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Sirozlu Çocuklarda Gözlenen Enfeksiyonlar

Murat Çak›r, Hasan Ali Yüksekkaya, Çi¤dem Ar›kan, Maflallah Baran, Raflit Vural Ya¤c›, Sema Aydo¤du
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal›, ‹zmir 

AAmmaaçç::  Sirozlu hastalar hem immün sistem elemanlar›n›n disfonksiyonundan dolay› hem de karaci¤erin bakterileri ve endotoksinleri elimanasyonun-
daki yetersizli¤i sonucu bakteriyel enfeksiyonlar yönünden risk alt›ndad›rlar. Bunun yan›nda ba¤›rsak motilitesindeki de¤ifliklikler, mukozal defans
ve mikroflara bir çok enterik bakterinin translokasyonuna zemin haz›rlamaktad›r. Bu çal›flmada hastanede yatan sirozlu hastalarda geçirilmifl bak-
teriyel enfeksiyonlar›n s›kl›¤›n›, profilini ve risk faktörlerini belirlemeyi amaçlad›k. 
MMeettoodd::  Ocak 2002 ile Aral›k 2006 tarihleri aras›nda hastaneye yat›r›lan 158 sirotik (101 erkek, 57 k›z) hastan›n demogarfik özelliklerini ve ateflli dö-
nemde al›nan idrar, kan ve periton kültür sonuçlar› de¤erlendirildi. 
SSoonnuuççllaarr::  Hastalar›n 59'unda (%37.5) enfeksiyon ata¤› gözlendi; 22 hasta nazokomial, 37 hastada toplüm kökenli idi. Enfeksiyon oda¤› olarak
%62.7'sinde idrar yolu enfeksiyonu, %25'inde sepsis, %9'unda akci¤er enfeksiyonu ve %10'nunda bakteriyel peritonit saptand›. 59 hastadan al›nan
128 kültürden 52'sinde ürene saptand›. En s›k izole edilen ajanlar gram negatif bakterilerdi. 10 hastada da mantar üremesi oldu. Mortalite enfeksi-
yonu olan hasta grubunda daha s›k iken istatiksel olarak anlaml› de¤ildi. Univariate analizde yafl, PELD skoru, malnütrisyon varl›¤›, asit varl›¤› ve ge-
çirilmifl Kasaii operasyonu istatiksel olarak anlaml› saptan›rken multivariate analizde en önemli, ba¤›ms›z ve tek faktör malnütrisyon (p<0.05) sap-
tand›. 
TTaarrtt››flflmmaa::  Sirozlu hastalarda enfeksiyon flüphesi oldu¤unda malnütrisyonlu hastalarda daha yak›n takip edilmeli ve gram negatif bakteriyel ajanlar›
da kapsayacak flekilde genifl spektrumlu antibiyotikler kullan›lmal›d›r.
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Çocuklarda S›k Görülen Gastrointestinal Yak›nmalar ve 
Genel Pediatri ‹çerisindeki Yeri: 

Ahmet Memefla*, Ayfle Malatya**, ‹smail Özcan*** 
Bursa Çocuk Hastanesi *Çocuk Gastroenterolojisi Uzman›, **Çocuk Gastroenterolojisi Hemfliresi ***Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Uzman›  

AAmmaaçç::  Gastroenterolojik flikayetler pediatri prati¤inde ön s›rada yer almaktad›r. Bu çal›flmada Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Po-
liklini¤ine baflvuran olgular›n de¤erlendirmesi amaçland›. 
MMeettoodd::  T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›'na ba¤l› Bursa Çocuk Hastanesi'nde (BÇH) yeni kurulan Çocuk Gastroenterolojisi Ünitesi'ne 2006 y›l›nda ayaktan ve
konsültasyon nedeniyle baflvuran olgular çal›flmaya dâhil edildi. De¤erlendirme poliklinik say›lar› dikkate al›narak yap›ld›. 
BBuullgguullaarr::  Çocuk gastroenterolojisi poliklini¤inde 2 Ocak -29 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda 4031 poliklinik hizmeti sunuldu. BÇH toplam y›ll›k poliklinik
say›s›na (n:256036) oran› %1,57; acil poliklinik say›s›na (n:138607) oran› %2,90; genel pediatri poliklinik say›s›na (n:79129) oran› %5,09; yat›r›larak te-
davi edilen gastroenteroloji hastalar› say›s›n›n (n:130), tüm yatan pediatri hastalar›na (n:6515) oran› %1,99 olarak saptand›. Baflvurular de¤erlendi-
rildi¤inde en s›k semptomlar; gastroenteroloji iliflkili (tekrarlayan kar›n a¤r›s›, kab›zl›k ve enkomprezis, kusma, kronik ishal, gastrointestinal kanama),
karaci¤er iliflkili (akut hepatit, uzam›fl sar›l›k, kronik hepatit, kronik karaci¤er hastal›¤›, hepatosteatoz) ve beslenme iliflkili (ifltahs›zl›k, obezite) ola-
rak saptand›. Endoskopi ünitesinde 163 endoskopik giriflim uyguland›. En s›k endoskopi endikasyonlar› tekrarlayan kar›n a¤r›s›, kusma, anemi, kro-
nik ishal ve büyüme gerili¤i idi. Endoskopik inceleme sonucunda 113 GÖR ve peptik (kronik gastrit, ülser) hastal›k, 11 çölyak hastal›¤›, 2 hiatal her-
ni, 1 akalazia ve 1 özefageal stenoz saptand›. Karaci¤er biyopsisi 5 olguya (4 kronik hepatit, 1 kistik fibrozis) uyguland›. 
SSoonnuuçç::  Çocuk gastroenteroloji poliklini¤i, genel pediatri içerisinde önemli bir say›da konsültasyona cevap vermektedir. Hasta memnuniyet ortala-
mas› y›l içerisinde di¤er polikliniklere oranla ilk s›raya yerleflmifl olan ünitemizde spesifik hastal›klar›n tan› ve tedavisi gerçekleflmektedir. Pediatri
içerisinde zamanla oranlar›m›z›n geliflmifl merkezlere yaklaflaca¤› ve daha objektif de¤erlere ulaflaca¤›n› düflünmekteyiz.
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