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Değerli Meslektaşlarımız,
Aydın Pediatri Derneği olarak, kuruluş amacımız Türkiye’de ve bölgemizde
çocuk sağlığının gelişimine ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları biliminin
ilerlemesine katkıda bulunmaktır.En önemli hedeflerimizden biri olan bilim
dünyasına katkı sağlamak amacı ile Trends in Pediatrics dergimiz 2020
yılında yayın hayatına başlamıştır. Trends in Pediatrics’te çocuk sağlığı ve
hastalıkları ile ilgili araştırma makaleleri, vaka takdimleri, davetli
derlemeler ve editöre mektup yayınlanmaktadır.
Bu amaçlarımızın doğrultusunda, 29 Mayıs 2021 tarihinde “Aydın Pediatri
Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu”nu düzenliyoruz. Yaşadığımız
COVİD-19 pandemisi nedeniyle sanal ortamda yapacağımız
sempozyumumuzda, alanında uzman, değerli konuşmacılarımızın katılacağı
altı bilim dalı oturumu ve sözel bildiri oturumları gerçekleştirilecektir.
Her zaman olduğu gibi, bu pandemi döneminde de ön saflarda yer alan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında emek veren tüm hekimlerimizi,
güncel bilgileri ve deneyimleri paylaşıp tartışmak için sempozyumumuzda
buluşmaya davet ediyoruz.
Sizleri bu toplantıda Aydın Pediatri Derneği ve Trends in Pediatrics
dergisinin yanında görmekten büyük bir mutluluk duyacağız.
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Aydın Pediatri Derneği
1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu
29 Mayıs 2021Aydın, Türkiye
Açılış
Trends in Pediatrics Dergisinin Tanıtımı ve Sempozyum Başkanlarının Konuşması
09:00 - 09:20 Trends in Pediatrics Baş Editörü
Doç. Dr. Ahmet Anık
Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Pınar Uysal, Doç. Dr. Soner Sertan Kara - Sempozyum Başkanları
09:20 - 10:15

Oturum I - Alerji ve İmmunolojide Öne Çıkanlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Arzu Bakırtaş, Doç. Dr. Pınar Uysal

09:20 - 09:40

2021’de Çocuk ve Adölesan Astımı
Prof. Dr. İlknur Bostancı

09:40 - 10:00

Primer İmmun Yetmezlikli Hasta Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?
Prof. Dr. Hasibe Artaç

10:00 - 10:15 Sorular ve Cevaplar
10:15 - 10:20 ARA
10:20 - 11:15

Oturum II - Enfeksiyon Hastalıklarında Merak Edilenler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Doç. Dr. Soner Sertan Kara

10:20 - 10:40

Çocuklarda Covid-19 Enfeksiyonu
Prof. Dr. Ateş Kara

10:40 - 11:00

Meningokok Enfeksiyonu ve Aşılama
Prof. Dr. Hasan Tezer

11:00 - 11:15 Sorular ve Cevaplar
11:15 - 11:20 ARA
11:20 - 12:15

Oturum III - Acil Yaklaşımda Güncel Bilgiler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş, Doç. Dr. Aykut Çağlar

11:20 - 11:40

Sepsiste Son Yaklaşımlar
Prof. Dr. Murat Duman

11:40 - 12:00

Kardiyopulmoner Canlandırmada Yenilikler
Doç. Dr. Emel Ulusoy

12:00 - 12:15 Sorular ve Cevaplar
12:15 - 12:20 ARA
12:20 - 13:20

Sözel Bildiri Oturumu - I
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Aral

s02 - EMİNE ÖZDEMİR KAÇER - RUTİN MUAYENE ESNASINDA SAPTANAN ERKEK ÇOCUKLARDA
GENİTAL ANOMALİLER
s04 - SEDA YILMAZ SEMERCİ - TİP1 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA TANI MEVSİMİ
DEĞİŞİYOR MU?
s16 - SERKAN BİLGE KOCA - DİYABETİK RETİNOPATİSİ OLMAYAN TİP 1 DİYABETES MELLİTUS
OLGULARINDA ERKEN VASKÜLER DEĞİŞİKLİKLERİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ
ANJİOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
s23 - BERNA HEKİMOĞLU - COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDE BEBEKLERİ YATAN ANNELERİN DEPRESYON VE UYKU KALİTESİ DÜZEYLERİ
s31 - KAAN YILDIZ - BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONU NEDENİYLE ARTERİYEL SWİTCH
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OPERASYONU GEÇİREN HASTALARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ
EKOKARDİYOGRAFİ VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
* Bu oturumda sadece bu bildiriler sunulacak ve oturum sonunda bu yazarlar ile canlı olarak
soru cevap yapıalcaktır.
13:20 - 14:15

Oturum IV-Yenidoğanın Güncel Sorunları
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu, Doç. Dr. Barış Akcan

13:20 - 13:40

Yenidoğan Sarılığına Yaklaşım
Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen

13:40 - 14:00

Olgu Örnekleri ile Term Bebeklerde Solunum Sıkıntısına Yaklaşım
Doç. Dr. Funda Tüzün Erdoğan

14:00 - 14:15 Sorular ve Cevaplar
14:15 - 14:20 ARA
14:20 - 15.15

Oturum V - Endokrinolojide Pratik Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar, Prof. Dr. Tolga Ünüvar

14:20 - 14:40

Olgu Örnekleri ile Boy Kısalığı Olan Çocuk
Doç. Dr. Ayça Altıncık

14:40 - 15:00

Olgu Örnekleri ile Tiroid Fonksiyon Testleri: Doğru Bilinen Yanlışlar
Doç. Dr. Korcan Demir

15:00 - 15:15 Sorular ve Cevaplar
15:15 - 15:20 ARA
15:20 - 16:15

Oturum VI -Romatolojide İpuçları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Prof. Dr. Betül Sözeri

15:20 - 15:40

Çocuk Romatolojisinde Ipuçları
Doç. Dr. Kenan Barut

15:40 - 16:00

Otoinflamatuvar Hastalıklar
Doç. Dr. Balahan Makay

16:00 - 16:15 Sorular ve Cevaplar
16:15 - 16:20 ARA
16:20 - 17:50

Sözel Bildiri Oturumu - II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ferah Sönmez, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Fazlı Çelik

s44 - ESRA ER - PRETERM BEBEKLERDE POSTNATAL 1. GÜNDE EL VE EL BAŞPARMAK POSTÜR
ANALİZİ
s46 - DURMUŞ DOĞAN - FOSCARNETİN KEMİK MİKROYAPISINA ETKİSİNİN MİCRO-CT
İNCELEMESİ
s52 - ŞEBNEM ALANYA TOSUN - MATERNAL GIDA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ YENİDOĞAN
SONUÇLARINA,
s58 - DENİZ ÖZALP KIZILAY - İZOLE HİPERTİROTROPİNEMİ, OBEZİTEYE SAHİP ÇOCUK VE
ERGENLERDE LİPİD METABOLİZMASINI OLUMSUZ ETKİLER
s62 - ELİF ÇELİK - EPİZODİK VİRAL VE ÇOKLU TETİKLEYİCİLİ HIŞILTILI ÇOCUKLARDA TİDAL
NEFES ANALİZİ İLE AKCİĞER FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
* Bu oturumda sadece bu bildiriler sunulacak ve oturum sonunda bu yazarlar ile canlı olarak
soru cevap yapıalcaktır.
17.50 - 18.20

Akılcı İlaç Sunumu
Dr. Öğr Üyesi Elif Çelik

18:20 - 18:30

Kapanış
Doç. Dr. Pınar Uysal, Doç. Dr. Ahmet Anık, Doç. Dr. Soner Sertan Kara
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SÖZEL
BİLDİRİLER
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s01 - ÇOCUK YOĞUN BAKIM HASTALARINDA AKUT BÖBREK HASARI GELİŞİMİ İÇİN
RİSK FAKTÖRLERİ
Kübra Çeleğen1, Mehmet Çeleğen2
1
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji
Bölümü, 2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun
Bakım Ünitesi,

Giriş Akut böbrek hasarı (ABH) kritik hastalarda sık rastalanan, uzun hastane yatışına neden olan ve mortaliteyi arttıran
risk faktörlerinden biridir. Kritik hasta çocuklarda ABH insidansi %26.9 ve evre 2-3 ABH oranı %11.6 olarak
bildirilmiştir. Kronik hastalıklar, inotrop ihtiyacı, çoklu organ yetmezliği, nefrotoksik tedavi kullanımı ABH gelişimi ile
ilişkili olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada kliniğimizde izlenen hastaların akut böbrek hastalığı oranı ve risk faktörlerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod Araştırmaya Ocak 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında ÇYBÜ yatan
154 hasta dahil edildi. Primer böbrek hastalığı olan hastalar ile 24 saatten kısa yatışı olan 12 hasta dışlandı. Hastaların
demografik özellikleri, PRISM II ve PELOD skorları, klinik özellikleri ve tedavileri kaydedildi. Akut böbrek hasarı
(ABH) KDIGO 2012 kreatinin kriterine göre tanımlandı. ÇYBÜ yatışı boyunca ABH gelişen ve gelişmeyen hastalar
istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Sonuçlar Analizlere 142 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet ve kilo dağılımları
benzerdi. 19 hastada (%13.3) yatışı süresince ABH gelişti. ABH, median 3.5 günde gelişti. 6 hastada (%31.6) evre 1, 7
hastada (%36.8) evre 2, 6 hastada (%31.6) ise evre 3 ABH saptandı. 2 hastaya diyaliz yapıldı. Sepsis nedeniyle yatan
hastalarda (p<0.001) ve malignite tanısı olan hastalarda ABH daha sıktı (p=0.007). ABH gelişen grupta trombositopeni,
koagülopati, multiorgan disfonksiyon sendromu anlamlı olarak fazlaydı. ABH gelişen hastaların inotrop, PRISM II ve
PELOD skorları anlamlı olarak yüksekti. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda ABH oranı daha yüksekti. ABH
gelişen hastalarda mortalite oranı daha yüksekti (p<0.001). ABH gelişen grupta diüretik, vankomisin / aminoglikozid,
kan ürünü ve kontrast madde kullanımı anlamlı olarak fazla saptandı. PRISM II, sepsis ve malignite tanılarına göre
düzeltilmiş multivariate lojistik regresyon analizinde diüretik (OR: 16.4; p=0.007) ve vankomisin /aminoglikozid
kullanımı (OR: 10.5; p=0.018) ABH gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olarak saptandı. Tartışma Bu çalışmada kritik
hasta çocuklardaki ABH gelişimi açısından risk oluşturan tedaviler hastalık ciddiyetine göre değerlendirilmiştir. Diüretik
ve potansiyel nefrotoksik antibiyotiklerin kullanımı bağımsız risk faktörü olarak saptanmıştır. ÇYBÜ’lerinde ilaç kan
düzeyi takibi ve gereksiz diüretik kullanımından kaçınmak gibi koruyucu stratejiler ABH riskini ve beraberinde mortalite
ve morbiteyi azaltmak için gereklidir.
ANAHTAR KELİMELER: PEDİATRİ, AKUT BÖBREK HASARI, RİSK FAKTÖRLERİ, YOĞUN BAKIM
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s02 - RUTİN MUAYENE ESNASINDA SAPTANAN ERKEK ÇOCUKLARDA GENİTAL
ANOMALİLER
Emine Özdemir Kaçer1, Ayşe Betül Öztürk2
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,

1

Giriş ve Amaç: Erkek genital anomalileri, fonksiyonel ve kozmetik sorunlara neden olan ve oldukça sık görülen
sorunlardır. Bununla birlikte, etkilenen erkek çocukların prevelansını bildiren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Dış genital
organların muayenesi özellikle son yıllarda önem kazanmıştır. Özellikle ebeveynlerin normal bir dış cinsel organın neye
benzemesi gerektiğinden emin olamadığı durumlarda ihmal edilmekte ve hekime başvuru geçikmektedir. Konjenital
anomaliler; hipospadias, epispadias, gömülü penis, mikropenis, belirsiz genital organ, fimozis, parafimozisdir. sonradan
edinilmiş anomaliler ise aşırı rezidüel sünnet derisi, cildin aşırı alınması, penil torsiyon, inklüzyon kisti gibi sorunlardır.
Bu çalışmada polikliniğe başka şikayetler ile başvuran ve rutin muayene esnasında saptanan genital anomalilerin kısa ve
bilgilendirici bir incelenmesini yapmayı amaçladık. Yöntem: Aralık 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında ki kayıtlar
incelendi. Hastanemizde genital bölge patolojileri ilgili tanı kodları tarandı. 412 erkek çocuk hastanın kayıtları çalışmaya
dahil edildi. Bulgular: Ortalama yaş 6 idi. Hastaların 38'inde (% 9.2) birden fazla anormali vardı. En yaygın üç anormal
penil kordi (%21.8), penis derisinin aşırı çıkarılması (% 16.9) ve retraktil testis (% 10.1) idi. Sünnet komplikasyonları;
aşırı rezidüel sünnet derisi, aşırı cilt çıkarılması, cilt köprüleri ve meatal stenozu olarak belirlendi ve prevalansı % 15.7
idi. 3'ü bilateral olmak üzere 12 çocukta inmemiş testis mevcuttu. Tartışma ve Sonuç: Genital problemler çocuklarda
azımsanmayacak duzeyde görülmektedir. Çocuk hastalarda şikayet ne olursa olsun ayrıntılı fizik muayene yapılmalıdır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çocuk genital gelişimi ile ilgili ebeveynlere farkındalık eğitimi verilmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: GENİTAL, ANOMALİ, ÇOCUK
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s03 - PEDİATRİK BELL PARALİZİLERİNDE HEMOGRAM PARAMETRELERİNİN
PROGNOSTİK ÖNEMİ
Serhan Derin1
OZEL ELAZIĞ MEDİLİNE HOSPİTAL HASTANESİ,

1

Amaç Bell paralizisi tek raflı fasial paralizilerin en sık nedenidir. Etiyolojisinde inflamatuar ve vasküler nedenler başta
olmak üzere birçok sebep suçlanmıştır. Ortalama trombosit hacmi(MPV), kan hemogram parameterelerinden biri olup
birçok hastalıkta prognostik değere sahiptir. Bu çalışmada inflamatuar bir hemogram markırı olan MPV’nin Bell
paralizisinde herhangi prognostik değeri olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem Bu çalışmada fasial
paralizi şikayeti ile başvuran, Bell paralizisi tanısı konulan 36 pediatrik hasta ile bunlarla yaş ve cins olarak uyumlu olan
35 kontrol hastası incelendi. Bell paralizili hastalarla kontrol grubu, Hb, Hct, WBC, Nötrofil, Lenfosit, MPV, RDW,
trombosit değerleri ve NLR(Nötrofil lenfosit oranı) PLR(Platelet lenfosit oranı) oranları açısından karşılaştırıldı. Bulgular
İki grup arasında Hb, Hct, WBC, Nötrofil, Lenfosit, RDW, trombosit, düzeyleri ve NLR ve PLR oranları açısından
anlamlı fark izlenmezken, hasta grubunun MPV düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olarak izlendi
(8,86-10,21)( p<0,05). MPV düzeyleri ile Bell paralizisinin iyileşme süresi arasında anlamlı korelasyon bulunmadı. Sonuç
Bazı inflamatuar durumlarda MPV düzeylerinde düşme izlenmektedir. Çalışmamızda da gösterildiği gibi Bell paralizili
olgularda düşük MPV düzeylerinin izlenmesi MPV etiyopatogenezindeki inlamatuar nedenlerin daha baskın olduğunu
düşündürmektedir. Ayrıca çalışmamızda, MPV değerlerinin iyileşme süresini tahmin etmede prognostik değerinin
olmadığı gösterilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: BELL PARALİZİSİ, MPV
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s04 - TİP1 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA TANI MEVSİMİ DEĞİŞİYOR MU?
Hasan Önal1, Seda Yılmaz Semerci1, Hanım Şeyma Topuz1, Servet Erdal Adal2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA
HASTANESİ, 2İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,

1

Giriş Küresel ısınma ile birlikte Türkiye'de mevsimlerin yarı kurak ve tropik iklim özelliklerine doğru evrildiği, son
yıllarda sonbahar ve ilkbahar hava koşullarının yarısının kışa, yarısının da yaza benzer seyrettiği düşünülmektedir. Bu
çalışmada tip 1 diyabet (T1DM) klinik tanı zamanında mevsim değişikliğinin ve bu duruma hava koşullarının olası
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereçler ve Yöntem Çalışmaya İstanbul'daki çocuk endokrinoloji kliniğimizde
2011-19 yılları arasında yeni tanı almış 18 yaş altı T1DM hastaları dahil edildi. Her hasta için klinik belirti başlangıç
tarihi ve diyabet tanı mevsimi ile demografik veriler kaydedildi. Worldwheatheronline.com web sitesi kullanılarak
İstanbul ilinin son 8 yılındaki T1DM tanı ayına ait aylık ortalama yağışlı gün, bulutlu gün, güneşli gün sayısı, sıcaklık ve
ultraviyole indeks ortalaması saptandı. Hastaların tanı yaşı ile tanı mevsimi ve hava koşulları arasındaki ilişki istatistiksel
olarak değerlendirildi. Bulgular Çalışmaya 659 yeni tanı T1DM hastası alındı. Çalışmaya alınan hastaların %50,4’ ü kız
(332), %49,6’sı (327) erkek idi. Mevsimlere göre yeni tanı konulan hasta sayısı sırasıyla kışın %29,1 (192), ilkbaharda
%22,8 (150), yazın %17,6 (116) ve sonbaharda%30,5 (201) idi. Çalışma süresince T1DM klinik başlangıcının kış ve
sonbahar aylarında yüksek ilk bahar ve yaz aylarında düşük olduğu görülmekle beraber istatistiksel anlamı olacak şekilde
2016 yılı ve sonrasında sonbahar mevsimindeki diyabet başlangıç ağırlığının bir kısmının ilkbahar mevsimine kaymış
olduğu izlendi. Ancak mevsimsel bu kayma üzerinde tanı ayına ait yağışlı gün, bulutlu gün, güneşli gün, sıcaklık ve
ultraviyole indeks ortalamasının anlamlı bir etkisi saptanmadı. Tanı sırasında 4 yaşın altında olan 132 hasta çalışma
verilerinden çıkarılarak yapılan istatistiksel değerlendirmede sonuçların değişmediği görüldü. Sonuç Çalışmamız ile
sonbahar mevsimindeki diyabet başlangıç ağırlığının bir kısmının ilkbahar mevsimine kaymış olduğu tespit edilmiş olup
bu mevsimsel kaymaya hava koşullarının etkisinin olmadığı görüldü. T1DM tanısında mevsimsel özelliklerin etkisini
daha iyi değerlendirebilmek için daha çok sayıda hasta içeren geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUKLUK ÇAĞI, MEVSİM, TİP 1 DİYABET TANI YAŞI, ULTRAVİYOLE
İNDEKSİ
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s05 - YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SUBKONJONKTİVAL KANAMA: BİR YILLIK
DENEYİMİMİZ
Zeliha Karademir1, Seda Yılmaz Semerci1, Fatma Esin Özdemir1, Sadık Etka Bayramoğlu1
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA
HASTANESİ,

1

Giriş Yenidoğan bebekte subkonjonktival kanama (SKK), doğum sırasında intratorasik basınç artışına bağlı olarak
konjonktiva ve episklera arasındaki ince damarların kanaması ile ortaya çıkmaktadır. Doğum ilişkili SKK’lerin çoğu
kendiliğinden sekelsiz regrese olmaktadır. Ancak eşlik edebilen retinal kanama (RK) sıklıkla zor doğum ile ilişkili olup
uzun dönemde görme işlevini etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yenidoğan döneminde subkonjonktival
kanamanın insidans ve özelliklerini belirlemektir. Gereçler ve Yöntem Retrospektif tanımlayıcı çalışmamızda Mayıs
2018-Mayıs 2019 döneminde subkonjonktival kanama nedeniyle İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi göz kliniğine yönlendirilen term bebeklerin hasta dosyaları incelendi. Gebelik haftası, doğum ağırlığı, cinsiyet,
baş çevresi, göğüs çevresi, Apgar skoru, doğum şekli ve doğum sırası gibi demografik özellikler kaydedildi. Bebeklerde
subkonjonktival kanama sıklığı ve perinatal özelliklerle ilişkisi değerlendirildi. Eşlik eden retinal kanaması olan ve
olmayan bebeklerin demografik özellikleri karşılaştırıldı. Bulgular Çalışmamıza 86 bebek alındı. Yenidoğanların 42'si
(%48,8) erkek, 44'ü (%51,2) kadındı. Ortalama gebelik haftası 38.62 ± 1.074 idi. Ortalama doğum ağırlığı 3621.05 ±
453.372 g, baş çevresi 35.35 ± 1.281 cm olarak bulundu. Sağ gözde %31,4 (27), sol gözde %36 (31) ve her iki gözde
%32,6 (28) SKK saptandı. SKK tanısı ortalama 3,74 günde konuldu. Ortalama 1. dakika Apgar skoru 7.08 ± 0.352; 5.
dakikadaki ortalama Apgar skoru 9 idi. Annelerin% 11,6'sı (10) nullipardı ve% 88,4'ü (76) multipar idi. Doğumların
79'unun vajinal, 7'sinin sezaryen ile yapıldığı tespit edildi. Toplam 16 bebekte eşlik eden RK saptandı. Doğumların 7’si
distozi olup bu annelerin bebeklerinin tamamında RK saptandı. Sezaryen ile doğan hiçbir bebekte retinal kanama
saptanmadı. Sonuç SKK'li bebeklerin önemli bir kısmında takip sırasında görme bozukluklarına yol açabilen bir RK de
olabilir. Bu nedenle SKK'li bebeklerin ayrıntılı oftalmolojik muayene için göz kliniğine yönlendirilmesi gerekmektedir.
Bilateral SKK vakalarında, RK riski artmış olduğundan daha dikkatli davranılmalıdır. Özellikle müdahale gerektiren
vajinal doğumlarda bebekte SKK saptanması durumunda olası RK’yi atlamamak için fundus muayenesi yapılmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: RETİNAL KANAMA, SUNKONJONKTİVAL KANAMA, YENİDOĞAN
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s06 - EKSOJEN OBEZİTE YÖNETİMİNİN YOĞUN BİR TAKİP PROGRAMI İLE BAŞARI
ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gül Şeker1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

1

Amaç: Bu çalışmanın amacı, prepubertal evredeki eksojen obezite tanılı kız ve erkek çocukların tedavisinde, yoğun
izlemin yaşam stili değişikliklerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırarak eksojen obezite tedavisinin başarı oranını artırıp
artırmadığını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 4-9 yaş arası 22 obez prepubertal çocuk kaydedildi.
Beslenme alışkanlıkları araştırıldı ve bireysel olarak uyarlanmış diyet programları verildi. Ayrıca, bir egzersiz koçu
bireyselleştirilmiş egzersiz programları hazırladı. Hastalar altı ay boyunca aylık olarak çağrıldı. Her aylık ziyarette kilo,
boy, VKİ, bel çevresi, vücut yağ yüzdeleri ölçüldü, diyet ve egzersiz programlarına uygunluk gözden geçirildi.
İstatistiksel analiz için Wilcoxon imzalı derece testi kullanıldı. Sonuç: : Hastalar VKİ, bel çevresi ve vücut yağ yüzdesinde
istatistiksel olarak anlamlı azalmalar gösterdiler (her biri için p<0.001). Bu çalışma prepubertal obez çocuklarda yoğun
takip ve izleme ile uygulanan yaşam tarzı değişikliklerinin eksojen obezite yönetiminin başarı oranını artırabileceğini
göstermektedir. Bu sonuçlar, obezite yönetiminin günümüzdeki ana unsuru olan yaşam stili değişikliklerinin hayata
geçirilmesindeki zorlukları ve bu zorlukların aşılmasında ailenin katılımı, diyet uzmanı ve egzersiz koçu gibi
profesyonellerin desteği ve pozitif güdüleme ile aşılabileceğini göstermektedir.
ANAHTAR KELİMELER: EKSOJEN OBEZİTE, BEDEN YAĞ ORANI, DİYET, EGZERSİZ, ÇOCUK

Aydın Pediatri Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu

14
s07 - TURNER SENDROMLU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aslı Beştaş1, Edip Unal2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin Bölümü, 2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin Bölümü,

1

Giriş: Turner sendromu, X kromozomlarından birinin kaybı veya yapısal bozukluğu sonucu gelişen ve 2500 doğumda bir
görülen genetik bir hastalıktır. Turner sendromu birçok sistemi etkilemektedir. Bu çalışmada TS’li olgularımızın klinik
özellikleri ve eşlik eden anormalliklerin sıklığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çocuk Endokrinoloji
polikliniğinde Ocak 2013-Ocak 2020 tarihleri arasında TS tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
Dosya kayıtlarından hastaların antropometrik ölçümleri, karyotip analizi, başvuru yaş ve şikayetleri, eşlik eden kardiyak,
renal ve işitme problemleri ve otoimmün hastalık olup olmadığı kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya ortalama başvuru yaşı
9,83±3,81 olan 28 hasta alındı. Yirmi sekiz hastanın 13’ünde ( % 46,4) karyotip analizi 45, X0 saptandı. Başvuru
esnasında hastaların ortalama boy standart deviasyon skoru (SDS): -3,61 ± 1,17 idi. Yirmi sekiz olgunun 7’inde (% 25)
kardiyak patoloji, 3’ünde (% 10,7) atnalı böbrek anomalisi, 3’ünde (% 10,7) Hashimato tiroiditi hastalığı ve 2’sinde (%
7,1) Alanin transaminaz yüksekliği saptandı. İşitmesi değerlendirilen 19 hastanın 8’inde (% 42,1) iletim tipi işitme kaybı
mevcuttu. Tanı esnasında 27 hastanın pubertesi Tanner evre 1 iken, 1 olguda pubertenin spontan başladığı ve menarş
olduğu tespit edildi. Tüm hastalar boy kısalığı ile başvurmuştu. Sonuç: TS’nun en klasik iki bulgusu boy kısalığı ve
gecikmiş pubertedir. Bunun dışında kalp ve böbrek hastalıkları, gastrointestinal ve işitme problemleri, otoimmün hastalık
sıklığında artış gibi birçok sistemi etkilemektedir. Zamanında tanı konulması hem daha iyi boy kazancına hem de eşlik
eden patolojilerle ilgili komplikasyonların önlenmesine neden olacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: TURNER SENDROMU, BOY KISALIĞI, GONADAL DİSGENEZİ
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s08 - HAFİF HEMOFİLİLERDE KANAMALAR VE CERRAHİ İŞLEMLER SIRASINDA TEDAVİ
DENEYİMİ
Sema Aylan Gelen1, Nazan Sarper1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Kocaeli,Türkiye,

1

AMAÇ: Hafif hemofili hastalarında cerrahi işlemlerden önce, cerrahi sırasında veya diğer kanamalarda merkezimizin
deneyimlerini paylaşmak. YÖNTEM: Çocuk Hematoloji polikliniğinde 1999-2018 yılları arasında, faktör plazma
seviyesi %5-40 arasında olan hafif hemofili tanılı 13 hasta çalışmaya dahil edildi. BULGULAR: Çalışmadaki hastaların
12’si hemofili A, 1’i hemofili B idi. Tanı anında yaş ortancası 9 yaş (21 aylık-18 yaş),aPTT değerleri ortancası 49,2 saniye
(37,9 saniye-77 saniye), plazma faktör düzeyleri ortancası %7,8 (%5-%34) saptanmıştır. Hiçbir hastada inhibitör
gelişmemiştir. Altı hastada aile öyküsünde hemofili tanılı hasta veya kanama bulguları olan birey vardı. Hastalar dilini
ısırma sonrası durmayan kanama, tesadüfen veya cerrahi işlem öncesi bakılan aPTT değerinde yükseklik, peteşi, cerrahi
işlem sırasında durdurulamayan kanama, kardeşinde hemofili A tanısı olması, burun kanaması, ekimozları ile tanı
almışlardır. İki hastanın (%15,4) tanı sırasında aPTT değeri normal saptandı. Tanı öncesi sünnet yapılan 7 hastanın 6’sında
sünnet sonrası uzun süren kanama ve yara iyileşmesinin geç olduğu öğrenildi. İki hastaya tanı sonrası traneksamik asit,
risperidon ve plazma kaynaklı faktör VIII preparatı ile, 1 hastaya ise taze donmuş plazma (TDP) ile sünnet yapılmış ve
kanama gözlenmemişti. Tanı öncesi diş çekimi yapılan 1 hastada herhangi bir kanama bulgusu gözlenmezken, 3 hastada
kanama gözlenmişti ve bu hastaların 1 tanesi diş çekimi sonrası durdurulamayan kanama nedeniyle tetkik edilirken tanı
almıştı ve 1 hastaya tanı sonrası yapılan diş çekimi öncesinde traneksamik asit ve TDP replasmanı yapılmıştı. Ameliyatı
öncesi hemofili B tanısı alan hastaya işlem öncesi ve sonrasında faktör replasmanıyla kanama olmadan adenoidektomi
ameliyatı yapılmıştır. Hemofili A hastasının (F8 düzeyi:%8) gastrointestinal sistem kanaması 4 gün boyunca uygulanan
faktör replasmanıyla kontrol altına alınabilmiştir. SONUÇ: Hafif hemofililerin büyük çoğunluğu cerrahi işlem öncesinde
veya tesadüfen bakılan tetkiklerde ve cerrahi işlemler sırasında kanamalar ile ileri çocukluk yaşlarında tanı alırlar. Sünnet
veya cerrahi işlemler sırasında kanamanın uzun sürmesi veya yara yerinin geç iyileşmesi hekimler için uyarıcı olmalıdır.
Hafif hemofililerde koagülasyon testlerinin normal olabileceği unutulmamalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: HAFİF HEMOFİLİ, HEMOSTAZ, KANAMA, CERRAHİ
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s09 - ÇOCUKLUK ÇAĞI KIZAMIK VE DABT AŞILAMASI OECD ÜLKELERİNDE COVID-19’A
BAĞLI MORTALİTE ORANINI AZALTIYOR MU?
Ramazan Güven1, Seda Yılmaz Semerci2
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ, İSTANBUL, 2SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ,

1

Giriş COVID-19’a bağlı vaka ölüm oranı (VÖO) alınan önlemler, sağlık sistemi düzenlemeleri, sağlık hizmet alt yapısı
gibi pek çok nedene bağlı olarak ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Ülkelerin çocukluk çağı aşılama oranlarının da
bu nedenler arasında olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) ülkelerinin DaBT (difteri, aselüler boğmaca, tetanoz) ve kızamık aşılama oranlarının COVID-19’a bağlı vaka
ölüm oranı ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereçler ve Yöntem Çalışmaya OECD ülkelerinden sadece
kuzey yarım kürede yer alan 32 ülke dahil edildi. Bu ülkelerin aşılama oranları https://ourworldindata.org/ sitesinden
alınarak, COVID-19’a bağlı VÖO verileri dünya sağlık örgütü raporları üzerinden hesaplandı. VÖO verileri o ülkenin ilk
COVID-19 vakasının görüldüğü günden itibaren ilk üç aylık toplam mortalite sayılarına göre kaydedildi. Bulgular OECD
ülkelerinin aşılama oranlarının 3 aylık vaka ölüm oranları ile olan korelasyon düzeylerine göre; VÖO ile DaBT aşılama
oranları arasında anlamlı olmasa da negatif bir korelasyon olduğu (r=-264,0, p=0,145), VÖO ile kızamık aşısı arasında
ise yüksek anlamlılık düzeyinde negatif bir korelasyon (r=-0,479, p=0,006) olduğu görüldü. Sonuç Çalışmadan elde edilen
sonuçlarla canlı aşı olan kızamık aşılama oranı daha yüksek olan ülkelerde COVID-19’a bağlı vaka ölüm oranlarının daha
düşük olduğu görülmüş olup, çocukluk çağı aşılama programlarının sadece spesifik hastalığın önlenmesinde değil diğer
viral enfeksiyonlara karşı toplumsal bağışıklık yanıtında da etkili olabileceği düşünülmüştür.
ANAHTAR KELİMELER: COVID-19, ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMASI, VAKA ÖLÜM ORANI
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s10 - BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ ARAŞTIRILMASINDA UYGULANAN ORAL L-DOPA
TESTİNİN KORTİZOL SEKRESYONU ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİ DOĞRULAYAN
SONUÇLAR
Sezer Acar1, Behzat Özkan1
Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir,

1

Giriş: Adrenal yetmezlik, adrenal bezlerden yeterli kortizol üretiminin olmaması ile karakterize olan ve yaşamı tehdit
eden bir hastalıktır. Doğru teşhis ve hızlı tedavi hayat kurtarıcıdır. Önceki çalışmamızda, büyüme hormonu (BH) eksikliği
araştırılmasında uygulanan oral L-dopa testinin serum kortizol sekresyonu arttırıcı etkisinin altın standart test olarak kabul
edilen insülin tolerans testine benzer olduğunu göstermiştik. Bu nedenle, merkezimizde BH eksikliğinden şüphelenilen
hastalarda L-dopa testi uygulandığı sırada rutin olarak kortizol düzeylerini de değerlendirmeye başladık. Bu çalışmada,
BH eksikliği şüphesi ile L-Dopa testi yapılan olguların kortizol yanıtlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereçler ve
yöntem: Ocak 2019 ile Ocak 2021 arasında, BH eksikliği araştırılmasında L-dopa testi yapılan 81 çocuğun serum kortizol
yanıtları geriye dönük olarak incelendi. L-dopa testi yapılan hastalardan başlangıçta ve 120. dakikada ölçülmüş olan
serum kortizol seviyeleri değerlendirildi. Bulgular: Dahil edilen 81 olgunun (35 kız, 46 erkek) yaş ortalaması 10,3±3,5’ti.
Olguların 51’i prepubertal, 30’u pubertaldi. Serum kortizol seviyeleri başlangıçta 11,2±3,6 µg / dL, 120. dakikada
20,9±3.8 µg / dL ve kortizol artışı 9,8±4,1 µg / dL olarak saptandı. Yetmiş iki olgunun (% 88,9) zirve kortizol yanıtı
yeterliydi (> 18 µg / dL). Yetersiz kortizol yanıtı olan 9 olguya 1 µg ACTH testi yapıldı ve yeterli kortizol yanıtı elde
edildi. Sonuç: Daha yüksek sayıda vaka ile yaptığımız bu çalışmamızın sonuçları, L-dopa'nın kortizol sekresyonu
üzerindeki etkinliğini doğrular niteliktedir. Sonuç olarak uygulaması kolay, etkili ve güvenli olan L-dopa testi, BH
eksikliği şüphesiyle değerlendirilen hastalarda kortizol yeterliliğinin değerlendirmesinde kullanılabilir. Ancak santral
veya primer adrenal yetmezlik tanısındaki etkinliğini değerlendirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
ANAHTAR KELİMELER: KORTİZOL, ADRENAL YETMEZLİK, L-DOPA
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s11 - ÇOCUĞU OLAN VE OLMAYAN HEKİMLERİN OPSİYONEL AŞI ÖNERİLERİ
Duygu Sertkaya1, Semra Bayturan1
Manisa Celal Bayar Üniversitesi,

1

Amaç: Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama şemasında yer almayan opsiyonel aşıların (OA) çocuğu olan ve
olmayan pediatri/aile hekimleri tarafından 0-18 yaş arası kendi çocuklarına yönelik önerilerinin incelenmesi amaçlandı.
Materyal-metod: Haziran 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında Manisa ve çevresinde halen çalışmakta olan ve çalışmaya
gönüllü olan hekimler dahil edildi. Bilgi formu dolduruldu ve yazılı onam alındı. Bulgular: Çalışmamıza 115 pediatri ve
112 aile hekimi olmak üzere toplam 227 hekim katıldı. Çocuğu olan pediatri hekimi 51, aile hekimi ise 48'dir. Bilgi
formlarında verilerin yetersiz olması nedeniyle 14 hekim çalışmadan çıkarıldı. Çocuğu olan hekimlerinin (n=99) ortalama
yaşı 41.62±10.26 ile çocuğu olmayan hekimlerin (n=128) yaş ortalaması 28.87±4.22 arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark saptandı (p=0.000). Çocuğu olmayan hekimler çocuğu olanlara göre toplam çalışma yılı daha kısa ve daha yüksek
sayıda üniversite hastanelerinde çalışmaktaydı (p=0.000, p=0.000). Toplam %41.41(n=41) hekim en az bir opsiyonel aşı
yaptırdığını belirtmiştir. Çocuğu olanların bilgi açısından daha yeterli olduklarını (p=0.000), hasta yakınlarına OA
bilgilendirmesini kendilerinin yaptığını belirtmişlerdir (p=0.005). İnfluenza aşısı çocuğu olan hekimler tarafından daha
sık önerilirken (p=0.038), meningokok A ile rotavirus aşıları çocuğu olmayan hekimler tarafından daha sık önerilmektedir
(p=0.023, p=0.045). Çocuğu olmayan hekimler meningokok A ve B aşılarını risk faktörü olan hastalara sıklıkla
önermektedirler (p=0.002, p=0.005). Diğer OA önerileri doğrultusunda çocuğu olan ve olmayan hekimler açısından
anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Çocuk sahibi olan ve olmayan aile/pediatri hekimleri arasında tutum
farklılıkları mevcuttur. OA'ın objektif önerisi için bu tutumların nedenlerini inceleyecek ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
ANAHTAR KELİMELER: OPSİYONEL AŞI, AİLE HEKİMİ, PEDİATRİ.
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s12 - ÇOCUKLARDA AKUT POST-STREPTOKOKAL GLOMERÜLONEFRİT SONUÇLARI:
İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ'NDE RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA.
Deniz Güven1, Mustafa Bak2
1

SBÜ Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara, Türkiye, 2İzmir Çocuk Nefroloji
Kliniği, Alsancak, İzmir, Türkiye,

Amaç: Bu çalışmada, çocuklarda akut post-streptokokal glomerülonefritin (APSGN) klinik ve laboratuvar bulgularının,
tedaviye yanıtının ve prognozunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları
ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi nefroloji kliniğinde APSGN tanısı ile takip edilen toplam 110 hastanın (39
kız, 71 erkek) dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Tanı anında hastaların yaş ortalaması 7,8±3 yıldı.
Hastaların 83(%75,5)’ünde streptokokal üst solunum yolu enfeksiyonu ve 4(%3,6)'ünde streptokokal deri enfeksiyonu
öyküsü vardı. 77(%70) hastada makroskopik hematüri, 91(%82.7) hastada ödem ve 5(%4.5) hastada santral sinir sistemi
bulguları mevcuttu.İlk vizit sırasında sistolik kan basıncı(SKB); hastaların 21(%19.1)’inde 95 ile 99 persentil(p) arasında
ve 51(%46)’inde >99p idi. Diyastolik kan basıncı(DKB), hastaların 11(%10)’inde 95 ile 99p arasında ve 36 (%32.7)‘sında
>99p idi. İlk vizit laboratuvar bulgularında; kan üre nitrojeni (BUN), 36.09±38.356 g/dL; kreatin, 1.133±1.0566 mg/dL;
C3, 23.739±14.7712; C4, 17.005±6.4751; toplam kolesterol, 147.25±38.462 mg/dL; trigliserit, 116.31±57,072 mg/dL;
toplam protein, 5.921±0.8132 g/dL; albümin, 3.210±0.6279 g/dL; glomerüler filtrasyon hızı(GFR) 77.6±524.734
mL/dak/1.73m2; ve 24 saatlik idrarda proteinüri, 24.399±42.0391 mg/m2/saat. Birinci yılın sonunda laboratuvar
bulgularında; GFR, 142.62±27.267 mL/dak/1.73m2; ve kreatin, 0.518±0.1277 mg/dL idi. Hastaların 92(% 83.6)’sinde
SKB <50p ve 18 (%16.4)’inde 50 ile 90p arasında; DKB, hastaların 12(% 10.9)’sinde <50p ile 98 (%81)’inde 50 ile 90p
arasındaydı. Mikroskobik hematüri süresi 1.26±0.470 hafta, mikroskobik hematüri 2.75±1.213 ay ve proteinüri
3.68±5.553 hafta idi. Sonuç: Çalışmamızda APSGN'nin çocukluk dönemindeki prognozunun yeterli tanı konulup tedavi
edildiğinde yüz güldürücü olduğu tespit edildi.
ANAHTAR KELİMELER: AKUT POST-STREPTOKOKAL GLOMERULONEFRİT, PROGNOZ, ÇOCUKLAR

Aydın Pediatri Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu

20
s13 - ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEKİMLERİ TARAFINDAN VASKULER ERİŞİM İÇİN
TAKILAN SANTRAL VENÖZ KATETERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merve Mısırlıoğlu1, Dinçer Yıldızdaş1, Damla Pınar Yavaş1, Faruk Ekinci1, Özden Özgür Horoz1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana, Türkiye,

1

Giriş: Santral venöz kateterizasyon; invaziv hemodinamik monitörizasyon, parenteral beslenme, ilaç ve sıvı tedavisi, kan
ve kan ürünlerinin kullanımı gibi nedenlerle yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde, ameliyathanelerde ve servislerde
kullanılan bir yöntemdir. Uygulama alanının genişliği ve sağladığı avantajlar nedeniyle kullanımı giderek artmaktadır.
Santral venöz kateterizasyon femoral, internal juguler ve subclavian vene girişim sonucu santral yol ile olmaktadır.
Hastaya işlem esnasında sedasyon analjezi uygulaması yapılmaktadır. Kanama, arterial ponksiyon, pnömotoraks,
hematoraks gibi komplikasyonları mevcuttur. Bu çalışmada çocuk yoğun bakım hekimleri tarafından vaskuler erişim
amaçlı santral venöz kateter (CVC) takılma endikasyonları, kateter ilişkili komplikasyonlar, kullanım sürelerinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Method: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları klinikleri tarafından yataklı servislerde takip edilip
çocuk yoğun bakım hekimleri tarafından 1 Ocak 2015-31 Aralık 2020 tarihleri arasında takılan protokol numarasına göre
ilk 500 kateterin takılma endikasyonları, kateter ilişkili komplikasyonlar ve kullanım süreleri retrospektif olarak dosya
kayıtlarından incelenmiştir. Bulgular: İncelenen 500 kateterin %51.6 (n=258)'si erkek hastaya takılmıştı. %72.2 (n=361)
CVC uygulanmışken, %27.8 (n=139) hemodiyaliz kateteri takılmıştı. Hastaların yaşları ortalama 5.36±4.47 yıl (min:0,
maks:17); hastanede kalış süreleri 27.57±21.22 gün (min:2, maks:119), kateter kullanım süresi ise 13.05±6.77 gün (min:1,
maks:32) idi. En fazla kateter takılan servis %33.6 (n=168) ile çocuk yoğun bakımdı. CVC en fazla %23.4(n=117)
periferik damar yolu bulunamaması endikasyonuyla takılmıştı. Kateter takılan damarlar ise sırasıyla %56.6 (n=283)
internal juguler ven, %33.0 (n=165) femoral ven ve %10.4 (n=52) subclavian vendi. %19.4'ü ultrasonografi eşliğinde
uygulanmıştı. İşlem esnasında %96.8(n=484) komplikasyon gelişmezken; %1.4 (n=7) arter ponksiyonu, %1.0 (n=5)
kateter malpozisyonu, %0.4 (n=2) ventrikuler aritmi ve %0.4 (n=2) pnömotoraks görüldü. Kateterler %79.8 (n=399)
ihtiyacın kalmaması nedeniyle çıkarılırken; %10.6 (n=53) kateter enfeksiyonu nedeniyle çıkarılmıştı. Sonuç: İnvaziv
hemodinamik monitorizasyon, parenteral beslenme, çoklu ilaç ve sıvı tedavileri, renal replasman ve plazmaferez gibi pek
çok nedenle kullanılan CVC; teknik zorlukları ve komplikasyonları olmakla birlikte çocuklardaki izlem ve tedavide
sağladığı yararlar nedeniyle kullanımı giderek artan bir yöntemdir. CVC, periferik yerleşimliye göre invaziv bir işlem
olması ve özellikle çocuk hastalarda ciddi komplikasyonları olması nedeniyle uygun endikasyonda, steril koşullarda ve
deneyimli kişilerce dikkatlice uygulanması gerekmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK, SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON, YOĞUN BAKIM

Aydın Pediatri Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu

21
s14 - CHENOPODİUM ALBUM DUYARLILIĞI SAPTANAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE
KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi Ulusoy Severcan1, Nevzat Başkaya1, Aysegül Ertuğrul1, İlknur Bostancı1
SBÜ, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji
Ve Alerji Bölümü,

1

Chenopodium album, Amaranthaceae ailesine ait yıllık bir bitkidir. Haziran-Eylül arasında polonizasyon yapmaktadır.
İspanya, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerde duyarlılığı çok yüksek olup Trakya bölgesinde sıklığı %4,8 bulunmuştur.
Bu çalışmamamızda kliniğimize başvuran hastalarda Chenopodium album duyarlılığının ne sıklıkta olduğunu ve
hastaların klinik özelliklerini belirlemeyi amaçladık. Ocak 2019-Aralık 2019 tarihlerinde kliniğimize başvuran ve deri
testinde Chenopodium album duyarlılığı saptanan 47 hasta ve ayrıca Chenopodium album duyarlılığı saptanmayıp başka
inhalen alerjen duyarlılığı olan 50 hasta ve hiç duyarlılığı olmayan 44 hasta olacak şekilde 2 farklı kontrol grubu çalışmaya
alındı. Hastaların demografik, klinik özelliklerini ve laboratuvar sonuçlarını içeren anketler dolduruldu. Hastaların
%63,8’i kız, %36,8’i erkek olup ortalama yaşları 133 ± 48 ay, semptom başlangıç yaşları 90 ± 49 aydı.Chenopodium
album duyarlılığı %9,4 bulundu.Akraba evliliği sıklığı %17,5 olup, %93’ü il merkezinde ve %90’ı apartmanda
yaşamaktaydı. Ailede atopi %58,1 olup, kontrol gruplarından daha fazla olduğu gözlendi. Hastaların %48,9’u alerjik
rinokonjonktivit, %12,8’i a.rinokonjonktivit+astım,%19,1'i alerjik rinitti.Duyarlı kontrol grubuna göre
a.rinokonjonktivitin istatistiksel olarak anlamlı daha fazla olduğu görüldü. Chenopodium albumun polenizasyon
döneminde alerjik rinit semptomları ve göz semptomlarının birlikteliği dikkati çekmekteydi (%51). Hastaların %17’si bu
dönemde asemptomatikti.Chenopodium albumun tekli duyarlılığı sadece 1 hastada (%2.1) gözlenirken %91,5’inde çayır,
%40’ında hayvan tüyü, %14,9’unda yabani ot, %12,8’inde ev tozu duyarlılığı eşlik etmekteydi. Duyarlı kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında çayır, hayvan tüyü ve yabani ot duyarlılığı istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Sonuç olarak
kliniğimizde Chenopodium album duyarlılığı%9,4 bulunmuş olup, bu hastalarda çayır, hayvan tüyü duyarlılığı sıklıkla
eşlik ederken, yabani ot duyarlılığının da kontrole göre fazla olduğu görülmüştür. Göz bulguları olan hastalarda
Chenopodium album duyarlılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: AEROALLEJEN, ALERJİK RİNOKONJONKTİVİT, ASTIM, CHENOPODİUM
ALBUM
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s15 - BÜYÜME HORMONU TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN UYARI
TESTİ YANITLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: HANGİ EŞİK DEĞER KULLANILMALI?
İbrahim Mert Erbaş1, Ece Böber1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye,

Giriş: Büyüme hormonu (BH) eksikliği tanısı, iki uyarı testine yetersiz yanıt alınması ile konulabilmektedir. Ancak zirve
BH yanıtında yeterli eşik için görüş birliği sağlanamamış olup, kısmi yanıtlı (7-10 ng/mL) hastalarda tedavi etkinliği
konusunda çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Çalışmamızda BH tedavisi alan ve nihai boyuna ulaşan hastaların tanı anındaki
zirve BH düzeyine göre gruplanarak tedavi yanıtlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler:
Bölümümüzde 1995-2020 yılları arasında izole BH eksikliği nedeniyle tedavi başlanan ve nihai boyuna ulaşan 47 hasta
çalışmaya alındı. Dosya kayıtlarından, klinik ve laboratuvar özellikleri, tedavi süreçleri ile ilgili bilgiler geriye yönelik
elde edildi. Hastalar tedavi öncesi uyarı testlerinde elde edilen zirve BH düzeyine göre, yanıtsız (<7 ng/mL, n=28) ve
kısmi yanıtlı (7-10 ng/mL, n=19) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kategorik değişkenler n (%), sayısal değişkenler ortanca
(25-75p) şeklinde verildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların (%63,8 kız, %70,2 prepubertal) tanı yaşı 10,7 (9,112,0) yıl, kemik yaşı 9,0 (6,6-10,5) yıl olarak hesaplandı. İki grup demografik veriler (cinsiyet, puberte, yaş, kemik yaşı)
açısından benzerdi (p>0,05). İki gruptaki hastaların hedef boy ve tedavi öncesi boy SDS değerleri arasında anlamlı fark
yoktu ve her iki gruba da uygulanan BH dozu ve tedavi süresi benzerdi (p>0,05). Nihai boy, BH uyarı testine yanıtsız
olgularda -1,5 [(-2,1) – (-1,3)] SDS, kısmi yanıtlılarda -1,0 [(-2,1) – (-0,7)] SDS bulundu (p=0,126). Nihai boy ile tanı
anındaki boy farkı açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (ΔboySDS= 1,2 vs 1,4, p=0,468). ΔboySDS ile uyarı
testindeki zirve BH düzeyi arasında korelasyon saptanmadı (p=0,238). Her iki grubun hedef boyuna benzer oranda
yaklaştığı görüldü [Nihai boy - hedef boy SDS farkı= (-0,3) vs (+0,1); p=0,104]. Sonuç: Bu çalışmada, BH uyarı testine
yanıtsız veya kısmi yanıtlı olguların tedavi ile boy kazanımlarının benzer olduğu, iki grubun da hedef boyuna yaklaşarak
tedaviden fayda gördüğü saptanmıştır. Boy kısalığı olan çocuklarda BH uyarı testinde eşik değer olarak 10 ng/mL’nin
tercih edilebileceği düşünülmüştür.
ANAHTAR KELİMELER: BOY KISALIĞI, BÜYÜME HORMONU, FİNAL BOY.
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s16 - DİYABETİK RETİNOPATİSİ OLMAYAN TİP 1 DİYABETES MELLİTUS OLGULARINDA
ERKEN VASKÜLER DEĞİŞİKLİKLERİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ ANJİOGRAFİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
SERKAN BİLGE KOCA1, SEMRA KOCA2, MÜBERRA AKDOĞAN2
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
AD. ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ, 2AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ,
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI,
1

GİRİŞ Tip 1 Diyabetli çocuklarda mikrovasküler komplikasyonların erken tanınması ve izlenmesi açısından son yıllarda
teknolojik gelişmeler eşliğinde yeni tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Amacımız diyabetik retinopatiye yönelik, retinal
ve optik diskteki mikrovasküler değişiklikleri optik koherens tomografi anjiografi (OKTA) ile değerlendirmektir. GEREÇ
VE YÖNTEM Çalışmaya tip 1 diyabetli 46 olgu ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 46 sağlıklı çocuk dahil edildi.
Tüm olgularda foveal avasküler zon (FAZ) alanı, yüzeyel kapiller pleksus (YKP) ve derin kapiller pleksustaki (DKP)
vasküler yoğunluk ve optik disk radyal peripapiller kapiller (RPK) yoğunluk AngioVue cihazı ile değerlendirildi.
Diyabetik grupta bu parametrelerin hastalık süresi, ortalama hemoglobin A1c (HbA1c), insulin-like growth factor 1 (IGF1 ) standart deviasyon skoru (SDS), homosistein düzeyi, vücut kitle indeksi (VKİ) SDS ve günlük insülin dozu ile ilişkisi
de değerlendirildi. BULGULAR Foveal avasküler zon alanı ve optik disk RPK damar yoğunluğu diyabetik grupta kontrol
grubundan farklı değildi. Tüm maküler alanlarda hem YKP ve DKP’de vasküler yoğunluk diyabetik olgularda anlamlı
olarak azalmıştı. Metabolik parametrelerden hiçbiri FAZ alanı ve optik disk RPK yoğunluğu ile korele değildi. SKP’deki
damar yoğunluğu ortalama HbA1c ile negatif korele iken IGF-1 SDS ile pozitif koreleydi. Homosistein düzeyi ile tüm
alanlardaki DKP damar yoğunluğu arasında ise anlamlı negatif korelasyon mevcuttu. SONUÇ Klinik anlamlı diyabetik
retinopatisi olmayan tip 1 diyabetes mellitus olgularında maküler SKP ve DKP’de vasküler yoğunluk azalmaktadır ve
OKTA erken vasküler değişiklikleri saptamada değerlidir. HbA1c, IGF-1 SDS ve homosistein diyabetik çocuklarda erken
mikrovasküler değişikliklerde etkilidir.
ANAHTAR KELİMELER: DAMAR YOĞUNLUĞU, DİYABETİK RETİNOPATİ, HOMOSİSTEİN, OPTİK
KOHERENS TOMOGRAFİ ANJİOGRAFİ, TİP 1 DİYABETES MELLİTUS

Aydın Pediatri Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu

24
s17 - PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS’U ÖNGÖRMEDE ÇEKİRDEKLİ ERİTROSİT
SAYISININ ETKİSİ
Yeşim Coşkun1, Özlem Unay Demirel2, Seçil Erçin3
1

Koç Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD, İstanbul , 2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Biyokimya ABD, İstanbul, 3Koç Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD, İstanbul,

Giriş: Patent duktus arteriyozus (PDA) fetal dönemde dolaşımı sağlayan ve doğumdan kısa süre sonra fonksiyonel olarak
kapanan oksijene hassas bir oluşumdur. Postnatal dönemde artan oksijen seviyeleri PDA kapanmasına katkıda bulunsa
da fetusun maruz kaldığı hipoksik durum kapanmayı geciktirebilir. Fetusta, hipoksi veya anemi gibi eritropoezi artıran
durumlarda kanda çekirdekli eritrosit sayısında (NRBC) artış olmaktadır. Bu çalışmada preterm bebeklerde erken
dönemde tam kan sayımlarındaki NRBC sayısının PDA ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. Gereçler ve yöntem: Bu
retrospektif çalışma Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Medicalpark Hastanesinde Ocak 2015-Ocak 2018
tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmış, 32 haftadan önce doğmuş PDA’sı olan (çalışma grubu n:51)
ve PDA’sı olmayan (kontrol grubu n:60) bebekler ile yapıldı. Her iki gruptaki yenidoğanların demografik ve klinik
özellikleri ile NRBC sayısı karşılaştırıldı. Bulgular: Gestasyon haftası çalışma ve kontrol gruplarında sırasıyla 28,4±2,3
ve 28,8±1,9 hafta idi. Doğum ağırlığı çalışma grubunda ortalama 1131±380 gram iken kontrol grubunda 1230±404 gram
olarak bulundu. Birinci ve 5. dakika APGAR skoru ve intraventriküler hemoraji açılarından her iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,026, p=0,027, p=0,018). Postnatal 1. ve 7. günde bakılan NRBC sayılarının
PDA’sı olan hastalarda duktusu fonksiyonel olarak kapanmış hastalara göre daha yüksek olduğu ve bu durumun da
istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p=0,012, p=0,01). Sonuç: İntrauterin dönemdeki hipoksi doğum sonrası
PDA’a yatkınlık oluşturur. Intrauterin hipoksi aynı zamanda eritropoez ve buna bağlı olarak da NRBC sayısında artışa
neden olacağından, NRBC sayısı prematüre bebeklerde PDA riskini öngörmekte yardımcı olabilir. Prediktif değer olarak
kullanılabilmesi için daha büyük vaka gruplarıyla yapılacak, kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
ANAHTAR KELİMELER: ÇEKİRDEKLİ ERİTROSİT SAYISI, PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS, PRETERM
YENİDOĞAN
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s18 - İNTRAVENÖZ PORT KATETERİ KULLANILAN ÇOCUK ONKOLOJİ HASTALARINDA
KATETER KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Emel Nadya Toplar1, Uğur Demirsoy1, Funda Çorapcıoğlu1, Gülşen Ekingen Yıldız1

Giriş Port kateterleri kanserli çocuk hastaların damar yolu ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde karşılayarak hem
tedavi hem de tedavi sonrası süreçte yaşam kalitesinin yükselmesini destekler. Çalışmamızda hastanemizde port kateteri
kullanan kanserli çocuk hastalar değerlendirilmiş, katetere bağlı akut ve kronik komplikasyonlar saptanarak literatür
bilgileriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, ailelerin port kateter kullanımına ilişkin deneyim ve görüşleri sorgulanarak
potansiyel sorunlar tanımlanmaya çalışılmıştır. Gereçler ve Yöntem Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk
Onkoloji Bölümü’nde takip edilen, Ocak 2014 ile Ağustos 2020 tarihleri arasında port kateteri takılmış olan hastalara ait
kayıtlar incelendi. Hastaların demografik özellikleri, port kateter kullanımına ait detaylar ve ilişkili komplikasyonlar
kaydedildi. Ailelerin port kateteri kullanımına dair memnuniyetleri anketlerle sorgulandı. Bulgular Hastanemizde Ocak
2014-Ağustos 2020 arasında Çocuk Onkoloji Bölümü’nde takip edilen 61 hastaya (36 erkek, 25 kız, ortanca yaş:8 yıl)
intravenöz port kateter takıldı. Hastaların tanıları incelendiğinde ilk 3 hastalık sırasıyla nöroblastom, beyin tümörü ve
lenfomaydı. Ortalama port kateteri takılma yaşı 4 yıl olarak belirlendi. Bir kez port takılan hastalarda ortalama port
kullanım süresi 7 aydı. 61 hastanın 43’ünde port katetere bağlı komplikasyon izlenmedi. İki (%3,3) hastada akut
komplikasyon (hematom ve aritmi) gerçekleşti. Port kateterlerin takıldığı damarlar ise sırasıyla sağ internal juguler ven
(%72,2), sol internal juguler ven (%26,2) ve sağ subklavyen vendi (%1,6). On altı hastada (%26,2) kronik komplikasyon
gelişti. Görüş bildiren 40 hasta yakınının 36 (%90)’sı port kateteri kullanımından memnun olduklarını ve hayat
kalitelerinin belirgin düzeyde arttığını belirtti. Üç (%7,5) aile ise port kateterinden memnun olmadığını ve port kateteri
kullandıkları için pişman olduklarını belirtti. Sonuç Solid tümörlü çocuklarda port kullanılması tedavi sürecine damar
yolu avantajı ve konfor getirmektedir. Deneyimli merkezlerce port takılması ve kullanılması hasta ve yakınlarında yüksek
oranda memnuniyet sağlamakta ve komplikasyonların az olmasını sağlamaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK ONKOLOJİ,PORT KATETER
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s19 - WARDEN VE TEK/ÇİFT YAMA TEKNİĞİYLE DÜZELTİLMİŞ PARSİYEL PULMONER
VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİSİ HASTALARININ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Hande İştar1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü,

1

Giriş Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi(PPVDA),pulmoner venlerin bir ya da birkaçının sol atrium yerine,sağ
kalp ve ilişkili sistemik venlere dökülmesine sebep olan konjenital kalp hastalığıdır.Otopside %0.7 oranındadır.PPVDA
hastalarında postoperatif pulmoner venöz obstrüksiyon,vena kava obstrüksiyonu,aritmiler gelişebilmektedir.Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü’nde,Warden ve tek/çift yama teknikleri uygulanan 2
grupta,postoperatif yoğun bakım takibi ve taburculuk sonrası uzun dönem sonuçlarını sunmaktayız. Gereçler ve yöntem
Haziran 2005-Aralık 2011 arasında PPVDA tanısıyla opere edilen 20 hasta retrospektif incelendi.Opere edildikleri
yaş,cinsiyetleri,operasyon tarihindeki vücut ağırlıkları,boyları,vücut kitle indeksleri,ASD tipleri,eşlik eden konjenital
kalp anomalileri kaydedildi.CPB çıkışında,yoğun bakım,servis takip sürecinde aritmi olup olmadığı,postoperatif drenaj
miktarı, ekstübasyon süresi,yoğun bakım yatış süresi,postoperatif toplam hospitalizasyon süresi incelendi.Aritmi tespit
edilen ve edilmeyen gruplarda yaş,vücut ağırlığı,CPB süresi,CPB’de en düşük sıcaklık,AKZ,yoğun bakım,toplam
hospitalizasyon süreleri karşılaştırıldı. Bulgular Olguların opere edildikleri dönemde ortalama yaş 5,50± 3,55 yıl,vücut
ağırlığı 18,83±9,32 kg,vücut kitle indeksi(VKİ)15,18±2,95 idi.20 hastanın 8’i(%40) erkek,12’si(%60) kızdı. 20 olgunun
10’unda(%50) high venosum ASD,4’ünde(%20) sekundum ASD,3’ünde(%15) PFO,1’inde(%5) low venosum ASD
vardı.2 hastada ASD yoktu. Ek konjenital kardiyak patolojiler 4’ünde(%20) PSSVC,3’ünde(%15) pulmoner
stenoz,2’sinde(%10) azigos ven devamlılığı,2’sinde(%10) Scimitar sendromu,2’sinde(%10) heterotaksi sendromu(1
hastada mezokardi,1 hastada situs ambigus ve bronkomalazi) mevcuttu. 12’sine(%60) Warden prosedürü(grup 1),grup
2’deki 6’sına(%30) tek yama,2’sine (%10) çift yama tekniği uygulandı. Operasyon çıkışında: 3 hastada AV blok(2’si
yoğun bakımda sinüs ritmine döndü,diğeri AV blokla devam etti), 1 hastada sinüs bradikardisi gelişti. Operasyondan
sinüs ritminde çıkan 1 hasta kanama revizyonundan sonra atrial fibrlasyon gelişti,bir diğerinde yoğun bakımda sinüs
bradikardisi gelişti. Sonuç 20 hastamızda preoperatif aritmi yoktu.%20’sinde postoperatif erken aritmi gelişti.
Postoperatif aritmi olan olguların yaş(p=0,032),vücut ağırlıkları(p=0,026),aritmi olmayanlara göre istatiksel olarak
anlamlı düzeyde düşüktü.İki grup arasında,CPB süresi, en düşük sıcaklık,AKZ açısından anlamlı fark yoktu.
Warden,tek/çift yama teknikleri arasında,aritmi insidansı açısından fark,mortalite yoktu.Tüm hastalar normal sinüs
ritmiyle taburcu edildi,uzun dönemde hiçbir hastada aritmi,vena kava-pulmoner venöz obstrüksiyon gözlenmedi.Tek
yama tekniği kullanılan Scimitar sendromlu 1 hastada(%5) ve sekundum ASD-PPVDA tanılı 1 hastada(%5) rezidüel
ASD tespit edilerek redo-operasyon uygulandı.
ANAHTAR KELİMELER: PARSİYEL PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİSİ, WARDEN,ARİTMİ
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s20 - HİPERTROFİK PİLOR STENOZU - US BULGULARININ GÖSTERİMİ
Kadir Öymen Hançerlioğulları1, Alptekin Tosun2
1

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana
Bilim Dalı,

Amaç: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu teşhisinde Ultrasonografi (US) özellikle yenidoğan döneminde radyasyon
duyarlılığı sebebiyle önemli yer tutar. GİS çalışmalarında lümen içi görüntülenmekte ve sekonder antral deformiteler
hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. US ile hastalığın asıl nedeni olan kalınlaşmış duvar kasları görüntülenebilmektedir.
Pilorda kas kalınlığı, kanal uzunluğu ve transvers çapta artış mide çıkış yolu obstrüksiyonuna neden olmaktadır. US ile
en sık değerlendirilen bulgu pilor kas kalınlaşması ve pilorik kanal elongasyonudur. Bildirinin amacı pilor stenozu US
bulgularının gösterimi ve yatak başı portatif US ile tanı konulmasının önemini vurgulamaktır. Olgu sunumu: Yenidoğan
ünitesinde gözetim altında olan prematüre erkek bebekte kusma ve gaita çıkışı olmaması üzerine US ile abdomen
görüntülendi. Mide dilatasyonu belirgindi. Yüzeyel prob ile mide dilatasyonuna ek olarak pilor çıkışında elonge
görünümde, 22 mm’lik segment boyunca 7 mm’ye varan, simetrik olarak lümeni çevreleyen hipoekoik duvar kalınlaşması
saptandı. Lümen belirgin daralmış görünümdeydi. US bulguları görüntülerde detaylıca anlatılmaktadır. Bu segmentte
peritaltizm görülmedi. Sonuç: US hipertrofik pilor stenozu teşhisi koymada önemli bir araçtır. Pilorik kanal çapının
artması, duvarın simetrik olarak kalın görünmesi ve tutulan segmentin uzun ve elonge olması tanı için önemli kriterlerdir.
Hastalık yenidoğan döneminde daha sık görüldüğünden yoğun bakım ünitesinde US cihazı ile görüntüleme gerekebilir.
Tetkik esnasında mide dilatasyonu gibi sekonder bulgular önemlidir.
ANAHTAR KELİMELER: PİLOR STENOZU, ULTRASONOGRAFİ, KUSMA
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s21 - TROMBOSİTOPENİ ÖN TANISI İLE TETKİK EDİLEN ÇOCUKLARIN KLİNİK VE
LABORATUVAR BULGULARININ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
YASEMİN DENKBOY ÖNGEN1, BİROL BAYTAN1
1

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA, TÜRKİYE,

Çalışmamız Ocak 2010-Aralık 2015 tarih aralığında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran ve
trombositopeni saptanan çocuklarda; nedenleri araştırmak, tedavi ve takip stratejilerini değerlendirmek, tanıdaki ve
tedavideki gecikmeleri azaltmak amacıyla yapıldı. Çalışmada 2005-2015 yılları arasında trombositopeni ile ilişkili İCD
kodu olan 1500 hastanın klinik ve laboratuvar bulguları elektronik dosya sisteminden geriye dönük olarak incelendi.
Çalışma kriterlerini sağlamayan hastalar çıkarılarak toplam 440 hasta ile trombositopeni formu dolduruldu.Hastaların
%59’u erkek, %41’i kız cinsiyete sahipti ve ortalama yaşı 6,6±2,1 yıl (1 gün-18 yaş) olarak hesaplandı. En sık
trombositopeni nedeni %62 ile immun trombositopeni(İTP) olarak bulundu. İTP hastalarının % 49,2’sinde geçirilmiş üst
solunum yolu enfeksiyonu öyküsü mevcuttu. İTP hastalarının %7’sinde viral seroloji pozitifliği saptandı. Otoimmun
tetkikler %18 hastada pozitif olarak bulundu. Aşı öyküsü sorgulandığında; 40 hastada son 6 hafta içinde aşı yaptırma
öyküsü mevcuttu. İmmun trombositopeni olarak değerlendirilen 258 hastanın 27’sinde (%10,5) ilaç kullanımına bağlı
trombositopeni saptandı. Tüm hastaların %6,1’inin (n:27) yenidoğan döneminde olduğu görüldü. İTP hastalarının
137’sine (%53,1) tedavi verildi. Tüm İTP hastalarının 208’inde (%80,6) trombosit normale dönme süresi 0-3 ay
arasındaydı. Kronikleşme görülen 36 hastanın 25’inin (%28,1) birincil İTP ve sadece 11’inin (%6,5) ikincil İTP olduğu
görüldü. ITP ile izlenen 23 hastada kanama atağı saptandı. Bu kanama atakları yaşamı tehdit edecek ciddiyette değildi ve
yalnızca tedavi planında belirleyici oldu.Çeşitli çalışmalarda kızlarda İTP sıklığının daha fazla olduğu belirtilmekte olup;
otoimmunitenin daha sık görülmesi kız çocuklarda İTP’nin daha sık görülmesini açıklayıcı olabilir. Çalışmamızda yılda
başvuran trombositopeni insidansı 100 000 hastada 8,4 ve İTP insidansı 5,1 olarak bulunmuştur bu sonuçlar literatür ile
uyumludur. Bir çok çalışmada İTP’nin en sık görülme yaş aralığı 6-10 yaş civarı olarak belirtilmiştir. Çalışmamızda da
benzer şekildedir. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak mevsimsel farklılık saptanmamış olup geçirilmiş üst solunum
yolu enfeksiyonu predispozan olarak bulunmuştur. Otoantikor pozitifliği saptanan hastalar değerlendirildiğinde
kronikleşme açısından ilişki bulunamadı. Aşı sonrası gelişen İTP hastalarında aşıların tekrar dozunda tekrar İTP gelişimi
izlenmedi. Özellikle antiepileptik olarak kullanılan ilaçların yan etkisi olarak trombositopeni gelişebileceği gözlendi.
Yenidoğan döneminde trombositopeni saptanan hastaların altta yatan sebebe yönelik tedavisi sonucu trombosit sayılarının
normale geldiği görüldü. İntravenöz immunglobulin tedavisine yanıt süresi 36,8±1,2 saat ve steroid tedavisine yanıt süresi
63,2±1,2 saat olarak bulundu. Birincil ITP olan olgularda kronikleşme oranı İkincil ITP olgularına göre anlamlı oranda
daha fazla olduğu görüldü (p<0,001). Tedavisiz izlenen 121 (%46,9) hastanın trombosit düzeyinin komplikasyon
geliştirmeden ilk 3 ayda kendiliğinden normale dönmesi ve verilen farmakolojik tedavilerin de yan etkilerinin olabilmesi
nedeniyle “izle ve bekle” stratejisi tarafımızca öncelikle uygulanmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUKLUK ÇAĞI TROMBOSİTOPENİSİ; İMMUN TROMBOSİTOPENİ;
YENİDOĞAN TROMBOSİTOPENİSİ.
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s22 - ÇOCUKLARDA COVİD-19 VE ŞİDDETLİ HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİ
Gazi Arslan1, Tolga Besci1, Hüseyin Aktürk2
1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim
Dalı, İzmir, Türkiye, 2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları, Kocaeli, Türkiye,

Giriş SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı gelişen COVID-19 hastalığı Çin’de ilk kez bildirildikten sonra, hastalığın
çocuklarda erişkinlere göre daha hafif seyrettiği bilinmesine rağmen, klinik spektrum halen tam olarak net değildir. Bu
çalışmada pediatrik COVID-19'un klinik bulgu ve sonuçlarını ve ciddi hastalığı öngören risk faktörlerini belirlemeyi
amaçladık. Gereçler ve Yöntem 20 Mart - 20 Haziran 2020 tarihleri arasında COVID-19 tanısı alan çocuk hastaların
verileri geriye dönük olarak analiz edildi. Bulgular Çalışma süresince 190 COVID-19 vakası saptandı. Hastaların medyan
yaşı 78,5 ay idi ve %54,5'i erkekti. Yalnızca 3 (%1,6) hastada altta yatan bir hastalık vardı. Tüm hastaların %64,5'i başvuru
anında bir semptom göstermekte idi, öksürük (%42,9), ateş (%36,6), boğaz ağrısı (%13,6) ve koku tadı kaybı (%8,4) en
sık görülen semptomlardı. Hastaların %92,1'inin COVID-19 ile pozitif temas öyküsü vardı. Hastaların çoğunluğu
asemptomatik veya hafif hastalığı (%88) mevcut idi ve 23 hastada (%12) şiddetli hastalık saptandı. Şiddetli vakalarda
daha yüksek C-reaktif protein (%12,6 - %39,1) ve prokalsitonin (%4,2 - %21,7) düzeyleri ve daha sık lenfopeni (%13,8
- %47,8) vardı. 23 vakadan 19'unda anormal akciğer grafisi bulguları vardı; 15 hastaya göğüs tomografisi çekildi ve
hepsinde anormal bulgular vardı. Bununla birlikte, şiddetli hastalık grubunda sadece %26 hastanın oksijen desteğine
ihtiyacı vardı ve hiçbir hasta invaziv ventilasyona ihtiyaç duyulmazken mortalite gözlenmedi. Sonuç COVID-19'lu
çocuklar çoğunlukla asemptomatiktir. Hastalık çocuklarda hafif bir klinik ile seyrederken SARS-CoV-2, çocuklarda
nadiren ciddi hastalığa neden olur. Lenfopeni, altta yatan hastalık, yüksek C-reaktif protein ve prokalsitonin seviyeleri
şiddetli hastalıkla ilişkilidir. Sonuç olarak, bulaşma zincirinde asemptomatik çocukların rolü tam olarak belirlenmeli ve
pandeminin kontrolü için asemptomatik hastalar dikkate alınmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: SARS-COV-2, COVİD-19, ÇOCUK
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s23 - COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE
BEBEKLERİ YATAN ANNELERİN DEPRESYON VE UYKU KALİTESİ DÜZEYLERİ
Berna Hekimoğlu1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Departmanı, Neonatoloji Bölümü,

1

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) tüm yaş gruplarında hızla yayılmaya devam etmektedir. Virüsun
yayılmasını önlemek amacıyla yaşamın her alanında olduğu gibi hastanelerde de pek çok kısıtlama kararları uygulanmak
zorunda kalınmıştır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde de ziyaretçi alımları sınırlandırılmıştır. Bu durum annelerin
bebeklerinden ayrı kalmasına yol açtığı için annelerde stres, anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğuna sebep olabilir.
Bu çalışmanın amacı pandemi döneminde bebekleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatmış olan kadınların
algıladıkları stresin depresyon, uykululuk ve uyku kalitelerine etkisini belirlemektir. Gereçler ve yöntem: Çalışmaya 1
Ocak 2021-1 Nisan 2021 tarihleri arasında hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde bebeği yatarak tedavi
görmüş olan kadınlar dahil edildi. Araştırmanın verileri anket formları, Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ), Epworth
uykululuk ölçeği ve Beck depresyon ölçeği kullanılarak elde edildi. Zamanında ve zamanından önce doğum yapan
kadınların verileri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya pandemi döneminde hastanemizde doğum yapan (50 preterm,50
term doğum) 100 kadın alındı.Kadınların yaşları ortalama 30.5±5.5yıl, gebelik haftaları 35.6±4.5 hafta idi. Bebeklerin
hastanede ortalama yatış süresi 24.2±30.8 gün idi. Kadınların %72’inde kötü uyku kalitesi, %12’inde gündüz aşırı
uykululuk hali ve %48’inde depresyon belirtileri saptandı. Gruplar arasında PUKİ ve Epworth uykululuk ölçeği skorları
bakımından fark saptanmazken, Beck depresyon ölçeği skoru bakımından anlamlı fark tespit edildi (sırasıyla p: 0.920, p:
0.556, p: 0.012). Zamanından önce doğum yapan kadınlarda daha fazla oranda hafif ve orta düzeyde depresyon hali
bulundu. Kadınların Beck depresyon skoru ile bebeklerinin hastanede yatış süresi arasında pozitif yönde anlamlı bir
korelasyon tespit edildi (p<0.01, r: 0.434). Sonuç: COVID-19 pandemi sürecinde bebekleri Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitesi’nde yatan kadınların uyku kalitelerinin kötü olduğu, depresyon düzeylerinin yüksek olduğu tespit edildi. Pandemi
nedeniyle yaşanılan ayrılma süreci neticesinde gelişen bu durum uzun vadeli hem emzirme hem de anne ile bebeği
arasındaki bağın azalmasına yönelik olumsuz sonuçlara sebep olacaktır. Bu dönemde annelerin psikolojik olarak
desteklenmesi gerekmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: COVID-19 PANDEMİSİ, YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ, UYKU,
DEPRESYON,ANNE
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s24 - SCN1A GEN MUTASYONLU OLGULARIMIZIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Müge Ayanoğlu1, Ayşe Tosun1
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Pediatrik Nöroloji ,

1

Giriş ve amaç: SCN1A geni, sodyum kanal fonksiyonlarını düzenleyen bir gendir. SCN1A gen mutasyonlarında Dravet
sendromu, genetik epilepsi febril nöbet artı (GEFS+) , ailevi febril nöbetler 3A (FEB3A) ve ailevi hemiplejik migren 3
sendromları görülebilir. Nadir birkaç olguda da infantın migratuar fokal nöbetli epilepsisi ile birlikteliği bildirilmiştir.
Dravet sendromunun tüm klinik özelliklerini taşımayan fenotipi ise Dravet-borderline sendromu olarak adlandırılır.
SCN1A mutasyonunu taşıyan olguların saptanması tedavi seçimi ve izlem açısından büyük önem taşımaktadır. Gereç
Yöntem: Bu çalışmada 2017 ve 2021 tarihleri arasında tanı koyduğumuz ve izlediğimiz SCN1A gen mutasyonu saptanan
olguların klinik özellikleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza ortalama yaşı 101,33 ± 49,28 ay, 3’ü kız 6’sı erkek
olmak üzere toplam 9 olgu dahil edilmiştir. Olguların 3’ü GEFS+, 6’sı ise Dravet-borderline fenotipindeydi. Tüm
olguların medyan nöbet başlangıç yaşı 11,00 (10,50) ay olarak saptandı. Nöbetlerin başlangıcı Dravet-borderline
sendromlu olguların tamamı için 12 aydan önce iken, GEFS+ tanılı olguların tamamı için 12 aydan sonra idi. Tüm
olgularda nöbetler ateş / enfeksiyonla tetiklenmişti ve Dravet-borderline sendromu fenotipindeki olguların 5’inde ve
GEFS+ fenotipindeki 1 olguda febril status öyküsü mevcuttu. Beş olguda febril nöbet ya da epilepsi öyküsü açısından
aile öyküsü mevcuttu. Tüm olguların bugüne dek çekilmiş olan EEG sonuçları değerlendirildiğinde yalnızca 3 olguda
epileptik anormallik saptanmıştı. Sonuç: SCN1A mutasyonu saptanan olgular farklı klinik tablolar ile karşımıza
çıkabilirler. Çalışmamızdaki olgular GEFS+ ve Dravet-borderline fenotipindeydi. Ateş ve enfeksiyonun tetiklediği,
özellikle bir yaş altında ve uzamış nöbetlerde Dravet ve Dravet-Borderline fenotipleri, 5 yaş sonrası sebat eden febril
nöbetlerin varlığında ise GEFS+ fenotipi akla gelmeli ve bu olgularda SCN1A gen mutasyonu araştırılmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: SCN1A GEN MUTASYONU, DRAVET SENDROMU, DRAVET-BORDERLİNE
SENDROMU, GENETİK EPİLEPSİ FEBRİL NÖBET ARTI, FEBRİL STATUS EPİLEPTİKUS
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s25 - GEBELİKTE EMZİRME: ERKEN DOĞUM, DÜŞÜK RİSKİ VE YENİDOĞAN ÜZERİNE
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erhan Aygün1, Seda Yılmaz Semerci1
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA
HASTANESİ,

1

Giriş Yaşamın ilk 6 ayında sadece anne sütü ile beslenme ve devamında uygun ek gıda ile emzirmenin en az 2 yaşa dek
sürdürülmesi çocuk hekimlerinin en önemli hedefidir. Toplumsal inanışlar ile mevcut verilerin çelişmesi ve sağlık
profesyonellerinin farklı önerilerde bulunması nedeni ile emzirme döneminde gebe kalan çoğu anne bebeklerini
emzirmekten vazgeçmektedir. Ülkemiz ve dünyada gebelik döneminde emzirmenin anne, fetüs ve yenidoğan üzerine
etkilerini inceleyen sınırlı sayıda çalışma mevcut olup ülkemizde de bu konuda kesin öneriler bulunmamaktadır. Bu
çalışmada anne sütünün yararlarının tartışmasız olduğu günümüzde gebelikte emzirmenin anne, fetüs ve yenidoğan
üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod Bu prospektif kesitsel çalışmaya Ordu
Eğitim Araştırma Hastanesi sağlam çocuk polikliniğinde izlenen 0-24 ay arası bebeği olan gebe anneler alınmıştır.
Anneler ilk 0-24 hafta, >24 hafta emziren ve hiç emzirmeyenler olarak gruplandı. Bu üç grupta annelerin yaş, eğitim
düzeyi, emzirme süresi gibi sosyo-demografik özellikleri, düşük riski, bebeğin doğum haftası, doğum tartısı ve APGAR
skorları karşılaştırıldı. Bulgular Çalışmaya 20’si ilk 0-24 hafta, 10'u >24 hafta, 40’ı hiç emzirmemiş olmak üzere toplamda
70 anne alındı. Üç grup arasında erken doğum ve doğum ağırlıkları açısından anlamlı fark yoktu (Şekil1A,B). Üç grup
arasında annelerin yaşı, eğitim düzeyi gibi sosyo-demografik özellikleri benzerdi. Emziren gruplarda, emzirme süreleri
ile doğum ağırlığı bakımından anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.95). Erken doğum ile emzirme durumları arasında
anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05) (Şekil B). Hiçbir annede gebelikte düşük tehdidi görülmedi (Tablo1). Sonuç
Çalışmamızdan elde edilen verilerle; gebelikte emzirmenin anne ve yenidoğan üzerinde herhangi bir olumsuz sonucu
olmadığı görülmüş olup bu durum güncel literatür ile de uyumludur. Emzirmenin bebekler ve anneler için önemi göz
önünde bulundurulduğunda, emzirme döneminde gebe kalan annelere kanıta dayalı önerilerde bulunularak emzirmeye
ara verilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Gelecekte gebelikte emzirmenin annelerin beslenme durumu, sosyokültürel
özellikleri ve anne-bebek bağlanması üzerine olası etkilerini de değerlendiren çalışmalarla daha güçlü kanıt düzeyinde
öneriler yapılması mümkün olacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: GEBELİKTE EMZİRME, YENİDOĞAN, ERKEN DOĞUM RİSKİ

Aydın Pediatri Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu

33
s26 - YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN PREMATÜRE
HİPOTİROKSİNEMİSİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Erhan Aygün1, Mediha Şahin2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye,

1

Giriş Prematüre hipotiroksinemisi, prematüre bebeklerde normal TSH düzeyine karşın sT4 düzeyinin referans değerlerin
altında olmasıdır. Prematür doğumların bebeklerin %35-50’sinde hipotiroksinemi ortaya çıkmaktadır. Klinisyenlerin
prematüre hipotiroksinemisinin yönetiminde çelişkiler yaşamaktadır. Yaşamın ilerleyen döneminde bebeğin gelişimine
etkisini bildiren çalışmalar kısıtlı sayıdadır. Çalışmamızda prematüre hipotiroksinemisi saptanan yenidoğan bebeklerin
değerlendirilmesi amaçlandı. Gereçler ve Yöntem Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2019-2021 yılları arasında yatan
ve 28-36 gebelik haftasında doğan 40 yenidoğan çalışmaya dahil edildi. Doğum sonrası ilk tiroid fonksiyon testleri 1020. günler arasında alınan yenidoğanların tüm tiroid fonksiyon testleri retrospektif olarak incelendi. Annede tiroid
hastalığı olanlar, ağır intrakranial sorunu olanlar ve konjenital anomalili yenidoğanlar çalışmaya dahil edilmedi. Tiroid
fonksiyon testlerinin normal aralıkları postnatal yaş ve gebelik haftasına göre değerlendirildi. Tüm bebeklerin hipotiroidi
dışında RDS, prematüre retinopatisi, nekrotizan enterokolit, intraventriküler hemoraji, bronkopulmoner displazi, patent
duktus arteriozus gibi olası prematüre morbiditeleri ile birliktelikleri ve maternal hastalık özellikleri incelendi. Bulgular
Çalışmamızdaki prematüre hipotiroksinemi tanılı 40 yenidoğanın 22’si (%55) erkek, 18’i kız (%45) idi. Ortalama doğum
ağırlıkları 1640±428 gr idi. Yoğun bakımda ortalama yatış süresi 38±12 gün idi. Gestasyonel haftaya göre düşük doğum
ağırlıklı (SGA) bebek oranı total hasta sayısının %12,5’i (5/40) idi. Tam kür antenatal steroid sadece 8 (%20) yenidoğanda
uygulanmıştı. Kırk olgudan 12(%30)’sine 5-10 μg/kg/gün levotiroksin (L-T4) tedavisi başlandı. Bunların 6’sı 28-30, 4’ü
31-33, 2’si 34-36 gebelik hastasında doğmuştu. sT4(pmol/L)/TSH (mIU/L) düzeylerinin ortalaması sırasıyla
(3,6±1,3/4,2±2,4), (5,6±0,6/6,6±4,3), (6,2±2,4/4,8±2,6) saptandı. Yirmi sekiz (%70) olguya tedavi başlanmadı.
Bebeklerin 32 (%80)’sinde 1 hafta sonra alınan kontrol sT4 düzeyleri normal sınırlarda saptandı. Dört bebeğin tedavisi
kesildi. L-T4 tedavisi alan 8 (%20) bebeğin ise takiplerinin 2. haftasında bakılan sT4 düzeyleri normalin üst sınırında
saptanınca kesildi. L-T4 tedavisi başlanılan ve kesilen bebeklerin tümünün ilaç kesildikten sonraki tiroid fonksiyon
testleri normal seyretti. Günlük tartı alımları beklenen düzeylerdeydi. Sonuç
Çalışmamızdaki prematüre
hipotiroksinemili olgularda, tedavi uygulanan ve uygulanmayanların kısa süreli takiplerindeki sT4 ve TSH değerlerinin
normal saptanması, prematüre hipotiroksinemisinin doğru tanınmasını ve gereksiz tiroid hormon replasmanının
yapılmamasını hatırlatması açısından önemlidir.
ANAHTAR KELİMELER: HİPOTİROKSİNEMİ, PREMATÜRE, LEVOTİROKSİN
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s27 - DİSLİPİDEMİ NEDENİYLE YÖNLENDİRİLEN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Berrak Bilginer Gürbüz1
1

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,

Giriş: Dislipidemi, lipoprotein düzeylerinin artma veya azalmasını ifade etmektedir. Dislipidemi ayrıca
hiperapolipoproteinemi B ya da yüksek lipoprotein (a) durumlarını da kapsamaktadır. Obezite, hipotiroidi, nefrotik
sendrom gibi sekonder nedenlere bağlı dislipidemilerin yanı sıra, birçok ailesel dislipidemi türü mevcuttur. Ailesel
hiperkolesterolemi, gelişmiş ülkelerde önlenebilir en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Türkiye'de 2016 yılından itibaren
okul çağındaki çocuklarda ulusal lipid tarama programı başlatılmıştır. Yöntem: Hiperlipidemi saptanması nedeniyle Ocak
2019-Mart 2021 tarihleri arasında çocuk metabolizma kliniğimize yönlendirilen hastaların dosyaları retrospektif olarak
incelendi. Başka merkezlerde tanı almış hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular: Çalışmaya 56 (%47,1) kız, 63
(%52,9) erkek olmak üzere toplam 119 hasta alındı. Hastaların %44,5’inde akrabalık mevcuttu. En sık başvuru nedeni
%48,7 oranında rutin taramalarda hiperlipidemi saptanması iken, 2.sırada obezite (%31,1) nedeniyle yer aldı. İlk
muayenede 15 hastada hepatosplenomegali, 3 hastada ksantom, 2 hastada da ksantelasma görüldü. Elli beş hastanın
ekzojen obezitesi mevcutken 7 hastada hipotiroidi saptandı. Yirmi bir hastada hepatosteatoz mevcuttu. Toplam 119
hastanın 63’ünde (%52,9) sekonder nedenlere bağlı hiperlipidemi saptanırken, 56’sının (%52,9) ailesel hiperlipidemi
olduğu anlaşıldı. Ailesel hiperlipidemi olgularının ortalama tanı alma yaşı 8,13 ±5,2 yıl iken, sekonder nedenlere bağlı
hiperlipidemisi olanlarda ise 12,48 ±3,2 yıl idi. Toplam 111 hastaya ekokardiyografik inceleme yapılmış olup,
%85,7’sinde patoloji saptanmadı. Ailesel hiperlipidemi tanısı alan iki olgunun karotis doppler USG incelemesinde
intimada kalınlaşma mevcttu. Tüm hastalara yağdan fakir diyet ve egzersiz önerildi. 16 hastaya statin türevleri, 8 hastaya
ise MCT oil tedavisi verildi. Sadece 1 hastaya aferez uygulandı. Sonuç: Dislipidemiler tüm dünyada kardiyovasküler
hastalıklar ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle önem taşımakta olup, ailesel hiperlipidemi vakalarının erken tanı ve
tedavileri prognoz üzerine oldukça etkilidir.
ANAHTAR KELİMELER: DİSLİPİDEMİ, AİLESEL HİPERLİPİDEMİ, STATİNLER
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s28 - ÇOCUK HASTALARDA ULTRASON EŞLİĞİNDE YAPILAN PERKÜTAN BÖBREK
BİYOPSİLERİNİN ENDİKASYON VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra Nagehan Akyol Önder1, Pelin Ertan1
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi B.D.,

1

Giriş: Böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve prognozunun en önemli belirleyicilerinden biri böbrek biyopsisidir.
Çocuklarda böbrek biyopsisinin en sık endikasyonları, proteinüri ve/veya hematüri, nefrotik ve nefritik sendrom ve
böbrek yetmezliğidir. Çocuk hastalarda erişkinlere göre böbrek boyutlarının daha küçük olması ve hasta uyumunun daha
zor olması nedeni ile biyopsi işlemi daha komplike bir hal almaktadır. Böbrek biyopsisi nadiren makroskopik hematüri,
perirenal hematom, arteriovenöz fistül, enfeksiyon, komşu organ hasarı hatta böbrek kaybı gibi komplikasyonlara yol
açabilir. Bu çalışmada ultrasonografi eşliğinde yapılan böbrek biyopsisinin etkinliği ve komplikasyonlarını
değerlendirmeyi ve böbrek biyopsi endikasyon ve sonuçlarını incelemeyi hedefledik. Materyal-Metot: Bu çalışmada
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Ocak 2015-Ocak 2021 tarihleri arasında ultrason eşliğinde perkütan böbrek biyopsisi
yapılan 50 hasta alındı. Hastalara biyopsi öncesinde rutin olarak hemogram, kanama zamanı, protrombin zamanı, aktive
parsiyel trombin zamanı bakıldı. İşlem sonrası 24-48 saat boyunca yatırılarak gözlendi. Bulgular: Hastaların yaş
ortalamaları 15 ± 4,5 ve böbrek biyopsisi yapıldığı dönemdeki yaş ortalamaları 10,8 ± 4 idi. Hastaların %50’si kızdı.
Hastaların biyopsi preparatlarında ortalama glomerül sayısı 18 ± 7 olarak bulundu. Böbrek biyopsi endikasyonları
sırasıyla 8 hastada izole nefrotik düzeyde proteinüri, 12 hastada izole hematüri, 3 hastada kreatinin yüksekliği, 22 hastada
proteinüri ve hematüri, 3 hastada proteinüri ve kreatinin yüksekliği ve 2 hastada proteinüri ve kreatinin yüksekliği idi.
Hastaların böbrek biyopsi sonrası tanıları ise 21 hastada İg A nefropatisi, 6 hastada fokal segmental glomeruler skleroz,
6 hastada membranoproliferatif glomerulonefrit, 3 hastada minimal lezyon hastalığı, 3 hastada mezengial proliferasyon,
3 hastada kresentrik glomerülonefrit, 2 hastada postenfeksiyöz nedenler, 2 hastada membranöz nefrit, 1 hastada
amiloidoz, 1 hastada mikroskobik polianjitis saptandı. Böbrek biyopsisi sonrasında 1 hastada 12x4,5 mm hematom oluştu.
Hastanın hematomu takipte spontan küçülerek kayboldu. Sonuç: Çocukluk döneminde perkütan böbrek biyopsisi güvenli
ve etkin şekilde tanı, tedavi ve prognoz belirleyici bir işlemdir.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK, BÖBREK BİYOPSİSİ,BÖBREK BİYOPSİ ENDİKASYONLARI
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s29 - KAZARA YÜKSEK DOZ D VİTAMİNİ ALAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
AYSUN TEKELİ1, NİLDEN TUYGUN2
SBÜ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

1

Giriş:D vitamini kas iskelet sistemi, kardiyovasküler, solunum ve bağışıklık sistemleri için faydalı, yağda çözünen bir
pro-hormondur. Uygun olmayan dozda kullanma veya kazara alım sonucu meydana gelebilir. Bu çalışmada çocuk acil
servisine kazara yüksek doz D vitamini alımı olan hastaları değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem:2015-2019
tarihleri arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil
Kliniğine başvuran kazara fazla doz D vitamini alan hastalar retrospektif tarandı. Tek seferde 1500 IU'dan fazla D vitamini
alımı olan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri, başvuru semptomları, fizik muayene ve laboratuvar
bulguları, tedavi ve sonuçları kaydedildi. Bulgular:Beş yıllık süreçte 27 hasta kazara yüksek doz D vitamini alımı ile
başvurmuştur. Hastaların yaş ortalaması 36.6±25.4 ay, 20’si kızdı. Ortalama D vitamin dozu 37104,2 IU olup iki hastada
150.000 IU D vitamini alım öyküsü mevcuttu. Bir hastada kusma, bir hastada karın ağrısı şikayeti dışında başka şikayeti
olan hasta yoktu. Tüm hastaların fizik muayeneleri doğaldı. Ortalama kalsiyum düzeyi 10.2±0.6 mg/dl, 25- OH D vitamin
düzeyi 39.4±27.5 ng/ml idi. 19 hastaya parenteral, 8 hastaya ağızdan sıvı desteği verildi. Hastaların hiçbirine ek tedaviye
ihtiyaç duyulmadı. Tüm olgular gözlem süresi sonrasında komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Tartışma:Vitamin D
zehirlenmesi nadir görülen bir durumdur. Genellikle iyatrojeniktir, kazara aşırı doz alımından kaynaklanır. D vitamininin
toksik dozu iyi bilinmemektedir. Ancak önerilen günlük 400 U dozun beş katı üzerindeki alımlar toksisiste ile
ilişkilendirilmiştir. D vitamini toksisitesi olan hastalar genellikle asemptomatik olmakla birlikte semptomlarının çoğu
serum kalsiyum seviyesine bağlı gelişir. Bulantı, kusma, dehidrasyon, karın ağrısı, iştahsızlık, baş ağrısı, kabızlık,
polidipsi, poliüri ve ateş gibi semptomlar görülebilir. D vitamini zehirlenmesinde tedavideki amaçlar; stabilizason,
destekleyici tedavi ve hiperkalseminin düzeltilmesidir. Sonuç:D vitamini bebeklik dönemi profilakside rutin
kullanıldığından evlerde yaygın bulunabilen bir vitamindir. Zehirlenme bulguları şiddetli olmasa da vitamin D zehirlenme
bulguları hiperkalsemiye bağlı gelişir. Tedavide esas prensip hiperkalseminin düzeltilmesi, hastaların uygun takip ve
tedavilerinin sağlanmasıdır.
ANAHTAR KELİMELER:

Aydın Pediatri Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu

37
s30 - COVID-19 TANILI ÇOCUKLARDA KARDİYAK ARİTMİ RİSKİNİN BELİRTECİ OLARAK
ARTMIŞ QTC DİSPERSİYONU
Sevliya Öcal Demir1, Öykü Tosun2
SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi , 2SB İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi,

1

AMAÇ: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) daha çok solunum sistemi komplikasyonları ile bilinmesine rağmen,
kardiovasküler komplikasyonlarının farkında olmak daha iyi bir progoz için hayatidir. Bu çalışmada COVID-19’un
çocuklarda aritmojenik etkisini araştırmak için hastaların standart elektrokardiyogramda (EKG) P dalgası süresi, QT ve
düzeltilmiş QT (QTc) dispersiyonu hesaplandı. YÖNTEM: Hafif COVID-19 semptomları olan, ancak EKG'sinde aritmi
olmayan 47 çocuk çalışmaya dahil edildi ve daha önce masum üfürüm nedeni ile araştırılan 47 sağlıklı çocuk kontrol
grubu olarak alındı. Hasta ve kontrol gruplarının verileri 12 derivasyonlu yüzey EKG'sindeki kalp hızları, P dalgası süresi,
QT ve QTc aralıkları ve P dalgası, QT ve QTc dispersiyon değerleri temelinde karşılaştırıldı. BULGULAR: COVID-19
hasta grubunun % 46.8'i erkek, ortalama yaşı 80.3 ± 69.5 aydı, kontrol grubunun % 55.3’ü erkek, ortalama yaşı 86.8 ±
51.1 aydı. Kalp hızı COVID-19 hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p <0.5). Hasta grubunda P
dispersiyonu daha yüksekti, atriyal aritmi bulgusu olarak kabul edildi. QT dağılımı iki grup arasında istatistiksel olarak
farklı değildi. Aslında solunumun çocuklarda kalp hızını etkilemesi nedeniyle QTc aralığı QT'den daha güvenilirdir,
ventriküler aritmileri tahmin etmeye yardımcı olan QTc dispersiyonu COVID-19 grubunda daha yüksekti. SONUÇ:
COVID-19 tanılı çocukların hafif klinik semptomları olsa dahi EKG'lerinde P dalgası ve QTc dispersiyonunda uzama
olduğunda gelişebilecek aritmiler açısından izlenmelidirler.
ANAHTAR KELİMELER: COVID-19, KARDİYAK, ARİTMİ, QT, DİSPERSİYONU
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s31 - BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONU NEDENİYLE ARTERİYEL SWİTCH OPERASYONU
GEÇİREN HASTALARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ
EKOKARDİYOGRAFİ VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
KAAN YILDIZ1
DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI TIP FAKULTESI,

1

Amaç: Bu çalışma da, arteriyel switch ameliyatı (ASO) geçiren büyük arter transpozisyonlu (BAT) hastaların, kardiyak
manyetik rezonans görüntülerinin (MRI) eş zamanlı transtorasik ekokardiyografiden elde edilen verileri karşılaştırılması
amaçlanmıştır. Yöntemler ve sonuçlar: Bu retrospektif kohort çalışması, ASO uygulanan 20 BAT hastasının (16 erkek, 4
kız) kardiyak MRI görüntülerinden ve transtorasik ekokardiyografi görüntülerinden elde edilen veriler kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Ortalama yaş 93.00 ± 29.82 ay (mean: 60-144) idi. On yedi hastada sadece BAT varken, 3 hastada
BAT ve ventriküler septal defekt (VSD) birlikte görüldü. Ekokardiyografik değişkenler (Sol ventrikül dilatasyonu, sol
ventrikül fonksiyonu, aort yetersizliği, miyokardiyal performans indeksi) ile MRG parametreleri (ejeksiyon fraksiyonu,
sol ventrikül dilatasyonu, sol ventrikül fonksiyonu, aort yetersizliği) arasında anlamlı korelasyon olduğunu gösterdik.
Sonuç: BAT hastalarının preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesi, anatomik ve fonksiyonel kardiyak göstergelerin
dikkatli değerlendirilmesini gerektirir. Bu amaçla hem ekokardiyografi hem de MRG yararlı, güvenli ve güvenilir tanı
yöntemlerini oluşturmaktadır. Olası komplikasyonları tahmin etmek ve morbiditeyi önlemek için izlemde optimal
görüntüleme yönteminin seçimi ve yaşam boyu, sağ ventrikül fonksiyonunun seri değerlendirmesini içeren bir tanı
protokolünün oluşturulması kritik önem taşır. Klinik uygulamada, MRI veya ekokardiyografi için kullanılan belirli
parametrelerin önemi konusundaki farkındalık, nicel bilgilere dayalı karar verme için önemlidir.
ANAHTAR KELİMELER: BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONU, ARTERİYEL SWITCH,
EKOKARDİYOGRAFİ, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
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s32 - EPSTEİN-BARR VİRUSU ENFEKSİYONUNA BAĞLI KOLESTATİK HEPATİT
OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ulviye Kırlı1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

1

Giriş: Epstein-Barr virus (EBV) adolesan ve genç erişkinlerde ateş, tonsillofarenjit ve lenfadenopati ile karakterize kendi
kendini sınırlayan tipik bir lenfoproliferatif hastalık olan enfeksiyöz mononükleoza (EMN) neden olur. EMN olguların
çoğunda transaminaz yüksekliği ile karakterize asemptomatik seyirli hafif ‘hepatit’ şeklinde seyrederken nadir
durumlarda karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Serum alkalen fosfataz (ALP) ve biluribin yüksekliği ile karakterize
kolestatik hepatit (KH) çocukluk çağında akut EBV’nin nadir görülen (<%5) bir komplikasyonudur. Çalışmamızda
kolestazla başvuran hastalarda olası EBV enfeksiyonu konusunda farkındalığı artırmak amaçlanmıştır. Gereçler ve
yöntem:Çalışmaya ocak 2019-ocak 2021 tarihleri arasında EBV seropozitifliği saptanan hastalar dahil edildi. Hastalarda
EBV’nin klinik prezentasyonu incelendi (EMN, kolestatik hepatit). KH saptananlarda intrahepatik kolestazın diğer
nedenleri ekarte edildi ve EBV PCR ile tanıları doğrulandı. KH saptanan hastaların klinik özellikleri, laboratuvar ve
görüntüleme bulguları, tedavi ve sonuçları incelenerek aynı dönemde EBV seropozitifliği olan hastalar ile karşılaştırıldı.
Bulgular:Çalışmaya EBV seropozitifliği saptanan 20 hasta (kız/erkek:7/13) dahil edildi. Hastaların 15’i (%75) EMN, 5’i
(%20) kolestatik hepatit şeklinde başvurdu. EMN’li hastaların yaş ortalaması 7.95 ± 4.62 yıl, kız/erkek oranı 4/11 iken
KH’lı hastaların yaş ortalaması 10.3 ± 4.99 yıl olup kız/erkek oranı 3/2 idi. KH’lı hastaların başvuru semptomu karın
ağrısı ve ateş yüksekliği iken başlangıç fizik muayene bulguları arasında membranöz tonsillit ve lenfadenopati yoktu.
KH’lı hastalarda ekskresyon ile ilgili enzim seviyeleri (ALP, GGT, direkt biluribin) EMN’li hastalardan anlamlı ölçüde
yüksek saptandı (tümü için p<0.001). Yaş, yatış süreleri,AST ve ALT düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı
farklılık saptanmadı. EMN’li hastalarda ultrasonografide hepotosplenomegali veya splenomegali saptanırken, KH’lı
hastalarda bu bulgulara ek olarak bir hastada subakut kolesistit, iki hastada batın içi yaygın sıvı saptandı. KH’lı hastalarda
ortalama iyileşme süresi 6-8 hafta idi ve tümünde tam iyileşme gözlendi. Sonuç: Çalışmamızda KH’la başvuran EBV’li
hastaların sayısı literatüre kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksek, yaş ortalamaları ise daha düşük oranda saptanmıştır. Bu
nedenle EBV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında KH’ın ayırıcı tanısına dahil edilmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK, EPSTEİN-BARR VİRUS, KOLESTATİK HEPATİT
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s33 - VİTAMİN D BAĞIMLI RİKETSLER: KÜÇÜK NÜANSLAR, FARKLI TANILAR
Eda Çelebi Bitkin1, Huri Sema Aymelek2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Van ,Türkiye, 2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi
Genetik AD, Van,Türkiye,

1

Giriş Raşitizm, kalsiyum, fosfor ve / veya D vitamini metabolizmasında bozulma nedeniyle büyüyen kemiğin yetersiz
mineralizasyonu sonucu gelişen metabolik bir kemik hastalığıdır. Raşitizmlerin genetik kalıtımsal formları nadir görülür
ve toplam raşitizmlerin yaklaşık % 13'ünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiyenin Doğu Anadolu bölgesinde tek
merkezde Kalıtsal Vitamin D bağımlı Rikets li 7 hastanın klinik ve genetik bilgilerini sunuyoruz. Gereçler ve Yöntem
Çalışmamıza 6 farklı aileden 7 hasta dahil ettik. Hastaların demografik verileri, öykü, fizik muayene, X-ray grafi ve
laboratuvar tetkikleri retrospektif incelendi. Tüm hastalar CYP27B1, CYP2R1 ve VDR genleri mutasyon açısından
değerlendirildi. Bulgular Klinik ve/veya moleküler Vitamin D bağımlı Rikets tanısı alan 6 aileden 7 hasta mevcuttu.
Vitamin D bağımlı Rikets Tip 1A tanısı alan iki ilişkisiz hastada CYP27B1 geninde c.195+2T>G mutasyonu saptandı.
Ayrıca iki kardeşte klinik olarak Vitamin D bağımlı Rikets Tip 2A düşünüldü ve genetik değerlendirmede ise hem
CYP27B1 ve VDR de tanımlamış mutasyonlar saptandı. Üç hastada ise CYP27B1, CYP2R1 ve VDR genlerinde
mutasyon saptanmadı ve klinik olarak D vitamini bağımlı Rikets Tip 2B düşünüldü. Sonuç Çalışmamız Vitamin D bağımlı
Rikets hastalarının heterojen yapısına bir örnektir. Nadir görülen bir durum olan Vitamin D bağımlı Rikets hastalarının
çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini ve bu konuda özellikle genetik açıdan çok daha fazla çalışmalara ihtiyaç olduğunu
düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER: VİTAMİN D, D-VİTAMİNİ BAĞIMLI RİKETS, PEDİATRİ
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s34 - PANDEMİ DÖNEMİNDE YENİ TANI ALAN PEDİATRİK TİP 1 DİYABETLİ HASTALAR
Aysun Ata1, Emine Demet Akbaş 2
TCSB SBÜ Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ,

1

GİRİŞ: Covid 19’un tip 1 diyabeti tetikleyip tetiklemediği veya diyabetik hastalardaki uzun dönem etkileri
bilinmemektedir. AMAÇ: Pandemi döneminde yeni tanı almış tip 1 diyabetli çocuklarda DKA sıklığını ve şiddetini
saptamaktır. METHOD: Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 sonrası, Adana Şehir Eğitim ve
Araştırma Hastanesine başvuran 18 yaş altı yeni tanı DM hastaları değerlendirilmiştir. BULGULAR Toplam 83 hastadan
7’si tip 2 diyabet, 76’sı tip 1 diyabet olarak değerlendirildi ve çalışmaya alındı. Hastaların 47 si (%61,8) erkek, 29’u
(%38,2) kız cinsiyetindeydi. Ortalama tanı yaşı: 10,4 ± 4,2 yaş olarak saptandı. Hastaların başvuru yakınmaları
değerlendirildiğinde 39 (%51,4) hasta DKA kliniğiyle, 34 (%44,7) hasta semptomatik diyabetik ketoz kliniğiyle, 3 (%3,9)
ü rastlantısal olarak saptandı. DKA şiddeti değerlendirildiğinde ise 8’i (%20) hafif, 6 ‘sı orta (%15), 25’i ise ağır şiddette
DKA (%64) olarak sınıflandırıldı. Eşlik eden komorbideteler değerlendirildiğine 4 (%5,2 ) hastada Hashimato , 7 (%9,2)
hastada çölyak hastalığı saptandı. Yedi (%9,2) hastada insülin otoantikor , 17(%22,3) hastada adacık hücre antikor ve 53
(%69,7) hastada anti glutamik asid dekarboksilaz antikor pozitifliği mevcuttu. Başvuru anı ortalama HbA1c düzeyi %13
± 2,7 idi. Hastanede ortanca yatış süresi 6 gün (3-23) olarak saptandı. Tanı sonrası sadece 26 (%34,2) hasta kontrole geldi
ve kontrole gelmeyen hastaların ortalama izlem süresi 168,8 ± 96,4 gün olarak saptandı. SONUÇ Pandeminin ilanıyla
birlikte yeni tanı alan hastalarda DKA oranının ve ağır DKA oranının yüksekliği, tanı sonrası uzun süre geçmiş olmasına
rağmen kontrole gelme oranlarının düşüklüğü dikkat çekmiştir. Bu veriler pandemi döneminde Covid-19 dışı hastaların
mağduriyete uğramaması için daha çok önleme ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
ANAHTAR KELİMELER: DKA, TİP 1 DM, PEDİATRİ, COVID-19
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s35 - VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN KARDİYAK ELEKTROFİZYOLOJİK DENGE
İNDEKSLERİNİN İNCELENMESİ
Emin Ünal1, Mehmet Burhan Oflaz1, Muhammed Güneş1, Hüseyin Yılmaz1, Fatih Şap1, Tamer Baysal1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji B.D. Konya, Türkiye.,

1

Giriş: QT aralığı / QRS süresi olarak formüle edilen kardiyak elektrofizyolojik denge indeksi (İCEB) malign ventriküler
aritmileri ön görmek için tanımlanan yeni bir parametredir. Bu çalışmada holter kayıtlarında sık ventriküler prematür
kontraksiyon (VPC), ventriküler couplet (CPLT) ya da ventriküler taşikardi (VT) atağı saptanan hastaların izlemlerinde
malign ventriküler aritmi gelişme risklerinin ön görülmesinde İCEB’in kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık.
Gereçler ve Yöntem: Vaka kontrol olarak tasarlanan çalışmamıza Ocak 2018’den itibaren polikliniğimize başvuran 145
hasta alındı. Holter analizlerinde sık VPC, CPLT ya da VT saptanan 61 hasta çalışma grubuna; holter incelemesi normal
olan 84 hasta kontrol grubuna dahil edildi. Holter kayıtlarından farklı kalp hızlarındaki üç İCEB değeri hesaplanarak
ortalaması alındı ve gruplar arası karşılaştırıldı. Bulgular SPSS 15.0 programı ile analiz edildi. Analizlerde Ki Kare,
Student t testi, Anova, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanıldı. P değerinin 0,05’in altında olması istatiksel
anlamlı kabul edildi. Bulgular: Vaka ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla 13,24 ve 10,46 idi. İki grubun
demografik (yaş, cinsiyet) ve klinik özellikleri (basit ve kompleks konjenital kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, kalp
boşluklarında genişleme ve kalp fonksiyonları) benzerdi. Vaka grubunda 19 hastada VT (15 nonsustained monomorfik
VT, 2 nonsustained polimorfik VT, 2 sustained monomorfik VT), 36 hastada sık VPC (32 monomorfik VPC, 4 polimorfik
VPC) ve 34 hastada CPLT (26 monomorfik CPLT, 6 polimorfik CPLT, 2 bidirectional CPLT) saptandı. İCEB, vaka
grubunda daha düşük olma eğiliminde olmakla birlikte gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.26).
Sonuç: Vaka grubumuzun özellikleri ve ventriküler aritmilerin çocuklardaki uzun dönem izlemlerini inceleyen çalışmalar
göz önüne alındığında bulgularımız litaretürle uyumludur. Ancak İCEB’in pediatrik hastalarda klinik kullanılabilirliğini
açıklığa kavuşturmak için daha büyük ölçekli, randomize, ileriye dönük, uzun vadeli takip çalışmalarının gerekli
olduğunu ve verilerin invaziv elektrofizyolojik çalışmalarla teyit edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER: ELEKTROFİZYOLOJİK DENGE İNDEKSİ, SIK VENTRİKÜLER PREMATÜR
KONTRAKSİYON, VENTRİKÜLER COUPLET, VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
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s36 - ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR MERKEZDE DOĞAN BEBEKLERDE KONJENİTAL
MALFORMASYONLARIN ON YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZİ
Mine Özdil1, Beyhan Tüysüz2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, 2İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Çocuk Genetik Bilim Dalı,

1

Giriş: Doğumsal malformasyonların yaşam süresi ve kalitesine olan etkilerinin yanısıra, sonraki gebeliklerde tekrarlama
riskleri vardır. Tek gen ve kromozom bozuklukları, poligenik-multifaktöryel nedenler ve teratojenler doğumsal
malformasyonlara neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı hastanemizde 2000-2009 yılları arasındaki canlı, ölü
doğumlar ve tıbbi tahliyelerde doğumsal malformasyonları tanımlamak, sıklığını saptamak, patogenez ve klinik ayrımına
göre dağılımını yapmak ve etkileyen faktörleri araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Canlı, ölü doğum ve tıbbı tahliye
yapılan olguların kayıtları retrospektif olarak incelendi, majör malformasyon sıklığı ve dağılımı araştırıldı. Klinik ve
genetik tanı, biyokimyasal ve radyolojik testler, karyotip analizi, görüntüleme yöntemleri ve patoloji raporları ile konuldu.
Canlı doğan olgularda cinsiyet, anne/baba akrabalık durumu, anne yaşı, üreme şekli (IVF/spontan), fetüs sayısı, maternal
hastalıklar, ilaç ve sigara kullanımı, önceki gebeliklerde düşük, malformasyon ve ölüm hikayesi araştırıldı. Bulgular:
11.434 canlı doğum, 256 ölü doğum, 224 tıbbi tahliye, 139 ilk yedi günde ölen olgular olmak üzere toplam 12.053 olgu
çalışma kapsamını oluşturdu. Canlı doğumlarda malformasyon sıklığı %2.6, ölü doğum ve tıbbi tahliye olgularında
malformasyon sıklığı toplam %40, perinatal ölüm olgularında ise %42 idi. Malformasyonların %68’i tekli, %32’si çoklu
idi. Tekli malformasyonlar içinde nöral tüp defektleri ilk sırada yer aldı. Çoklu anomalilerde en sık neden Down
sendromu, ardından tek gen hastalıkları idi. En sık ikili malformasyon birlikteliği kardiyovasküler ve üriner sistemler
arasındaydı. Genitoüriner sistem malformasyonları erkeklerde, gastrointestinal sistem malformasyonları ise kızlarda daha
sık, invitro fertilizasyonun malformasyon sıklığını artırdığı, ileri anne yaşının Down sendromu için risk faktörü olduğu
saptandı. Sonuç: Doğumsal malformasyonlarda doğru klinik ve genetik tanı, tıbbi tahliye kararı, canlı doğan çocuklarda
tedavi ve prognoz için ve sonraki gebeliklerde prenatal tanı sağlayacağı için koruyucu hekimlik açısından da önemlidir.
Bu çalışmanın en değerli yanı, majör malformasyonlar nedeniyle sonlandırılan gebelikler ve ölü doğumların çoğunluğuna
otopsi yapılarak, genetik uzmanı ve perinatal patolog tarafından değerlendirilmesi ve otopsi yapılan olgularda bugüne
dek rapor edilmeyen ikili ve üçlü anomalilere dikkat çekilmesidir.
ANAHTAR KELİMELER: CONGENITAL MALFORMATIONS, FETAL ANOMALIES, NEONATE
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s37 - DİSTAL RENAL TÜBÜLER ASİDOZ; TEK MERKEZ DENEYİMİ
Deniz Karakaya1, Mehmet Bülbül1
Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

1

GİRİŞ Distal renal tubuler asidoz (dRTA) nadir olmakla birlikte en sık genetik geçişli tubulopatilerden biridir. Primer ya
da sekonder olarak gelişebilir. Primer dRTA otozomal resesif veya dominant geçişlidir. ATP6V1B1, ATP6V0A4 ve
SLC4A1 genlerindeki mutasyonlarla ilişkilidir. En sık büyüme geriliği, kusma, poliüri, dehidratasyon atakları ile
karşımıza çıkar. Normal anyon açıklı, hiperkloremik metabolik asidoz, bikarbonatüri ve azalmış hidrojen iyon
ekskresyonu ile karakterizedir. Bu çalışmada, merkezimizde dRTA tanısı alıp, takip edilen hastaların özellikleri ve
izlemleri sunulmuştur. GEREÇLER VE YÖNTEM Merkezimizde 2005-2020 yılları arasında tanı alıp, takip edilmiş sekiz
distal RTA tanılı hastanın tanı anındaki ve son izlemdeki semptomları, muayene, laboratuar ve üriner ultrason (USG)
kayıtları retrospektif olarak analiz edildi. BULGULAR Hastalarımızın kız/erkek oranı 1/1, tanı yaşı ortalama 5,7±1,75 ay
idi. Başvuruda büyüme geriliği (%75), kusma (%37,5) semptomları mevcuttu. Tanı sırasında vücut ağırlığı persentilleri
%62.5 hastada 3p ve altında, boy persentilleri %37.5 hastada 3p ve altında olarak saptandı. Kan basıncı tüm hastalarda
normaldi. Asidoz hastalarımızın %87,5'inde (ortalama PH:7,28±0,08, ortalama HCO3:12,9±3,05) mevcuttu. İdrar
dansitesi ortalama 1009±2.8 , idrar PH tümünde >7 idi. Hipokalemi tüm hastalarda mevcuttu (ortalama potasyum değeri
2,54±0,32 mmol/L). Hiperkalsiürisi olan hasta sıklığı %62.5 idi. Hastaların üriner ultrasonografi bulguları tümünde
nefrokalsinozisi gösterdi. Bununla birlikte 3 hastada kortikal kist, 1 hastada at nalı böbrek, 1 hastada hidronefroz eşlik
etmekteydi. Ortalama takip süresi 10,5±4,2 yıl olan hastalar, potasyum sitrat ve sodyum bikarbonat tedavileri aldılar.
Takip süresi sonunda %50 hasta asemptomatik idi. Üç hastada ATP6V1B1 mutasyonu saptandı ve bu hastalarda işitme
kaybı mevcuttu. Bunun dışında bir hasta halsizlikten yakınmaktaydı. İzlem sonu ve tanı anındaki vücut ağırlığı ve boy
persentilleri karşılaştırıldığında 7 hastada kilo ve boy persentilinde artış gözlendi. Takip süresi içerisinde tüm hastalarda
GFR ve kreatinin değerleri normal idi. SONUÇ Genel olarak, dRTA'lı hastalar erken teşhis edilir ve uygun şekilde tedavi
edilirse, prognoz çok tatmin edicidir ve büyümenin yakalanması ve normal böbrek fonksiyonu ile sonuçlanır.
ANAHTAR KELİMELER: TÜBÜLOPATİ, RENAL TÜBÜLER ASİDOZ, BÜYÜME GERİLİĞİ
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s38 - KATILMA NÖBETİNE PROİNFLAMATUAR SÜRECİN ETKİSİ OLABİLİR Mİ?
Işınsu Bıçakcıoğlu1, Selçuk Yazıcı1, Hilal Aydın1, 2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları,

1

Giriş Katılma nöbeti; erken çocukluk döneminde genellikle acı, öfke vb. sonrası oluşan, sıklıkla ağlamanın tetiklediği
nefes kesilmesi ve renk değişikliği olan ataklar olarak tanımlanır. Katılma nöbetinin patofizyolojisi tam bilinmemekle
beraber birçok faktöre bağlı olduğu düşünülmektedir. Çalışmalarda pozitif aile öyküsü, genetik yatkınlık, demir eksikliği
anemisi, otonom sinir sistemi immatüritesi, vagal aracılı kardiyak inhibisyon, beyin sapının gecikmiş miyelinasyonu gibi
faktörler etyopatogenezde suçlanmıştır. Çalışmamızda enflamasyonun dolaylı belirteçleri olan lenfosit/monosit oranı,
nötrofil/lenfosit oranı, nötrofil/monosit oranı, ortalama trombosit hacmi (MPV)/platelet oranı parametrelerinin
etyopatogenezdeki rolünü değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk
nöroloji polikliniğinde 01.01.2020-01.01.2021 tarihleri arasında katılma nöbeti tanısı almış 48 hastanın dosyaları geçmişe
dönük olarak incelendi. Çalışma ile aynı dönemde genel pediatri polikliniğine başvuran, yaş, cinsiyet yönünden çalışma
grubuna benzeyen, 42 sağlıklı çocuğun demografik özellikleri ve laboratuar sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular
Çalışmamızda katılma nöbeti geçirenler ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; yaş, beyaz kan hücresi (WBC), hemoglobin
(Hb), hematokrit (Hct), ortalama eritrosit hacmi (MCV), serum demir, serum demir bağlama kapasitesi, ferritin, lenfosit,
lenfosit yüzdesi, nötrofil yüzdesi, nötrofil/lenfosit oranı anlamlı olarak farklı saptandı (p<0,05). Sonuç Çalışmamızda
anlamlı farklılık bulunan nötrofil yüzdesi, lenfosit yüzdesi, lenfosit, nötrofil/lenfosit oranı subklinik enfeksiyonun veya
sistemik enflamatuar yanıtın göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda enflamasyonun en sık nedenlerinden biri
olan enfeksiyonun katılma nöbetinde tetikleyici bir faktör olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Katılma nöbeti
etyopatogenezinde enfeksiyon ve/veya enflamasyon varlığının dışlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmaların ışığı
altında; katılma nöbeti geçiren hastaların proinflamasyon parametreleri olarak kabul edilen lenfosit/monosit oranı,
nötrofil/lenfosit oranı, nötrofil/monosit oranı, MPV/platelet oranının da değerlendirilmesinin uygun olacağı
kanaatindeyiz.
ANAHTAR KELİMELER: KATILMA NÖBETİ, ENFLAMASYON, NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI
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s39 - ÇOCUKLARDA BEHÇET HASTALIĞI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Murat Soner Çirkinoğlu1, Seza Özen2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Ankara,
Türkiye,

1

Giriş: Bu çalışmada Behçet hastalığı tanısı almış çocuk hastaların demografik, klinik ve laboratuvar bulgularının
özetlenmesi, uygulanan tedavilerin etkinliği, etki süreleri ve karşılaşılan yan etkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntem: Hastanemizin Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bölümünde 1980–2013 yılları arasında Uluslararası
Behçet Çalışma Grubu ölçütlerine göre tanı almış 34 hastanın arşiv dosyaları ve elektronik kayıtları geriye dönük olarak
incelenerek tüm demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Bu veriler ışığında çocukluk çağı Behçet olgularının cinsiyet
ve yaş dağılımı, klinik ve laboratuvar bulguları, en çok tercih edilen tedavi yaklaşımları, tedavilerin etkinliği ve tedavi
sırasında karşılaşılan yan etkiler incelendi. Bulgular: Otuz dört çocuk Behçet hastasının 18’i (%53) erkek ve 16’sı (%47)
kızdı ve yaş ortalaması 11,18±3,34’tü. Kız ve erkek hastaların yaşlarının dağılımında anlamlı fark yoktu (p<0,05).
Hastaların %97’sinde (n=33) ilk başvuru yakınması tekrarlayan oral aft idi. Sıklık sırasına göre diğer mukokutanöz
bulgular; psödofolikülit ve püstüler lezyonlar (%82) genital ülser (%62), paterji pozitifliği (%50) idi. Sistem tutulumları
ise sıklık sırasına göre; eklem bulguları (%38), göz bulguları (%35), vasküler tutulum (%32), nörolojik tutulum (%18),
gastrointestinal tutulum (%5,8) ve akciğer tutulumu (%5,8) oranında saptandı. Kolşisin en çok tercih edilen ilaçtı (%88).
Cilt tutulumu olan olgularda tedaviye steroid, üveit olgularında azatiopürin, vasküler tutulumda antikoagülan tedaviyle
birlikte siklofosfamid ve anti-tümör nekrozis faktör (TNF)-alfa, gastrointestinal sistem tutulumu olgularında sülfalazin
tedaviye eklenmişti. Kolşisin kullanan hastalarda en sık rastlanan yan etki ishaldi. Steroid kullanan hastalarda
gastrointestinal sistem yakınmaları, istemsiz kilo alımı, akne ve ajitasyon yakınmaları (%17) gözlemlenmişti. İnterferon
tedavisi alan bir hastada depresyon ve ajitasyon yakınmaları ortaya çıkmıştı. Sonuç: Bu çalışma ile çocukluk çağı Behçet
hastalarının genel özellikleri gözden geçirilmiş, erken tanı ve tedavinin önemi vurgulanmak istenmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: BEHÇET HASTALIĞI, ÇOCUK, HLA-B51
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s40 - VİSSERAL LEİSHMANİASİS: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Rüveyda Gümüşer Cinni1, Suna Özdem1, Fatma Nur Öz1, Meltem Polat1, Ayşe Kaman1, Türkan Aydın Teke1,
Rumeysa Yalçınkaya1, Zeynep Savaş Şen1, Gönül Tanır1, 3
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara,

1

Giriş: Visseral Leishmaniasis (VL) phlebotomus cinsi tatarcık sineği ile bulaşan retiküloendotelyal sistemi etkileyen ve
tedavi edilmediğinde mortal seyreden bir protozoonozdur. Burada, VL’li sekiz olgunun epidemiyolojik ve demografik
özelliklerinin, klinik, laboratuvar, görüntüleme bulgularının yanı sıra tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımlarının
özetlenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Ağustos 2008 ve Nisan 2021 tarihleri arasında kliniğimizde VL tanısı ile
izlenen hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların başvuru şikayetleri, klinik, labarotuvar,
mikrobiyolojik tetkikleri (Leishmania serolojisi, immun floresan antikor testleri), radyolojik bulguları ve kemik iliği
aspirasyon sonuçları kaydedildi. Hastalara verilen tedaviler ve sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen
toplam 8 VL tanılı hastanın 3’ü kız, 5’i erkek idi. Ortanca yaş 37.5 ay (aralık, 15-168 ay) idi. En sık başvuru şikayetleri
uzamış ateş, halsizlik, çabuk yorulma, karın şişliği idi. Tüm olguların fizik muayenesinde ateş, solukluk,
hepatosplenomegali mevcuttu. Ortalama hemoglobin düzeyi 7,5±1,3 gr/dl, beyaz küre sayısı 3062±928,8/mm3, platelet
sayısı 58±19,4 103/mm3 idi. Ortalama; C-reaktif protein 79,25±41,8 mg/l, sedimentasyon hızı 83,7±32 mm/sa, albumin
düzeyi 2,5±0,7 g/dl, IgG düzeyi 3432,5±2482,7 mg/dl idi. Tüm olguların kemik iliği incelemesinde Leishmania
amastigotları görüldü. Leishmania IgM+IgG, altı hastada pozitif saptandı. İmmun floresan antikor testi 7 hastanın 4’ünde
pozitifti. Abdominal ultrasonografide, hepatosplenomegali tüm olgularda saptandı, 2 hastada ek olarak periportal alanda
multiple lenf nodları görüldü. Tüm hastalar VL lipozomal amfoterisin B protokolüne uygun olarak (1-5, 10, 14, 21.günler)
tedavi edildi. Sadece bir olgu ek olarak meglumine antimonate aldı. Mortalite görülmedi. Sonuç: Visseral leishmaniasis
tedavi edilmez ise ölümcül seyreden ciddi bir hastalıktır. Endemik bölgede yaşayan, uzun süreli ateş yüksekliği,
pansitopeni, hipergammaglobulinemi ve hepatosplenomagali tespit edilen hastalarda VL akla gelmelidir. İleri tetkiklerin
gecikmeden yapılması ve zamanında tedavi başlanması mortaliteyi azaltmada etkilidir.
ANAHTAR KELİMELER: AMASTİGOT, HEPATOSPLENOMEGALİ, VİSSERAL LEİSHMANİASİS,
LİPOZOMAL AMFOTERİSİN B
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s41 - SEMPTOMATİK HİPOKALSEMİ İLE BAŞVURAN OLGULARDA TANI VE TEDAVİ
YAKLAŞIMI
Elif Nur Bakır1, Elvan Bayramoğlu2
S.B.Ü. Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, 2S.B.Ü. Sultangazi Haseki
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji,

1

Giriş: Hipokalsemi, laringospazm ve konvülzyon gibi hayati önem taşıyan ciddi semptomlara yol açabilir. Burada
semptomatik hipokalsemi ile başvuran olguların tanı ve tedavi yaklaşımının önemli noktalarının vurgulanması
amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Semptomatik hipokalsemi nedeni ile başvuran olguların klinik, laboratuvar özellikleri
ve tedavileri değerlendirildi Bulgular: Yaşları 3-14 arasında, 5 kız olgunun üçü ellerde kasılma ve uyuşma ikisi nöbet
şikayeti ile başvurdu. Olgu 1 ve Olgu 2 başvuruda hipokalsemi (5,6-5,4mg/dl) anında normal PTH düzeyi (16-27pg/ml)
ve hiperfosfateminin (8,7-8,2mg/dl) görülmesi ile hipoparatiroidi tanısı aldılar. Olgu 1’de FM’de Mukokutanöz
kandidiazis mevcuttu. Otoimmun poliglandüler sendrom tip 1 düşünüldü. Otoimmunite taramasında tiroid otoantikorlarI
pozitifti. AIRE gen mutasyonu saptandı. Olgu 2’de FM’de sendromik yüz görünümü (kısa filtrum, hipertelorizm), 2-3/6
sistolik üfürümü mevcuttu. EKO’da pulmoner stenoz görüldü. DiGeorge sendomu düşünüldü, 22q11.2’de delesyon
saptandı. Olgu 3’ün laboratuvarı hipokalsemi (5,8mg/dl), hiperfosfatemi (7,9mg/dl) ve hiperparatiroidi (393pg/ml) ile
psödohipoparatiroidi ile uyumluydu. FM’de kısa boy(-3,2SDS), dördüncü metakarplarda kısalık, brakidaktili mevcuttu.
Albright herediter osteodistrofisi açısından GNAS gen mutasyonu planlandı. Her üç olguda idame tedavisi oral Ca ve
kalsitriol olarak düzenlendi. Olgu 4’ün laboratuvarında ca:6,3mg/dl, P:3,4mg/dl, PTH:410pg/ml, ALP:550IU/l ve 25OHDvit:<7ng/ml idi. Nutrisyonel vitamin D eksikliği tanısı aldı, oral Ca ve vitamin-D replasmanları yapıldı. Olgu 5’in bir
yıl önce konvülyon nedeni ile acil başvurusu olduğu hipokalsemi nedeniyle iv kalsiyum ve vit-D tedavisi aldığı öğrenildi.
Başvurda; Ca:6mg/dl, P:5,6mg/dl, PTH:57pg/ml, 25OH-Dvit:22ng/ml idi. İv ca tedavisine rağmen hipokalsemisinin
düzelmemesi üzerine bakılan Mg düzeyi oldukça düşük(0,6mg/dl) saptandı. Fraksiyone-Mg:%22(%3-5) ile yüksekti.
İdrar ca/cre oranı:1,2 ve renal USG’de nefrokalsinozis saptanan olguda familial hiperkalsiürik hipomagnezemi düşünüldü.
Cloudin16 geninde mutasyon saptandı. İv Mg tedavisi ile hipokalsemi düzeldi, idame tedavisi oral Mg olarak düzenlendi.
Sonuç: Benzer klinik bulgular ile başvurup farklı tanılar alan olgularımızda olduğu gibi, laboratuvar ve fizik muayene
bulgularının dikkatlice değerlendirilip doğru etiyolojinin belirlenmesi ve uygun tedavinin verilmesi ciddi semptomların
tekrarlamasını önlemek için çok önemlidir.
ANAHTAR KELİMELER: HİPOKALSEMİ, HİPOMAHNEZEMİ, HİPOPARATİROİDİ, RİKETS
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s42 - BFM-2000 PROTOKOLÜ ALMIŞ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA
MİYELOİD İŞARETLİYİCİ POZİTİFLİĞİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE DİĞER
PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ
Neval Mutlu1, Seda Yılmaz Semerci2, Muharrem Çiçek1, Gönül Aydoğan3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA
HASTANESİ, GENEL PEDİATRİ EĞİTİM KLİNİĞİ, İSTANBUL, TÜRKİYE , 2SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ,
NEONATOLOJİ EĞİTİM KLİNİĞİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ
KLİNİĞİ, İSTANBUL, TÜRKİYE ,
1

Giriş Çocukluk çağında akut lenfoblastik lösemide (ALL) prognostik faktörler, tedaviyi belirlemede ve risk gruplarının
tanımlanmasında oldukça önemlidir. Çalışmamızda çocukluk çağı ALL’lerinde miyeloid işaretleyici (Mİ) pozitifliğinin
prognoza etkisinin ve klasik prognostik faktörlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Çalışmaya
hastanemizde izlenen yeni tanı ALL vakaları alındı. Hastaların kemik iliği örneklerinde akım sitometrisiyle
immünfenotipleme yapılarak Mİ olarak CD13, CD14 ve CD33 kullanıldı. Bir parametrenin %20’ den yüksek olması
pozitif kabul edildi. Tedavide modifiye BFM-2000 protokolü, nüks durumunda ALL-BFM95-Rezidiv protokolleri
uygulandı. Trall-BFM-2000 protokolüne göre risk tanımlaması yapıldı. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar
verileri kaydedildi. Mİ negatif olan hastalar grup-I, sadece bir Mİ pozitif olanlar grup-II, birden fazla Mİ pozitif olanlar
grup-III olarak sınıflandı. Genel sağ kalım için sadece ölüm, olaysız sağ kalım (EFS) için ise nüks veya ölüm başarısızlık
kabul edilerek tüm parametrelerle ilişkileri istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular Çalışmaya alınan 96 ALL
vakasının 44’ü erkek 52’si kızdı. Yaşları 10-204 ay arasında olup ortanca yaş 4,5 yıldı. Dokuz hasta T-ALL (%9,4), bir
hasta bifenotipli ALL (%1) ve 86 hasta B öncül hücreli ALL (%89,6)’ydi. Grup-I’i 46 hasta (%48,9) oluştururken 49
hastada (%51,1) bir ya da birden fazla Mİ pozitif bulundu. Bunlardan 42’si grup-II, 7’si grup-III’ü oluşturdu. Tedavi ile
96 hastanın 84’ü (%87,5) bir ay sonunda remisyona girdi. Tüm hastalar için EFS %79,9 olup, ortanca süresi 45,58 aydı.
EFS oranları sırasıyla grup-I, grup-II ve grup-III için %81, %77 ve %68 olup aralarında fark saptanmadı(p=0,871). Diğer
parametrelerle karşılaştırıldığında ise sadece rölatif olarak kötü prognozu gösteren L2 blast morfolojisine sahip hasta
grubunda Mİ pozitifliği anlamlı bulundu (p=0,012). Sonuç Çalışmamız ile miyeloid işaretliyicilerin prognoza etkisinin
olmadığı görülmüş olup bu veriler güncel literatür ile uyumludur. Literatürden farklı olarak, çalışmamızda kötü prognoz
gösteren L2 blast morfolojisine sahip hasta grubunda Mİ pozitifliğinin yüksek bulunmasını açıklamak üzere konu ile ilgili
daha çok hasta içeren geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, MİYELOİD İŞARETLİYİCİ, ÇOCUKLUK ÇAĞI
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s43 - YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÜÇ YILLIK SÜREDE NEONATAL
MORTALİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sezgin Güneş1, Suzan Şahin1
1

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ S.B. BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ,

Giriş Türk Neonatoloji Derneği (TND) verilerine göre, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin, ünite yatış bazındaki
mortalite oranı yıllık olarak ortalama %4,3-5,1 iken, %11 oranında mortalite bildiren merkezler de vardır. Günümüzde
pek çok faktöre bağlı olarak, prematüre bebek ölüm oranları azaltılabilmiştir. Bebek ölüm hızının düşürmenin ilk ve temel
yollarından birisi, ölüm nedenini belirleyebilmek ve olabiliyorsa buna yönelik önlemleri alabilmektir. Bu çalışmada,
2017-2019 yılları arasında İzmir’de yoğunluklu prematüre bebek takip eden bir merkezin yenidoğan yoğun bakım
ünitesinde ölen olguların değerlendirilmesi, bu süreçteki mortalite oranının ve mortalite nedenlerinin belirlenmesi ve buna
bağlı olarak sonraki dönemde mortalite hızını düşürmeye yönelik düzenlemelerin planlanması amaçlanmıştır. Gereçler
ve Yöntem 1 Ocak 2017-31 Aralık 2019 tarihleri arasında İzmir Medical Park Hastanesi yenidoğan yoğun bakım
ünitesinde ölen yenidoğanlara ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Bebeklerin demografik verileri, yatış süreleri,
prenatal risk faktörleri, doğum şekli, mortalite nedenleri ve mortalite oranı kaydedilerek analiz edildi. Bulgular Üç yıllık
süre değerlendirildiğinde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatırılarak izlenen hasta sayısı 827 iken, kaybedilen hasta
sayısı 67 olarak saptandı. Mortalite oranı %3,4 olarak görüldü. Ortalama gestasyon haftası 26,4±3,4 hafta, doğum
ağırlıkları 858, 2±479,2 gr idi. Bu bebekler arasında prematürite oranı %98,5’ti. Ölen bebeklerin 24’ünün kız (%35,8),
43’ünün (%64,2) erkek olduğu görüldü. Annelerin %35,8’ine antenatal steroid uygulanmıştı. Bu bebeklerin annelerinde
gebelik süresince en sık saptanan sorun uzamış erken membran ruptürü (%29,9) idi. En sık ölüm sebebi, immatüriteRespiratuvar Distres Sendromu (RDS) (%33,7) olarak görüldü. Bebeklerin %4,5’i ilk 24 saat içerisinde, %68,7’si ise
sonrasındaki erken neonatal dönemde (ilk 7 gün içinde) kaybedilmişti. Sonuç Çalışmamızda mortalite oranı %3,4 olarak
bulunmuştur. Yoğunluklu olarak ileri prematüre ve çok düşük doğum ağırlıklı bebek takip etmiş olan bu klinikteki bu
oran, ön planda izleyen ekibin tecrübesi ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir. En sık ölüm sebebi, önceki çalışmalarla
benzer olarak immatürite-RDS'dir. Antenatal steroid oranları %35,8 olup, yaklaşık 30 yıldır uygulanmakta olan ve
potansiyel faydaları net bilinen bu ilaç için düşük olarak değerlendirilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN, MORTALİTE,ANTENATAL STEROİD, PREMATÜRİTE
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s44 - PRETERM BEBEKLERDE POSTNATAL 1. GÜNDE EL VE EL BAŞPARMAK POSTÜR
ANALİZİ
Esra ER1, Aylin Tarcan1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye,

1

Büyümenin hızlı olduğu geç intrauterin ve erken postnatal periyod, preterm bebeklerde nörogelişim açısından önemlidir.
Bebeklerde postür özellikleri, kas iskelet sistemi ve nörolojik sistemin gelişimi ve koordinasyonu ile ilişkilidir; bu nedenle
nörogelişimi gösteren bulgulardan biridir. Preterm bebeklerde el ve el başparmak postürü, normal dağılımı, gelişimi ve
değişimi ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada preterm bebeklerde postnatal 1. günde el duruşlarının
değerlendirilmesi, gebelik haftalarına göre el ve başparmak duruş özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Çalışmamızda, 37 hafta altında doğan 190 preterm bebeğin postnatal ilk 24 saat içinde anne sütü veya formula ile herhangi
bir beslenmeden 30-60 dakika sonra uykuda ve moro refleksi ile uyarıldıktan sonra uyanık halde el ve başparmak
fotoğrafları çekildi. Fotoğraflar birbirinden bağımsız iki kişi tarafından değerlendirildi. El ve başparmak duruşları
sınıflandırıldı. Her iki elde de açık el pozisyonu olan bebeklerin gebelik haftası daha küçük, kısmi ve tam yumruklama
duruşu olan bebeklerin gebelik haftaları daha büyük bulundu. Başparmak el parmakları yanında duruşu olan bebeklerde,
gebelik haftası küçük olup bu fark sağda anlamlı bulundu. Gebelik haftalarına göre gruplandırdığımızda gebelik haftası
29 hafta altında olan bebeklerde her iki eldeki simetrik duruşun daha fazla olduğu görüldü. Bu sonuçlar bize değişik
gestasyonel haftalarda doğan bebeklerin farklı nörogelişim evrelerine göre farklı el postür özelliklerine sahip olduğunu
gösterdi. El ve başparmak duruşunun gözlemlenmesi ve fizik incelemenin önemli bir bulgusu olarak kaydedilmesinin
gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER: PRETERM YENİDOĞAN, EL POSTÜRÜ, BAŞPARMAK POSTÜRÜ,
NÖROGELİŞİM, GEBELİK HAFTASI
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s45 - ANTİNÜKLEER ANTİKOR POZİTİFLİĞİ İLE ÇOCUK ROMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE
BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra Bağlan1, Mehmet Bülbül1
1

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Materyal ve Metod: Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Romatoloji polikliniğine 01.01.2017- 01.01.2021 tarihleri arasında ANA pozitifliği nedeniyle yönlendirilen
hastaların demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, tanıları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.
Antinükleer antikor testi ELİSA ile çalışılmıştır ve 1/160 titre ve üzeri pozitif kabul edilmiştir. Bulgular: Hastaların
87(%59.6)’si kız, 59(%40.4)’u erkektir. Hastaların ortalama yaşı 11.41± 4.04 dir. Hematoloji polikliniğinden 73(%50)
hasta, Allerji polikliniğinden 26((%17.8) hasta, Genel Pediatri polikliniğinden 19 (%13) hasta, Nöroloji polikliniğinden
17(%11.6) hasta ve diğer poliniklerden ANA(+)liği olan 11(%7.6) hasta ileri romatolojik değerlendirme için
yönlendirilmiştir. Sistem sorgulamalarında 9(%6.2) hastada artralji, 8 (%5.5) hastada oral aft, 3 (%2.1) hastada raynoud
fenomeni saptanmıştır. Altmış (%41.1) hastada hematolojik bulgu vardır. En sık hematolojik bulgu lökopenidir(%27.4).
Cilt bulguları sadece Allerji polikliniğinden gönderilen hastalarda mevcut olup hepsi ürtikerdir. Bir hastada (%0.7)
perikardiyal effüzyon ve 9 dokuz hastada santral sinir sistemine ait şikayetler vardır. Hastaların laboratuvar parametreleri
tabloda ayrıca belirtilecektir. Antids DNA pozitifliği 6(%4.1) hastada mevcuttur. ENA testi pozitifliği ve antifosfolipid
antikor pozitifliği hiçbir hastada saptanmamıştır. İleri tetkik ve değerlendirmeler sonucunda birisi ilaca bağlı olmak üzere
3(%2.1) hasta sistemik lupus eritematozus tanısı almıştır. Sonuç: Anti-nükleer antikor otoimmün hastalıklarda pozitif
olabildiği gibi sağlıklı bireylerde de saptanabilir. Sağlıklı çocuklarda ANA pozitifliğinin %5-18 olduğu bildirilmiştir.
ANA testi tek başına romatizmal bir hastalığın varlığının kanıtı değildir. Güneş ışığına hassasiyet, döküntü, artrit,
Raynoud fenomeni gibi klinik bulguların varlığında ve akut faz belirteçleri yüksekliği durumunda istenmesi daha uygun
gözükmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: ANTİNÜKLEER ANTİKOR, SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS
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s46 - FOSCARNETİN KEMİK MİKROYAPISINA ETKİSİNİN MİCRO-CT İNCELEMESİ
Durmuş Dogan1, Halil Sağlam
1

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı , 2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Endokrinoloji Bilim Dalı,

Sistemik fosfor konsantrasyonu kemik dokudaki lokal inorganik fosfor (Pi) seviyesinde ve osteoid dokunun
mineralizasyon sürecinde hammade olarak kullanılır. Osteoblast çevresindeki lokal Pi için en önemli kaynak pirofosfat
(PPi) dir. Pi/PPi oranın artması mineralizasyon lehinedir. Bu orana etki eden iki önemli basamak osteoblastlardaki alkali
fosfataz (TNSALP) ve sodyum- fosfor (NaPi) ko-transport aktiviteleridir. Mineralizasyon sürecinde Pi, osteoblast ya da
matriks veziküllerine NaPi kanalları ile alınır. Hücre kültür ortamlarında NaPi kanallarının inhibe edilmesi
mineralizasyonu baskılamıştır. Fosfonoformik asid ya da diğer bilinen ismi ile foscarnet bir PPİ analoğu olup non-selektif
bir NaPi blokeri olarak hücre kültür çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu bileşik viral DNA polimeraz, RNA polimeraz
ve reverse transkriptaz gibi enzimleri inhibe edici ajan olarak keşfedilmiş ve günümüzde Herpes virüs
hastalıklarında,CMV retinitis ve HİV tedavisinde yer almaktadır. Bu kimyasal ajanın etkilerini inceleyen invitro
çalışmalara rağmen, invivo etkileri ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle çalışmamızda foscarnetin yetişkin ve yavru fare
grubu üzerindeki kemik mikroyapısına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu ajanın mineralizasyon üzerine
etkilerinin araştırılması kemik hastalığı olan çocukların tedavisinde yeni yaklaşımlar sağlayabilir. YÖNTEM: Foscarnet
150mg/kg dozunda büyümekte olan ve erişkin Balb/c türü farelere intarperitonel uygulanmıştır. Proksimal tibia
kemiklerinde Kemik mineral yoğunluğu ve kemiğin mikro-yapısı araştırılmıştır. Kemik morfometresİ 2.98 μm
çözünürlülükte Bruker Skyscan 1172 (Skyscan Ltd, Kontich, Belçika) marka ve model mikrotomografi kullanılarak elde
edilmiştir. Serum fosfor, kalsiyum ve alkali fosfataz değerleri gruplar arasında karşılaştırılmıştır. SONUÇLAR: Tedavi
alan gruplarda kontrol grubuna göre serum fosfor ve ALP değerlerinin artığı görüldü. Erişkin fare grubunda "kortikal
endosteal perimetre" değerinde anlamlı bir artış saptandı. Büyüme grubundaki farelerde trabeküler kalınlık, kortikal
kalınlık ve TMD (tissue mineral density) değerleri anlamlı arttı. Bulgular daha önceki az sayıdaki verilerin aksine
foscarnetin invivo tedavisinin serum TNSALP ve fosfor değerlerinde belirgin atışa ve kortikal kemik parametrelerinde
değişikliklere neden olduğunu göstermektedir. Yeni geliştirilecek daha spesifik NaPi ko-transporter blokerlerinin, kemik
mineralizasyonu ve mikroyapısına etkilerini invivo olarak inceleyen daha kapsamlı çalışmalar, kemik hastalıklarını daha
iyi tedavi edebilmek için, bir hedef olabilir.
ANAHTAR KELİMELER: FOSCARNET, LEVAMİZOL, İNORGANİK FOSFOR, KEMİK MİKROYAPISI,
MİKROTOMOGRAFİ
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s47 - SANTRAL SİNİR SİSTEMİ EDİNSEL DEMİYELİNİZAN HASTALIK TANILI
HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Duygu Elitez1, Döndü Ülker Üstebay1, Ayşen Gök1, Ayşe Semra Hız1, Uluç Yiş1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı,İzmir,Türkiye.,

1

Giriş: Çocukluk çağının kazanılmış demiyelinizan santral sinir sistemi hastalıkları, monofazik ve multifazik seyir
gösteren, miyelin hasarı ile seyreden bir hastalık grubudur(1). Çocukluk çağı santral sinir sistemi(SSS) edinsel
demiyelinizan hastalıkları yelpazesinde akut dissemine ensefalomyelit(ADEM), multipl skleroz(MS), optik nörit(ON),
nöromyelitis optika spektrum hastalıkları(NMOSH), transvers myelit(TM) ve klinik izole sendrom(KİS) yer almaktadır.
Yıllık insidansı 0,6-1,66 /100000 arasında değişmektedir(2-5). Serebrum, optik sinir ve/veya spinal kordu etkileyebilmesi
nedeniyle çok farklı nörolojik semptomlara neden olabilmektedir. Tanı için klinik bulguların dikkatli bir şekilde
değerlendirilmesi, bulguların zamansal seyri, spesifik görüntüleme ve immünolojik bulgular ve alternatif tanıların
dışlanması önem taşımaktadır(6-8). Materyal-Metod: 2010-2021 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nöroloji kliniğinde ADEM, MS, ON, TM, NMOSH ve KİS tanısı ile takip edilen 36 pediatrik hastanın demografik
verileri, klinik, görüntüleme, laboratuvar bulguları ile tedavi ve prognozları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen çocukların ortalama yaşı 11.5±4,11(2-17) olarak saptandı ve hastaların %55,1’i(n=20)
kız cinsiyetteydi. Hastaların %52,7(n=19)’si MS, %16,6(n=6)’sı TM, %16,6(n=6)’sı KİS, %5,5(n=2)’i ADEM,
%8,3(n=3)’ü NMOSH tanısıyla takipliydi. Başvuru sırasında en sık semptom görme ile ilgili yakınmalar(%33,3, n=12)
ve güçsüzlüktü (%33,3, n=12). Diğer yakınmalar ise baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç düzeyinde bozulma, kusma, bel-sırt
ağrısı, duyusal semptomlar, uyku bozukluğu, halsizlik yorgunluk ile idrar inkontinansıydı. Hastalarımızın
%27,7(n=10)’sinde son bir ay içerisinde geçirilmiş infeksiyon öyküsü mevcutken hiçbir hastamızda son bir ay içerisinde
aşılanma öyküsü yoktu. Hastalarımız tanı ve klinik durumlarına göre steroid, interferon beta-1a, glatiramer asetat,
azatiopirin, fingolimod, intavenöz immunglobulin ve plazmaferez tedavilerini aldılar. Transvers miyelit (n=3,%8.3),
multifazik ADEM(n=1,%2.7) ve MS(n=2,%5.5) tanılı altı hastamız dışında hastalarımız (n=36, %83.3) sekelsiz olarak
takibe devam etmektedir. Sonuç: Çocukluk çağı SSS demiyelinizan hastalıkları görece nadir görülen bir hastalık grubu
olsa da ileri dönem engelliliğe neden olabilmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Erken tanınıp, uygun tedavi uygulanması
ve multidisipliner yaklaşım ile daha iyi nörolojik sonuçlara ulaşılabilmektedir. Çocukluk çağı santral sinir sistemi
demiyelinizan hastalıkları için farkındalığın artmasını amaçladık.
ANAHTAR KELİMELER: DEMİYELİNİZAN HASTALIK, PEDİATRİK, PROGNOZ
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s48 - PRİMER-SEKONDER BAŞAĞRISI AYRIMINDA AĞRI SKALALARININ ROLÜ
Ayşegül Danış1, Sinan Taş2
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi, Bolu, Türkiye, 2Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Bolu, Türkiye,

1

Giriş Baş ağrısı, çocukluk döneminde en sık görülen semptomlardan biridir. Çocukluk çağı ve ergenlikte baş ağrısının
prevalansı % 40’dır. Oldukça sık olan bu semptomla başvuran hastalarda ilk önceliğimiz; ağrıya neden olabilecek
sekonder nedenlerin dışlanmasıdır. Kliniğimize başvuran başağrılı çocuklarda ağrı şiddeti skorladık. Bu ölçümün ağrının
primer mi sekonder mi olduğunu predikte edip edemeyeceğini öğrenebilmek için bu prospektif çalışmayı planladık.
Gereçler ve Yöntem Ağustos 2020- mayıs 2021 tarihleri arasında Çocuk Nörolojisi Polikliniği’ne baş ağrısı şikayetiyle
başvuran hastalara ilk başvurularında başağrısı şiddetlerini; 4 yaşın altındaki çocuklarda FLACC skalasını (Faces, legs,
activity, cry and consolability scale), 4-8 yaş arasındaki çocuklarda Wong–Baker ağrı yüz skalasını, 8 yaşın üzerindeki
çocuklarda Numerik ağrı skalasını (0-10/10) kullanılarak skorladık. Ayrıntılı anamnez, nörolojik muayene, gerektiğinde
ileri tetkikler ile ağrının etiyolojisini bulmaya çalıştık. Bu skorlama sonuçları ile ağrının primer veya sekonder kaynaklı
oluşu arasındaki ilişkiyi istatistiksel yöntemlerle analiz ettik. Bulgular Çalışmaya katılan 112 hastanın yaş ortalaması 147
aydı (±44.3, min-max:36-214, 61 kadın, 51 erkek). Hastaların 85’inde (%76) primer, 27’sinde (%24) sekonder nedenler
saptandı. Haslara uygulanan her 3 skala değerlendirmesi de 10 üzerinden yapıldığı için hesaplanabilen ortalama 6,44
(SD±1,55), başvuru öncesinde ağrının süresinin ortancası 12 aydı (IQR, 7,2-24). Cinsiyetler arasında primer veya
sekonder etiyolojilere sahip olma açısından anlamlı fark yoktu (p=0.78, Chi-Square testi). Ağrının başlangıcından hastane
başvurusuna kadar geçen süre sekonder başağrısı grubunda belirgin olarak daha kısaydı (p=0.03, Chi-Square testi)
Sekonder başağrısı grubundaki skala değerlendirmesi sonuçları primer başağrısı grubundaki hastalara göre istatistiksel
olarak anlamlı ölçüde fazlaydı.(p=0.00, Mann-Whitney testi) Sonuç Çalışmamızın sonuçlarına göre başağrısı nedeniyle
hastaneye başvuran çocukların ağrı başlangıcı ve başvuru arasındaki süre ne kadar kısa ve ağrı skalası puanı ne kadar
yüksekse etiyolojinin sekonder olma ihtimali o kadar yüksektir. Ayrıntılı anamnez, fizik muayene yöntemleri ile bu
bilgiler beraber kullanıldığında sekonder başağrılarını erken tanıyabilme ihtimalimizin artacağını düşünmekteyiz. Daha
büyük popülasyonlarda yapılacak çalışmalar bu konuda daha net bilgilere ulaşmamızı sağlayacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: BAŞAĞRISI, ÇOCUK, NUMERİK, FLACC, SEKONDER
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s49 - ÇOCUKLARDA COVİD-19 ENFEKSİYONUNUN KLİNİK VE LABORATUVAR
ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Şule Demir1, İlknur Çağlar1
1

Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,

Giriş Dünyada ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde bildirilen SARS-CoV-2 vakası, DSÖ tarafından COVID-19 olarak
adlandırılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. Erişkin hastalarda önemli bir mortalite ve
morbidite sebebi olan enfeksiyonunun çocuklardaki klinik ve laboratuvar bulguları non spasifiktir. Çalışmamızda covid
pcr testi pozitif çıkan çocuk olgulardaki en sık semptomlar ile klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirmek
amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem 11.03.2020-01.03.2021 tarihleri arasında hastanemizde covid pcr sonucu pozitif
saptanan olguların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular
Test sonucu pozitif saptanan 655 çocuk olgudan 332 kız (%50.7), 327 erkek (%49,3) yaş ortanca değeri 125 ay idi.
Hastaların 370’inde (%56.5) temas öyküsü mevcuttu. Başvuru anında 460 hasta (%70.2) semptomatik iken, 195 hasta
(%29,8) asemptomatikti. En sık saptanan semptomlar hastaların 265’inde (% 40.5) ateş, 188’inde (%28.7) öksürük ve
144’ünde (%22) boğaz ağrısıydı. Anormal solunum sistemi muayene bulgusu hastaların 21’inde (%3.2) mevcuttu. 260
hastaya (%39,7) akciğer grafisi, 16 hastaya (%2.4) ise akciğer BT’si çekilmişti. Akciğer grafi bulgusu olarak 17 hastada
(%6.5) bronkovasküler değişiklikler mevcuttu. BT çekilen hastaların 2’sinde (%12.5) buzlu cam görünümü mevcuttu.
Uygulanan tedaviler 280 hastaya antibiyotik (%42.7), 8’ine (%1.2) oseltamivir, 1’er hastaya (%0.2) hidroksiklorokin ve
favipiravirdi. MIS-C tanısı alan 1 hastaya (%0.2) ise IVIG ve düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi uygulanmıştı.
Laboratuvar parametrelerinden 95 hastada (%14.5) CRP yüksekliği mevcuttu. Yatışı yapılan 115 (%17.6) hastanın 2
tanesi (%0.3) yoğun bakım ünitesinde izlenmişti. Sonuç Covid 19 enfeksiyonunda çocuklar asemptomatik olabileceği
gibi çalışmamıza benzer olarak en sık semptomun ateş ve öksürük olarak bulunduğu çalışmalar da mevcuttur.
Çalışmamızda laboratuvar değerleri diğer benzer çalışmalarda olduğu gibi non spesifik olarak saptanmıştır. Erişkin
hastalarda tanı ve prognozda önemeli bir yere sahip olan akciğer BT’sinin aksine çocuk hastalarda ilk planda düşünülmesi
gereken bir tetkik olmadığı vurgulanmaktadır. Nitekim çalışmamızda da akciğer tomografisi çekilen hastaların %75’inde
tomografi normal olarak raporlanmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK, KORONAVİRÜS,PANDEMİ
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s50 - İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ OLAN ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Neslihan GÜRCAN KAYA1, 2
Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

1

Giriş: İnek sütü protein alerjisi (İSPA) bir ya da daha fazla süt proteinine karşı oluşan immünolojik reaksiyon olarak
tanımlanır. Erken çocuklukta en sık görülen besin alerjisidir. Süt çocuklarının %2-3’ünde görülür. Genellikle erken
çocukluk döneminde görülür ve geçicidir. Tanıda ilk ve en önemli basamak iyi alınmış bir öyküdür. Laboratuvar testleri
tek başına tanı koydurmaz, daima klinik ile birlikte değerlendirilmelidir. Gereç ve Yöntemler: Ocak-2018/Ocak-2020
tarihleri arasında İSPA tanısı ile takip edilen olguların dosyalarının geriye dönük taranarak değerlendirildi. Diyet verilmiş,
diyet açma tamamlanmış ve poliklinik takibine gelmiş olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil
edilen 38 hastanın 21’i (%55.3) erkekti. Semptomların ilk başlama zamanı ortalama 2 ay 10 gün±26,4 gündü. İlk başvuru
yakınması hastaların 20’sinde (%52) dışkıda kan görme, 11’inde (%28,9) kanlı ishal, 7’sinde (%18.4) ishaldi. Hastaların
15’ine (39,5) alerji testleri yapılmış ve sadece 5’inde alerjik besin tespit edilmişti. Başvuru sırasında hastaların 27’si
(%71) anne sütü, 8’i (%21.1) anne sütü ve mama, 3’ü (7.9) mama ile besleniyordu. On dört hastada (%36.8) yanaklarda
kuruluk ve kızarıklık yakınması eşlik ediyordu. 32 (%84.2) hastanın ek alerjik hastalığı yokken 6’sında (15,8) atopik
dermatit mevcuttu. Hastaların aylık kilo alımı ortalama 848.4±175 gramdı. Hastaların tümüne başlangıçta süt- süt ürünleri
eliminasyon diyeti verildi. Yirmiyedi hastada (%71.1) anne sütü ile devam edilirken, 9’una (%23,7) tam hidrolize mama
ve 2’sine (5,3) aminoasit bazlı mama verildi. Yirmi altı hastanın (%68.4) sadece süt-süt ürünleri eliminasyon diyeti ile
yakınmaları düzeldi. On ikisinde (31,6) çoklu besin eliminasyonu yapıldı ve çoklu besin eliminasyonu sonrası tamamında
düzelme izlendi. Diyet ortalama 10,3±1,2 aylıkken açıldı ve hiçbir hastada yakınmalarda tekrarlama izlenmedi. Sonuç:
İnek sütü protein alerjisi olan hastaların büyük çocukluğu sadece süt-süt ürünleri eliminasyon diyetinden fayda
görmektedir. Hastalarda atopik dermatit eşlik edebilir. Tanı koymak için deri ve kan testlerine gerek yoktur. Anne sütü
ile beslenmeyi kesmeye gerek yoktur. Hastaların çoğunluğunda yakınmalar 1 yaştan önce geçmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ, ÇOCUKLAR, ANNE SÜTÜ
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s51 - ÇARPINTI YAKIMASI İLE BAŞVURAN VE MİTRAL VALVE PROLAPSUSU TANISI
ALAN HASTALARIMIZIN KLİNİK SONUÇLARI
CANAN YOLCU 1, SENEM AYÇA KALECİ2
1

SBÜ SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ,
İSTANBUL, TÜRKİYE, 2SBÜ SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK
NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, İSTANBUL, TÜRKİYE,

Giriş: Mitral valve prolapsusu (MVP), bir veya her iki mitral kapakçığın sistol sırasında sol atriyuma prolobe olması ile
karakterize bir hastalıktır. Mitral valve prolapsusu olguların büyük bir kısmında primerdir. Kızlarda daha sık görülmekle
birlikte ergenlik döneminde daha sık tespit edilmektedir. MVP’li hastaların öyküsünde çoğunlukla göğüs ağrısı, çarpıntı,
senkop, ritm bozukluğu olabilmektedir. Biz çalışmamızda MVP tanısı almış 124 hastamızı retrospektif olarak inceleyerek
eşlik eden kardiyak ve non kardiyak tanıları literatür bilgileri ile karşılaştırdık. Gereç ve Yöntem: Ağustos 2015-Aralık
2020 tarihleri arasında hastanemiz çocuk kardiyoloji polikliniğine çarpıntı yakınması ile başvuran ekokardiyografik
incelemesinde MVP tanısı almış 124 olgu geriye dönük olarak incelendi. Olguların çarpıntı şikayetine eşlik eden ek
yakınması, fizik inceleme bulguları, elektrokardiyografi, telekardiyografi, ekokardiyografi, 24 saatlik ritm holter ve
gerekli olgulara yapılan ek incelemelerin (elektroensefalografi, kraniyal görüntüleme, tansiyon holter) sonuçlarına
hastane kayıtlarından ulaşıldı. Bulgular: MVP’ li olguların ortalama tanı yaşı: 12,3±6,2 yaş (3-17 yaş), E:K oranı 1:2,6
(90 kız, 34 erkek) idi. Çarpıntıya eşlik eden 2. en sık yakınma göğüs ağrısıydı. On olguda çarpıntı yakınmasına senkobun
eşlik ettiği görüldü. Senkop geçiren tüm olgulara tansiyon holter de takıldı ve bu hastalara nörolojik muayene yapılarak
lüzum halinde ek nörolojik tetkikler yapıldı. Dört hasta ayrıca epilepsi tanısı da aldı. Tüm olgulara ritm holter yapıldı.
Yirmi yedi hastada ventriküler ve atriyal erken atımlar tespit edildi. Gerekli olgulara efor testi yapıldı. Bir hastaya
ablasyon uygulandı. Sonuç: Mitral kapak prolapsusu ile ilişkili en yaygın görülen yakınma çarpıntıdır. Diğer başvuru
yakınmaları ise atipik göğüs ağrısı, dispne, azalmış egzersiz intoleransı, yorgunluk, senkop veya pre senkobu
içermektedir. Olguların çoğunda çarpıntının kaynağı olarak ventriküler veya atriyal erken atımlar sorumludur. Çarpıntı
yakınması ile başvuran hastalarda MVP aklıda tutulmalı ekokardiyografik olarak incelenmeli ve ritm holter takılarak
aritmi yönünden tetkik edilmelidir. Ablasyon gerekli olgularda düşünülmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: ARİTMİ, ÇARPINTI, ÇOCUK, MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU, RİTM HOLTER
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s52 - MATERNAL GIDA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ YENİDOĞAN SONUÇLARINA,
KAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNE VE BESİN ÖĞELERİNE ETKİSİ: KESİTSEL BİR
ÇALIŞMA.
Şebnem Alanya Tosun1, Muhammet Bulut2, Ayşegül Çebi3
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye, 2Giresun
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye, 3Giresun Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Giresun, Türkiye,
1

Giriş Gebelik sırasında ve emzirme döneminde optimum beslenme, yeni nesillerin sağlıklı doğumu ve annenin iyilik hali
için istenen koşullardan biridir. Amaç, gebelik süresince maternal gıda tüketim alışkanlıklarının ve vitamin takviyesi
alımlarının neonatal sonuçlara, kan biyokimyasal parametrelerine, vücudun makro besin ve mikro besin bileşimine
etkisini değerlendirmek ve orta gelirli bir bölgede doğum öncesi bakım sırasında beslenme düzeyini ele almaktır. Gereçler
ve Yöntem Postpartum 3. ayda 77 kadından 43 maddelik beslenme alışkanlıkları anketini doldurmaları istendi. Tüm
kadınlardan 44'ü anketi düzgün bir şekilde tamamladı. Anketin cevapları, besin öğelerini insan vücudunda makro ve
mikro element düzeyinde değerlendirmek için tasarlanmış bir besin veritabanı programı (BeBiS yazılım programı) ile
değerlendirildi. Ek olarak, tüm hastaların kan biyokimyasal parametreleri analiz edildi. Sosyo-demografik özellikler,
neonatal sonuçlar ve maternal-neonatal antropometrik ölçümler not edildi. Bulgular Haftada 3-4 gün ceviz tüketilen
grupta ortalama bebeğin 3. ay boyu, tüketilmeyen gruba (63.25 ± 2.08 cm; CI:% 95) göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede yüksekti (ortalama = 66.57 ± 2.07 cm; CI:% 95) ) (p = 0,021). Hiç ceviz tüketilmeyen grupta gebelikte annenin
ortalama kilo alımı 10.94 ± 5.16 kg (CI% 95), haftada 3-4 gün ceviz tüketilen grupta 18.43 ± 6.50 kg (CI% 95) olup
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p = 0.012). Haftada 5-7 gün yumurta tüketilen grupta, tüketilmeyen gruba
göre iyot düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 2,80 ± 0,24; 2,15 ± 0,64, p = 0,022). Kırmızı et,
tavuk eti, balık, yumurta, baklagil, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş, meyve, sebze, fındık tüketimi ile VKİ, gebelikte kilo
alımı gibi gebelikle ilgili özellikler, yenidoğan sonuçları arasında ilişki yoktu. Ayrıca bu tüketim grupları ile beslenme
mikro/makroelementleri veya kan biyokimyasal parametreleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç Ceviz
tüketimi, hamilelikte daha fazla kilo alımı ve bebeğin boyundaki artışla ilişkiliydi. Hamilelik sırasında fizyolojik sağlığın
korunması için optimal kilo alımı şart olsa da, gebelik boyunca ceviz tüketiminin bebeğin neonatal dönemde gelişimi
üzerindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurmalıyız.
ANAHTAR KELİMELER: BEBIS, DİYET ANKETİ, GEBELİK, ANNE BESLENMESİ, YENİDOĞAN
GELİŞİMİ.
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s53 - İNEK SÜTÜ PROTEİNİ ALERJİSİ İLE ABO VE RH KAN GRUPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hayrettin Temel1, Fatma Nur Ayman1, Hikmet Tekin Nacaroğlu1
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,

1

Amaç: İnek sütü proteini alerjisi (İSPA), küçük çocuklarda en yaygın gıda alerjisi türüdür. Hastaların çoğu, 5 yaşına kadar
inek sütünü tolere edebilir hale gelse de bir kısmında yıllarca hatta ömür boyu devam edebilir. Kan gruplarının dağılımı,
ırk, etnik köken, coğrafi koşullar ve genetik nedenlerden etkilenebilir. Kan gruplarının immünitede rol oynadığı
bilinmektedir. Çeşitli çalışmalar ABO kan grupları ile alerjik rinit, astım ve atopik dermatit gibi alerjik hastalıklar arasında
bir ilişki bulmuştur, ancak IgE aracılı İSPA ve besin proteini ilişkili proktokolit (FPIAP) vakalarında kan grubu
farklılıklarının rolü henüz bilinmemektedir. Yöntem: Çalışmaya 2017-2021 yılları arasında hastanemizde doğan, Çocuk
Alerji Polikliniğimizde, IgE aracılı İSPA ve FPIAP tanısı ile izlenen toplam 100 olgu ile kontrol grubu olarak yine
hastanemizde doğan, ailesinde atopi öyküsü olmayan ve izlemde alerjik hastalık bulgusu saptanmayan 259 çocuk dahil
edildi. Hastaların klinik ve laboratuvar sonuçları retrospektif olarak dosya kayıtlarından kaydedildi. Sağlıklı çocukların
kan grupları, IgE aracılı İSPA ve FPIAP tanılı olguların kan grupları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya İSPA tanısı olan
100 hasta alındı. Bu hastaların yaş ortalaması 10,8 aydı ve %52’i (n=52) erkekti. Hastaların %57’si IgE aracılı İSPA,
%43’ü FPIAP tanısı ile izlenmekteydi. İSPA’lı olguların %23’üne (n= 23) ailesel atopi eşlik ediyordu. İSPA’lı olgular ile
sağlıklı olguların ABO ve Rh kan grupları dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05).
Ayrıca IgE aracılı ve FPIAP tanısı ile izlenen olguların kan grubu karşılaştırmalarında da anlamlı fark saptanmamıştır
(p>0.05). Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma İSPA’lı olgular ile sağlıklı olguların kan grupları dağılımı arasındaki
ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. İSPA patogenezinde kan gruplarının rolünü daha iyi anlamak ve kan gruplarının tolerans
gelişimine etkisini araştırmak için klinik bulguları ve daha fazla parametreyi değerlendiren geniş gruplarda yürütülen
prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
ANAHTAR KELİMELER: İNEK SÜTÜ PROTEİNİ ALERJİSİ, ABO KAN GRUBU, TOLERANS
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s54 - DUODENAL ÜLSER VE PEPTİK ÜLSER OLAN ÇOCUK HASTALARIN KLİNİK
FARKLILIKLARI
Burcu VOLKAN1, Bilge Şahin AKKELLE1, Kadir Işık2, Deniz Ertem Şahinoğlu1
1

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı, 2Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,

Giriş: Genel popülasyonun %10’unu etkileyen peptik ülser hastalığı (PÜH), çocuklarda erişkinlere göre daha az sıklıkla
görülür. PÜH ile Helicobacter pylori (H. pylori) arasındaki ilişki detaylı olarak çalışılmış olup, özellikle duodenal ülserin
en önemli nedeni olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda, gastrik ve duodenal ülseri olan hastaların karşılaştırılması
amaçlandı. Method: 2010-2020 yılları arasında herhangi bir nedenle özofago-gastro-duodenoskopi (ÖGD) yapılan 1-18
yaş arası olguların kayıtları gözden geçirilerek, histopatolojik inceleme ve hızlı üreaz testi (HÜT) birlikte bulunan hastalar
değerlendirmeye alındı. Gastrik ülseri (GÜ) ve duodenal ülseri (DÜ) olan hastalar, demografik özellikler, endoskopi
endikasyonları, H.pylori varlığı, makroskobik ve histopatolojik bulgular açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Tanısal 3177
ÖGD’den, HÜT ve histopatoloji birlikte mevcut olan 1480 olgu mevcuttu, bunların 82’sinde (%5.54) peptik ülser saptandı
(52 DÜ, 30 GÜ). DÜ saptanan hastalarda yaş ortalaması GÜ saptanan hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı
yüksekti (DÜ= 13.1±4.1 yaş, GÜ= 9.4±6 yaş) ancak cinsiyet dağılımı açısından fark yoktu (p>0.05). İki grup arasında
antropometrik ölçümler açısından fark saptanmadı. GÜ olan hastaların %60’ı, DÜ olanların ise %40’ı gastrointestinal
kanamayla başvurmuştu (p=0.069). GÜ olan hastaların %30’unda ibuprofen veya aspirin kullanım öyküsü mevcuttu.
Değerlendirilen 1480 olgunun %31.6 H. pylori enfeksiyonu saptanırken, DÜ olan hastaların %63,5’u, GÜ olan hastaların
%20’i H. pylori ile enfekteydi (p<0.01). Sonuç: Bu endoskopi kohortunda PÜH sıklığı %5.54 olarak bulundu. Ülser
etiyolojisinde, GÜ için NSAİİ kullanımı ön plandayken, DÜ olan hastalar yaşça daha büyük ve yaklaşık üçte ikisi H.
pylori ile enfekteydi. Gastrointestinal sistem kanamalarının önemli bir nedeni olan PÜH etyolojisinde H.pylori sıklıkla
yer alır ve tedavisi ile komplikasyonların önlenebileceği öngörülebilir.
ANAHTAR KELİMELER: DUODENAL ÜLSER, PEPTİK ÜLSER, H.PYLORİ, ÇOCUK HASTA
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s55 - YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN CERRAHİ
VERİLERİ: TEK MERKEZ 1 YILLIK VERİLER
Adviye Çakıl Sağlık1, Seda Semerci Yılmaz 1, Erhan Aygün1, Zahit Mahmout2
1

SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye, 2SBÜ
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye,

Giriş Yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YDYBÜ), teknolojideki gelişmelerden en çok yararlanan birimlerdendir. Bu
sayede günümüzde daha küçük gebelik haftasında (GH) doğan ve ciddi antenatal problemleri olan bebekler yaşama şansı
bulmaktadır. Eski dönemlerde tanı alamadan kaybedilen bebeklerin yanı sıra tartısı nedeni ile cerrahi uygulanamayan
hastalarda mortalite ve morbidite artmaktaydı. Günümüzde anestezi ve bakım olanaklarımızın artmasıyla genel durumu
çok daha kötü olan düşük tartı ve GH’da bebeklerin opere edilebilirliği artmıştır. Bu nedenle çalışmamızda son bir yılda
cerrahi geçiren hastalarımızın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Çalışmamızda 2020-2021 tarihleri
arasında kliniğimizde yatan gastrointestinal/ürogenital cerrahi uygulanan yenidoğanlar retrospektif olarak
değerlendirilerek demografik verileriyle operasyonların özellikleri, laboratuvar ve radyolojik bulguları, komplikasyonlar,
tedavi süreçleri ve yatış sürelerine ait veriler kaydedilerek istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular Çalışmamıza 7’si
nekrotizan enterokolit (NEK) 16’sı diğer nedenlerle opere edilen 23 hasta alındı. NEK dışındaki operasyonlar meckel
divertikülü ve volvulus, mekonyum ileusu, özefageal atrezi-trakeoözefageal fistül ve anal atrezi, intestinal atrezi, mide
perforasyonu, anuler pankreas-duodenal web, omfalosel, duplikasyon kisti, megasistis-mikrokolon, hidrometrokolpos,
hidronefroz ve ovaryan kist tanılarıyla gerçekleştirildi. NEK grubunda doğum ağırlığı 777,5+343,3g, NEK olmayanlarda
1447,1+953,4g, GH NEK olanlarda ortanca 26hafta, NEK olmayanlarda 34haftaydı. NEK olanların pre-op hemoglobin,
hematokrit değerleri NEK olmayanlardan düşüktü (tüm p'ler<0,05). NEK grubunda PDA (n=6, %85,7), RDS (n=7,
%100), kolestaz(n=2, %28,6) oranı daha yüksekti (sırasıyla p0,002, 0,001,0,046). NEK grubunda post-op potasyum
değeri, inotrop kullanımı, geç sepsis oranı ve pre-op transfüzyon sayısı yüksek bulundu(sırasıyla p0,026, 0,043, 0,02,
0,018).NEK grubunda invaziv mekanik ventilasyon süresi (13,75+7,3gün), diğer cerrahi hastalardan (5,17+4,22gün)
uzundu (p=0,013).NEK grubunun hastanede kalış süresi diğer cerrahi hastalardan uzun olmakla birlikte istatistiksel olarak
anlamlı bulunmadı(p=0,37). Sonuç Son yıllarda YDYBÜ’de bilgi ve tecrübenin artması ile çok daha düşük tartı ve düşük
gestasyon haftalarında birçok yenidoğan başarı ile opere edilebilmektedir. Başta en sık cerrahi nedeni olan NEK ile ilgili
bilgi düzeyimiz ve bakım kalitemizin artmasının bu hastalarda morbidite ve mortaliteyi azalacağını düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN, CERRAHİ, NEK
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s57 - ÇOCUK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN GÜNCEL BİR TEHLİKE OLAN BATI NİL VİRÜSÜ :
COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ FARKINDALIĞIMIZ
Hayrunnisa Bekis Bzokurt1, Çiğdem Eda Balkan Bozlak2
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi,

1

Özet: Batı Nil Virüsü(BNV) Flavivirüs ailesinden olan patojen bir virüstür. Klinik olarak asemptomatik olabileceği gibi
grip benzeri semptomlar ve meningoensefalite kadar ilerleyebilmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda oldukça yaygın
olarak hem hayvan hem insan serumlarında tespit edilmesi ve son yıllarda çocuk hastaların bildirilmesi, pandemi
sürecinde BNV enfekte hastaların yanlışlıkla Covid 19 tanısı alması bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğini
düşündürmüştür. Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının farkındalık ve bilgi durmunun değerlendirilmesidir. Metot:
Kesitsel olarak dizayn edilen bu çalışmaya çocuk sağlığı hastalıkları, aile hekimi, intaniye ve acil uzmanı olan hekimler
ve bu hekimler ile birlikte çalışan hemşireler dahil edildi. BNV ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeyinin tespiti için 10
soruluk kısa bir anket hazırlandı. Doğru cevaplar +1 puan, yanlış cevaplar ve bilmiyorum şıkkı 0 puan olarak skorlandı.
Anket sorularından önce onam alınmış olan kişilerin yaş, cinsiyet ve mesleki bilgileri kaydedildi ve BNV ile ilgili bilgisi
olup olmadığı soruldu. Evet cevabı alınanlara anket uygulandı. Bu anketlerin bir kısmı yüzyüze bir kısmı ise pandemi
koşullarından dolayı telefonla gerçekleştirildi. Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 127 sağlık çalışanından %48.8 erkek,
%47.2’si hekim idi. Sadece %28.3 sağlık çalışanı BNV hakkında fikri olduğunu beyan etti. BNV hakkında fikri olduğunu
söyleyen grupta hekimlerin sayısı anlamlı şekilde yüksekti. Her bir soru için bilmiyorum ifadesini işaretleme oranı %2141 arasında, yanlış cevabı işaretleme oranı %8-16 arasında değişmekteydi. Genel olarak hekimlerin anket skoru 3.6±0.8
ile hekim dışı personelden (3.3±1.4) yüksek olsa da istatiksel anlamlılık elde edilemedi. Sonuç: Pandemi ile mücadele
ederken özellikle Covid 19 klinik bulgularını taklit edebilen, çocuk hastalarda da görülen ve endemi oluşturabilecek
potansiyelde olan BNV ile ilgili sağlık çalışanların farkındalığı düşüktür. Bu konuda farkındalığı artıracak çalışmalara
ihtiyaç vardır.
ANAHTAR KELİMELER: BATI NİL VİRÜSÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI, PANDEMİ, SAĞLIK PERSONELİ
FARKINDALIĞI
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s58 - İZOLE HİPERTİROTROPİNEMİ, OBEZİTEYE SAHİP ÇOCUK VE ERGENLERDE LİPİD
METABOLİZMASINI OLUMSUZ ETKİLER
Deniz Özalp Kızılay1, Şebnem Uysal Ateş2
1

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin Kliniği, İzmir, 2Bakırçay Üniversitesi
Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İzmir,

Giriş: İzole hipertirotropinemi (İH), dislipidemi, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, metabolik sendrom ve insülin
direnci gibi kardiyometabolik risk faktörleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı obez çocuk ve ergenlerde
hipertirotropineminin antropometrik ölçümler ve kardiyometabolik risk faktörleri ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve
Yöntem: Bu retrospektif çalışma, 10 ile 18 yaşları arasındaki,100 İH ve 124 normal tiroid fonksiyonları olan toplam 224
obez çocuk ve ergeni kapsamaktadır. Antropometrik ve kan basıncı ölçümleri ve biyokimyasal parametreler kaydedildi.
Bulgular: Olguların ortalama yaşı 12.61.9 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ) 29.84 kg / m2 idi. İH grubunda TG, non-HDL-c
ve TG / HDL-c oranı anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p değerleri; 0,007, 0,048 ve 0,008). İH grubunda,
hipertrigliseridemi ve artmış TG / HDL-c oranı prevalansı daha yüksek bulundu (sırasıyla p; 0.029 ve 0.047). TSH
düzeyinin, TG, non-HDL-c, TC / HDL-c ve TG / HDL-c oranı ile anlamlı pozitif korelasyon (sırasıyla r = 0.217, p =
0.001; r = 0.160, p = 0.017; r = 0.170, p = 0,011 ve r = 0,218, p = 0,001), HDL-c ile negatif korelasyon gösterdiği (r = 0,138, p = 0,039) bulundu. TSH düzeyi, hem kızlarda (sırasıyla r = 0.188, p = 0.040 ve r = 0.205, p = 0.024) hem de
erkeklerde (sırasıyla r = 0.256, p = 0.010 ve r = 0.246, p = 0.013) TG ve TG/HDL-c oranı ile pozitif korelasyon gösterdi.
TSH sadece kızlarda non-HDL-c ve TC / HDL-c oranı ile pozitif korelasyon gösterdi (sırasıyla r = 0.181, p = 0.046 ve r
= 0.199, p = 0.028). İH'li kız çocuklarda TG / HDL-c oranı ve hipertrigliseridemi oranları daha yüksekti (p = 0,04 ve p =
0,03). İH'li erkek çocuklar, daha yüksek TG seviyelerine sahipti (p = 0.04). Sonuç: İH'nin özellikle kızlarda lipid
metabolizmasının bozulmasıyla ilişkili olduğu gösterildi. İH, obezitesi olan çocuk ve ergenlerde kardiyovasküler
fonksiyonları olumsuz etkileyebilir.
ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, İZOLE HİPERTİROTROPİNEMİ, ÇOCUKLAR VE ERGENLER,
DİSLİPİDEMİ.
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s59 - MAKROLİDLERİN PEDİATRİDE KULLANIMI
Nursel ATAY ÜNAL1, Tuğba BEDİR DEMİRDAĞ1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları,

1

Azitromisin ve klaritromisin, toplum kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve
mikobakteriyel enfeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin benzeri
makrolid grubu antibiyotiklerdir. Makrolidlerin gastrointestinal, kardiyak, dermatolojik ve nörolojik yan etkileri
olabildiği bilinmektedir. Bu çalışmada, pediatri asistanlarının makrolid endikasyonları ve yan etki profili ile ilgili bilgi
düzeyinin belirlenmesi hedeflenmiştir. GEREÇ VE YÖNTEM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri asistanlarına
makrolidlerin endikasyonları, kontrendikasyonları, yan etkileri ve klinik kullanımlarıyla ilgili anket uygulanmıştır.
SONUÇLAR Çalışmaya 88 pediatri asistanı dahil edildi. En sık pnömoni tanısıyla makrolid başlandı (%75,9 n=66). Bunu
sırasıyla, boğmaca(%34,5 n=30), akut üst solunum yolu enfeksiyonu (%31,8 n=28), yumuşak doku enfeksiyonu (%19,5
n=17), akut gastroenterit (%3,4 n=3), üriner sistem enfeksiyonu (%2,3 n=2), akut bronşiolit (%1,1 n=1) izledi. Hekimi
makrolid başlamaya yönlendiren etkenler arasında %85,7(n=72) ile en sık aileden alınan B laktam allerjisi öyküsü
bulunuyordu. Hekimlerin %34,1’inin Türkiye’de Makrolid direnç oranı hakkında fikri yoktu. TARTIŞMA Makrolid
direnci günümüzde giderek artan bir sorundur. Uygunsuz antibiyotik kullanımı direnç gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu
ilişki, 224 sağlıklı gönüllü ile yapılan bir çalışmada makrolide dirençli streptokokların faringeal taşıyıcılığının gelişmesi
ile sonuçlandığı doğrudan gösterilmiştir. Bu çalışmanın verilerine göre, makrolidlere ilişkin akılcı antibiyotik kullanımı
üniversite hastanesi pratiğinde olumlu sonuçlar göstermekteyken literatürde farklı çalışmalarda uyumun daha düşük
olduğuna rastlanmaktadır. Bu sonuç üniversite hastanesinde eğitim ve takibin optimuma yakın olduğunu göstermekle
beraber farklı kurumlarda yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca asistanların makrolid yan etki bilgi düzeyinin yine
de yüksek olmadığı saptanmış olup, hayati olabilecek bu yan etkiler açısından bilgilendirilmeleri gerekliliği gözlenmiştir
ANAHTAR KELİMELER: MAKROLİD YAN ETKİLERİ, MAKROLİD DİRENCİ, PEDİATRİ, AZİTROMİSİN,
KLARİTROMİSİN
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s60 - GÜNCEL TANI KRİTERLERİNE GÖRE POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANISI ALAN
ADOLESANLARIN KLİNİK VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Melek Yıldız1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye,

1

Giriş: Polikistik over sendromu(PKOS), adet düzensizliği/oligomenore, klinik ve biyokimyasal hiperandrojenemi ile
karakterize, genetik ve çevresel birçok etkenin kolaylaştırıcı olduğu kronik anovulasyon sendromu olarak tanımlanır.
Adolesan döneminde fizyolojik olarak anovulasyon ve ultrasonda polikistik over morfolojisi(PKOM) görülebildiğinden
PKOS tanısında zorluklar yaşanabilmektedir. Bu çalışmada PKOS tanısı alan adolesan olguların klinik ve biyokimyasal
parametrelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2018-2021 yılları arasında PKOS tanısı
alan 28 adolesan kız çalışmaya dahil edildi. PKOS tanısı, 2017’de yayınlanan, adolesanlar için “International Consortium
of Paediatric Endocrinology” önerilerine göre konuldu. Menarştan sonra en az 2 yıl geçmiş ve diğer hiperandrojenemi
nedenleri (NKKAH,Cushing sendromu) dışlanmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik, biyokimyasal
ve radyolojik özellikleri, hasta dosyaları retrospektif olarak incelenerek değerlendirildi. Bulgular: Olguların yaş
ortalaması 17±1,6 yaş idi. Ailesinde akraba evliliği bulunma oranı %14 iken, 1. veya 2. derece akrabalarında PKOS
öyküsü bulunma oranı %21,4 idi. Olguların %21,4’ünde prematür adrenarş öyküsü mevcuttu. Ortanca ağırlık SDS 1,2(1,8 ve 4,3), boy SDS -0,3(-1,9 ve 1,6), VKI SDS 1,3(-1,8 ve 3,3) ve bel çevresi SDS 1,9(-0,9 ve 3,8) saptandı. Tüm
hastalarda PKOS tanısı için gerekli olan adet düzensizliği/oligomenore mevcut iken, hirsutizm oranı %89,3, akne oranı
ise %46,4 idi. Ferriman-Gallwey skoru ortalama 14±5,9 saptandı. Ortanca total testosteron 0,60(0,27-1,92) ng/mL,
DHEAS 370(135-851) µg/dL, SHBG 26(13-86) nmol/L idi. Pelvik ultrasonografide PKOM (ortalama over hacmi>10ml)
saptanma oranı %76,9 idi. Olguların %46’sı fazla kilolu veya obez iken, %35,7’sinde akantoz mevcuttu. Ortalama açlık
kan glukozu 86±8 mg/dL, ortanca açlık insülin 14,2(1,3-53,1) µIU/mL idi. Oral glukoz tolerans testi yapılan 22 hastanın
%45,5’inde hiperinsülinemi saptandı. İnsülin düzeyleri ile ağırlık(p=0,01), VKI(p=0,007) ve bel çevresi SDS(p=0,02)
arasında pozitif korelasyon vardı. Sonuç: Adolesan döneminde PKOS tanısında zorluklar yaşanabilmekle birlikte adet
düzensizliği yanında klinik (hirsutizm veya akne) veya biyokimyasal hiperandrojenemi tanıda gereklidir. PKOM
hastaların önemli bir kısmında görülmüştür. Tanıda kullanılmaması önerilmemekle birlikte olguların önemli bir kısmında
obezite ve hiperinsülinemi bulunmuştur.
ANAHTAR KELİMELER: POLİKİSTİK OVER SENDROMU, HİPERANDROJENEMİ, OLİGOMENORE,
ADOLESAN
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s61 - ORTA-YÜKSEK SOSYOEKONOMİK TABAKADAKİ AİLELERİN ÇOCUKLARINDA B12
VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ - TEK MERKEZDE KESİTSEL BİR BAKIŞ
Erdem Gönüllü1
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi,

1

Sıklıkla diyette alım kusuruna bağlı gelişen B12 vitamin eksikliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde anne sütündeki
eksiklik nedeniyle oluşur. Çalışmamızda, sosyoekonomik düzeyi görece iyi olan bir semtteki sağlam çocuk takibi yapılan
olgularda 6-12 aylar arasındaki vitamin B12 düzeyi, beslenme ve kan sayımı parametrelerini geriye doğru tarayarak
karşılaştırdık. Gereç̧ ve Yöntem: Mart 2019 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında Memorial Ataşehir Hastanesi'nde sağlıklı
çocuk takibi yapılanlar arasından 6 ve 12 Ayları arasındaki vitamin B12 değerleri rutin muayeneler sırasında ölçülen
çocuklar tarandı. Herhangi bir yakınması olmayan 820 olgunun 10’unda (%1,2) vitamin B12 eksikliği saptandı. Bu
olgularda; öykü, beslenme anamnezi ve fizik muayenenin yanı sıra; tam kan sayımı da çalışıldı. Vitamin B12 düzeyi <200
pg/dl olması eksiklik olarak kabul edildi. Bulgular ve Sonuçlar Çalışmaya vitamin B12 eksikliği tanısı konan 10 olgu
alındı. Olguların yaş ortalaması 8 ay ve kız/erkek:6/4 bulundu. Beslenme anamnezleri değerlendirildiğinde; 5 (%50) olgu
sadece anne sütü alırken, 5 olgu (%50) formül ve anne sütünü birlikte alıyordu. Annelerin yaptığı diyet katı vejetaryen
öğeler içermemesine rağmen kırmızı et içeriği de azdı. Olgularda tanı anında ortalama hemoglobin 11.3 ±0,49gr/dl (10,512.0), Ortalama eritrosit hacmi (OEH- MCV): 74,0±4,65 fl (68-82 fl) idi. MCV değerleri normal sınırlarda olan olgularda
demir eksikliğinin de eşlik ettiği görüldü. Serum vitamin B 12 düzeyi 176.0±18.5 pg/mL. (134-194 pg/mL.) iken olgulara
da folik asit eksikliği eşlik etmiyordu. Tartışma B12 eksikliği genellikle çocuk ve gebelerin çoğunlukla nütrisyonel
kökenli bir sorunudur. Laboratuvar incelemede kan tablosunda, hafif bir anemiden pansitopeniye kadar değişen farklı
klinik bulgular saptanabilir. Bizim olgularımızda da hafif anemi tablosu eksikliğe eşlik ediyordu. Megaloblastik anemi
tanısında MCV her zaman yol gösterici olmayabilir. Çocukluk çağında anemi veya sitopeni veya nörolojik gelişimde
gecikme ile gelen olgularda MCV değerleri normal bile olsa vitamin B12 eksikliği düşünülmelidir. Bu olgularda tedavinin
yanı sıra anne sütü̈ alanlarda annelere vitamin B12 verilmesi ve diyetin B12 vitamininden zengin olarak düzenlenmesi
çok önemlidir. Anahtar Kelimeler: vitamin B12, anemi, eksiklik
ANAHTAR KELİMELER: B12 VİTAMİNİ, EKSİKLİK, ANEMİ
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s62 - EPİZODİK VİRAL VE ÇOKLU TETİKLEYİCİLİ HIŞILTILI ÇOCUKLARDA TİDAL
NEFES ANALİZİ İLE AKCİĞER FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif Çelik1, Pınar Uysal1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

1

Giriş: Tkrarlayan hışıltı, semptom paternine göre epizodik viral hışıltı (EVH) ve çoklu tetikleyicili hışıltı (ÇTH) olmak
üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Bu çalışma, tidal nefes analizi (TBA) yöntemi kullanarak hışıltılı çocukların akciğer
fonksiyonunu araştırmayı ve epizodik viral (EVH) ve çoklu tetikleyicili hışıltı (MTH) fenotipleri arasında tedavi öncesi
ve sonrası akciğer fonksiyonunu karşılaştırmayı amaçladı. Gereçler ve Yöntemler: Üç yaşından küçük, tekrarlayan hışıltılı
kırk dört çocuk (19 EVH ve 25 ÇTH) ve 36 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Akciğer fonksiyonları,
TBA yöntemi kullanılarak başlangıçta ve üç aylık tedaviden sonra ölçüldü. Bulgular: Tekrarlayan hışıltılı çocuklarda
sağlıklı çocuklara göre başlangıç tidal hacmi (daha düşük VPTEF: VE ve VT/kg) ve hava akımı (daha düşük tPTEF: tE)
daha düşüktü (p <0.05). Başlangıç TBA parametreleri açısından EVH ve ÇTH olan çocuklar arasında anlamlı fark yoktu
(p> 0.05). Tedavi sonrasında, EVH'lı çocuklarda dakika ventilasyonu ve VT/kg oranı, ÇTH'lı çocuklarda ise VT / kg
oranının arttığı tespit edildi. Bununla birlikte, tedavi sonrası tPTEF: tE, ÇTH'lı çocuklarda sağlıklı kontrollere kıyasla
anlamlı olarak daha düşükken (p = 0.039), EVW'li çocuklardaki düşüklük anlamlı değildi (p = 0.683). TBA
parametrelerinin hiçbiri hastalığın süresi veya hırıltılı solunum ataklarının tekrarlaması ile korele değildi (p> 0.05). Sonuç:
İki hışıltı fenotipi arasında fark olmaksızın, tekrarlayan hışıltılı çocuklarda başlangıç tidal hacmi ve hava akımı daha
düşüktü. ÇTH'lı çocuklarda tedaviden sonra hava akımı obstrüksiyonu devam etti, ancak EVH'lı çocuklarda düzeldi.
TBA, tekrarlayan hırıltılı çocuklarda solunum fonksiyonunu ölçmek ve hırıltılı solunum fenotipleri arasındaki farkları
daha derinlemesine anlamak için yararlı bir yöntem olabilir.
ANAHTAR KELİMELER: EPİZODİK VİRAL HIŞILTI, ÇOKLU TETİKLEYİCİLİ HIŞILTI, TİDAL SOLUK
ANALİZİ, AKCİĞER FONKSİYONLARI, ÇOCUK
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s63 - MULTİSİSTEM İNFLAMATUVAR SENDROM TANILI ÇOCUK HASTALARIN KLİNİK VE
LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ
Soner Sertan Kara1, Mediha Akcan2, Elif Çelik3, Ayşe Anık4, Serkan Fazlı Çelik5
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı , 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Ve Onkolojisi Bilim
Dalı , 3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 4Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı , 5Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim
Dalı ,
1

Giriş: Multisistemik inflamatuvar sendrom (MIS-C); hayatı tehdit eden, COVİD-19 enfeksiyonu ilişkili yeni bir pediatrik
hastalıktır. Bu çalışmada, MIS-C tanısı alan çocukların klinik ve laboratuvar özellikleri sunulmuştur. Gereçler ve Yöntem:
Bu retrospektif çalışmaya hastanemizde MIS-C tanısı alan çocuklar dahil edilmiştir. Hastaların demografik, klinik,
laboratuvar ve tedavi verilerine hastane kayıtlarından ulaşılmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan 19 12 erkek (%63,2)
hastanın ortanca yaşı 2,7 yıl (1 ay-14,8 yaş) idi. Hane halkı ortalama 4±1 kişi olup, COVID-19 pozitifliği oranı %47,4
(n= 9) idi. Çocukların hane dışından COVID-19 pozitif bir olguyla temas oranı %26,3 idi. Dört (%21) hastada kronik
hastalık öyküsü vardı. Hastaların yakınmaları incelendiğinde 19 (%100) hastada ateş, 15 (%78,9) hastada
yorgunluk/halsizlik, 10 (%52,6) hastada karın ağrısı ve 10 (%52,6) hastada ishal vardı. On dört (%73,6) hastada
makülopapüler döküntü, 8 (%42,1) hastada bulbar konjunktivit, 7 (%36,8) hastada ekstremite değişiklikleri ve 5 (%26,3)
hastada dudaklarda fissür vardı. Tanı anında hastaların 16’sında (%84,2) anemi, 10’unda (%52,6) nötrofili, 1’inde (%5,2)
nötropeni, 7’sinde (%36,8) trombositopeni, 17’sinde (%89,4) sedimantasyon yüksekliği, 14’ünde (%73,6)
hipoalbüminemi ve tümünde D-dimer (>1000 ng/mL) ve CRP yüksekliği mevcuttu. Tüm hastalara 2 gr/kg IVIG, PCR
pozitifliği olan hastalara favipiravir tedavisi verildi. On üç hasta 2 mg/kg, 2 hasta 10 mg/kg ve 4 hasta 30 mg/kg
prednizolon aldı. İki (%10,5) hastaya anakinra (4 mg/kg/gün, 7 gün) verildi. Dokuz (%47,4) hasta çocuk yoğun bakım
ünitesinde (ÇYBÜ) izlendi. İki hastanın hipoksemisi mevcuttu ancak hiçbir hastada mekanik ventilasyon ihtiyacı olmadı.
Şok bulgusu olan yedi (%36,9) hasta pozitif inotrop tedavisi aldı. İzlemde üç (%15,8) hastada akut apandisit, iki (%10,5)
hastada meningismus, iki (%10,5) hastada psödotümör serebri, bir (%5,3) hastada dirençli hiponatremi gelişti. Hastaların
ÇYBÜ’de ortalama yatış süresi 2,34±2,8 gün; toplam yatış süresi 13,2±5,0 gündü. Hiçbir hastada ölüm görülmedi. Sonuç:
MIS-C, COVİD-19 enfeksiyonunun yaşamı tehdit eden ancak erken tanınması durumunda etkin bir şekilde tedavi
edilebilen bir komplikasyonudur.
ANAHTAR KELİMELER: MULTİSİSTEM İNFLAMATUVAR SENDROM, COVİD-19, ÇOCUK
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s64 - ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATIRILAN DİYABETİK KETOASİDOZ
VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SERKAN ÖZSOYLU1
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ,

1

Giriş: Diyabetik ketoasidoz (DKA) Tip 1 diyabetin metabolik komplikasyonlarından akut, ciddi ve insülin yetersizliği
temelinde insülin karşıtı hormonların artmış etkilerine bağlı olarak oluşan çocuklarda sıkça karşılaşılabilen bir durumdur.
Daha önce tanı almış hastalarda hastaneye yatışı gerektiren DKA ataklarının oranı yılda hasta başına ~%1-10 olup, ilk
tanı sırasında DKA Tip 1 diyabetli hastaların %15- 67’sinde mevcuttur. DKA tedavi edilirken başta yaşamı tehdit eden
komplikasyonlar görülebileceğinden hastalarınyakından izlenmesi gereklidir. Tedavinin etkin ve dinamik yapılmasının
yanında komplikasyonların takibi ancak ciddi ve yakın izlemle mümkün olmaktadır. Bu çalışmamızda Çocuk Yoğun
bakım ünitesine yatırılan DKA hastalarını analiz ettik. Gereç-Yöntem: Bu çalışmada, çocuk yoğun bakım ünitesi (ÇYBÜ)
yatırılan DKA hastaları incelendi. Tip 1 diyabet tanısı için kan şekeri ölçümünün 250 mg/dL’nin üzerinde olması, ketonüri
saptanması, venöz pH<7,3 ve HCO3 <15 mEq/L olması DKA olarak kabul edildi. Hastaların cinsiyetleri, yaşları ve klinik
tabloları incelendi. Elde edilen verilerin Mann whitney ve ki-kare testi ile istatistik analizleri yapıldı. Bulgular: Ortalama
yaşları 7.6±2.1 olan 16 kız, 14 erkek hasta çalışmaya alındı. Yakınmalar sırasıyla nefes darlığı (%50), polidipsi (%30),
kilo kaybı (%70), poliüri (%80), karın ağrısı (%13), polifaji (%7), baş ağrısı (%3), bilinç kaybı (%13) idi. Hastalar çocuk
yoğun bakım ünitesinde DKA tedavi protokolü ile tedavi edildi (5,6,8). Hastalarda kan şekerleri 12±5 saatte, kan pH’ları
8±2 saatte düzeldi. Hastaların 6’sı (%20) şuur bulanıklığı ve solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilirken, hastaların
4’üne (%13) uygun DKA tedavisine rağmen metabolik asidozları devam ettiği için sürekli renal replasman tedavisi
uygulanmıştır. Sonuç: Özellikle hastaların yatışlarını takiben gelişebilecek ölümcül komplikasyonlar bu hastalarda vital,
laboratuvar ve nörolojik bulguların sıkı monitorizasyonunu gerektirmektedir. Bunun için de deneyimli ekip ve deneyimli
merkezler gerekmektedir. Her DKA vakası gelişebilecek komplikasyonlar açısından öncelikle ÇYBÜ’ye yatırılıp, servis
takibine uygun hale geldikten sonra servislere devredilmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK YOĞUN BAKIM, DİYABETİK KETOASİDOZ
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s65 - KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ SENDROMUYLA İZLENEN ÇOCUK HASTALARIN
KLİNİK VE HEMATOLOJİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine Hafize Erdeniz1, Yeter Düzenli Kar 2
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
, 2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversistesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı,
Afyonkarahisar, Türkiye ,

Amaç: Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), dünyada en yaygın olarak görülen viral kanamalı ateş sendromlarından
biridir. Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görüldüğü bildirilmiştir. Mortalitesi yaklaşık olarak %5’tir. KKKA virusu
çoğunlukla kene aracılığıyla bulaşmakta iken, daha nadir olarak insanlardan insanlara, vücut salgıları yoluylada
bulaşabilmektedir. Virus, vücuda girdikten sonra, bölgesel lenf nodlarında ve yerel dokularda çoğalmakta, sonra lenf ve
monositler yoluyla tüm vücuda yayılmaktadır. Özellikle makrofajların ve endotel hücrelerinin aktivasyonu sonucunda,
inflamatuar ve vazoaktif süreç başlar. Bu tabloda ölüm; sistemik inflamatuar yanıt sendromu, septik şok ve disemine
intravasküler koagülasyon nedenli olmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde KKKA tanısı konulan çocukların
sosyodemografik, klinik ve laboratuvar bulguları incelenmiştir. Materyal-Metod: Çalışmada Eylül 2018-haziran 2020
tarihleri arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ne KKKA
tanısı alan 0-18 yaş çocukların sosyodemografik, klinik ve hematolojik bulguları incelenmiştir. KKKA tanısı serum
örneklerinden KKKA virüs RT-PZR (QiagenR CCHFV Viral RNA Kit, Qiagen, Hilden, Almanya) ve indirekt
immünofloresan test yöntemiyle Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda çalışılarak konuldu. Bulgular: KKKA tanılı
hastaların 14’ü erkek, 5’i kız, yaşları (ortalama±SD) 14.2±3.2 yıl idi. En sık bildirilen başvuru şikayetleri ateş, halsilik
myaljiydi. Başvuru laboratuvar bulgularında (ortalama±SD); Beyaz küre 3012±1559/mm3, Absolü nötrofil
2238±1691/mm3, Absolü lenfosit 577±329/mm3, Trombosit sayısı 102105±50350/mm3, ALT 119±232U/L, AST
196±302U/L, PT 17,3±3,5(/sn), Aptt 36.7±7,2(/sn) idi (Tablo-2). Takiplerinde ateş yüksekliği devam eden 2 hastanın
pansitopeni, ferritin yükseliği, fibrinojen düşüklüğü olması üzerine intravenöz immunglobulin tedaviye eklendi. Tüm
hastalara ribavirin başlandı. Onbir hastaya trombositopeni ve kanama nedenli trombosit süspansiyonu, altı hastaya taze
donmuş plazma verildi. Tartışma: Endemik bölgede yaşayan veya endemik bölge ziyareti olan hastalarda kene teması
öyküsü olsun yada olmasın ani başlayan ateş ve halsizlikle birlikte lökopeni, trombositopeni, koagülasyon testlerinde
bozulma, karaciğer enzimlerinde yükseklik saptanması durumunda ayırıcı tanıda KKKA akılda tutulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: HEMOFAGOSİTOZ, KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ, SİTOPENİ,
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s66 - ÇOCUK KALP CERRAHİSİNDE VENÖZ VE ARTERİYEL KATETERİZASYON
İŞLEMLERİ VE CERRAHİ TEKNİK GEREKSİNİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Hatice Dilek Özcanoğlu1
İstanbul, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi,Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul,
Türkiye,

1

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi geçiren pediyatrik hasta grubunda perkütan ve/veya cerrahi teknikler ile santral venöz kateter
ve arter kateteri takılması zorunlu invaziv işlemlerdendir.Bu işlemler özellikle yenidoğan ve bebeklik döneminde damar
çapının küçüklüğü nedeniyle ciddi güçlükler içerir. GEREÇLER VE YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmada pediyatrik
kalp cerrahisi ameliyathanesinde 1 Kasım 2019 /1 Mart 2020 tarihleri arasında opere olan ve verilerine ulaşılabilen
hastaların, santral venöz kateter ve arter kateteri takılma yöntemleri, takılma yerleri ve başarıyı etkileyen faktörler
incelendi. BULGULAR: Çalışma döneminde 89 olgu incelendi. Olguların yaş ortalaması 10,38 ±11,23 ay idi. Cinsiyet
dağılımında % 56,2 ‘si erkek %43,8’i kız idi. %80,9 ‘u siyanotik, %19,1’i asiyanotik kalp hastalığına sahipti. Down
sendromu olanlar % 12,4, redo cerrahi geçiren grup olguların % 15,7 sini oluşturuyordu. Arcus cerrahisi geçiren % 11,2
‘lik gruba çift arter takılmıştı. Olguların % 11,2’sine cerrahi yöntem ile (cut down) kateterizasyon uygulandı. % 76,4
femoral ven kateterizasyonu, % 22,5 juguler ven kateterizasyonu ,% 91 femoral arter kateterizasyonu, % 7,9 radial arter
kateterizasyonu uygulandı. SONUÇ: Ameliyathane koşullarında, genel anestezi altında, deneyimli ellerde venöz ve
arteriyel kateterizasyon işlemleri güvenle yapılabilmektedir.Yenidoğan grubunda, düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ve
sendromik çocuklarda özellikle radial arter kateterizasyonunda cerrahi tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK KALP CERRAHİSİ,ARTER KATETERİZASYONU,VEN
KATETERİZASYONU
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