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PEDİATRİDE ÖYKÜ ALMA VE FİZİK MUAYENE
Doç.Dr. Figen Akalın, Uz. Dr. Tülay Güran

Tüm yaş gruplarında olduğu gibi pediatride de iyi bir öykü
alma ve fizik muayene tanısal yaklaşımın çok önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Ancak yeterli bir hikaye ve fizik muayene ile
hastanın tanısına ulaşılabilir veya uygun tanısal tetkikler istenebilir.
Hekimliği “sanat” yapan iyi öykü alma ve fizik muayene becerileridir.

ÖYKÜ ALMA
Pediatride öykü; kimlik bilgileri, yakınma, öykü, prenatal/natal/postnatal özgeçmiş ve
soygeçmiş basamaklarından oluşmaktadır.
Öykü almaya başlarken hastanın adı, soyadı, tam doğum tarihi ( çocuk hastaların yaşının yıl
ve ay olarak süt çocuklarının ise ay ve gün olarak belirtilmesi gerekmektedir ), cinsiyeti,
öykünün alındığı tarih, adres ve telefon bilgileri, öykünün kimden alındığı ve güvenilirlik
düzeyi kaydedilmelidir.
Yakınma:
Öykü alırken ilk basamak hastanın başvuru yakınmasının sorgulanmasıdır. Şikayetler
kaydedilirken tıbbi terimler kullanılmamalı ailenin ifade ettiği kelimelere yer verilmelidir.
Temel başvuru yakınmaları kaydedildikten sonra bunların daha ayrıntılı olarak sorgulandığı
öykü kısmına geçilir.
Öykü:
Öyküye başlarken hastanın ne zamana kadar tamamen yakınmasız olduğu belirtilmelidir.
Örneğin; “Bir hafta öncesine kadar tamamen sağlıklı olan hastanın bir hafta önce öksürüğü
başlamış” şeklinde başlayan bir hikaye bizi kronik hastalıktan uzaklaştırır. Hastanın tek tek
tüm başvuru yakınmaları için başlangıç tarihi, şiddeti, başlangıç tarihinden itibaren
şiddetindeki seyir, şikayeti başlatan, artıran veya azaltan faktörler, eşlik eden olası diğer
yakınmalar, mevsimsel ya da günün herhangi bir saati ile ilgili bir özellik taşıyıp taşımadığı
sorgulanmalıdır. Hasta yakını bu sorular sorulurken yönlendirilmemelidir. Ancak objektif
cevaplara ulaşabilmek için sorular ailenin algılayacağı şekilde basitleştirilebilir. Örneğin; sık
enfeksiyon geçirme sebebiyle başvuran hastada yıllık enfeksiyon sayısı ( örneğin kreşe giden
sağlıklı bir çocuk kış aylarında yoğun olmak üzere yılda 10 kez enfeksiyon geçirebilir ),
geçirilen enfeksiyonların ciddiyeti ve hastane yatışı gerektirip gerektirmediği ( tekrarlayan
pnömoni, menenjit, ender ajanlarla gelişen enfeksiyonlar immün yetmezlik düşündürür )
şikayetin ciddiyetini anlamaya yönelik sorulardır. Boy kısalığı ile başvuran bir çocukta aile
hastanın eski boylarını bilmese bile elbiselerinin küçülüp küçülmediği ya da ne zamandır
pantolon boylarının aynı olduğu sorgulanarak uzama hızı, büyümenin ne zamandan beri
durakladığı anlaşılabilir. Başağrısı şikayeti ile gelen bir hastada başağrısının uykudan
uyandırması, sabah bulantı ve kusmalarının eşlik etmesi organik kökenli, ciddi bir
intrakraniyal patolojiyi düşündürür.
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Özgeçmiş:
Şikayetlere yönelik sorgulamanın ardından özgeçmiş bilgilerine yer verilir. Özgeçmiş
sorgulaması erişkinden farklı olarak daha detaylıdır ve prenatal dönemden başlanır. Sırasıyla
prenatal, natal, postnatal erken döneme ait öykü sorgulanır.
Prenatal öyküde; annenin hamileliğinde geçirdiği hastalık olup olmadığı, sigara-alkol, ilaç,
madde, radyasyon maruziyeti, hamilelik süresince kaç kilo aldığı sorgulanır.
Natal öyküde; doğum yeri ( hastane, sağlık ocağı, ev ), doğum tartısı, doğum haftası, doğum
şekli, sezeryan doğumsa sebebi, zor/asfiktik doğum olup olmadığı, prezentasyonu
( baş/makat ) sorgulanır.
Postnatal öyküde; öncelikle doğum sonrası erken dönemde ve yenidoğan döneminde
yaşanan asfiksi, küvöz veya ventilatör gereksinimi, varsa bunların sebebi ve süresi,
enfeksiyon yada hiperbilirubinemi olup olmadığı, fototerapi ve/veya kan değişimi gerekip
gerekmediği, olduysa yenidoğan sarılığının başlama zamanı, en yüksek değeri ve ne kadar
sürdüğü sorgulanır. Siyanoz, solunum güçlüğü gibi bulgular, beslenme şekli ve anne sütü ile
normal beslenmenin mümkün olup olmadığı sorulmalıdır. Ailenin elinde varsa bu tıbbi
öyküye yönelik epikriz bilgileri not alınır.
Büyüme-Gelişme: Ardından hastanın gelişimsel öyküsüne yönelik sorgulamaya geçilir.
Burada çocuğun yaşına göre kaba motor, ince motor, sosyal ve dil gelişimine yönelik
becerileri vaktinde kazanıp kazanmadığı ve kazanma zamanı not edilmelidir.
Beslenme: Öykü alırken anne sütü alma süresi, ek gıdalara başlama zamanı, ve geçiş dönemi,
öğün sayıları ve içerikleri sorgulanır.
Aşılar: Hangi şikayetle başvurmuş olursa olsun her pediatrik hastanın aşılanma hikayesi
detaylı kontrol edilmeli ve mümkünse aşı takip çizelgesi incelenmelidir. Hikayede ayrıca
varsa geçirdiği kaza, ameliyatlar, bunların zamanları ve sebepleri, tedavileri not edilir.
Allerji: Bilinen alerjisi varsa mutlaka dosyasının üzerinde görünür bir bölgeye bu durum
kaydedilir.
Geçirilen hastalık, ameliyat, kazalar: Hastanın daha önceden geçirdiği hastalıklar yada
bilinen başka hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik hikaye sorgulanmalıdır. Bu bilgiler
mümkünse epikrizden edinilmelidir. Ailenin hastalık ismi olarak ifade ettiği durum detaylı
sorgulanmalıdır. Örneğin “küçükken sık zatürre geçirdiği” söylenen bir çocukta elde epikriz
yoksa; ilk başvuru şikayetinin ne olduğu, nasıl ve nerede tanı aldığı, hangi ilaçla tedavi
edildiği, “hava verilip verilmediği” ( nebulize tedavi ), hastanede yatması gerekip
gerekmediği sorgulanarak söz edilen tanıdan emin olmaya çalışılmalıdır. Yine varsa
geçirilmiş döküntülü çocukluk hastalıkları, geçirilme yaşları ve şiddetleri not edilmelidir.
Başka bir sebeple kullanılan ilaçlar, bunların niçin, ne süre ile ve ne dozda kullanıldığı
belirtilmelidir.
Pediatrik hastanın hikaye ve özgeçmiş sorgulamasında temel olarak bu basamaklara yer
verilmekle birlikte hastanın başvuru sebebi ve yaşına göre belirtilen basamaklar daha detaylı
olarak sorgulanmalıdır. Örneğin; büyüme gelişme geriliği ile başvuran hastada beslenme
hikayesi, barsak alışkanlıkları çok daha detaylı sorgulanır. Zeka geriliği şikayeti ile başvuran
hastanın prenatal-natal hikayesi ve gelişim basamakları ayrıntılı olarak hikayeye eklenmelidir.
Yenidoğan ve erken süt çocuğu sorgulamasında başvuru şikayeti ne olursa olsun; özellikle
beslenmenin yeterli olup olmadığına yönelik; aldıkları besin miktar ve içeriği, “günlük çişlikakalı bez sayıları”, barsak alışkanlıkları, aktivite ve neşeleri, ayına göre nöromotor gelişim
basamakları, aşıları, D vitamini profilaksisi alıp almadıkları, uyku düzenleri sorgulanmalıdır.
Soygeçmiş:
Çocuk hastada erişkinden farklı olarak soygeçmiş bilgileri de daha detaylı sorgulanır. Anne ve
babanın yaşları, herhangi bir hastalıklarının olup olmadığı, ailede hastanın başvuru

6

yakınmasına benzer yakınması olan kişilerin olup olmadığı kaydedilir. Akraba evliliğinin
ülkemizde yaygın olması sebebiyle özellikle genetik geçişli hastalıklar açısından akraba
evliliği ve detaylı tarifi, akraba evliliği olmasa bile anne-babanın aynı şehir, aynı köyden
olması gibi bilgiler sorgulanmalıdır. Tüm kardeşler, yaşları ve cinsleri doğum sırası ile
yazılmalı, hayatta olup olmadıkları, sağlıklı olup olmadıkları varsa hastalıkları belirtilmelidir.
Bunun dışında hastanın başvuru şikayetine göre soygeçmiş öyküsü detaylandırılabilir.
Örneğin; boy kısalığı şikayeti ile başvuran hastada anne ve baba boylarının bilinmesi genetik
potansiyelin belirlenmesi açısından önemlidir. Ailede benzer hastalıkları olan bireylerin
akibetinin sorgulanması hastanın prognozu hakkında da bilgi verir. Örneğin; ailesinde
hiperlipidemi sebebiyle erken yaşta kardiyovasküler hastalıktan kaybedilmiş bireylerin olması
hiperlipidemi sebebiyle başvuran çocuğun kardiyolojik açıdan yakın takip edilmesi
gerektiğini düşündürür. Hastanın varsa kardeşlerinin yaşları, cinsiyetleri ve sağlıklı olup
olmadıkları da sorgulanmalı, annenin düşük, kürtaj, ölü doğum, kaybedilen bebek hikayesi ve
sebepleri de hikayede yer almalıdır.
FİZİK MUAYENE
Pediatride de erişkinde olduğu gibi fizik muayenenin inspeksiyon, oskültasyon, perküsyon ve
palpasyon basamakları bulunmaktadır. Temel kural olarak muayene olabildiğince sakin ve
sessiz, sıcaklığın normal olduğu bir ortamda yapılmalıdır. İnspeksiyon hasta ve ailesi
muayene yapılan odaya girerken başlar. Aile ve hasta ile empatik bir iletişim kurmak şarttır.
Süt çocuklarının kardiyovasküler ve solunum sistemi oskültasyonu çocuğun sakin olabilmesi
açısından olabildiğince anne kucağında iken yapılabilir. Kulak ve boğaz muayenesi çocuğu
rahatsız edeceğinden en sona bırakılmalıdır. Adolesan dönemine kadar tüm çocukların
muayenesi olabildiğince çıplak ve mümkünse üzerlerinde sadece iç çamaşırları kalmak koşulu
ile yapılmalıdır. Fizik muayene yaparken hekimin ellerinin ve stetoskopun soğuk olmaması
hastanın korkmaması açısından önemlidir.
Genel durum: İnspeksiyon sırasında çocuğun muayene notları arasında mutlaka bulunması
gereken; genel durum, bilinç durumu, çevre ile olan ilgisi hakkında önemli bilgiler verir.
Ciltaltı yağ dokusunun az ( malnütrisyon, kronik hastalık ) veya çok ( obezite ) olması, cilt
renginin soluk ( anemi ), pletorik ( polistemi ), ikterik ( hepatit, hiperbilirubinemi vs ) ya da
siyanotik (konjenital kalp hastalığı, akciğer hastalığı) olması, solunum sıkıntısı
( dispneik/burun kanadı solunumu, subkostal/intelkostal retraksiyonlar ), cilt döküntüleri
( çocukluk çağı döküntülü hastalıkları, trombositopeni, vaskülit, allerji, bazı enfeksiyonlar );
dismorfik özellikler ( sendromik hastalıklar ), doğum lekeleri
( cafe au lait, mongol lekesi vs ), iskelet sistemine ait bazı özellikler ( ortopedik anomaliler,
kifoz/skolyoz, vücut kısımlarında orantısızlık, raşitik tespih, metafiz genişlemesi, “x ve obine” deformiteleri, güvercin göğsü, kunduracı göğsü, çomak parmak vs ) bazı göz bulguları
( katartakt, proptozis, hipo/hipertelorizm ) ve önemli hastalıkların buna benzer pek çok
bulgusu inspeksiyonla kaydedilir. Çocuk muayenesinde bu anlamda iyi bir gözlemci olmak
çok önemlidir. İnspeksiyon ve basit iletişim yöntemleri çocuğun mental ve sosyal gelişimi
hakkında da kabaca bilgi verir.
Vital bulgular: Daha sonra yapılması gereken vital bulguların ( ateş/nabız/solunum
sayısı/kan basıncı ve özellikli hastalarda oksijen satürasyonu ) bakılması ve kaydedilmesidir
( acil hastalarda bu basamak muayenenin ilk ve en önemli kısmıdır ).
Antropometrik ölçümler: Boy, ağırlık, özellikle süt çocukluğu ve yenidoğanlara baş çevresi
ölçümleri yapılmalı, kaydedilmeli ve persantil eğrisi üzerinde işaretlenmelidir. Büyümegelişme çocuk için dinamik bir süreç olup değerlendirilmesi ve takibi pediatrinin en temel
konularındandır. Zira iyi büyüme ve gelişme, sağlıklı çocuğun en önemli göstergelerindendir.
Akut hastalıklar kilo persantilinde duraklama ve gerilemeye yol açarken, hastalık uzadıkça ve
kronikleştikçe boy ve baş çevresi persantili de etkilenir.
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Pediatride genel muayene “tepeden-tırnağa” yapılmalıdır.
Baş-boyun muayenesi: Özellikle yenidoğan ve süt çocuklarında ön ve varsa arka fontanel
boyutu, pulsasyon ve bombeliği kaydedilir. Saçlı deri incelenir. Tiroid bezi, tiroid kıkırdağın
hemen üstünde bulunur ve çocuğun yutkunması sağlanarak palpe edilmeye çalışılır. Baş
boyun muayenesi yapılırken varsa lenfadenopatiler aranmalı, boyut, hassasiyet, mobilite,
atipik yerleşim gibi özellikleri kaydedilmelidir. Lenfadenopati açısından aksilla,
supraklavikular ve inguinal bölge değerlendirilmelidir.
Kardiyovasküler sistem muayenesi: Tüm prekordiyum dinlenir. Konjenital kalp
hastalıklarında kalbin yeri ve anatomisi değişmiş olabileceğinden sadece kalbin dört odağının
dinlenmesi yeterli değildir. Atım sayısı, ritim, üfürümler ve ek sesler değerlendirilir.
Yenidoğanlarda aort koarktasyonu açısından femoral nabızların palpe edilmesi rutin olarak
yapılmalıdır.
Solunum sistemi muayenesi: Akciğerler sırtta skapula arasından aşağı doğru simetrik olarak
dinlenir. Skapula bitiminde kosta kenarlarından yine simetrik olarak her iki akciğer dinlenerek
solunum sayısı, solunum paterni, sibilan ral, ronkus krepitan ral gibi patolojik solunum sesleri
değerlendirilir. Her iki akciğerin eşit havalanıp havalanmadığına bakılır. Muayene sırasında
mutlaka önden ve orta koltuk altı çizgisi hizasından da akciğerler dinlenmelidir. Perküsyon
çocuk hastaların solunum muayenesinde çok fazla kullanılmamakla birlikte kostofrenik
sinüsün kapalı olduğu düşünülüyorsa ( efüzyon, ampiyem, kitle ) ve çocuk derin nefes alıp
tutabiliyorsa, kostofrenik sinüsün açılıp açılmadığını göstermek için perküsyon yapılabilir.
Batın muayenesi: Hasta muayene sedyesinde yatarken tercihen sağ yanında durulmalıdır.
Batın muayenesinde sıra inspeksiyon, oskültasyon, perküsyon ve palpasyon şeklindedir. Önce
yapılacak palpasyon, barsak hareketlerini aktive edeceğinden barsak seslerinin
değerlendirilmesini engelleyebilir. Ayrıca pek çok çocuk palpasyondan huzursuz olup
ağlayarak yada istemli defans ile muayene bulgularının kaçırılmasına neden olabilir.
İnspeksiyonla batın distansiyonu, kollateral damar gelişimi ( siroz ), bazen barsak hareketleri
değerlendirilebilir. Oskültasyonla batın dört kadrandan yaklaşık bir dakika dinlenerek barsak
sesleri değerlendirilir. Batın palpasyonu sırasında hekimin ellerinin soğuk olmaması
önemlidir. Karaciğer ve dalak palpasyonu inguinal bölgeden başlayıp sağ el parmakları sol
omuza doğru oblik olacak şekilde tutularak sağ elle çocuk nefes alıp verirken yukarı doğru
küçük hareketlerle el kaydırılarak yapılır, bu sırada organ yada kitlenin parmak uçlarına
çarpması beklenir. Erişkinden farklı olarak çocukların karın cildi ince olduğundan özellikle
yenidoğan ve süt çocuklarında ve çocuk çok obez olmadıkça derin palpasyon yapılmaz. Derin
palpasyon hem palpe edilecek kitle veya organın derine itilerek palpe edilmesini
engelleyebilir, hem de bu girişim çocuğun ağlayarak karnını kasmasına ve muayene
koşullarının kötüleşmesine yol açabilir. Palpasyon ile varsa organomegali veya kitlenin
sınırları, yeri, büyüklüğü, kıvamı, yüzey özellikleri kaydedilir. Karaciğer palpasyonu sırasında
karaciğerin sol lobunu değerlendirmek açısından mutlaka ksifoid altına gelen batın bölgesi de
değerlendirilir. Palpe edilen dalak olmasa bile traube alanı ( sol ön koltukaltı çizgisi-sol kosta
yayı-ksifoid arası alan ) perküsyonla kontrol edilmelidir. Perküsyon batın muayenesinde,
varsa asitin sınırlarının tespiti veya peritonit düşünüldüğü durumlarda irritasyonu göstermek
ve karaciğerin üst sınırının belirlenmesi amacıyla yapılabilir. Dehidratasyon açısından çocuk
ağlıyorsa gözyaşı, dil ve mukoza kuruluğu, göz küreleri, fontanel bombeliği
değerlendirilebileceği gibi karın cildinden turgor muayenesi de yapılabilir. Cilt-ciltaltı
dokusunun kalın bir tabaka olarak bükülür, tekrar normale dönme zamanı değerlendirilir. Bu
muayenede sadece cildin ince bir tabaka olarak tutulması hem yanlış bir tekniktir, hem de
çocuğun canının acımasına yol açar.
Genitoüriner sistem muayenesi: Her çocuğun kabaca pubertesinin başlayıp başlamadığı ve
başladı ise yaşı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yine yenidoğan ve süt
çocukluğu döneminde her erkek çocukta testis palpasyonu hipospadias kontrolü yapılmalıdır.

8

Nörolojik muayene: Bilinç durumu, kooperasyonu, sosyal ve mental durumu,
hareketlerindeki koordinasyon muayenenin bu aşamasına kadar genel olarak
değerlendirilmiştir. Bunun dışında, hastanın pupillerinin izokorik olup olmadığına bakılır.
Yenidoğanlarda katarakt açısından pupillerde kırmızı röfle kontrolü ve korneal opasite
açısından değerlendirme zorunludur. Derin tendon reflekslerinin varlığı ve simetrik olup
olmadığının kontrolü kabaca birinci motor nöron yolağının sağlam olduğunu düşündürür.
Yenidoğanda ise; yenidoğan reflekslerinin olup olmadığı, hipo/hiperaktif olması, bu
reflekslerin fizyolojik kaybolma zamanında hala alınıp alınmadığı, ekstremite tonuslarının
kontrolü, muayenenin temel basamaklarındandır. Menenjit düşünülen, ateş odağı aranan
fontaneli kapalı çocuklarda ense sertliği muayenesi yapılmalı, Brudzynsky, Kernig gibi
bulgular aranmalı ve bulgular olmasa bile negatif bulgular da dosya kayıtlarına eklenmelidir.
Her yenidoğan ve erken süt çocuğunda ayrıca gelişimsel kalça displazisi açısından kalça
ekleminin muayene edilmesi rutin olarak yapılmalıdır.
Kabaca her çocuk hastada bu şekilde sistem muayeneleri yapılmakla birlikte hikaye ile
düşünülen özel bir hastalık varsa ilgili sistemin muayenesi daha ayrıntılı olarak yapılabilir.
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KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON
Doç. Dr. Figen AKALIN
Kardiyopulmoner resusitasyon temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteğinden oluşur:
I-Temel yaşam desteği hastane dışında ve sağlık personeli olmayan
bu konuda eğitim almış kişilerce uygulanabilen canlandırma
girişimleridir.

İzlenmesi gereken basamaklar:
1. Kendinizin ve hastanın güvenliğinin sağlanması
2. Bilinç kontrolü ( uyaranlara yanıt )
3. Acil yardım çağırılması ( 112’nin aranması )
4. Havayolunun açılması
a. Koklama pozisyonu ( omuz altı desteklenir )
b. Baş geri-çene yukarı
c. Çene itme ( servikal travma şüphesi varsa tercih edilmeli )
5. Solunumun kontrol edilmesi
a. Bak
b. Dinle
c. Hisset
6. Hastanın solutulması
a. Maske ve balonla veya ağızdan ağıza solunum 8-10 kez/dakika
7. Dolaşımın kontrol edilmesi- 10 saniye içinde değerlendirme tamamlanmalı
a. Nabızların alınıp alınmaması ( karotis, femoral arter )
b. Solunumun olup olmaması
c. Kurtarıcı solutmaya tepkinin değerlendirilmesi
8. Kardiyopulmoner resusitasyona başlanması
a. Yetersiz dolaşım ve kalp hızı 60/dakikanın altında ise kalp masajı endikedir.
Yenidoğan dönemi dışında dakikada 100 kez masaj yapılır. Kalp masajı:
Solunum sayısı tek sağlık personeli varsa 30:2, iki sağlık personeli varsa 15:2
olmalıdır. Bir yaş altında başparmak yöntemi veya iki parmak yöntemi ile 1
yaşın üzerinde el topuğu ile masaj uygulanmalıdır. Göğüs ön-arka çapının
1/3-1/2 si kadar içeri doğru itilir.
9. İki dakika sonra, ya da 5 döngüde bir yeniden değerlendirme yapılmalı, cevap yoksa
112 aranmalı.
10. Yapılan girişimler sonrası solunum ve dolaşım düzelmişse, hasta dinlenme
pozisyonuna getirilerek bırakılır. Sık aralıklarla kontrol edilir
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II- İleri yaşam desteği hastane koşullarında eğitimli sağlık personeli
tarafından uygulanan canlandırma girişimleridir.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ:
Yetersiz ventilasyon ve/veya oksijenasyonun olması solunum
yetmezliği olarak tanımlanır. Klinikte dispne belirtileri, hipotoni,
siyanoz, ya da yetersiz solunum çabası görülebilir. Bilinç değişikliği
gelişebilir. Solunum yetmezliğinin erken tanınması ve arrest
gelişmeden müdahale edilmesi önem taşır.

Monitorizasyon için:
Klinik bulguların yakın izlemi
Nabız oksimetresi
End-tidal karbondioksit ölçümü
Arteriyel kan gazı alınması
A-Hava yolunun açılması
Temel yaşam desteğinde kullanılan manevralar
Orofaringeal havayolu ( airway )
Nazofarengeal havayolu
Aspirasyon
Larengeal maske
Entübasyon
Krikotirotomi
B-Solunumun desteklenmesi
Oksijen verilmesi
Basit oksijen maskesi
Kısmi yeniden solumalı maskeler
Yeniden solumasız maskeler
Hood
Nazal kanül
Balon ve maske ile ventilasyon
Endotrakeal tüp ve balon ile ventilasyon
Mekanik ventilasyon
C- Dolaşımın değerlendirilmesi
Kardiyak arrest gelişmişse prognoz kötüdür. Dolaşım yetmezliği bulgularının
değerlendirilmesi gerekir:
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ŞOK

Dokuların gereksinimi olan metabolitlerin ve oksijenin karşılanamaması ve doku perfüzyonunun bozulması ile giden akut bir tablodur.
Vital bulguların stabilizasyonunda güçlük söz konusudur.

Taşikardi, bilinç değişikliği, oligüri, hipotoni, periferik nabızların alınamaması,
ekstremitelerin soğuk olması ve kapiller dolum zamanının uzaması, daha sonra bradikardi,
hipotansiyon, solunum düzensizliği görülür.
Hipovolemik, kardiyojenik, distrübütif şok şeklinde olabilir.
Dokuların yetersiz perfüzyonu sonucu laktik asit artışına bağlı metabolik asidoz görülür.
Kan basıncı düşük ise “dekompanse şok”dan sözedilir.
Tedavi:
Damar yolu açılması
•Oksijenasyon ve ventilasyon sağlandıktan sonra ilk yapılacak iş damar yolunun
açılmasıdır. Vazokonstrüksiyon nedeni ile periferik venlere girilemeyebilir. Mümkün
olduğunca büyük bir kateter ile büyük venlerden damar yolu açılmalıdır.
•Venöz yol açılamazsa intraosseöz yol ( IO ) ikinci seçenek olarak kullanılır.
•Her iki yol da mümkün olmazsa santral venöz kateter uygulanır.
İntravasküler hacmin doldurulması
•Serum fizyolojik ( %09 luk NaCl ), Ringer laktat, kolloidler veya kan 20 cc/kg 5-10
dakikada verilir. Kolloidlerin resusitasyonda ilk anda kullanımı önerilmez.
•Hipoglisemi kanıtlanana kadar glukozlu sıvı verilmemelidir. Hipotonik sıvı
verilmemelidir.
Asit-baz ve elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi
•Sodyum bikarbonat 1mEq/kg
•Hipoglisemi varsa glukoz
•Hipokalsemi varsa Ca glukonat ( rutin önerilmez )
Vazoaktif İnotropik ilaç tedavisi ( Beta adrenerjik ilaçlar: Dopamin, Dobutamin )
Aneminin düzeltilmesi
NABIZSIZ ARREST
Asistoli, Nabızsız elektriksel aktivite, Ventriküler fibrilasyon, Nabızsız ventriküler taşikardi durumlarında periferik perfüzyon durmuştur.
Hastanın ritminin değerlendirilmesi için EKG monitorizasyonu
yapılmalıdır
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•

•

Ventriküler fibrilasyon/Ventriküler taşikardi durumunda
•Defibrilasyon 2 joule/kg uygulanır.
•Kardiyoplumoner resusitasyona başlanır.
•Düzelmezse 4 joule/kg’a çıkılarak yeniden defibrilasyon uygulanır.
•Kardiyopulmoner resusitasyona devam edilir.
•Epinefrin yapılır.
•Yeniden 4 joule/kg ile defibrile edilir.
•Düzelmezse antiaritmik tedavi ( Amiodaron, Magnezyum sulfat )
Asistoli/nabızsız elektriksel aktivite durumunda
•Hemen resusitasyona başlanır.
•Epinefrin 0.01mg/kg iv, IO
•Trakael tüpden 0.1mg/kg uygulanır 3-5 dakikada bir tekrarlanır
•Kalp masajı dakikada 100 kez olacak şekilde ( 15 basıya 2 solunum )
uygulanır
•Hiperventilasyondan kaçınılmalıdır

Olası nedenler düşünülerek bunlara yönelik girişim planlanır, Örneğin:
Hipovolemi
Hipoksi
Asidoz
Hipoglisemi
Hipotermi
Toksinler
Kardiyak tamponad
Tansiyon pnömotoraks
Tromboz
Travma gibi nedenler araştırılır ve düzeltilmeye çalışılır.

Sonuç, Yorum:
Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanıp geri dönen hastalar
yoğun bakım koşullarında izlenir. İzleyen saatlerde yeniden
arrest gelişme olasılığı ve peniferik organ hasarı olasılığı yüksektir.

Kaynaklar:
1. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Çocuklarda İleri yaşam Desteği (ÇİYAD) Kurs Programı
2. Peberdy MA, Cretikos M, Abella BS, DeVita M, Goldhill D, Kloeck W, Kronick SL, Morrison LJ, Nadkarni
VM, Nichol G, Nolan JP, Parr M, Tibballs J, van der Jagt EW, Young L; International Liaison Committee on
Resuscitation; American Heart Association; Australian Resuscitation Council; European Resuscitation
Council; Heart and Stroke Foundation of Canada; InterAmerican Heart Foundation; Resuscitation Council of
Southern Africa; New Zealand Resuscitation Council; American Heart Association Emergency Cardiovascular
Care Committee; American Heart Association Council on Cardiopulmonary, Perioperative, and Critical Care;
Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research. Recommended guidelines for
monitoring, reporting, and conducting research on medical emergency team, outreach, and rapid response
systems: an Utstein-style scientific statement: a scientific statement from the International Liaison Committee
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on Resuscitation (American Heart Association, Australian Resuscitation Council, European Resuscitation
Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of
Southern Africa, and the New Zealand Resuscitation Council); the American Heart Association Emergency
Cardiovascular Care Committee; the Council on Cardiopulmonary, Perioperative, and Critical Care; and the
Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research. Circulation. 2007;116(21):248150
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ANAFİLAKSİ
Prof. Dr. Işıl Barlan, Prof. Dr. Nerin Bahçeciler, Doç. Dr. Cevdet Özdemir

Tanı Kriterleri:
Ani başlayan, dakikalar ya da saatler içerisinde gelişen
cilt ve/veya mukozalarda tutulum ( yaygın ürtiker, kaşıntı,
kızarıklık, yanma, dudak-dil-uvula ödemi ) ve aşağıdakilerden en az biri;
•Solunum sıkıntısı: dispne, bronkospazm, stridor, hipoksi
•Dolaşım bozukluğu: hipotansiyon, kollaps
Allerjenle karşılaşmayı takiben dakikalar ya da saatler içinde
aşağıdakilerden iki veya daha fazlasının görülmesi:
•Cilt veya mukozal tutulum: yaygın ürtiker, kaşıntı, kızarıklık,
şişme
•Solunum sıkıntısı: dispne, bronkospazm, stridor, hipoksi
•Dolaşım bozukluğu: hipotansiyon, kollaps
•Persistan gastrointestinal bulgular: kramp tarzında karın ağrısı,
kusma
•Belirli bir allerjenle temas sonrası dakikalar ya da birkaç saat
içinde gelişen hipotansiyon*.

GENEL BİLGİ:
Anafilaksi; mast hücreleri ve bazofillerden salınan immünolojik mediatörlerin neden olduğu,
sistemik ve ani başlangıçlı hayatı tehdit edebilen bir hipersensitivite yanıtıdır.
KLİNİK BULGULAR:
Anafilaksinin bulgu ve semptomları oldukça değişkendir. Bulgular hafif deri döküntüsünden
ölümcül reaksiyona kadar geniş bir yelpazede değişkenlik gösterebilir. Anafilaksinin klinik
olarak ağırlığının derecelendirilmesi aşağıda belirtilmiştir.
*Çocuklarda hipotansiyon tanımları :
•1-12 ay: Sistolik kan basıncı < 70 mmHg
•1-10 yaş: Sistolik kan basıncı< ( 70 mmHg + [2 × yaş] )
•11-17 yaş: Sistolik kan basıncı < 90 mmHg
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Derece

Hafif

Orta

Ağır

Cilt
Ani başlayan göz,
burun ve tüm
vücutta kaşıntı,
kızarıklık,
ürtiker,
anjioödem
Yukarıdaki
semptomlardan
herhangi biri

Yukarıdaki
semptomlardan
herhangi biri

Gastrointestinal
Ağızda kaşıntı,
karıncalanma, hafif
dudak şişliği, bulantı,
hafif karın ağrısı
Yukarıdakilerden
herhangi biri, kramp
tarzı karın ağrısı,
ishal, tekrarlayan
kusma

Yukarıdakilerden
herhangi biri,
enkoprezis

Solunum

Dolaşım

Nörolojik

Nazal konjesyon
ve/veya
hapşırık,burun
akıntısı,
boğazda kaşıntı,
sıkıntı hissi,
hafif hışıltı ( vizing )

Taşikardi ( Nabızda
>15 atım/dk artış )

Anksiyete

Solunum seslerinde
kabalaşma, “havlar”
tarzda öksürük,
yutma güçlüğü,
stridor, dispne, hışıltı

Yukarıdaki
semptomlardan
herhangi biri

‘Boşluk hissi’
veya “kıyamet
günü” hissi

Yukarıdakilerden
herhangi biri, siyanoz
veya
SpO2 <92 %,
solunum durması

Hipotansiyon *
ve/veya kollaps,
disritmi, ağır
bradikardi ve/
veya kardiyak
arrest

Konfüzyon,
bilinç kaybı

LABORATUVAR BULGULARI ve GEREKLİ TETKİKLER:
Tanısı klinik olarak konulur. İleri tetkik için Çocuk Allerji uzman konsültasyonu gereklidir.
TEDAVİ ve YAKLAŞIM:
Hızlı tanı ve etkin tedavi hayat kurtarıcıdır. Tedavide ekip çalışması önemlidir. İlk
müdahaleyi çok hızlı bir şekilde yapmak ve eşzamanlı olarak seri şekilde medikal tedaviye
başlamak gereklidir. Tedavide ilk ilaç seçeneği EPİNEFRİN ( adrenalin )’dir.
İlk müdahale
•Havayolu, solunum ve dolaşım güvenliğinin sağlanması ( A, B, C )
•Hastanın bilinç durumunun ve yaşamsal bulgularının hızlı bir biçimde değerlendirilmesi
•Olası tetikleyici etkenlerin uzaklaştırılması
•Geniş çaplı bir damar yolunun açılması (* Epinefrin tedavisine başlamak için süre
kaybedilmemelidir).
Tedavi
•Epinefrin (Adrenalin):
İntramüsküler: Epinefrin 1:1000’lik ( 1 mg/ml ); 0,01 mg/kg/doz, her 10-15 dk’da bir ( 2-3
kez tekrarlanır ve gerekirse her 4 saatte bir tekrar verilir. )
Maksimum doz: çocuklarda 0,3 mg/doz, erişkinlerde 0,5 mg/doz,
Uyluğun dış yan bölümüne (m. vastus lateralis) uygulanır.
Adrenalin® ampulün 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml ve 1 mg/ml’lik ticari formları bulunmaktadır.
İntravenöz: Ağır anafilakside, intramüsküler epinefrine cevap yoksa, ağır hipotansiyon,
kardiovasküler kollaps varsa, intravenöz epinefrin uygulanabilir. Doz konusunda kesinleşmiş
bir uygulama bulunmamakla birlikte çeşitli konsensus önerileri bulunmaktadır. İntravenöz
epinefrin uygulaması supraventriküler ve ventriküler taşiaritmi, hipertansiyon, miyokard
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iskemisi ve nekroz riskini artırdığından epinefrinin yavaş ve sulandırılarak ( 1:10,000 ) olarak
verilmesi gerekmektedir.
Doz: 0,01 mg/kg; Epinefrin 1:10,000’lik olarak hazırlanır ( 0,1ml/kg )
Sürekli infüzyon: Epinefrin 0,1-0,2 mikrogram/kg/dk olarak başlanır. Doz klinik cevaba göre
0,1 mikrogram/kg/dk’lık artışlarla titre edilerek maksimum 1 mikrogram/kg/dk’ya kadar
çıkılabilir. Bu durumda kan basıncı takibi ve kardiyak monitorizasyon yapılmalıdır.
•Oksijen ( % 100 ) maske ya da nazal kanül ile verilir. Entübasyona hazırlıklı
olunmalı.dır
•Pozisyon: Kardiyak debiyi artırmak amacıyla hasta Trendelenburg pozisyonuna
getirilmeli ve alt ekstremitler yukarıya kaldırılmalıdır.
•Sıvı desteği: Volüm genişleticiler; 20 ml/kg olarak 10-20 dakikada intravenöz
verilmelidir. Kristalloid sıvı tercih edilmelidir. Hastaya 40 ml/kg sıvı yüklemesi
yapılmasına rağmen hipotansiyon devam ediyorsa Dopamin ( 5 mikrogram/kg/dakika
başlanılabilir, kan basıncına göre doz titre edilir ) ya da epinefrin infüzyonuna
başlanılmalıdır.
•Turnike uygulaması:
Böcek sokması/enjeksiyon sonrası etkilenen bölgenin
proksimaline uygulanır.
Klinik izleme göre gerekli durumlarda
•H1 antagonistleri:
Difenhidramin: 1-2 mg/kg/doz i.v. yavaş puşe
Maksimum doz: 300mg/gün
Feniramin hidrojen maleat: 1-2x1/2-1 amp iv/im
Maksimum doz: 40 mg/gün
•H2 antagonistleri
Ranitidine: 2-4 mg/kg/gün÷ Q6-8sa iv/im
Maksimum doz:50mg/doz
•İnhale β-2 agonistler: Solunum bulguları ve bronkospazmı olan hastalarda inhale
Salbutamol nebülizasyonu 1,25-2,5 mg her 20 dakikada bir tekrarlanabilir
( 0,15mg/kg ).
•Kortikosteroidler: Geç faz reaksiyonu engellemek için kullanılır. Anafilakside ilk tedavi
seçeneği olarak kullanılmamalıdır.
Metil prednizolon: 1-2 mg/kg her 6 saatte bir tekrarlanabilir.
•Glukagon 0,03-0,1 mg/kg IV (maksimum doz:1mg), yukarıdaki tedavilere dirençli ise,
ya da hasta β-bloker kullanıyorsa verilir.
Anafilaksinin klinik takibi havayolu açıklığının, kardiyak debinin ve doku
perfüzyonunun yakın takibini gerektirmektedir. Entübasyon ve mekanik ventilasyon
için hazırlıklı olunmalıdır.
KOMPLİKASYONLAR:
Klinik seyre bağlı: Bronkospazm, hipotansiyon, şok, kardiyak arrest, nöbet, ölüm.
Tedaviye bağlı: Hipertansiyon, aritmi, kardiyak arrest, hipotansiyon, renal yetmezlik
gelişebilir.
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Sonuç, Yorum:
•Ağır anafilaksi geçiren hastalar Yoğun Bakım Ünitesine yatırılarak
en az 24 saat izlenmelidir. Bifazik cevap için hazırlıklı olmak gerekir.
•Taburcu edilirken epinefrin otoenjektörleri temin edilmeli ve
kullanım eğitimi verilmelidir.
Epinefrin dozu:
•Vücut ağırlığı: < 30 kg, 0,15 mg
•Vücut ağırlığı: > 30 kg, 0,30 mg
•Ebeveynlere anafilaksi semptomları anlatılmalı ve genel bilgiler
verilmelidir. Çocuğun durumunu bildirir künye takması önerilir.
•Tespit edilebilen allerjen var ise uzaklaştırılmalıdır.
•İleri tetkik ve izlem için Çocuk Allerji uzmanına konsülte edilmelidir.
Kaynaklar:
1. Greenberger P. Anaphylaxis. In: Adelman D, Casale T, Corren J, editors. Manual of Allergy and Immunology. 4th
ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins 2002:199-207.
2. Lieberman P, Kemp SF, Oppenheimer JJ, Land I, Bernstein IL, Nicklas RA, et al. The diagnosis and management
of anaphylaxis: an updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol 2005;115(suppl):S485-523.
3. Muraro A, Roberts G, Clark A, Eigenmann PA, Halken S, et al. The management of anaphylaxis in childhood:
position paper of the European academy of allergology and clinical immunology. Allergy. 2007 Aug; 62(8):857871.
4. Sampson HA, Muñoz-Furlong A, Campbell RL, et al. Second symposium on the definition and management of
anaphylaxis: summary report--second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and
Anaphylaxis Net work symposium. J Allergy Clin Immunol. 2006 Feb;117(2):391-397
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AKUT ÜRTİKER ve ANJİYOÖDEM
Prof. Dr. Işıl Barlan, Prof. Dr. Nerin Bahçeciler, Doç. Dr. Cevdet Özdemir

Tanı Kriterleri:
•Kaşıntılı, eritemli, deriden kabarık döküntü,
•Döküntülerle beraber dudak çevresi, göz kapağı, el ve ayak
sırtında ödem bulunmasına anjiyoödem denir.

GENEL BİLGİ:
•Çocuklarda en sık şişlik nedeni akut ürtiker/anjiyoödemdir.
•Akut ürtikerde etken genellikle belirlenebilir. Allerjik reaksiyonlar, viral enfeksiyonlar ve
böcek ısırıkları en sık sorumlulardır.
•Kronik ürtiker/anjiyoödemin etiyolojisini aydınlatmak zordur ve genellikle idiyopatiktir.
•Ürtikerin eşlik etmediği, tekrarlayan anjiyoödem atakları herediter anjiyoödemi
düşündürmelidir. Herediter anjiyoödemin patogenez ve tedavisi farklıdır.
•Akut veya kronik ürtiker/anjiyoödemin ayırıcı tanısı teşhis ve tedavi planında önem
taşımaktadır.
KLİNİK BULGULAR:
Akut ürtiker, cildin yüzeyel tabakalarında oluşan kabarık, eritemli, basmakla solan, kaşıntılı
lezyonlardır. Büyüklükleri birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişkenlik
gösterebilir. Anjiyoödem ise cildin daha alt tabakalarını ( dermis, subkütan dokular ) ile
mukozal yüzeyleri ( yüz, dil, ekstremite ve genital organlar ) etkileyen kabarıklıklardır. Ağrılı
olabilir ve 72 saate kadar devam edebilir.
LABORATUVAR BULGULARI ve GEREKLİ TETKİKLER:
Tanı klinik olarak konulur. Genel olarak akut ürtikerde spesifik bir laboratuvar incelemesine
gerek yoktur. Tekrarlayan akut ürtiker ataklarında altta yatan nedenlerin araştırılması
gereklidir. İleri tetkiklerin planlanması için Çocuk Allerji uzmanına danışılmalıdır.
TEDAVİ:
•Bilinen tetikleyici etkenlerden kaçınma medikal tedaviye olan cevabı artıracaktır.
•Antihistaminikler: H1 antihistaminikler tedavinin temelini oluşturur. İkinci kuşak
antihistaminikler daha az yan etkileri bulunduğundan tercih nedenidir.
Difenhidramin: 1 - 2mg/kg/doz i.v. yavaş puşe
Maksimum doz: 300 mg/gün
Feniramin hidrojen maleat: 1-2x1/2 - 1 amp iv/im
Maksimum doz: 40 mg/gün
Hidroksizin: 2 mg/kg/gün ÷ Q 6 - 8 saat po
Maksimum doz: 600 mg/gün
Setirizin: 2 - 5 yaş: 2,5 mg/gün po
Maksimum doz: 5 mg/gün
>5 yaş: 5 - 10 mg/gün po
Tedaviye dirençli vakalarda birinci ve ikinci kuşak antihistaminikler birlikte
verilebilir.
•Kortikosteroidler: Antihistaminiklerle yeterli klinik düzelme olmadığında;
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Metilprednizon: 1 mg/kg/gün÷ Q12 saat im/iv/po
•Solunum güçlüğü; astım veya larinks ödeminin olduğu ciddi vakalarda ve ağır,
generalize ürtiker/anjiyoödem varlığında;
Adrenalin: İntramüsküler: Adrenalin 1:1000’lik ( 1mg/ml ) , 0,01 mg/kg/doz her 10 15 dk 2 - 3 kez tekrarlanbilir.
Maksimum doz: çocuklarda 0,3 mg/doz, erişkinlerde 0,5 mg/doz,
Uyluğun dış yan bölümüne ( m. vastus lateralis ) uygulanır.
Adrenalin® ampulün 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml ve 1 mg/ml’lik ticari formları
bulunmaktadır.
( Lütfen ‘Anafilaksi’ bölümüne başvurunuz ).
KOMPLİKASYONLAR:
Havayolu obstrüksiyonu, nefes darlığı, hırıltı, ses kısıklığı, yutkunmada zorluk, anafilaksi
gelişimi

Sonuç, Yorum:
Acil Çocuk Polikliniği’nde birkaç saat izlenilen vakalarda
düzelme görülebilir. Hastada klinik olarak düzelme sağlandıysa
gerekli tedavi planı düzenlenerek ertesi gün poliklinik kontrolüne
çağırılır.
Eğer nefes darlığı gibi hava yolu problemi, anjiyoödem, tedavide
epinefrin kullanma gereksinimi varsa Çocuk Acil kliniğinde bulgular
tamamen düzelene kadar gözetim altında tutulmalıdır.

Kaynaklar:
1. Charlesworth E. Chronic urticaria and angioedema: Background, evaluation and treatment. In: Adelman D, Casale
T, Corren J, editors. Manual of Allergy and Immunology. 4th ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins: ;
2002:187-98.
2. Dibbern DA, Dreskin SC. Urticaria and angioedema: an overview. Immunol Allergy Clin North Am. May
2004;24(2):141-62.
3. Powell RJ, Du Toit GL, Siddique N, et al. BSACI guidelines for the management of chronic urticaria and angiooedema. Clin Exp Allergy. May 2007;37(5):631-50.
4. Zuberbier T, Bindslev-Jensen C, Canonica W, et al. EAACI/GA2LEN/EDF guideline: definition, classification and
diagnosis of urticaria. Allergy. 2006 Mar;61(3):316-20.
5. Zuberbier T, Bindslev-Jensen C, Canonica W, et al. EAACI/GA2LEN/EDF guideline: management of urticaria.
Allergy. 2006 Mar;61(3):321-31.
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AKUT ASTIM ATAĞI
Prof. Dr. Işıl Barlan, Prof. Dr. Nerin Bahçeciler, Doç. Dr. Cevdet Özdemir

Tanı Kriterleri:
•Daha önceden astım tanısı almış bir olguda öksürük, hırıltı
ve nefes darlığı olması, solunum fonksiyonlarının bozulması
•Fizik muayenede hışıltı (vizing) duyulması

GENEL BİLGİ
Çocukluk çağı astımı, havayollarının çeşitli uyaranlara karşı aşırı duyarlılığı sonucu oluşan,
tekrarlayan, geri dönüşümlü hava yolu tıkanıklığı ile karakterize kronik enflamatuvar bir
hastalıktır. Öksürük ve hışıltı ( vizing ) semptomlarının ortaya çıktığı veya ağırlaştığı, nefes
darlığı ve göğüste sıkışma hissinin belirginleştiği klinik tablo, akut astım atağı olarak
değerlendirilir. Ağır astım atağında vizing duyulmayabileceği de unutulmamalıdır ( sessiz
akciğer ).
KLİNİK BULGULAR
Nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hışıltı, öksürük, fiziksel kapasitede azalma astım atağı
sırasında en sık görülen klinik bulgulardır. Astım atağının şiddetinin belirlenmesi verilecek
tedavi açısından önem taşımaktadır. Astım atağının sınıflandırması Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1:Astım atağının şiddetinin sınıflandırılması

PEF değeri yaşa ve cinse göre değerlendirilir.
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LABORATUVAR BULGULARI
Atak sırasında birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm ( FEV1 % ) ve tepe ekspiryum
akımı ( PEF % ) değerlerinde ve oksijen satürasyonunda ( SaO2 ) azalma olur.
GEREKLİ TETKİKLER
Tanı klinik ve fizik muayene ile konulur. Ancak atağın şiddetinin ve tedaviye cevabın
değerlendirilmesinde oksijen saturasyonu ( SaO2 ), tepe ekspiriyum akımı ( PEF ), birinci
saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm ( FEV1 ) ve kan gazı analizi gibi testler kullanılabilir.
TEDAVİ
Hafif astım atağında tedavi:
Kısa etkili β2 mimetikler:
Salbutamol 0,15 mg/kg/dozunda nebülize yolla verilir ve hasta değerlendirilir. 20 dakika ara
ile 3 kez tekrarlanabilir.
Kortikosteroidler:
Bronkodilatatöre yanıt alınamıyorsa, daha önceki ataklar sistemik kortikosteroidle
düzelmişse, yakın zamanda kortikosteroid almışsa sistemik kortikosteroid kullanılır. Aksi
takdirde hafif atakta kortikosteroid kullanılmaz.
Orta şiddetteki astım atağında tedavi:
Oksijen
Kısa etkili β2 mimetikler:
Salbutamol 0,15 mg/kg/doz 20 dakika ara ile 3 kez nebulizasyon ile verilebilir.
Hasta değerlendirilir, hastanın taburcu olması ya da yatırılmasına karar verilir. Tedavisine her
iki koşulda da kortikosteroid eklenir.
Metilprednizolon: 1-2 mg/kg p.o./i.m.maksimum doz: 60 mg
Ağır astım atağında tedavi:
Oksijen
Kısa etkili β2 mimetikler:
Salbutamol 0,15 mg/kg/doz 20 dakika, 3 kez nebulizasyon ardından değerlendirilir,
Eğer gerekli görülürse 0,5 mg/kg/sa ( 15 mg/saati geçmemek koşuluyla ) devamlı
nebülizasyon yapılabilir.
Metilprednizolon 1-2 mg/kg i.m./i.v. ( Gerek görülürse her 6 saatte bir 1mg/kg/doz
tekrarlanabilir ).
Antikolinerjikler
İpratropium bromide nebulize yolla, oniki yaşından küçüklerde 250 mcg/doz, daha büyük
çocuklarda ise 250-500 mcg/doz şeklinde günde 3-4 kez uygulamak mümkündür.
Hasta değerlendirilir, gerekirse Yoğun Bakım Servinde takibine devam edilir.
Özellikle küçük bebeklerde ve ileri derecede takipnesi olan hastalarda oral beslenme kesilir ve
idame sıvı desteği sağlanır.
Hayatı tehdit edici astım atağı:
Ağır astım atağı tedavisine ek olarak;
Adrenalin 1:1000 konsantrasyonda 0,01 ml/kg/doz i.m., ( maksimum doz: 0,3-0,5 ml )
Gerekirse non invazif mekanik ventilasyon
Ayrıca tedaviye yeterli yanıt vermeyen vakalarda i.v. aminofilin infüzyonu veya magnezyum
sülfat infüzyonu uygulanabilir.
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KOMPLİKASYONLAR
Hastalarda β2 mimetik tedavisine bağlı huzursuzluk, çarpıntı, kas krampları,
hipokalemi görülebilir. Ayrıca antikolinerjik tedaviye bağlı ağızda kuruluk, idrar retansiyonu
görülebilir. Kortikosteroid tedavisine bağlı olarak glukoz metabolizmasında geri dönüşümlü
bozulma, sıvı retansiyonu, yüzde kızarma, kilo alımı görülebilir.

Sonuç, Yorum:
Hastalar atağın şiddetine göre Çocuk Acil Servisi’nde veya Yoğun
Bakım Servisi’nde izlenmelidir.
•Kısa etkili bronkodilatatörlerin verilme sıklığı hastanın bulgularına göre düzenlenmelidir.
•Hastanın kısa etkili β2 mimetik ihtiyacının 3-4 saatte bir olması,
SaO2 > % 90, PEF > % 70 olması ve aktivitesinin rahat olması halinde
taburcu edilebilir.
•Taburcu edilirken aileye evde uygulayacağı tedavi yazılı olarak da
verilir.
•Çocuk Allerji ve İmmünoloji bölümüne ileri tetkik ve tedavi
planlamasının yapılması için konsülte edilmesi gereklidir.

Kaynaklar:
1. Bousquet J, Clark TJ, Hurd S, Khaltaev N, Lenfant C, O'byrne P, Sheffer A. GINA guidelines on asthma and
beyond. Allergy. 2007 Feb;62(2):102-12. Review.
2. National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3 (EPR-3): Guidelines for the Diagnosis
and Management of Asthma-Summary Report 2007.J Allergy Clin Immunol. 2007 Nov;120(5 Suppl):S94-138.
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STRİDORLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Doç.Dr. Bülent KARADAĞ

Tanı Kriterleri
Krup Sendromları
•Üst solunum yolu infeksiyonu bulgularını takiben havlar
tarzda öksürük ve stridor
Epiglottit
•Çok hızlı ilerleyen ÜSYE bulguları
•Yutma güçlüğü, disfoni, ağızdan salya akması, solunum
zorluğu, toksik görünüm
•Havlar tarzda öksürüğün belirgin olması
GENEL BİLGİLER
Krup sendromlarında, çoğunlukla viral ajanlar etken olmakta, akut epiglottitte ise, başta
Haemophilus influenzae olmak üzere bakteriyel etkenler rol almaktadır. Akut epiglottit, klinik
olarak krup sendromlarıyla benzer bulgulara yol açtığından, ayırıcı tanıda düşünülmesi ve tanı
konulduğunda acil olarak tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Krup, en sık 1-6 yaş
arasında görülmekle birlikte, 2 yaş civarında pik yapmaktadır. Akut epiglottit ise, çoğunlukla
2-6 yaş arasında görüldüğü bildirilmesine karşın, her yaşta ortaya çıkabilir. Çocuklarda,
krupun tekrarlaması halinde, başta gastroözefagial reflü ( GER ) ve allerjik hastalıklar olmak
üzere altta yatabilecek çeşitli nedenlerin araştırılması gerekmektedir.
KLİNİK BULGULAR
Krupta, hastalık 2-3 günlük burun akıntısı, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve orta derecede ateş gibi
bulguları takiben, havlar tarzda öksürük ve stridorla ortaya çıkar. Stridor çoğunlukla
inspiratuvardır, ciddi havayolu daralmasında ise bifazik olabilir. Hastanın stridoru ağlamakla
ve ajitasyonla artabilir, sırtüstü yatmakla ve postür değişikliği ile solunum sıkıntısında
değişme olmaz. Genelde hastalık hafif seyirli olup, 3-4 günde kendiliğinden düzelebilir, nadir
olgularda ise hastaneye yatış ve entübasyon gerektirecek derecede ağır seyredebilmektedir.
Epiglottitte ise, hastaların çoğu ÜSYE bulguları ile başvurmakla birlikte, semptomların çok
hızlı ilerlemesi ve 24 saatin içinde toksik tablonun ortaya çıkması tipiktir. Hastanın
semptomları, supraglottik şişme ve havayolu obstrüksiyonları ile ortaya çıkar ve klasik olarak
4 D bulgusu olarak adlandırılan yutma güçlüğü ( Disfaji ), konuşamama ( Disfoni ), ağızdan
salya akıtma ( Drooling ) ve solunum zorluğu ( Dispne ) bulunur. Hasta toksik görünümde
olup, rahat nefes alabilmek için havayolu çapını artırmaya yönelik olarak, oturur ve öne eğilir
durumda, çene öne uzatılıp ekstansiyonda olacak şekilde pozisyon alır ( Tripod pozisyonu ),
sırtüstü yatırıldığında ise solunum zorluğu artar. Hastada 38-40ºC arası ateş görülebilir ve
genellikle lökosit sayıları yükselmiştir. Viral kruptan farklı olarak epiglottitte salya akıtma,
yutma güçlüğü, sırtüstü yatamama ve özel tripod pozisyonunda durma, toksik görünüm ve
ajitasyon vardır, kaba havlar tarzda öksürük genellikle bulunmaz, öksürük daha hafif
şiddettedir.
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LABORATUVAR VE RADYOLOJİ
Tanı genellikle hikaye ve klinik ile konulabilirse de, hastalığın ağır seyrettiği, yüksek ateşin
olduğu ve ayırıcı tanının gerektiği durumlarda hemogram, akut faz reaktanları ve direkt
grafiler yardımcı olabilir. Krupta hafif lökositoz görülebilirse de, lökosit sayısının 20000/mm3
üzerine çıktığı ve akut faz reaktanlarının arttığı durumlarda sekonder bakteriyel enfeksiyon ve
akut epiglottit akla gelmelidir. Krupta hastaların %50’sinde radyolojik bulgular normal
olabilir. Ön-arka yumuşak doku boyun grafisinde subglottik bölgede daralma ( Kalem ucu
görünümü, çan kulesi işareti ) görülürken, akut epiglottitte yan grafide epiglotun kalınlaşması
ve yuvarlaklaşması sonucu başparmak görüntüsü ortaya çıkar. Epiglottitin kesin tanısı direkt
inceleme yoluyla olmakla birlikte, tam havayolu obstrüksiyonu riski olduğu için bu inceleme
sadece ameliyathane ve yoğun bakım şartlarında yapılmalıdır.
TEDAVİ
Viral krupta çoğu hastada hafif derecede tutulum olduğu için, spesifik tedaviye gerek
kalmadan kendiliğinden iyileşebilir ve bu hastalar evde tedavi edilebilirler. Obstrüktif bulgusu
olan daha ağır olgular ise hastanede tedavi edilmelidirler. Tedaviye rağmen klinikte ilerleyici
kötüleşme olması, solunum yetersizliğinin artması ve karbondioksitin yükselmesi, bilinç
bulanıklığı olması durumlarında ise hasta yoğun bakım şartlarında izlenmeli ve gerekirse
entübe edilmelidir.
Oksijen: Orta-ağır olgularda, hastanın oksijen satürasyonunu % 93 üzerinde tutacak şekilde
oksijen desteği sağlanmalıdır. Oksijen, nazal maske ile, karbondioksit retansiyonuna yol
açmayacak biçimde, en az 4 lt/dk hızında verilmelidir.
Soğuk ve nemli buhar: Viral krupta soğuk buharın etkinliği tartışmalıdır. Hastalarda soğuk
buhar denenebilir, fakat klinik durumda rahatlama sağlamıyorsa tedavi bırakılmalıdır.
Adrenalin: Adrenalin, 1/1000’lik solüsyondan 0.5 ml/kg, ( maksimum 5 ml ) sulandırılmadan
20 dakika içinde nebulizatör ile verilmelidir. Adrenalin kullanımı sonrası taşikardi ve ribaund
kötüleşme olabildiğinden, adrenalin verilen hastalar 4-6 saat süresince izlenmelidirler.
Kortikosteroidler: Steroidlerin krupta klinik iyileşmeyi belirgin artırdığı, yoğun bakım ve
entübasyon ihtiyacını azalttığı yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir. Steroidler, sistemik,
oral ya da nebulize olarak kullanılabilirler. Viral krupta, sistemik steroid olarak, yarılanma
ömrü uzun olup tek doz kullanımı yeterli olduğu için genelde deksametazon tercih
edilmektedir. Deksametazon 0.15-0.6 mg/kg dozunda verilebilir ( Maksimum 10 mg ). Oral
alımı tolere edebilecek, kusmayan ve hafif krupu olan hastalarda oral deksametazon tercih
edilmeli, orta ve ağır derecede krupta ise intravenöz deksametazon veya nebulize
budesonide/flutikazon kullanılmalıdır.
Epiglottit düşünülen bir hastada ani gelişebilecek havayolu obstrüksiyonları açısından,
entübasyon için gerekli ekipman ve ventilatör sağlanmalı, hasta yoğun bakım koşullarında,
oksijen satürasyonları ve kan gazları ile izlenmelidir. Hastada strese yol açabilecek sık ağız içi
muayenelerinden kaçınılmalı ve etken olabilecek mikroorganizmaları kapsayan antibiyotik
intravenöz ( IV ) olarak başlanmalıdır. Tedavide ilk seçenek olarak sefuroksim aksetil ya da
sefotaksim, seftriakson gibi 3. kuşak sefalosporinler tercih edilmelidir. Hastanın IV
antibiyotik tedavisi en az 1 hafta sürdürülmeli ya da ateşsiz 2 gün izlemden sonra oral tedavi
ile devam edilmelidir.
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Sonuç, Yorum:
Stridorlu çocuklarda krup ve akut epiglottit ayırıcı
tanısının yapılması önemlidir.
•Tanı,klinik bulgular ve hikaye ile konulabilir.
• Tedavi genel olarak destekleyicidir.
•Epiglottit düşünülen hastalar yoğun bakım koşullarında
izlenmelidir.

Kaynaklar:
1. Asher MI. Infections of the upper respiratory tract. In Taussig ML, Landau LI. Eds: Pediatric Respiratory
Medicine. St.Louis, 1999, Mosby, 531- 547.
2. Hammer J. Acquired upper airway obstruction. Paediatr Respir Rev 2004;5:25-33.
3. Leung AK, Kellner JD, Johnson DW. Viral croup: a current perspective. Pediatr Health Care 2004;18:297-301.
4. Ausejo M, Saenz A, Pham B, et al. The effectiveness of glucocorticoids in treating croup: meta analysis. BMJ
1999;319:595-600.
5. Bjornson CL, Klassen TP, Williamson J, et al. A randomised trial of a single dose of oral dexamethasone for mild
croup. N Engl J Med 2004;351:1306-1313.
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BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİ
Doç. Dr. Bülent Karadağ

Tanı Kriterleri
•Süt çocuklarında viral infeksiyon bulgularıyla beraber
öksürük, hırıltı olması,
•Solunum seslerinde “wheezing” ve kaba raller duyulması,

Genel Bilgi
Akut bronşiyolit iki yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral etkenlerin neden olduğu,
‘wheezing’ ( hışıltı ), öksürük, hızlı solunum, göğüste retraksiyonlar ile karakterize,
bronşiyollerin inflamasyonu ile seyreden bir hastalıktır. İki yaş altındaki çocukların %1020’sinde görülebilir. Sık görülmesi, astıma benzemesi, tekrarlayan bronşiyolitlerin astım ile
ilişkili olması ve süt çocukluğunda ciddi mortalite ve morbidite nedeni oluşturması hastalığın
önemini artırmaktadır.
Bronşiyolit sıklıkla kış aylarında epidemilere yol açar. Daha çok bir yaş altında olmak üzere
özellikle düşük sosyo-ekonomik seviyesi olan ailelerde, kalabalık yaşam koşulları olan, sigara
dumanına maruz kalan ve anne sütü almayan bebeklerde daha sık görülür. En sık etken
respiratuvar sinsityal virus ( RSV )’dir, daha az sıklıkla parainfluenza, influenza, adenovirus
ve human metapnömovirus de hastalığa neden olmaktadır.
Klinik
İlk bulgular burun akıntısı, öksürük ve hafif ateş gibi üst solunum yolu infeksiyonu şeklinde
başlar. Bir-iki gün içerisinde bunu hışıltılı solunum, öksürük, solunum sayısında artış ve
göğüste retraksiyonlar izler. Fizik muayenede solunum sayısı artmıştır, taşikardi vardır.
Dinlemekle akciğerlerde sibilan ronkus ve raller duyulabilir. Ağır vakalarda siyanoz ve apne
görülebilir. Karaciğer kosta kenarını genellikle geçer, bu bulgu akciğerlerdeki aşırı
havalanmaya ya da kalp yetmezliğine bağlı olabilir .
İki aylıktan küçük bebekler, 35. gebelik haftasından önce doğanlar, bronkopulmoner
displazisi ya da konjenital kalp hastalığı olanlar, daha yüksek morbidite ve mortalite riski
taşırlar.
Laboratuvar bulguları
Akut bronşiyolit tanısı öykü ve fizik muayene bulgularıyla konulur, ağır vakalar dışında
radyolojik tetkikler ve etkenin gösterilmesi için laboratuvar incelemelerinin yapılmasına gerek
yoktur. Radyolojik olarak her iki akciğerde havalanma fazlalığı ( yedi kostadan fazla
havalanma, kostaların paralel hale gelmesi, diyaframda düzleşme, mediasten ve kalp alanında
küçülme, yan grafide retrosternal hava mesafesinde artış ), peribronşiyal infiltrasyonlar ve
atelektaziler görülebilir. Şüpheli durumlarda hemogram, CRP bakılabilir. RSV, influenza
virüsü, parainfluenza ve adenovirüsler için solunum yollarının salgılarında enzim
immünoassay ve floresan antikor tekniği gibi hızlı viral diagnostik testler yapılabilir.
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Tablo1’de hastalığın şiddetine göre derecelendirilmesi gösterilmektedir.
Tablo 1. Akut bronşiyolitte hastalığın derecelendirilmesi
Hafif

Orta

Ağır

İyi

İştahsız

Beslenemez

Apne

Yok

Yok

Var

Solunum sayısı/dakika

< 50

50-70

> 70

Nabız/dakika

< 140

140-160

> 160

Retraksiyonlar

Hafif

Orta

Ağır

SaO2

> %93

%86-92

< %85

Yok

Olabilir

Var

-

0.21-0.4

> 0.4

Beslenme

Siyanoz
SaO2 > %93
için gerekli FiO2*
*

FiO2: İnspire edilen havadaki oksijen yüzdesi.

Hastaneye Yatış Kriterleri
Bronşiyolitli hastada aşağıdaki bulgulardan birinin olması, hastaneye yatışı gerektirir.
•Üç aydan küçük bebekler
•Altta yatan kardiyopulmoner hastalık/immün yetmezliği olan bebekler
•Orta ve ağır akut bronşiyolitler
•Akciğer grafisinde atelektazi/konsolidasyon varlığı
•Hiperkarbi
•Yirmidört saat içerisinde acile tekrar başvuranlar
Tedavi:
Akut bronşiyolitin tedavisi destekleyici olup, hastanın hidrasyonunun ve oksijenizasyonunun
düzenlenmesini ve komplikasyonlar açısından yakın izlenmesini içerir.
Oksijen Tedavisi
Hastalığın ağırlığının belirlenmesinde ve izleminde oksijen satürasyonunun izlenmesi
gerekmektedir. Oksijen satürasyonunun % 93’ün üzerinde tutulması önerilmektedir, böylece
doku hipoksisi, kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısının artması önlenmiş olur. Bu amaçla
nemlendirilmiş oksijen nazal kanülle ( maksimum akım hızı 2 L/dakika ) ya da maske ile
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( minimum akım hızı 4 L/dakika ) verilebilir. Beslenmesi de iyi olan bir bebekte oksijen
satürasyonunun oda havasında %93 ve üzerinde seyretmesi taburculuk için yeterlidir.
Beslenme ve Sıvı Tedavisi
Bebekler tolere edebildiği sürece beslenmeye devam edilir. Özellikle anne sütünün devamı
çok önemlidir, ancak orta ve ağır bronşiyolitli hastalarda beslenmeyle solunum sıkıntısının
artması ve aspirasyon riski nedeniyle intravenöz ( IV ) sıvı tercih edilmelidir.
Bronkodilatör Tedavi
Beta-2 selektif adrenerjikler ve antikolinerjik ilaçlar gibi bronkodilatörler bronşiyolitin
tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Etkinlikleri konusunda tartışmalar olmakla
birlikte genel olarak, bronkodilatörlerin bronşiyolitli çocuklarda komplikasyonları ve
hastanede kalış süresini azalttığı düşünülmektedir. Beta-2 adrenerjikler semptom skorunda
sınırlı ve kısa süreli bir düzelme sağlamaktadırlar. Bu amaçla salbutamol 0.15 mg/kg/doz
olarak 3 cc serum fizyolojik içerisinde nebülizer cihazla verilebilir. Eğer hasta salbutamolden
yarar görürse 4-6 saatte bir aynı dozda verilebilir. Epinefrinin diğer bronkodilatatörlerden
daha yararlı olduğunu bildiren çalışmalar vardır. Antikolinerjiklerin ise bronşiyolit
tedavisinde etkinliği gösterilememiştir. Bununla birlikte ipratropium bromür yoğun bakım
tedavisi gerektiren hastalarda nebülize olarak 6 saatte bir 250 mcg dozunda denenebilir.
Kortikosteroid Tedavisi
Steroidlerin gerek inhale gerekse de sistemik formlarının bronşiyolit tedavisindeki yeri
oldukça tartışmalıdır. Daha önce reaktif hava yolu hastalığı olduğu bilinen ve diğer tedavilere
karşın yanıt alınamayan olgularda, ya da hastalığın şiddetinin orta ya da ağır olduğu
durumlarda, prednizolon 1-2 mg/kg dozunda 2-3 gün boyunca denenmelidir.
RSV infeksiyonlu hastalarda ağır septisemi ve pnömoni gibi ciddi bakteriyel infeksiyonlara
rastlanmaz. Bundan ötürü bronşiyolit tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Bununla birlikte
eğer bakteriyel infeksiyon şüphesi doğuracak yüksek ateş, lober infiltrasyon, belirgin
lökositoz gibi bir durum varsa tedaviye antibiyotik eklenebilir. Soğuk buhar tedavisi
bronşiyolitte yararlı değildir; ayrıca nozokomiyal pnömoni riskini de artırabilir.

Sonuç, Yorum:
•Bronşiyolitler, çocuklarda acile en sık başvuru nedenlerinden biridir.
•Tanısı genellikle öykü ve fizik muayne ile konulabilir.
•Hastalar bronşiyolit derecesine değerlendirilmeli
ve tedavileri planlanmalaıdr.

Kaynaklar:
1. American Academy of Pediatrics. Diagnosis and Management of Bronchiolitis. Pediatrics 2006; 118: 1774-1793.
2. Balfour I, Openshaw P: Viral infection. In Silverman M. Ed: Childhood Asthma and Other Wheezing Disorders. 2.
ed., London, 2002: 205-221.
3. Çokuğraş H, Karadağ B, Dağlı E ve ark. Akut bronşiyolit tanı ve tedavi rehberi. Toraks Dergisi 2002; 3: 29-35.
4. Hodge D, Chetcuti PAJ. RSV: management of the acute episode. Paed Respir Rev 2002; 1:215-20.
5. Wohl MEB. Bronchiolitis. In: Chernick V, Boat TF, eds. Kendig’s Disorders of the
6. Respiratory Tract in Children, 7 th edition, Philadelphia: W.B Saunders, 2006: 423-432.
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PNÖMONİ
Doç. Dr. Bülent Karadağ

Tanı Kriterleri
•Ateş, öksürük, dispne ve taşipne
•Oskültasyonda raller duyulması
•Akciğer grafisinde infiltrasyon olması

Genel Bilgi
Çocukluk yaş grubunda görülen pnömoniler, tüm yaş gruplarında görülen pnömonilerin
%37’sini oluşturur. Çocukluk çağında pnömoni insidansı 1-5 yaşlarda en yüksek düzeye
ulaşır ve bu yaş grubunda erkek çocuklarda daha sık görülür. Küçük çocuklarda viral etkenler
daha sık görülürken, büyük çocuklarda bakteriyel etkenler ön plandadır. S. pneumoniae
neonatal dönemden sonra tüm çocukluk yaş grubunda pnömoninin en sık görülen bakteriyel
nedenidir.
Klinik Bulgular
Çocuklarda pnömoni tanısını düşündüren en kuvvetli belirtiler ateş ve öksürükle birlikte
takipnenin varlığıdır. Takipne, alt solunum yolu enfeksiyonlarını üst solunum yolu
enfeksiyonlarından ayıran en temel bulgudur. Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ )'nün yaşa göre
takipne ölçütleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Takipneyi değerlendirirken çocuk sakin olmalı ve
tam bir dakikalık sayım yapılmalıdır. Vücut ısısının her 10°C artışı solunum hızında dakikada
3-4 soluk artışa neden olur. Parapnömonik effüzyon varlığında gelişen, tek taraflı ve soluk
almakla artan göğüs ağrısı önemli bir belirtidir. M. pneumoniae infeksiyonunda sıklıkla
başağrısı, miyalji, fotofobiyi takiben şiddetli kuru bir öksürük gelişir. Viral pnömonilerde
viral enfeksiyonla ilişkili belirtiler ( farenjit, burun akıntısı, ishal vb. ) bulunur. Genel durum
iyidir ve toksik görünüm yoktur.
Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında, takipne, dispne, göğüs duvarında
çekilmeler, burun kanatlarının solunuma katılımı, hırıltı ve siyanoz gibi solunum güçlüğü
bulgularının varlığı, ateş veya öksürüğe göre daha özgül klinik bulgulardır. Fizik muayenede
raller, bronşial sesler, perküsyonda matite, vokal fremitus artışı ve plevral sürtünme sesi gibi
bulgular bulunabilir.
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Tablo 1. Yaşa Göre Solunum Sayıları ve Takipne Ölçütleri ( DSÖ )
Yaş
0-2 ay

Normal Solunum Hızı
(Solunum sayısı/dakika)
40-60

Takipne sınırı
(Solunum sayısı/dakika)
60

3-11 ay

25-40

50

12-59 ay

20-30

40

> 5 yaş

15-25
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Komplikasyonlar
•Parapnömonik plevral effüzyon, bakteriyel pnömonili hastaların % 40’ında gelişir.
•Ateşi düşmeyen hastalarda ampiyem gelişiminden kuşkulanılmalıdır.
•S.aureus’a bağlı pnömonilerde pnömatosel ve pnömotoraks gelişimi görülebilir.
Laboratuvar Bulguları
Hastane koşullarında yatarak tedavi edilmesi gereken ve klinik olarak pnömoni düşünülen
hastalarda, tanı radyolojik olarak doğrulanmalıdır. Ağır ve çok ağır klinik bulguları olan ve
hastaneye yatırılan pnömonili çocuk hastalarla, komplike klinik gidişi olan hastalarda ve
salgınlarda, etken mikroorganizmanın belirlenmesi amacıyla mikrobiyolojik incelemeler
yapılmalıdır.
Radyolojik Değerlendirme
Lober pnömoni çoğunlukla pnömokok kaynaklıdır. Günlük klinik uygulamada, alveoler
infiltrasyonlar, pnömokoksik pnömoni gibi tipik bir bakteriyel pnömoni kanıtı, interstisyel
infiltrasyonlar ise, viral ya da mikoplazma ve klamidya gibi atipik bir bakteriyel pnömoni
kanıtı olarak değerlendirilir. M.pneumonia ve viruslar bronş ağacının dalları boyunca diffüz
olarak yayılarak bronkopnömonik infiltrasyona da neden olabilirler.
Mikrobiyoloji
Gram boyama: Pnömoni tanısı almış 10 yaşından daha büyük çocuklar ve adölesanlardan iyi
bir balgam örneği elde edilebilir. Genellikle iyi bir balgam örneğinde mikroskopta küçük
büyütmede ≥ 25 polimorf nüveli lökosit, ≥ 10 epitel hücresi bulunmalıdır.
Kan kültürü: Pnömonili çocuklarda kan kültürü pozitifliği tanıyı doğrulayan bir test
olmasına karşın, pnömonide bakteriyemi oranı %10’un altındadır. Ancak bakteriyel pnömoni
düşünülen bütün ateşli hastalardan kan kültürü alınmalıdır.
Nazofaringeal kültür: Nazofaringeal sürüntü örneklerinde üreyen bakteriyel
mikroorganizmalar genellikle nazofaringeal taşıyıcılığı ya da kolonizasyonu yansıttıklarından,
alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etyolojik ajanları doğru olarak göstermezler. Bu
nedenle alt solunum yolu enfeksiyonlarında nazofaringeal kültür almaya gerek yoktur.
Viral etkenler: Respiratuvar sinsisyal virus ( RSV ), parainfluenza tip 1, 2 ve 3, influenza tip
A ve B, ve adenoviruslar için hızlı antijen testleri mevcuttur. 18 ay altındaki çocuklarda
nazofaringeal aspiratlarda veya nazal yıkantı suyunda yapılan hızlı antijen testleri, viral
pnömonideki etyolojiyi saptamada yüksek özgüllüğe sahiptir.
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Akut Faz Reaktanları
Bakteriyel ve viral enfeksiyonların ayırt edilmesinde yaygın olarak kullanılan özgül olmayan
konak yanıtı belirteçleri arasında lökosit sayısı, mutlak nötrofil sayısı, eritrosit sedimentasyon
hızı, serumda C- reaktif protein ve serumda prokalsitonin bulunmaktadır.
Nabız Oksimetresi
Hastalığın şiddetini belirlemede, daha büyük çocuklarda, solunum sayısının > 50 soluk/dk
olması, SpO2 ≤ %92 ve siyanoz, solunum güçlüğü, hırıltı, dehidratasyon bulguları önemli
ölçütlerdir. Hastanede yatırılarak izlenen hastalarda SpO2 > %92 sürdürülemiyorsa, hasta
şokta ise, ciddi solunum güçlüğü bulguları ve/veya arteriyel kanda karbondioksit basıncında
artış varsa, tekrarlayan apneler, düzensiz yüzeyel solunum bulunuyorsa, bu hastalar yoğun
bakım ünitesinde izlenmelidir.
Tedavi
Hafif solunumsal belirti ve bulguları olan çocuklar ayaktan evde tedavi edilebilir. Ancak
hipoksemisi olan bütün çocuklar mortalite riski nedeniyle hastanede tedavi edilmelidir. Üç
aylıktan küçük pnömonili bütün çocuklar hastaneye yatırılmalıdır. Antibakteriyel ilaç
seçiminde hastanın yaşı, klinik tablo ve o bölgedeki başlıca patojen bakterilerin direnç
kalıpları temel alınmalıdır ( Tablo 2 ). Bütün olgularda birinci tedavi seçeneği her yaştaki
pnömonide etken olan S.pneumoniae’ya karşı etkili bir anti-bakteriyel ilaç olmalıdır.
Çocuklarda pnömoni tedavisinde genel önlemler, sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması ve
varsa hipoksemiye karşı oksijen tedavisidir. Oda havasında nabız oksimetresinde oksijen
satürasyonu %92’nin altına düşen bütün hastalara, nazal kanül ya da maske ile oksijen
verilmelidir.
Tedavi Süresi
Toplum kökenli pnömonilerde antibiyotik tedavisi komplike olmayan hastalarda genellikle 710 gündür. Yenidoğan döneminde özellikle gram-negatif mikroorganizmalarla oluşan
enfeksiyonlarda tedavi süresi 14-21 gün olmalıdır. Ayaktan tedavi edilen hastalar tanıdan
sonra 48-72 saat içinde yeniden değerlendirilmelidir. Belirtileri düzelmeyen veya tanıdan 48
saat sonra ateşi düşmeyen hastalarda, yetersiz veya uygun olmayan antibiyotik tedavisi,
ampiyem ve abse gibi bir komplikasyon gelişimi ya da altta yatan ek hastalık düşünülerek
hasta yeniden değerlendirilmelidir.

32

Tablo 2. Pnömonilerde Antibiyotik Tedavisi
Hastanede tedavi
Yaş

Ağır pnömoni

Çok ağır pnömoni

Ampisilin IV + Aminoglikozit

Ampisilin IV + Sefotaksim
± Aminoglikozit

Hasta afebrilse
(C.trachomatis için):
Oral makrolid

Sefuroksim veya
Sefotaksim/Seftriakson
± Makrolid (C.trachomatis için)

Sefuroksim veya
Sefotaksim/Seftriakson

Amoksisilin veya
Penisilin prokain

Penisilin G/Ampisilin veya
Sefuroksim

Sefuroksim veya
Sefotaksim/Seftriakson

Penisilin prokain /
Amoksisilin
ve/veya Makrolid

Penisilin G/Ampisilin
ve/veya
Makrolid

Sefuroksim veya
Sefotaksim/Seftriakson ±
Makrolid

Hafif Pnömoni

0-3 hafta

3 hafta-3 ay

4ay-5 yaş

>5 yaş

Hastaneye yatır

Sonuç, Yorum:

•Pnömoniler, çocukluk çağında önemli bir mortalite nedenidir.
•Tanıda ateş ve öksürüğün yanısıra takipne varlığı önemlidir.
•Erken tanı ve tedavi ile komplikasyonlar önlenebilir.

Kaynaklar:
1. British Thoracic Society. Evidence-based guidelines for the management of community aquired pneumonia in
childhood [online]. http://www.brit-thoracic.org.uk (accessed 30/5/03)
2. Kocabaş E, Yalçın E, Akın L, ve ark. Çocukluk Çağında Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi.
Erişkin ve Çocuklarda Toplum Kökenli Pnömoniler ve Akut Bronşiolit Tanı ve Tedavi Rehberleri. Toraks Dergisi
2002; 3:19-30.
3. Korppi M. Community-Aquired Pneumonia in Children. Issues in Optimizing Antibacterial Treatment. Pediatr
Drugs. 2003;5:821-832.
4. McIntosh K. Community-acquired pneumonia in children. N Eng J Med. 2002; 346: 429-437.
5. Zar HJ. Pneumonia in HIV-infected and HIV-uninfected children in developing countries: epidemiology, clinical
features and managment. Curr Opin Pulm Med. 2004; 10: 176-182.
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YABANCI CİSİM ASPİRASYONU
Doç. Dr. Bülent Karadağ

Tanı Kriterleri:
•Ani aspirasyon ve solunum sıkıntısı, öksürük hikayesi
•Solunum seslerinde tek taraflı azalma veya hışıltı (wheezing)
duyulması
•Akciğer grafisinde tek taraflı havalanma artışı veya atelektazi

Genel Bilgi
Yabancı cisim aspirasyonu ( YCA ) çocukluk yaş grubunun önemli morbidite ve mortalite
nedenlerinden birisidir. YCA’nın en sık görüldüğü yaş grubu 1 ila 3 yaş arasıdır. Yiyeceklerin
çocukların ağızlarına büyük parçalar halinde uygunsuz şekilde hazırlanarak verilmesi veya
YCA için riskli objelerin çocukların etrafında bulunması YCA’yı kolaylaştırmaktadır.
Fındık, çekirdek, fıstık, ceviz, elma, havuç ve diğer sert gıdalar çocuklarda en sık aspire
edilen besin maddeleridir. Ülkemizde sıkça aspire edilen diğer bir YC ise toplu iğnedir.
Türbanı iğnelemek için ağza alınan iğne özellikle genç kızlar tarafından ani bir inspiryum ile
aspire edilebilmektedir.
Klinik Bulgular
Hastaların doktora başvurularındaki başlıca neden aspirasyon hikayesidir. Bazı hastalar
tamamen semptomsuz olabilirken, bazı hastalar ise ani başlayan solunum sıkıntısı ile
başvurabilir. Hastaların çoğunda zaman zaman öksürük, “wheezing”, stridor, nefes darlığı,
siyanoz, retraksiyon, hemoptizi gibi nonspesifik solunum sistemi bulguları saptanır. Tanının
gecikmesindeki en önemli faktör YCA öyküsünün olmamasıdır.
Yabancı cisim şüphesi olan bir hastanın değerlendirmesinde detaylı bir hikaye alınması ve
fizik muayene, ilk basamaktır. Çocukla ilgilenen kişiler ve kardeşleri ani başlayan öksürük ve
nefes alamama gibi semptomlar açısından sorgulanmalıdır. Ani başlayan nefes alamama,
boğulma hissi, YCA’nın saptanmasında yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir.
Fizik muayenede solunum sırasında akciğerlerin ekspansiyonunda asimetri olması,
oskültasyon ile solunum seslerinin azalmış olması ya da yokluğu, wheezing varlığı
saptanabilir. Üst solunum yolu obstruksiyonunu düşündüren stridor, dispne ve ses değişikliği
de YCA bulgusu olabilir. Fizik muayenenin tamamen normal olması yabancı cisim tanısını
ekarte ettirmez. YCA olan hastaların % 12-40’ında fizik muayene normal olabilir .
Radyoloji
Anormal bulgular var ise akciğer grafisi tanıda oldukça yardımcıdır. Bununla birlikte YCA
olan çocukların %7-30’unda akciğer grafisi normal olabilir. İki akciğer arasında havalanma
farkı görülebilir. YC’lerin çoğu radyolüsen olduğu için saptanabilmesi için özel teknikler
gerekebilir. Çekilen akciğer grafisi normal olan, nefes tutmasını bilen hastalarda
inspiryum/ekspiryum filmi çekilmesi tanı için yararlı olabilmektedir.
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Tedavi
Akut hava yolu obstrüksiyonuna yol açan bir YCA’na tanık olunduğunda hızla Heimlich
manevrası uygulanmalıdır. Bu manevra bir yaşından büyük çocuklar için tavsiye edilir. Bir
yaşından küçük çocuklar için ise göğüs ve sırta arka arkaya yapılan vuruşlar uygulanmalıdır.
YCA şüphesi olan bir çocukta körlemesine parmak ile YC’yi çıkarmaya çalışmak uygun
değildir. Yapılan manüplasyon ile YC farenksi tamamen tıkayarak parsiyel bir obstruksiyonu
tam bir obstrüksiyon haline dönüştürebilir.
Bronkoskopi
YCA öntanısı alan her çocuğa, tıbbi bir kontrendikasyon yoksa, mümkün olan en kısa
zamanda YC çıkarılması için rijid bronkoskopi uygulanmalıdır.
Erken dönemde tanı ve tedavi, YCA morbidite ve mortalitesinin önlenmesi için önemlidir.
YCA için tipik hikaye, fizik muayene ya da radyolojik bulguların yokluğunda bile persistan
solunum sistemi bulguları bulunan, medikal tedaviye yanıtsız hastalarda YCA ayrıcı tanıda
akılda bulundurulmalı ve gerekiyorsa fleksibıl bronkoskopi yapılmalıdır. YCA’larının
farkedilmeyip uzun dönem kaldığı çocuklarda astım ve bronşiektazi gibi uzun dönem
komplikasyonlara sık rastlanmaktadır. YCA’larının önlenebilmesi amacı ile özellikle
ebeveynlerin eğitimi için programlar düzenlenmeli, aspire edilme olasılığı bulunan
oyuncaklar üzerine mutlaka uyarı etiketler yerleştirilmelidir.

Sonuç, Yorum:
•İlk üç yaşta ani gelişen solunum sıkıntısında akılda tutulmalıdır.
•Aspirasyon şüphesi olan hastalarda mutlaka bronkoskopi
yapılmalıdır.
•Erken tanı ile morbidite ve mortalite önlenebilir.

Kaynaklar:
1. Çiftçi AO, Bingöl-Koloğlu M, Şenocak ME, et al. Bronchoscopy for evaluation of foreign body aspiration in
children. J Pediatr Surg 2003; 38: 1170-1176.
2. Karakoç F, Karadağ B, Akbenlioğlu C, et al. Foreign body aspiration: what is the outcome? Pediatr Pulmonol.
2002; 34: 30-36.
3. Kıyan G, Uygun I, Karadag B, et al. Foreign body aspiration in children. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2004; 12 :
128-133
4. Tokar B, Ozkan R, İlhan H. Tracheobronchial foreign bodies in children: Importance of accurate history and plain
chest radiography in delayed presentation. Clin Radiol. 2004; 59: 609-615.
5. Wagner MH. Foreign body aspiration. In: M.Loughlin G, Eigen H. Eds: Respiratory Disease in Children.
Diagnosis and Management. Baltimore, 1994, Williams and Wilkins, 343-350.
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AKUT KALP YETERSİZLİĞİ
Doç. Dr. Figen Akalın

Tanı kriterleri:
Tanı esas olarak klinik bulgularla konur.
Öyküde;
•Yenidoğan ve süt çocuklarında beslenememe, emerken
yorulma, terleme, hızlı nefes alma tartı kaybı veya yeterli tartı
alamama, büyüme geriliği bulunur.
•Büyük çocuklarda egzersiz kapasitesinin azalması, çabuk
yorulma, dispne, ortopne, nokturnal dispne bulunabilir.
Tanım:
Kalbin periferik dokuların ihtiyacı olan oksijen ve metabolitleri sağlamak için gerekli kanı
pompalayamaması durumuna ”kalp yetersizliği” adı verilir. Akut ya da kronik kalp
yetersizliği şeklinde ortaya çıkabilir. Kalple ilgili yada kalp dışı nedenlerle ortaya çıkabilir.
Kalp yetersizliğine sıklıkla yol açan hastalıklar yaş gruplarına göre değişkenlik gösterir.
Konjenital kalp hastalıkları, kardiyomiyopatiler, aritmiler, akut romatizmal ateş ve
romatizmal kalp hastalıkları, miyokardit, enfektif endokardit, postoperatif hemodinamik
bozukluklar, iskemi gibi kalp hastalıklarının yanısıra anemi, hiperviskozite, böbrek
yetersizliği, kronik akciğer hastalıkları, pulmoner hipertansiyon, hipertiroidi, hipotiroidi,
adrenal yetmezlik gibi endokrin hastalıklar ve metabolik bozukluklar da kalp yetersizliği
sebebi olabilir.
Fizik muayenede;
•Miyokard performansının bozulmasına bağlı olarak; sinüs taşikardisi, galo ritmi, zayıf
nabız, periferik dokularda solukluk, soğukluk ve terleme, kapiller dolumun bozulması,
pulsus alternans, pulsus paradoksus
•Pulmoner venöz konjesyona bağlı olarak; taşipne, dispne, hışıltı, subkostal,
interkostal çekilmeler, burun kanadı solunumu, rallerin duyulması ve hafif siyanoz
•Sistemik venöz konjesyona bağlı olarak; hepatomegali, venöz dolgunluk, ödem
görülür.
Laboratuvar Bulguları
Tanı esas olarak klinik bulgularla konulur.
Yardımcı laboratuvar tetkikleri tablonun ağırlığını belirlemekte ve altta yatan patolojiyi
belirlemekte yararlı olabilir:
TelekardiyogramKalp gölgesi büyüktür. Pulmoner vasküler gölgeler artmıştır.
Kardiyotorasik oran: Büyük çocuklarda >0.5
Süt çocuklarında >0.55
Yenidoğanda>0.6
EKG- Tanı koydurucu değildir, altta yatan hastalığa bağlı değişiklikler görülür.
Tam kan sayımı- Anemi varlığı önemli
Tam idrar tetkiki- İdrar dansitesi↑, albüminüri, hematüri
Kan gazları- Respiratuvar asidoz veya alkaloz, metabolik asidoz görülebilir.

36

Elektrolit düzeyleri- Dilüsyonel hiponatremi, hipokloremi bulunabilir.
Serum BNP, ProBNP düzeyleri yüksektir.
Ekokardiyogram- Altta yatan kalp hastalığının tanısı, ventrikül fonksiyonlarının
değerlendirilmesini sağlar.
Bazı hastalarda nedene yönelik olarak kateter anjiyografi, radyonüklid çalışmalar, MR
gerekebilir.
Tedavi
•Altta yatan nedenin ortadan kaldırılması
( Örneğin kojenital kalp hastalığının cerrahi tedavisi )
•Ortaya çıkaran nedenin ortadan kaldırılması
( Örneğin araya giren enfeksiyonların, aneminin, aşırı sıvı yüklenmesinin ortadan
kaldırılması )
•Kalp yetersizliğinin kontrol altına alınması ( asıl tedavi yaklaşımını oluşturur. )
I-Su ve tuz retansiyonunun azaltılması
Diüretikler

Furosemid

1 mg/kg/doz iv, im
2-5mg/kg/gün oral

Klorotiazid
Hidroklorotiazid
Spironolakton

20-40 mg/kg/gün
2-5 mg/kg/gün
1-2 mg/kg/gün

Uzun süreli diüretik kullanımı elektrolit ve asit-baz dengesizliklerine yolaçabilir. Furosemid
ve tiazid grubu diüretikler potasyum kaybettirir. Bu hastalarda hipokalemi özellikle digoksin
toksisitesini artırması yönünden önem taşır. Potasyum desteği verilmesi ya da potasyum
koruyucu bir diüretik olan spironolakton ile kombine tedavi verilebilir.
II-Kalbin kontraktilitesinin artırılması
İnotropik ajanlar
Digoksin (total doz)
Prematürelerde
0.02-0.025 mg/kg
Yenidoğanda
0.03-0.04 mg/kg
İnfant/ çocuk
0.04-0.06 mg/kg
Adolesan/erişkin
1-1.5 mg
Acil digitalizasyon için başlangıçta total dozun yarısı, 12 saat ara ile ¼’ü iki kez
verilerek 24 saatte digitalizasyon tamamlanır, daha sonra idameye geçilir.
İdame dozu total dozun 1/4 veya 1/5’idir. Günde iki veya tek dozda verilebilir.
İV digitalizasyon için doz oral dozun %75’ idir.
Hiçbir hastada erişkin dozu aşılmamalıdır.
Digoksin damlanın 60 damlası 1 mg, 1 tablet Digoksin 0.25 mg dır.
Beta agonist ilaçlar (Katekolamin türevleri):
İsoproterenol
0.012-1 mcg/kg/dak iv.
Dopamin
10-20 mcg/kg/dak iv.
Dobutamin
2-20 mcg/kg/dak iv. Farklı dozlarda farklı etki görülür.
3-5 microgr/kg/dak renal perfüzyon artışı
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Adrenalin

5-10 microgr/kg/dak inotropik
10-20 microgr/kg/dak vazokonstrüksiyon
0.1-1 microgr/kg/dakika

Fosfodiesteraz inhibitörleri:
Amrinon
0.75 mg/kg yükleme , 5-10 mcg/kg/dak idame.
Milrinon
50 mikrogr/kg yükleme, 0.35-0.75 microg/kg/dak
III-Kalp üzerindeki yükün azaltılması
Vazodilatörler
Hidralazin

oral 0.25- 1mg/kg/doz
max 7 mg/kg/gün
iv 1.5 mcg/kg/dak
Nifedipin
0.1-0.3 mg/kg/doz
Nitrogliserin 0.5-10 mcg/kg/dak iv
Nitroprussid 0.5-10 mcg/kg/dak iv
Prazosin
0.01- 0.05 mg/kg/doz
Kaptopril
YD
0.1-0.5 mg/kg/doz q8-12 saat ( max 4 mg/kg/gün )
İnfant 0.1-0.2 mg/kg/doz q 6-12 saat( max 6 mg/kg/gün )
Adolesan 6.25-12.5 mg/doz oral q8-12 saat (max 50-75mg/doz)
Enalapril
0.1mg/kg/doz ( günde 1-2 kez )
Beta bloker ajanlar:
Karvedilol
0.08 mg/kg/gün po ile başlanır, haftada bir doz artırılarak
hastanın tolere edebildiği doza ya da en fazla 0.5 mg/kg/gün dozuna çıkılır.
Metoprolol 0.1 mg/kg/doz po ( günde iki doz )- 0.9 mg/kg’ a çıkılabilir

Genel önlemler:
Pozisyon verilmesi
Oksijen
Sedasyon ( Morfin 0.1- 0.2 mg/kg/doz sc , 4 saatte bir tekrarlanabilir. )
Sıvı ve tuz kısıtlanması
Günlük tartı takibi
DİGOKSİN ENTOKSİKASYONU
Digoksin etkisi

Kalp hızında azalma
Ateş ve uyarıya azalmış taşikardik cevap
EKG’de PR uzaması, QT kısalması, ST, T değişiklikleri
Digoksin toksisitesi Bulantı, iştahsızlık, kusma, ishal
Görme bozuklukları
EKG’ de 2.°C AV blok, Geniş QRS, Ventriküler aritmiler,
bradikardi, SVT
Toksisiteyi artıran durumlar
Böbrek yetmezliği
Hipokalemi
Hiperkalsemi
Hipomagnezemi
Miyokardit
Prematürite
Quinidine, Verapamil, Amiodaron, İndometazin, Eritromisin, Tetrasiklin atılımı geciktirir.
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Vazodilatörler, Kolestiramin, Neomisin atılımı hızlandırır.
TEDAVİ:
Digoksin kesilmesi, serum Digoksin düzeyinin bakılması
Devamlı hemodinamik ve elektrokardiyografik monitorizasyon
Hipokalemi, hipomagnezemi gibi elektrolit dengesizliklerinin düzeltilmesi
Aritmilere yönelik spesifik tedavi ( Örn. Taşiaritmiler için Lidokain, bradikardi için
Atropin ya da pacemaker uygulaması)
Digoksin immune Fab ( DIGIBIND )- Türkiyede bulunmuyor.
Her ampul 0.6 mg Digoksin bağlar.
20 kg altındaki çocuklarda 1 ampul
Erişkinler 6 ampul
Alınan total doz / 0.6= Ampul sayısı

Sonuç, Yorum:
Kalp yetersizliği kontrol altına alındıktan sonra altta
yatan nedene yönelik tedavi planlanmalıdır.

Kaynaklar:
1. Park K. M. Pediatric Cardiology for Practitioners (5th edition). Mosby Elsevier. Philadelphia; 2008, pp:461-473
2. Bernstein D. Heart failure. In Nelson Textbook of Pediatrics (17th edition) Behrman RE, Kliegman RM, Jenson
HB (eds). Saunders, Philadelphia 2004, pp:1582-1586
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SİYANOZ
Doç. Dr. Figen Akalın

Tanı Kriterleri:
Cilt ve mukozalarda görülen mavimsi-mor renk değişikliğidir.
Kandaki redükte Hemoglobin miktarının 5gr/dl’nin üzerinde olması
siyanozun görünür hale gelmesini sağlar.

Anemisi olan hastalarda siyanoz daha zor fark edilirken, polisitemisi olanlarda daha kolay
farkedilir.
Siyanotik yenidoğan acil bir durumdur ve en kısa zamanda kardiyak patolojinin ekarte
edilmesi zorunludur. Kesin tanının konulmasına kadar geçen sürede duktusun açık tutulması
için Prostaglandin 0.05 mikrogr/kg/dak ile devamlı infüzyona başlanması gerekir.
Periferik ve santral siyanoz olmak üzere iki tip siyanoz sözkonusudur:
Santral siyanoz:
Konjenital siyanotik kalp hastalıklarında ve akciğer hastalıklarında görülen siyanoz
tipidir. Kandaki parsiyel oksijen basıncı düşüktür. Siyanoz daha çok mukozalarda, dilde ve
konjuktivada görülür. Ekstremiteler sıcak ve periferik perfüzyon iyidir.
Periferik siyanoz:
Periferik perfüzyonun bozulmasına bağlı olarak ekstremitelerin uç kısımlarında
görülen siyanozdur. Kandaki parsiyel oksijen basıncı normaldir. Ekstermiteler soğuk, kapiller
dolum bozulmuştur. Sepsis, şok, soğuğa maruz kalma ve yenidoğan bebeklerde fizyolojik
akrosiyanoz nedenleri arasında yeralır.
Santral siyanozun yenidoğan ve sütçocukluğu dönemindeki en önemli nedenleri kardiyak ve
pulmoner nedenlerdir. Bunların klinik bulgularla ayırdedilmeye çalışılması uygun yaklaşımın
seçilmesi ve önceliklerin belirlenmesi açısından önem taşır.
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KARDİYAK

PULMONER

Ağlama ile siyanoz artar

Ağlama ile siyanoz azalır

Sakinken hasta rahat görünür

Solunum

sıkıntısı,

subkostal

interkostal

çekilmeler vardır
Anormal EKG

Normal EKG

Kardiyomegali, anormal telekardiyogram

Kalp

gölgesi

normal,

akciğerlerde

infiltrasyon/buzlu cam vs.
Normal PCO2

CO2 retansiyonu

Metabolik asidoz bulunabilir

Respiratuvar asidoz

%100 O2’ye cevap yok

%100 O2’ ye cevap var

Üfürüm duyulabilir

Kardiyak muayene normal

(Duyulmaması kalp hastalığını dışlamaz)
Hiperdinamik prekordium
Tdv:

Prostaglandin

E1

0.1

mcg/kg/dak Tdv: Oksijen, solunum desteği, sürfaktan

Kardiyoloji konsültasyonu, Ekokardiyografi

Akciğer hst’na yönelik diğer önlemler

Hiperoksi testi:
Hastaya %100 Oksijen verilir ve kan gazı tekrarlanır. Parsiyel arteriyel oksijen basıncında
artış olması pulmoner nedenli siyanoz düşündürür. Parsiyel oksijen basıncında artış
saptanmazsa siyanotik kalp hastalığı düşünülmelidir.
Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarının Ayırıcı Tanısı:
I-Pulmoner kan akımını artıran konjenital kalp hastalıkları:
a) EKG de sağ ventrikül hipertrofisi:
Büyük arterlerin transpozisyonu
Total anormal pulmoner venöz dönüş ( obstruktif tip )
Çift çıkışlı sağ ventrikül+VSD ( Taussig Bing Anomalisi )
Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu
b) EKG de sol/kombine ventriküler hipertrofi
Trunkus arteriozus
Tek ventrikül ( Pulmoner stenozu olmayan )
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Büyük arter transpozisyonu+VSD
Polispleni sendromu
II- Pulmoner kan akımını azaltan Konjenital kalp hastalıkları
a) EKG de sağ ventrikül hipertrofisi
Fallot Tetralojisi
Çift çıkışlı sağ ventrikül ve pulmoner stenoz
Aspleni sendromu
b) EKG de sağ dal bloğu
Ebstein anomalisi
c) EKG de sol ventrikül hipertrofisi
Triküspid atrezisi
Pulmoner atrezi
d) EKG de kombine ventrikül hipertrofisi
Büyük arter transpozisyonu+Pulmoner stenoz
Trunkus tipII, tipIII
Tek ventrikül + pulmoner stenoz
Acil Yaklaşım:
Laboratuvar tetkikleri:
Hemogram, Kan gazı, elektrolit
Telekardiyogram
EKG
Klinik ve laboratuvar bulguları ile kalp hastalığı düşünüldüğü takdirde kardiyoloji
konsültasyonu ve ekokardiyografik inceleme yapılmalıdır.
Tedavi:
Prostaglandin E1:
Yenidoğan döneminde ciddi siyanozla başvuran ve konjenital kalp hastalığı düşünülen
bebeklerde 0.05-0.1 microgr/kg/dak ile intravenöz infüzyona başlanmalıdır. İlacın apne etkisi
olduğundan hasta entübe edilmeli ve mekanik ventilasyona başlanmalıdır. İstenen etki elde
edildiğinde doz 0.01 microgr/kg/dakika ya kadar yavaş yavaş azaltılabilir. Etki görülmezse
0.4 microgr/kg/dakika dozuna kadar çıkılabilir. Bu tedaviye hastanın kesin tanısı konulup
girişimsel veya cerrahi girişim uygulanana kadar devam edilmelidir.
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HİPOKSİK HİPERSİYANOTİK SPEL
Doç. Dr. Figen Akalın

Tanım:
Pulmoner kan akımının azalmasına neden olan siyanotik kalp
hastalığı olan çocuklarda genellikle 6 ay-1yaş arasında ortaya
çıkan, sabah uykudan uyanınca, banyo sonrası, ateşli hastalık
enfeksiyon, anemi, defekasyon, dehidratasyon gibi sistemik
vasküler direnci azaltan durumlarda sağdan sola şantın artması ile
pulmoner kan akımının daha da azalması ve hipoksi ve siyanozun
derinleşmesi , şiddetli ağlama, derin asidotik solunum ve bunu
takibeden bilinç ve kas tonusu kaybı ile karakterize ataklardır.
Bu atakların görülmesi, siyanotik kalp hastalığının ağırlığının
göstergesidir. Ataklar önlenmediği takdirde ölümle sonuçlanabilir. Bu hastalarda düzeltici ya da palyatif girişimlerin acil olarak
yapılması gereklidir.
Laboratuvar:
Atakların görülmesi herhangi bir laboratuvar inceleme sonucu beklenmeden tedavi
girişimlerinin başlanmasını gerektirir. Oksijen saturasyonunun ölçülmesi, kan gazı analizi,
tam kan sayımı, elektrolit düzeylerinin çalışılması yararlıdır. Eğer hasta ilk kez başvuruyorsa
ve kalp hastalığının tanısı konulmamışsa telekardiyogram, EKG, ekokardiyografi, kateteranjiyografi gibi tanı yöntemleri ile tanı konularak hasta cerrahiye hazırlanır.
Tedavi:
•Diz-göğüs pozisyonu:
Sistemik vasküler direnci artırır, sistemik venöz dönüşü
azaltır
•Oksijen: Hipoksemi üzerinde sınırlı bir etkisi vardır
•Morfin: 0.05- 0.15 mg / kg iv veya sc: Solunum merkezini deprese eder, sistemik
venöz dönüşü azaltır, sistemik vasküler rezistansı azaltması olumsuz etkisidir.
•Ketamin 0.25-1.0 mg/kg IV veya IM: Sistemik vasküler direnci artırır ve sedasyon
sağlar
•Propranolol : 0.1- 0.2 mg / kg ( pace imkanının bulunması gerekli ) Sağ ventrikül
çıkış yolundaki obstrüksiyonu azaltır, kalp hızını düşürür, sistemik vasküler rezistansı
hafifçe artırır, hiperpneik cevabı bloke eder, zararlı etkisi bronkospazm yapmasıdır.
•Phenilephrine: 0.01 mg/kg iv yavaş verilmeli ya da 0.1 mg/kg sc/im: sistemik
vasküler rezistansı artırır, kan basıncı cevabına göre titre edilmeli.
•Methoxamin 0.1 mg/kg iv: Sistemik vasküler direnci artırır.
•NaHCO3: 1-2 mEq /kg iv : Metabolik asidozu düzeltir.
•Eritrosit süspansiyonu 5-10 cc/kg iv : Doku oksijenasyonunun artırır
•Taşiaritmilerin düzeltilmesi: Diyastolik doluşu ve kardiak debiyi iyileştirir.
Atakların önlenmesi:
Ataklar başladıktan sonra cerrahi düzeltmeye kadar geçen sürede yeni atakların ortaya
çıkmasını önlemek amacı ile Propranolol 2-4 mg/kg/gün po verilebilir. Ayrıca bu hastalarda
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sıklıkla bulunan demir eksikliğinin düzeltilmesi için Demir tedavisi başlanır. Hastaların Hb
düzeylerinin 15-16 gr/dl düzeylerinde tutulması gerekir.

Sonuç, Yorum:
Siyanozlu hastada altta yatan neden hızla aydınlatılmalı,
konjeninal kalp hastalığı mevcutsa tedavi planı yapılmalıdır.
Hipoksik spell görülmesi müdahalenin acil olduğuna işarettir.

Kaynaklar:
1. Park K. M. Pediatric Cardiology for Practitioners (5th edition). Mosby Elsevier. Philadelphia; 2008, pp:461-473
2. Artman M, Mahony L, Teitel DF. Neonatal Cardiology. Mc Graw Hill Companies. New York; 2002; pp:73-136
3. Bernstein D. Congenital heart disease. In Nelson Textbook of Pediatrics (17th edition) Behrman RE, Kliegman
RM, Jenson HB (eds). Saunders, Philadelphia 2004; pp:1499-1553
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SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
Doç. Dr. Figen Akalın

Tanımı:
•His demeti ve daha üst merkezlerden kaynaklanan taşikardiler
Supraventriküler taşikardi ( SVT ) tanımı içinde yeralır.
•Dar QRS, genellikle QRS morfolojisi sinüs ritmi ile aynıdır.
( Antidromik reentrant taşikardilerde, sağ dal bloklu hastaların
SVT lerinde, hıza bağlı aberrant ileti durumunda QRS süresi
geniş olabilir. Geniş QRS li taşikardilerde hasta ilk kez başvuruyor
ve SVT-VT ayrımı yapılamıyorsa VT kabul edilmelidir. )
•Hız 240 ±40/dakikadır.
•Füzyon gözlenmez, AV disosiasyon nadirdir .
•P dalgaları görülemeyebilir, P aksı normalden farklı olabilir.
•Tedavi ile ani düzelir.
Nedenleri:
Çocuklarda en sık neden: Atriyoventriküler reentry.
Wolf-Parkinson-White, gizli aksesuar yol, Lown-Ganon-Levin, PJRT ( permanent junctional
reciprocating tachycardia ).
Sinüs nodu, atriyal kas ve atrioventriküler nod reenty’leri
Atrial veya junctional ektopik odak
Normal kalpde veya Ebstein anomalisi, Atriyal switch sonrası, Fontan operasyonu,
Postoperatif atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, atriyoventriküler kanal defekti,
hipoplastik sol kalp sendromu, mitral kapak prolapsusu olan hastalarda görülebilir.
Epinefrin, Metilfenidat, efedrin, kafein, hipertiroidi, ateş, sepsis, miyokardit, kardiyomiyopati
başlatabilir.
Laboratuvar:
SVT esnasında ve hasta sinüs ritmine döndükten sonra 12 derivasyonlu EKG çekilmelidir.
Ayrıntılı tetkik öncesi acil tedavi girişimleri uygulanmalı. Ancak SVT ile başvuran hastalarda
SVT düzeldikten sonra ya da tedaviye cevap alınmayan uzun süreli SVT lerde EKG ile
birlikte telekardiyogram, ekokardiyografi, kan gazı ve elektrolit düzeylerine bakılmalı.
Tedavi:
Hastanın hemodinamisi normalse :
•Vagal manevralar: Yenidoğan ve sütçocuklarında yüze buz torbası uygulanması
Karotis masajı, valsalva menevrası, öğürme refleksi
*Göz küresine masaj yapılmamalı, kontrendike
•Adenosine, ( ATP ): Giderek artan dozlarda 50, 100, 150, 200, 250 microgram/kg
( maksimum 12 mg ) büyük bir venden hızlı intravenöz puşe olarak verilmeli.
Adenozin uygulaması sırasında hasta monitorize edilmeli ve EKG kaydı alınmalı
(Oluşan AV blok sırasında p dalgalarının görülmesi, SVT başlama şekli SVT
mekanizmasını aydınlatmakta yararlıdır ).
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•Digoksin iv ( Normal sinüs ritminde preeksitasyon varsa kesilir )
Aritmi bunlara rağmen durdurulamazsa: Antiaritmik ilaçlar denebilir. Bunlar:
•Propranolol 0.1 mg/ kg iv ( 1 yaşın altında ani hipotansiyon ve kollaps gözlenebilir )
•Verapamil ( İsoptin ) - 0.1-0.3 mg/kg max 5mg ) doz 30 dak ara ile iki kez
tekrarlanabilir. 1 yaşın üzerindeki, kalp yetersizliğinde olmayan ve betabloker almayan
çocuklarda ( 1 yaşın altında kontrendike)
•Amiodaron 5 mg/kg iv 30 dakikada gidecek şekilde infüzyon, daha sonra 10-15
mg/kg/gün dozunda devamlı iv infüzyon ile devam edilir.
•Propafenon 1mg/kg iv 10 dakikada gidecek şekilde infüzyon daha sonra 4-7
mg/kg/dak iv infüzyon
•Flecainid
•Sotalol
İlaçların bu sıra ile uygulanması gerekmez, Hastaya göre ilaç seçilebilir. Bu aşamada
pediatrik kardiyoloji konsültasyonu uygun olur.
Hastanın hemodinamisi bozulmuşsa:
•DC kardioversiyon 0.25-2 watt-sec/ kg ( Hasta digoksin almakta ise önce Lidokain
1 mg/kg iv olarak verilmeli )
•Kateter laboratuvarında transvenöz veye transözefageal “overdrive pacing”.
SVT durduktan sonra tam EKG çekilmeli, preksitasyon olup olmadığı ve QRS
morfolojisinin sinüs ritmindeki ile aynı olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Sonuç, Yorum:
STV ile başvuran hastalar mutlaka pediatrik kardiyoloji
ile konsülte edilmeli ve takibe alınmalıdır.

Kaynaklar:
1. Park K. M. Pediatric Cardiology for Practitioners (5th edition). Mosby Elsevier. Philadelphia; 2008, pp:461-473
2. Knick BJ, Saul JP. Immediate arrhtythmia management. In: Zeigler VL, Gilette PC (eds) Practical management of
pediatric cardiac arrhythmias. Futura publishing Company, NewYork, 2001; pp: 161-230
3. Kaltman J, Mually S. Evaluation of the child with arrhythmia. Pediatric Clinics of North America 2004; 51:15371552
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VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
Doç. Dr. Figen Akalın

Tanı Kriterleri:
• Üç veya daha fazla sayıda ventriküler erken atımın arka
arkaya görülmesi ventriküler taşikardi ( VT ) olarak tanımlanır.
• “Non-sustained ( süreksiz ) VT: 30 sn den daha kısa, Sustained
( sürekli ) VT: 30 sn den daha uzun QRS morforojisi sinüs
ritmindekinden farklıdır, genellikle geniş QRS kompleksleri görülür.
• Hız 120-200 / dakikadır.
• RR aralıkları düzenli, bazen hafif değişkenlik gösterebilir.
• Geniş QRS li bir taşikardide füzyon atımlarının görülmesi,
AV disosiasyon gözlenmesi VT lehine bulgulardır.
• P dalgaları iyi görülmez, geriye doğru iletilen p dalgaları görülebilir,
disosiye olabilir.
Sağlıklı kişilerde görülmesi nadirdir. Yapısal ya da moleküler düzeyde bir patoloji
sözkonusudur.
Nedenleri:
Miyokarditler
Kardiyomiyopatiler; hipertrofik kardiyomiyopati veya dilate kardiyomiyopati
Kardiyak tümörler
Aritmojenik sağ ventrikül displazisi/kardiyomiyopatisi
İyon kanal hastalıkları: Uzun QT sendromları, Brugada sendromu, Katekolaminerjik
polimorfik Ventriküler Taşikardi, Kısa QT sendromu
Konjenital kalp hastalıkları: Preoperatif, postoperatif
Hipoksi, asidoz, hiperkalemi, hipoglisemi, hipotermi
İlaçlar: Digoksin, Kinidin, Sempatomimetikler, Halotan, Fenotiyazinler, Trisiklik
antidepresanlar, Kokain, Kafein, Nikotin
Tedavi:
Ventriküler taşikardilerde SVT ye oranla daha hızlı hemodinamik bozulma sözkonusudur.
Hasta genellikle bilinç kaybı ile başvurur.
Hemodinamik bozulma varsa:
•DC kardioversiyon 0.5-1 joule/kg
•Altta yatan elektrolit dengesizliği, ilaç entoksikasyonu, asidoz gibi nedenlerin
düzeltilmesi.
Hemodinamik bozulma yoksa:
•Lidocaine 1 mg/kg iv daha sonra 20-50 microg/kg/dak ile infüzyona devam
•Amiodarone 5 mg/kg iv 30 dakikada infüzyon. 10-15 mg/kg/gün iv infüzyon ile
devam edilir.
•Bretilyum tosylate 5 mg/kg iv 8-10 dakika
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•Magnezyumsülfat ( erişkin dozu 2gr iv bolus )
Miyokardiyal hastalık sözkonusu ise en etkili ilaç tedavisi Amiodaron ile sağlanır.

Sonuç, Yorum:
Ventriküler taşikardi çoğu zaman ciddi kalp hastalığına
işaret eder. Hastaların pediatrik kardiyoloji bölümüne haber
verilmesi ve yakın izlemi gerekir.

Kaynaklar:
1. Park K. M. Pediatric Cardiology for Practitioners (5th edition). Mosby Elsevier. Philadelphia; 2008, pp:461-473
2. Knick BJ, Saul JP. Immediate arrhtythmia management. In: Zeigler VL, Gilette PC (eds) Practical management of
pediatric cardiac arrhythmias. Futura publishing Company, NewYork, 2001; pp: 161-230
3. Kaltman J, Mually S. Evaluation of the child with arrhythmia. Pediatric Clinics of North America 2004; 51:15371552
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SENKOP
Doç. Dr. Figen Akalın

Tanı Kriterleri:
Ani ve kısa süreli, kendiliğinden düzelen kas tonusu ve bilinç
kaybı senkop olarak tanımlanır.

Nedenleri:
1.Otonomik
2.Kardiyak
3.Psikiyatrik
4.Nörolojik-serbrovasküler
5.Metabolik-endokrin
6.Nedeni bilinmeyen, olarak sıralanabilir.
En sık neden nörokardiyojenik ( vazovagal ) senkoptur. Uzun süreli ortostatik strese bağlı
olarak ortaya çıkar. Hasta uzun süre ayakta durma ya da ani hoş olmayan bir durumla
karşılaşma sonrası bayılır. Öncesinde baş dönmesi, göz kararması, mide bulantısı, terleme gibi
bulgular gözlenebilir. Bu bulguların gözlenmesi fakat bayılmanın gerçekleşmemesi durumuna
da “presenkop” adı verilir. Bayılma anında hastada bradikardi ve hipotansiyon ortaya çıkar.
Tanı:
Öykü: Ayrıntılı bir öykü alınması tanıda en önemli ipuçlarını sağlar. Senkopların sayısı ve
sıklığı, senkopun ortaya çıktığı durumlar, ayakta, otururken, egzersizle ilişkisi, emosyonel
stres gibi faktörler sorgulanmalıdır. Birlikte kasılmaların olup olmaması, prodromal belirtiler,
eşlik eden çarpıntı, göğüs ağrısı, sonrasında bilinç değişikliği, yaralanma olup olmadığı
öğrenilmelidir. Özgeçmiş’inde bilinen kalp hastalıkları, geçirilmiş kardiyak cerrahi
operasyonlar, nörolojik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, psikiyatrik hastalıklar, metabolik
hastalıklar ( diyabet ) sorgulanmalıdır. Aile öyküsünde ani ölüm, ritm bozukluğu, epilepsi,
migren araştırılmalıdır.
Aşağıdaki bulgular senkopun kardiyak nedenli olabileceğini düşündürür:
•Senkopun egzersizle ortaya çıkması
•Çarpıntı ve göğüs ağrısının eşlik etmesi
•Presenkop belirtilerinin olmaması
•Resusitasyon gereksinimi
•Nörolojik sekellerin bulunması
•Yorgunluk ve egzersiz toleransının azalması
•Bilinen yapısal kalp hastalığı veya aritminin varlığı
•Ailede senkop
•Ailede nedeni bilinmeyen genç ve ani ölüm
•Ailede aritmi, pil takılan kişilerin bulunması
•Ailede erken kalp krizi ( 50-55 yaşından önce )
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Fizik muayene:
•Genellikle normaldir.
•Üfürümler, kalp hızında ve ritminde düzensizlik kalp hastalığını düşündürür.
•Kan basıncı ayakta ve oturur durumda ölçülmelidir.
•Geçirilmiş kardiyak operasyon izleri görülebilir
Laboratuvar tetkikleri:
Hastada ayrıntılı öykü ve fizik muayene bulgularına göre düşünülen öntanıya uygun
laboratuvar incelemesi yapılmalıdır. Aksi halde çok fazla tetkik yapılması gerekebilir ve
hiçbirinde pozitif bulgu saptanamayabilir. İstenebilecek tetkikler:
•Kan tetkikleri: Hemogram, kan şekeri, elektrolit düzeyleri ( senkopla eşzamanlı )
•Elektrokardiyografi: Kardiyak neden düşünülüyorsa önemli. Kalp hızı ve ritmi,
atriyal dilatasyon, ventriküler hipertrofi bulguları, PR, QRS, QTc intervalleri, delta
dalgası, epsilon dalgası, belirgin U dalgası, sağ dal bloğu gibi bulgular
değerlendirilmelidir.
•Ekokardiyografi: Aritmi nedeni olabilecek veya kardiyak debide ani düşmeye neden
olabilecek yapısal kalp hastalıklarının tanısı için gereklidir. Sol ventrikül çıkış yolu
obstrüksiyonları, hipertrofik ve dilate kardiyomiyopatiler, atriyal miksoma, kalp
tümörleri bu şekilde tanınabilir.
•Nörolojik değerlendirme, EEG: Nöbet’in dışlanamadığı hastalarda endikedir.
•Holter: Göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma gibi yakınmaların değerlendirilmesi sırasında
12 derivasyonlu EKG de saptanmayan ritm bozukluklarının saptanmasında yararlı
olabilir.
•Egzersiz testi: Eforla ilişkili semptomu olan hastalarda yapılmalıdır.
•Kalp kateterizasyonu- elektrofizyolojik çalışma: Ciddi hemodinamiyi bozan aritmi
varlığında endikedir.
•Eğik masa testi ( Tilt testi ): Nörokardiyojenik senkop tanısında yararlıdır.
Tedavi:
Senkop ile başvuran hastalarda genellikte ortostatik stres ortadan kalktıktan hemen sonra
( hasta düştüğünde ) hastanın bilinci açılır, kan basıncı ve kalp hızı normale döner. Presenkop
belirtileri olan kişilerin de yatırılması ve Trendelenburg pozisyonuna getirilmesi senkop
gelişmesini önler. Hasta düzeldikten sonra hemen ayağa kaldırılırsa senkop tekrarlayabilir, bu
nedenle bir süre supin pozisyonda tutulması, kan basıncı ve kalp hızı stabilleştikten sonra
yavaş olarak kaldırılması gerekir.
Hastada kardiyak ve nörolojik hastalık düşünülmüyorsa sıvı ve tuz alımının artırılması,
presenkop belirtileri konusunda hastanın eğitilmesi, uzun süre ayakta durmanın önlenmesi
konusunda eğitim verilir.
Sık tekrarlayan atakları olan ve ataklar sırasında yaralanma riski bulunan hastalarda betabloker, mineralokortikoidler, Midodrin ve Sertralin gibi ilaçlar denenebilir. Yüksek riskli
hastalarda pil takılması düşünülebilir.
Sonuç, Yorum:
Kardiyak nedenli senkop şüphesi olan hastalar pediatrik
kardiyoloji bölümünde izlenmeli ve ileri tetkik planlanmalıdır.
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Kaynaklar:
1. Reybrouck T, Ector H. Syncope and assessment of autonomic function in children. In:Moss Adams’ Heart Disease
in infants, children and adolescents ( 7th edition).Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, Felthe TF (eds). Lippincott
Williams and Wilkins, Philadelphia 2008, pp:269-274
2. Park K. M. Pediatric Cardiology for Practitioners (5th edition). Mosby Elsevier. Philadelphia; 2008, pp:461-473
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AKUT KARIN AĞRISI
Doç. Dr. Deniz Ertem, Prof Dr. Ender Pehlivanoğlu

Çocukluk çağında karın ağrısının nedeni yaşa göre
değişmekle birlikte genellikle iyi huyludur. Ancak az sayıdaki
hayatı tehdit edici durum hızlıca tanınmalı ve gerekli müdahale
zamanında yapılmalıdır.

Klinik Değerlendirme
Gastroenterit ve üst solunum yolu enfeksiyonları çocuklardaki en sık karın ağrısı
nedenidir. Apandisit en sık cerrahi karın ağrısı nedenidir.
İnfantil kolik, 15 gün-3 ay arası bebeklerde özellikle akşamları ani başlayan, en az 3 saat
süren ve en az 3 hafta boyunca haftada 3 kereden sık tekrarlayan karın ağrısı ve ağlama
nöbetleridir. Çoğu kez bebeğin yorulup uyuması, gaz çıkarması veya dışkılamasıyla nöbet
sonlanır. Nöbet aralarında çocuğun sorunu yoktur, büyüme gelişmesi normaldir.
Lokalizasyonuna göre akut karın ağrısı;
Apandisitte, lenfoid doku veya fekalit tarafından tıkanan apendiks lümeninde, distansiyon,
iskemi ve nekroz gelişimi önce periumbilikal visseral karın ağrısına; 6-48 saat içinde sağ ilyak
fossada lokalize paryetal ağrıya yol açar. Sağ ilyak fossada hassasiyet, rebound ve defans
gözlenir. Ağrı diffüz olabileceği gibi retroçekal apandisitte sağ üst kadranda duyulabilir.
Konstipasyon organik veya fonksiyonel nedenli olabilir. Ağrı genellikle sol tarafta veya
suprapubiktir. Sıklıkla tekrarlar.
İdrar yolu enfeksiyonlarında ve piyelonefritte, ateş, kusma, dizüri, hematüri, huzursuzluk,
suprapubik ağrı ve kostovertebral açı hassasiyeti ön plandadır. İdrar tahliliyle tanıya
kolaylıkla gidilebilir.
İnvajinasyon durumunda, intermitan kolik tarzında ağrı, kusma ve rektal kanama ( çilek
jölesi ) gözlenir. Sıklıkla predispozan bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya gastroenterit
tablosu vardır. Vakaların 2/3’ünde epigastriumda veya periumbilikal bölge komşuluğunda
sosis şeklinde bir kitle palpe edilebilir.
Barsak obstrüksiyonlarında, genellikle yaygın karın ağrısı, yaygın hassasiyet ve safralı
kusma görülür.
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Cerrahi konsültasyon endikasyonları;
•Şiddetli veya ilerleyici karın ağrısı
•Safralı veya fekal içerikli kusma
•İstemsiz abdominal defans ve rijidite
•Rebound
•Diffüz timpanizm ile birlikte artmış batın distansiyonu
•Batın travmaları
•Kan kaybı bulgularının varlığı
•Etyolojisi belirlenemeyen karın ağrıları
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Laboratuvar
Hastanın semptom ve klinik bulgularına göre uygun tetkikler istenmelidir. Tam kan sayımı ve
lökosit formülü ile hastadaki kan kaybı veya inflamasyon değerlendirilebilir. Tam idrar tahlili
ile idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Post-menarş kız
çocuklarında gebelik testi yardımcı bir sonuç verebilir.
Düz karın grafisi obstrüksiyon ve perforasyon hakkında bilgi verir. Akciğer grafisi ile
pnömoni tanısı konabilir. Ultrasonografi ile bilgisayarlı tomografi, özellikle cerrahi
patolojilerin tanınmasında etkilidir.
Tedavi
Etyolojiye uygun olarak hastanın tedavisi ve takibi yapılmalıdır.
Cerrahi patolojilerde,
•Damar yolu açılmalıdır.
•SF yüklenmeli ( 20 ml/kg ) veya idame sıvısı verilmelidir.
•Cerrahi değerlendirme ve takip süresince hasta aç bırakılmalıdır.
•Analjezi takipte sorunlara yol açtığından önerilmemektedir.
•İntestinal obstrüksiyonlarda nazogastrik sonda takılarak serbest drenaja alınmalıdır.
Medikal patolojilerde,
•Lavman ( 1-2 ml/kg ) uygulanabilir.
•Klinik bulgulara göre uygun antibiyotik tedavisi ve semptomatik tedavi başlanabilir.
•Analjezi dikkatli olarak uygulanabilir. Ancak altta yatan cerrahi patolojileri
maskeleyebileceğinden uyanık olunmalıdır.

Sonuç, Yorum:
Karın ağrısının cerrahi nedenleri öncelikli ve hızlı
olarak ekarte edilmelidir.

Kaynaklar:
1. Ashcraft KW. Consultation with the Specialist: Acute Abdominal Pain. Pediatr Rev. 2000;21 ; 363-368.
2. Leung AKC,Sigalet DL.Acute Abdominal Pain in Children. Am Fam Physician 2003;67 : 2321-2326.
3. NSW Health Department Guidelines for the Hospitalisation of Children: Acute Management of Infants and
Children with Acute Abdominal Pain; 61, 2004.
4. The
Royal
Children’s Hospital Melbourne
Clinical
Practice
guidelines,
Abdominal
pain
http://www.rch.org.au/clinicalguide/cpg.cfm?doc_id=5036
5. 5Neyzi O, Ertuğrul T: Pediatri, Nobel Tıp Kitabevleri,2002,3. baskı, cilt 2, 744-745
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GASTROİNTESTİNAL KANAMA
Doç. Dr. Deniz Ertem, Prof Dr. Ender Pehlivanoğlu

Tanı Kriterleri:
•Makattan taze kan ve/veya katran renginde kötü kokulu dışkı
( melana ) gelmesi alt GIS kanamayı gösterir.
•Ağız yoluyla taze kan veya kahve telvesi şeklinde kusma üst GIS
kanamaya işaret eder.

Değerlendirme:
•Anamnez – fizik inceleme ( sarılık, peteşi, purpura, mukozal kanama, organomegali )
•Vital bulgular ( KTA, TA, kapiller dolum zamanı, SpO2, solunum sayısı )
•Monitörizasyon
•Vital bulgular stabil ise, damaryolu aç, tam kan sayımı, PT, PTT, kan grubu için
kan al
•NG sonda takılarak su veya ½ SF ile irrigasyon
•Vital bulgular stabil değil ise, damaryolu aç, sıvı replasmanı, tam kan sayımı, PT,
PTT, kan grubu için kan al, kan krosla, hematokrit ve vital bulguların takibine göre
transfüzyon kararını ver.
Etiyoloji:
•Yenidoğan: anne kanının yutulması, yenidoğanın hemorajik hastalığı, pıhtılaşma
bozuklukları, oral-nazofaringeal kanama, gastrit, özofajit, damarsal malformasyonlar
•Süt Çocuğu: gastrit, özofajit, peptik ülser, koagülopatiler, damarsal
malformasyonlar, yabancı cisim
•Okul Çocuğu: gastrit, özofajit, peptik ülser, epistaksis, vaskülitler, korozif madde
içimi, özofageal varis kanamaları, damarsal malformasyonlar, hemanjiom, yabancı
cisim
•Adölesanlar: peptik ülser, gastrit, özofajit, Mallory Weiss sendromu, vaskülitler,
özofagus varisleri, damarsal malformasyonlar
Tanı:
•Tam kan sayımı , PT, PTT, KCFT, BFT, kan grubu tayini için kan örneği alınır.
•Nazogastrik sonda ile irrigasyon ( temiz aspirat kanamayı dışlamaz ) yapılır.
•ANJİOGRAFİ: kanama hızı > 0.5 ml/dk ise tanıda yardımcıdır.
•Tc99m SİNTİGRAFİ: ince bağırsak kaynaklı kanamalarda tanıda yardımcıdır.
•ENDOSKOPİ: özofajit, özefagus varisleri, Mallory Weiss sendromu, gastrit, ülser,
damarsal malformasyonların tanısı için, hasta stabil hale gelince, yapılmalıdır.
Tedavi:
•Ağızdan beslenme kesilmelidir
•NG takılarak su veya ½ SF ile tekrarlayan mide irrigasyonu yapılmalıdır.
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•Asit Supresyonu:
-Antiasit
-H2 reseptör blokerleri ( 1-2 mg/kg )
- PPI ( 0.3-1 mg/kg )
•Mukoza Koruyucular:
- Sukralfat ( 10-20 mg/kg/doz oral, günde 3-4 doz, yemekten 2
saat sonra )
•Splanknik Dolaşımda Vazokonstrüktif İlaçlar:
- Octreotid
- Vazopressin
•Endoskopi:
- Elektrokoagülasyon
- Bant ligasyonu
- Sklerozan madde enjeksiyonu
- Klips konması
•Altta yatan hastalığın tedavisi
ALT GASTROİNTESTİNAL KANAMALAR
•Treitz ligamentinin distalinden kaynaklanır ( Melena, hematokezya )
•Ayırıcı tanıda masif üst GIS kanamalar da bulundurulmalıdır.
Değerlendirme:
•Anamnez – FM ( sarılık, peteşi, purpura, mukoza kanaması, organomegali )
•Vital bulguların ( KTA, TA, kapiller dolum zamanı, SpO2, solunum sayısı )
•Monitörizasyon
•Vital bulgular stabil ise; damaryolu aç, tam kan sayımı, PT, PTT, kan grubu için
kan al
•Nazogastrik sonda takılarak su veya ½ SF ile irrigasyon, melena açısından dışkı
rengini takibi
•Vital bulgular stabil değil ise; damaryolu aç, sıvı replasmanı, tam kan sayımı, PT,
PTT, kan grubu için kan al, kan krosla, Htc ve vital bulguların takibine göre
transfüzyon.
Etiyoloji:
•Yenidoğan: yenidoğanın hemorajik hastalığı, NEC, anal fissür, allerjik proktokolit,
süt-proteini allerjisi, malrotasyon, volvulus, GIS duplikasyonu, Hirsphrung hast.
•Süt çocuğu: enfeksiyöz kolitler, süt-protein allerjisi, Meckel divertikülü,
invajinasyon, anal fissür, malrotasyon, volvulus, GIS duplikasyonu, damarsal
malformasyonlar, yabancı cisim
•Okul Çocuğu: enfeksiyöz kolitler, vaskülitler, anal fissur, invajinasyon, polipler,
Meckel divertikülü, damarsal malformasyonlar
•Adölesanlar: IBD, enfeksiyöz kolitler, polipler, anal fissür, hemoroid, vaskülitler,
neoplaziler
Laboratuvar Tetkikler:
•Tam kan sayımı, PT, PTT, karaciğer fonksiyon testleri, kan grubunun tayini
•Tc99m Sintigrafisi: ince bağırsaklardan olan kanama ( Meckel divertikülü? )
•Batın USG: akut batın ve kitle ekarte edilmelidir
•Kolonoskopi ( toksik megakolon, perforasyon, obstrüksiyon, iskemi şüphesi olan
durumlarda yapılmamalıdır. )

56

•Endoskopi: masif üst GIS kanamasının dışlanması için
Tedavi:
•Altta yatan hastalığa yönelik tedavi yapılmalıdır.
•Medikal Tedavi: IBD, vaskülitler
•Cerrahi Tedavi: malrotasyon, volvulus, invajinasyon, Meckel divertikülü
•Kolonoskopi: polipektomi
•Ablasyon Tedavisi: damarsal malformasyonlar.

Sonuç, Yorum:
Alt veya üst gastrointestinal kanamalarda önemli olan,
kanamanın derecesi göz önünde bulundurularak, hastanın vital
bulgularının stabilize edilmesine yönelik destek tedavisine hemen
başlanmasıdır. Hasta stabilize olduktan sonra tetkikler ile
etiyoloji araştırılır.

Kaynaklar:
1. Boyle JT. Gastrointestinal bleeding in infants and children. Pediatr Rev 2008, 29(2):39-52.
2. Atkinson RJ, Hurlstone DP. Usefulness of prognostic indices in upper gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin
Gastroenterol 2008, 22(2):233-42.
3. Kay MH, Wyllie R. Therapeutic endoscopy for nonvariceal gastrointestinal bleeding. J Pediatr Gastroenterol Nutr
2007, 45(2):157-71.
4. Chawla S, Seth D, Mahajan P, Kamat D. Upper gastrointestinal bleeding in children. Clin Pediatr (Phila) 2007,
46(1):16-21.
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KOROZİF MADDE İÇİMİNE BAĞLI GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
YARALANMALARI
Doç. Dr. Deniz Ertem, Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu

•En sık 1-6 yaş ve 18 yaş üzerinde intihar amaçlı içilir.
•En sık neden alkali maddeler ( > %80 ) dir.
•Sıvı olan korozif maddeler granül veya toz olanlara göre daha geniş
alanda yanıklar meydana getirir.
•Alkali ajanlar: renksiz ve kokusuzdur. Likefaksiyon nekrozuna
neden olur ( lavabo açıcılar, bulaşık deterjanları, çamaşır suları,
yağ çözücüleri ).
•Asidik ajanlar: tatları acıdır ve şiddetli ağrıya neden olur.
•Koagülasyon nekrozuna neden olur ( tuvalet temizleme
deterjanları, pas çözücüler ).
Klinik Değerlendirme:
•Ağız ve dudaklarda yanmaya bağlı ödem, hiperemi, ağrı,
•Dilde ödem ve hiperemi, beyaz plaklar,
•Tükürük salgısında artış ve tükürüğün yutulamamasına bağlı salya akması,
•Disfaji,
•Mide bulantısı ve kusma,
•Karın ağrısı,
•Ateş, taşikardi ve solunum sıkıntısı eşlik edebilir.
•Ağız içinin temiz olması özofagus ve gastrik yanığı ekarte ettirmez.
•Hasara uğrayan dokunun en frajil olduğu dönem 1. hafta sonu ile 3. hafta arasında
olup, bu dönem perforasyon riskinin yüksek olduğu dönemdir.
•Striktür gelişimi 4. haftadan sonra başlar ve 4-6. haftalar arasında gelişir.
Öykü ve Tedavi:
•İçilen maddenin cinsi, miktarı, kıvamı ve konsantrasyonunun sorgulandığı anamnez
alınmalıdır.
•Fizik muayene ve vital bulgular değerlendirilmelidir.
•Ailenin mümkünse içilen maddeyi getirmesi sağlanarak içeriği belirlenmeli, açıkta
satılan ve içeriği belli olmayan bir madde ise pH’ı ölçülmelidir.
•Eşlik eden solunum sıkıntısı veya karın ağrısı varsa akciğer filmi ve ayakta direkt
batın grafileri çekilmelidir ( perforasyon? ).
•İrrigasyon amacıyla NG tüp takılmamalı ve hasta kusturulmamalıdır.
•Hasta yatırılarak en az 24 saat oral beslenmesi kesilip, damar içi sıvı verilerek takip
edilmelidir.
•H2 reseptör blokeri veya PPI ( proton pompa inhibitörleri ) gibi asit baskılayıcılar
başlanmalıdır.
•Hastanın vital bulguları özellikle ateş ve akut faz reaktanları ( lökositoz ve CRP de
artış ) dikkate alınarak antibiyotik başlanmalıdır.
•24 saat gözlemden sonra gastrointestinal sistemdeki korozif hasarı değerlendirmek
için fleksibl endoskopi yapılması açısından Pediatrik Gastroenteroloji ile beraber
takip edilmelidir.
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Endoskopik Değerlendirme:
-Grade 0: normal
-Grade 1: ödem, mukozal hiperemi
-Grade 2a: hemoraji, erozyon, yüzeyel ülserasyon, beyaz eksüdatif plaklar
-Grade 2b: derin eksüdatif ülserler
-Grade 3a: multipl veya sirküler ülserler, nekroz alanları
-Grade 3b: derin ve geniş nekroz alanları
Korozif Özofajit Tedavisi:
Grade 1-2a:
•oral alımın kesilmesi ve hastanın yatırılarak gözlenmesi
•Hidrasyon: İntravenöz sıvı verilmesi
•H2 blokeri veya PPI ( iv )
•Ağız içi yanığı olan veya hipofarenksde yanığa bağlı tükürüğünü yutamayan
hastalarda p.o sukralfat
Grade 2b-3a:
•Oral alımın kesilerek ve yatırılarak gözlem
•Hidrasyon ( iv )
•H2 blokeri veya PPI ( iv )
•TPN ile beslenme
•Antibiyotik ( iv )
Komplikasyonlar:
Özofagus kanaması, özofagus motilite bozukluğu, disfaji, reflü,
Özofageal striktür ve uzun dönemde kanser gelişimi
Özofagus perforasyonu
Mediastinit
Gastrik kanama, gastrik obstrüksiyon, gastrik striktür
Aspirasyon pnömonisi
Sepsis

Sonuç, Yorum:
Korozif madde içen hastaların 24 saat oral alımı kesilerek
izlenmesi önerilir. Striktür gelişimi beklenen hastalar, dört
hafta sonra ÖMD yapılarak değerlendirilmelidir.

Kaynaklar:
1. Betalli P, Falchetti D, Giuliani S, et al. Caustic Ingestion Italian Study Group. Caustic ingestion in children: is
endoscopy always indicated? The results of an Italian multicenter observational study. Gastrointest Endosc 2008,
68(3):434-9.
2. Havanond C, Havanond P. Initial signs and symptoms as prognostic indicators of severe gastrointestinal tract injury
due to corrosive ingestion. J Emerg Med 2007, 33(4):349-53.
3. Wilsey MJ Jr, Scheimann AO, Gilger MA. The role of upper gastrointestinal endoscopy in the diagnosis and
treatment of caustic ingestion, esophageal strictures, and achalasia in children. Gastrointest Endosc Clin N Am
2001, 11(4):767-87.
4. Mamede RC, De Mello Filho FV. Treatment of caustic ingestion: an analysis of 239 cases. Dis Esophagus 2002,
15(3):210-3.
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AKUT GASTROENTERİT VE DEHİDRATASYON
Dr. Aykut Bayrak, Doç. Dr. Deniz Ertem, Prof Dr. Ender Pehlivanoğlu

İshal:
İshal günlük dışkı miktarının 200 gm dan fazla, dışkı sayısının
günde 3 den fazla ve sıvı içeriğinin % 80’den fazla
artması olarak tanımlanabilir. Akut ishal 14 günden kısa süren,
persistan ishal 14-30 gün devam eden, kronik ishal ise 4 haftadan
uzun süre devam eden ishaller için kullanılan tanımlardır.
Etiyolojide Rol Oynayan Etkenler:
Virüsler ( %70-80 ) Bakteriler ( %10-20 )

Parazitler ( %0-10 )

Rotavirüs

E.coli ( ETEC,EPEC,EİEC,EHEC ) G. lamblia

Enterik Adenovirüs

Salmonella türleri

Cryptosporodium parvum

Astrovirüs

Shigella türleri

Cylospora cayetanensis

Calicivirüs

Vibrio türleri

E.histolitica

Norwalk virüs

Aeromonas türleri

Isospora belli

Norwalk-Like virüs

Camphylobacter jejuni

S. stercoralis

Torovirüs

Clostridium difficile

T. trichiura

Clostridium perfinges
Yersinia enterocolitica
İshal Mekanizmaları:
Genellikle birden fazla mekanizmanın rol oynadığı ishallerde etkili başlıca mekanizmalar:
1.Ozmotik ishal
2.Sekretuvar ishal
3.Emilim yüzeyinin azalması
4.Barsak mukozasının invazyonudur.
Ozmotik İshal:
•Barsakta monosakkarit, aminoasit, polietilen glikol ve laktulozun absorbe edilemeyip
artmasına bağlı olarak gelişir.
•Dışkı sulu ve pH’ı asidiktir ve mikroskopik incelemede lökosit yoktur.
•Su kaybı Na kaybından fazla olduğundan hipernatremiye eğilim vardır.
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•Dışkı ve serum ozmolaritesi arasındaki fark 100 mmol/lt den fazladır.
•Hastanın oral alımının kesilmesi ishalin azalması veya kesilmesini sağlar.
•En çok laktoz intoleransına bağlı olarak görülür.
Sekretuvar İshal:
•Laksatif kullanımı, artmış prostoglandin, hormon veya bakteriyel toksinlere bağlı
barsak lümenine su ve elektrolit sekresyonun artmasına bağlı gelişir.
•Dışkı miktarı fazla ve çok suludur, lökosit içermez.
•Dışkıda elektrolit kaybı fazladır ( Na miktarı > 90 mmol/lt ).
•Dışkı ve serum ozmolaritesi arasındaki fark 50 mmol/lt den azdır.
•Hastanın oral alımının kesilmesi ishalin miktarını azaltmaz.
•En sık etkenler: Kolera, ETEC enfeksiyonları.
Barsak mukozasının invazyonu:
•Barsak mukozasında inflamasyon ve motilite artışı vardır.
•Dışkı kan, mukus ve mikroskopik olarak eritrosit ve lökosit içerir.
•En sık etkenler: Salmonella, Shigella, Yersinia, Camphylobacter, EİEC, E. histolitica.
Emilim yüzeyinin azalması:
•Cerrahi nedenlere bağlı rezeksiyon ve/veya mukozal hastalıklara bağlıdır.
•Suyun geri emilimini sağlayan yüzey azaldığından dışkı suludur.
•En sık nedenler kısa barsak sendromu, GSE.
İshalde Klinik Değerlendirme:
•Öyküde seyahat, antibiyotik kullanımı, hastanın bağışıklık durumu sorgulanmalı,
•İshalin süresi, dışkının içeriği, eşlik eden kusma sorgulanarak yakın çevredeki kişiler
de bu açıdan değerlendirilmeli,
•Eşlik eden karın ağrısı, kramp, kolik, tenesmus, ateş, dalgınlık sorgulanmalı,
•Hastanın dehidratasyona cevabı ( susama hissi, idrar çıkışı ve miktarı )
değerlendirilmeli,
•Hastanın oral alımı gözden geçirilmelidir.
Dehidratasyonun sınıflandırılması
Bulgular

Hafif (%3-5)

Orta (%6-9)

Ağır (>%10)

Nabız

N

Hızlı

Hızlı, zayıf

TA

N

N, ↓

↓↓↓

Solunum

N

Derin artabilir

Derin, taşipne

Ağız mukozası

N, hafif kuru

Kuru

Çok kuru

Fontanel

N

Çökük

Çok çökük

Gözler

N

Çökük

Çok çökük

Turgor

N

↓

↓↓↓

Deri

N

Soğuk

Soğuk akrosiyanoz

Gözyaşı

Var↓

Yok

Yok

İdrar

Hafif↓

↓

Anüri (6 sa↑)

Susuzluk

Var

İrritabilite, halsizlik

Letarji

Şuur

N

N, irritabilite

Letarji, koma
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Dehidratasyon Açısından Risk Faktörleri:
1.Anne sütü almayan çocuklar,
2.Günde 8 veya daha fazla sulu dışkı yapanlar,
3.İshale ek olarak günde 2’den fazla kusması olanlar,
4.12 aydan küçük bebekler,
5.Beslenmesi kesilen hastalar,
İshali Olan Hastaya Yaklaşım
•Hastanın dehidratasyon derecesi belirlenmeli,
•Hafifin üzerinde dehidratasyonu olan olgularda elektrolit, BUN, kreatinin,
glukoz, kan gazları, hematokrit, idrar dansitesi incelemeleri yapılmalı, anyon
açığı hesaplanmalıdır.
Dışkı ve/veya diğer vücut sıvılarının kültürü ne zaman gereklidir?
Persistan ishal
Lökosit (+), kan (+) gaita
Hastanın toksik görünümde olması
Hemolitik üremik sendrom şüphesi
İmmün yetmezlikli hasta
Halk sağlığı açısından önem taşıyan durumlarda KÜLTÜR ÖNERİLİR.
•Gaytanın parazit, lökosit ve eritrosit açısından mikroskopik incelemesi yapılmalı,
•Gayta Gram boyama ile incelenmelidir.
Tedavide Temel Prensipler
1) Sıvı elektrolit dengesinin düzeltilmesi ve korunması,
2) Beslenmenin sürdürülmesi,
3) Antibiyotiklerin sınırlı kullanımı,
4) Diğer tedavilerin ( nonspesifik ) değerlendirilmesi.
ORS Tedavisi:
Hafif ve orta derecedeki dehidratasyonlarda ORS kullanılmalıdır.
•Hafif dehidratasyonda 50 cc/kg 4saat boyunca verilmeli ( kusması
olan hastada her kusma için 10 cc/kg ) ve hastanın genel durumu 2
saatte bir takip edilmelidir.
•Orta dehidratasyonda 100 cc/kg 4 saat boyunca verilmeli
( her kusma için 10 cc/kg ) ve hastanın genel durumu saatlik
takip edilmelidir.
ORS Tedavisinin Uygun Olmadığı Durumlar
•Dışkı sayısının saatte bir olduğu şiddetli ishal olgularında
( sıvı kaybı > %9 )
•Bir saatte 3’den fazla kusmanın olması durumunda
•Hastanın oral alamadığı durumlarda,
•Batın distansiyonu ve ileus şüphesi varlığında
•Glukoz intoleransının olduğu durumlarda
• Ağır dehidratasyon ve şok tablosunda.
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Ağır Dehidratasyonu Saptanan Hastalarda:

•İv sıvıların verilebileceği en az bir damar yolu açılmalı
•Hemen 20 cc/kg dan % 0.9 SF 30-60 dakika da verilmeli,
•Damar yolunun bulunamadığı durumlarda hemen intraosseos
infüzyona başlanmalıdır.
•Sıvı yüklemesi hastanın KTA ve KB yaşına uygun normal düzeye
ulaşana kadar devam edilmeli, sonra idame iv tedaviye ve genel
durum düzeldiğinde ORS tedavisine başlanmalıdır.

Sonuç, Yorum:
AGE tedavisi hastanın dehidrasyon derecesine göre
düzenlenmelidir. Öncelikle oral hidrasyon denenmelidir. Ağır
dehidrate veya oral tedaviyi tolere edemeyen ( kusan ) hastada
intravenöz hidrasyon uygulanabilir.

Kaynaklar:
1. Dale J. Oral rehydration solutions in the management of acute gastroenteritis among children. J Pediatr Health
Care. 2004, 18(4):211-2.
2. Armon K, Stephenson T, MacFaul R, Eccleston P, Werneke U. An evidence and consensus based guideline for
acute diarrhoea management. Arch Dis Child. 2001, 85(2):132-42.
3. Ulrickson M. Oral rehydration therapy in children with acute gastroenteritis. JAAPA. 2005, 18(1):24-9.
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AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ
Doç. Dr. Deniz Ertem, Prof Dr. Ender Pehlivanoğlu

Tanı Kriterleri:
•Karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik
•Sarılık
•Koagülopati
•Hiperamonyemi
•Ensefalopati/koma
Etyoloji
< 1 yaş
Metabolik hastalıklar
- Tirozinemi tip 1
- Mitokondriyal hastalıklar
- Üre siklus defektleri
- Galaktozemi
- Früktoz intoleransı
Viral hepatitler
Enfeksiyonlar
- Adenovirüsler
- Parvovirüs B19
- Ekhovirüs
- Koksaki virüs
Neonatal hemokromatozis
İdiyopatik
Diğer

> 1 yaş
Viral hepatitler
- Non A–Non B Hepatit
- Hepatit A
- Hepatit B
İdiyopatik
İlaçlara
sekonder
(Parasetamol,
antikonvülsanlar, antidepresanlar, INH,
rifampin, halotan, zehirli mantarlar…)
Otoimmün hepatit
Wilson hastalığı (>3 yaş)
Diğer

Anamnez çok önemlidir; ilaç kullanımı, aşılanma, ailede hepatit taşıyıcılığı, özgeçmiş ve
soygeçmiş irdelenmelidir.
Klinik bulgular
Her yaş grubunda klinik bulgular farklılık gösterir. Başlangıçta keyifsizlik, iştahsızlık, mide
bulantısı ve kusma gibi prodromal şikayetler olabilir. Yenidoğan döneminde sarılık ve
koagülopati belirginken ensefalopati subklinik olabilir. Küçük çocuklarda irritabilite
gözlenirken, büyük çocuklarda agresif davranışlar gözlenebilir. Metabolik hastalık
varlığında kusma ve beslenme güçlüğü ön plandadır.
Karaciğer nekrozuyla glikojen depolarının hızlı tüketilmesi ve glikoneogenezde bozuklukla
birlikte artmış enerji ihtiyacı nedeniyle gelişen persistan hipoglisemi açısından dikkatli
olunmalıdır.
Karaciğerde üretilen pıhtılaşma faktörlerinin düzeyi düşer. DİK tablosuna sekonder olarak
pıhtılaşma faktörlerinin ve trombositlerin tüketiminde artış gözlenir. Kalitatif trombosit
anomalileri gözlenebilir. İlk başvuru anında tek bulgu ekimoz veya peteşi olabilir.
Eşlik eden infeksiyonlar en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Lökositoz ve ateş
gözlenmeyebilir. Kompleman, nötrofil, makrofaj fonksiyonları, Kuppfer hücrelerinin
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endotoksinleri nötralize edici etkileri azalmış, hasta infeksiyonlara daha yatkın hale
gelmiştir.
Kolon bakterileri tarafından üretilen amonyağın karaciğerdeki metabolizmasının bozulmasıyla
gelişen hiperamonyemiye bağlı ensefalopati, serebral ödem ve koma gözlenebilir. Artmış
kafa içi basıncı sık rastlanan bir bulgu olup, majör mortalite nedenidir.
İnfant ve çocuklar için adapte edilmiş hepatik ensefalopati evrelendirmesi
Evre 1

Hafif konfüze, ruh hali değişiklikleri

Evre 2

Konfüze, uykulu, uygunsuz davranışlar

Evre 3

Stupora eğilim, basit emirlere uyuyor
Uykulu ama uyandırılabiliyor

Evre 4A

Koma, ağrılı uyarana cevap var

Evre 4B

Derin koma, hiçbir uyarana cevap vermiyor

Gerekli tetkikler
•Hemogram, periferik yayma, akut faz reaktanları, PT – PTT – INR, AST, ALT, ALP, GGT,
Total protein, Albümin, Globülin, Total/direkt bilirubin, Glukoz, Üre, Kreatinin, Kan gazı,
Amonyak, Laktat
•Hepatobiliyer USG / Portal doppler USG
•Ani koma durumunda kranial BT
•Sepsis şüphesinde gerekli kültürler alınmalıdır .
•Etyolojiye yönelik ileri testler Hepatit A, B ve C serolojisi, kan ve idrarda ilaç düzeyi ve
metabolitler ( bazal şartlarda hastadan serum ayrılmalıdır ), doğumsal metabolik hastalık
taraması, otoantikorlar, alfa-fetoprotein, alfa1-antitripsin, serüloplazmin, 24 saatlik idrarda
bakır, diğer viral serolojik tetkikler, ileri görüntüleme tetkikleri
Tedavi
Hasta sessiz ve sakin bir ortamda takip edilmeli, aşırı uyarandan ve ağrılı girişimlerden
korunmalıdır.
Hastanın monitörizasyonu:
•Vital ve nörolojik değerlendirmenin düzenli ve sık yapılması
•Asit-baz ve elektrolit dengesinin sağlanması
•İntravenöz volümün stabil tutulması
•Hipogliseminin önlenmesi
•Mide pH’sının alkali tutulması
•Gerektiğinde koagülasyon desteği verilmesi ( K vitamin ve TDP )
Hastanın IV hidrasyonu sağlanmalı, idame sıvısı normalin %75’i kadar olmalı, serebral
ödem halinde ileri sıvı kısıtlamasına gidilmelidir. Sıvının niteliği hastanın elektrolit durumuna
göre belirlenmeli ve idrar yaptığı görüldükten sonra 20mEq/l KCl eklenmeli, glukoz içeriği
periferik kateterden %12,5 konsantrasyonunda olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Mide koruyucu olarak H2 reseptör antagonisti ( Ranitidine 2-4 mg/kg/gün ) ve/veya proton
pompa inhibitörü ( Lansoprazol 1mg/kg/gün ) venöz yoldan uygulanır.
Karaciğerde üretilen pıhtılaşma faktörlerinin kofaktörü olan K vitamini 0,2 mg/kg olacak
şekilde intramuskuler uygulanır. Hemoraji, DİK gelişimi, girişim planlanması durumunda
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taze donmuş plazma ( 10-20 ml/kg ) veya rekombinant faktör 7a ( 80 mcg/kg/doz )
uygulanabilir, bunlar dışında endike değildir.
Amonyak üretiminin engellenmesi için laktüloz ( 1-2 ml/kg ) hasta su gibi ishal olacak
şekilde başlanmalıdır. Diğer seçenek oral neomisindir ( 40-50 mg/kg/gün ), böbrek
yetmezliğinde kontrendikedir.
Hastanın ağızdan beslenmesi desteklenmeli, kliniği izin verdiği sürece oral alımı kesilmemeli,
yüksek enerjili yiyecekler tüketmeli, ancak oluşturacağı amonyak yükünden dolayı
proteinden fakir diyet ile beslenmeli, günlük protein alımı 1-2 g/gün’ü geçmemelidir.
Geniş spektrumlu antibiyotikler ve antifungallerin rutin olarak başlanması tartışmalı olup,
hastanın kliniğine göre antibiyotik tedavisi planlanması daha uygundur. Antibiyotik
başlanmadan önce kültür alınması unutulmamalıdır. Antibakteriyel olarak sefuroksim ilk
tercih olup, antifungal olarak amfoterisin B tercih edilmektedir. Hepatotoksisitesi yüksek
olan ilaçlardan uzak durulmalıdır.
N-asetilsistein ( NAS ), akut parasetamole yüksek doz maruziyetinde ilk 8 saatte
uygulandığında hepatotoksisiteyi önlemede yüksek etkinliğe sahiptir. Oral ve intravenöz
uygulama arasında etkinlik ve yan etkiler açısından anlamlı fark yoktur. NAS’in diğer
nedenlere bağlı karaciğer yetmezliğinde de etkili olduğu az sayıda çalışma ile gösterilmiştir.
Oral tedavi dozu:
•Yükleme: 140 mg/kg
•İdame: 70 mg/kg/doz ( Yükleme dozunu takiben her 4 saatte bir toplam 17 kere )
Intravenöz tedavi dozu: ( 20 kilonun üzerine önerilmektedir )
•150 mg/kg NAS, 200 ml %5 dekstroz içinde 15 dakikada infüzyon, bitince
•50 mg/kg NAS, 500ml %5 dekstroz içinde 4 saatte infüzyon, bitince
•100 mg/kg NAS, 1000ml %5 dekstroz içinde 15 saatte infüzyonla tedavi sonlandırılır.
•Prostaglandin E, plazmaferez, karaciğer transplantasyonu tedavide diğer seçenekledir.
Girişimsel müdaheleler dışında sedasyon önerilmemektedir.
Komplikasyonlar
Akut karaciğer yetmezliği multisistemik bir hastalık olup, sepsis, gastrointestinal kanama,
hipoglisemi ve sekelleri, serebral ödem, hemodinamik bozukluklar, kardiyak ve renal
yetmezlik ile komplike olabilir.
Kötü Prognoz Kriterleri
•Arteryel pH < 7.3
•Yaş < 10 veya > 40
•Ensefalopati gelişiminden önce 7 günden uzun süren sarılık
•PT > 50 sn
•Serum bilirubin > 18mg/dl
•Hipoalbüminemi

Sonuç, Yorum:
Akut karaciğer yetersizliği olan hastalar mutlaka yoğun bakım
ünitesinde izlenmelidir.
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Kaynaklar:
1. Cochran JB, Losek JD:Acute liver failure in children. Pediatr Emerg Care. 2007;23:129-135.
2. Banal S, Dhawan A: Acute liver failure. Indian J Pediatr. 2006;73:931-934.
3. Neyzi O, Ertuğrul T: Pediatri, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002,3. baskı, cilt 2, 851-855.
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KANAMA DİYATEZLERİ
Doç. Dr. Su G Berrak, Uz. Dr. D Bahar Beker

Mukokütanöz kanama, peteşi ve çürük primer hemostatik hastalık
düşündürürken ( trombositopeni, Von Willebrand ( vWF ) hastalığı,
trombosit fonksiyon bozuklukları ), hemartroz, hematom,
kesilerden uzun süren kanamalar ikincil hemostatik hastalıkları
düşündürür ( hemofili ).
Umbilikal kanama, süt dişlerinin çıkarılması ve diş çekimi sonrası kanama, sünnet, eski
ameliyatlar, kızlarda adet kanamaları, annenin şiddetli adet kanamaları, tekrarlayan düşükler,
ölen erkek çocuklar, akrabalık, kolay morarma ( ekstremite distal çürükleri hariç ), ilaç
kullanımı ( özellikle aspirin ), aşı sonrası hematom, akut ya da kronik hastalık, uzun süreli
ishal ya da antibiyotik kullanımı sorgulanmalıdır.
İlk Basamak Tetkikler:
Tam kan sayımı, parmak ucundan yayma, PT, PTT’ den oluşur.
•Uzun PT: Faktör VII, X, V, II, I eksiklikleri, heparin ya da antikor varlığı
•Uzun TT: Düşük ya da anormal fibrinojen, heparin ya da fibrin yıkım ürünleri varlığı
•Uzun PTT: Yüksek moleküler ağırlıklı kininojen ( HMWK ), prekallikrein, Faktör
XII, XI, IX, VIII, X, V, II, I eksikliği, heparin ya da antikor varlığı
• HMWK, prekallikrein, Faktör XII eksikliğinde kanama görülmez.
•Tüm testler normalken kanamaya sebep olabilen faktör, FXIII’tür.
PT ve PTT testlerinde bozukluk, bir pıhtılaşma faktörü %50 ya da daha düşük bir seviyeye
inerse görülür. Bu sebeple bir hasta plazmasını normal kişinin plazması ile 1:1 oranında dilue
edersek faktör eksikliğinden kaynaklanan PT, PTT bozukluğu düzelir. Faktör düzeyleri için
kan ayrıldıktan sonra Taze Donmuş Plazma ( TDP ) 10 cc/kg dozunda verilir. Antifosfolipid
antikoru ( lupus-like antikoagülan ) varlığında ise test düzelmez.
Von Willebrand Hastalığı:
VWF FVIII’e bağlanarak yıkımını engeller. Ağır eksiklikte PTT’yi uzatıp hemofili kliniği
verir.
Klinik: Tekrarlayan epistaksis, menoraji, tonsillektomi ya da diş çekimi sonrası ağır kanama
şeklinde olabilir.
Tanı: Düşük vWF antijeni ve aktivitesi ( ristosetin kofaktör aktivitesi ), ağır tiplerde düşük
FVIII’e bağlı PTT uzunluğu ile konulur.
Tedavi: Uygun vakalarda Desmopressin ( DDAVP ), amino kaproik asit, mevcutsa vWF
konsantresi ( Haemate P ) kullanılabilir.
Hemofili A
Klinik: Ağır hemofiliklerde ( %1’in altı ), genellikle aile öyküsü pozitif olur ve hayatın ilk
yılları içinde ( 12-18 ay civarı ) bulgu verir, orta derecede hemofili olguları 2-5 yaş civarı ilk
kez bulgu verir. Spontan hemartrozlara tüm ciddi hemofili olgularında rastlanır, ancak çocuk
yürümeye çalıştığı zamanlarda yani sıklıkla 9. aydan sonra başlar.
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Tedavi: Tedavinin ana noktası eksik faktörün replasmanı ile hemostazın sağlanmasıdır.
Minör kanamalarda hemostazın sağlanması için plasma faktör düzeylerinin normalin %2530’una yükseltilmesi yeterli olurken, ciddi kanamalarda en az normalin %50’si düzeyine
çıkarmak gereklidir. Cerrahi prosedürler ve hayatı tehdit eden kanamalarda faktör düzeyi
%75-100 düzeyine çıkarılmalıdır.
Bolus enjeksiyonla verilecek FVIII miktarı: Vücut ağırlığı ( kg ) X yükseltilmek istenen
düzey ( IU/ml ) X 0.5 olmalıdır. İnfüzyon hızı küçük çocuklarda 100 IU/dakikayı
geçmemelidir.
Kilo başına 1 ünite FVIII verilmesi plasma düzeyini %2 oranında yükselir.
FVIII’in yarı ömrü 8-12 saat olduğu için başlangıç dozunun yarısı her 8-12 saatte bir
tekrarlanmalıdır. Bu şekilde istenen düzey korunabilir.
İmmün Trombositopenik Purpura
Klinik: Daha önce sağlıklı olduğu bilinen bir çocukta, genellikle viral enfeksiyon sonrası,
morluklar, peteşi ve ekimozların ortaya çıkması ile karakterizedir. Ateş, eklem ya da kemik
ağrısı, kilo kaybı, solukluk, yorgunluk, halsizlik gibi yakınmalar eşlik etmez. Kanama
bulguları dışındaki fizik muayene bulguları normaldir. Lenfadenopati ya da
hepatosplenomegali gibi beklenmeyen muayene bulguları infiltratif bir süreç düşündürmeli ve
kemik iliği aspirasyonu yapılmalıdır. Non-steroid antienflamatuar ilaç kullanımı
sorgulanmalıdır.
Tanı: Tam kan sayımı, parmak ucundan yayma yeterlidir. Kemik iliğinde artmış veya normal
megakaryosit sayısı gözlenir.
Tedavi: Yoğun cilt ve mukoza kanamalı ve Trombosit < 10.000/mm3 olan riskli gruba
uygulanır. İntravenöz immünglobulin, kortikosteroid, Anti-D seçilebilecek ajanlardır.

Sonuç, Yorum:
Kanama diatezlerine yaklaşımda birinci basamak detaylı
anemnez ve aile hikayesi almaktır.
İkinci basamakta ise hemogram parmak ucundan periferik yayma,
PT, PTT tetkikleri yapılmalıdır.

Kaynaklar:
1. David G. Nathan, Stuart H. Orkin, A. Thomas Look, 2003David Ginsburg, . Sixth Edition, Nathan and Oski's
Hematology of Infancy and Childhood
2. Lanskowsky P (ed). Manual of Pediatric Hematology and Oncology (4th ed). San Diego: Academic Press; 2005
.
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ONKOLOJİK ACİLLER
Doç. Dr. Su G Berrak, Uz. Dr. D Bahar Beker

Bazı acil durumlar kanserin ilk bulgusudur. Bazıları ise tedavi
veya nüks sırasında ortaya çıkar. Onkolojik aciller, kanserin
kendisinin veya tedavinin yarattığı metabolik bozukluklar nedeni
ile ortaya çıkabilir.

Kardiyotorasik Aciller
Solunum sıkıntısıyla başvuran onkoloji hastasında ayırıcı tanıda;
• Anterior mediastende
•Superior vena kava sendromu
•Superior mediasten sendromu
• Orta mediastende
•İntrakardiyak kitleler
•Kardiyak tamponad
•Kardiyomiyopati, miyokardit
• Ağır anemi
• Pnömoni araştırılmalıdır.
Klinik: Bu klinik tablolardan superior vena kava sendromu dispne, öksürük, disfaji, ortopne,
boğuk ses, anksiyete, konfüzyon, letarji, baş ağrısı, görme bozukluğu, senkop, karbondioksit
retansiyonu ve santral venöz dolgunluk yapar. Yatarken semptomlar artar ve muayenede
ödem, pletore, boyun, yüz ve üst ekstremitelerde siyanoz, servikal ve torasik venlerde
genişleme, gözlerde kızarma, hışıltı, stridor gözlenebilir.
Laboratuvar: PA Akciğer grafisinde mediastende genişleme dikkati çeker.
Tedavi: Altta yatan hastalığa yönelik tedavi uygulanmalıdır. Ancak acil durumlarda ampirik
tedavi başlanmak zorunda kalınabilir.
Venooklüzif Hastalık
Belli kemoterapi ilaçlarından sonra gelişebilen portal sistemde tromboz ile karakterize bir
hastalıktır.
Klinik: Hızlı gelişen ağrılı hepatomegali, %5’ ten fazla kilo alımı, asit, hiperbilirubinemi asıl
bulgulardır.
Tanı: Portal Doppler ultrasonografi yapılmalıdır.
Tedavi: Sıvı dengesi izlemi, karın çevresi takibi, hepatik destek uygulanır. Defibrotide
kullanılır.
Spinal Kord Basısı
Klinik: Radiküler sırt ağrısı ya da motor kayıp, nadiren his kaybı ve L2 altı lezyonlarda
inkontinans görülür.
Tanı: Spinal MRI ile konulur.
Tedavi: Altta yatan hastalığın acil tedavisi gereklidir. Ek olarak yüksek doz Deksametazon
( 1-2 mg/kg ) uygulanabilir.
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Hiperlökositoz
Tanı: Periferik lökosit sayısının 100.000 /mm3 ‘ den yüksek olmasıdır. Ancak klinik olarak
anlamlı olması için sayının akut miyeloid lösemide 200.000 /mm3, akut lenfoblastik lösemi ve
kronik miyeloid lösemide 300.000/mm3 olması gereklidir.
Tedavi: Uygun kemoterapi acilen başlanmalıdır, idamenin 2-4 katı ile hidrasyon,
alkalinizasyon ve allopürinol uygulanmalıdır.
Tümör Lizis Sendromu
Kemoterapi öncesi ya da sonrası ilk 5 gün içinde hücre yıkımına bağlı gelişen metabolik
bozukluktur.
Tanı: Hiperürisemi, hiperfosfatemi, hiperkalemi, böbrek fonksiyonlarında bozukluğun
saptanması ile tanı konulur.
Tedavi: Hidrasyon, alkalinizasyon, ve allopürinol, gerekirse fosfat bağlayıcı ilaç
başlanmalıdır. İdame sıvısının 2-4 katı %5Dx+ ¼ SF içine 40-80 mEq/L bikarbonat
eklenmeli, idrar ph’ı 7-7.5’de tutulacak ve idrar çıkışı 100ml/m2 ‘ den fazla olacak şekilde
intravenöz sıvı verilmelidir. İdrar dansitesi 1010’un üzerine çıkmamalıdır.
Febril Nötropeni
Nötrofil düzeyi 500/mm3 ‘ ün altında olan veya nötrofil düzeyi 500-1000/mm3 arasında olup,
48 saat içinde 500/mm3 ‘ ün altına düşmesi beklenen ve oral veya aksiller ateşi bir kez 38.3°C
ve üstü veya bir saat süreyle 38.0-38.2°C arasında ölçülen hastalar febril nötropeni kabul
edilirler. Hastanın özelliklerine bakılmaksızın kan kültürü ( varsa eş zamanlı kateter kültürü ),
idrar kültürü alınmalı, ayrıca hastanın semptom ve bulgularına göre mikrobiyolojik inceleme
için kültür örnekleri ( balgam, kateter giriş yeri, dışkı, beyin-omurilik sıvısı vb. ) alınmalıdır.
Kültür alındıktan sonra hasta yatırılarak geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

Kaynaklar:
1. Febril Nötropeni Çalışma Grubu, Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Flora; 2004:9:5-28
2. David G. Nathan, Stuart H. Orkin, A. Thomas Look, 2003 David Ginsburg. Sixth Edition, Nathan and Oski's
Hematology of Infancy and Childhood
3. P.A. Pizzo, D.G. Poplack. Fifth Edition. 2006; Principles and Practice of Pediatric Oncology.
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DİYABET KETOASİDOZU
Prof. Dr. Abdullah Bereket, Doç. Dr. Serap Turan

Tanı Kriterleri
•Kan şekeri >200 mg/dl ( 1 nM/L ) ile birlikte ;
•Arteriyel pH <7.35, venoz pH <7.30 veya serum bikarbonat
düzeyi <15 mEq/l
•Ketonüri veya ketonemi ( Kan β-OH bütirat > 3 mmol/L ).
Tanı klasik semptom ve bulgulara ketonemi/ketonüri, metabolik asidoz, kan şekeri yüksekliği
ve dehidratasyonun eşlik etmesi ve yukarıda belirtilen biyokimyasal kriterler ile tanımlanır.
Öglisemik ketoasidoz küçük çocuklarda, kısmi tedavi edilmiş vakalarda veya hamile
adölesanlarda nadiren görülebilir.
Klinik Bulgular:
Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı hemen daima vardır. Halsizlik, karın ağrısı ve kusma
genellikle eşlik eder. Hipokalemiye bağlı paralitik ileus ve mide distansiyonu oluşabilir.
Dehidratasyonun derecesi de mukozalarda kuruluktan şok tablosuna kadar değişebilir.
Değişik derecelerde bilinç bulanıklığı olabilir. Nefeste çürük elma kokusu ( aseton ) alınır.
Kan pH’ı <7.2 ise Kussmaul solunumu belirgin hale gelir, pH<7.0 olduğunda ise solunum
merkezinin baskılanması sonucu solunum yavaş ve düzensiz hale gelebilir.
Diyabetik ketoasidozda ( DKA ) hipotermi sık görülen bir bulgudur, ateş ise enfeksiyon
varlığını düşündürür.
Gerekli Tetkikler:
•Glukometre ile kan şekeri ( KŞ ), kan veya idrar ketonuna bakılmalıdır. Ayrıca
laboratuvara glukoz, Na, K, Cl, BUN, kreatinin, kapiller veya venöz kan gazı, serum
keton düzeyi, tam kan sayımı, Ca ve PO4 düzeyi için kan gönderilmelidir. Ateşi olan
veya enfeksiyon odağı saptanan hastalardan uygun kültürler alınmalıdır.
•İnsülin infüzyonu sırasında kan şekeri glukometre ile saatlik olarak izlenmelidir.
•Elektrolitler, kan gazları, kan ketonu ilk 6 saat içinde 2 saatte bir daha sonra 4-6
saatte bir takip edilmelidir ( Ağır vakalarda elektrolitlerin saatlik takibi gerekebilir ).
•Hastanın her idrarında idrar ketonu kontrol edilmelidir.
Tedavi:
Orta ve ağır derecedeki DKA’lar hastanede mümkünse yoğun bakım ünitesinde tedavi
edilmelidir. Bilinen diyabetli hastada hafif DKA, kusma yoksa acil serviste sıvı tedavisi ve ek
doz kısa etkili insülinler ile tedavi edilebilir.
Komadaki hastalara aspirasyonu engellemek için nazogastrik kateter takılmalı ve mide içeriği
aspire edilmelidir. Komatöz veya anürik hastalar dışında enfeksiyon riski nedeni ile idrar
sondası takılmasına gerek yoktur.
Şok veya siyanoz varsa veya PaO2 < 80 mmHg ise oksijen verilmelidir.
Hiper veya hipopotasemi için EKG çekilebilir veya monitorizasyon yapılabilir.
Hastanın klinik gidişi, nörolojik durumu, laboratuvar bulguları, aldığı-çıkardığı sıvı miktarı,
insülin dozu izlenmeli ve takip çizelgesine kaydedilmelidir.
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Sıvı ve Elektrolit Tedavisi:
•İlk 1 saatte 10-20 ml/kg serum fizyolojik ile sıvı resüsitasyonu ( özellikle dolaşımı bozuk
olan orta ve ağır dehidratasyonlu hastalarda ) ( Hipovolemik şokun devam etmesi durumunda
tekrarlanabilir ).
•Daha sonra hastanın total sıvı miktarı ( İdame + defisit ) dehidratasyon derecesine göre
aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:
Hafif dehidratasyonda 2500-3000 ml/m2/gün
Orta dehidratasyonda 3000-3500 ml/m2/gün
Ağır dehidratasyonda 3500-4000 ml/m2/gün
•Hastaya başlangıçta 1-2 saatlik sıvı resüsitasyonu verilmiş ise bu miktar verilecek olan
günlük total miktardan düşülür ve kalan miktar 24 saatte eşit hızda verilir.
•Sıvı içeriği başlangıçta 2 hacim %0.9 NaCl , 1 hacim %5 Dekstroz ( %0.6 NaCl, %1.7
Dekstroz ) olarak verilir.
•KŞ ≤ 300 mg/dl ise 1 hacim %0.9 NaCl, 1 hacim %5 Dekstroz
( %0.45 NaCl, %2.5 Dekstroz ) ile tedaviye devam edilir.
•KŞ <200 mg/dL’ ye ulaştığında sıvının dekstroz konsantrasyonu %5’e çıkılır.
•KŞ <150 mg/dL’ ye ulaştığında ise sıvının dekstroz konsantrasyonu %10-%12.5’a çıkılabilir
Hastanın insulin infüzyonu sırasında KŞ’i 150-200 mg/dL aralığında tutulmalıdır.
Ağır hiperozmolalitesi olan hastalarda replasman tedavisi 36-72 saatte tamamlanır. Günlük
verilen sıvı 4 L/m2 ‘yi aşmamalıdır.
Ancak ciddi hiponatremi, belirgin hiperozmolalite, rölatif hipernatremi ( Düzeltilmiş Na
>150 mEq/l ), hipotansiyon veya şok varlığında tedaviye %0.9 NaCl ile devam etmek uygun
olur.
•Tedavi sırasında efektif serum osmolalitesinin hızlı düşmediğinden emin olunmalıdır
( Eosm = 2 x Na + glukoz( mM ) ). Glukoz düşerken Na değeri yükselmiyor ise sıvının Na
konsantrasyonu artırılmalı ve veriliş hızı gözden geçirilmelidir.
Potasyum tedavisi: Hipokalemi varlığında sıvıya potasyum hemen eklenmelidir. Hasta
normokalemik ise potasyum insülin tedavisi ile birlikte başlanmalıdır. Hiperkalemi varlığında
ise sıvıya potasyum eklemek için idrar çıkışı beklenmelidir. Hastanın sıvısına aşağıdaki
tabloya göre potasyum eklenir.
Serum potasyum düzeyi <2.5 mEq/L ise 60 mEq/L
Serum potasyum düzeyi <3 mEq/L ise 40 mEq/L
Serum potasyum düzeyi 3-4 mEq/L ise 30 mEq/L
Serum potasyum düzeyi 5-6 mEq/L ise 20 mEq/L
Serum potasyum düzeyi >6 mEq/L ise sıvıya potasyum eklenmez. Düştükten sonra
yukarıdaki protokole göre potasyum eklenir.
Bikarbonat tedavisi: pH<6.9, HCO3 <5 ise ve hipotansiyon, şok veya aritmi varsa sodyum
bikarbonat 1 mEq/kg 2 saatte infüzyon ile verilmektedir.
İnsülin Tedavisi:
Eğer hasta başka bir merkeze sevk edilecek ise %0.9 NaCl solüsyonu takılıp 0.1 U/kg
kristalize insülin intramusküler verilerek gönderilir.
İnsülin tedavisine 0.1 U/kg/saat infüzyon olarak başlanır ve devam edilir.
Sadece hastanın insülin infüzyonu başlanılması gecikecek ise yükleme dozu ( 0.1 U/kg IV )
verilebilir.
İnsülin için ayrı bir sıvı hazırlanmalı ve rehidratasyon sıvısı içine eklenmemelidir. Pratik
olarak 10 U kısa etkili insülin 100 ml %0.9 NaCl içine konulur ( 10 ml=1U ). Bu durumda
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saatte verilecek sıvı miktarı, ml olarak hastanın kilosuna eşittir. Örnek olarak 10 kg olan bir
çocuğa 10 ml/saat hızında hazırlanan solüsyondan verilir.
İnsülin solüsyonu hazırlandıktan sonra 30-50 ml sıvı boşa akıtılır sonra rehidratasyon
sıvısının gittiği aynı damar yoluna takılır. İnsülinli sıvı 6 saatte bir değiştirilmelidir.
Asidoz düzelmeden insülin verilme hızı azaltılmamalıdır. Ancak dekstroz konsantrasyonunun
artırılmasına rağmen kan şekeri 150 mg/dL’nin altına düşerse insülin verilme hızı 0.075-0.05
U/kg/saat’ e düşülebilir.
Kan şekeri < 250 mg/dL, pH > 7.3, HCO3 > 15 ve ketonemisi kontrol altına alınan hastalarda
infüzyona son verilip, subkütan insüline geçilebilir.
İntravenöz tedavinin mümkün olmadığı hallerde intramusküler veya subkütan kristalize
insülin veya tercihen hızlı etkili insülinler kullanılabilir. Bu durumda 0.3 U/kg başlangıç
dozundan sonra saat başı 0.1 U/kg veya 0.2 U/kg 2 saatte bir verilebilir. Ancak periferal
perfüzyonun bozulduğu durumlarda insülin emiliminin de bozulacağı unutulmamalıdır.
Tedavi sırasında dikkat edilecek noktalar:
•Kalp hızı, solunum hızı ve kan basıncı saatlik olarak takip edilmelidir.
•Aldığı ve çıkardığı sıvılar 4 saatlik veya daha sık takip edilmelidir.
•Hastalar başağrısı, kalp hızının uygunsuz yavaşlaması, tekrarlayan kusmalar,
nörolojik durumda değişiklikler ( Huzursuzluk, irritabilite, uyku halinin artması,
inkontinans ) veya spesifik nörolojik bulgular ( örn, kranial sinir felçleri, pupil
cevapları ), kan basıncında artış ve oksijen saturasyonunda düşme gibi beyin ödemi
bulguları açısından saatlik veya daha sık takip edilmelidir.
Komplikasyonlar
Hipoglisemi, hipokalemi, hiperkalemi, gastrik materyalin aspirasyonu, sıvı yüklenmesine
bağlı kalp yetmezliği ve beyin ödemi başlıca komplikasyonlardır.
Beyin ödemi: Beyin ödemi diyabetli çocuklarda en sık ölüm nedenidir. Beyin ödemi
geliştiren hastalar beyin hasarı gerçekleşmeden önce tanımlayıcı klinik semptom ve bulgu
göstermektedir. Başlangıç döneminde beyin tomografisinin normal olabileceğinden tanı klinik
semptom ve bulgulara dayanarak konulur.
DKA da beyin ödemi açısından hasta başı nörolojik değerlendirme
Tanı koydurucu kriterler
•Ağrıya anormal motor ve sözel cevap
•Dekortike veya deserebre postür
•Kraniyal sinir felçleri ( özellikle; III, IV, VI )
•Anormal solunum şekli ( İnlemeli solunum, taşipne, Cheyne-Stoke solunumu,
apne )
Majör kriterler
•Mental durum değişikliği veya bilinç durumunda dalgalanmalar
•Damariçi düzelmeye karşın veya uykudan bağımsız olarak kalp hızında belirgin
düşüş olması ( > 20 atım/dk )
•Yaşla uyumsuz olarak idrar inkontinasının olması
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Minor kriterler
•Kusma
•Başağrısı
•Letarji veya kolay uyandırılamama
•Diyastolik kan basıncı > 90 mmHg olması
•Hastanın yaşının < 5 yaş olması olması
Bir tanı koydurucu kriter, 2 majör, 1 majör ve 2 minör kriter % 92 oranında tanı
koydurucu olup, % 4 yalancı pozitiflik oranına sahiptir .
Tedavi: Semptomlar fark edilir edilmez antiödem tedaviye başlamalı ve beyin tomografisi
çekilerek tanı desteklenmelidir. Baş yükseltilmeli ve sıvı kısıtlaması yapılmalıdır. İntravenöz
mannitol 0.2-1 gr/kg dozunda, en az 20 dakikada verilir ve cevap olmaması halinde 2 saat
içinde tekrarlanabilir. Mannitole alternatif olarak hipertonik NaCl ( %3 ) 5-10 ml/kg/doz en az
30 dakikada verilebilir.
Entübasyon ve hiperventilasyon yapılabilir.

Sonuç, Yorum:
Diyabetik ketoasidozda hastaların yakın takibi ve takibe göre
tedavide yapılacak değişiklikler ciddi koplikasyonları önler.

Kaynaklar:
1. Dunger DB, Sperling MA, Acerini CL, et al. ESPE; LWPES. ESPE/LWPES consensus statement on diabetic
ketoacidosis in children and adolescents. Arch Dis Child. 2004;89:188-194.
2. Harris GD, Fiordalisi I, Harris WL, et al: Minimizing the risk of brain herniation during treatment of diabetic
ketoacidosis: A retrospective and prospective study. J Pediatr. 1990;117:22-31.
3. Turan S, Bereket A. Çocuklarda diyabetik ketoasidoz ve tedavisi. Klinik Gelişim 2002;15:124-131
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AKUT ADRENAL YETMEZLİK
Prof. Dr. Abdullah Bereket, Doç. Dr. Serap Turan

Tanı Kriterleri
Dehidratasyon veya hipotansiyon/şok ile gelen hastada
hiponatremi, hiperkalemi, hipoglisemi ile karakterize bir tablodur.

Klinik Bulgular
Bulantı, kusma, hipotansiyon, hipovolemi, şok, hiperpigmentasyon, hiponatremi, hiperkalemi
Gerekli Tetkikler
Adrenal krizdeki hastaya damar yolu açılırken; serum Na, K, glukoz, kortizol, 17-OH
progesteron, ACTH, DHEA-S, Plazma renin aktivitesi, aldosteron çalışılmak üzere örnek
alınır.
İdrar Na’u gönderilir.
Tedavi
Volüm ekspansiyonu:
•İlk 1 saat 20 ml/kg dan % 5 Dekstrozlu % 0.9 NaCl verilir.
•Periferik dolaşım düzelmişse 1. saatin sonunda sıvının verilme hızı 2500-3000 cc/m2/gün’e
düşülür.
Steroid replasmanı:
Prednizolon 50 mg/m2/gün 4 eşit doza bölünerek altı saatte bir İV puşe veya 12.5 mg/m2 İV
puşe, geri kalanı İV infüzyonla 24 saatte verilir.
• Sonrasında doz her gün 1/3 oranında azaltılarak idame doza inilir
•Prednizolon yerine Hidrokortizon İV 200 mg/m2 /gün tercih edilmelir
Mineralokortikoid ( Flurohidrokortizon: Astonin-H tablet 0.1 mg )2x1/2 tablet
( 2x0.05 mg ) p.o. başlanır
Adrenal Yetmezlikli veya Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastada Stres Durumlarında
Tedavi:
38ºC üzeri ateş, diş çekimi ve aşı uygulaması gibi stres durumlarında ve bulantı-kusma ile
seyreden durumlarda;
•Hastanın almakta olduğu hidrokortizon dozu enfeksiyonlarda ateş düşene kadar, diş çekimi
ve aşıda iki gün süreyle 2-3 kat artırılır.
•Kusma varsa parenteral glukokortikoid verilmelidir.
•Mineralokortikoid ( Astonin-H ) dozunda değişiklik gerekli değildir.
Majör cerrahi:
•Hasta ilk vaka olarak operasyona alınır.
• % 5 dextrozlu %0.9 NaCL 2000 cc/m2/gün başlanır.
•Operasyon öncesi saat 24 de 12.5 mg/m2 Prednizolon IM yapılır.
•Operasyona gitmeden 1 saat önce 12.5 mg/m2 Prednizolon IM yapılır.
• Operasyon sırasında mayi içine 25 mg/m2 Prednizolon konulur.
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•Operasyondan sonra oral alıncaya kadar 6 saatte bir 12.5 mg/m2 Prednizolon IV veya IM
verilir.
•Oral almaya başlayınca parenteral prednizolon kesilerek hastanın almakta olduğu
glukokortikoid idame dozunun iki-üç katı olarak oral verilir.
•Üçüncü günden sonra doz azaltılarak idame dozuna inilir.
•Mineralokortikoid ( Astonin-H ) dozuna operasyon günü dahil aynen devam edilir.

Sonuç, Yorum:
Hipoglisemi, hiponatermi ve hiperkalemi ile başvuran hastada adrenal
yetmezlik mutlaka akla gelmelidir.

Kaynaklar:
1. Levine LS, White PC. Disorders of adrenal gland.Ed:Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. In Nelson Texbook
of Pediatrics. 17th edition 2003 Elsevier Science Philadelphia 1898-1921.
2. Miller WL. The adrenal Cortex. Ed: Sperling MA. Pediatric Endocrinology 2nd Edidition.2002 Elsevier Science
Philadelphia, 385-438
3. Migeon CJ, Lanes RL. Adrenal Cortex: Hypo- and hyperfunction. Ed Lifthitz F, Pediatric Endocrinology 4th edition
2003 Marcel Dekker NewYork, 147-192
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HİPOKALSEMİ
Prof. Dr. Abdullah Bereket, Doç. Dr. Serap Turan

Tanı Kriterleri
Total Ca < 8.7 mg/dL ( N : 8.8 - 10.6 mg/dL )
İyonize Ca < 4.6 mg/dL ( N : 4.7 - 5.2 mg/dL )

Klinik Bulgular
Ağız çevresi, el ve ayak parmaklarında paresteziye sık rastlanır. Güçsüzlük, kas krampları,
laringospazma bağlı inspiratuar stridor, bronkospazm, blefarospazm, tetani ve konvülziyon
yanı sıra Chvostek ve Trousseau pozitifliği diğer klinik bulgulardır.
Gerekli Tetkikler
Hipokalsemi saptanan hastalarda etiyolojinin saptanması amacıyla kalsiyum verilmeden önce
aşağıda belirtilen tetkikler için örnekler alınmalıdır.
Serumda: Ca, P, ALP, Mg, BUN, kreatinin, albumin, parathormon, 25-OH Vitamin D
Spot idrarda: calcium/creatinin bakılmalıdır.
Tedavi
Konvülziyon veya tetani var ise;
•IV Ca gluconat veya Ca glubionat verilir. 1-2 ml/kg % 10 luk Ca Gluconat ( veya 9-18
mg/kg elementer Ca ) yavaş bir şekilde ( 10 dakikadan kısa olmamak üzere ) kalp
monitorizasyonu altında verilir.
•Rekürren semptomatik hipokalsemilerde 6 saatte bir Ca düzeyi takibi yapılarak doz
tekrarlanır veya 6 saatlik sıvı içinde infüzyonla verilebilir.
Konvülziyon veya tetani yok ise;
Oral Kalsiyum ve Vitamin D verilir
•Vitamin D: Etiyolojiye göre Calcidiol veya calcitriol tercih edilir.
•Doz: 50-100 mg/kg/gün elementer Kalsiyum 4 doza bölünerek verilir ( Ca lactat %13 lük, Ca
Carbonate %40 lık )
Komplikasyon
Kalsiyum infüzyonunun hızlı verilmesi bradikardi veya kardiyak arreste sebep olabilir. Bu
nedenle hastalar yakın gözlem altında tutulmalı veya mümkünse kardiyak monitorizasyon
altında kalsiyum infüzyonu verilmelidir. Kalp hızında yavaş veya hızlı düşüş görülmesi
halinde infüzyon kesilmeli veya yavaşlatılmalıdır. Ekstravazasyonun lokal doku nekrozu veya
kalsifikasyona sebep olması nedeni ile kalsiyum infüzyonu verilen damar yolu gözlem altında
tutulmalıdır.
Kaynaklar:
1. Diaz R. Calcium disorder in children and adolescents. Ed Lifthitz F, Pediatric Endocrinology 5th edition 2007
Informa Healthcare NewYork 2007 476-495
2. Greenbaum LA. Pathophysiology of body fluids and fluid therapy..Ed:Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB.
In Nelson Texbook of Pediatrics. 17th edition 2003 Elsevier Science Philadelphia 191-252.
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HİPERKALSEMİ
Prof. Dr. Abdullah Bereket, Doç. Dr. Serap Turan

Tanı Kriterleri
Serum Kalsiyum düzeyi:
10.6-11.9 mg/dl ise hafif,
12-14 mg/dl ise orta,
>14 mg/dl ise ağır hiperkalsemi kabul edilir.
Klinik Bulgular
İştahsızlık, bulantı, karın ağrısı, poliüri, dehidratasyon, büyüme geriliği, hipertansiyon, fatal
olabilen ventriküler aritmi, nefrokalsinoz, böbrek yetmezliği, konfüzyon, dezoryantasyon,
depresyon, psikoz, nöbet, koma
Gerekli Tetkikler
Ca ( iyonize ve total ), P, ALP, parathormon, 25-OH vitamin D, BUN, Kreatinin, total protein,
albumin
İdrarda: Ca/Kreatinin oranı
Tedavi
Ağır veya semptomatik hiperkalsemiler acil tedavi edilmelidir. Hastaların genellikle dehidrate
olmaları nedeni ile ilk 24-48 saatte 3000 cc/m2/gün serum fizyolojik ile hidrasyon yapılır.
Hidrasyon sağlandıktan sonra loop diüretikleri ( Furosemid 1 mg/kg İV 6 saatte bir )
kullanılır. Akut hiperkalsemi düzeltildikten sonra oral yüksek sodyumlu diyet ve oral
furosemid 1-2 mg/kg/gün 2-3 bölünmüş dozda verilir. Tedaviye dirençli ağır semptomatik
hiperkalsemilerde son yıllarda bifosfonatlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Pamidronate
0.5-1 mg/kg/doz IV veya alendronate 35-70 mg/doz p.o tek doz olarak verilip gereği halinde
tekrarlanabilir. Ayrıca kortikosteroid ( prednizolon 1 mg/kg/gün ), Kalsitonin ( 4 U/kg SC 12
saatte bir ) ve ketokonazol da bu amaçla verilebilir.

Kaynaklar:
1. Diaz R. Calcium disorder in children and adolescents. Ed Lifthitz F, Pediatric Endocrinology 5th edition 2007
Informa Healthcare NewYork 2007:476-495
2. Greenbaum LA. Pathophysiology of body fluids and fluid therapy..Ed:Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB.
In Nelson Texbook of Pediatrics. 17th edition 2003 Elsevier Science Philadelphia 191-252.
3. Bereket A, Erdoğan T. Oral bisphosphonate therapy for vitamin D intoxication of the infant. Pediatrics. 2003
Apr;111(4 Pt 1):899-901
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HİPOGLİSEMİ
Prof. Dr. Abdullah Bereket, Doç. Dr. Serap Turan

Tanı Kriterleri
Postnatal yaş (saat)
Serum glukoz konsantrasyonu
0-3
<35 mg/dl
3-24
<40 mg/dl
24-48
<45 mg/dl
Süt çocuğu ve çocuklarda kan şekeri <50 mg/dl ( Serum veya
plazma glukozu %10-15 daha fazladır )
Glukometre ile <50 mg/dl ölçülmesi halinde laboratuara kan örneği
gönderilerek hipoglisemi doğrulanmalıdır.

Klinik Bulgular
Sempatomimetik bulgular: Solukluk, soğuk terleme, çarpıntı, dudaklarda, parmaklarda ve
dilde uyuşukluk, huzursuzluk, açlık hissi, bulantı , halsizlik, yorgunluk
Nöroglikopenik bulgular: Düşünememe, hafıza bozulması, sarhoş gibi konuşma, denge
kuramama, koordinasyon bozukluğu, başağrısı, kafa karışıklığı, davranış değişikliği, çift ve
bulanık görme, bilinç bozukluğu, bayılma, havale geçirme
Not: Yenidoğanlarda hipoglisemi semptom ve bulguları nonspesifik olabilir. Apne, gözlerde
yuvarlanma, dil hareketleri, tremor, hipotoni gibi bulgular olabilir.
Gerekli Tetkikler
Kanda: Glukoz, insülin, C-peptid, keton ( beta-hidroksi bütirat ), kortizol, büyüme hormonu,
laktat, pirüvat, serbest yağ asitleri, alanin çalışılmak üzere yedek bir tüp serum ayrılmalıdır
İdrarda: Keton, redüktan madde, ayrıca organik asit profili için idrar saklanmalıdır.
Tedavi
Yenidoğanlarda:
•Asemptomatik, oral alabiliyor ise besleyip, kan şekerine tekrar bakılır.
•Oral alamıyor ise glukoz infüzyonu ( 4- 6 mg/kg/dk ) verilir.
•Semptomatik, ancak konvülziyon yok ise 200 mg/kg glukoz ( 2 ml/kg % 10 luk dextroz IV
bolus ) verilir.
•Konvülziyon var ise 400 mg/kg IV bolus verilir.
•İdame glukoz infüzyonu 8 mg/kg/dk olmalıdır.
Yenidoğan dönemi dışında:
•Hastanın bilinci açık ise oral glukoz verilir ( 5-15 gr ).
•Bilinci kapalı ise IV glukoz 0.5-1 gr/kg doz, %10-20 lik solüsyon ( 5-10 ml/kg %10’luk
veya 2,5-5 ml/kg %20’lik Dekstroz ) hızlı bir şekilde verilir. Daha sonra kan şekerine göre
idameye geçilir.
Diyabetli Hastalarda evde Hipoglisemi Tedavisi:
Hafif hipoglisemide:
0-6 yaş
5 gr ( 1 kesme şeker )
6-12 yaş
10 gr ( 2 kesme şeker )

80

>12 yaş
15 gr ( 3 kesme şeker )
Kan şekerinin tekrar düşmesini önlemek için; ara veya ana öğün zamanı ise bu öğün verilir.
Öğün zamanı değil ise bir çay bardağı veya su bardağı süt verilir
Ağır hipoglisemide:
Çocukta hipoglisemi sonucu bilinç kaybı veya konvülziyon varlığında ağır hipoglisemi kabul
edilir. Çocuğa ağızdan bir şey verilmez. Doktoru aranır ve en yakın hastaneye götürülür. Bu
arada evde;
•Glukagon IM olarak: < 5 yaş: 0.5 mg , > 5 yaş: 1 mg yapılır.
•Hasta glukagondan sonra genellikle 15 dakika içinde kendine gelir.
•Çocuk kendine gelmişse şekerli sıvılar verilir.
Komplikasyon
Kan şekeri hızlı bir şekilde tedavi edilmez ise konvülziyon, koma ve hatta ölüm görülebilir.
Mental retardasyon ve epilepsi hipogliseminin uzun dönem komplikasyonlarıdır.
Kaynaklar:
1. Wolfsdorf JI, Weinstein DA. Hypoglycemia in Children. Ed: Lifthitz F, Pediatric Endocrinology 5th edition 2007
Informa Healthcare NewYork 2007:291-327
2. Farrag HM, Cowett RM. Hypoglycemia in the Neonate. Ed: Lifthitz F, Pediatric Endocrinology 5th edition 2007
Informa Healthcare NewYork 2007:329-328
3. Sperling MA. Hypoglycemia.Ed:Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. In Nelson Texbook of Pediatrics. 17th
edition 2003 Elsevier Science Philadelphia 2003,505-518
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İNTRAVENÖZ SIVI TEDAVİSİNİN ESASLARI
Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, Prof. Dr. Harika Alpay

Tanı Kriterleri:
İdame amaçlı yapılan sıvı tedavisi, vücut ısısı ve aktivitesi normal, sıvı
elektrolit dengesinde sorun olmayan çocuklarda günlük sıvı, elektrolit
ve enerji gereksinimlerinin yerine konmasını sağlar.

Genel Bilgiler:
İntravenöz sıvı tedavisi vücut sıvılarının normal bileşimini ve hacmini devam ettirmek amacı
ile uygulanır. Dehidratasyonu olmayan, ancak ağızdan yeterli sıvı alımının olmadığı
durumlarda çocuklara intravenöz sıvı tedavisi yapılması gerekir. İdame amaçlı yapılan sıvı
tedavisi, vücut ısısı ve aktivitesi normal, sıvı elektrolit dengesinde sorun olmayan çocuklarda
günlük sıvı, elektrolit ve enerji gereksinimlerinin yerine konmasını sağlar. Çocuklarda idame
sıvı tedavisi endikasyonları tablo 1 de sıralanmaktadır.

Tablo 1: Çocuklarda idame sıvı tedavisi endikasyonları
Ağız yolu ile sıvı alamayan çocuklar
Bilinç bozukluğu
Preoperatif ve postoperatif dönemdeki çocuklar
Şok
Aspirasyon riski nedeni ile ağızdan sıvı alması uygun olmayan çocuklar
Bronkopnömoni
Akciğer ödemi
Kalp yetersizliği
Konvulsiyon
Preterm yenidoğanlarda yaşamın ilk günleri
Hasta yenidoğanlar

İdame Sıvısının Bileşenleri:
İdame sıvısında kullanılan sıvılar vücudun zorunlu gereksinimi olan su ve elekrolitleri
kapsamalıdır. Çocuklarda günlük sıvı gereksinimi tablo 2 de, günlük elektrolit gereksinimi
tablo 3 de gösterilmektedir.

82

Tablo 2: Çocuklarda günlük sıvı gereksinimi
Çocuklarda günlük sıvı gereksinimi
3-10 kg

100 ml/kg/g

11-20 kg

1000 + 50 ml/kg/g ( 10 kg üzeri )

21-30 kg

1500 + 20 ml/kg/g ( 20 kg üzeri )

Bu yöntemle verilecek sıvı miktarı günde
maksimum 2400 ml olmalıdır

Tablo 3: Çocuklarda günlük elektrolit gereksinimleri
Günlük elektrolit gereksinimleri
Sodyum

2-3 mEq/kg/g

Potasyum

1-2 mEq/kg/g

İdame sıvı tedavisi verilen hastaların kalori gereksinimi glukoz ile karşılanır. İdame
sıvısındaki glukoz konsantrasyonu % 5 dekstroz olarak hazırlandığında normal kalori
gereksiniminin % 20’ si karşılanmış olur. Bu miktar açlık ketoasidozunun ve protein
yıkımının önlenmesi için yeterli olmakla birlikte birkaç günden daha uzun süre
kullanılmamalıdır. İdame sıvı gereksinimi 3-4 günden uzun sürecek hastalarda total parenteral
beslenmeye geçilmelidir.

Sonuç, Yorum:
Çocuklarda sıvı gereksiniminin ağızdan karşılanması önceliklidir;
ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda intravenöz sıvı
tedavisi uygulanmalıdır.

Kaynaklar:
1. Beattie TJ, Disorders of fluid and electrolyte balance, Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R
eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 29-60.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P, Fluid and electrolye abnormalities. Paediatric Nephrology, Oxford University Press
2007, p 77-102.
3. Greenbaum LA. The Pathophysiology of Body Fluids and Fluid Therapy. Nelson Textbook of Pediatrics,
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds, International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 267-320.
4. Söylemezoğlu O, Bakkaloğlu. Çocuklarda sıvı ve elktrolit tedavisi isimli kitap, Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.
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SIVI DENGESİ BOZUKLUKLARI
Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı, Prof Dr Harika Alpay

Tanı Kriterleri:
•Çocuklarda en sık sıvı tedavisi yapılması gereken durum dehidratasyondur.
•Dehidratasyon derecesi sıvı kaybının vücut ağırlığına oranı olarak belirtilir.
•Dehidratasyonun tipi kaybedilen su ve elektrolitlerin birbirine oranını ifade
eder ve serum sodyum konsantrasyonu olarak ölçülür.
Genel Bilgiler:
Çocuklarda en sık sıvı tedavisi yapılması gereken durum, akut gastroenterit ve kusma sonucu
gelişen dehidratasyondur. Dehidratasyon derecesi sıvı kaybının vücut ağırlığına oranı olarak
belirtilir. Çoğu zaman hastanın akut hastalık öncesi tartısı bilinmediğinden dehidratasyonun
ağırlık derecesine klinik olarak karar verilir ( Tablo 1 ). Süt çocuklarında hafif, orta, ağır
dehidratasyonda sırası ile %5, %10, %15 dehidratasyon varlığı, daha büyük çocuklarda ise
%3, %6 ve %9 dehidratasyon dereceleri dikkate alınmalıdır.
Tablo 1: Dehidratasyon derecesinin belirlenmesi
Dehidratasyon derecesi Hafif

Orta

Ağır

Nabız

Normal / ↑

↑

Hızlı ve zayıf

İdrar miktarı

↓

↓/Yok

Yok

Turgor

↓

↓↓

↓↓↓

Mukozalar

Kuru

Çok kuru

Çok kuru

Cilt rengi

Soluk

Gri

Benekli

Kan basıncı

Normal

Normal/↓

↓

Göz küresi / fontanel

Normal

Çökük

Çok çökük

Göz yaşı

Normal/↓

↓

Yok

Bilinç durumu

Normal

Uyuklama/huzursuzluk Uyuklama

Kapiller dolum zamanı

Normal

Gecikmiş

Çok gecikmiş
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Kayıp miktarlarının belirlenmesi
• % 5 dehidratasyonda: 50 ml/kg
• % 10 dehidratasyonda: 100 ml/kg
• % 15 dehidratasyonda: 150 ml/kg
Dehidratasyonun derecesi belirlendikten sonra dehidratasyonun tipi belirlenmelidir.
Dehidratasyonun tipi kaybedilen su ve elektrolitlerin birbirine oranını ifade eder ve serum
sodyum konsantrasyonu olarak ölçülür. Çocuklarda karşılaşılan dehidratasyonların büyük
kısmı “izonatremik dehidratasyon”dur. İzonatremik dehidratasyonda su ve sodyum
kayıplarının oranları vücut sıvılarındaki oranları gibidir. Su kaybı elektrolit kaybından fazla
ise “hipernatremik dehidratasyon”, elektrolit kaybı serbest su kaybından daha fazla ise
“hiponatremik dehidratasyon” görülür.
Dehidratasyon tipinin belirlenmesi
•İzonatremik dehidratasyon: serum sodyumu 135-145 mEq/L
•Hipernatremik dehidratsyon: serum sodyumu > 145 – 150 mEq/L
•Hiponatremik dehidratasyon: serum sodyumu < 130-135 mEq/L
Toplam sıvı tedavisi: İdame sıvı tedavisi + Kayıp sıvı tedavisi + Devam eden sıvı kayıpları
Toplam elektrolit tedavisi: İdame elektrolit tedavisi + Kayıp elektrolit tedavisi + Devam eden
elektrolit kayıplarının replasmanı
Ağır dehidratasyon ile gelen çocuklarda başlangıçta, dehidratasyon tipi ne olursa olsun
plazma hacmini genişletmek, şoku önlemek ya da tedavi etmek amacı ile 20 ml/kg % 0.9
NaCl 1 saatte verilir. Bu arada hastanın periferik dolaşımı, kan basıncı, idrar yapıp yapmadığı
değerlendirilir. Hipervolemi bulguları gelişmemiş ise hastanın klinik durumuna göre hızlı sıvı
tedavisi 2-3 kez daha yinelenebilir. İntravenöz sıvı tedavisi sırasında hastanın klinik durumu
sık sık değerlendirilmeli, elektrolit bozukluğu varsa serum elektrolitlerine 6 saat ara ile
bakılmalıdır.
Sıvı elektrolit bozukluklarının düzeltme süreleri
İzonatremik dehidratasyon: 24 saat
Hiponatremik dehidratasyon: 24-36 saat
Hipernatremik dehidratasyon: 24-48-72 saat

Sonuç, Yorum:
Dehidratasyon tedavisi kaybedilen sıvının vücut ağırlığına
oranı belirlenerek yapılmalıdır, eksiklerin yerine konulması
belirli zaman aralıklarında gerçekleştirilmelidir.
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Kaynaklar:
1. Beattie TJ, Disorders of fluid and electrolyte balance, Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R
eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 29-60.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P, Fluid and electrolye abnormalities. Paediatric Nephrology, Oxford University Press
2007, p 77-102.
3. Greenbaum LA. The Pathophysiology of Body Fluids and Fluid Therapy. Nelson Textbook of Pediatrics,
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds, International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 267-320.
4. Söylemezoğlu O, Bakkaloğlu. Çocuklarda sıvı ve elktrolit tedavisi isimli kitap, Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.
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İZONATREMİK DEHİDRATASYON
Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı, Prof Dr Harika Alpay

Tanı Kriterleri:
Dehidratasyonla birlikte serum sodyumunun 135-145 mEq/L arasında
olduğu durum olarak tanımlanır.
İshalli izonatremik dehidratasyonlu bir çocukta intravenöz sıvı tedavisi
yapılacak ise sıvı miktarı dehidratasyon derecesine göre belirlendikten sonra,
%0.9 NaCl + % 5 Dekstrozun 1/3 oranlı karışımı + 20 mEq/L HCO3+20 mEq/L
K solusyonu başlangıç tedavisi olarak seçilebilir.
Genel Bilgiler:
İzonatremik dehidratasyon, çocuklarda en sık görülen dehidratasyon tipidir ve sıklıkla akut
gastroenterit sonrası ortaya çıkar. Dehidratasyonla birlikte serum sodyumunun 135-145
mEq/L arasında olduğu durum olarak tanımlanır. Hastanın dehidratasyon derecesi
belirlendikten sonra, hastaya verilecek toplam sıvı miktarı ( defisit + idame ) hesaplanır ve 24
saat içinde verilir. Tüm dehidratasyonlarda ağızdan sıvı tedavisi parenteral tedaviden daha
güvenli ve fizyolojiktir. Bu nedenle kusması olmayan, ağızdan sıvı alımı sorun yaratmayan
çocuklarda ağızdan sıvı tedavisi uygulanmalıdır. Ağızdan sıvı tedavisi alımı mümkün
olmayan hastalarda intravenöz sıvı tedavisi uygulanmalıdır.
Sıvının içeriği pratik olarak 50 mEq/L Na içerecek şekilde hazırlanır ( 1/3 Serum Fizyolojik ).
Hastanın serum potasyum değerine ve idrar yapıp – yapmamasına göre K eklenmesi açısından
karar verilir. Serum K düşük ise ve hasta idrar yapıyorsa iv sıvıya 1-2 mEq/kg K eklenir.
İshal ile kaybedilen sıvının Na: 55 mEq/L, K: 25 mEq/L, HCO3: 15 mEq/L olduğu göz önüne
alınarak, ishalli bir çocuğa intravenöz sıvı tedavisi yapılacak ise %0.9 NaCl + % 5 Dekstrozun
1/3 oranlı karışımı + 20 mEq/L HCO3 + 20 mEq/L K solusyonu başlangıç tedavisi için uygun
bir solusyondur.
İntravenöz sıvı tedavisi yapılan çocuklar çok yakından izlenmelidir. Klinik ve laboratuar
bulguları periodik olarak değerlendirilmeli ve gereğinde tedavi yeniden planlanmalıdır.
Kaynaklar:
1. Beattie TJ, Disorders of fluid and electrolyte balance, Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R
eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 29-60.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P, Fluid and electrolye abnormalities. Paediatric Nephrology, Oxford University Press
2007, p 77-102.
3. Greenbaum LA. The Pathophysiology of Body Fluids and Fluid Therapy. Nelson Textbook of Pediatrics,
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds, International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 267-320.
4. Söylemezoğlu O, Bakkaloğlu. Çocuklarda sıvı ve elktrolit tedavisi isimli kitap, Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.
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HİPONATREMİ
Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı

Tanı kriterleri:
Serum sodyumunun < 130 - 135 mEq/L olmasıdır.
Hipovolemik, normovolemik ya da hipervolemik
olarak karşımıza çıkabilir.

Klinik bulgular:
Akut su zehirlenmesi: bulantı, kusma, kas seyirmesi, konvülziyon, koma
Kronik hiponatremi: konvülziyon, apati, stupor, flapping tremor
Etiyoloji:
Hipervolemik hiponatremi
Su zehirlenmesi

Hipovolemik hiponatremi
Gastrointestinal kayıplar

Kalp yetmezliği

Yanıklar

Siroz

Böbrek yetersizliği

DDAVP zehirlenmesi

Diüretikler
Fankoni Sendromu
Renal tübüler asidoz
Tübülointerstisyel nefrit
Üçüncü boşluk kayıpları
Serebral tuz kaybı

Övolemik hiponatremi
Düşük sodyumlu ya da sodyum
içermeyen sıvı infüzyonu
Uygunsuz
ADH
salımını
sendromu
İlaçlar (siklofosfamid, non steroid
anti inflamatuar ilaçlar, vinkristin,
kolşisin, karbamazepin)
Hipotiroidi

Tedavi:
•Hastanın klinik durumunu ve serum sodyum değerini yakından izleyerek, sodyumun yavaş
düzeltilmesi güvenli bir yaklaşım olur.
•Hipervolemi olan durumlarda, örneğin kalp yetmezliği ya da böbrek yetersizliğinde
diüretikler önerilir ve su-tuz kısıtlaması yapılır
•Nefrotik sendrom, siroz gibi ödem ve hipovolemi varlığında , %20 lik iv albumin
0.5-1 gr/kg/4 saat infüzyon ile verilir, infüzyonun ortasında ve sonunda furosemid
1 mg/kg iv yapılır.
•Ciddi hiponatremi varsa diüretik ve sıvı kısıtlaması büyük dikkatle yapılmalıdır ve yakın
elektrolit ve klinik durum değerlendirmesi yapılmalıdır.
•Hipovolemik hiponatremide kayıplar hesaplanmalı, hastanın klinik durumu uygun ise oral
yolla ( ORS ile), hastanın klinik durumu uygun değilse iv yolla replasman yapılmalıdır.
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Sodyum açığı = ( 135 – hasta sodyum ) x kg x 0.6
İntravenöz sıvı verilecek hastalarda, kayıp + idame hesabıyla sıvı ve elektrolit tedavisi
yapılmalıdır.
UYGUNSUZ ADH SALINIMI SENDROMU
Tanı kriterleri:
•Hiponatremi ( serum Na < 135 mEq/L ) ve hipoosmolalite ( 270 mosm/kg )
•Yüksek idrar osmolalitesi ( > 100 mosm/kg )
•Serbest su retansiyonuna neden olan durumların ekarte edilmesi ( renal hastalıklar,
karaciğer hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, adrenal bozukluklar, hipofizer hastalıklar
gibi )
•Hücre dışı sıvı birikimi nedeni ile hematokrit, albumin, üre, kreatinin düşüklüğü
•İdrar Na > 20 mEq/L
Etyoloji:
•Merkezi sinir sistemi hastalıkları
•Akciğer hastalıkları
•Post operatif durumlar
•İlaçlar
Tedavi:
•Sıvı kısıtlaması , idame sıvısının % 75 i hastaya verilmelidir
•Nörolojik semptom varlığında ya da Na < 120 mEq/L ise %3 NaCl ile 125mEq/L’ye
artıracak şekilde yükseltme yapılmalıdır ( 1 ml/kg %3 NaCl ile serum sodyumu 1 mEq/L
yükselir. )
•Serum fizyolojik infüzyonu yapılmamalıdır. Serum fizyolojik osmolalitesi 310 mosm/kg
dır, idrar osmolalitesinden düşük olan durumlarda hiponatremi ağırlaşır.
Kaynaklar:
1. Beattie TJ, Disorders of fluid and electrolyte balance, Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R
eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 29-60.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P, Fluid and electrolye abnormalities. Paediatric Nephrology, Oxford University Press
2007, p 77-102.
3. Greenbaum LA. The Pathophysiology of Body Fluids and Fluid Therapy. Nelson Textbook of Pediatrics,
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds, International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 267-320.
4. Söylemezoğlu O, Bakkaloğlu. Çocuklarda sıvı ve elktrolit tedavisi isimli kitap, Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.
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HİPERNATREMİ
Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı

Tanı kriterleri:
•Plazma sodyumunun > 145 mEq/L olmasıdır.
Su eksikliği ya da sodyum fazlalığından kaynaklanır.
Süt çocukları ya da yaşlılık ya da mental retardasyon nedeni
ile sıvı alımı zor olan kişiler risk altındadır.
•Sıvı kaybı ağır derecede olsa bile hipertonisite nedeni ile
dehidratasyon klinik bulguları gizli olabilir.
Etiyoloji
 Ekstrarenal su kayıpları ( idrar osmolalitesi > 800 mosm/kg, idrar sodyumu < 20
mmol/L
Diyare, kusma, yanık, hiperventilasyon, pireksi, fototerapi
 Yetersiz su alımı ( idrar osmolalitesi > 800 mosm/kg, idrar sodyumu değişken ) ,
renal su kaybı ( idrar osmolalitesi < 800 mosm/kg, idrar sodyumu değişken )
Diyabetes insipitus, hiperglisemi, diüretik tedavi, böbrek hastalıkları
 Fazla sodyum alınması: İdrar osmolaritesi değişken,idrar sodyum > 75-100 mmol/L
Tuz zehirlenmesi, hatalı sıvı ya da sodyumbikarbonat tedavisi, serum fizyolojik,
sodyum içeren laksatif kullanılması, mineralokortikoid fazlalığı durumları ( Cushing
sendromu, Conn sendromu )
Klinik bulgular
 Merkezi sinir sistemi bulguları; letarji, irritabilite, konvülziyon, koma. Serebral
damarların distansiyonuna bağlı olarak beyin hücrelerinden suyun hızla dışarı çıkması
sonucu intrakraniyal kanama gelişebilir.
 Hipernatremik dehidratasyonda su hücre içinden hücre dışı alana geçtiğinden ağır
dehidratasyona rağmen ekstrasellüler sıvı eksikliği bulguları maskelenebilir.
 Tuz fazlalığı durumlarında ödem, pulmoner konjesyon, hepatomegali gibi klinik
bulgulara rastlanabilir. Ani gelişen tuz fazlalığı durumlarında hipervolemi klinik
bulguları gelişmeden hızla koma gelişebilir, mortalitesi % 30-60’a ulaşır.
Tedavi
 Hipernatremide beyin hücreleri adaptasyon ile suyun hücre dışına çıkmasını önlemek
ve intrasellüler dehidratasyonu önlemek amacı ile osmotik aktif, düşük molekül
ağırlıklı organik moleküller üretirler. Eğer tedavi sırasında beyin hücreleri normal
intrasellüler osmolariteye ulaşmadan, hipernatremi hızla düzeltilirse sıvı hücre içine
girer ve beyin ödemine yol açar. Bu nedenle hipernatremi tedavisi yavaş yapılmalıdır.
 Hasta ağır dehidratasyonda kabul edilmelidir, ve önce serum fizyolojik 20 ml/kg/saat
ile intravasküler volum doldurulmalıdır. Serum Na günde 15 mEq/L den fazla
düşürülmemelidir.
 Periferik dolaşım düzelmesine rağmen oliguri devam ederse akut tübüler nekroz, renal
vasküler tromboz düşünülmelidir.
 Tuz fazlalığına bağlı olarak gelişen hipernatremi, böbrek fonksiyonları normal
olanlarda spontan düzelebilir. Uygun sıvı replasmanı yapılan hastalarda sodyum
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ekskresyonunu arttırmak için lup diüretikleri kullanılabilir. Böbrek yetersizliği varsa
diyaliz tedavisi yapılmalıdır.
Sonuç, Yorum;





Hipernatremik dehidratasyon ağır seyredebilen elektrolit
bozukluğudur.
Hasta ağır dehidratasyonda kabul edilmelidir.
Tedavisi sırasında çok yavaş düzeltme yapılmalıdır

Kaynaklar:
1. Beattie TJ, Disorders of fluid and electrolyte balance, Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R
eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 29-60.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P, Fluid and electrolye abnormalities. Paediatric Nephrology, Oxford University Press
2007, p 77-102.
3. Greenbaum LA. The Pathophysiology of Body Fluids and Fluid Therapy. Nelson Textbook of Pediatrics,
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds, International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 267-320.

91

HİPOPOTASEMİ
Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, Prof Dr Harika Alpay

Tanı kriterleri:
Serum potasyumun < 3.5 mEq/L olmasıdır.

Etiyoloji
 Gastrointestinal kayıplar ( ishal, kusma, ileostomi )
 Renal kayıplar; Fankoni sendromu, Gitelman sendromu, Bartter sendromu, distal renal
tübüler asidoz, Conn sendromu, Liddle sendromu, Cushing sendromu
 Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması; metabolik asidoz tedavisi, insülin
tedavisi, salbutamol tedavisi
Klinik bulgular
 Kas güçsüzlüğü, paralizi, ileus
 Aritmi, EKG değişiklikleri
 Letarji, konfüzyon, tetani, postural hipotansiyon
 Polidipsi, poliüri, GFR de azalma, sodyum retansiyonu
EKG Bulguları
 QT aralığında uzama
 U dalgası
 QRS genişlemesi
 ST depresyonu
 T dalgasında küçülme
 P dalgasının büyümesi
 PR aralığının artması
Tedavi
 Akut, ağır derece hipokalemi:
KCl 0.5 mmol/kg, 20 ml % 5 Dx içinde, 30 dk infüzyon, EKG monitorizasyonu ile
verilebilir.
Tedavi sırasında K konsantrasyonu 40 mmol/L aşmamalıdır, kardiyak monitorizasyon
altında 60-80 mEq/Lye çıkılabilir.
 Kronik hipokalemi
Oral potasyum suplementasyonu ( Kalinor tb = 40 mEq K )
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Kaynaklar:
1. Beattie TJ, Disorders of fluid and electrolyte balance, Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R
eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 29-60.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P, Fluid and electrolye abnormalities. Paediatric Nephrology, Oxford University Press
2007, p 77-102.
3. Greenbaum LA. The Pathophysiology of Body Fluids and Fluid Therapy. Nelson Textbook of Pediatrics,
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds, International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 267-320.
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HİPERPOTASEMİ
Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı, Prof Dr Harika Alpay

Tanı kriterleri:
Serum potasyumunun > 5.5 mEq/L olmasıdır.

Etiyoloji
 Renal ekskresyonun azalması; akut böbrek hasarı, son dönem böbrek yetersizliği,
potasyum tutan diüretik kullanımı
 Potasyum yükünün artması; oral ya da iv potasyum verilmesi, kan transfüzyonu,
endojen hücre yıkımı yapan durumlar ( tümör lizis sendromu )
 Aldosteron ve renin düşüklüğü yapan durumlar; diabetik nefropati, interstisyel
nefrit, obstruktif üropati, ilaçlar ( kalsinörin inhibitörleri, nonsteroid-anti
inflamatuvar ilaçlar, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri )
 Aldosteron düşük, renin normal ya da yüksek olan durumlar; konjenital adrenal
hiperplazi, primer hipoaldosteronizm, ilaçlar ( anjiotensin dönüştürücü enzim
inhibitörleri, anjiotensin reseptör blokerleri )
 Aldosteron yüksek ya da normal olan durumlar; obstruktif üropati, psödo
hipoaldosteronizm tip I, psödohipoaldosteronizm tip II, tip I renal tubuler asidoz,
potasyum tutan diüretikler, antibiyotikler
Klinik bulgular
 Kas güçsüzlüğü, aritmi
EKG Bulguları
 Sivri T dalgaları
 P dalgasının kaybolması
 QRS de genişleme
 ST depresyonu
 Bradikardi, ventriküler aritmi, kalp durması
Tedavi
Hafif – orta derecede hiperkalemi; K > 5.5-6.5 mEq/L
• Diyet, iv sıvı ve tedavilerdeki K çıkarılır
• Potasyum bağlayan reçine ( Kayekselat, anti potasyum ) 0.5-1 gr/kg/doz oral ya da
rektal verilir
Ciddi hiperkalemi; K > 7 mEq/L
• Yukarda belirtilen tedavilere ek olarak
 Kardiyak monitorizasyon yapılır, aritmiye karşı miyokardı stabilize etmek için
% 10 kalsiyum glukonat 0.5–1 ml/kg iv olarak 5-10 dk da verilir.
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Salbutamol nebül 25 kg altındaki çocuklara 2.5 mg, 25 kg dan ağır çocuklara 5 mg ya
da 4 microgram/kg iv 5 ml sıvı içinde, 20 dk infüzyon olarak verilebilir.
Metabolik asidoz varsa NaHCO3 1-2 mmol/kg/30 dk infüzyon
Dekstroz 0.5-1 gram/kg/saat ile farklı damar yolundan 0.1-0.2 ünite/gram dekstroz
verilebilir.
Diyaliz; hemodiyaliz tercih edilir, periton diyalizine kıyasla 7 kat daha hızlı potasyum
klirensi sağlar. Periton diyalizi de K uzaklaştırılmasında etkilidir.

Sonuç, Yorum :
En ciddi ve mortalitesi yüksek elektrolit bozukluğur.
Acil tedavi edilmelidir.

Kaynaklar:
1. Beattie TJ, Disorders of fluid and electrolyte balance, Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R
eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 29-60.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P, Fluid and electrolye abnormalities. Paediatric Nephrology, Oxford University Press
2007, p 77-102.
3. Greenbaum LA. The Pathophysiology of Body Fluids and Fluid Therapy. Nelson Textbook of Pediatrics,
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds, International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 267-320.
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İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI
Prof Dr Harika Alpay, Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı

Tanı Kriterleri:
Uygun koşullarda alınmış idrar örneğinde anlamlı sayıda bakterinin
gösterilmesi ile idrar yolu enfeksiyonu tanısı konur.
• Suprapubik aspirasyon ile alınan idrar örneğinde 1000 koloni/ml
• Mesane kateterizasyonu ile alınan idrar örneğinde 10 000-50 000 koloni/ml
• Orta akım idrarında 100 000 koloni/ml bakteri bulunması anlamlı kabul edilir.
• Torba ile alınan idrar örnekleri güvenilir değildir.
Klinik bulgular:
Yenidoğan bebeklerde: ateş, kusma, ishal, dehidratasyon, sarılık, konvulsiyon, hipotermi
1 ay – 2 yaş çocuklarda: ateş, kötü kokulu idrar, hematüri, sık idrara çıkma, karın ağrısı
2 yaşından büyük çocuklarda: ateş, karın ağrısı, sık idrara çıkma, dizüri, enürezis, sıkışma
Laboratuvar:
Tam idrar tahlili
İdrar kültürü
CRP, lökosit, kreatinin
Üriner sistem USG
DMSA ve VCUG açısından hasta değerlendirilmelidir.
Tedavi: İdrar yolu enfeksiyonun tedavisi ile
• Akut idrar yolu enfeksiyonunun tedavisi
• Yenidoğan bebeklerde ve süt çocuklarında ürosepsisin önlenmesi
• Renal hasarın önlenmesi
• İdrar yolu enfeksiyonun yinelemesinin önlenmesi amaçlanır.
Tedavi prensipleri
• Dehidrate görünümlü, sistemik toksik bulguları olan, yüksek ateşli idrar yolu
enfekiyonunda hospitalizasyon ve iv antibiyotik tedavisi
• Ateşli / ateşsiz, klinik bulguları normal olan idrar yolu enfeksiyonunda parenteral ya
da oral antibiyotik tedavisi verilir.
• Ardışık tedavi: İV başlanan antibiyotik tedavisinin ardından çocuğun klinik durumu
düzelince uygun oral antibiyotik ile devam edilebilir.
• Tedavi süresi 10 – 14 gündür.
• Tedavide kullanılan antibiyotikler:
Ampisilin 100-200 mg/kg/g
( x 3-4 ) iv
Sefuroksim 75 mg/kg/g
( x 1-2 ) iv – im
Seftriakson 50-75 mg/kg/g
( x1-2 ) iv - im
Nötromisin 5-7.5 mg/kg/g
( x 1-2 ) iv – im
Amoksisilin 20-40 mg/kg/g
( x 3 ) po
Amoksisilin klavulonik asit 45 mg/kg/g
( x2 ) po
Sefiksim 8 mg/kg/g
( x 1 ) po
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Sonuç, Yorum:
Çocuklarda en sık ateş nedeni olan idrar yolu enfeksiyonları erken
tanınıp tedavi edilmeli, hastalar uzun dönem böbrek komplikasyonlarından
korunmalıdır.

Kaynaklar:
1. Lambert, coulthard. The child with urinary tract infection. Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite
R eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 197-226.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P. Urinary tract infection.. Paediatric Nephrology, Oxford University Press 2007, p
141-154.
3. Elder JS. Urinary tract infections. Nelson Textbook of Pediatrics, Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds,
International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 2223-2227.
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AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ (AKUT BÖBREK HASARI)
Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı, Prof Dr Harika Alpay

Tanı Kriterleri:
Böbrek fonksiyonlarının ani olarak bozulması sonucu azotlu
atık maddelerin vücutta birikmesidir. Sıklıkla oligurik seyreder,
ancak poliürik olarak da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

RIFLE kriterlerine göre tanımlama yapılır.
Evre, serum kreatinin (mg/dl)

İdrar miktarı

1. Serum kreatininde % 150-200 artış
0.5 ml/kg/st idrar, >= 6 saat
( bazal serum kreatinine göre 1.5-2 kat
artış) R
0.5 ml/kg/st idrar, >= 12 saat
2. Serum kreatininde % 200-300 artış
( bazal serum kreatinine göre 2-3 kat artış )

I
3. Serum kreatininde % 300 artış, ( bazal 0.3 ml/kg/st idrar, >= 24 saat ya da 12 saat
anüri
serum kreatinine göre 3 kat artış ) F

Patofizyolojik olarak 3 sınıfta incelenir.
1. Prerenal ABY
 hipovolemi: GI kayıplar, yanık, 3. boşluk kayıpları
 periferik vazodilatasyon: sepsis
 dolaşım yetmezliği: kalp yetmezliği, perikardit
 bilateral renal arter ve ven trombozu
 ilaçlar: diüretikler, ACEi
2. Renal ABY
 arteriyel: emboli, HUS
 venöz: RVT
 glomerüler: PSAGN
 tübüler: uzun süren prerenal ABH, toksinler, iskemi
 interstisyel: tübülointerstisyel nefrit, piyelonefrit
 kronik böbrek yetersizliğinin akut alevlenmesi
3. Postrenal ABY
 soliter böbrekte obstrüksiyon
 bilateral üreter obstrüksiyonu
 nörojenik mesane
Laboratuar:
 Tam idrar tahlili ( dansite )
 İdrar Na, Cr, FENa ( İdrar Na x plazma kreatinin / plazma Na x idrar kreatinin )
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Bun, kreatinin, Na, K, Ca, P, ALP, hemogram, kan gazı, ürik asit, albumin,
koagülasyon testleri
Üriner sistem USG
İleri görüntüleme; gerekli durumlarda, örneğin taş şüphesinde X-ray

Tedavi
 Hasta günde 2 kez tartılmalıdır.
 Aldığı, çıkardığı takibi yapılmalıdır.
 Kan basıncı, vital bulgular izlenmelidir.
 Sıvı tedavisi: Hasta dehidrate ise öncelikle serum fizyolojik +/- furosemid,
dehidratasyon düzeltildikten sonra, normovolemik hastada sıvı tedavisi hastanın
çıkardığı idrar + insensible kayıplar ( 400 ml/m2/g ) olarak düzenlenmelidir.
Hipervolemi olan hastalarda negatif sıvı dengesi sağlamak amacı ile idrar miktarının
%50-75 ’ ine dek sıvı kısıtlanabilir.
 Hasta diyaliz endikasyonları açısından klinik ve laboratuvar değerleri ile yakın
izlenmelidir.
 Diyaliz endikasyonları
1. Hiperkalemi, > 7-7.5 mEq/L
2. Furosemid tedavisine dirençli akciğer ödemine yol açan ciddi derecede sıvı
yüklenmesi
3. Ciddi hiponatremi, hipernatremi, asidoz
4. Uzun süren oligüride diyet desteği için sıvı tedavisi
5. Çoklu organ yetersizliği











İyileşme fazında poliüri gelişebilir, sıvı tedavisinde geri kalınmaması
önemlidir. Tartı, aldığı, çıkardığı, kan basıncı takipleri gereklidir.
Elektrolit bozukluklarının tedavisi, metabolik asidoz tedavisi
pH < 7.25 ise % 8.4 NaHCO3 1-2 ml/kg iv ya da baz açığına göre
hesaplanan bikarbonat miktarı [kg x 0.3 x baz açığı] verilebilir.
Bikarbonat tedavisinin yan etkileri hipertansiyon ve hipernatremi
gelişmesi olabilir.
Hipertansiyon tedavisi
Akut böbrek hasarında hipertansiyon hipervolemi, renal parankimal ya
da renovasküler nedenlere bağlıdır. Hasta hipervolemik ise sıvı
kısıtlaması ve diüretik tedavisi verilir. Renal parankimal ve
renovasküler nedenlere bağlı hipertansiyon tedavisinde antihipertansif
tedavi verilir, örneğin nifedipin.
Beslenme:
Akut böbrek hasarı olan hastalar katabolik fazdadırlar. Yeterli kalori
sağlanması ile katabolizmayı önlemek ve azotlu atık madde üretimini
minimuma indirmek amaçlanır. Protein alımı 0.8 g/kg/g olmalı, enerji
100-120 kcal/kg/g olmalıdır. Enerji büyük oranda karbonhidratlardan
sağlanır. Beslenme enteral ya da parenteral olarak yapılabilir.
Nefrotoksik ilaçlardan kaçınmak, kullanımları gerekirse böbrek
fonksiyonlarına göre doz ayarı yapmak
İzlem: Prerenal akut böbrek hasarı geçirenler dışındaki tüm hastalar
uzun dönemde GFR, kan basıncı ve proteinüri açısından takip
edilmelidir.
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Sonuç, Yorum:
Farklı patofizyolojik nedenlerle gelişen ABY de tedavi sıklıkla
“komplikasyonların” tedavisidir. Sıvı-elektrolit dengesi yakından
izlenmeli gereğinde diyaliz uygulanmalıdır.

Kaynaklar:
1. Fitzpatrick, Kerr. The child with acute renal failure. Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R eds,
Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 405-426.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P. Urinary tract infection. Paediatric Nephrology, Oxford University Press 2007, p
141-154.
3. Vogt BA, Avner ED. Acute enal failure. Nelson Textbook of Pediatrics, Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton eds,
International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 2206-2209.
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HEMATÜRİ
Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı, Prof Dr Harika Alpay

Tanı Kriterleri:
İdrar sedimentinin mikroskopik olarak 40’lık büyütmede
incelenmesinde her sahada 5’den fazla eritrosit görülmesine hematüri
denir. Hematüri glomerüler ve non glomerüler olarak
değerlendirilebilir. İdrar sedimentindeki eritrositlerin şekilleri
bozulmuş ise dismorfik olarak adlandırılır ve glomerüler
hematüri düşündürür.

Glomerüler hematüri nedenleri
• Akut glomerulonefrit
• Kronik glomerulonefrit
• Kalıtsal nefropatiler ( Alport sendromu )
• Sistemik vaskülit
Non-glomerüler hematüri nedenleri
• Üriner sistem hastalıkları: idrar yolu enfeksiyonu, ürolitiasis, hiperkalsiüri
• Tübülointerstisyel hastalıklar: akut piyelonefrit, nefrokalsinoz, üretra ya da mesanede
yabancı cisim, hidronefroz, travma, inerstisyel nefrit, nefrotoksinler
• Vasküler bozukluklar: renal ven trombozu, renal arter trombozu, malign
hipertansiyon, nutcracker sendromu
• Hematolojik nedenler, koagülasyon bozuklukları
Laboratuar
• Tam idrar tahlili, idrar sedimentinin mikroskopik incelenmesi
• İdrarda kalsiyum, kreatinin, protein
• BUN, kreatinin, hemogram, PT, aPTT
• Aileden tam idrar tahlili
• Üriner sistem USG
• Glomerüler hematüride yukarıdaki tetkiklere ek olarak ASO, C3, C4, ANA, anti
dsDNA, Hepatit serolojisi, Çocuk nefrolojisi konsultasyonu

Sonuç, Yorum:
Makroskobik hematüri aile ve hastayı en sık endişelendiren
durumlardan birisidir. Sıklıkla İYE, hiperkalsüri ile birliktedir.
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Kaynaklar:
1. Milford, Robson. The child with abnormal urinalysis, haematuria and/or proteinuria. Clinical Paediatric
Nephrology, Webb M, Postethwaite R eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 1-28.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P. Urinalysis – haematuria and poteinuria. Paediatric Nephrology, Oxford University
Press 2007, p 13-22.
3. Davis ID, Avner ED. Conditions particularly associated with hematuria. Nelson Textbook of Pediatrics, Kliegman,
Behrman, Jenson, Stanton eds, International Edition, 18th edition, Saunders Elsevier, p 2168-2188.
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HİPERTANSİYON
Prof Dr Harika Alpay, Doç Dr Neşe Karaaslan Bıyıklı

Tanı Kriterleri:
En az 3 ölçüm ortalama sistolik ve/veya diyastolik kan
basıncının yaşa, cinse ve boya göre 95. persantil
değerinin üzerinde olmasıdır.

Normal kan basıncı; yaşa, cinse ve boya göre kan basıncının 90. persantilin altında
olmasıdır.
Prehipertansiyon: Yaşa, cinse ve boya göre kan basıncının 90. – 95. persantil arasında ya da
> 120/80 mm Hg üzerinde olmasıdır.
Evre I Hipertansiyon: Yaşa, cinse ve boya göre kan basıncının 95.-99. persantil + 5 mm Hg
üzerinde olmasıdır.
Evre II Hipertansiyon: Yaşa, cinse ve boya göre kan basıncının 99. persantil + 5 mm Hg
üzerinde olmasıdır.
Hipertansiyonu olan bir çocuk değerlendirilir iken;
• Hedef organ hasarının varlığı ve derecesinin araştırılması
• Komplikasyon varlığı
• Hipertansiyon etyolojisi araştırılmalıdır. İleri tetkikler ancak 3. Basamak merkezlerde
yapılmalıdır.
1. basamak incelemeler
 Tam kan sayımı
 BUN, Cr, elektrolitler, kalsiyum, lipid düzeyleri
 Tam idrar tahlili, idrarda albumin/kreatinin, idrar kültürü
 Üriner sistem USG, Renal doppler USG
 Ac grafisi
 EKG, EKO
 Fundoskopi
 Renin, aldosteron
 TSH, serbest T3, serbest T4
Hipertansiyon etyolojisi
• Renal nedenler: akut poststreptokoksik glomerülonefrit, akut tübülointerstisyel nefrit,
hızlı ilerleyen glomerülonefrit, akut tübüler nekroz, renovasküler hipertansiyon, kronik
glomerülonefrit, kronik pyelonefrit, kronik böbrek hastalığı, konjenital renal
anomaliler, kistik böbrek hastalıkları, renal tümörler
• Endokrin nedenler: Feokromositoma, konjenital adrenal hiperplazi, Cushing
sendromu, Hipertiroidi, Conn sendromu
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• Kardiovasküler nedenler: Aort koarktasyonu
• Nörolojik nedenler: Konvülziyonlar, kafa içi basınç artması
• İlaçlar, maddeler: Kortikosteroidler, nonsteroid anti inflamatuvar ilaçlar, oral
kontraseptifler, sempatomimetikler, nazal dekonjestanlar, kafein, alkol
Tedavi
 Kan basıncında ciddi yükselme olan çocuklar hipertansif ensefalopati, konvülziyon,
konjestif kalp yetersizliği riski taşırlar. Ağır derecede, semptomatik hipertansiyon
hayati tehlike taşıyabilir ve iv antihipertansif tedavi gerektitir.
 Hipertansif aciliyet ile karışabilecek durumlar ekarte edilmelidir; örneğin intrakraniyal
patolojiler, konvülziyonlar, disotonomi vb
 Acil hipertansiyon tedavisinde kan basıncı yavaş düşürülmelidir. Hedeflenen kan
basıncı düşüşünün 1/3’ ü 12 saatte, 2/3’ü 24-96 saatte düşürülmelidir. Hızlı kan
basıncı düşürülürse inme, körlük gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
 Acil hipertansiyon tedavisinde labetalol infüzyonu ya da sodyum nitroprussid
infüzyonu tercih edilmelidir. Astım, kalp yetmezliği gibi kontrendikasyon yaratan bir
durum varsa labetolol infüzyonu yapılmamalıdır. Şu an için Türkiye de piyasada
labetalol bulunmamaktadır.
 Hemodinamik olarak stabil olan hastalarda hidralazin iv yavaş enjeksiyon ya da iv
infüzyon ile verilebilir. Hastanın en az 2 damar yolu açık olmalıdır. Kan basıncı hızlı
düşerse iv serum fizyolojik verilmelidir.
 Kan basıncı kontrol altına alındıktan sonra kısa etki süreli ilaçlara geçilmelidir.
Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilen ilaçlar
* sodyum nitroprussid infüzyonu ( vazodilatör ) 0.5 microgr/kg/dk – 8 mikrogram/kg/dk
Uygulama sırasında doz ayarı yapılabilmesi en önemli avantajıdır.
sodyum nitro prussid hızla siyanid ve tiyosiyanata dönüşür, ve bu metabolitler B12 vitamini
metabolizmasına etki ederler. B12 vitamini eksikliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu
olanlarda kullanılmamalı. Tiyosiyanat iyot alımı ve bağlanmasını etkiler, bu nedenle
hipotiroidi olan hastalarda dikkat edilmeli.
* furosemid ( hipervolemi varsa ) po / iv 0.5 mg/kg – 4 mg/kg/g ( maksimum: 12 mg/kg/g )
* nifedipin SR 1-3 mg/kg/g ( maksimum 120 mg/g )
* hidralazin iv 10-50 mikrogram/kg/sa - 100-500 mikrogram/kg/doz ( max. 3 mg/kg/g )
Evre 1 hipertansiyon: Semptomatik ise 1-2 hafta içinde kan basıncı 2 kez daha yüksek ise 1 ay
içinde tetkik edilir.
Evre 2 hipertansiyon: 1 hafta içinde değerlendirilir, semptomatik ise hemen
değerlendirilmelidir.
Anti hipertansif tedavi endikasyonları:
 Evre 2 hipertansiyon
 Semptomatik hipertansiyon
 Sekonder hipertansiyon
 Hipertansiyon, hedef organ hasarı
 Diyabet + hipertansiyon
 Non-farmakolojik tedaviye rağmen hipertansiyon
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Sonuç, Yorum;
Günümüzde özellikle artan obeziteyle birlikte çocuklarda
hipertansiyon prevalansı da yükselmiştir. Hasta hipertansiyon
komplikasyonu, hedef organ hasarı varlığı açısından araştırılmalıdır.

Kaynaklar:
1. Goonasckena, Dillon. The child with hypertension. In Clinical Paediatric Nephrology, Webb M, Postethwaite R
eds, Oxford University Press 2003, 3rd edition, p 151-162.
2. Rees L, Webb NJA, Brogan P, Fluid and electrolye abnormalities. In Paediatric Nephrology, Oxford University
Press 2007, p 317-352.
3. Flynn, Portman. Hypertension. In Clinical Pediatric Nephrology, Kher KK, Schnaper HW, Makker SP eds, Informa
UK Ltd 2007, p 459-492.
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AKUT BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM
Prof.Dr.Yüksel Yılmaz

Akut bilinç değişikliği mortalitesi ve morbiditesi yüksek olabilen,
hızlı ve doğru yaklaşım gerektiren bir acil durumdur.
Hızlı anamnez, fizik ve nörolojik muayene, vital bulguların
değerlendirilmesi ve yaşam desteği, hastanın kötüleşmesinin önlenmesi,
hızlı ayırıcı tanı gerekli incelemeler ve özgül tedavi hızlı ve
senkronize olarak yapılmalıdır, zaman en kıymetli şeydir.

Çocuklarda akut ensefalopatinin en sık nedenleri:
• Kafa travması
• SSS enfeksiyonu
• Epileptik nöbet / Status Epileptikus
• Hipoksi /iskemi ( kardiyak arrest, aritmi, boğulma )
• İntrakraniyal basınç artışı ( beyin ödemi,tümör, hidrosefali, kanama,abse )
• Metabolik ( diyabetik ketoasidoz, hipoglisemi, elektrolit bozukluğu, asidoz, üremik
ensefalopati, hipertansiyon, hepatik ensefalopati, .. )
• Toksik ( ilaç, mantar, endüstriyel toksin, madde kullanımı )
• Serebrovasküler olay ( hemorajik / iskemik )
Yaklaşım:
• Hastanın vital bulgularının değerlendirilmesi, stabilizasyonu ve hızlı anamnez
•Solunum yolunun açılması, yeterli ventilasyon ve oksijenizasyonun sağlanması
•Kan basıncı, dolaşımın değerlendirilmesi, güvenli damar yolu açılması
•Kafa travması, entoksikasyon öyküsü var mı?
•Bilinç değişikliği ne zaman başladı?
•Önceden kullandığı ilaç, kronik hastalığı var mı?
•Yakın zamanda başka yakınması olmuş mu?( ateş, kusma vs. )
•

Fizik ve nörolojik bulgular
•Travmaya ait bulgular ( Çocuk istismarı kuşkusu uyandıran bulgu var mı? )
•Döküntü, ateş, ense sertliği, konvülziyon
•Özel koku
•Koma derecesinin değerlendirilmesi
•Göz dibi muayenesi
•Nörolojik bulguların belirlenmesi
Ağrılı uyarana motor yanıt
Solunum şekli
Pupil boyutları, ışığa yanıt, kornea refleksi
Okülosefalik refleks
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Okülovestibüler refleks
Fokal nörolojik bulgu ( taraf farkı, kraniyal sinir paralizisi, tonus
değişikliği, refleks anormalliği, patolojik refleks. )
•Metabolik-toksikolojik incelemeler için kan ayrılması ( elektrolitler, glukoz, BUN,
kreatinin, hemogram, KCFT, amonyak, kan gazları, toksikoloji ve idrar-kan amino asit
kromatografisi için kan örneğinin ayrılması )
•IV glukoz perfüzyonunun başlatılması
•Komanın olası etiyolojisine göre ( Anamnez, fizik-nörolojik muayene bulguları göz
önüne alınarak ) tetkikler planlanacaktır.
•

Laboratuar tetkikleri
a) Kafa travması-Kraniyal CT ( kontrastsız )
b) Metabolik incelemeler ( Diyabetik ketoasidoz, karaciğer yetmezliği, renal
yetmezlik, hipoglisemi, adrenal yetmezlik vs )

Metabolik hastalık kuşkusunda plazma, idrar ve varsa BOS örnekleri saklanır ( -20 C )
c) İntrakraniyal enfeksiyon ( Koma ağır ve progresif değilse ve papilödem, fokal
nörolojik bulgu yoksa →LP, varsa önce görüntüleme )
d) Yer kaplayan lezyon, stroke, akut demiyelinizan hastalık kuşkusu - Nöroradyolojik
inceleme
e) HIE- Nedenin belirlenmesi ve nedene yönelik tedavi, KİBAS tedavisi
f) İntoksikasyon- Olası toksik maddenin saptanması, letal doz ve alınan miktarın
belirlenmesi, genel supportif ve varsa spesifik tedavi, adli rapor tutulması, bildirilmesi
( Mide aspiratı, idrar, kan örnekleri toksikolojik inceleme için ayrılır )
g) Postiktal durum- Ayrıntılı anamnez, kan anhepileplik ilaç düzeyleri, izlem ve EEG
h) Non-konvülsif status-EEG ( acil )
KİBAS varlığında antiödem tedavi
• Sitotoksik ödem ( hipoksi, iskemi, travma )
Mannitol 0.25-1 gr / kg/doz 4 doz, IV infüzyon
0,5-1 mg /kg/doz Furosemid IV
Kan osm ≤ 320 mOsm/L, süre ≤ 48 s
• Vazojenik ödem ( enfeksiyon, yer kaplayan lezyon, abse )
Dexametazon 0.5-1 mg/kg/gün ( 4 dozda, IV )
Kaynaklar:
1. Altunbaşak Ş. Bilinç Bozukluğu ve Koma. Çocuk Nörolojisi, Ankara, 2006, 95-109
2. Yılmaz Y. Kafa içi basınç artışı sendromu. Çocuk Nörolojisi, Ankara, 2006, 143-150
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NÖBETLE BAŞVURAN ÇOCUĞA VE STATUS EPİLEPTİKUSA YAKLAŞIM
Prof. Dr. Yüksel Yılmaz

Status Epileptikus: 30 dakikadan uzun süren nöbet, ya da
30 dakikadan uzun süre bilinç açılmadan tekrar eden nöbetler

Status epileptikusta temel ilkeler:
1- Vital fonksiyonların sağlanması
2- Nöbetin durdurulması
3-Nöbete yol açan nedenin saptanması
4-Statusun tekrarlamasının engellenmesi
Status epileptikusta acil girişim ve zamanlama önem taşır:
0-5 dakika: Hızlı anamnez alırken, vital bulguların değerlendirilip, yaşamsal fonksiyonların
desteklenmesi
• Nöbeti gözlenir, nöbet olduğundan emin olunur.
Hızlı anamnez
•Nöbet ne zaman başladı?
•Daha önce nöbeti var mıydı? Antiepileptik ilaç kullanıyor mu? Kullanıyorsa kesilmiş
mi?
•Kafa travması, entoksikasyon öyküsü var mı?
Kısa fizik muayene ve yaklaşım
•Vital bulguların değerlendirilmesi ve yaşamsal fonksiyonların sağlanması
•Solunum yolunun açılması, yeterli ventilasyon ve oksijenizasyonun sağlanması
( Pozisyon, Aspirasyon, O2, Gerekirse entübasyon )
•Kan basıncının ölçülmesi, periferik nabızlar, kapiller dolum zamanının kontrol
edilmesi
•Güvenli damar yolu açılması, kan örneği alınması
•( Glukoz, BUN, kreatinin, Ca, Mg, Na, K, tam kan sayımı, ilaç düzeyleri, toksikolojik
inceleme )
•Pulse oksimetre ile oksijenizasyonun değerlendirimesi ve arteriyel kan gazı alınması
•Hipoglisemikse IV Glukoz verilmesi ( %10 glukoz 4 cc/kg veya santral kateterden %
25 glukoz 2 cc/kg )
•Antikonvülzif tedavi ile nöbetin durdurulması
Antikonvülzif İlaçlar:
Diazepam 0.2 mg/kg IV
Eğer 5 dakikada durmamışsa diazepam tekrarlanabilir.
Nöbet durmamışsa;
Fenitoin 15-20mg/kg ve/veya Fenobarbital 20 mg/kg
Nöbet durmamışsa;
Midazolam 0.1-0.3 mg/kg
Yine yanıt yoksa;
Pentotal uygulanır.
( Her ilaç dozu verildikten sonra 5 dakika beklenir. )
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•Laboratuvar incelemeleri her hastanın klinik özelliklerine göre seçilmelidir. Epilepsi
olduğu bilinen hastalarda metabolik bir bozukluk düşünülmüyorsa metabolik inceleme
gerekli değildir
Status Epileptikusta Kullanılan Antikonvülzif İlaçlar
Diazepam: 0.2-0.5 mg/kg - IV ( Max 10 mg ) 1-2mg/dak hızında verilmelidir.
veya 0.3-0.5 mg/kg IV veya rektal verilebilir.
Fenobarbital: Yükleme 15-20 mg/kg, max infüzyon hızı 100 mg/dak,
İdame 5 mg/kg/gün ( maksimum 500 mg (2 ampul) )
Difenilhidantoin:Yükleme 18-20 mg/kg, max infüzyon hızı 1 mg/kg/dak veya 50 mg/dak,
İdame 5 mg/kg/gün ( Dekstroz ile karışmamalıdır, SF ile verilebilir. )
Maksimum 2 ampul ( 500 mg )
Midazolam: 0.1-0.6 mg/kg puşe, 0.1 mg/kg/saat infüzyon
Tiopental: 1-5 mg/kg puşe, idame 1-5 mg/kg/saat
Status epileptikus tedavisinde Antikonvülzif ilaç kullanımında temel ilkeler:
•Yukardaki ilaçlar sıra ile kullanılır.
•Antiepileptik ilaç maksimum dozda ve IV yolla kullanılır.
•Difenilhidantoin mutlaka SF ile verilir, dekstroz solüsyonu ile kullanılmaz
•İlaçlar maksimum infüzyon süresinden hızlı verilmez
•İlaçların olası yan etkilerine yoğun bakım koşullarında gerekli girişim yapılır.
( Hipotansiyon, solunum depresyonu, disritmi. )
•Status, fenobarbital kesilmesine bağlı ise, 2. tercihte öncelikle fenobarbital seçilir.
•Fokal nöbetlerde 2. tercihte önce fenitoin seçilir.
•Bilinç durumunun izlenmesinin önemli olduğu hastalarda fenitoin tercih edilir.
Nöbet durdurulduktan sonra ;
•Anamnezin derinleştirimesi
•İdame antiepileptik tedavinin düzenlenmesi
•Etyolojiye yönelik incelemeler ( CT veya MRI, LP, metabolik tetkik… )
•EEG
Status epileptikusta nöbet durduktan sonra elektrofizyolojik olarak statusa ait deşarjların
sürmediğinin gösterilmesi gerekir.
Nonkonvülzif status epileptikusta EEG incelemesi tanı için zorunludur.

Sonuç, Yorum;
Açıklanamayan bilinç değişikliği olan her çoukta nonkonvülzif status
epileptikus düşünülmeli ve EEG incelemesi yapılmalıdır.

Kaynaklar:
1. Morton L, Pellock M. Pediatric neurology principles and practice. 4th edition 2006, 191-1102
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AKUT FLASK PARALİZİ
Prof. Dr. Yüksel Yılmaz
Akut flask paralizi ( AFP ), Polio eradikasyon programı sayesinde, ülkemiz dahil pek çok
ülkede poliovirüsün halk sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun olmaktan çıkmasına dek
poliomiyelit ile neredeyse özdeşleşmiş bir tanımdı. Ülkemizde, 2000 yılından bu yana polio
eradikasyonu tamamlanmış olmakla birlikte, polio aşılaması sürmektedir ve AFP sürveyans
çalışması gereği başvuran her AFP hastasının etyoloji ne olursa olsun ekteki bildirim formu
ile bildirilmesi zorunludur ( Ek 1 ).
Çocukluk çağında akut flask paralizi nedenleri:
• Poliomyelitis ve polio dışı viral paraliziler
• Akut poliradikülonörit (Guillain-Barré sendromu)
• Transvers miyelit ve pleksitis
• Toksinler (botulizm ve difteri) ve metabolik hastalıklar (Porfiri, mitokondrial
sitopatiler)
• İnme, demiyelinizan hastalık gibi üst motor nöron hastalıklarının da akut klinik
bulguları flask paralizi olabilir.
• Familyal periyodik paralizi
• Miyasteni
Akut Flask Paralizili olguya yaklaşım:
1.Vital bulguların stabilizasyonu, gerekirse yoğun bakım ünitesinde izlem
2.Hızlı anamnez ve fizik-nörolojik muayene ile elementer bulguların saptanması
3.Etyolojiye yönelik incelemeler
4.Gayta örneklerinin alınması ve AFP formunun doldurularak bildirim ( ZORUNLU ).
Öykü ile aydınlatılması gereken sorular:
•İlk atak mı?
•Paralizi ne zaman başladı?
•Paralizi progresif mi?
•Travma, yakın zamanda aşılanma, enfeksiyon, ateş öyküsü var mı?
•Tam aşılı mı?
•Sürekli kullandığı ilaç (lar) var mı? Yakın zamanda ilaç ya da başka bir madde kullandı mı?
•Kronik bir hastalık öyküsü var mı?
•Paralizi dışında kusma, ishal, bilinç değişikliği, görme kaybı gibi başka yakınmalar var mı?
•Ailede benzer olgu var mı?
•Konserve yeme öyküsü var mı?
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Fizik ve nörolojik muayene:
AFP ile başvuran her çocuğa ayrıntılı, tam fizik ve nörolojik muayene yapılarak,
aşağıdaki özelliklerin olup olmadığı araştırılmalıdır. Muayene bulguları ve öykü ile elde
edilen veriler temelinde altta yatan patolojinin olası lokalizasyonu belirlenerek etyolojiye
yönelik incelemeler planlanır.
•Vital bulgular, ateş, bilinç durumu
•Paralizinin tipi
•Motor kaybın ağırlığı
•Travma düşündüren bulgu
•Meningeal irritasyon bulguları
•Bulbar tutulum
•Kraniyal sinir paralizisi
•Papil ödem
•Derin tendon refleksleri ( DTR ), patolojik refleks, yüzeyel refleksler
•Duyu kusuru
•Otonomik bulgu, sfinkter disfonksiyonu
Guillain-Barré sendromu;
Guillain-Barré sendromu ( GBS ), simetrik, çıkıcı kas güçsüzlüğü ve derin tendon
reflekslerinde kayıp ile karekterize immün aracılıklı bir akut poliradikülonöropatidir.
Duygusal semptomlar ve otonom bulgular görülebilir, otonom bulgular hayatı tehdit edici
olabilir.
Poliomiyelit eradikasyonunun tamamlandığı ülkelerde GBS en sık AFP nedenidir.
Öyküde yakın zamanda akut gastroenterit, ÜSYE, aşılama öyküsü olabilir.
GBS düşünülen çocuklarda hastalığın hızlı ilerleyebileceği, solunum kasları ve bulbar
kasların tutulabileceği ve hastanın ventilatör gereksinimi olabileceği, ayrıca kardiyak ritm
bozuklukları, kan basıncı değişiklikleri gibi ciddi otonom bozuklukların görülebileceği
dikkate alınarak uygun koşullarda izlenmesi gerekir.
Simetrik kas güçsüzlüğü ile birlikte DTR’nin alınmaması klasik bulgular olmakla birlikte, çok
ender olarak motor aksonal GBS olgularında DTR alınabilir.
GBS tanısında klinik bulgular ve BOS incelemesi önemlidir. BOSta albüminositolojik
disosiyasyon saptanır, ancak hastalığın başlangıcında BOS protein düzeyi normal olabilir. İlk
hafta sinir ileti hızı da normal olabilir.
Kaynaklar:
1. www.saglık.gov.tr
2. Fenichel GM. Clinical Pedaitric neurology.5th ed. Elsevier Saunders 2005,p171-197
3. Hahn AF. Guillain-Barré syndrome. Lancet 1998; 352: 635-641.
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KAFA İÇİ BASINÇ ARTMASI SENDROMU (KİBAS)
Prof. Dr. Yüksel Yılmaz

Tanım:
Kafa içi basınç artması sendromu ( KİBAS ), farklı etyolojik nedenlerle, ancak temelde aynı patofizyolojik mekanizmalar ile intrakraniyal
basıncın ( İKB ) artmasının sonucunda ortaya çıkan klinik tablodur.
IKB artışı beyin dokusunun geri dönüşümsüz hasarı ile
sonuçlanabilen hipoperfüzyon ve doku iskemisine yol açabileceği
için, KİBAS tüm yaş gruplarında mortalitesi ve morbiditesi
yüksek olabilen acil bir durumdur.
Patofizyoloji ve Etyoloji:
İntrakraniyal yapılardan birinin hacmi arttığında Monro-Kellie doktrinine göre sabitin
değişmemesini sağlayacak kompansatuvar mekanizmalar devreye girer ve ilk aşamada BOS
absorpsiyonu artar. Kompansatuvar mekanizmalara rağmen ( serebral otoregülasyon, BOS
hacminin azaltılması ve metabolik regülasyon ) İKB’ın normal sınırlarda kalması
sağlanamazsa basınç logaritmik olarak artar.
İKB artışı, serebral perfüzyon basıncının azalması ve herniasyon sonucu, beyin sapı başta
olmak üzere, serebral yapıların kompresyon ve iskemisi ile sonuçlanır.
KİBAS, İKB yükselmesi aşağıdaki mekanizma ve nedenler sonucu gelişebilir:
a) Beyin hacminin artması ( Beyin ödemi, yer kaplayan lezyonlar )
b) Beyin kan hacminin artması ( İntravasküler: Sistemik kan basıncı artışı, venöz
basınç artışı, asidoz ve hiperkarbi sonucu serebral vazodilatasyon. Ekstravasküler:
intrakraniyal kanama ve hematom )
c) BOS hacminin artması ( BOS emiliminin azalması: Enfeksiyon, inflamasyon,
subaraknoid kanama, sinüs trombozu. BOS dolanımının bozulması: Yapışıklık,
kitle, bası gibi nedenlerle obstrüksiyon. BOS üretiminin artması: Koroid pleksus
papillomu )
Beyin Ödemi
Beyin ödemi, beynin su ve sodyum içeriğinin artışına bağlı olarak beyin hacminin artmasıdır.
Patogenetik özelliklerine göre beyin ödemi vazojenik, sitotoksik ve interstisyel ( hidrostatik )
ödem şeklinde olabilir.
Vazojenik ödem: Kapiller geçirgenlik artışı ve kan-beyin bariyerinin yıkımı sonucu oluşur.
Sonuçta su ve sodyum ile protein ekstrasellüler alana geçer. Beyin tümörleri, abse, kanama ve
travma en sık vazojenik ödem nedenleridir. Kortikosteroidler vazojenik beyin ödeminin
tedavisinde etkilidir.
Sitotoksik ödem: Hücre membranındaki patoloji sonucu hücrenin şişmesidir. İskemi, hipoksi
ve enfeksiyon başlıca sitotoksik ödem nedenleridir. Kortikosteroidler sitotoksik ödemi
azaltmaz, ancak bu tip ödemde ozmotik ajanlar beyin hacmini azaltarak etkili olurlar.
İntersitisyel ödem: Ventriküler sistemde basıncın artması sonucu sıvının transependimal
olarak ventriküler sistemden beyne geçmesi sonucu gelişir. Periventriküler ak maddede
belirgin bu tip ödemin tedavisinde ventrikül içi basıncın cerrahi olarak azaltılması esastır;
steroidler ve osmotik ajanların etkisi yoktur. Asetazolamid ve furosemid etkili olabilir.
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Klinik Özellikler
KİBAS’ın klinik belirti ve bulguları çocukluk çağında hastanın yaşına göre değişir. Ayrıca
KİBAS’ın gelişme hızı da klinik tabloyu belirler.
Yenidoğan ve sütçocuklarında: Fontaneli ve sütürleri açık olan bebeklerde klasik
klinik bulgular beklenmez. Ön fontanel kabarıklığı, baş çevresinde artış esas bulgulardır.
Kraniyumun genişleme kapasitesi artan intrakraniyal basıncın kompanse edilmesine
yetmeyince letarji, kusma, batan güneş manzarası, 6. sinir paralizisi şeklinde belirti ve
bulgular gelişir.
Büyük çocuk ve erişkinlerde: KİBAS kliniğinin klasik triadı başağrısı, kusma ve
papilödemdir ( Cushing triadı ). Başağrısı, KİBAS’ta en sık görülen belirtidir. İntrakraniyal
arterlerin gerilmesi ve yer değiştirmesi başağrısının esas nedenidir. Ani postür
değişiklikleriyle ve venöz basıncın yükselmesine neden olan ıkınma, öksürme ve hapşırmayla
ağrı artar. Kusma, çocuklarda erişkinlerden daha sık görülür. Tekrarlayan, projektil,
besinlerle ilişkisi olmayan, bulantısız kusma özellikle İKB’ın hızlı yükselmesine neden olan
yer kaplayan lezyonlarda sıktır. Ancak, bulantının eşlik ettiği, fışkırır tarzda olmayan kusma
da görülebilir. Arka fossa lezyonları, özellikle IV. ventrikül tabanıyla ilişkili lezyonlarda
kusma merkezinin doğrudan uyarılması sonucu kusma görülebilir. Papilödemin patogenezi
açık değildir, ancak artmış BOS basıncının santral retinal vende oluşturduğu staz, optik
sinirde aksoplazmik akımın artmış basınç nedeniyle bloke olması ve vasküler konjesyon
sorumlu tutulmaktadır. Papilödem, küçük çocuklarda beklenmez, büyük çocuklarda da
papilödem olmaması KİBAS tanısını reddettirmez. Papilödemde venöz pulsasyon kaybolur.
Tedavi edilmeyen KİBAS‘ta papilödem ilerleyerek sekonder optik atrofi ve görme kaybı
gelişebilir.
Bilinç değişiklikleri ve mental-kognitif değişiklikler, ciddi veya uzun süreli İKB artışında
görülebilir. Apati, ilgisizlik, huzursuzluk, giderek uyaranlara yanıtın azalması ya da yüksek
kortikal fonksiyonlarda azalma, davranış değişiklikleri görülebilir. Kafa içinde en uzun
trasesi olan 6. kafa çifti KİBAS ta sıklıkla bası sonucu etkilenir ve diplopi, dışa bakış
kısıtlılığı gelişebilir.
Cushing yanıtı olarak isimlendirilen bradikardi, artieryel hipertansiyon ve solunum
değişikliklerinden oluşan vital bulgu değişiklikleri beyin sapının etkilenmesi sonucu gelişir.
Ayrıca hipotalamus, medulla oblongata ve servikal spinal kordun basınçtan etkilenmesi
sonucu artmış sempatik aktiviteden kaynaklandığı düşünülen pulmoner ödem ( nörojenik
pulmoner ödem ) gelişebilir. Diabetes insipitus, serebral tuz kaybı, uygunsuz ADH salınımı
gibi su-tuz dengesiyle ilgili bozukluklar da görülebilir.
KİBAS’a ait bulgu ve belirtilerin dışında, altta yatan nedene, bu nedenin lokalizasyonu
ve özelliklerine bağlı nörolojik bulgular da tabloya eklenebilir.
Yaklaşım ve Tedavi
•KİBAS‘ta basınç ciddi derecede artmadan tanı koymak ve yüksek basınçlarda
oluşabilecek serebral hasarı önlemek esastır. Klinik bulgu ve belirtiler KİBAS
düşündürüyorsa, büyük çocuklarda fıtıklaşma olasılığı dikkate alınarak lomber ponksiyon
yapmadan önce radyolojik inceleme yapılması gerekir.
•Hasta acil ve ağır bir klinik tablo gösteriyorsa ve fıtıklaşma belirtileri varsa tedavide
ilk adım vital bulguların stabilizasyonu, hastanın durumunun ağırlaşmasının engellenmesi ve
beynin rahatlatılmasıdır.
•Tedavi; etyolojiye, semptomlara, eşlik eden bulgulara yönelik ve destek tedavisi
şeklindedir. Etyolojik tedavide acil cerrahi girişimler, örneğin bir hematomun boşaltılması
yaşam kurtarıcı olabilir, KİBAS tedavi edilirken, altta yatan neden de çözümlenir.
•Destek tedavisinde amaç yeterli beyin perfüzyon basıncının
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( 60 mmHg nın üzerinde ) sağlanması ve KIBAS’ın etyolojisi de dikkate alınarak kafa içi
basıncının azaltılmasıdır. Vital bulguların stabilizasyonu, yeterli oksijenizasyonun
sağlanması, hiperkarbinin önlenmesi ve venöz basıncı artıracak girişim ve manevralardan,
ağrılı uyarılardan kaçınılması gerekir. Sıvı yüklenmesinden kaçınılması, asid-baz dengesinin
ve metabolik homeostazın sağlanması ve sürdürülmesi gerekir. Hasta ateşliyse ateşin
düşürülmesi önemlidir. Mümkünse intrakraniyal basıncın monitorizasyonu izlemde yararlıdır.
•Başın 30-45 derece yükseltilmesi venöz drenajı artırarak İKB’ı azaltmakta yararlı
olabilir, ancak sistemik arteriyel basıncın normal sınırlarda tutulmasının serebral perfüzyon
basıncı üzerine etkisi dikkate alınarak hastanın normotansif kalması sağlanmalıdır. Arteriyel
karbondioksid basıncının 25-30 mmHg düzeyinde tutulması, intrakraniyal arteriyollerde
vazokonstrüksiyona yol açarak serebral kan hacminin azalmasını sağlar. Ancak PCO2‘nin
daha alt değerlere inmesinin vazospazm ve iskemiye neden olabileceği dikkate alınarak kan
gazı değerlerinin izlenmesi önemlidir.
•KIBAS tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlar, dozları, endikasyonları, yan
etkileri ve kullanımında dikkat edilecek noktalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Farmakolojik ajan Doz

Özellikler

Mannitol (%20)

Etkisi 15-20 dakikada başlar, 2-6 saat sürer.

0.25-1 gr/kg/doz IV

Kan osmolarite ve elektrolitler izlenmelidir.
Furosemid

0.5 - 1mg/kg/doz

Fenobarbital

3-5 mg/kg/gun

Deksametazon

0.1-0.2 mg/kg İV

Tümor,

apse

gibi

kitle

etkisi

yapan

lezyonlarda vazojenik ödemde etkilidir.
Pentobarbital

1mg/kg/saat

EEG de "burst supresyon" sağlanana kadar

Infuzyon

doz

artırılabilir.

Diğer

ajanlar

etkisiz

olduğunda kullanılabilir.
Hipotansiyon,

hipotermi

ve

miyokard

depresyonu yönünden çok yakın izlenmelidir.

Kaynaklar:
1. Ganong WF. Review of Medical Physiology 1993, Appleton&Lange p551-559
2. Fenichel GM. Clinical Pediatric Neurology 2005, Elsevier Saunders p91-115
3. Menkes JH, Sarnat HB. Child Neurology 2000, Williams&Wilkins p 704-707
4. www.ıtfnorolojı.org (E-Kitap)
5. Yılmaz Y. Kafa içi Basınç Artışı Sendromu. Çocuk Nörolojisi. Editörler: Aysun S, Anlar B, Altunbaşak S, Deda G,
Serdaroğlu A.2006, Alp Ofset Matbaacılık. S.143-150.
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SEPTİK ŞOK
Doç Dr. Ahmet SOYSAL, Prof. Dr. Mustafa BAKIR

SEPSİS: ciddi enfeksiyona bağlı olarak gelişen sistemik inflamasyon ve
yaygın doku hasarı ile karakterize klinik bir sendromdur. Sistemik
inflamatuvar yanıt sendromu ( SİYS ) enfeksiyon veya enfeksiyon dışı
nedenlere bağlı olarak gelişebilen klinik bir sendromdur ve sepsisin bir
komponentidir.
TANI KRİTERLERİ:
Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ( SİYS ):
Aşagıdakilerden 2 veya daha fazlasının varlığında tanı konulur:
• Kor vücut sıcaklığı ( Rektal, oral, ya da santral ) >38.5ºC veya <36ºC
• Taşikardi, Kalp hızının yaşa göre normalin +2 standart deviasyon
üzerinde olması, veya bradikardi, yaşa göre normal kalp hızının 10.
persentilden az olması
• Solunum sayısının yaşa göre +2 standard deviasyonun üzerinde olması
• Lökosit sayısının yükselmesi veya düşük olması veya immatür nötrofillerin
%10 dan fazla olması
Sepsis: Enfeksiyona eşlik eden SİYS tablosu olarak adlandırılır.
Ağır sepsis: Kardiyovasküler organ disfonksiyonu veya akut solunum yetmezliği
tablosunun eşlik ettiği ya da iki veya daha fazla organ yetmezliği tablosunun
bulunduğu septik durumlardır.
Septik Şok: Bir saat içinde 40 mL/kg dozunda isotonik sıvı verilmesine rağmen
kardiyovasküler disfonksiyonun devam ettiği septik tablodur.
Çoklu Organ Yetmezliği:
• Kardiyovasküler: Hipotansiyon veya kan basıncını normal düzeyde tutmak için
vazoaktif ilaç kullanımı zorunluluğu veya şunlardan ikisinin varlığı: metabolik
asidoz, arteriyel laktat yüksekliği, oligüri veya uzamış kapiller dolum zamanı.
• Respiratuvar: Arteriyel oksijen basıncı/İnspire edilen oksijen basıncının
( PaO2/FiO2 ) <300, arteriyel karbondioksit basıncının ( PaCO2 ) >65 Torr
veya bazal değerinden 20 mmHg yüksek olması, oksijen saturasyonunu % 92
seviyesinde tutabilmek için FiO2 nin %50 olmasına ihtiyaç duyulması veya
mekanik ventilasyon gereksinimi.
• Nörolojik: Glasgow koma skorunun 11 olması veya bilinç durumunda
değişiklik
• Hematolojik : Trombosit sayısının <80,000/microL olması veya son üç gün
içinde bakılan en yüksek değerin yarısından fazla azalması
• Renal: Serum kreatininin yaşa göre normal değerin iki katından fazla olması
veya bazal değerinin iki katına çıkması
• Hepatik: Total bilirubinin 4 mg/dL üzerinde olması
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Klinik Bulgular:
Erken sepsis hiperdinamik ( yüksek output ) fizyoloji, azalmış sistemik vasküler direnç,
artmış kardiyak debi, geniş nabız basıncı, sıcak ve kuru ekstremiteler ile karakterizedir.
Hastalar genellikle toksik ve hasta görünüşlüdür, taşikardi, takipne, normal kapiller dolum ve
ateş sık görülen bulgulardır. Genellikle dakikalık solunum sayısı metabolik asidozu
kompanse etmek için artmıştır ve arteriyel kan gazı analizinde respiratuvar alkaloz bulguları
mevcuttur. Konfüzyon, irritabilite, ishal, peteşi, purpura, sarılık, letarji, beslenme güçlüğü,
bombe veya çökük fontanel, hipotonisite, hipoglisemi yenidoğan ve infantlarda görülebilir.
Septik şokun son dönemlerinde ağır hipotansiyon, artmış sistemik vasküler direnç ve azalmış
kalp debisi görülür. Daha sonra solunum yetmezliği, siyanoz, soğuk ekstremiteler, azalmış
periferik nabız basınçları, letarji ve koma gelişir.
Tedavi:
Septik şok tedavisinde ilk olarak hipoksinin, hipotansiyonun ve bozulmuş doku
oksijenizasyonunun düzeltilmesi gerekmektedir. Daha sonra SİYS’nun enfeksiyöz veya
enfeksiyon dışı nedenlerden kaynaklandığının açıklığa kavuşturulması gerekir. Enfeksiyöz
nedenlere bağlı olarak gelişmiş ise uygun antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır. Septik şokun
tedavisini resüsitasyon, destek tedavisi, monitörizasyon ve uygun antimikrobiyal tedavi
oluşturur. Resüsitasyon; septik şok tedavisinde ilk basamaktır. Öncelikle hastanın
havayolunun açık tutulması sağlanarak solunumun düzenlenmesi ve perfüzyonun düzeltilmesi
hedeflenmelidir. Eğer hastada dolaşım bozukluğu mevcut ise bunun erken dönemde
düzeltilmesi gelişebilecek organ yetmezliklerinin ortaya çıkmasını engelleyebilir. Bu yüzden
septik hastalarda dolaşımın monitörizasyonu önemlidir, arteryel kateter vasıtasıyla kan
basınçları izlenmelidir. Septik şokta hipotansiyonun düzeltilmesi için ilk başta 40-60 mL/kg
kristaloid sıvılar ( 0.9 SF veya Ringer laktat ) başlanmalıdır. Daha sonra hastanın dolaşım
durumu ve organ yetmezlik bulguları değerlendirilmelidir. Gerekli olduğu taktirde 20 mL/kg
dozunda sıvı bolus olarak hastaya tekrar verilebilir. Hastalarda genellikle organ hasarını
önlemek için sepsis tedavisinin ilk saatlerinde 100-200 mL/kg dozunda sıvı verilmesi gerekli
olabilir. Vazopressör ajanlar septik şok tedavisinde ikinci basamak ajanlardır. Sıvı
replasmanına rağmen hipotansiyonun düzeltilemediği hastalarda kullanılır. Bunu takiben
septik şok kaynağı belirlenmelidir. Gerekli kültür örnekleri alındıktan sonra uygun olan
antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır.

Sonuç, Yorum:
Sepsis ve sepsik şok tedavisinde destek tedavisi, sıvı
replasmanı ve uygun antimikrobiyal tedavi mortaliteyi azaltan
en önemli yaklaşımlardır.

Kaynaklar:
1. http://www.uptodate.com/home/index.html Up to date 2008, sepsis and meningitidis
2. American Acedemy of Pediatrics (Bite Wounds) . In: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan JA, eds. Red
Book: 2006 Report of the Committe on Infectious Diseases. 27 th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of
Pediatrics; 2006:191
3. American Acedemy of Pediatrics (Meningococcal Infections) . In: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan
JA, eds. Red Book: 2006 Report of the Committe on Infectious Diseases. 27 th ed. Elk Grove Village, IL:
American Academy of Pediatrics; 2006:452
4. Ishmine P. The evolving approach to the young children who has fever and no obvious source. Emerg Med Clin N
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BİR AYLIKTAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA MENENJİTE YAKLAŞIM
Doç Dr. Ahmet SOYSAL, Prof. Dr. Mustafa BAKIR

Yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, nöbet, dalgınlık, uyku
hali gibi klinik semptomların varlığında menenjitten
şüphelenilmelidir.Bakteriyel menenjit tanısı beyin omurilik sıvısının
biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemesi ile konulur.

BAKTERİYEL MENENJİT ŞÜPHESİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM
1. Solunum ve dolaşımın düzenli olmasını sağla, venöz damar yolu aç, solunum ve kardiyak
fonksiyonları monitörize et, septik şok tablosu mevcut ise uygun tedaviye başla
2. Periferik damardan iki şişe kan kültürü al, tam kan sayımı ve periferik yayma, serum
glikozu, elektrolitleri, BUN, kreatinin ve PT ve PTT ( peteşi ve purpurası olan hastalarda )
için kan al.
3. Sorgula: hastanın bağışıklık sistemi baskılanmış mı, papilödem var mı, fokal nörolojik
defisit, şant , hidrosefali, kafa travması, beyin cerrahisi geçirme öyküsü var mı?
•Madde 3’dekiler var ise: Deksametazon ( 0.15 mg/kg ) ve antibiyotik tedavisini başla
( Seftriakson 100 mg/kg/gün veya Sefotaksim 150 mg/kg/gün İ.V ). Kraniyal tomografi
çektir, eğer kafa içi basınç artışı bulguları ve yer kaplayan lezyon yok ise, L/P yaparak
BOS al, hücre sayımı, gram yayması, glukoz, protein ve kültür gönder. Kültür sonucuna
göre tedaviyi düzenle.
•Madde 3’dekiler yok ise; L/P yap ve BOS al, hücre sayımı, gram yayması, glikoz, protein
ve kültür gönder, Deksametazon ( 0.15 mg/kg) ve antibiyotik tedavisini başla
(Seftriakson 100 mg/kg/gün veya Sefotaksim 150 mg/kg/gün İ.V ), kültür sonucuna göre
tedaviyi düzenle.

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINDA BOS BULGULARI

OLASI

Glukoz (mg/dL)
<10*
10-45
Bakteriyel
Bakteriyel
menenjit
menenjit

Protein (mg/dL)
>250
50-250
Bakteriyel
Viral
menenjit
menenjit
Lyme
Nörosifiliz

NADİR

Tüberküloz
menenjit
Fungal
menenjit

Nörosifiliz
Viral
enfeksiyon

Tüberküloz
menenjit

Total Beyaz Küre sayısı (cells/µL)
>1000
100-1000
5-100
Bakteriyel Bakteriyel
Erken
Menenjit
veya viral bakteriyel
menenjit
menenjit
Viral
menenjit
Nörosifiliz
Tüberküloz
menenjit
Viral
Viral
Ensefalit
menenjit
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Sonuç, Yorum:
Çocuklarda menenjit tanısı koymak için mutlaka kafa içi
basıncı bulgularının olmadığı belirlenmeli, ardından tanı amaçlı
lomber ponksiyon yapılmalıdır.

Kaynaklar:
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2. American Acedemy of Pediatrics (Bite Wounds) . In: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan JA, eds. Red
Book: 2006 Report of the Committe on Infectious Diseases. 27 th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of
Pediatrics; 2006:191
3. American Acedemy of Pediatrics (Meningococcal Infections) . In: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan
JA, eds. Red Book: 2006 Report of the Committe on Infectious Diseases. 27 th ed. Elk Grove Village, IL:
American Academy of Pediatrics; 2006:452
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MENİNGOKOK ENFEKSİYONLARI
Doç Dr. Ahmet SOYSAL, Prof. Dr. Mustafa BAKIR

Yüksek ateş ve peteşileri olan hasta aksi ispat edilene kadar
meningokok enfeksiyonu olarak kabul edilmeli, tanı ve tedavisinde
zaman kaybedilmemelidir.

Klinik:
İnvazif enfeksiyon meningokoksemi, menenjit veya her ikisini de yapabilir.
Meningokoksemide başlangıç anidir. Ateş, titreme, halsizlik, yorgunluk ve maküler,
makülopapüler veya peteşiyel döküntü mevcuttur. Hastalık hızlı bir seyir gösterir, fulminan
tablo gelişerek dissemine intravasküler koagülasyon ( DİK ) ve şok tablosu gelişir, tedaviye
rağmen mortal seyredebilir. Menenjit tablosundaki bulgular diğer bakteriyel menenjit
etkenleri ile benzerlik gösterir.
Etken: Neisseria meningitidis: gram-negatif diplokok
Tanı: Kan ve BOS kültürü alınmalıdır.
İnvazif Meningokok Hastalığının olgu tanımı
A. Konfirme edilmiş hastalık:Neisseria meningitidis aşağıdaki herhangi bir steril alanlarda
üretilmesi
a. Kan
b. BOS
c. Sinoviyal sıvı
d. Plevral sıvı
e. Perikardiyal sıvı
f. Peteşi veya purpural lezyon
B. Muhtemel olgu: Steril sıvılarda ( BOS, sinoviyal sıvı veya peteşi veya purpurik lezyonda )
gram-negatif diplokok görülmesi
C. Olası olgu: Klinik olarak invazif meningokok hastalığı düşünülen hastanın steril sıvı
kültürlerinde üreme olmamasına rağmen antijen testi pozitif olan olgular
Tedavi:
En az iki yerden damar yolu açılmalı, havayolu açık tutulmalı, dolaşım sağlanmalı ve vakit
kaybetmeden antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır. Penisillin G İ.V. ( 250000-300000 U/kg
gün maksimum 12 milyon U/gün dozunda 4-6 dozda verilmelidir ) veya Seftriakson 100
mg/kg/gün İ.V 2 doza bölerek verilmelidir. İnvazif meningokok hastalığı olan hasta ile yakın
teması olan bireylere kemoprofilaksi verilmesi unutulmamalıdır.

Sonuç, Yorum:
Meningokoksemi tanı ve tedavisinde dakikaların hayat kurtarıcı
olduğu hastalıktır, tanı ve tedavide geç kalınmamalıdır.
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Kaynaklar:
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HAYVAN ISIRIKLARI
Doç Dr. Ahmet SOYSAL, Prof. Dr. Mustafa BAKIR

Hayvan ısırıklarında lokal yara bakımı yapılmalı ve kuduz riski
değerlendirilmelidir.

Kedi ısırıklarından sonra %50 infeksiyon riski, köpek ve insan ısırıklarında ise %10-15
oranında infeksiyon riski vardır. El ve ayak ısırıklarında yüksek infeksiyon riski vardır.
Isırıklardan sonra antimikrobiyal ajan kullanımı hakkında sınırlı bilgi mevcuttur. Hayvan
ısırmasından sonraki ilk 8-12 saat içinde antimikrobiyal tedavinin başlanıp 2-3 gün süreyle
verilmesi infeksiyon riskini azaltır.
HAYVAN ISIRMALARINA GENEL YAKLAŞIM
Temizlik
Gözle görülen kirleri temizle, yarayı steril SF ile yıka
Yara kültürü
Taze yaralar için gerekli değil, enfeksiyon bulgusu olan
yaralardan al
Radyografi
Penetre yaralanmalarda gerekli
Debridman
Devitalize dokuları debride et
Tetanoz profilaksisi*
Gerekli
Kuduz riski
Var
İnsan ısırıklarında Hep B riski
Var
İnsan ısırıklarında HIV riski
Var
Antimikrobiyal tedavi
Ödem
ve
ezilme
var
ise
Genital bölge ısırıkları
Punktat yaralar, eklem, kemik, tendon yaraları
Yüz ısırıkları
İmmünkompromize
veya
asplenik
kişi
İnfeksiyon bulgusu olan yara
Köpek-Kedi veya memeli ısırıkları:
Olası etkenler: Pasteurella türleri, Staphylococcus aureus, streptokoklar, anaeroblar,
Capnocytophaga türleri, Moroxella türleri, Corynebacterium türleri, Neisseria türleri,
Tedavi: oral Amoksisilin-klavulonat, geniş spektrumlu Sefalosporinler, Trimethoprimsülfametoksazol ve klindamisin
Sürüngen ısırıkları:
Etken: Enterik gram negatif bakteriler, anaerop bakteriler
Tedavi: Amoksisilin-klavulonat oral, geniş spektrumlu sefalosporinler, TrimethoprimSülfametoksazol ve Klindamisin
İnsan ısırıkları:
Etken: Streptokok, S. aureus, Eikenella corrodens, Haemophilus türleri, anaerop bakteriler
Tedavi: Oral amoksisilin-klavulonat, geniş spektrumlu sefalosporinler, trimethoprimsülfametaksazol ve klindamisin
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KUDUZDA PROFİLAKSİ
Köpek, kedi ve dağ gelinciği ısırıkları:
g. Isıran hayvan sağlıklı ve gözetim altında tutulabiliyor ise; 10 gün süreyle
gözlenmeli; hayvan kuduz semptomları geliştirir ise kuduz profilaksisine
hemen başlanmalıdır.
h. Hayvanda kuduz bulguları ve şüphesi var ise; ısırılan bireye hemen aşı ve
kuduz immünglobulini yapılmalıdır; ayrıca hayvan öldürülerek kuduz
açısından incelenmelidir.
i. Isıran hayvan kaçmış ise; kuduz merkezine danış
Yarasa, rakun, kurt, ve diğer köpekgillerin ısırıkları:
Kuduz riski taşıdığı kabul edilir.
KUDUZDA LOKAL YARA BAKIMI:
Tüm ısırık yaraları su ve sabun ile yıkanmalıdır. Bireyin bağışıklık durumuna göre tetanoz
profilaksisi planlanmalı ve gerekli ise antimikrobiyal ajan başlanmalıdır.
AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLAMA:
Kuduz aşısı (Human diploid cell vaccine) hayvan ısırmasından sonra 5 dozda yapılır.
Aşı uygulama şeması:
İlk doz: 0. Gün (hayvan ısırmasından hemen sonra)
İkinci doz: ilk dozdan 3 gün sonra
( 3. Gün )
Üçüncü doz: ilk dozdan 7 gün sonra
( 7. Gün )
Dördüncü doz: ilk dozdan 14 gün sonra
( 14. Gün )
Beşinci doz: ilk dozdan 28 gün sonra
( 28.gün )
Aşı ( 1 mL ) intamüsküler olarak deltoid kasına veya bacağın anterolateral kısmına yapılır.
Kuduz immunoglobulin ( RIG ) ilk doz aşı ile aynı anda uygulanmalıdır. Eğer ilk başta aşı
yok ise RIG uygulaması geçiktirilmemeli hemen uygulanmalıdır. Daha sonra aşı temin edilir
edilmez aşı yapılmalıdır. Eğer ilk başta RIG mevcut değil ise aşı geçiktirilmemeli ve
uygulanmalıdır. RIG temin edildikten sonra aşı uygulamasınını takip eden 7 gün içinde
uygulanmalıdır. RIG 20 IU/kg dozunda yapılır mümkün olduğunca hayvan ısırığının olduğu
yaranın etrafına infiltre edecek şekilde yapılmaya çalışılmalı, geriye kalan doz ise
intramusküler olarak yapılmalıdır. Birden fazla alanda hayvan ısırığı var ise, RIG SF ile
sulandırılarak tüm yaraların etrafına yapılmaya çalışılmalıdır. ( At serumundan hazırlanmış
kuduz immunoglobulinin dozu 40 IU/kg dır )

Sonuç, Yorum:
Hayvan ısırıklarında öncelikle lokal yara bakımı yapılmalı,
sonra kuduz riski ve tetanoz profilaksisi için hasta değerlendirmelidir.
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3 AY- 3 YAŞ ARASINDA ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Doç Dr. Ahmet SOYSAL, Prof. Dr. Mustafa BAKIR

Üç ay-üç yaş arası çocuklarda yüksek ateş ile birlikte bakteriyel enfeksiyon
olma ihtimali yüksektir. Bu yüzden bu çocuklar gizli bakteriyemi
açısından değerlendirilmelidir.

Çocuklarda ateşin en sık sebebi viral infeksiyonlar olmasına karşın, üç ay-üç yaş arası
çocuklarda ateş nedeni ciddi bakteriyel infeksiyonlar olabileceğinden, bu gruptaki çocuklar
dikkatle değerlendirilmelidir. Ateşli çocukta dikkatli hikaye alındıktan sonra öncelikle
çocuğun genel durumunun iyi olup olmadığı veya toksik görünüp görünmediği
incelenmelidir. Aşağıdaki durumların varlığında dikkatli olunmalıdır:

•

Solunum sıkıntısı

•

Uyku hali/iritabilite

•

Vücutta döküntü: peteşi, purpura

•

Abdominal distansiyon

•

Dolaşım bozukluğu

•

Takipne/taşikardi

•

Dolaşım bozukluğu
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3-36 aylık çocuk ateşi > 390 C, altta yatan hastalığı yok, toksik görünümlü değil ve belirgin
ateş odağı yok ise

Gizli infeksiyon odağını araştır

İdrar Yolu Enfeksiyonu

Bakınız: A

İdrar testi

Gizli Bakteriyemi

Yüksek Risk grup

Bakınız: B

Düşük risk grup

Bakınız: C

Gizli Pnömoni

Bakınız D

Bakınız D1

BI veya BII

Pozitif ise bakınız AI
Negatif ise Bakınız E)

A) Altı aylıktan küçük tüm çocuklardan, 24 aylıktan küçük 2 günden uzun süren ateşi olan
kız çocuklarından, 12 aylıktan küçük sünnet olmamış erkek çocuklarından idrar kültürü ve
idrar tahlili alınmalıdır.
AI: ayaktan oral antibiyotik ( 2. Kuşak sefalosporinler ) idrar kültürü sonucu çıkana kadar
B)Yüksek risk grup:
2 dozdan az konjuge pentavalan pnömokok aşısı yapılmış çocuk
Ateş > 40o C
Meningokok hastası ile temas
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Peteşi varlığı
Uzamış gastroenterit
İdrar testi anormal > 18 aylıktan küçük çocuk
BI: Kan kültürü al, (+/-) seftriakson 50 mg/kg doz IM veya IV, sonra bakınız E
BII: Kan kültürü al, tam kan sayımı iste, Beyaz küre >15000 ise seftriakson başla sonra
bakınız E
C)Düşük risk grup:
2 dozdan fazla konjuge pentavalan pnömokok aşısı yapılmış çocuk
Bu gruba kan testi yapılmasına gerek yoktur
D) Hipoksi, taşikardi, solunum sıkıntısı, dinleme bulgusu mevcut ise akciğer grafisi çek
Ateş > 39oC ve beyaz küre >20000 ise ve ateş odağı belirlenememiş uzun süredir öksürüğü
olan çocukta akciğer grafisi çek
D1: Akciğer grafisi bulgularında pnömoni lehine bulgu var ise tedavi başla ( oral
amoksisilin-klavulonat ), eğer akciğer grafisinde pnömoni bulgusu yok ise bakınız E
E) Taburculuk açısından değerlendir
- Yakın takip öner
- Semptomlar devam ederse 24-48 saat sonra tekrar değerlendir
- Genel durumda kötüleşmesi olursa hastaneye acil başvurmasını öner
• Kan kültüründe üreme bildirilir ise hemen hastaneye çağır
- Eve taburcu et

Sonuç, Yorum:
Ateşli ve toksik görünümlü çocukta ciddi bakteriyel
enfeksiyon riski mutlaka göz önünde tutulmalıdır.
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NEONATAL RESUSİTASYON
Prof.Dr. Hülya Bilgen

Yenidoğan resusitasyonu bu konuda eğitim almış, deneyimli bir
ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu ekipte en az iki kişi
bulunmalıdır.

.
Yenidoğan döneminde kalp-solunum durmasının nedeni çoğunlukla kalp kaynaklı değil
solunumsaldır. Bu nedenle ilk aşamada solunum desteğinin yapılması gereklidir. Bu amaçla,
1.Öncelikle bebek sırt üstü yatırılmalı ve hava yolunu rahatlatacak şekilde bebeğe
pozisyon verilmelidir. Boyun hafif ekstansiyona getirilmelidir. Yenidoğanlarda oksiput
belirgin olduğundan, gerektiğinde omuz altına rulo şeklinde yükselti konularak hava yolu
rahatlatılmalıdır. Hava yolunda sekresyonlar var ise önce ağız, sonra burun uygun basınçtaki
aspiratör ile temizlenmelidir. Ardından bebeğin solunumu değerlendirilmelidir.
2.Değerlendirme sırasıyla yapılacak üç temel belirtiye dayanır:
•Solunum
•Kalp atım hızı
•Renk
Değerlendirme 20 saniyede tamamlanmalıdır.
3.Bebek solumuyor ise en fazla iki kez uygulanacak taktil stimulasyonun ardından
pozitif basınçla ventilasyona ( PBV ) başlanmalıdır. PBV’da kendiliğinden şişen ve hacmi
yenidoğanlar için uygun balon ( Genellikle 240 ml, en büyük: 750 ml ) kullanılmalıdır. PBV
uygulanırken, Neonatal Resusitasyon Programında halen %100 oksijen konsantrasyonu ile
resusitasyon önerilmektedir, ancak kurum protokolüne göre %21-100 arasındaki değerler
kullanılabilir. Oda havasıyla başlanmış canlandırmada doğumdan 90 saniye sonra düzelme
olmazsa oksijen konsantrasyonu artırılmalıdır.
4.Uygun boyuttaki maske bebeğin ağzını ve burnunu içine alacak şekilde
yerleştirilmeli ve dakikada 40-60 kez sıkılmalıdır. Her ventilasyonda 15-20 mL hacim
uygulanmalıdır. Bu esnada bebeğin göğüs hareketleri izlenmelidir. Bebek rahat nefes alıyor
gibi görünmelidir. Derin nefes alıyor gibiyse, hacim azaltılmalıdır. Göğüs iyi havalanmıyor
ise maske yüze oturmamış, solunum yolu kapalı veya basınç yetersizdir. Bu durumda;
1. Maskeyi yüze tekrar oturtun.
2. Başa yeniden pozisyon verin.
3. Sekresyonlar bakımından kontrol edin- eğer varsa aspire edin.
4. Bebeği ağzı hafif açıkken ventile edin.
5. Göğüs rahat bir biçimde hareket etmeye başlayana dek basıncı arttırın. Ancak 30
cm H2O üzerinde basınçlar ender olarak gerekir. Kalp atım hızı, renk ve kas tonusu
düzelmiyorsa daha yüksek basınçlar denenmelidir. Bu esnada bebek entübe
edilmelidir.
PBV’a 30 saniye devam edilmeli, ardından bebeğin önce solunumu, daha sonra kalp
hızı değerlendirilmelidir.
Bebekte düzelme belirtileri: Artan kalp atım hızı, pembeleşen renk, başlayan spontan
solunum ve düzelen kas tonusudur. Bunlar gerçekleşmediği takdirde PBV’a devam
edilmeli, gerekirse bebek entübe edilmelidir.
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İlk değerlendirmenin sonunda;
1.Yeterli spontan solunum ve kalp tepe atımı varsa ( KTA >100/dk ise ) ventilasyon
sonlandırılabilir. Santral siyanozu var ise serbest akış oksijen ( 5L/dakika ) verilebilir.
2.Spontan solunumu var, ancak KTA< 100/dakika ise PBV’a devam edilir.
3.KTA < 60/dakika ise PBV’a ek olarak kalp masajına başlanır.
Kalp Masajı Tekniği:
İki teknik vardır:
Başparmak tekniği: Her iki başparmak sternuma bası uygularken eller göğsü çevreler ve
parmaklar sırta destek sağlar.
İki parmak tekniği: Orta parmak ve işaret ya da yüzük parmağının uçları sternuma bası
amacıyla kullanılır. Diğer el bebeğin sırtını desteklemek için ( eğer bebek sert yüzeyde
değilse ) kullanılır.
Parmakların yerleşim yeri: Sternumun 1/3 alt bölümü, meme uçlarından geçen bir çizgiyle
ksifoid arasında kalan bölüme uygulanır.
Göğüs kompresyonunun derinliği: bası derinliği göğüs ön-arka çapının 1/3’ü kadar olmalıdır.
Sıklık: Canlandırma sırasında göğüs kompresyonuna her zaman PBV eşlik etmelidir.
Ventilasyon her 3 kompresyonda bir uygulanmalıdır. Bu ritm ile dakikada 30 ventilasyon, 90
kompresyon gerçekleştirilir.
İlaç Uygulaması:
1-Adrenalin
Kalp atım hızı, 30 saniye etkin ventilasyon ve ardından 30 saniye göğüs kompresyonu
uygulamasına karşın 60 atım/dakika altında kalırsa Adrenalin uygulanır.
Önerilen konsantrasyon: 1/10 000
Adrenalin 1:10 000 konsantrasyonda ticari olarak bulunabilir. Ancak ülkemizde adrenalin
preparatları 1 mg=1 ml ( 1/1000 ), 0,5 mg=1 ml ( 1/2000 ) ve 0,25 mg/dl =1 ml( 1/4000 )
olarak bulunmaktadır. 1/10 000’lik konsantrasyonu sağlamak için 1 mg’lık adrenalin 9 ml,
0,5 mg’lık adrenalin 4 ml, 0,25 mg’lık Adrenalin ise 1,5 ml serum fizyolojik ile seyreltilir.
Veriliş şekli ve dozu: İntravenöz uygulama 1/10 000’lik preparattan 0,1-0,3 ml/kg’dır. Damar
yolu açılırken endotrakeal yoldan bir kez uygulanabilir ( 0,3-1ml/kg ). Yüksek dozlar damar
yolundan verilmemelidir.
Hız: Olabildiğince hızlı verilmelidir.
Adrenalin verildikten 30 saniye sonra bebeğin kalp atım hızına bakılır. PBV ve göğüs
kompresyonu sürdürülürken adrenalin verildikten 30 saniye sonra kalp atım hızının 60/dk’nın
üzerine çıkması beklenir. Eğer bu gerçekleşmez ise doz 3-5 dakikada bir tekrar edilir.
2.Volüm Genişleticiler:
Bebek şokta ise, kan kaybı kanıtları var ise ve/veya bebek canlandırmaya yanıt vermiyor ise
volüm genişleticiler kullanılabilir. Kullanılabilecek çözeltiler:
• % 0,9 NaCL
•Ringer laktat
Önerilen doz: 10 ml/kg
Önerilen yol: Damar yatağına verilmelidir. İntravenöz yol bulunamaz ise, kemik içi
( intraosseöz ) yol kullanılabilir.
Veriliş hızı: 5-10 dakika
3.Sodyum Bikarbonat:
Canlandırma sırasındaki kullanımına ilişkin çelişkili görüşler bulunmakla birlikte,
metabolik asidozun varlığında kullanılabilir. Canlandırmanın erken döneminde
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verilmemelidir. Bikarbonat vermeden önce akciğerlerin yeterince ventile ediliyor olmasına
dikkat edilmelidir. Çok kostik olduğundan asla endotrakeal tüpten verilmemelidir.
Önerilen konsantrasyon: % 4,2 mEq/ml ( Ülkemizde % 8,4’lük preparat bulunduğundan
1:1 oranında distile su ile sulandırılmalıdır. )
Önerilen doz: 2mEq/kg
Önerilen uygulama yolu: Yalnız damar içine verilir.
Önerilen veriliş hızı: 1 mEq/kg/dakika

Sonuç, Yorum:
Her doğumda, resüsitasyon ilke ve pratiğini bilen en az
iki kişi bulunmalıdır. Resüsitasyonda gerekli araç ve malzemeler
kullanıma hazır olmalıdır. Resusitasyon basamakları atlanmadan
uygulanmalıdır.

Kaynaklar:
1. American Heart Association/American Academy of Pediatrics Neonatal Resuscitation Program Steering Committe:
Textbook of Neonatal Resuscitation Elk Grove Village, IL, AAP, 2003.
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SOLUNUM SIKINTISI OLAN YENİDOĞANA YAKLAŞIM
Prof.Dr. Hülya Bilgen, Uz.Dr.Ziya Yurdakul

Tanı kriterleri
Yenidoğan döneminde takipne dakika solunum sayısının 60’ ın
üzerinde olmasıdır. Solunum sıkıntısının diğer bulguları inleme,
burun kanadı solunumu, interkostal ve subkostal çekilmelerdir.
Siyanoz takipneye eşlik edebilir.

Solunum sıkıntısı yenidoğan döneminde acilen girişim yapılması ve değerlendirilmesi
gereken bir durumdur.
Solunum sıkıntısının bulguları:
1. Takipne: Solunum sayısı > 60/dakikadır. Özellikle preterm bebeklerde solunum kaslarının
yorulmasına bağlı olarak takipne saptanmayabilir, düzensiz veya yüzeyel solunum hareketleri
ve apne de solunum sıkıntısının bulguları olabilir.
2. Siyanoz: Solunum sıkıntısına eşlik edebilir.
3. İnleme: Burun kanadı solunumu, suprasternal, subkostal ve interkostal retraksiyonlar
Solunum sıkıntısı ile acile gelen bir yenidoğanda bebeğin solunum ve dolaşımının
düzenlenmesini takiben bebek acilen değerlendirilmelidir. Bunun için:
1. Ayrıntılı öykü alınmalıdır: ( Tablo )
Solunum sıkıntısının ne zaman başladığı sorgulanmalıdır.
•Doğumdan hemen sonra; ( Doğumdan sonraki ilk birkaç dakika içinde neredeyse
tüm bebeklerde siyanoz ve takipne izlenebilir, ancak kalp tepe atımı normal
sınırlardadır. Siyanoz ve takipne, 20 dakikaya kadar gerilemezse dikkatli incelemeyi
gerektirir. ) Respiratuvar distres sedromu ( RDS ), Mekonyum aspirasyon sendromu
( MAS ), Yenidoğanın geçici takipnesi ( TTN ), Pnömoni, Konjenital Anomali, Hava
kaçağı sendromları, Polisitemi, asfiksi düşünülmelidir.
•Doğumdan saatler sonra başlamış ise; Konjenital kalp hastalığı ( KKH ),
aspirasyonlar, sepsis/pnömoni, trakeoözofageal fistül ( TEF ), metabolik nedenler
düşünülmelidir.
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Tablo 1. Solunum sıkıntısı olan yenidoğanda öyküye dayanarak öngürülebilen olası
tanılar.

Öykü
Maternal Öykü
Diyabet
Astım
İlaçlar
Gebeliğin Tetiklediği Hipertanisyon
Polihidramniyos
Solunum sıkıntısı olan kardeş öyküsü
Oligohidramniyos
Travay ve Doğum
Erken membran rüptürü ( EMR )
Epidural anestezi
Anestezi / analjezi
Asfiksi
Koryoamniyonit
Travaysız Sezaryen
Makat geliş
Yenidoğan
Doğumda başlayan
Doğumdan birkaç saat sonra başlayan

Olası tanı
TTN, RDS, Hipoglisemi, LGA
TTN
Narkotik yoksunluk
IUGR, polisitemi, hipoglisemi
TEF
Sürfaktan bağlayıcı protein eksikliği, GBS
pnömonisi
Pulmoner hipoplazi
Sepsis, pnömoni
Ateş
Depresyon, apne, siyanoz
Serebral ödem, metabolik asidoz
Sepsis
TTN, RDS, PPH
Travma, frenik sinir felcinin eşlik ettiği
Erbparalizisi
TTN, RDS, Pnömotoraks ya da hava kaçağı,
MAS, KDH*, KKA**
Siyanotik
konjenital
kalp
hastalığı,
aspirasyon, TEF, metabolik nedenler

*KDH: Konjentinal diyafragma hernisi KKAM: Konjentinal kistik adenomatoid malformasyon

Eşlik eden diğer semptomlar sorgulanmalıdır:
Ateş, siyanoz, apne, kusma, beslenme durumu ve tartı alımı
2.Bebeğin hızlı bir şekilde fizik muayenesi yapılmalı, vital bulgularına ( KTA, Kan basıncı,
ateş, solunum sayısı ) bakılmalıdır.
3.Pulse oksimetre ile satürasyonları ölçülmeli, kan gazı bakılmalıdır. Hiperoksi testi ile
siyanozun kardiyak veya akciğer kökenli patolojilerden kaynaklandığı ayırt edilebilir.
Hiperoksi testi: hastanın arteriyel kan gazındaki parsiyel oksijen basıncı ölçülür, bebeğe 10-20
dakika %100 oksijen solutulur, ardından tekrar kan gazına bakılır. Siyanotik kalp
hastalıklarında PaO2 yükselmez; PaO2 150 mmHg’nın üzerine çıkarsa siyanotik kalp
hastalıkları büyük olasılıkla ekarte edilebilir. Parankimal akciğer hastalıklarında PaO2
yükselir, ancak pulmoner hipertansiyon eşlik ettiğinde yükselmeyebilir. PaO2’deki artış
< 20mmHg olduğunda PPH düşünülmelidir.
4.Enfeksiyona yönelik tetkikleri ( kan kültürü, bebek 7 günden büyükse tam idrar tahlili ve
kültürü, BOS incelemesi ve kültürü, hemogram, sedimentasyon, periferik yayma, CRP )
istenmelidir.
5.Kan biokimyası: kan şekeri, elektrolit istenir. Diğer tetkikler ön tanıya göre planlanabilir
( karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri )
6.Akciğer grafisi
7.Pnömotorakstan şüpheleniliyor ise transilüminasyon
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8.EKG, Ekokardiyografi ( özellikle term bebeklerin solunum sıkıntısında yapılmalıdır ).
9.Kraniyal görüntüleme ( Santral sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ) : Ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografi veya MRI
10.Ayakta direkt batın grafisi, batın ultrasonografisi
Solunum sıkıntısı olan bir yenidoğanda nedenin aşağıda belirtilen sistemlerden
kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.
•Respiratuvar
•Kardiyak
•Metabolik: elektrolit dengesizlikleri, organik asidemiler gibi
•Enfeksiyon: Sepsis , pnömoni gibi
•Nörolojik: intrakraniyal kanamalar, post asfiksiyel dönem…
•Gastrointestinal sistem: Reflü, aspirasyonlar
•Hematolojik: Polisitemi, Anemi
Yenidoğan bebeklerde solunum sıkıntısının olası nedenleri tablo1’de sunulmaktadır.
Şekil 1’de ise takipnesi olan yenidoğan bebeğe yaklaşım gösterilmektedir.
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Şekil 1. Takipneye yaklaşım

Takipne

Akciğer
grafisi

Normal

Konjenital kalp hastalıkları
Persistan pulmoner hipertansiyon
İlaç yoksunluğu
Ağrı
Metabolik nedenler
Anemi, polisitemi
İntrakraniyal patolojiler
Hipo/hipertermi

Pulmoner mi/ kardiyak
mı?

Anormal
RDS, TTN, pnömoni
Aspirasyon sendromları
Atelektaziler
Pnömotoraks, pnömomediastinum
KDH, KKAM, TÖF
Plevral aralıkta sıvı toplanması
Pulmoner Ödem
Konjenital kalp hastalıkları

Sepsis/pnömoni
Metabolik nedenler
Hematolojik sorunlar
İntrakraniyal patolojiler
Batın içi patolojiler

Satürasyon, Arteriyel kan gazı,
Hiperoksi testi
EKG, EKO
Sepsis araştırması, kan
şekeri, elektrolit,
kan gazı
Kraniyal görüntüleme
Batın USG
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Tedavi :
Etiyolojiye yöneliktir ancak;
1-Acilen solunum ve dolaşım desteği sağlanarak yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılır.
2-Laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tamamlanırken nedene yönelik tedavi başlanır.

Sonuç, Yorum:
Solunum sıkıntısı olan bebeğe acilen solunum ve
gerekirse dolaşım desteği yapılmalı, ardından etiyolojiye yönelik
tetkiklerle hızlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Olası tanıya
yönelik tedaviye süratle başlanmalıdır.

Kaynak:
1. Respiratory management. In:Neonatology. Management, procedures, On-call problems, diseases and drugs. Fifth
edition. Ed. Gomella L. McGraw Hill Companies. International edition. 2003, pp 44-69,
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YENİDOĞAN SEPSİS VE MENENJİTİ
Prof. Dr. Hülya Bilgen, Dr.Utku Demirel
Tanı kriterleri:
Neonatal sepsis hayatın ilk ayında görülen, genellikle bakteriyeminin
yol açtığı ve sistemik bulguların eşlik ettiği bir hastalıktır. Ancak
virüsler, spiroketler ve mantarlar da sepsise yol açabilir. Altın
standart kan/ BOS kültüründe üremenin saptanmasıdır.

Erken Başlangıçlı Sepsis: İlk 5 - 7. günde karşımıza çıkar. İnsidansı term bebeklerde 1- 8/
1000, < 1500 gr bebeklerde 13-27 / 1000’dir. Mortalite oranı % 13-25 ’tir. Respiratuvar
semptomlar ön plandadır, ancak multisistem tutulumla seyredebilir. Fulminan seyir ile kısa
sürede septik şoka ilerleyebilir. Enfeksiyon etkeni intrapartum veya peripartum dönemde,
annenin genital florasından alınır. Erken sepsis ile ilişkili ajanlar Grup B streptokoklar ve
özellikle E.coli gibi Gram ( - ) mikroorganizmalardır.
Diğer patojenler Listeria
monositogenez, stafilokoklar, diğer streptokoklar, anaeroplar ve Haemofilus influenzadır.
Tablo 1’de erken sepsisteki risk faktörleri sunulmaktadır.
Tablo 1. Erken sepsiste risk faktörleri
PERİNATAL DÖNEM KÖKENLİ BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

MATERNAL

NEONATAL

Uzamış membran rüptürü >18-24 saat

Prematürite

Erken membran rüptürü ( <37 hafta )

Düşük doğum tartısı ( 2500 gr )

Maternal ateş > 38 oC

Erkek cinsiyet

Maternal koryoamniyonit

5. dakika APGAR skoru < 6

Maternal GBS* kolonizasyonu
GBS* bakteriürisi
Önceki bebekte invazif GBS* hastalığı
Doğum

esnasında

annede

idrar

yolu

enfeksiyonu
Çoğul gebelik ( ? )
*Grup B streptokok
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Geç Başlangıçlı Sepsis:
En erken 5. günde karşımıza çıkmakla beraber genellikle 1.
haftadan sonra görülür. Bu bebeklerin çoğunlukla enfeksiyon odakları gösterilebilir, sepsis
bulguları ön plandadır ve menenjit daha sık ( % 37 ) eşlik eder. Tablo 2’de geç başlangıçlı
sepsisteki risk faktörleri sunulmaktadır. Tablo 3’de ise erken ve geç sepsislerin özellikleri
gösterilmektedir.
Tablo 2. Geç başlangıçlı sepsiste risk faktörleri
GEÇ BAŞLANGIÇLI NEONATAL SEPSİS İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Risk faktörü

Yorum

Prematürite / düşük doğum tartısı

Enfeksiyon riski gestasyonel yaş ve doğum
tartısı ile ters orantılıdır

İntravasküler kateterler

Enfeksiyon ajanları için bir giriş kapısı
oluştururlar; infeksiyon kateterli gün sayısı
ile doğru orantılıdır.

Parenteral beslenme

İntralipid Koagülaz negatif stafilokok ve
Malassezia
furfur
gibi
lipofilik
organizmaların üremesini kolaylaştırır.

Enteral beslenme

Anne sütü riski azaltırken, formüla artırır.

İntübasyon / ventilasyon

Patojenlerin kolonizasyonunu kolaylaştırır

İnvazif prosedürler

Deri ve mukoza bariyerlerini
organizmalara giriş kapısı sağlar.

İlaçlar

yıkarak

Deksametazon ve H2-bloker kullanımı
enfeksiyon riskini artırır, uzun süreli geniş
spektrumlu antibiyotik kullanımı dirençli
organizma ve / veya mantar enfeksiyonlarına
sebep olur

Hospitalizasyon

Yatış süresinin uzaması hastane patojenlerine
maruz kalış süresini artırır.

Kalabalık / personel azlığı

Enfeksiyon kontrol önlemlerinin (özellikle el
yıkama ) alınmasını güçleştirdiğinden
enfeksiyon riski artar.
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Tablo 3 Erken ve geç başlangıçlı sepsislerin karşılaştırılması
ERKEN VE GEÇ BAŞLANGIÇLI ENFEKSİYONLARIN ÖZELLİKLERİ

Özellik

Erken başlangıç

Geç Başlangıç

Başlama yaşı

0 - 7 gün

7- 30 gün

Maternal

obstetrik Sık

Geç, Geç başlangıç
>30 gün

Nadir

Değişir

Değişir

Sık, özellikle doğum

komplikasyonlar
Prematürite

Sık

tartısı < 1000 gr ise
Organizmaların

Annenin genitalyası

kökeni
Klinik Prezentasyon

Mortalite oranı

Annenin

genitalyası Çevre / toplum

ya da çevre
Multisistem

10-20 %

Multisistem

ya

da Multisistem

fokal

fokal

5-10 %

<5%

ya

da

Nozokomiyal Sepsis: Genellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan yüksek riskli
bebeklerde ortaya çıkar. Etken sıklıkla ünitenin florasından edinilir. En sık görülenler
Stafilokoklar ( Stafilokokkus Epidermidis ), gram negatif çomaklar ( Psödomonas, Klebsiella,
Serratia, ve Proteus ) ve fungal organizmalardır.
Klinik Bulgular
Sepsis tanısı kültür sonuçları çıkana kadar klinik olarak konur. Sepsisin klinik semptom ve
bulguları nonspesifiktir. “İyi görünmeyen, emmeyen” bebekte sepsis düşünülmelidir.
Respiratuvar distres sendromu, metabolik hastalıklar, hematolojik hastalıklar ( anemi,
polisitemi ), merkezi sinir sistemi hastalıkları ( hipoksi, kanama ), kardiyak hastalıklar,
endokrin hastalıklar ( konjenital adrenal hiperplazi ) ve diğer enfeksiyon hastalıkları
( TORCH, Sifiliz gibi ) ayırıcı tanıya girer.
Isı regülasyonunda düzensizlik: Hipo ya da hipertermi ( bebeğin vücut sıcaklığını normal
düzeyde tutmak için inkübatör ya da açık yatak sıcaklığının artırılması gereksinimi ).
Santral sinir sitemi: Letarji, koma, irritabilite, konvülziyon.
Deri: Periferik dolaşımın bozulması, siyanoz, kutis marmaratus, peteşi/ purpura ( özellikle
umbilikus seviyesi altında ), sklerem, açıklanamayan sarılık.
Gastrointestinal sistem ve beslenme:
Beslenme intoleransı, kusma, ishal, batın
distansiyonu, hepatosplenomegali.
Kardiyopulmoner: Takipne, inlemeli solunum, burun kanadı solunumu, retraksiyonlar,
doğumdan sonraki ilk 24 saatte gelişen apne ya da 1. haftadan sonra gelişen apne.
Metabolik: Hipo/ hiperglisemi , metabolik asidoz

137

Gerekli Tetkikler
Sepsis araştırması: Sepsis düşünülen her hastadan mutlaka kan kültürü ( en az 1-2 ml kan)
alınmalıdır. Özellikle geç sepsiste beyin omurilik sıvısı ( kültür, gram yayması ve diğer
biyokimyasal tetkikler: hücre, glukoz, protein ) mutlaka alınmalıdır. Solunum distresinin ön
planda olduğu erken sepsisli bebeklerde lomber ponksiyon yapılmayabilir. İdrar kültürü geç
sepsiste mutlaka sonda veya supra pubik aspirasyon ile alınmalıdır. Akciğer grafisi solunum
semptomları olmasa da sepsis araştırmasında yer almalıdır.
Bunun yanısıra her hastaya: Kan sayımı ( lökosit ve trombosit sayısı ), periferik yayma
( Total Nötrofil, Immatür/total nötrofil oranı, toksik granülasyon ), mikrosedimentasyon, CReaktif Protein bakılmalıdır. Bu tetkiklerden iki veya daha fazlasında pozitif bulgu
saptanması sepsis açısından anlamlıdır. Tablo 4’te sepsis tanısı için kullanılabilecek skorlama
sistemi gösterilmektedir. Ancak laboratuvar sonuçları normal olsa da, klinik olarak sepsis
düşünülen hasta, aksi kanıtlanana ve kültür sonuçları çıkana kadar sepsis olarak kabul edilir
ve tedavi edilir. Hastanın klinik durumu ve fizik muayenesine göre metabolik durumunu ( kan
şekeri, elektrolitler, karaciğer, böbrek fonksiyonları, kan gazı ) ortaya koyan tetkikler de
yapılmalıdır.
Tablo 4. Sepsis tanısında kullanılan skorlama sistemi
SEPSİS TARAMA STRATEJİSİNİN PARAMETRELERİ
Test
Mutlak nötrofil sayısı

Puan
1 puan

Toplam lökostik sayısı < 7500 ya da
> 40 000/ mm3
I:T nötrofil oranı ≥0.2

1 puan

I:T nötrofil oranı ≥0.4

2 puan

CRP + ( ≥1.0 mg/ dl )

1 puan

CRP ++ ( ≥5.0 mg/ dl )

2 puan

1 puan

Puan ≥ 2 ise tarama pozitif.
Tedavi:
Erken sepsis: Penisilin türevi ( genellikle ampisilin ) ve bir aminogikozid ( gentamisin )
tercih edilir.
Geç sepsis: Evden gelen hastaya genellikle penisilin türevi ve aminoglikozid birlikte başlanır.
Menenjit saptanırsa aminoglikozid yerine üçüncü jenerasyon sefalosporin tercih edilir.
Omfalit varlığında tedavi stafilokokları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
Nozokomiyal sepsis: Hastanenin florası göz önünde bulundurulmalıdır. Genellikle
stafilokokkal etkinliği olan vankomisin + aminoglikozid ya da 3. kuşak sefalosporinler tercih
edilir.
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Semptomatik bebek
Doğum öncesinde annede ateş
Doğum öncesi anneye antibiyotik
başlanmış olması

BULGULARDAN
HERHANGİ BİRİ
VARSA

Uzamış membran rüptürü > 18 saat
Preterm < 37 HAFTA
APGAR 5.dakika < 6
Koryoamniyonit
Annede Grup B Streptokok ( + )
servikal kültür

BULGULARDA
N HERHANGİ
BİRİ VARSA

SEPSİS
TARAMASI

BULGULARDAN İKİ YA DA
DAHA FAZLASI POZİTİF

SEPSİS
ARAŞTIRMASI

ANORMAL

NORMAL

12-24 SAAT
SONRA
TEKRARLA

ANTİBİYOTİK BAŞLA

NORMAL
ANNE ANTİBİYOTERAPİ ALMIŞ MI ?

EVET

HAYIR

PA Akc grafisi, sepsis taraması, semptomlar + ise 7-10
gün tedavi ver.
Kültürde üreme var ise 14 gün tedavi ver.
Menenjit var ise 14-21 gün tedavi ver.

GÖZLE /
TABURCU ET

EĞER KLİNİK DURUMU
STABİL İSE
ANTİBİYOTİKLERİ 72. SAAT
SONUNDA KES
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Sonuç, Yorum:
Neontal sepsisin mortalitesi yüksektir. Bebeklerin risk
faktörlerinin belirlenmesi, yakın izlemi ve uygun labaratuvar
tetkiklerinin yapılması, zamanında tedavi edilmelerini sağlayacaktır.
Semptomatik bebeklerin mutlaka hospitalize edilmesi, tetkik ve
tedavilerinin ardından sepsis ayırıcı tanısına giren diğer
patolojilerin araştırılması, mortaliteyi azaltacaktır.

Kaynaklar:
1. Wiswell TE, Baumgart S, Gannon Cm, Spitzer AR:No lumbar puncture in the evaluation for early neonatal sepsis:
Will meningitis be missed? Pediatrics. 95:803-806, 1995
2. Harris MC, Munson DA. Infection and immunity. In: Fetal and neonatal secrets. Eds.Polin RA and Spitzer AR. 2nd
edition, MOSBY, Elsevier, Philadelphia, 2007, pp 292-345.
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YENİDOĞANDA İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİ
Prof. Dr. İpek Akman, Dr Utku Demirel

Tanı kriterleri
Patolojik Hiperbilirubinemi:
•İlk 24 saat içinde total serum bilirubin düzeyinin 5 mg / dl’ nin
üzerine çıkması
•Total bilirübin değerinin 12,9 mg /dl’nin üzerinde olması veya
•Direkt bilirubin değerinin total bilirubin değerinin 10 % ’ undan
büyük veya 2 mg / dl’den büyük olması, sarılık süresinin term
bebekte 2 hafta, preterm bebekte 3 haftadan uzun sürmesidir.

Etiyoloji:
1.Hemolitik anemiler
•İmmün nedenler: ( ABO, Rh ve subgrup uygunsuzluğu )
•Herediter nedenler: ( G6PD eksikliği, herediter sferositoz, α – talasemi vs. )
2.Bilirübinin artmış üretime yol açan nedenler ( Sepsis, Polisitemi, Kanamalar
( sefal hematom, IVH, vs ) )
3.Bilirübinin artmış enterohepatik dolaşıma girmesi
•Pilor stenozu, İntestinal obstrüksiyon
4.Doğumsal metabolik hastalık
•Galaktozemi, Tirozinemi
5.Endokrin nedenler
•Hipotiroidi, Hipopituitarizm
6.Diğer
•Criggler- Najjar sendromu,
•Anne sütü sarılığı
35 hafta ya da üstünde doğan yenidoğanlarda ciddi sarılık için klinik risk faktörleri:
Majör Risk Faktörleri:
Taburculuk öncesi bakılan total serum bilirubininin( TSB ) Bhutani nomogramlarına
( Şekil 1 ) göre yüksek riskli zonda olması
İlk 24 saatte sarılık gözlenmesi
Direkt Coombs testi pozitifliğinin eşlik ettiği kan grubu uyuşmazlığı, bilinen diğer
hemolitik hastalıklar ( örneğin G6PD eksikliği )
Gestasyonel yaşın 35 – 36 hafta olması
Fototerapi alan kardeş öyküsü
Sefal hematom ya da belirgin ekimoz
Aşırı tartı kaybı ya da beslenme sorunları
Etnik köken ( Doğu Asya, Akdeniz bölgesi )
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Minör risk Faktörleri
Taburculuk öncesi bakılan TSB’ nin orta - yüksek risk zonunda olması
Gestasyonel yaşın 37 – 38 hafta olması
Sarılık öyküsü olan kardeş
Diyabetik annenin makrozomik bebeği
Erkek cinsiyet
Şekil 1.BHUTANİ NOMOGRAMI

Tablo 1. Klinik bulgulara göre BIND ( Bilirubin- Induced Neurologic Dysfunction )
skoru
SKOR
Bulgu
Mental durum
Kas tonusu

0–3
Uykulu,
beslenmesi kötü
Hafif azalmış

Ağlama

İnce sesli

4-6
Letarji, irritabilite

7–9
Yarı koma, nöbetler

Uyarılma durumuna göre;
hipertoni ya da hipotoni
Ense ya da gövdede hafif yay
görünümü
Tiz sesli

Belirgin artmış ya da
azalmış,
Opistotonus
Pedal çevirme
Durdurulamayan
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Gerekli Tetkikler:
Kısmi Hiperbilirubinemi Tetkikleri: Kan sayımı, periferik yayma, anne ve bebek kan
grubu, direkt Coombs, retikülosit, total ve direkt bilirubin.
Tam Hiperbilirubinemi Tetkikleri: Kan sayımı, periferik yayma, anne ve bebek kan grubu,
direkt Coombs, retikülosit, total ve direkt bilirubin, G6PD, Tiroid fonksiyon testleri, idrarda
redüktan madde, idrar kültürü ( 3 günden büyük bebeklerde ), albümin ve neogen taraması.
Tedavi:
Tüm bebeklerin hastaneden taburcu olmadan önce total serum bilirübini ölçülmeli ve Bhutani
nomogramlarına göre sarılık açısından risk durumları belirlenmelidir.
Düşük Risk : Beslenme problemi yoksa 7. günde rutin sağlam çocuk kontrolüne
çağrılır.
Orta - Düşük Risk : Bebeğin klinik risk faktörleri sorgulanır, ek sorunu yoksa düşük
risk grubunda kabul edilir.
Orta Yüksek Risk : Kısmi hiperbilirubinemi tetkikleri yapılır. Hemoliz saptanmaz
ise:
1.Dört- 6 saat sonra bakılan bilirubin yükselme hızı ≥ 0.2 mg / dl ise fototerapi
başlanır.
2.Bilirubin yükselme hızı < 0.2 mg / dl ise 24 saat sonra bilirubin bakılıp tedaviye
karar verilmesi.
Yüksek risk : Tam hiperbilirubinemi tetkikleri alınır ve 6 saat sonra bilirübin bakılıp
yükselme hızına göre fototerapi başlanır.
Fototerapi: Hastanın gestasyon ve postnatal yaşına bakılarak aşağıdaki değerlerde fototerapi
başlanır. ( Tablo 2 )
Tablo 2. Fototerapi başlama endikasyonları.
Total Serum Bilirubin, mg / dl
Yaş (saat)

Fototerapi

İntensif

Kan değişimi intensif Kan

planla

fototerapi

fototerapi

yetersiz değişimi

kalırsa
≤ 24
25 - 48

≥ 12

≥ 15

≥ 20

≥ 25

49 - 72

≥ 15

≥ 18

≥ 25

≥ 30

> 72

≥ 17

≥ 20

≥ 25

≥ 30
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Tablo 3. Düşük doğum tartılılarda tedavi
TSB ( mg / dl )
Doğum Tartısı ( gr )

Fototerapi

Kan Değişimi

2000 - 2499

11 – 14

18 - 20

1999 - 1500

8 – 12

16 -18

1499 - 1250

5–8

13 -16

1249 - 1000

5–8

10 - 13

< 1000

5–8

10

Hasta bebeklerde sınır değerleri 1-2 birim düşülebilir.
Fototerapi sırasında hastanın gözleri kapatılır, yakın tartı ve ateş takibi yapılır.
IVIG:
•İzoimmün hemolitik hastalıkta TSB yoğun fototerapiye rağmen yükseliyorsa
•Kan Değişimi sınırının 2-3 mg / dl altında ise 0.5- 1 gr / kg dozunda verilir gerekirse 24 saat
sonra tekrarlanır.
Kan Değişimi:
ABO uyuşmazlıklarında Direkt Coombs testi genel olarak ( - ), seyrek olarak da çok hafif
( + ) olur. Genel kural bebeğin Rh’ı göz önünde bulundurularak annenin ABO grubuna uygun
tam kan ile kan değişimi yapılmasıdır. ( Tablo 4 )
Tablo 4. AB0 uyuşmazlığında kan değişiminde seçilecek kan grupları
Anne

Bebek

1. Secenek

2. Seçenek

0

A, B

0

Yok

A ve ya B

A ve ya B

0

Bebek grubundan

A

AB

A

0

B

AB

B

0

Rh uyuşmazlığı durumlarında anne Rh ( - ), bebek Rh pozitif ve indirekt Coombs testi ( + )
ise kan genel olarak bebeğin kan grubuna uygun ve Rh ( - )’ tir. Seçimi yaparken sonraki kan
değişimlerini düşünerek stoklara göre davranmak zorunludur; çünkü bir kez 0 grubu kan
kullanıldıktan sonra diğer gruplara dönülemez. ( Tablo 5 )
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Tablo 5. Rh uyuşmazlığında kan değişiminde seçilecek kan grupları
Anne

Bebek

Coombs

1.Seçenek

2. Seçenek

A Rh ( - )

A Rh ( + )

(+)

A Rh ( - )

0 Rh ( - )

B Rh ( - )

B Rh ( + )

(+)

B Rh ( - )

0 Rh ( - )

AB Rh ( - )

B Rh ( + )

(+)

B Rh ( - )

0 Rh ( - )

AB Rh ( - )

A Rh ( + )

(+)

A Rh ( - )

0 Rh ( - )

AB Rh ( - )

Ab Rh ( + )

(+)

AB Rh ( - )

A Rh ( - ) ya da
B Rh ( - )

0 Rh ( - )

0 Rh ( + )

(+)

0 Rh ( - )

Yok

0 Rh ( - )

A Rh ( + ),

(+)

0 Rh ( - )

Bebeğin

kan

B Rh ( + ),

grubuna uygun

AB Rh ( + )

Rh ( - ) kan

A Rh ( - )

AB Rh ( + )

(+)

A Rh ( - )

0 Rh ( - )

B Rh ( - )

AB Rh ( - )

(+)

B Rh ( - )

0 Rh ( - )

A Rh ( - )

B Rh ( + )

(+)

0 Rh ( - )

B Rh ( - )

B Rh ( - )

A Rh ( - )

(+)

0 Rh ( - )

A Rh ( - )

Kan değişimi esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar:
•Radiant ısıtıcı altında yapılmalı, umbilikal arter veya ven kateteri takılmalı
•Solunum desteği ve resüsitasyon olanakları hazırda bulunmalı
•Vital bulguların yakın takibi ( kalp atım hızı, kan basıncı, solunum hızı, vücut
sıcaklığı ) yapılmalı
•Nazogastrik tüp ile mide boşaltılmalı
•Değişimde kullanılacak ışınlanmış kan 37 dereceye kadar ısıtılmalı
•Kan değişimi öncesi ve sonrası kan kültürü ve biyokimya testleri alınmalı
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Sonuç, Yorum:
İndirekt hiperbilinubinemi iyi tedavi edilmediğinde bilirubin
ensefalopatisine (kernikterus) yol açabilen ciddi bir problemdir.
Doğum sonrası erken taburculuk ciddi hiperbilirubinemi riskini
artırır. Taburcu olmadan her bebekten bilirubin düzeyine bakılmalı
ve sonuca göre takip planı yapılmalıdır. Hiperbilirubinemi
fototerapi veya kan değişimi ile tedavi edilebilir.

Kaynaklar:
1. Shoptaugh M. Hyperbilirubinemia . In : Neonatology . Eds Gomella T. L, Cunnigham D, Eyal F. Lange Medical
Boks/ Mc Grow Hill, 2004: 381-388
2. Madam a, Mac Mohan JR, Sterenson DK. Neonatal hyperbilirabinemia Ed: HW Taeusch BallerdRA, Gleason CA.
Avery’s Diseases of Nowbem 8th Edition. Pp:1226-1256. Elsevier Sounders Philadelphia, USA
3. Bhutoni VK, Johnson L, Sivieri EM. Pedicture ability of a pred,scharge hour specific serum.
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YENİDOĞANIN HEMORAJİK HASTALIĞI
Prof. Dr. Hülya Bilgen, Uz. Dr. Bilge Demirel

Sağlıklı görülen bebekte altta yatan başka bir neden olmaksızın
(sepsis, asfiksi, travma gibi) genellikle yaşamın ilk haftasında gelişen
kanamalar ile karakterizedir. K vitaminine bağlı, faktör II, VII, IX ve
X düzeylerinin yenidoğan döneminde fizyolojik olarak düşük
bulunması, yenidoğanları bu hastalığa yatkın kılar. Protrombin
zamanı uzun bulunurken, fibrinojen düzeyi ve trombosit sayısı
normaldir.

1. Erken başlangıçlı hastalık: Doğumdan sonra ilk 24 saatte ortaya çıkar. Genellikle
gebeliğinde antikonvülzan ( fenitoin, fenobarbital gibi), tüberkülostatik ( rifampin, INH gibi)
ajanlar veya K vitamini antagonistlerini kullanan annelerin bebeklerinde görülür. Çok
enderdir, ancak kanama ciddidir. İntrakraniyal, gastrointestinal kanama olasılığı yüksektir.
Maternal K vitamini profilaksisi veya annenin kullanmakta olduğu risk grubundaki ilaçların
değiştirilmesi ile korunulabilir.
2. Klasik hastalık: Genellikle anne sütü ile beslenen, sağlıklı term bebeklerde, yaşamın ilk 27. günlerinde görülür. K vitamininin anne sütündeki düşüklüğünün yanısıra barsak florasının
henüz oluşmamış olması hastalığa zemin hazırlar. Doğumdan hemen sonra K vitamini
profilaksisi almayan bebeklerdeki insidansı yaklaşık % 0,25 - 1,7’dir. Genellikle deri,
gastrointestinal sistem ve sünnet sonrası kanamalar ile karakterizedir. Kafa içine kanama
nadirdir. Formül sütler K vitamini ile desteklendiğinden, mama ile beslenen bebeklerde daha
az görülür.
3. Geç başlangıçlı hastalık: Genellikle 2 - 8. haftalarda görülen, 3. aydan itibaren sıklığı
azalan, ancak 6. aya kadar ortaya çıkabilen tipidir. Sadece anne sütü ile beslenenlerde daha
sıktır. K vitamini desteğini yetersiz kılan, neonatal hepatit, kistik fibroz, çölyak hastalığı,
abetalipoproteinemi, α1- antitripsin eksikliği ve uzun süreli antibiyotik kullanımı, inatçı
ishaller ve biliyer atrezi gibi hastalıklara bağlı olarak gelişir. Sıklıkla ( > % 50 )
intrakraniyal kanamaya yol açmakla birlikte gastrointestinal sistem ve deriden kanamalara da
yol açabilir. Korunmak için risk altındaki hastalara K vitamini desteği yapılmalıdır.
Laboratuvar tanısı:
Protrombin zamanı (PT) uzarken ( INR > 3,5 ) , fibrinojen düzeyi ve trombosit sayısı normal
bulunur. Parenteral K vitamininin verilmesini takip eden 30 - 120 dakikada değerlerin
normale dönmesi, tanıyı doğrular.
Tedavi:
Anti-epileptik ya da anti-tüberküloz ajan kullanan annelere erken hemorajik hastalığı önlemek
için, beklenen doğum tarihinden 15-30 gün önce oral olarak 10-20 mg/gün K vitamini
verilmelidir. Erken hemorajik hastalık riski olan bebeklerde kord kanından PT yollanmalı ve
1-2 mg K vitamini IV yavaş infüzyon ile ( anaflaksi riski nedeniyle ) yapılmalıdır. Eğer PT
değeri çok uzun ve K vitamini uygulamasından 4 - 6 saat sonra alınan PT değeri hala uzun ise
10 ml/kg taze donmuş plazma ( TDP ) verilmelidir.
Amerikan Pediatri Akademisi, profilaksi amacıyla yenidoğan tüm bebeklere 0.5 - 1 mg im K
vitamini veya 2 - 4 mg oral K vitamini ( oral tedavinin 6 - 12 hafta içinde iki veya daha fazla
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kez tekrar edilmesi koşuluyla ) uygulanmasını önermektedir. K vitamininin oral formu
ülkemizde bulunmadığından uygulanmamaktadır. Klasik hastalığın önlenmesinde oral ve
intramusküler uygulama arasında fark bulunamazken, geç hastalığın önlenmesinde im
uygulama daha etkin bulunmuştur.
K vitamini eksikliğine bağlı kanama düşünüldüğünde, K vitamini intramusküler
uygulanmamalı, subkütan veya intravenöz yolla ( anaflaksi riski nedeniyle yavaş )
verilmelidir. Kanama hayatı tehdit etmiyor ise TDP , ciddi kanamalarda ise protrombin
kompleks konsantresi ( en az 50 ünite/kg) verilmelidir.

Sonuç, Yorum:
Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için
risk grupları belirlenerek antenatal veya postnatal dönemde
K vitamini verilmelidir. Tüm bebeklere profilaktik K vitamini
uygulanmalıdır.

Kaynaklar:
1. American Academy of Pediatrics: Controversies concerning vitamin K and the newborn. Pediatrics 91: 1001-1003,
1993.
2. Kuhle S, Mitchell L, Massicotte P, Andrew M. Hemostatic Disorders of the Newborn. In: Avery ‘s Diseases of the
Newborn. 8th Edition. Edited by Taeusch HW, Ballard RA, Gleason CA, Avery ME. 2005, ElsevierSaunders.pp.1145-1173
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YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARI
Prof. Dr. İpek Akman, Dr. Utku Demirel

Konvülziyonlar nörolojik fonksiyonlarda ( motor veya otonomik )
paroksismal olarak görülen değişikliklerdir. Neonatal konvülziyon
varlığı sıklıkla altta yatan bir nörolojik olaya, en sık olarak da
hipoksi-iskemi ( % 60 ) varlığına işaret eder.

Yenidoğan konvülziyonlarına yol açan hipoksi / iskemi dışındaki diğer sebepler:
•İntrakranial kanama ( SAK, IVH vs ) ( tüm neonatal konvülziyonların % 10’ unu
oluşturur. )
•İntrakranial infeksiyon ( % 5 – 10 )
•Metabolik nedenler ( hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, hiponatremi,
hipernatremi ) ( % 5 – 10 )
•Diğer ( neonatal ilaç yoksunluğu, maternal anestetik ilaçlar, ilaç toksistesi;
aminofilin, teofilin , travma, polisitemi, doğumsal metabolik hastalıklar )
Neonatal epilepsi sendromları arasında selim neonatal ailesel konvülziyon, selim
idiyopatik neonatal konvülziyon, erken miyoklonik ensefalopati ( genellikle doğumsal
metabolik hastalıkla birlikte ) ve erken infantil epileptik ensefalopati ( genellikle
serebral disgenezi ile birlikte ) sayılabilir.
Klinik Bulgular:
Konvülziyon ile hiperirritabilitenin ayrımı yapılmalıdır. Hiperirritabilitede anormal göz
hareketleri olmaz ve hareketler tutmakla durur, uyarı verilince artar. Toplam dört tip
konvülziyon tanımlanmıştır:
Subtil Nöbet: Pedal çevirme, dudak şaplatma, çiğneme, emme, anormal göz hareketleri
( gözde deviasyon, kırpma hareketleri ) ve apne şeklindeki nöbetlerdir. Bu tip nöbetler
preterm bebeklerde term bebeklere oranla daha fazla görülür. Term bebeklerde genellikle
horizontal deviasyon gözlenirken, pretermlerde gözü sürekli açık tutma, yanıtsızlık ve oküler
fiksasyon görülür. EEG bozukluğu ile birlikte görülen apneye konvülzif apne denir. Konvülzif
apnede genellikle bradikardi olmaz, olay 60 saniyeden uzun sürerse hipoksiye bağlı
bradikardi gelişebilir. Term bebeklerde iktal apne gözde deviasyon, ağız hareketleri ve göz
açma gibi hafif nöbet bulguları ile beraber olabilir. Prematürede apne nadiren bir epileptik
olaydır. Prematürelik, sepsis, solunumsal sorunlar bebeklerdeki apnenin önde gelen
sebepleridir.
Klonik nöbet: Fokal ya da multifokal olarak yüzde ya da ekstremitelerde yavaş ritmik
kasılmalar olabilir. Term bebeklerde pretermlere göre daha sık görülür. Yüzeysel EEG’ de
neredeyse daima ritmik konvülzif deşarjlar eşlik eder.
Tonik nöbet: Genellikle preterm bebeklerde görülür. Ekstremitelerde veya boyun ve
gövdede tonik kasılmalar olmasıdır. Generalize tonik nöbetlere EEG bulguları genellikle eşlik
etmez, otonomik bileşen ya da fokal özellik ( ünilateral tutulum ya da gözde deviasyon ) varsa
EEG’ de deşarj saptanabilir. Tonik nöbetler Sandifer sendromundan ( gastroözofajiyal reflü
hastalığı olan çocuklarda görülür) ve çocukluk çağının alternan hemiplejisinden ( hastalarda
fokal ya da generalize distoni ve hemipleji epizodları gözlenir ) ayırt edilmelidir.

149

Miyoklonik Nöbet: Term ve preterm bebeklerde görülür. Hipoksik iskemik beyin hasarı olan
bebeklerde anoksik miyokloni görülebilir, bu olası beyin sapı hasarının bir göstergesidir. Öte
yandan miyokloniler yenidoğan döneminin özel sendromlarına da eşlik edebilir. Bunlardan
biri EEG’ de burst süpresyon paterni ve kötü prognoz ile karakterize olan Ohtahara
Sendromu ve ya erken miyoklonik epileptik ensefalopatidir.
Gerekli tetkikler:
1) Metabolik Tetkikler: Glukoz, Na, Mg, Ca, iyonize Ca
2) Enfeksiyon: Sepsis incelemesi ve kültür alınması ( Kan, idrar ve BOS )
3) BOS örneklemesi kültür amaçlı yapılır, kanlı BOS intraventriküler kanama lehine
4) Kranial USG
5) Beyin Tomografisi: Subaraknoid ya da subdural kanama riski varsa ya da serebral
infarkt şüphesi varsa çekilir.
6) EEG
7) Doğumsal Metabolik hastalık taraması: idrarda organik asitler, idrar ve kan amino
asitleri, BOS laktat, kan amonyak ve laktat düzeyi, kan gazı analizi, idrar ketonu
8) Koagülasyon Testleri: Kanama şüphesi varsa
9) İdrarda ilaç taraması. Annede ilaç kullanımı öyküsü varsa
10) MR anjiyografi: Serebral infarkt saptanan olgularda gerekir.
Tedavi
Destekleyici Tedavi:
1) Vital bulguların stabilizasyonu:
2) Damar yolu açılıp kan şekeri ve elektrolitlerin tayini
3) Kan şekeri düşükse 2 cc / kg % 10 dekstroz IV puşe verilir. Elektrolit imbalansı varsa
düzeltilir.
4) Konvülziyon etyolojisine yönelik tedavi planlanır.
5) Piridoksin 50- 100 mg IV
Antikonvülsif Tedavi:
1) Fenobarbital: 20 mg/ kg IV verilir, konvülziyon durmazsa 15 dakikada bir 5 mg / kg’
lık ek dozlar yapılabilir ( toplam doz 40 mg / kg veya serum düzeyi 40 µg / ml olana
kadar) Konvülziyon devam ederse:
2) Fenitoin 20 mg /kg IV infüzyon ile verilir, konvülziyon durmazsa 10 mg / kg fenitoin
tekrarlanır, 20 µg/ ml kan düzeyi sağlanmalıdır. (Fenitoin 1mg/kg /min hızından daha
hızlı infüze edilmemelidir.)
Konvülziyon devam ederse:
Diazepam, Lorazepam ya da Paraldehit kullanılır.
Diazepam: 0.1-0.3 mg / kg IV verilir. Gerekirse tekrarlanır, ve ya 0.3 mg / kg / sa
hızında devamlı infüzyon verilir. Ağır vakalarda tercih edilir.
Lorazepam: 0.05- 0.1 mg / kg IV verilir. Gerekirse tekrarlanır.
Paraldehit: 200-400 mg/ kg IV bir saatte verildikten sonra16 mg / kg / sa şeklinde
devam edilir. EEG cevabına göre infüzyon hızı ayarlanır.
İdame Tedavisi:
1) Fenobarbital: 3-4 mg / kg / gün IV ve ya PO. Yükleme dozundan 12 saat sonra
idameye geçilir.
2) Fenition: 3-4 mg / kg / gün IV. Yükleme dozundan 12 saat sonra idameye geçilir.
3) Primidon: 12-20 mg / kg / gün.
Tedavinin başlangıcında ilaç düzeyleri ile hasta monitorize edilmelidir.
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Tedavi Süresi:
Hasta Pediatrik Nöroloji bilim dalı ile birlikte takip edilir. Konvülziyon yoksa, EEG ve
nörolojik muayene normalse, ilaç taburcu olmadan tedricen kesilir. Nörolojik muayene
anormalse veya EEG patolojisi devam ediyorsa hasta fenobarbital ile taburcu edilir. Birinci
ayın sonunda kontrole çağrılır ve değerlendirilir.

Sonuç, Yorum:
Konvülziyon ile başvuran her yenidoğan hastaneye
yatırılarak tetkik ve tedavi edilmelidir. Konvülziyon etiyolojisi
saptanarak nedene yönelik tedavi verilmelidir. Antiepileptik ilaçlar
nörolojik muayene ve EEG bulgularına bakılarak mümkün olan en
kısa süre kullanılmalıdır.

Kaynaklar:
1. Goddard- Finegold J, Mizrahi E, Lee R. The Newborn Nervous System In: Avery’s Disease of the Newborn Eds
Taeusch, Ballard. Philadelphia, WB Saunders 1998; 871- 877
2. Hill A. Neonatal Seizures . Pediatrics in Review 2000; 21(4) : 117- 121
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ZEHİRLENMELER
Prof. Dr. Cengiz Canpolat, Dr. D Bahar Beker, Dr. F Betül Çakır

Zehirlenme nedeniyle başvuran hastalarda toksik maddeye maruziyet
zamanı,miktar, başvuru öncesi müdaheleleri içeren ayrıntılı hikaye
alınması önemlidir. Zehir danışma merkezinden bilgi alınmalı ve adli
kayıt tutulmalıdır.

Bazı maddelere has bulgular gözlenebilir:
a.Antikolinerjik etki: Atropin, trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, fenotiazinler,
spazmolitikler, mantar zehirlenmesi
b.Sempatomimetik etki: Amfetamin, fenilpropanolamin, kokain, fensiklidin, efedrin,
aminofilin
c.Narkotik etki: Eroin, metadon, morfin, kodein, meperidin
d.Sedatif-hipnotik etki: Barbitürat ve benzodiazepinler
e.Kolinerjik etki: İnsektisidler ( Organofosfat, karbamat ): koma ve nöbetler. Nikotinik
etkilenme: Fasikülasyon, halsizlik.
f.Hipermetabolik etki: Salisilatlar: hiperpne, taşikardi, konvülziyon, koma, hipertermi, kusma,
tinnitus
g.Yoksunluk ( absans ): Opioidler, benzodiazepinler, alkol, taşikardi, diare, huzursuzluk,
halüsinasyonlar, terleme, abdominal kramplar, lakrimasyon
Koku:
Aseton:
Sarımsak:
Kömür:
Acıbadem:
Çürük yumurta:
Meyvemsi koku:

İzopropil alkol, metanol
Organofosfat
Karbon monoksit
Siyanid
Hidrojen sülfit
İzopropanol

Laboratuvar testleri:
Tüm vücut sıvılarından ilaç ya da yabancı madde düzey tayini için örnek alınmalıdır.
Aspirasyon ya da şimik pnömoni olasılığı için PA akciğer Grafisi, radyoopak madde alımı
için düz batın grafisi çekilmeli. ( Kokain, kloral hidrat, opiat paketi, arsenik, kurşun, civa,
demir, fenotiazin ve trisiklik antidepresanlar, enterik kaplı haplar )
Tedavi:
1) Resüsitasyon ve stabilizasyon:
2) Bilinci kapalı tüm hastalarda klinik olarak endike ise naloksan veya glukoz
denenmelidir.
3) Eksternal toksinin vücut yüzeyinden uzaklaştırılması: Gözlerin irigasyonu, kıyafetlerin
çıkarılması ve cildin yıkanması
4) Mide bağırsak dekontaminasyonu:
a. Emezis: İpeka şurubu; çocuklarda tercih edilmez. Kostik ajanlarda, komada,
petrol türevi çözücülerde ve nöbette kontrendikedir.
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b. Orogastrik lavaj: Genelde ilk 1-2 saatte etkilidir. Korozif, hidrokarbon, petrol
türevi çözücü alımında kontrendikedir.
c. Aktif kömür: 1 gr/kg ya da 10:1 aktif kömür/ilaç olacak şekilde uygulanır.
Teofilin, fenobarbital, salisilik asit, trisiklik antidepresanlarda 4-6 satte bir
tekrarlanır. Demir, lityum, alkol ve kostiklerde etkisizdir.
d. Katartikler: Sorbitol, magnezyum sülfat, magnezyum sitrat; çocularda sık
tercih edilmez..
5) Antitoksinler
Tablo 1. Bazı toksinler ve antitoksinler
BAZI TOKSİNLER VE ANTİTOKSİNLERİ
TOKSİN

ANTİTOKSİN

Asetaminofen

N-asetilsistein

Antikolinerjikler

Fizostigmin

Benzodiazepinler

Flumazenil

Beta-blokerler

Glukagon

Demir

Desferrioksamin

Digoksin

Digibind

Etilen glikol

Etanol

Fenotiazin

Difenhidramin

İzoniazid

Piridoksin

Karbamat

Atropin

Karbonmonoksit

O2 / Hiperbarik O2

Metanol

Etanol

Methemoglobinemi

Metilen mavisi

Narkotikler

Naloksan

Organofosfat

Atropin ve pralidoksin

Trisiklik antidepresanlar

Sodyum bikarbonat
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Parasetamol: 50 mg/kg ya da 4 gr’ın üzeri ya da kanda 1300 µM/L’nin üzeri serum düzeyi
toksik dozdur. Bulantı, kusma, karın ağrısı gözlenir. Karaciğer fonksiyonları izlenmelidir.
Genel tedavinin ardından N-asetilsistein 140 mg/kg yükleme ve ardından 70 mg/kg 4 saatte
bir olacak şekilde 17 doz uygulanır.
Borik asit: Göz yıkama solüsyonları, karınca zehiri ve ev temizlik malzemelerinde bulunur.
İştahsızlık, bulantı, ciltte ıstakoz rengi, böbrek yetersizliği yapabilir. Tedavi genel tedbirler ve
destek tedavidir.
Trisiklik antidepresanlar: Taşikardi, midriasis, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu,
hipertansiyon sonrası hipotansiyon, aritmi, EKG değişiklikleri, halüsinasyonlar, miyoklonus,
koma gözlenebilir. Destek tedavi önerilir.
Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar: Toksik doz değişkendir. Bulantı, karın ağrısı,
gastrointestinal kanama, oligüri, anüri, letarji, nöbet, apne, asidoz görülebilir. Destek
tedavilere ek olarak hemoperfüzyon faydalı olabilir.
Demir: Bulantı, karın ağrısı, gastrointestinal kanama, hipotansiyon, hipoglisemi, asidoz,
hepatik nekroz geç dönemde pilorda skar ve obtrüksiyon yapabilir. Aktif kömür faydasızdır.
Desferrioksaminle şelasyon uygulanır.
Salisilat: 100-200 mg/kg ve üzeri dozda zehirlenmeye yol açar. Bulantı, kusma,
hiperventilasyon, çınlama görülebilir. Salisilat seviyesi, kan gazı, idrar pH’ı, elektrolitler
bakılmalıdır. Emezis ve aktif kömür verilmesi yararlıdır. Alkali forse diürez, glukoz ve
potasyum replasmanı yapılır.
İnsektisidler:
1) Organofosfatlar ve karbamatlar: Kolinesteraz inhibitörleridir. Paration ve malation bu
grupun iki türevidirler ve solumakla veya deriye nüfuz ederek belirtilere neden olurlar.
Salyada ve gözyaşında artış, miyozis, kramplar gözlenir. Eritrosit kolinesteraz seviyesi düşük
tespit edilir. Tedavide solunum semptomları ve sekresyonlar azalana kadar Atropin 0.5mg/kg
IV yolla her 10-20 dakikada bir tekrarlanır. Pralidoksim 25-50mg/kg/doz her 8 saatte bir IV
olarak tekrarlanır. Ciltten zehir uzaklaştırılmalıdır.
2) Parakuat: Korozif özellik taşır ve bronşiolit, alveolit ve sonrasında fibrozise yol açar. Kan
gazında respiratuvar asidoz gözlenir.
Karbonmonoksit: Evde kullanılan ısıtıcılardan ve kömür sobalarından salınır. Baş dönmesi,
kırmızı dudak, başağrısı, mide bulantısı, dispne, konfüzyon, koma gözlenir. KarboksiHb
doymuşluk oranı ölçülür. % 40’ın üzerindeki oranlar ciddi zehirlenmeye yol açarken, % 60’ın
üzerindeki oranlar ölümcüldür. Oksijen ( % 100’lük ) verilmesi gerekir. Hiperbarik O2 çadırı
gerekebilir.
Siyanür zehirlenmesi: Kimya sanayii ve elma, şeftali, kayısı, kiraz, erik vb. tohumlarında
bulunur. Mide bulantısı, başağrısı, dispne, hiperpne, nöbet, koma, taşikardi görülebilir. Kan
siyanür düzeyi bakılabilir. Sodyum tiosulfat % 25’lik solusyondan 1.65cc/kg IV verilerek
tiosiyanat oluşması sağlanır. Hastaya amil nitrat solutulur, %100 oksijen verilir, asidemi
düzeltilir.
Kurşun zehirlenmesi: Asfaltların yapımında, boya ve yalıtım malzemelerinde ve araba egzos
dumanında bulunur. Toprak, duvar boyası yeme hikayesi, iştahsızlık, kabızlık, dengesizlik,
davranış ve algılamada bozukluk gözlenir. Eritrosit protoporfirin seviyesi yüksektir. Uzun
kemiklerde artmış dansite, kurşun çizgisi, ayakta direkt batın grafisinde plaster partikülleri
görülür. Hafif maruziyetlerde kurşun kaynağı uzaklaştırılır. EDTA, suksimer, dimerkaprol,
penicilamin kullanılır.
Civa zehirlenmesi: Laboratuvar ortamında çalışanlar buhar yoluyla civayı solurlar. Civa ile
kontamine deniz ürünlerinin tüketilmesiyle alınabilir. Ağızda ülserler, renal tübüler nekroz,
nefrotik sendrom, ataksi, nöbet, koma gözlenebilir. Kan ve idrarda civa seviyesi bakılmalıdır.
Suksimer ve dimerkaprol uygulanır.
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Mantar zehirlenmesi: Amanita grubu mantarların tüketilmesi ölümcüldür. İlk 12 saat içinde
hemodiyaliz yapılan vakalar bile kaybedilebilmektedir. Giromitra grubu mantarlarda metilen
mavisi, muskarin grubu mantar tüketildiğinde tedavi olarak atropin kullanılır.
Balık zehirlenmesi: Sigatara zehirlenmesi sonucunda santral sinir sistemi etkilenir. Asendan
paralizi ve komaya sebep olur. Skombroid zehirlenmesi, bayat tüketildiğinde histamin
deşarjına yol açarak kaşıntı, ürtiker ve anaflaksiye yol açar. Midye zehirlenmesi sonucunda
kusma, ishal, başağrısı, parestezi, ataksi gibi semptomlar görülmektedir.
Kaynaklar:
1. Robertson WO. Chronic poisoning: trace metals and others. Cecil Textbook of Medicine, Goldman L, Bennett JC
(ed). W.B.Saunders Company. 2000:70-76.
2. Dökmeci İ. Zehirler ve zehirlenmeler. Dökmeci İ (ed). Nobel Kitabevleri, İstanbul. 2001: 249-670.
3. Grenburg MI, Hamilton RJ, Philips SD. Occupational, industrial and environmental toxicology. St Louis, Mosby,
1997
4. Saunders Manual of Pediatric practice. 1998 W.B. Saunders Company, Philadelphia. Laurence Finberg
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İNTİHAR
Prof Dr. Meral Berkem, Uz. Dr. Neşe Perdahlı Fiş

Tanımlar:
İntihar Düşüncesi: İstemli olarak kendine zarar verme ya da
ölüm düşünceleri
İntihar Girişimi: İstemli olarak kendine zarar verme davranışı
İntihar:Ölümle sonuçlanan, kişinin kendi isteğiyle yaşamına
son verme eylemi
Acil Değerlendirme:
1. Genel Tıbbi Değerlendirme:
Hızlı bir şekilde değerlendirilmeli ve öncelikle acil tıbbi müdahale yapılmalıdır. Hastanın
vital bulgularının stabilleştirilmesi her türlü müdahalenin öncesinde yer almalıdır.
2. Psikiyatrik Değerlendirme:
a) Şimdiki ve geçmişteki intihar düşüncesi ve girişimleri ( Bu ilk girişimi mi,
daha önce girişimde bulunmuş mu, daha önce girişimi olmadıysa bile intihar
düşüncesi var mıymış? )
b) İntihar düşüncesi ve girişimlerinin ciddiyeti ( Önceden planlanmış bir girişim
miymiş, intihar girişimi nasıl ve hangi yöntemle gerçekleşmiş? )
c) Ailenin bu durumdan nasıl haberi olmuş? ( Çocuk/ergen kendisi mi haber
vermiş, yoksa aile tesadüfen mi fark etmiş? )
d) Girişimin yapılacağını hissettiren davranışı ya da sözlü ifadesi var mıymış?
e) Psikopatolojinin ve olası risk faktörlerinin değerlendirilmesi ( depresyon,
bipolar affektif bozukluk, psikoz, madde kullanımı, istismar gibi ).
Risk Faktörleri:
1. Önceki intihar girişimleri
2. Altta yatan psikopatoloji varlığı
a. Duygudurum bozuklukları
b. Psikotik bozukluklar
c. Davranım bozukluğu
d. Alkol madde kullanımı
3. Kişilik özellikleri ( dürtüsellik, öfke kontrol sorunları )
4. Ailesel Nedenler
a. Ebeveynlerde intihar girişimi öyküsü
b. Ebeveynlerde duygudurum bozukluğu varlığı
c. Ebeveynlerde alkol madde kullanım öyküsü
d. Aile içi çatışmalar
5. Akut Stresörler
a. Okul sorunları
b. Kayıp yaşantısı
c. Kanunla ilgili sorunlar
Tedavi:
Amaç kişinin kendine zarar verme olasılığını azaltmak, tekrar riskini ortadan kaldırarak
tedaviye başlamasını sağlamaktır. Çocuk ve ergenlerde her girişim ciddiyetle ele
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alınmalıdır, her vaka için çocuk psikiyatrisi konsültasyonu istenmelidir. Acil koşullarda,
birinci öncelik kendine zarar verme davranışının tekrarının engellenmesidir. Altta yatan
psikiyatrik bozukluk ne olursa olsun, dürtüsellik, ani duygudurum dalgalanmaları, psikotik
düşünce içeriği varlığında, gerekirse atipik antipsikotikler ile davranış kontrolü sağlanarak,
hastanın bir psikiyatri birimine yatışı planlanmalıdır.

Takip:
Uzun dönemde tedavisi çocuk psikiyatrisi birimi tarafından
çok yönlü olarak planlanmalıdır. Başta oluş nedeninin önlenmesi,
aile ve yakın çevre desteği, çevre koşullarının düzenlenmesi ile birlikte
altta yatan psikopatolijiye (depresyon, psikoz, bipolar affektif
bozukluk gibi) yönelik ilaç tedavisi önerilmeli, hastanın ihtiyacına
göre çeşitli (dinamik, destekleyici, bilişsel) psikoterapötik yaklaşımlar
kullanılmalıdır.

Kaynaklar:
1. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP). Practice Parameters for the Assessment and
Treatment of Children and Adolescents With Suicidal Behavior. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2001; 40 (7
Suppl): 24-51.
2. Collett B, Myers KM. Suicidality and Youth: Identification, Treatment, and Prevention. In: Child and Adolescent
Psiychiatry The Essentials, Cheng K, Myers KM (eds), Lippincott Williams and Wilkins, PA, 2005, 299-321.
3. Shaffer D, Gould MS, Fisher P. Psychiatric diagnosis in child and adolescent suicide. Arch Gen Psychiatry, 1996;
53: 339-348.
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MADDE KULLANIMI:
Uzm. Dr. Neşe Perdahlı Fiş, Prof. Dr. Meral Berkem

Tanımlar:
Kötüye kullanım ( Abuse ):
Herhangi bir maddenin, kültürel olarak kabul görmeyen ve istenmeyen
etkilere yol açacak şekilde kendi kendine uygulanması
Yoksunluk ( Withdrawal ):
Bağımlılık yaratan bir maddenin aniden kesilmesine bağlı
psikolojik ve fizyolojik reaksiyonlar
İntoksikasyon:
Bir maddenin kullanımının yaratmış olduğu, geriye dönebilen,
maddeye özgül sendromun gelişmiş olmasıdır. Klinik olarak psikolojik
ve davranışsal değişiklikler bulunmalıdır.

Risk Faktörleri:
1. Kaotik aile yapısı
2. Parçalanmış aile
3. Ebeveynlerde madde kullanımı öyküsü
4. Ebeveynlerde ruhsal bozukluk varlığı
5. Ebeveynlerin ilgisiz ya da aşırı cezalandırıcı tutumları
6. Yakın arkadaş çevresinde madde kullanımı
7. Maddeye ulaşımın kolaylığı
Klinik Görünüm ve Değerlendirme:
1. Davranış değişiklikleri:
a. Disinhibisyon
b. Hiperaktivite / ajitasyon
c. Aşırı uyarılmışlık hali
d. Halsizlik
e. Uykululuk
2. Bilişsel değişiklikler:
a. Dikkat süresinde değişiklikler
b. Bellek kusurları
c. Algı bozuklukları (halüsinasyon, illüzyon)
d. Düşünce bozuklukları (sanrılar)
e. Bilinç değişiklikleri
3. Duygudurum değişiklikleri: Depresyondan öforiye kadar değişebilir.
4. Komorbid psikiyatrik bozukluklar: Davranım bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu, duygudurum, anksiyete ve öğrenme bozuklukları
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Tedavi:Gerek madde kötüye kullanımına bağlı intoksikasyon durumunda, gerekse yoksunluk
belirtileri varlığında hastanın yatırılarak izlenmesi, vital bulgularının stabilleştirilmesi ve
kötüye kullanılan maddenin cinsine bağlı olarak uygun müdahale protokolünün seçilmesi
gerekir.
Saldırgan, çevresine ve kendine zarar verici davranışları olan çocuk ve ergenlerde agresyonu
azaltmaya yönelik atipik antipsikotikler tercih edilebilir. Bu durumda, hasta medikal durumu
stabilleştikten sonra vakit kaybetmeden yataklı bir psikiyatri kurumuna yönlendirilmelidir.

Takip:
Uzun dönemde, bağımlılığa yönelik, bireysel psikoterapi,
grup terapisi, aile tedavisi ve psikofarmakolojik müdahaleleri
içeren multisistemik tedaviye başlanmalıdır.

Kaynaklar:
1. Simkin DR. Adolescent substance use disorders and comorbidity. Pediatr Clin North Am, 2002;49(2):463-77.
2. Stubble D. Child Neglect and Abuse. In: Practical Guides in Psychiatry. Child and Adolescent Psychiatry,
Lippincott Williams and Wilkins, PA, 2007; 142- 149.
3. Weinberg NZ, Rahdert E, Colliver JD, Glantz MD. Adolescent substance abuse: a review of the past 10
years.J Am Acad Child Adolesc Psychiatryjavascript:AL_get(this, 'jour', 'J Am Acad Child

Adolesc Psychiatry.'); 1998; 37(3):252-61.
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ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI
Uzm. Dr. Neşe Perdahlı Fiş, Prof. Dr. Meral Berkem

Tanımlar:
Fiziksel İstismar: On sekiz yaşından küçük çocuk ve ergene,
bakımından sorumlu kişi ya da kişiler tarafından sağlığına zarar
verecek ve vücudunda iz bırakacak şekilde davranılmasıdır.
Duygusal İstismar: Çocuğun kendine bakmakla yükümlü kişiler
tarafından olumsuz olarak etkilendikleri tutum ve davranışlara
maruz kalması, gerekli ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum
bırakılmasıdır.
İhmal: On sekiz yaşından küçük bireyin farklı alanlardaki
gereksinimlerinin karşılanmamasıdır.
Cinsel İstismar: Yetişkinlerin çocuğu kendi cinsel doyumları için
kandırarak, ikna ederek, ayartarak, zorlayarak ya da mecbur
bırakarak yaptıkları tüm davranışları kapsar.
Klinik Görünüm – Karşılaşılabilecek Psikiyatrik Tablolar:
İstismara uğramış ya da ihmal edilmiş çocuk ve ergenlerde psikiyatrik tablo çok çeşitli klinik
görünümlerde olabilir. En yaygın görülen belirtiler arasında yakın dönemde ortaya çıkan
davranış değişiklikleri, huzursuzluk, hırçınlık, kaygılar, korkular, uyku ve iştah sorunları, içe
kapanma, ders başarısında azalma yer alır. Bunların yanı sıra hastalar, psikoz tablosu ya da
dissosiyatif belirtiler ile de acile başvurabilirler.
İstismar ya da İhmal Şüphesi Bulunan Vakaların Değerlendirilmesi:
Pediatri, çocuk psikiyatrisi, çocuk cerrahisi, adli tıp bölümleri tarafından hastanın
değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Hastaların daha fazla travmaya maruz kalmalarını
önlemek için fiziksel, ruhsal ve adli muayenenin bu konuda uzmanlaşmış kişiler
tarafından yapılması gereklidir.
1. Hikaye ile uyumsuz olası yaralanmaların araştırılması için ayrıntılı fizik muayene
yapılması:
a. Farklı iyileşme dönemlerinde çoklu yaralanmalar
b. Büyüme gelişme geriliği
c. Kemer ya da parmak izine uyacak şekilde morluklar
d. Kaburga ya da omurga kırıkları
e. Sigara izine uyan yanıklar
f. Kafa, göz yaralanmaları
g. Açıklanamayan ciddi karın yaralanmaları
h. Genital bölgede yaralanmalar
2. Farklı bilgi kaynaklarından olaylar hakkında kapsamlı öykü alınması
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3. Yakın dönemde başlayan uyku bozukluğu, irkilme, regresyon davranışları, akademik
ve sosyal işlevsellikte bozulma ya da herhangi bir psikiyatrik semptom varlığının
araştırılması
4. Aile içi ilişkilerin değerlendirilmesi, ailede psikiyatrik öykü varlığının araştırılması
Çocuk Psikiyatrisi tarafından, istismarın özellikleri, başlama şekli, süresi ve varsa tekrar
yaşantılar, istismarcıya yakınlık derecesi gibi bilgiler alınır. Görüşme sırasında çocuğa karşı
zorlayıcı olmamak gerekir. Olayın çocuk tarafından algılanışı, akut ve geç tepkileri, olaydan
sonra meydana gelen davranış değişiklikleri, kendine zarar verme düşünceleri, anksiyete ve
depresif bulgular ve bunların çocuğun işlevsellik düzeyine etkileri araştırılır.

Tedavi - Takip:
1. Hukuki süreç, çocuğu korumaya yönelik süreçler:
Adli Kurumlar ve Sosyal Hizmetler gibi diğer kurumlar
ile işbirliği içinde istismarın engellenmesi için gerekli tedbirlerin
alınması en önemli noktadır.
2.Uzun dönemde hastanın takibi, çocuk psikiyatrisi
tarafından bireysel psikoterapi ( dinamik, destekleyici, bilişsel
terapi, oyun terapisi ), aile tedavisi ve klinik tablonun
niteliğine göre uygun psikofarmakolojik müdahale ile yapılmalıdır.
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