
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  

Anabilim Dalı 
 

Pediatri Servisi 
Olgu Sunumu 

 

5 Ekim 2018 Cuma 
 

Arş. Gör. Dr. Naime Akdaş 



  
 

                   Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
                       Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
                                  Anabilim Dalı 
                           5 Ekim 2018 Cuma 

  
 
 

                                                                                                Dr.Naime Akdaş 



 
Olgu: 16 yaş erkek hasta 
 
Yakınması: ishal,ateş,halsizlik 



Son 1 aydır halsizlik şikayeti olan hastanın son 2 gündür halsizliği daha 
da artmış. Günde 2-3 kez olan ishali başlamış. Hissedilen ateşi olmuş 
ancak ölçülmemiş. 
Bu şikayetlerle Ali Kahya Çocuk Hastanesi’ne başvurmuşlar. 
Yapılan kan sayımı aşağıdaki şekilde sonuçlanan hasta çocuk 
hematoloji bölümüne danışılarak tarafımıza sevk edildi. 
 
Hb:3.8g/L  
Hct : 13%   
MCV:55fL  
PLT:353000 



ÖZGEÇMİŞ: 
2 yıl önce gelişmede gerilik nedeniyle dış merkeze başvuran 
hastanın Hb değeri düşük saptanması üzerine başka bir merkeze sevk 
edilmiş. 
Yapılan tetkikler sonucu demir eksikliği anemisi denmiş. 
2 yıldır herhangibir  kan tetkiki alınmamış. 

SOYGEÇMİŞ 
                    Anne:41 yaş,ev hanımı,SS. 

                        Baba:35 yaş,işçi,Tip 2 DM 
            Anne baba arasında akrabalık öyküsü yok. 
                      
                     1.Çocuk:hastamız. 
                     2.Çocuk:14 yaş,erkek,44 kg,165 cm. 
                     3.Çocuk:5 yaş,erkek,SS 
  Ailede kronik hastalık yok. 

 



Fizik Bakı 

Ağırlık :     26 kg    <3  persantil    -6.73 SDS 
Boy :           140 cm <3 persantil     -5.07 SDS 
BgA (W/H) : 77 % 
BMI : 13.3 kg/m2 <5 persantil       -5.14 SDS 
 
 
 



Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, peteşi, purpura, pigmentasyon 
bozukluğu yok. Cilt rengi soluk. 
 
Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Göz kürelerin 
her yöne hareketi doğal. 
 
Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. AFN her iki alt ekstremitede 
alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.   
 
Genitoüriner sistem: Haricen erkek .  
Puberte muayenesi: A(1,1)P(1)Testis(2cc,2cc), tanner evre 1 ile 
uyumlu. 
 
Ekstremiteler: Kas tonusu doğal,kas kitlesi yaşa göre düşük. Deformite 
yok.  Kas kuvvetleri alt ve üst ekstremitelerde 5/5 . 
 
Batın:  rahat. Karaciğer –dalak büyüklüğü yok.Traube açık. 
 
Diğer sistemlerin değerlendirilmesi doğal. 
 



● 16.06.18 (Çocuk Acilimizde) 
 

● WBC - 3,5  x10^3/µL 
● NEU - 1,8  x10^3/µL 
● NEU % - 53,0  % 
● LYM - 1,3  x10^3/µL 
● LYM % - 37,9  % 
● MONO - 0,3  x10^3/µL 
● MONO % - 8,4  % 
● EOS - 0,0  x10^3/µL 
          EOS % - 0,1  % 
● BASO - 0,0  x10^3/µL 
● BASO % - 0,6  % 
● NRBC - 0,01  x10^3/µL 
● NR/W - 0,4  /100WBC 
● RBC - 2,55  x10^6/µL 
● MCV - 52,3  fL 
● MCH - 15,3  pg 
● MCHC - 29,2  g/dL 
● PLT - 291  x10^3/µL 
● MPV - 8,4  fL 
● RDW - 19,1  % 
● HGB - 3,9  g/dL 
● HCT - 13,3  % 
 
 

● MDRD (GFR Hesaplama) - 304,46  
mL/dk/1.73m² 

● eGFR (CKD-EPI Pediatrik) - 221,05  
mL/dk/1.73m² 

● Açlık Kan Şekeri (AKŞ) - 103,2  mg/dL 
● BUN - 6  mg/dL 
● Ürea - 12,17  mg/dL 
● Kreatinin - 0,38  mg/dL 
● Bilirubin, Total - 0,57  mg/dL 
● Bilirubin, Direkt - 0,13  mg/dL 
● Bilirubin, İndirekt - 0,44  mg/dL 
● AST (SGOT) - 19,8  U/L 
● ALT (SGPT) - 10,2  U/L 
● LDH - 208  U/L 
● ALP (Alkalen Fosfataz) - 163  U/L 
● Protein, Total - 68,42  g/L 
● Albumin - 38,79  g/L 
● Globulin - 29,63  mg/L 
● Sodyum (Na) - 133,8  mmol/L 
● Düzeltilmiş Sodyum - 133,9   
● Potasyum (K) - 3,00  mmol/L 
● Klor (Cl) - 103,2  mmol/L 
● Kalsiyum - 8,6  mg/dL 
● Düzeltilmiş Kalsiyum - 8,70  mg/dL 
● Fosfor (P) - 3,55  mg/dL 
● Ürik asit - 4,21  mg/dL 
 



Patolojik Bulgular 

-Derin kronik  anemi 
-İştahsızlık,ateş 
-Boy, kilo persentil değerleri <3p 
-Genitoüriner sistem muayenesi: Tanner evre 1 
 



 
 

Ön tanılar ? 
Ek Tetkikler? 



Periferik Yayma:% 68 lenfosit %32 PMNL atipik hücre yok 
.Eritrositler hipokromik, yer yer makroovalositler var. Hemoliz bulgusu yok.  

 

Retikülosit paneli:  
      Retikülosit Sayısı - 0,052  x10^6/µL 
● Retikülosit Yüzdesi - 2,075  % 

 

 



● 25-Hidroksi Vitamin D - 17,2  ng/mL 
● Ferritin - 4,7  ng/mL 
● Folik Asit - 5,11  ng/mL 
● B12 Vitamin Düzeyi - 104  pg/mL 
 
 
● Serbest T3 - 3,20  pg/mL 
● Serbest T4 - 1,06  ng/dL 
● TSH - 1,272  µIU/mL 
 
● Anti TG Antikor - <0,9  IU/mL 
● Anti-TPO - 1,1  IU/mL 
 
 



● Anti Endomisyum IgA -  +3 POZİTİF(+)  
● Anti TTG IgA - >200 POZİTİF(+)  
 

 
● IgA - 2,54  g/L 
● IgG - 8,70  g/L 
● IgM - 2,12  g/L 
● Total Ig E - 233  Ku/L 
 
 

● HBs Ag - 0,23 NEGATİF(-) S/CO 
● Anti HBs - 351,04  IU/L 
● Anti HAV IgG - 3,22 POZİTİF(+) S/CO 
● Anti HAV IgM - 0,42 NEGATİF(-) İndeks 
● Anti HCV - 0,06 NEGATİF(-) S/CO 
● Anti HIV - 0,27 NEGATİF(-) S/CO 

 
 



Antral nodülarite,bulbus ve duodenumda yaygın taraklanma manzarası şeklinde 
sonuçlandı.Biyopsi sonucu bekleniyor. 



   Normal Duodenum / Taraklanma bulgusu 



 
2  ünite A Rh pozitif Eritrosit Süspansiyonu  verildi. Ertesi günü 
hemogram çalışıldı. 
HGB - 8,75  g/dL   
HCT - 26,93  %  
MCV - 67,21  fL ölçüldü. 
 
 



Çocuk Hematoloji tarafından Dodeks ampul kas içine olacak şekilde 
başlandı. 
1.hafta 3 kez                              5.hafta 1 kez 
2.hafta 2 kez                             8.hafta 1 kez 
3.hafta 1 kez                         
 
ferrosanal kapsül 1*1  ağızdan 
polivit şurup 1*1 ölçek 
folbiol tb 1*1 başlandı 
 
Glutensiz diyete başlandı. 
 
 





ÇÖLYAK HASTALIĞI 
(Glutene Duyarlı Enteropati) 

 
Genetik olarak yatkın olan kişilerde gluten alımı 
ile ortaya çıkan otoimmün komponenti olan ve 
T hücreleri ile  düzenlenen kronik bir 
bozukluktur.  

 



Patogenezde çevresel faktör olarak glutenin yanı 
sıra immünolojik ve genetik faktörler rol alır .  
 
Çölyak Hastalığı, MHC sınıf II allelleri olan 
 HLA DQ2 (DQA1*0501-DQB1*0201) 
 HLA DQ8 (DQA1*0301- DQB1*0302) molekülleri 
ile kuvvetle ilişkilidir.  
 
Monozigot ikizlerde ve birinci derece akrabalar 
arasında da sıklığı 10 kat daha yüksektir. 
 
Her yaşta görülebileceği gibi klinik olarak semptomları da oldukça 
geniş bir yelpazede yer alır. 

  



Otoimmün bir hastalık 
olduğu için; 
 
Tip I diyabet 
Otoimmun Tiroidit 
Addison hastalığı 
 
 
 
 

BİRLİKTELİĞİ SIK 



 
Down sendromu  
Seçici immünglobulin A (IgA) eksikliği 
Turner Sendromu 
Williams Sendromu 
  
 





 
Avrupa ve Amerika’da yapılan çalışmalarda, 
toplumda ÇH’ı prevalansı 2.5-15 yaş arası yaklaşık 
1/300-1/80 olarak bulunmuştur . 
 

Ülkemizde  bu oran biyopsi kanıtlı tanı  1/212* 
olarak bulunmuştur. 
 
 
*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?recordid=5bb6780f39a66e4f17
9b1443 





Klasik / Semptomatik ÇH 
Yaşamın 6-24. aylarında diyetle gluten alımı 
başladıktan sonra ortaya çıkan 
 
-Büyüme-gelişme geriliği 
-Kronik ishal veya cıvık dışkılama 
-Kusma, karın ağrısı, karın şişliği 
-Kas zayıflığı, hipotoni 
-Malabsorbsiyon 



Diyetteki gluten miktarına ve bireyin 
immünolojik yanıtına göre haftalar, aylar 
içerisinde ortaya çıkabilir. İshal en sık görülen 
bulgudur, akut veya sinsi başlayabilir. 
 
Kilo alımı ve boy uzaması ise malabsorbsiyon 
ve/veya iştah azalmasına bağlı olarak yaşına 
göre geri kalır. 
 
Vitamin D ve kalsiyum eksikliğine bağlı olarak  
rikets görülebilir. 
 



Atipik Çölyak Hastalığı 
Çoğunlukla 5-7 yaş üstü büyük çocuklar ve erişkinlerde 
 
-Boy kısalığı, pubertede gecikme 
-Diş mine tabakası bozuklukları 
 -Aftöz  stomatit 
-Tedaviye cevap vermeyen demir eksikliği anemisi  
-Osteoporoz veya osteopenik kemik hastalıkları 
 -Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk  
-Nörolojik bozukluklar  
-Gastroözefageal reflü ve kabızlık gibi atipik intestinal yakınmalar -
Dermatitis herpetiformis ise daha çok genç erişkinlerde 



Sessiz (silent) ÇH 
Sağlam görünen bir çocuk veya erişkinde tesadüfen 

 

Asemptomatik 

 

1. derece akrabalarında ÇH saptanmış ya da ÇH ile birlikte görülebilen diğer 
hastalıkları olan bireyler 



 Potansiyel ÇH 
-EMA ve/veya Anti-dTG pozitif 
 ince bağırsak biyopsileri normal veya minimal değişiklik gösteren 
 
-Hiçbir bulguları olmamasına karşın sonraki yıllarda tipik gluten 
enteropatisi olma riski!!! 
 
 



Çölyak 

Hastalığında 
Tarama 



TANI 
 
 
 
Klinik bulgular  
Serolojik testler 
Biyopsi bulguları 
Glutensiz diyete cevap 
 
 



LABORATUAR 
-Doku transglutaminaz IgA ( tTG- IgA ) (ELISA) 
duyarlı ve özgün 
 
-Anti-endomisyum IgA (EMA-IgA)(IFA) 
2 yaşın altında TTG IgA ile birlikte değerlendirilir 
 
-Anti-gliadin IgA 
duyarlılık ve özgüllüğü düşük 
 
-Deamide gliadin peptit IgA 
2 yaş altında şüpheyi güçlendirir 
 



Serum IgA düzeyleri düşükse; 
 
-Doku transglutaminaz IgG 
Selektif IgA eksikliğinde 
 
-Deamide gliadin peptit IgG 
Selektif IgA eksikliğinde şüpheyi güçlendirir 
 



Biyopsi 
Anti TTG ve/veya anti endomisyum antikorları 
yüksek pozitif bulunan bütün olgulardan ince 
barsak 
biyopsisi alınmalıdır. 
 
Kuvvetli klinik şüphe varlığında seroloji negatif 
bulunsa bile biyopsi önerilmektedir. 
 
Biyopsi glutenli diyet alırken yapılmalı ve 
yamalı tutulum olabileceği de göz önünde 
bulundurularak bulbus, distal duodenumu da 
kapsayacak şekilde çoklu örnek alınmalıdır . 
 



Patoloji 
1-Parsiyel total villöz atrofi 

 

2- Kript hipertrofisi 

 

3-Kriptlerde mitotik 

indekste artış 

 



Patoloji 

 

4-Epitelyal 

hücrelerde 

anormallikler, 

fırçamsı kenar 
yokluğu, düzleşmesi, 
kuboidal hal alması 

 



Ayırıcı Tanı 
• İnek sütü protein intoleransı  
• Bakteriyel ve viral gastroenteritler  
• Giardiazis 
 • İnflamatuvar barsak hastalıkları (Crohn hastalığı)  
• İrritabl barsak sendromu (İBS)  
• İnek sütü veya soya allerjisi  
• Eozinofilik gastroenterit  
• İmmün yetersizlik durumları  
• Bakteriyel aşırı çoğalma sendromu  
• İlaçlar ,Radyoterapi 
 • Diğer malabsorbsiyon sendromları  



Tedavi 

Ömür boyu glutensiz diyet. 
 Alternatif tedavi yok. 
 
Gluten veya diğer toksik prolaminleri içermeyen başlıca tahıllar mısır 
ve pirinçtir.  
 
Son yıllarda glutenden arındırılmış buğday unu ve bu undan yapılan 
ürünler de çölyak hastalarının diyetinde yer almaktadır.  

 Demir , B12 vitamini, folik asit, çinko, 
kalsiyum ve D vitamini desteği 
 



BUĞDAY 
ARPA 
ÇAVDAR 
YULAF PİRİNÇ 

MISIR 



Prognoz 
Glutensiz diyet başlandıktan sonra 1-2 haftada 
klinik bulgular düzelmeye başlar 
 
 Mukozal histolojinin düzelmesi 6 ay 
 
Tanı için özgün antikorlar glutensiz diyete 
başladıktan sonra  6 ay – 1 yıl arasında görülmez. 
 



 
 
 
Teşekkürler... 


