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• B. A., 8 yaş, erkek hasta 



• Karı  ağrısı, iştahsızlık, halsizlik 

ŞİKAYET 



•  gü dür deva  ede  karı  ağrısı, iştahsızlık, halsizlik 

•Karı  ağrısı sağ üst kadra da, kıvra dırı ı itelikte,  dakika sürüyor, ir gü  içi de -

4 defa oluyor 

•İştahsızlık ve halsizlik de eşlik ediyor. Daha ö e severek yediği ye ekleri ye ek 

istemiyor 

•Ateş, kus a, ishal, idrar yaparke  ya a, idrarda kötü koku gi i ulgular eşlik et iyor 

HİKAYE 



• Doğu  ö esi: A e i  .ge eliği. Ge eliği oyu a düze li doktor ko trolü ve 

ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji sapta a ış. 

• Doğu : Dış Merkezde , iadı da  gr olarak C/S ile doğ uş 

• Doğu  so rası: Doğar doğ az ağla ış. İkter ve siyanoz öyküsü yok. Hastanede yatma ve operasyon 

öyküsü yok 

• Aşılar : Aşıları ta . 

• Geçirdiği hastalıklar: Özellik yok. 

• Alerji: Özellik yok. 

 

ÖZGEÇMİŞ 



SOYGEÇMİŞ 

• Anne:  yaşı da, ev ha ı ı , SS 

• Baba:  yaşı da, e ur , SS 

• A e ve a a arası da akra alık yok 

• . ço uk:  yaşı da erkek, SS 

• . ço uk:  yaşı da kız, SS 

• . ço uk: hasta ız 

 



FİZİK MUAYENE 

• Ateş: ,  °C 
• Na ız: /dk 
• SS: 28/dk 
• TA: 99/58 mm/Hg (50p) 
• SPO2 : % 99 

 
 
 

• Boy: 135 cm (90p) 
• Kilo: 40,5 kg (97p) 



• Ge el duru : İyi 

• Cilt: Turgor, tonus doğal, öde  siyanoz sarılık yok.Dökü tü yok.  

• Baş-Boyu : Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı si etrik, oyu da kitle LAP yok. 

• KBB: Buru  akı tısı yok.Orofarenks ve tonsiller doğal. 

• Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik, skleralar doğal 

• SS: Her iki hemitoraks solu u a eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve 

• ronküs yok. Ekspiryum uzu luğu yok. 

• KVS: S + , S +  doğal S  yok, üfürü  yok 

• GİS: Batı  rahat, defa s-rebound yok, kara iğer kot altı 3  ele geliyor, splenomegali yok. 

traube açık 

• GÜS: Haricen erkek anomali yok, testisler bilateral skrotumda 

• NMS: Bilinç açık.koopere ve oryante. DTR ler normal, patolojik refleks yok. 

FİZİK MUAYENE 



• Sağ üst kadra  ağrısı 

• Halsizlik 

• İştahsızlık 

• Hepatomegali 

 

Patolojik bulgular 



ÖN TANINIZ ? 
HANGİ TETKİKLERİ İSTEYELİM? 



Ço uklarda karı  ağrısı 
Akut karı  ağrısı yapa  aşlı a ede ler 

● Gastroenterit 

● Özofajit, gastrit, ülser 

● Safra kesesi patolojileri kolesistit, taş, hidrops...  

● Hepatit 

● Parazit 

● FMF 

● Üriner siste  e feksiyo ları 

● Pankreatit 



LABORATUVAR 

AST: 415 U/L (<50) 
ALT: 890 U/L (<50) 
GGT: 117 U/L (<55) 
LDH: 285 U/L 
ALP: 412 U/L (30-120) 
T. BİL: ,  g/dl , -1,2) 
D. BİL: ,  g/dl < ,  
T. PROT. : 7,1 g/dl 
ALBÜMİN: ,   g/dl 
CRP: 0,66 mg/dl (<0,5) 

Biyokimya 

 

AKŞ:  g/dl 
Üre: 18 mg/dl 
Kreatinin: 0,25 mg/dl 
Na: 137 mmol/L 
K: 4,3 mmol/L 
Cl: 101 mmol/L 
Kalsiyum: 9,5 mg/dl 
Fosfor: 4,5 mg/dl 
 
 



Hemogram 

Beyaz Küre: 7400 /mm3 
Nötrofil sayısı:  /  
Le fosit sayısı:  /  
He oglo i  sayısı: ,  g/dl 
MCV: 81   
Eritrosit sayısı: ,  
Trombosit sayısı:  /  
Sedimantasyon: 22 mm/h  

PT  : 14,9 sn (11,5-15,5) 
PTT: 24 sn (26,5-40) 
INR: 1,1  

TİT 

 

Re k: açık sarı 
Dansite: 1,011 
Kan: - 
Lökosit: - 
Bilurübin: + 
Glukoz: - 
Keton:- 

ELİSA 

HBsAg             :  - 
Anti HBs          : 11 IU/L (+) 
Anti HCV         :  - 
Anti HIV          :  - 
Anti HAV IgM : 12,7 indeks (>1.2 +) 
Anti HAV IgG  : 3,3 S/CO (>1.0 +) 
   



• Sağ üst kadra  ağrısı 

• Halsizlik 

• İştahsızlık 

• Hepatomegali 

• AST, ALT, GGT, ALP, total ve direkt bilirübin yüksekliği 

• Anti HAV IgM POZİTİFLİĞİ 

 

Patolojik bulgular 



ÖN TANINIZ ? 



HEPATİT A 



• Picornaviridae ailesine ait, 27-32 nm uzu luğu da,  azlık tek zi irli RNA içere  küresel 

zarfsız ir virüstür. 

• Bağırsakta  e ilerek siste ik dolaşı a geçtikte  so ra kara iğerde replikasyona uğrar. Taki e  

safra ile dışkıya atılır. 

• İ kü asyo  periyodu 2-  hafta arası da olup, ortala a  gü dür. 

• Virüs; safra, ka  ve dışkıda semptomatik dönemden 2-3 hafta önce saptanabilir. 

• Fekal virüs atılı ı se pto ları  ortaya çık ası da  so ra yaklaşık  hafta daha deva  eder 

• Besinleri 85oC  nin üzeri de ısıt ak ve deze feksiyo  virüsü  inaktivasyonunu sağlar 



Epidemiyoloji 

• HAV, akut viral hepatitlerin e  sık nedenidir. 

• Hijye  koşulları ı  düşük olduğu ölgelerde prevelans daha yüksektir. 

• E feksiyo  e de ik olduğu geliş ekte ola  ülkelerde daha çok hayatı  ilk 

dekatı da görülürke , geliş iş ülkelerde ileri yaşlarda ortaya çıkar. 

• Türkiye  de yapıla  çalış alarda HAV IgG pozitifliği i  ortala a %  olduğu, 

ölgeler arası da prevelans farkı olduğu görül ektedir. 





• HAV çok ulaşı ı ir virüstür. 

• Bulaşı ılık özelliği se pto lar ortaya çık ada  ö eki sarılıksız dönemde en yüksektir. 

• Sarılık ortaya çıktıkta   hafta so ra ulaştırı ılık azalır. 

• Esas ulaş yolu fekal-oral yoldur. Parenteral ve perinatal ulaş çok adirdir. 

• Hasta ı  yaşı arttıkça semptomatik seyret e ihti ali art aktadır. 

• Mortalite ora ı  yaş üstü ve  yaş altı vakalarda fazla olup semptomatik ola ları  

yaklaşık % , - ,  ü mortalite ile so uçla aktadır. 

 

 



• Bulaş içi  risk faktörleri; 

 Endemik bölgelere seyahat 

 Ev içi ireylerde e feksiyo  varlığı 

 Düşük hijye ik koşullar 

 Besin ve su kontaminasyonu 

 Kala alık sosyal orta larda yer al ak 



• Prodromal  (ön dönem) dönem 

• Bula tı, kus a, iştahsızlık, halsizlik, kilo kay ı, hafif ateş, miyalji, artralji, aş ağrısı gi i viral 

hastalıklardaki ortak semptomlar görülür.  

• Bu sarılıksız dö e  yaklaşık  gü  sürer. 

• İkterik dönem  

• Sarılığa idrar re gi de koyulaş a ve açık re kli dışkı eşlik ede ilir. 

• Sarılık, yaş arttıkça daha sık görülür. 

• Altı yaş altı ço uklarda sarılık %  ora ı da görülürke ,  yaş üstü ço uklarda u ora  %  e 

çıkar. 

Yakı a ve kli ik ulgular: 



• Eşlik ede  diğer yakı alar;  

 Sağ üst kadra  ağrısı 

 Artralji 

 Döküntü  

 Kaşı tı 

 

• Semptomlar viral yük ile ilişkili olarak -8 hafta devam eder. 

• Vakaları  % -  i de yaklaşık  ay oyu a hastalık relapslarla seyredebilir. 

• Hastalığı  şiddeti yaş arttıkça artar a ak  hepatit A e feksiyo u kro ikleş ez. 



• Fizik uaye ede sarılık, hepatomegali, splenomegali ve lenfadenopati saptanabilir. 

• HAV e feksiyo ları seyri de vakaları  %  i de atipik tablolar gelişe ilir. 

• nefrit, artrit ve vaskülit gibii mmün ko pleks hastalıkları, kolestatik hepatit, aplastik 

anemi, hemofagositik sendrom, trombositopenik purpura, Guillain-Barre sendromu ve 

akut hepatik yetmezlik 

• Atipik ta lolar sergileye  hastaları  yaşları daha üyük, seru  bilirübin seviyeleri de daha 

yüksektir. 

• HAV e feksiyo u seyri de akut kara iğer yet ezliği AKY  %  de  görül ektedir. 



Ta ı 

• Serumda HAV IgM a tikorları ı  sapta asıyla ta ı ko ur. 

• Anti HAV IgM se pto lar ortaya çık ada  ö e -10 gün boyunca serumda tespit 

edil eye aşlar, e feksiyo la karşılaş a ı  . haftası da e  yüksek değere ulaşır 

ve 6 ay boyunca devam edebilir. 

• Anti HAV IgG ise, Anti HAV IgM de  he e  so ra seru da sapta a ilir ve geçiril iş 

enfeksiyon ve immünitenin göstergesidir. 



• Değerle dir ede;  

o Alanin aminotransferaz(ALT), aspartat aminotransferaz(AST), alkalen fosfataz(ALP), direkt 

ve total bilirübin, total protein, albümin, koagülasyon para etreleri ve ta  ka  sayı ı da 

yer al alıdır. 

• ALT ve AST normalin 5-  katı yükseklikte ola ilir ve ALT daha yüksektir. 

• Aminotransferaz değerleri se pto  aşladıkta  so raki . haftada e  yüksek değeri e ulaşır ve 

1-  hafta kadar yüksek kalır. 

• Bilirübin değerleri ise or al sı ırlara ALT  de  daha geç dö er 

• Kara iğer hasarı ı  şiddeti i takip ede il ek a a ıyla protrombin za a ı takip edil elidir. 





• HAV e feksiyo u ke di ke di i sı ırlaya  ir duru dur. 

• Tedavi ve izlemde amaç; 

 Akut faz oyu a hasta ı  kli ik ve iyoki yasal testleri i  taki i 

 Fulminan hepatit gelişi i açısı da  dikkatli olu ası 

 Yakı  te aslı kişileri  koru ası 

• Ge el yaklaşı da; 

 Hastalara gelişe ile ek ko plikasyo lar hakkı da ilgi verilerek ayakta  izle  

yapılır. 

 El yıka a ı  ö e i vurgula ır 

 Se pto lar aşladıkta  so ra  hafta kadar okula gö deril e eleri ö erilir. 

Tedavi ve İzle  



 

 

• Hasta eye yatış ise dirençli kusma, koagülopati ve 

ensefalopati varlığı da gü de e gel elidir. 



• Hepatit A aşısı  yılı ı  kası  ayı da ulusal aşı progra ı ıza ekle iştir.  

• . ayı  ve . ayı  so u da ço ukları ıza yapıl aktadır. 

• Aşıla ası ol aya larda,  yaşı  üzeri deki ço uklarda  doz hali de uygula a ilir. 

İki i doz ilk dozda   ay so ra uygula ır. 

 

 

Koruma 



HASTAMIZDA NELER OLDU 



• Ge el duru u iyi ve oral alı ı iyi ola  hasta ayakta  izle di. 

• Okul için 1 hafta istirahat raporu verildi.  

• Evde yaşaya  ireyler aile heki i e yö le dirilerek aşıla a pla la ası ı  

yapıl ası sağla dı. 

•  er hafta aralıklarla ko trole çağrıldı. 

• . haftası da PT  si i  art ası üzeri e tek doz  g K vit i  olarak uygula dı. 

Ko trol PT  si i  or al değerlerde ol ası üzeri e se tez fo ksiyo ları daki 

ozul a dışla arak K vita i i yetersizliği e ağlı PT uza ası olduğu a laşıldı. 









TEŞEKKÜR EDERİM… 


