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Laringomalazi Tan›s›yla ‹zlenirken Vallekula Kisti Tan›s› Konulan Bir Olgu 
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Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal›klar› ve Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, zmir 

Laringomalazi en s›k görülen konjenital laringeal anomalidir. Yenido¤an stridorlar› aras›nda en önemli sebeplerden biridir Genelde do¤umda semp-
tom olmas›na karfl›n yaflam›n ilk 5 haftas›ndan sonra tedricen artan ve yüksek oranda geliflen inspiratuar stridor ile bazen de beslenme güçlü¤ü gö-
rülür. Baz› çocuklarda otozomal dominant geçifl saptanm›flt›r. Stridor beslenme, eforla yada supin pozisyonla artarken, bafl›n ekstansiyona gelme-
si veya yüzükoyun yatmayla azal›r. Çocuklar›n a¤lamalar› tamamen normaldir Alt solunum yollar›na ait semptomlar ve siyanoz yoktur. Klinik bulgu-
lar do¤umdan k›sa süre sonra bafllar ve 8. aya kadar giderek artan fliddette devam eder; 9. ayda plato oluflur ve giderek azalarak kaybolur. Olgu-
muz; 3 ayl›k erkek olgu do¤du¤undan beri olan inspiratuar stridor nedeniyle laringomalazi tan›s›yla izlenirken klini¤imize 2 haftad›r süren öksürük,
h›r›lt›l› solunum flikayetlerinin son 2 gündür artmas› ve geçirdi¤i jeneralize tonik klonik vas›ftaki konvulziyonu nedeniyle yat›r›ld›. Stridoru pozisyon
de¤iflikli¤inden etkilenmiyordu. Olguya laringeal stridor ay›r›c› tan›s› nedeniyle çekilen bilgisayarl› boyun tomografide aksiyal planda al›nan kesit-
lerde epiglotun üzerinde 5mm çap›nda polipoid yumuflak doku dansitesi ile uyumlu kitlesel lezyon saptanmas› üzerine yap›lan laringoskopik görün-
tülemede vallekulla kisti oldu¤u görüldü. Olgu; laringomalazi tan›s›yla izlenirken olas› laringeal stridor ay›r›c› tan›s› yönünden hastalar›n tekrar de-
¤erlendirilmesi gereklili¤i aç›s›ndan ilginç bulunarak sunulmufltur.  
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Emziren Annelerde Kas Gevfleticilerin Kullan›m›
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GGiirriiflfl::  Thiocolchicoside, kimyasal yap›s› 3,10- di (demethoxy)-3- glucupyrosyloxy-10- methylthiocolchicine yap›s›nda, GABA-mimetik ve glisin ben-
zeri etkileri olan bir kas gevfleticidir. Eriflkinde kas spazm›n›n tedavisinde kullan›l›r. Topikal, oral ve intramuskuler formlar› vard›r. Thiocolchicoside
kolflisin yap›s›nda oldu¤undan kolflisine ba¤l› yan etkiler (periferik nörit, kas güçsüzlü¤ü, bulant›, kusma, kar›n a¤r›s›, ishal, ürtiker, aplastik anemi,
dermatit, purpura) görülebilmektedir. Çocuklarda, gebelerde ve emziren annelerde kullan›m› uygun de¤ildir. Bir olgu nedeniyle ‹M Thiocolchicosi-
de sonras› geliflen a¤›r hipotonisiteye ve beslenme bozuklu¤una dikkatinizi çekmek istedik. 
OOllgguu::  Babas› doktor olan 42 günlük k›z bebek sürekli uyuma ve beslenememe flikayeti ile hastanemize getirildi. Yap›lan fizik muayenesinde vücut
a¤›rl›¤› 4600 gr, boy 54 cm ve bafl çevresi 37 cm bulundu. Soluk görünümde, emme refleksi çok zay›f ve ileri derecede hipotonik ve a¤r›l› uyaranla
bile zor uyand›r›labilen hastan›n di¤er sistem muayeneleri normal bulundu. Yap›lan tetkiklerde tam kan say›m›, kan biyokimyas›, tam idrar tahlili nor-
mal, CRP ve di¤er enfeksiyon belirteçleri negatif bulundu. 
TTaarrtt››flflmmaa::  Olgumuzdaki muayene bulgular› a¤›r sepsis veya nörolojik bir hastal›¤› düflündürse de anamnez derinlefltirildi¤inde annede do¤um son-
ras› yo¤un bel a¤r›s› geliflti¤i için hekim olan baba taraf›ndan bir gün önce 1 ampul ‹M Thiocolchicoside yap›ld›¤› ö¤renildi. Bu enjeksiyondan son-
ra çocu¤un her emzirmenin ard›ndan a¤›r bir hipotonik tabloya girdi¤i, 2-3 saat sonra uyku hali biraz azalan hastan›n yine emzirilmesiyle tekrar ben-
zer durum geliflti¤i, son 12 saattir ise art›k uyand›r›lamaz hale geldi¤i ö¤renildi. Literatürde Thiocolchicosid'in SSS'de depresif etki yapt›¤› belirtil-
mekte, anne sütüne ne oranda geçti¤i ve çocuklardaki toksik/terapotik düzey bilinmemektedir. Ayr›ca anne sütünde veya serumdaki düzey de öl-
çülememektedir. Hastam›z›n bu anamnezi göz önüne al›narak 24 saat anne sütü yerine mama ile beslendikten sonra klini¤inde belirgin düzelme ol-
du. Olgu gereksiz kas gevfletici kullan›m›n›n bebeklerde ciddi SSS depresyonuna ve beslenme bozuklu¤una neden olabilece¤ini hat›rlatmak için su-
nulmufltur.
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