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Atipik Klinik ile Baflvuran Henoch Schönlein Purpural› Üç Olgu 
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Henoch Schönlein Purpuras› (HSP) 19. yüzy›l›n bafllang›c›ndan bu yana bilinen bir hastal›k olup artrit, nontrombositopenik purpura, kar›n a¤r›s› ve
böbrek hastal›¤› ile seyreden çocukluk ça¤›n›n en s›k görülen vaskülitidir. Kesin nedeni bilinmemektedir. Olgular›n en az yar›s›nda birkaç gün veya
birkaç hafta önce geçirilmifl bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü vard›r. En s›k izole edilen mikroorganizma A grubu Beta Hemolitik Strepto-
kok'tur. Klinik olarak tan› al›r. Palpe edilebilen, trombositopenin efllik etmedi¤i purpura tan› için ön koflul niteli¤indedir. Purpura en belirgin klinik
bulgu olup, ço¤u vakada klini¤e yans›yan ilk belirtidir. Hematüri, proteinüri s›kl›kla saptan›r. Tedavi büyük oranda destekleyicidir. Hastal›k ço¤un-
lukla hafif seyirlidir ve spesifik tedavi gerektirmez. HSP'li olgularda cilt bulgular› ortaya ç›kmadan, di¤er sistem (böbrek, GIS, eklem) tutulumlar›na
ait belirtilerin ortaya ç›kabilece¤inin ak›lda bulundurulmas› aç›s›ndan 3 olgu ilginç bulunarak sunuldu. 
OOllgguu--11::  6,5 yafl›nda k›z olgu d›fl merkezde PSAGN öntan›s› ile 4 gün izlendikten sonra, oligüri geliflmesi nedeniyle hastanemize sevk edildi. Kar›n a¤-
r›s›, kusma, göz ve bacaklarda flifllik yak›nmalar› bulunan olgunun laboratuvar tetkikleri normal s›n›rlarda idi. Nefropati öntan›s› ile izleme al›nan ol-
gunun yat›fl›n›n 3. gününde alt ekstremitelerinde purpurik lezyonlar saptand›. Cilt biyopsisinde patoloji lökositoklastik vaskülit lehinde idi. 
OOllgguu--22::  D›fl merkezde idrar yolu enfeksiyonu tan›s› ile ayaktan izlenen 9,5 yafl›nda erkek olgu kar›n a¤r›s› ve safral› kusmalar›n›n bafllamas› üzerine
hastanemize sevk edildi.Fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmayan olgunun izleminin 3. gününde hemotökezya vasf›nda rektal kanamas› bafl-
lad›. Meckel Sintigrafisinde divertikül saptanmad›. Olguda yat›fl›n›n 5. gününde alt ekstremitelerinden bafllayan purpurik özellikte döküntüler sapta-
narak HSP tan›s› kondu. 
OOllgguu--33::  9,5 yafl erkek olgu bacaklar›nda 10-15 gündür devam eden a¤r›lar›n›n olmas› ve kan sedimantasyon de¤erinin 86 mm/h saptanmas› üzerine
yat›r›ld›.Olgunun fizik muayenesinde a¤r›l› alt ekstremiteleri d›fl›nda patolojik bulgu saptanmad›. Laboratuvar bulgular›nda sedimantasyon yüksekli-
¤i d›fl›nda özellik yoktu. Olgunun izleminin 6. gününde alt ekstremitelerinde HSV için tipik purpurik döküntüleri ortaya ç›kt›.
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‹lkö¤retim Ö¤rencilerinin Sosyodemografik Özelliklerinin 
Sa¤l›¤› Gelifltirme Davran›fllar›na Etkisi
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Araflt›rma Karaman merkezinde ilkö¤retim okullar›n›n alt›nc› s›n›f›na devam etmekte olan çocuklarda, sa¤l›¤› gelifltirmeye yönelik davran›fllar ile
sosyodemografik özellikler aras›ndaki iliflkiyi incelemek amac› ile tan›mlay›c› olarak planlanm›fl ve uygulanm›flt›r.
Araflt›rma Karaman'da düflük, orta ve yüksek sosyoekonomik düzeye göre ayr›lm›fl 36 ilkö¤retim okulunda 347 ö¤renci üzerinde, Mart-Haziran
2006'da gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rmaya bafllamadan önce ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü'nden izin al›nm›fl, örneklem grubu d›fl›nda farkl› üç ilkö¤retim
okulunda da ön uygulama yap›ld›ktan sonra, anketler yeniden düzenlenerek uygulanm›flt›r. Anket sorular›nda çocuklar›n sa¤l›¤› gelifltirmeye yöne-
lik davran›fllar›n› kapsayan Ardell'in sa¤l›¤› gelifltirme modeli temel al›nm›fl ve sorular D.B. Ardell'in önerileri de al›narak düzenlenmifltir. D.B.Ardel'in
yönlendirdi¤i World Wellnes Center çal›flanlar›ndan John Travis ve Anne Helmkle'nin destekleri ile araflt›rma yönlendirilmifltir. Sosyodemografik
Özellikler ve Ardel'in Sa¤l›¤› Gelifltirme Modelini kapsayan anket uygulanm›flt›r. D.B..Ardel taraf›ndan haz›rlanan anket Özsorumluluk, Beslenme Bi-
linci, Fiziki Aktiviteler, Stres Yönetimi ve Güvenlik davran›fllar›n› sorgulamaktad›r. Elde edilen verilerin analizinde SPSS-10,01 program›ndan yarar-
lan›lm›flt›r. Sosyodemografik verilerin de¤erlendirilmesi say› ve yüzdelik olarak gösterilmifl; sa¤l›¤› gelifltirmeye yönelik davran›fllarla sosyodemog-
rafik özelliklerin aras›ndaki iliflkiyi belirlemek amac›yla tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA-F testi) ve chisquare; de¤iflkenler aras›ndaki far-
k›n hangi gruptan kaynakland›¤›n› belirlemek amac› ile Post Hock Hockberg's GT2 testleri kullan›lm›flt›r. 
Araflt›rma sonucunda anket uygulanan çocuklar›n›n %57'nin 12 yafl grubundan, annelerin %41'inin ilkokul mezunu ve %85'inin evhan›m›, babalar›n
ise %38'nin lise mezunu oldu¤u; araflt›rmaya kat›lan çocuklar›n %36'n›n dört kardeflten fazla oldu¤u, %58'›n kendi evlerinde oturdu¤u, %16'›n sos-
yal güvencesi olmad›¤› tespit edilmifltir. Orta sosyoekonomik düzeyden %62.3 oran›nda çocu¤un herzaman kendi sa¤l›¤›ndan kendinin sorumlu ol-
du¤unu düflündü¤ü; düflük sosyoekonomik düzeyden %60.8'›n hastaland›klar›nda iyileflmek için kendi kendilerine bir fleyler yapabildikleri saptan-
m›flt›r. Tv reklamlar›n›n sa¤l›ks›z g›dalara yönlendirdi¤ini çocuklar›n % 65'i düflünmektedir. Düflük sosyoekonomik düzeydeki çocuklar, di¤er düzey-
lere oranla daha fazla kendi sa¤l›klar›ndan kendilerinin sorumlu olduklar›n›n bilincindedirler. Ayr›ca giyinme, yemek yeme vb kendi ifllerini kendi
kendine yapan çocuklar düflük sosyoekonomik düzeyde daha fazlad›r. Evhan›m› annelerin çocuklar›n›n, di¤er meslek grubundan olan annelere gö-
re üç ö¤ün düzenli yemek yedikleri; düzenli yemek yiyenlerin oran›n›n düflük sosyoekonomik düzeyden yüksek sosyoekonomik düzeye paralel ola-
rak art›fl gösterdi¤i saptanm›flt›r. Yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocuklar›n % 83.3'ü her zaman sa¤l›klar›n›n önemli oldu¤unu ve hastalanmamak
için sa¤l›kl› yemek yemeye özen gösterdiklerini ifade etmektedirler. Düflük, orta ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki 30-39 yafl aras› annelerin ço-
cuklar›, sorunlar›n› evdekilerle daha fazla oranda konuflabilmekte, annenin yafl› ilerledikçe çocuklar›n sorunlar›n› paylaflma oran› azalmaktad›r. 
Elde edilen bulgular do¤rultusunda çocuklar›n sa¤l›¤› gelifltirmeye yönelik davran›fllar› konusunda planl› ve sektörleraras› iflbirli¤ini öne ç›karan
sa¤l›k e¤itim programlar› yap›lmas›; sa¤l›k personeli yetifltiren okullardaki e¤itimde olumlu sa¤l›k al›flkanl›klar› kazand›rmaya yönelik bilgilerin müf-
redata eklenmesi; çocuklar›n sa¤l›¤› gelifltirme davran›fllar›n›n tarama programlar› ile tespit edilip süreklili¤inin sa¤lanmas› ve ayn› konuda yeni ya-
p›lacak araflt›rmalarda annelerin de araflt›rma sorular›n› cevapland›rmas›na iliflkin öneriler sunulmufltur.

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

197

GüncelPediatri


