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Konjenital Lenfödem-‹ntestinal Lenfenjektazi Sendromu 
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GGiirriiflfl::  ‹ntestinal lenfenjektazi, intestinal lenfatik kapiller damarlarda geliflim anomalisi nedeniyle gastrointestinal lümene veya periton bofllu¤una lenf
s›v›s› kayb› ile giden otozomal dominant kal›t›lan bir hastal›kt›r. Lenfopeni, hipoproteinemi, hipoalbüminemi ve ödem ile karakterizedir. Ödem, ishal,
kusma ve büyüme gerili¤i ile birlikte hücresel immünite ve nötrofil fonksiyon bozuklu¤u nedeniyle bu hastalarda enfeksiyonlar s›kt›r. Burada, intes-
tinal biyopsi ile tan›s› konulan ve kronik diyare ve ödemle gelen bir intestinal lenfenjektazi vakas› sunulmufltur. 
OOllgguu::  4 ayl›k erkek hasta, do¤umdan hemen sonra fark edilen göz kapaklar›nda, sol el ve sol bacakta asimetrik flifllik ve s›k kaka yapma yak›nmas›
ile klini¤imize baflvurdu. 3000 g a¤›rl›¤›nda do¤an bebek anne sütü ile besleniyordu. Anne baba aras›nda uzaktan akrabal›k vard›. A¤›rl›¤› 5.9 kg (25-
50p), boyu 59 cm (25-50p) idi. Fizik incelemesinde, göz kapaklar›nda, sol elde daha belirgin her iki el ve sol bacakta flifllik saptand›. Periferik kanda
lenfosit say›s› 3500/mm3, total protein 4.2 g/dl, albümin 2.4 g/dl bulundu. Serum IgA, M düzeyi normaldi. IgG düzeyi yafl›na göre düflüktü. Steatokrit
negatifti. Alt ekstremite lenfosintigrafisinde sol bacakta lenfatik ak›m azalm›flt›. Üst G‹S endoskopide, duodenum ve jejenum proksimalinde intesti-
nal mukozada diffüz sar› beyaz renkte beneklenmeler izlendi. Biyopside villüs lenfatiklerinde orta derecede geniflleme, bu alanda lamina propirya-
da ödem saptand› ve hastaya konjenital lenfödem-intestinal lenfenjektazi sendromu (Milroy hastal›¤›) tan›s› konuldu. Orta zincirli ya¤ asidi içeren
ya¤ ve ya¤da eriyen vitamin tedavisi ile hasta izleme al›nd›. On gün sonra hasta sepsis nedeniyle kaybedildi. 
SSoonnuuçç::  Konjenital lenfödem-intestinal lenfenjektazi sendromu (Milroy hastal›¤›) protein kaybettiren enteropati nedenlerinden biridir. Asimetrik
ödemli ekstremiteler ve hipoproteinemi varl›¤›nda üst gastrointestinal endoskopi ve biyopsi ile tan›s› konulabilir. 
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Glutensiz Diyet Alan Çölyak Hastas› Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyleri
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GGiirriiflfl::  Baz› kanser türlerinde serum selenyum düzeylerinde düflüklük oldu¤u gözlenmifltir. Çölyak hastalar›nda gastrointestinal maligniteler norma-
le göre daha s›k görülür. Çölyakl›larda malabsorpsiyona veya gutensiz diyete ba¤l› olarak selenyum eksikli¤i ortaya ç›kabilir. 
AAmmaaçç::  Bu çal›flman›n amac› glutensiz diyet alan çölyak hastas› çocuklarda serum selenyum düzeylerinin araflt›r›lmas›d›r. 
MMaatteerryyaall  vvee  MMeettoodd::  Çal›flmaya glutensiz diyet alan 17 çölyak hastas› ve 20 sa¤l›kl› kontrol olmak üzere yafllar› 1-12 y›l aras›nda de¤iflen toplam 37
çocuk dahil edildi. Çölyak hastal›¤› tan›s› ESPGHAN kriterlerine göre konuldu. Çölyak hastalar› 11.11 ± 1.98 (ortalama ± SE) ayd›r glutensiz diyet al›-
yordu. Hastalar›n tümü diyete tam uyumluydu. Serum selenyum düzeyleri Perkin Elmer AAnalyst 700 (Connecticut, USA) cihaz›nda Perkin Elmer FI-
AS sistemi kullan›larak hibrid jenerasyonu spektrometresi metodu ile çal›fl›ld›. 
SSoonnuuçç::  Serum selenyum düzeyleri (ortalama ± SE) glutensiz diyet alan çölyakl›larda 124.19 ± 12.31 mikrogram/L ve kontrol grubunda 92.47 ± 12.06
mikrogram/L idi. Glutensiz diyet alan çölyak hastalar›nda saptanan serum selenyum düzeylerinin kontrol grubundaki sa¤l›kl› çocuklardan farkl› ol-
mad›¤› saptand› (p> 0.05). Tart›flma: Sonuç olarak çal›flmaya dahil edilen çölyak hastalar›nda serum selenyum düzeylerinin normal s›n›rlarda bulun-
mas›n›n glutensiz diyetin baflar›l› flekilde uygulanmas›na ba¤l› olabilece¤i düflünüldü. 

3. ULUDA⁄ PED‹ATR‹ KIfi KONGRES‹ POSTER ÖZETLER‹

185

GüncelPediatri


