %50’si kızdı. Hastaların %41.2’sinin kalori, %35.3’ünün protein, %29.4’ünün
yağ, %64.7’sinin karbonhidratı ve %82.4’ünün lifi TÜBER 2015’de önerilen miktarlardan anlamlı derecede düşük tükettiği belirlendi. Crohn ve ülseratif kolit arasında kalori ve makro besin alımı açısından fark saptanmazken lif alımı
ülseratif kolit hastalarında anlamlı derecede düşüktü (p=0.02). Depresyon ve hastalık aktivitesinin enerji ve makro
besin alımı üzerinde etkisi olmadığı saptandı. Steroid kullanan hastaların protein alımı kullanmayanlara göre anlamlı
derecede daha fazla (p=0.027) olmakla birlikte, enerji ve diğer makro besin alımları arasında fark saptanmadı. Hastaların BKİ z skorları, yaş ve kalori alımları arasında bir bağıntı saptanmadı. Kararlar: İnflamatuvar barsak hastalığı olan
adölesan hastaların yaklaşık yarısı yetersiz beslenmektedir. Günlük enerji ve makro besin alımı hastaların önemli bir
kısmında önerilenden düşüktür. Bu hastaların enerji, lif, makro ve mikro besin alımı mutlaka sorgulanmalı ve gerekli
diyetisyen desteği alınmalıdır.

Keywords: İnflamatuvar barsak hastalığı, beslenme, lif
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1 Ay-5 Yaş Arası Çocuklarda İleri Hidrolize ve Amino Asit Formül Kullanımının
İncelenmesi
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Dokuz Eylül Üniversitesi,

1

Giriş: Standart beslenmenin nutrisyonel ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda ve/veya primer hastalığın yönetiminde tıbbi beslenme tedavileri kullanılmaktadır. Kronik ve/veya ağır hastalığı olanlarda erken dönemde ve uygun beslenme desteğiyle mortalite ve morbidite oldukça azalmaktadır. Çalışmamızda ileri hidrolize (İHF) ve amino asit (AAF)
formüller kullanılmış olguların klinik özellikleri, tedavinin nutrisyonel durum üzerine etkileri incelenmiştir.
Materyal-Metot: Bölümümüzde, İHF ve AAF başlanan, yaşları 1 ay-5 yaş arasındaki olguların tıbbi kayıtları geriye
dönük incelenerek, primer hastalıkları, formula başlama endikasyonları, beslenme öyküsü, veriliş yolları, formula kullanımı sırasında gastrointestinal yakınmaları, nutrisyonel antropometrik ölçümleri incelenmiştir.
Bulgular: Dahil edilme kriterlerine uygun 137 olgudan, verileri kullanılabilir 90 çocuk çalışmaya alındı. Olguların 50’si
erkek (%55.6), 40’ı kız (%44.4), yaş ortalaması 9.9 ±11.7 (1-59) aydı. Yirmi-üç olguda (%25.6) besin alerjisi, 21’inde
(%23.3) malabsorpsiyon, 20’sinde (%22.2) kistik fibrozis, 20’sinde (%22.2) kolestaz, 6’sında (%6.7) kısa bağırsak
sendromu nedeniyle İHF/AAF başlanmıştı. Otuz-altı olguya (%40) AAF, 54’üne (%60) İHF verilmişti. Olguların 71’i
(%78.4) oral, 14’ü (%15.6) nazogastrik tüp, 5’i (%5.6) perkutan endoskopik gastrostomi yoluyla beslenmişti. Olguların
%10’ununda tüm nutrisyonel ihtiyaçlar bu formüllerle, geri kalanlarda ise yaşına ve primer hastalığına uygun beslenme rejimlerinin yanı sıra kullanılmıştı. Formüllerin ortalama kullanım süresi 18.4±21 (1-120) aydı. Formül başlandıktan sonraki 1., 3., 6., ve 18. ayda vücut ağırlığı ve boy SDS artışı izlendi. Vücut kitle indeksi SDS artışı ise izlemlerinin
6., 15. ve 18. aylarında gözlendi (p&lt;0.05). Başlangıçta malnütrisyonu olan 40 olgunun, izlemlerinin 3. ayında %43,
6. ayında %64, 18. ayda %80 oranında malnütrisyonunun tedavi edildiği saptandı (p&lt;0.05). Formula kullanımına ait
belirgin yakınma izlenmedi.
Sonuç: İleri hidrolize ve amino asit bazlı formüller, 1 ay-5 yaş arası besin alerjisi, malabsorpsiyon ve kronik kolestazı
olan çocuklarda, tıbbi beslenme tedavisinin bir parçası olarak nutrisyonel antropometrik verilerde düzelme sağlamakta, 18 aylık izlem süresinde malnütrisyonu %80 oranında tedavi etmektedir.

Keywords: Amino asit bazlı formül, ileri hidrolize formül, malnütrisyon, çocuk
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Otoimmun Hemolitik Anemi - Dev Hücreli Hepatit Birlikteliği: İki Olgu Sunumu
Gül Şeker1, Yunus Güler1, Özlem Gülpinar Aydin1, Şefika Akyol1, Özlem Tüfekçi1, Hale Ören1, Yeşim Öztürk1
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Giriş: Otoimmün hemolitik anemi - dev hücreli hepatit birlikteliği şiddetli karaciğer hastalığı ile karakterize, nadir görülen bir otoimmün hastalıktır. Otoimmün hemolitik anemi - dev hücreli hepatit olan iki olgu ile literatür gözden geçirilmiştir.
Olgu 1: Altı aylıkken Coombs + hemolitik anemi tanısı konularak steroid tedavisi ile izlenmekte olan 9 aylık erkek
hasta, birkaç gün öncesinde başlayan sarılık yakınmasıyla başvurduğunda AST: 4433 U/L, ALT: 4999 U/L, GGT:112
U/L, ALP:528 U/L, LDH: 1074 U/L, Total bilirübin: 7.43 mg/dL, Direkt bilirübin: 4.43 mg/dL, PT:12.3 sn (11.2-10.4),
APTT:34.5 sn (30.9-35.5), INR: 1.01 (0.8-1.2), Amonyak: 123 ug/dL, Hb: 13.7 g/dL, Beyaz küre: 3.7 10*3/uL, PLT: 375
10*3/uL, Retikülosit: %15.4, Direkt Coombs (+) gözlendi. Karaciğer biyopsisinin histopatolojik incelemesinde; hepatositlerde dev hücre formasyonu, periportal ve interfaz hepatosit hasarı gözlendi. Hızla akut kompanze karaciğer
yetmezliği gelişen olguya Anti-CD20 monoklonal antikor ve intravenöz immunglobulin başlanarak ve steroid tedavisi
azaltarak kesildi. Anti-CD20 monoklonal antikor tedavisine, mikofenilat mofetil ve azatioprin eklendi. Tedavinin 4.
ayında karaciğer fonksiyon testleri tamamen düzelen olgu genel durumu iyi olarak 10 aydır izlenmektedir.
Olgu 2: On bir aylıkken solukluk yakınmasıyla acile başvuran olgunun Hemoglobin: 4 g/dL, Coombs 4+ saptandı.
Eritroid seri belirgin azalmış gözlendi. Saf eritroid aplazi, Diamond Blackfan anemisi ve Otoimmun hemolitik anemi
ön tanıları ile streoid tedavisi başlandı. Streoid tedavisi azaltma fazında 27 aylıkken yüzünde ve gözlerinde sararma
şikayetiyle acil servise başvurduğunda AST: 3212 U/L, ALT: 2084 U/L, GGT:37 U/L, ALP: 394 U/L, LDH: 583 U/L, Total bilirübin: 20.9 mg/dL, Direkt bilirübin:17.42 mg/dL, Albumin: 2.7 mg/dl, INR: 4.69 (0.8-1.2), PT: 47 sn (11.2-10.4),
APTT: 75 sn (30.9-35.5), Hb: 10.5 g/dL, Beyaz küre: 21.1 10*3/UL, PLT: 242 10*3/UL, Retikülosit: %3.4, Direkt Coombs
(+) gözlendi. Özgeçmişi dikkate alınarak otoimmun hemolitik anemi- dev hücreli hepatite bağlı akut fulminan karaciğer yetmezliği düşünüldü. Klinik durumunun kötü olması nedeniyle karaciğer biyopsisi yapılmadan akut karaciğer
yetmezliği tedavisi yanı sıra steroid ve anti-CD20 tedavisi başlandı. Canlı vericiden karaciğer nakli planlanan olgu
anti-CD20 tedavisinin ikinci dozu sonrası kaybedildi.
Tartışma: Otoimmün hemolitik anemili ile dev hücreli hepatit birlikteliği nadir görülen ve ölümcül seyreden bir otoimmun hastalıktır. Olguların bir kısmı immunosupresif tedaviye cevap verirken bir kısmın da karaciğer transplantasyonuna rağmen yüz güldürücü sonuçlar elde edilememektedir.

Keywords: Dev hücreli hepatit, Coombs pozitif hemolitik anemi, rituksimab, çocuk
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P-110
Glikojen Depo Hastalığı Tip Iii Tanısında Novel Agl Gen Mutasyonu
Yılmaz Yücehan Yazıcı1, Elif Sena Temirci1, Ece Nur Erol1, Serkan Belkaya1, Figen Özçay2
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü
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2

Deneyim ve hedefler: Glikojen depo hastalığı tip III (GSD-III) otozomal resesif bir hastalık olup glikojen dallarını ayırmada görevli amilo-1,6-glukosidaz (debrancher) enzimini kodlayan, 1p21.2 kromozomundaki AGL gen mutasyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, dalgınlık, yürümede yavaşlık, karın şişliği yakınmaları olan; hepatomegali, boy
kısalığı, miyopati, transaminaz yüksekliği ve idrarda 3 metil glutakonik asit asiduri saptanan ve karaciğer biyopsisinde
hepatositlerde hafif derecede balonlaşma dejenerasyonu, hücre membranlarında belirginleşme ile karakterli mozaik paternde görünüm ile glikojen depo hastalığı düşünülen 5 yaşında bir hastanın genetik açıdan değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Trigliserid, kolesterol ve CK düzeyleri normal olan hastanın kliniği GSD-IIIa ile uyumlu bulunmuştur.
Metotlar: Hastadan alınan periferik kan örneğinden izole edilen genomik DNA ile tüm ekzom sekanslaması yapılmış
ve hastalıkla ilişkili aday mutasyonlar taranmıştır. Sonuçlar: Bu analizlerde, GSD-III her 100,000 kişide 1 görülen
nadir bir hastalık olması nedeni ile genom veri tabanlarında (gnomAD ve 1000Genomes) alel frekansı %1’den küçük
olan varyantlar taranmıştır. Hastada AGL geninde daha önce herhangi bir çalışmada rapor edilmemiş novel p.T657R
homozigot mutasyonu saptanmıştır. Hastadan izole edilmiş genomik DNA örneği kullanılarak mutasyon bölgesi polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılmış ve bu çoğaltılan örneklerde Sanger sekanslama yapılarak mutasyonun varlığı
doğrulanmıştır. Bulunan varyasyonun gnomAD genom tarayıcısında alel frekansının çok düşük (3.98E-06) olduğu
bildirilmiştir. Fakat, Turkiye’den de bireylerin olduğu Büyük Ortadoğu Genom (GME) projesi veri tabanında bu varyant
tespit edilmemiştir. Ayrıca p.T657 lokasyonu evrimsel olarak korunmuş bir amino asit kalıntısı olup, CADD ve PolyPhen-2 in siliko algoritmaları patojenisite tahmininde p.T657R varyasyonunu AGL proteinine hasar verici bir mutasyon
olarak değerlendirmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, AGL genindeki homozigot p.T657R varyasyonunun bu hastada glikojen depo hastalığına sebep olduğu düşünülmektedir.
Kararlar: Literatürde şimdiye kadar AGL geninde 42 adet missense, toplamda yaklaşık 243 patojenik varyasyon bildirilmiştir. Bu çalışmada daha önce rapor edilmemiş p.T657R novel mutasyonun hastada görülen GSD-III hastalığına
yol açtığını gösteren genetik bulgular sunulmuştur.

Keywords: glikojen depo hastalığı, tüm ekzom sekanslama, agl, novel mutasyon
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P-111
Homozigot Patojenik Dguok Mutasyonu Olan ve ABCB4 Mutasyonu da Eşlik Eden
İki Kardeş; Anne Ve Babanin Genetik Analizi ve Klinik Yansımaları
Yılmaz Yücehan Yazıcı1, Serkan Belkaya1, Oya Balcı Sezer2, Figen Özçay2
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik
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Deneyim ve hedefler: Mitokondriyal DNA tükenme sendromu (MDS), mitokondride DNA miktarının azalması sonucu etkilenen doku ve organlarda enerji metabolozmasında aksaklıklara sebep olmaktadır. DGUOK eksikliği, nükleer
DNA’daki mutasyonlardan kaynaklanan, karaciğer yetmezliği, idiyopatik non- sirotik portal hipertansiyon ve bazı hastalarda nörolojik bulgulara da neden olan heterojen kalıtsal bir hastalık grubudur. ABCB4 geni mutasyonları ile PFIK-3
grubu kronik kolestatik KC hastalığı, kolelitiazis ile ilşkilidir. Bu çalışmada akraba evliliğinden doğan, hepatosplenomegali, portal hipertansiyon, hipersplenizm, kronik üzerine akut karaciğer yetmezliği, daha sonra kronik karaciğer
yetmezliği gibi izole karaciğer hastalığı bulguları olan iki kardeş olgunun (4 yaş ve 13 yaş kız) genetik açıdan araştırılması yapılmıştır. Metotlar: Hastalardan alınan periferik kan örneğinden izole edilen genomik DNA ile tüm ekzom
sekanslaması yapılmış ve hastalıkla ilişkili aday mutasyonlar taranmıştır.
Sonuçlar: Çalışmada hastalığa sebep olabilecek genleri bulmak için gnomAD ve 1000Genomes veri tabanlarında alel
frekansı %1 den büyük varyantlar elendikten sonra, daha önce karaciğer hastalıkları ile ilişkilendirilmiş 146 genin bulunduğu panel taranmıştır. Analizler sonucunda hastada Deoksiguanozin kinaz (DGUOK) geninde hepatoserebral tip
MDS’ye sebep olan homozigot p.N46S varyasyonu ve ATP Bağlayıcı Kaset B Alt Üyesi 4 (ABCB4) geninde homozigot
p.G228V değişimi gözlendi. DGUOK p.N46S alel frekansı gnomAD tarayıcısında 2.91E-5 iken, ABCB4 p.G228V alel
frekansı bilinen genom tarayıcılarında bulunamamıştır. CADD ve PolyPhen-2 algoritmaları ile yapılmış in siliko tahmini
patojenisite analizi sonucunda her iki mutasyonun da hasar verici olduğu tespit edilmiştir. Homozigot DGUOK p.N46S
varyantının daha önce 3 Türk hastada portal hipertansiyonla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca DGUOK p.N46S birleşik heterozigositesinin karaciğer problemlerine yol açtığını gösteren birden fazla çalışma bulunmaktadır. Hastanın
kardeşinde de benzer klinik semptomların görülmesi üzerine, bu alellerin ailesel segregasyonunu ortaya cikarmak için
Sanger sekanslama yapilmistir. DGUOK p.N46S varyantı için iki kardeş homozigot iken, anne ve baba heterozigottur.
ABCB4 p.G228V varyantı için indeks vaka ve annesi homozigot iken, kardeş ve baba heterozigot olarak bulunmuştur.
ABCB4 homozigot mutasyonu taşıyan annenin hiçbir yakınması ve klinik–laboratuvar bulgusu yoktur. ABCB4 genindeki homozigot p.G228V varyasyonunun hastalık yapıcı ya da modifiye edici olduğu düşünülmemiştir. Dört yaşındaki
hastaya bir kez kronik üzerine akut yetmezlik geliştirmesi ve tekrarlayan varis kanamaları nedeniyle PELD skoru 0,
CHILD skoru A iken, babasından karaciğer nakli yapılmıştır, sağ ve sağlıklıdır. Çıkartılan KC siroz ile uyumludur. 13
yaşındaki hasta siroz ve portal hipertansiyon tablosunda izlenmektedir. Her iki kardeşin de nörolojik tutulumu yoktur.
Kararlar: Bu çalışmada iki kardeşte gözlenen klinik semptomların Türkiye’de daha önce saptanmış olan patojenik
DGUOK p.N46S mutasyonundan kaynaklandığını gösteren genetik bulgular sunulmuştur.

Keywords: karaci̇ğer hastaliği, tüm ekzom sekanslama, dguok, abcb4, mutasyon
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P-112
Standart Doz Hepatit B Aşilamasina Yanit Vermeyen Çocuklarda Çölyak Hastaliği
Taramasi
Yusuf Aydemir1, Meltem Dinleyici2, Zeren Barış1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Ve Hepatoloji Bd. Eskişehir, Türkiye,
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2

Amaç: Standart doz hepatit B aşılamasına yanıt vermeyen çocuklarda Çölyak hastalığı (ÇH) sıklığını incelemeyi
amaçladık.
Yöntemler: Hepatit B aşı yanıtsızlığıyla başvuran 2-18 yaş arası çocuklar çalışmaya alındı. Anti HBs antikor düzeyi 10
IU/L’den düşük olanlar yanıtsız olarak tanımlandı. Bilinen ÇH, immün yetmezliği ve tamamlanmamış aşılaması olanlar
çalışmaya alınmadı. Çölyak hastalığı taramasında kantitatif IgA ve anti doku transglütaminaz IgA kullanıldı.
Sonuçlar: Hepatit B aşısı yanıtsız 85 çocuk (48’i kız, 150.5 ± 51,6 ay) çalışmaya alındı. Ortalama anti HBs düzeyi
2,7 ± 1,9 IU/L olup, 43›ünde (%50,6) 2 IU/L›nin altındaydı. Tek doz aşıdan sonra anti-HBs antikor seviyeleri 68 (%80)
hastada 10 IU/L’nin üzerine çıktı. 17 hastada yetersiz yanıt nedeniyle 3 doz seri aşılamaya geçildi ve 1 hasta hariç
tümünde koruyucu antikor titresi oluştu. Doku transglütaminaz IgA antikorları 5 (%5,9) çocukta düşük pozitif olup, ÇH
açısından ileri değerlendirmede anti endomysium ve HLA sonuçları ÇH ile uyumsuzdu. Tartışma Toplumun %5-7’sinden azı genetik olmayan (erkek cinsiyet, obezite, uygunsuz saklama ve uygulama, sigara içme, immün baskılanma)
ve genetik (HLA-II) nedenlere bağlı olarak hepatit B aşısına karşı koruyucu antikor üretememektedir. Bir çalışmada
ÇH’nn %53,9’unun standart HBV aşılamasına yanıt vermemesi ancak, diğer aşılara yanıtın normal olması ile HLA
DQ2’nin önemli rol oynayabileceği hipotezi desteklenirken, başka bir çalışmada, diyete uyan ÇH’da aşı yanıtlarının
normalden farklı olmamasıyla, HLA-DQ allellerinin HBV aşısına yanıt olarak birincil bir rol oynamayabileceğini, aşılama sırasında glüten alımının, HBs antijen fragmanları ile HLA-DQ2 moleküllerini bağlamak için rekabete yol açarak
HBsAg aşısına karşı antikor yanıtını azaltabileceğini varsaymıştır. Yıllar geçtikçe antikor titrelerinin normal olarak
düştüğünü gösteren, ayrıca gerçek yanıtsızlığın tek doz hatırlatma ve/veya seri aşılamaya rağmen antikor oluşmaması olarak tanımlanması gerektiğini belirten çalışmalar da mevcuttur. Erken tanı yararları nedeniyle tarama önemlidir.
Bu çalışmada standart doz hepatit B aşı serisine yanıt vermeyen hastalarda bu amaçla ÇH taranmış ancak sıklığında
artış saptanmamıştır.
Keywords: Çölyak hastalığı, hepatit B aşısına yanıtsızlık, tarama
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P-113
Yüz Farklı Yabancı Cisim Yutma ile Başvuran Pilor Darlığı: Olgu Sunumu
Burcu Hıdımoğlu1, Selim Dereci1, Aysel Ü.aksu1, Fatih Duran1, Gülin Hızal1, Arzu Meltem Demir1, Burcu B.Ateş1, Elif
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Amaç: Nörogelişimsel geriliği olan bir çocukta, en az yüz farklı cisim yutulması, dirençli kusma ve pilor darlığı ile
başvuran hastanın tedavi yönetimini hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır.
Olgu: Beş yaşında opere Fallot tetralojisi ve nörogelişimsel gerilik nedeniyle dış merkezde izlenen hastanın öyküsünden doğumundan itibaren boncuk, küçük taşlar, oyuncak parçaları gibi farklı boyutlardaki yüzlerce cisimi yuttuğu,
tekrarlayan safrasız kusması olduğu öğrenildi. Fizik incelemesinde dehidratasyon, malnutrisyon ve nörogelişimsel
geriliği olan hastanın üst gastrointestinal sistem endoskopisinde en az yüz adet değişik renk ve boyutlarda antrum ve
bulbus lümenini neredeyse tamamen kapatan yabancı cisim / taş varlığı nedeniyle pilor görülemedi. Pilorun önündeki
cisimler antruma alınarak pilor açığa alındığında pilorda darlık tespit edildi. Pilordaki darlığın uzanımının değerlendirilmesi için çocuk cerrahisi uzmanları ile birlikte kontrast madde verilip portable karın grafisi çekilerek değerlendirildi.
Darlığın fusiform şekilde geniş tabanlı olduğu görüldü. Balon dilatasyonu ve/veya buji dilatasyonuna uygun olmadığına karar verilip çocuk cerrahisi ekibine devredildi.
Sonuç: Çocuklarda yabancı cisim yutulması 6 ay-3 yaş arasında görülebilmektedir. Sık yutulan maddeler arasında
para, oyuncak parçaları, vida, düğme piller, mıknatıs ve bilye bulunur. Hastamızda olduğu gibi yüzlerce sayıya ulaşan
ve tekrarlayan şekilde birden fazla yabancı cismin yutulması nadir olmakla birlikte davranış sorunu ya da gelişimsel
geriliği olan çocuklarda bildirilmektedir. Hastamızda yüzlerce yabancı cismin uzun bir süredir olan mekanik basısına
bağlı gelişmiş olabileceği düşünülen erozyonların iyileşmesi esnasında pilor darlığına neden olduğu düşünüldü.
Keywords: yabancı cisim, pilor darlığı, kusma
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P-114
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran ve Bulbusta Ülser Zemininde
Tümöral Oluşumu Olan Bebek
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Giriş: Çocuklarda non-steroid antiinflamatuvar ilaçlara bağlı gastrointesitnal sistemde (GİS) erozyon-ülser ve kanamalar erişkinlere göre daha seyrek görülmektedir. Sıklıkla mide tutulmakta, ilaçların sık ve yüksek doz kullanımına
bağlı gelişmektedir. Üst GİS kanamasıyla gelip endoskopisinde bulbusta ülser zemininde polipoid trombüsü olan
olguyu sunup tartışmak istedik.
Olgu: Dört gündür ateş ve ishal nedeniyle dış merkezde yatarak seftriakson, metronidazol, 4 saate bir düzenli dönüşümlü parasetamol ve ibuprofen tedavileri alan 1,5 yaşındaki kızın son gün 1 kez kanlı kusma ve 3 kez kanlı dışkılaması olmuş. Taşikardik olması ve Hb:8,7 g/dL’ye düşmesi üzerine eritrosit transfüzyonu yapılıp, üst gastrointestinal
kanama ön tanısı ile tarafımıza refere edildi. Fizik muayenesinde VA: 13 kg (50-75 p), boy: 82 cm (75-90 p), halsiz
görünümdeydi.
Laboratuvar: Beyaz küre: 6.500/mm3, Hb:12,5 g/dL, Plt:384.000/mm3, C-reaktif protein: 140 mg/L (0-5), sodyum:133
mmol/L, albümin:3,3 g/dL, fibrinojen: 531 mg/dL, d-dimer:1988 ng/mL idi. Sefotaksim, esomeprazol, sukralfat başlanıp, orali kapalı ve monitörize izlendi. Hemodinamisi stabil olan hastanın endoskopisinde bulbus girişinde 2x2 cm
genişliğinde geniş tabanlı, sabit polipoid görünüm (trombüs?, tümöral kitle?) ve komşuluğunda geniş ülsere alan
izlendi, duodenum 2. bölümü normaldi (Resim 1). Oral beslenmeye başlanan, tedavisi devam eden hastanın takiplerinde şikayetleri geriledi. 5. gün kontrol endoskopisinde bulbustaki polipoid görünümün tamamen kaybolduğu ve
ülsere alanın üzerinin mukoid sekresyonla kaplandığı izlendi (Resim 2). Hasta yatışının 5. günü şifayla, lansaprazol ve
sukralfat tedavisi ile taburcu edildi, poliklinik takibinde 1 ay sonra kontrol endoskopi planlandı.
Sonuç: GİS kanaması kliniği ile gelen hastalarda ayırıcı tanıda ilaç kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır. Etyolojiyi aydınlatmak için yapılan endoskopide ülser üzerindeki trombüsün görünümünün tümöral oluşumlarla karışabileceğine
dikkat çekmek istedik.
Keywords: İbuprofen, Kanama, Ülser
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Son Altı Yılda Ünitemizde Saptanan Ülser ve Erozyon Olgularının Değerlendirilmesi
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Hedef: Ünitemizde son altı yılda üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılan hastalarımızdaki ülser ve erozyon sıklığını belirleyip, nedenleri, geliş semptomlarını, tedavi yaklaşımlarını ve sonlanımlarını irdelemek.
Materyel ve Metot: Ocak 2015-2021 tarihleri arasında çeşitli şikayetlerle üst GİS endoskopisi yapılan 1263 olgunun
dosyası retrospektif olarak incelenip, ülser ve erozyon saptananlar çalışmaya alınmıştır. Hastaların sosyodemografik
özellikleri, başvuru şikayetleri, ilaç kullanım, eşlik eden sistemik hastalık, yabancı cisim alım ve ailede peptik hastalık
öyküsü, patolojide Helicobacter pylori (H.pylori) saptanması gibi risk faktörleri ile uygulanan tedaviler değerlendirilmiştir.
Bulgular: Üst GİS endoskopisi yapılan 1263 olgudan 83’ünde (%6,6) peptik, 6’sında koroziv alımına bağlı olmak üzere 89 (%7) ülser ve/veya erozyon saptandı. Olguların 44’ü kız (%49,4), yaş ortalamaları 12,37±4,78 (1 ay-18 yaş) idi.
Geliş şikayetleri; epigastrik ağrı 52 (%58,4), GİS kanaması 22 (%24,7), kilo alamama 14 (%15,7), besin alerjisi 1 (%1,1)
şeklinde idi. Gastrik ülser (GÜ) 21 (%23,6), gastrik erozyon 23 (%26), duodenal ülser (DÜ) 32 (%36), duodenal erozyon 10 (%11), hem GÜ hem DÜ 3 (%3,3) olguda saptandı. Etiyolojide olguların 27’sinde (%30,3) H.pylori ve 21’inde
(%23,6) ilaç öyküsü vardı. Olguların 9’unda (%10,1) aile öyküsü, 28’inde (%31,4) sistemik hastalık öyküsü vardı. H.pylori ve ilaç öyküsü olmayan 44 (%49,4) hasta vardı. H.pylori pozitif olguların 15’inde (%55,6) DÜ, 3’ünde (%11,1) GÜ
vardı. H.pylori pozitiflerde DÜ görülme sıklığı anlamlı yüksekti (p=0.011). Antral nodülaritesi olan 13 (%14,6) olgunun
11’inde (%84,6) H.pylori pozitif saptandı. H.pylori pozitiflerde antral nodülarite oranı yüksekti, fark istatistiksel olarak
anlamlıydı (p=0.000). İlaç tedavisi olarak H.pylori ve ülser saptanan hastalara üçlü eradikasyon tedavisi; sadece ülser
saptanan hastalara ikili tedavi lansaprazol+ sukralfat; erozyon saptanan hastalara da lansaprazol tedavisi verildi.
Karar: Erişkinlerde sık görülen peptik ülser ve erozyonların çocukluk çağında da özellikle ergenlerde görüldüğü, sıklıkla epigastrik ağrı ve hematemez gibi bulgularla geldiği, etiyolojide H.pylori ve ülserojen ilaç kullanımı sık nedenler
arasındayken, bunların dışındaki faktörlerin de etkili olduğu söylenebilir.
Keywords: Endoskopi, erozyon, Helicobacter pylori, ülser
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